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Název diplomové práce: Exprese a funkce placentárních lékových transportérů ve zdraví
a nemoci
Během těhotenství dochází k mnoha fyziologickým změnám. Placenta je klíčovým
orgánem, který zprostředkovává výměnu živin, metabolitů a dýchacích plynů, zabezpečuje
endokrinní funkce a ochranu plodu. Těhotná žena je v průběhu těhotenství vystavena různým
potenciálně škodlivým látkám, včetně léčiv, která mohou ohrozit zdraví plodu. Ochranu plodu
před xenobiotiky zajišťují do určité míry lékové transportéry.
Lékové transportéry jsou membránové proteiny exprimované ve většině tkání lidského těla.
V placentě

jsou

lokalizované

v placentárním

syncytiotrofoblastu

a

nacházejí

se

i v endoteliálních buňkách cév plodu. Náleží do dvou velkých superrodin transportérů – ATPbinding cassette (ABC) a solute carrier (SLC). Zatímco ABC transportéry zprostředkují
výhradně eflux, SLC jsou převážně influxní transportéry. Proto mají tyto transportní proteiny
klíčovou roli v dispozici léčiv, přičemž některé usnadňují vstup léků do plodu a jiné plod
aktivně chrání. To, zda placenta umožní expozici plodu xenobiotikům záleží rovněž na
lokalizaci transportérů, přičemž některé jsou exprimovány v apikální membráně, jiné
v bazolaterální membráně syncytiotrofoblastu.
Tato diplomová práce je zaměřena na expresi a funkci placentárních lékových transportérů
za fyziologicky probíhajícího těhotenství a rovněž se zabývá expresí během vybraných
patologických stavů, kterými jsou intrauterinní růstová retardace plodu, preeklampsie
a eklampsie, předčasné porody, gestační diabetes mellitus a některá infekční onemocnění.

Abstract
Charles University
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Student: Barbora Umanová
Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Title of diploma thesis: Expression and function of placental drug transporters in health
and disease
There are many physiological changes during pregnancy. Placenta is a crucial organ which
mediates exchange of nutrients, metabolites and respiratory gases, provides endocrine functions
and fetal protection. A pregnant woman and her fetus may be exposed to various potentially
harmful substances during pregnancy, including drugs that may endanger fetal health.
Protection of the fetus from xenobiotics is enabled by drug transporters.
Drug transporters are membrane proteins expressed in most tissues of the human body. In
the placenta, they are localized in the placental syncytiotrophoblast and occur also in the
endothelial cells of the fetal vessels. They belong into two large superfamilies of transporter
proteins: ATB-binding cassette (ABC) and solute carrier (SLC). While ABC transporters
mediate exclusively efflux of their substrates, SLC are predominantly influx transporters.
Therefore, these transport proteins play a key role in the disposition of drugs, some of which
facilitate drugs entry into a fetus, and others actively protect the fetus. Whether placenta allows
fetal exposure to xenobiotics, it also depends on the location of transporters, some of which are
expressed in the apical membrane, other in the basolateral membrane of syncytiotrophoblast.
This diploma thesis is focused on expression and function of placental drug transporters
during physiologically running pregnancy and also deals with expression during selected
pathological conditions, such as intrauterine growth restriction, preeclampsia and eclampsia,
premature delivery, gestational diabetes mellitus and some infectious disease.
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Seznam použitých zkratek

ABC

ATP-binding cassette
(ATP-dependentní transportní membránový protein)

ALA

α-linolenic acid (kyselina α-linolenová)

ATP

adenosine triphosphate (adenosintrifosfát)

BCRP

breast cancer resistance protein (ABCG2)

BM

bazální membrána

BMI

body mass index (index tělesné hmotnosti)

cAMP

cyclic adenosine monophosphate (cyklický adenosinmonofosfát)

cGMP

cyclic guanosine monophosphate (cyklický guanosinmonofosfát)

CNTs

concentrative nucleoside transporters

CYP450

cytochrom P450

ENTs

equilibrative nucleoside transporters

FABP

fatty acid binding protein (protein vázající mastné kyseliny)

FABPpm

plasma membrane fatty acid binding protein
(s plazmatickou membránou asociovaný protein vázající mastné
kyseliny)

FAT/CD36

fatty acid translocase (translokáza mastných kyselin)

FATP

fatty acid transporter protein (transportní protein mastných kyselin)

GDM

gestational diabetes mellitus (gestační diabetes mellitus)

HAART

highly active antiretroviral therapy
(vysoce aktivní antiretrovirální terapie)

HbA1c

glycated haemoglobin (glykovaný hemoglobin)

HELLP

Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count
(hemolýza, zvýšené jaterní enzymy, snížený počet krevních destiček)

HIV

Human Immunodeficiency Virus
(virus lidské imunitní nedostatečnosti)

IL

interleukin

IUGR

intrauterine growth restriction (intrauterinní růstová retardace plodu)

LA

linoleic acid (kyselina linolová)
1

LC-PUFA

long chain polyunsaturated fatty acids
(polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem)

LeuT

leucine transporter

LT

leukotrien

MATEs

multidrug and toxin extrusion proteins

MDR

multidrug resistance proteins (proteiny mnohočetné lékové rezistence)

MFS

major facilitator superfamily

mRNA

messenger RNA (mediátorová RNA)

MRPs

multidrug resistance-associated proteins (ABCCs)

MSDs

membrane-spanning domains (membránu-prostupující domény)

MVM

mikrovilózní membrána

Na+/K+/ATPáza

sodno-draselná pumpa

NBDs

nucleotide-binding domains (nukleotid-vázající domény)

NEFAs

nonesterified fatty acids (neesterifikované mastné kyseliny)

Nrf2

Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2

OATs

organic anion transporters (transportéry organických aniontů)

OATPs

organic anion transporting polypeptides
(polypeptidy transportující organické anionty)

OCTNs

organic cation/carnitine transporters
(transportéry organických kationtů/karnitinu)

OCTs

organic cation transporters (transportéry organických kationtů)

P-gp

P-glykoprotein (ABCB1)

PROM

premature rupture of membranes (předčasný odtok plodové vody)

SGA

small for gestational age
(děti narozené malé vhledem ke gestačnímu stáří)

SLC

solute carrier (transportní membránový protein pro elektrolyty)

TEA

tetraethylammonium

TGs

triglycerides (triglyceridy)

TKIs

tyrosine kinase inhibitors (inhibitory tyrosinkinázy)

TMDs

transmembrane domains (transmembránové domény)
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TNF-α

tumor necrosis factor-α (tumor nekrotizující faktor-α)
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Úvod a cíl práce
Užívání léčiv během těhotenství je časté a mnohdy nevyhnutelné. Ze statistik vyplývá, že

převážná většina žen užije během těhotenství nějaký lék nebo potravinový doplněk. Jedná se
o léky užívané k léčbě chronického onemocnění nebo akutní nemoci, která se může rozvinout
během těhotenství. Pokud žena trpí chronickým onemocněním, je třeba těhotenství plánovat
a farmakoterapii případně po konzultaci s lékařem včas upravit. Lékař musí zvážit poměr mezi
prospěšností a rizikem léku. V těhotenství se mají užívat jen léky s dobře známým
farmakologickým účinkem bez známek embryotoxicity a přednostně je doporučována
monoterapie. Užívání léků je nejrizikovější v období prvního trimestru (zejména ve 4.-8. týdnu)
(Maňáková [online]; Nožinová, 2010).
Těhotné ženy mají tendence vysazovat svou dosavadní léčbu z důvodu obav o zdraví
vyvíjejícího se plodu. V takovém případě je zde riziko zhoršení stavu a ohrožení jak matky, tak
jejího dosud nenarozeného dítěte (Maňáková [online]).
Aby bylo možné posoudit bezpečnost léků podávaných v těhotenství, je nezbytné nejprve
pochopit, zda a jakým způsobem molekuly léčiva procházejí placentární bariérou z krevního
oběhu matky do oběhu plodu (Blundell et al., 2018).
Cílem této rešeršní práce je přehledně shrnout aktuální poznatky v oblasti exprese a funkce
placentárních lékových transportérů ve zdraví a nemoci se zaměřením na problematiku
preeklampsie/eklampsie, intrauterinní růstové restrikce plodu, gestačního diabetu mellitu,
předčasných porodů včetně předčasné ruptury plodových obalů a infekčních onemocnění.
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3

Teoretická část

3.1

Farmakoterapie v těhotenství
Užívání léků na předpis nebo volně prodejných léků je v období těhotenství běžné. Některé

ženy vstupují do těhotenství s již existujícím zdravotním stavem vyžadujícím léčbu (diabetes,
hypertenze, astma a další) nebo je třeba léčit stavy související s graviditou (hyperemesis
gravidarum, gestační diabetes, předčasné porody) (Costantine, 2014). Léčba může být rovněž
zahájena k terapii akutního onemocnění nebo k léčbě patologických stavů plodu či placenty
(Thomas and Yates, 2012; Tetro et al., 2018).
Dispozice mnoha léčiv se během těhotenství mění (Pavek et al., 2009). Vzhledem ke
změnám v mnoha fyziologických parametrech a proměnlivosti aktivity mateřských enzymů
může být obtížné předvídat účinnost a toxicitu léků (Hodge and Tracy, 2007). K významným
fyziologickým změnám dochází v renálním, gastrointestinálním, kardiovaskulárním systému
a v játrech (Pavek et al., 2009). Rozsáhlé fyziologické změny mohou mít významný vliv na
absorpci, distribuci, metabolismus a exkreci mnoha léků (Hodge and Tracy, 2007).
Expozice plodu léčivům je regulována především mírou přestupu léčiv přes placentu. Tento
orgán klíčový pro výživu i ochranu plodu obsahuje jak metabolizující enzymy, které mohou
přeměnit léčivo na neaktivní metabolit (Syme et al., 2004), tak i lékové efluxní transportéry,
které poskytují vyvíjejícímu se plodu ochranu před působením xenobiotik (Ceckova-Novotna
et al., 2006; Hahnova-Cygalova et al., 2011). Kromě efluxních transportérů exprimuje placenta
influxní transportní proteiny, jež pomáhají přestupu řady výživových a esenciálních látek do
buněk. Výsledná expozice plodu léčivům obsažených v krvi matky pak závisí na afinitě těchto
terapeutik k jednotlivým efluxním i influxním transportérům a jejich expresi (Staud et al.,
2012).
Potenciální účinky léků na vývoj plodu závisí i na mnoha dalších faktorech, jako je gestační
stáří plodu, dávka, dávkové schéma, způsob podání a clearance léku (Al-Enazy et al., 2017).
Hlavním problémem, kterému předepisující lékaři čelí, je nedostatek informací o rizicích
a přínosech farmakoterapie v těhotenství. Klinické studie u těhotných žen jsou zřídkakdy
možné, a tak chybí důkazy, o které by se bylo možné při předepisování opřít (Thomas and
Yates, 2012). Proto je důležitá znalost interakce léčiv s placentárními transportéry, která
umožňuje odhad přestupu těchto terapeutik přes placentu do plodu.
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3.2

Placenta
Placenta je vysoce specializovaný orgán, který spolu s plodovými obaly a plodovou vodou

podporuje normální růst a vývoj plodu. Zajišťuje transport, metabolismus, endokrinní funkce
a ochranu plodu (Gude et al., 2004). Je jediným fyzickým spojením mezi matkou a plodem
(Griffiths and Campbell, 2015).
3.2.1 Struktura a vývoj placenty
Utero-placentární jednotka je tvořena jak fetální tkání (choriový plát) pocházející
z choriového vaku, tak mateřskou tkání (decidua basalis) pocházející z endometria. Mezi
těmito dvěma oblastmi se nachází intervilózní prostor, který obsahuje hlavní funkční jednotky
placenty, bohatě větvené choriové klky (Gude et al., 2004; Ceckova-Novotna et al., 2006). Tyto
klky jsou výběžky fetální tkáně obklopené chorionem. Chorion se skládá ze dvou buněčných
vrstev. Z vnější vrstvy syncytiotrofoblastu, která je v přímém kontaktu s mateřskou krví
v intervilózním prostoru, a z vnitřní vrstvy cytotrofoblastu (Griffiths and Campbell, 2015).
Uvnitř klků se nacházejí cévy plodu (Obr. 1) (Gude et al., 2004).

Obr. 1 Schématické znázornění placentární cirkulace plodu (A), ve kterém tečkovaná čára
vyznačuje polohu, ze které je odebrána část řezu chorionickým klkem přibližně v 10 týdnech
gestace (B). Rovněž je zobrazen řez chorionickým klkem ke konci období těhotenství (C).
Převzato z Gude et al., 2004.
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Syncytiotrofoblast je mnohojaderná diferencovaná tkáň, jejíhož rozrůstání během
těhotenství je dosaženo fúzí a inkorporací mononukleárních cytotrofoblastových buněk (Burton
and Fowden, 2015). Má charakter polarizované vrstvy. Tato vrstva je na jedné straně ohraničena
mikrovilózně zvlněnou apikální membránou, která je omývána mateřskou krví, na straně druhé
pak bazální membránou obrácenou směrem ke krevnímu oběhu plodu (Ceckova-Novotna et al.,
2006). Právě syncytiotrofoblast se podílí na mnoha funkcích placenty, jako je syntéza a sekrece
velkého množství hormonů, ochrana před xenobiotiky a aktivní transport. Zde jsou
lokalizovány receptory a transportní proteiny (Burton and Fowden, 2015).
Implantace a tvorba placenty je vysoce koordinovaný proces mezi mateřskými
a embryonálními buňkami. Dochází k invazi trofoblastových buněk do děložní tkáně
a remodelaci spirálních děložních arterií (Gude et al., 2004). S postupujícím těhotenstvím se
tloušťka

placentární

bariéry

zmenšuje,

zejména

v důsledku

částečného

vymizení

cytotrofoblastové vrstvy (Ceckova-Novotna et al., 2006). Struktura celé placenty je znázorněna
na obrázku 2.

Obr. 2 Schématický nákres příčného řezu zralou placentou. Převzato z Griffiths and
Campbell, 2015.
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3.2.2 Funkce placenty
Placenta je orgán, který udržuje homeostázu plodu díky široké škále fyziologických funkcí,
které po narození zajišťují ledviny, gastrointestinální trakt, plíce a endokrinní žlázy
novorozence (Jansson and Powell, 2007). Placenta poskytuje plodu kyslík, vodu, sacharidy,
aminokyseliny, lipidy, vitamíny, minerály a jiné živiny za současného odstraňování oxidu
uhličitého a dalších odpadních látek. Uvolňuje také hormony do oběhu matky a plodu, což
ovlivňuje těhotenství, metabolismus, růst plodu, porod a další funkce (Gude et al., 2004).
Transplacentární přechod živin, hormonů, odpadních produktů a léčiv přes neporušené
placentární membrány je zprostředkován třemi hlavními procesy: pasivní difúzí, transportem
zprostředkovaným přenašeči a transcytózou (Tetro et al., 2018). Placenta exprimuje enzymy,
které katalyzují jak fázi Ⅰ (oxidaci, redukci, hydrolýzu), tak fázi Ⅱ (konjugační reakce) (Syme
et al., 2004). Transportní proteiny a buněčné enzymy mohou omezit nebo naopak usnadnit
přenos substrátu přes placentu (Tetro et al., 2018).
Ochranné prvky placenty mohou pomoci snížit přenos potenciálně toxických látek. Tyto
prvky zahrnují exportní pumpy v membráně syncytiotrofoblastu orientované směrem k matce.
Přestože placenta může pomoci snížit expozici plodu některým xenobiotickým látkám, existuje
mnoho látek, které mohou placentou procházet relativně snadno a navozovat teratogenní
účinky, např. alkohol, thalidomid, mnoho antikonvulziv, lithium, warfarin, isotretinoin (Gude
et al., 2004).
Placenta není jen pasivním vedením od matky k plodu, ale je schopna reagovat na signály,
které vycházejí jak z matky, tak i z plodu. Účinnost placentární výměny je řízena složitou
souhrou mezi růstem placenty, expresí transportních proteinů, rychlostí průtoku krve placentou,
koncentračními gradienty a metabolickými požadavky placentárních tkání. Tato souhra je
řízena mateřskými, placentárními a fetálními hormony (Burton and Fowden, 2015).
Geny a faktory životního stylu dospělých jsou tradičně považovány za primární
determinanty rizika vzniku nemocí, jako je diabetes 2. typu a kardiovaskulární onemocnění.
V poslední době se však shromáždilo velké množství epidemiologických údajů, které
naznačují, že nepříznivé vlivy během raného vývoje (zejména během života plodu) zvyšují
riziko vývoje nemoci v dospělosti. Toto paradigma je označováno jako „fetální programování“
(Jansson and Powell, 2007).
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3.3

Mechanismy placentárního transportu
Syncytiotrofoblast je transportním epitelem placenty a tvoří aktivní hranici mezi matkou

a plodem. Transplacentární transport (Obr. 3) zahrnuje pasivní difúzi, usnadněný a aktivní
transport, endocytózu a exocytózu (Burton and Fowden, 2015; Walker et al., 2017).
3.3.1 Pasivní difúze
Difúzní cesta je zvláště důležitá pro transport lipofilních molekul, jako jsou živiny,
metabolity a léčiva (Marin et al., 2004). Uplatňuje se i při přenosu kyslíku a oxidu uhličitého.
Přestup molekul je buď transcelulární přes vrstvu syncytiotrofoblastu nebo paracelulární přes
vodní kanály zabudované v membráně (Griffiths and Campbell, 2015). Přítomnost aquaporinů
v apikální membráně naznačuje roli těchto kanálů v placentární permeabilitě pro malé
hydrofilní látky (Marin et al., 2004).
Pasivní difúze se řídí Fickovým zákonem. Nevyžaduje přísun energie, ale je závislá na
koncentračním gradientu, přičemž se molekuly pohybují z oblasti o vysoké koncentraci do
oblasti s koncentrací nízkou (Griffiths and Campbell, 2015). V závislosti na fyzikálněchemických vlastnostech je mnoho látek schopno placentou procházet (Marin et al., 2004).
Průchod léčiv je ovlivněn rozpustností v tucích, pH mateřských a fetálních tekutin, disociační
konstantou (pKa) a molekulovou hmotností (Koren and Ornoy, 2018). Rychlost je řízena
faktory jako průtok krve v obou kompartmentech, vazba na bílkoviny, tvorba agregátů
s podobnými molekulami a propustnost placentární bariéry pro danou sloučeninu (Marin et al.,
2004).
Protože je plazma plodu o něco kyselejší než plazma matky, slabé neionizované báze se po
průchodu placentou ionizují a „uvíznou“ v krevním oběhu plodu. Tento jev je označován jako
„ion trapping“ a často vede k akumulaci léku v plodu a k následné toxicitě. Nenabité molekuly
s vysokou rozpustností v tucích a nízkou molekulovou hmotností pronikají buněčnými
membránami snadněji, než hydrofilní ionizované molekuly léčiva (Koren and Ornoy, 2018).
3.3.2 Usnadněná difúze
Pro usnadnění výměny hydrofilních a nabitých molekul jsou v plazmatické membráně
přítomny transportní proteiny (Burton and Fowden, 2015). Tyto proteiny zahrnují kanály
a přenašeče. Kanály jsou integrované membránové proteiny, které transportují ionty ve směru
elektrochemického gradientu. Přenašeče jsou integrované membránové proteiny, které se
selektivně spojí s přenášenou látkou a translokují ji z jedné strany plazmatické membrány na
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druhou (Desforges and Sibley, 2010). Podle mezinárodní klasifikace transportních proteinů
patří tyto zpravidla mezi tzv. Solute carriers, zkráceně SLC transportéry (Staud et al., 2012;
Walker et al., 2017). Některé přenašeče mohou přepravovat více než jednu molekulu. Kotransportéry přenášejí obě molekuly ve stejném směru, zatímco výměníky v opačných směrech
(Desforges and Sibley, 2010). Přenašeče sdílejí společné znaky, kterými jsou saturační kinetika
a schopnost kompetitivní inhibice, ale mohou se od sebe lišit substrátovou specifitou,
placentární lokalizací a transkripční regulací (Tetro et al., 2018). Usnadněná difúze nevyžaduje
přísun energie, protože transport probíhá ve směru koncentračního gradientu. Tímto
mechanismem bývají přenášeny léky strukturně blízké endogenním sloučeninám (Griffiths and
Campbell, 2015).
3.3.3 Aktivní transport
Aktivní transport využívá energii, buď přímo, obvykle ve formě ATP, nebo sekundárně
(nepřímo) k přepravě látek i proti koncentračnímu nebo elektrochemickému gradientu
(Griffiths and Campbell, 2015). Většina placentárních přenašečů jsou členy dvou hlavních
transportních superrodin, ABC (ATP-dependent membrane casettes) nebo SLC transportérů
(Tetro et al., 2018). I tyto přenašeče sdílejí společné znaky jako je substrátová specifita,
saturační kinetika a schopnost být kompetitivně inhibovány (Burton and Fowden, 2015). ABC
transportéry zajišťují export svých substrátů z buněk, zatímco přenašeče ze SLC rodiny jsou
zpravidla influxní a podílejí se na transportu substrátu do syncytia a kapilárních buněk plodu.
Aktivní transport může být přísně regulován kontrolou exprese, lokalizace a aktivity těchto
transportních proteinů (Walker et al., 2017).
Ačkoli transportéry lokalizované v plazmatické membráně buněk tvořících placentární
bariéru mají specifické fyziologické substráty, některé z nich transportují několik strukturně
podobných sloučenin. Lepší pochopení fyziologie těchto transportérů je tedy nezbytná pro
hodnocení farmakologických a toxikologických aspektů placentární bariéry (Marin et al.,
2004).
3.3.4 Endocytóza a exocytóza
Endocytóza je proces, při kterém dochází k vchlípení buněčného povrchu, který se následně
odtrhne a přesune se hlouběji do cytoplazmy. V cytoplazmě může dojít k fúzi s vezikulami
lysozomální dráhy nebo procházet buňkou a fúzovat s bazální membránou v procesu exocytózy
(Burton and Fowden, 2015). Endocytóza sestává z několika mechanismů zahrnujících
pinocytózu (pohlcení tekuté fáze), fagocytózu (pohlcení extracelulárního materiálu)
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a endocytózu zprostředkovanou receptory. Ta zahrnuje selektivní internalizaci specifických
extracelulárních ligandů do cytoplazmatických váčků prostřednictvím interakcí se specifickými
receptory. Příkladem je imunoglobulin G, který se s vysokou afinitou váže k neonatálním Fc
receptorům (Tetro et al., 2018). Endocytózou se mohou transportovat sloučeniny se střední
molekulovou hmotností. Relativně velké molekuly, jako jsou mateřské bílkoviny přítomné
v séru, mohou procházet transcytotickými cestami, avšak velmi omezeným způsobem.
Transportovaná molekula může podléhat biotransformaci vedoucí ke změnám v její velikosti,
náboji, tvaru a obsahu uhlohydrátů, které mohou být rozhodující pro její další osud (Marin et
al., 2004).
Vzhledem k relativně pomalé rychlosti transportu byla endocytóza považována za málo
významnou při přenosu tradičních léčivých přípravků. To ale nemusí platit pro nové přístupy
terapie založené na dodání peptidů, proteinů a nukleových kyselin (Marin et al., 2004).

Obr. 3 Schématické znázornění hlavních mechanismů transportu přes mikrovilózní
membránu (MVM) a bazální membránu (BM) syncytiotrofoblastu. (A) Pasivní difúze relativně
lipofilních látek; transport zprostředkovaný přenašeči zahrnující (C) usnadněnou difúzi; (D) kotransport; (E) výměník; a (F) aktivní transport. Iontové kanály (G) jsou přítomné jak v MVM,
tak v BM a existují také důkazy pro endocytózu a exocytózu (H). Jsou zde uvedeny příklady
solutů přepravovaných příslušným mechanismem. (B) Rovněž je uvedena paracelulární cesta
pro přepravu hydrofilních látek. Převzato z Desforges and Sibley, 2010.
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3.4

Transport živin přes placentu
Růst plodu přímo souvisí s dostupností živin a schopností placenty transportovat tyto živiny

z krevního oběhu matky do oběhu plodu. Kapacitu placenty pro transport živin lze ovlivnit
změnami v počtu, hustotě, distribuci nebo aktivitě transportérů. Glukóza, aminokyseliny, volné
mastné kyseliny a cholesterol jsou nezbytnými makronutrienty pro dostatečný růst plodu (Brett
et al., 2014). Podrobné informace o regulaci placentárních transportérů živin jsou proto
nezbytné pro pochopení mechanismů, na nichž je založen pozměněný fetální růst a fetální
programování. Pozměněný fetální růst je spojen s perinatální morbiditou a má dopady i na
zdraví v pozdějším životě (Jones et al., 2007).
3.4.1 Transport glukózy
Glukóza je primárním zdrojem energie pro růst plodu a placenty. Fetální glukoneogeneze
je minimální a plod je téměř zcela závislý na glukóze z mateřského oběhu. Přenos glukózy
probíhá usnadněnou difúzí prostřednictvím transportérů patřících do GLUT rodiny (Brett et al.,
2014). Transport je regulován několika faktory, kterými jsou koncentrace glukózy v krvi,
průtok krve, metabolický stav placenty a počet funkčních transportérů. Rychlost přenosu závisí
na hustotě transportérů na mikrovilózních a bazálních membránách a na celkové ploše těchto
membrán (Baumann et al., 2002).
GLUT rodina glukózových transportních proteinů je skupina 14 integrovaných
transmembránových proteinů, které se podílí na přenosu několika hexóz, myo-inositolu, urátu,
glukosaminu a askorbátu. Tyto proteiny se skládají z ~500 aminokyselinových zbytků a lze je
na základě sekvenční podobnosti rozdělit do tří tříd: třída 1 (GLUTs 1-4, 14); třída 2 (GLUT 5,
7, 9 a 11); a třída 3 (GLUT 6, 8, 10, 12 a HMIT) (Mueckler and Thorens, 2013). Různé izoformy
vykazují různé kinetické charakteristiky, lokalizaci a tkáňově-specifické vlastnosti (Illsley,
2000).
V placentě bylo identifikováno 8 izoforem GLUT transportérů (GLUT 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11,
12) (Baumann et al., 2002). GLUT 1 je jediná izoforma hojně exprimovaná během celého
těhotenství a je primárním transportérem glukózy u lidí. Distribuce této izoformy v placentě je
asymetrická s vyšší prevalencí na mikrovilózní membráně (MVM) v porovnání s bazální
membránou (BM). To naznačuje, že BM může omezit rychlost přenosu glukózy (Brett et al.,
2014). GLUT 3 byl pozorován v trofoblastových buňkách během prvního trimestru, což
naznačuje, že může být důležitou transportní složkou na počátku těhotenství, kdy mateřský
krevní oběh není ještě zcela ustaven. Transportér s vyšší vazebnou afinitou, jako je GLUT 3,
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umožňuje absorpci glukózy za podmínek snížené koncentrace substrátu. Ve třetím trimestru byl
nalezen v endotelu (Baumann et al., 2002). Inzulín-senzitivní GLUT 4 je lokalizován v cytosolu
syncytiotrofoblastu v období prvního trimestru. Jeho exprese v pozdější fázi těhotenství je
výrazně snížena (Brett et al., 2014). GLUT 12 byl lokalizován ve vaskulárních buňkách
hladkého svalstva a stromálních buňkách. Distribuce GLUT 8-11 v lidské placentě není
prozatím známa (Baumann et al., 2002).
3.4.2 Transport aminokyselin
Zatímco glukóza je hlavním palivem plodu, aminokyseliny jsou nezbytné pro jeho vývoj.
Jsou složkami proteinů a prekurzory pro syntézu neproteinových látek (např. oxidu dusnatého,
polyaminů, neurotransmiterů, purinových a pyrimidinových nukleotidů) (Grillo et al., 2008).
Placentární přenos aminokyselin je komplexní proces, který zahrnuje jak transport přes
MVM a BM syncytiotrofoblastu, tak i metabolismus v něm. Koncentrace aminokyselin
v mateřské plazmě je nižší než v plazmě plodu, což naznačuje, že placenta musí aktivně
transportovat aminokyseliny z mateřské cirkulace do cirkulace plodu. Existují dvě hlavní třídy
transportérů aminokyselin: akumulační transportéry a výměníky. Akumulační transportní
systémy zprostředkovávají influx a vedou ke zvýšení koncentrace aminokyselin v buňce (Cleal
and Lewis, 2008). Výměníky mění složení aminokyselin v buňce výměnou mezi
intracelulárním a extracelulárním kompartmentem. Transportéry lze dále kategorizovat na
základě charakteristik, jako je substrátová specifita a závislost na sodíku (Lager and Powell,
2012). Na sodíku závislé aminokyselinové transportéry ko-transportují Na+ s aminokyselinou
(Na+-dependentní systémy). Jedná se o sekundárně aktivní transportéry, protože nevyužívají
přímo ATP, ale aktivní energii Na+/K+/ATPázy, která vytváří gradient Na+. Hnací silou Na+independentních transportérů je trans-stimulace vysokými intracelulárními koncentracemi jiné
aminokyseliny či rozdíl elektrických potenciálů v případě výměny kationické aminokyseliny
za neutrální (Desforges and Sibley, 2010). Lidská placenta exprimuje více než 20 různých
transportérů aminokyselin (Lager and Powell, 2012).
Systém A usnadňuje příjem malých neesenciálních neutrálních aminokyselin jako je alanin,
glycin a serin. Jedná se o Na+-dependentní transportní systém (Lager and Powell, 2012). Je
kódován třemi geny, které vedou ke vzniku tří podtypů neutrálních aminokyselinových
transportérů (SNAT): SNAT 1, SNAT 2 a SNAT 4 (Grillo et al., 2008). Aktivita systému A
byla změřena v obou plazmatických membránách syncytiotrofoblastu, avšak mnohem vyšší
byla v MVM. Během těhotenství se mohou relativní příspěvky těchto izoforem k celkové
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aktivitě systému lišit. Důležité je, že systém A přispívá k vysoké intracelulární koncentraci
aminokyselin (Lager and Powell, 2012).
Proteiny transportního systému L jsou výměníky odpovědné za příjem esenciálních
aminokyselin, jako je leucin, výměnou za neesenciální aminokyseliny (Vaughan et al., 2017).
Dvě izoformy, LAT1 a LAT2, s různými afinitami k substrátům jsou považovány za hlavní
cestu pro přenos neutrálních rozvětvených a aromatických aminokyselin (Grillo et al., 2008).
Buněčná lokalizace izoforem LAT je polarizovaná, přičemž LAT1 se primárně nachází v MVM
a LAT2 v BM. Jedná se o Na+-independentní systém transportu (Lager and Powell, 2012). Bylo
potvrzeno, že v BM se nacházejí i izoformy LAT3 a LAT4. Jedná se o transportéry
zprostředkující usnadněný transport ve směru koncentračního gradientu. Tyto izoformy mohou
hrát důležitou roli v efluxu aminokyselin přes BM a zprostředkovat tak přenos aminokyselin
do plodu (Cleal et al., 2011).
Systém β hraje důležitou roli v transplacentárním dodání taurinu do plodu, kde je nezbytný
pro antioxidační a osmoregulační procesy a pro neurologický vývoj (Vaughan et al., 2017).
Jeho koncentrace v placentě je mnohem vyšší než v mateřské krvi v důsledku přítomnosti
aktivního Na+ a Cl--dependentního transportního systému v MVM. Transport v BM je mnohem
méně aktivní (Grillo et al., 2008). Předpokládá se, že taurin se následně může pohybovat ve
směru elektrochemického gradientu prostřednictvím Na+-independentních mechanismů do
fetální cirkulace (Battaglia and Regnault, 2001).
Systém ASC zprostředkovává přenos neutrálních aminokyselin s krátkým řetězcem, jako
je alanin, serin a cystein. Jsou známy dvě izoformy, ASCT1 a ASCT2. Obě jsou exprimovány
v lidské placentě a nacházejí se pouze v BM (Grillo et al., 2008). Jedná se o Na+-dependentní
výměníky (Battaglia and Regnault, 2001).
Kationtové aminokyseliny jsou transportovány čtyřmi skupinami transportérů. První je y+
rodina složená z pěti potvrzených členů (CAT1, CAT2A, CAT2B, CAT3, CAT4). Systém
CAT1 je považován za hlavní kationtový transportní systém v placentě. Je Na+-independentní
(Grillo et al., 2008). Navíc se předpokládá, že transportuje také některé velké neutrální
aminokyseliny. Další systém, y+L, je hojně přítomen v BM a v menší míře také v MVM.
Funguje jako výměník, který přenáší neutrální aminokyseliny přes BM výměnou za kationické
aminokyseliny přenášené na plod (Battaglia and Regnault, 2001). Tato výměna vyžaduje
přítomnost Na+. Dalšími transportními systémy jsou bo,+ (Na+-independentní systém) a βo,+
(Na+-dependentní systém) (Grillo et al., 2008). Tyto systémy interagují jak s kationickými, tak
s neutrálními aminokyselinami (Battaglia and Regnault, 2001).
Systém xc- je zodpovědný za transport cysteinu a glutamátu (Grillo et al., 2008).
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3.4.3 Transport mastných kyselin
Mastné kyseliny jsou zdrojem energie, představují základní strukturní prvek buněčných
membrán a jsou prekurzory důležitých bioaktivních sloučenin (prostacyklinů, prostaglandinů,
tromboxanů a leukotrienů) (Haggarty, 2002; Lager and Powell, 2012). Kyselina linolová (LA)
a kyselina α-linolenová (ALA) jsou dvě hlavní esenciální mastné kyseliny snadno dostupné
z dietních zdrojů (Duttaroy, 2009). Polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCPUFA), jako kyselina arachidonová a kyselina dokosahexaenová, jsou odvozeny od LA a ALA
postupnou enzymatickou desaturací a elongací řetězce. Protože placenta postrádá
desaturázovou aktivitu a plod má desaturázovou aktivitu velmi omezenou, musí být požadavky
plodu uspokojeny mateřskými dodávkami (Hanebutt et al., 2008).
Mastné kyseliny transportované do plodu pocházejí převážně ze dvou zdrojů v mateřském
oběhu: neesterifikované mastné kyseliny (NEFAs) a esterifikované mastné kyseliny ve formě
triglyceridů (TGs) nesené lipoproteiny. Mastné kyseliny ve formě TGs podléhají působením
lipáz hydrolýze za vzniku NEFAs. Placenta exprimuje několik lipáz, z nichž dvě mají význam
v extracelulárním kompartmentu: lipoproteinová lipáza (LPL) a endoteliální lipáza (EL) (Lager
and Powell, 2012).
Přenos mastných kyselin z matky na plod může být řízen koncentračním gradientem.
NEFAs mohou procházet lipidovou dvojvrstvou pasivní difúzí, avšak ve tkáních s vysokými
požadavky na mastné kyseliny může být tento mechanismus nedostatečný. Preferenční
akumulace LC-PUFA ve fetálním kompartmentu je zajištěna zprostředkovaným transportem
těchto mastných kyselin (Lager and Powell, 2012). Několik vazebných/transportních proteinů
(FABPpm, FATP, FAT) a intracelulární FABPs se podílejí na absorpci a transportu mastných
kyselin v lidské placentě (Duttaroy, 2009).
S plazmatickou membránou asociovaný protein vázající mastné kyseliny (FABPpm) je
periferní membránový protein. Protein specifický pro placentu (p-FABPpm) je lokalizován na
mikrovilózní membráně. Má podobnou velikost jako FABPpm nalezený ve většině savčích
buněk, ale má odlišné složení aminokyselin. Pravděpodobně působí hlavně k usnadnění
transportu po koncentračním gradientu (Haggarty, 2002). Lidská placenta exprimuje čtyři různé
izoformy: FABP1, FABP3, FABP4 a FABP5. Proteiny vázající mastné kyseliny (FABPs)
v cytosolu syncytiotrofoblastu přepravují mastné kyseliny do míst v buňce, kde probíhá
esterifikace, beta-oxidace nebo přenos na plod (Lager and Powell, 2012).
Translokáza mastných kyselin (FAT/CD36) je integrální membránový protein. Na rozdíl
od FABPpm a FATP je FAT multifunkční protein a má řadu domnělých ligandů, včetně

15

volných mastných kyselin, kolagenu, trombospondinu a oxidovaného LDL. Je přítomný
v MVM i BM (Duttaroy, 2009).
Transportní proteiny mastných kyselin (FATPs) jsou integrované membránové proteiny
důležité pro příjem mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Rodina FATP se skládá ze šesti
příbuzných členů, z nichž pět je exprimováno v lidské placentě (FATP1-4 a 6). Exprese FATP1
byla prokázána jak v BM, tak v MVM, ale buněčná lokalizace dalších izoforem v placentě není
známa (Lager and Powell, 2012).
Pro přenos mastných kyselin s dlouhým řetězcem do mitochondrií (pro následnou βoxidaci) je nezbytný karnitin. Jedná se o hydrofilní kvartérní amin, který hraje zásadní roli
v energetickém metabolismu. Mimoto váže acylové zbytky z metabolismu aminokyselin
a napomáhá tak při jejich eliminaci. Karnitin je reabsorbován aktivním transportem
prostřednictvím vysoce afinitního transportéru organických kationtů OCTN2. Ten byl poprvé
identifikován pro jeho homologii s OCTN1 (Longo et al., 2016).
Transport živin přehledně zobrazuje obrázek 4.

Obr. 4 Syncytiotrofoblast představuje primární bariéru pro přenos živin z matky na plod.
Mateřská krev v intervilózním prostoru omývá mikrovilózní membránu (MVM). Bazální
membrána (BM) je orientovaná směrem k oběhu plodu. Transportéry zprostředkující přenos
aminokyselin, glukózy (GLUTs) a mastných kyselin (FATPs) jsou exprimovány v obou
plazmatických membránách syncytiotrofoblastu. Pro přenos lipidů, extracelulární lipázy
uvolňují mastné kyseliny z mateřských lipoproteinů a intracelulární vazebné proteiny (FABPs)
přenášejí mastné kyseliny v cytosolu syncytiotrofoblastu. Převzato z Lager and Powell, 2012.
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3.5

Transport léčiv přes placentu
Transportéry léčiv pocházejí ze dvou transportních superrodin: solute carrier (SLC) a ATP-

binding cassette (ABC). Protože mají zásadní roli v absorpci, distribuci, metabolismu
a eliminaci, mají tyto transportéry léků značný farmaceutický význam (Nigam, 2015).
Pro mnoho léčiv, která se dnes klinicky používají, je intracelulární koncentrace určena
rovnováhou v aktivitě influxních a efluxních transportérů, které usnadňují pohyb léčiv přes
biologické membrány (DeGorter et al., 2012). V důsledku toho může efluxní transportér na
apikálním povrchu syncytiotrofoblastu chránit plod před expozicí, zatímco efluxní transportér
na bazolaterálním povrchu může mít zcela opačný efekt (Vähäkangas and Myllynen, 2009).
SLC transportéry nejsou přímo závislé na hydrolýze ATP a jsou převážně (ale nikoli výlučně)
influxní. Obvykle se podílejí na příjmu malých molekul do buněk. Naproti tomu ABC
transportéry využívají hydrolýzu ATP a fungují jako transportéry efluxní (Nigam, 2015).
Interindividuální variace v transportní aktivitě mohou vznikat z mnoha faktorů, včetně
genetické heterogenity, určitých chorobných procesů, užíváním medikace a složkami potravy,
které mohou inhibovat nebo indukovat expresi nebo aktivitu těchto transportérů (DeGorter et
al., 2012).
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3.6

ABC transportéry léčiv
ABC transportéry zapojené do transportu léčiv jsou velké membránově vázané proteiny,

které jsou tvořeny membránovými oblastmi a cytoplazmatickými ATP-vázajícími doménami
(Szakács et al., 2008). Jedná se o aktivní transportéry, které přenášejí své substráty proti
koncentračnímu gradientu za využití energie uvolněné hydrolýzou ATP (Sharom, 2008).
Byly rovněž pojmenované jako proteiny mnohočetné lékové rezistence (MDR) vzhledem
k jejich důležité úloze v rezistenci na protinádorová léčiva. Mnohé protinádorové léky jsou
substráty těchto proteinů, takže nadměrná exprese MDR-ABC proteinů v nádorových buňkách
vede k rezistenci nádoru na farmakoterapii (Szakács et al., 2008).
Superrodina ABC transportérů obsahuje 48 členů rozdělených do 7 podrodin. Pokud jde
o transport léčiv, zvláštní význam mají členové tří hlavních podrodin: P-glykoprotein (MDR1,
ABCB1), breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2) a multidrug resistance-associated
proteins (MRPs, ABCCs) (Staud et al., 2012).
ABC transportéry jsou zapojeny do přepravy širokého spektra strukturně nepříbuzných
léčiv, xenotoxinů a endogenních metabolitů přes placentu. Jednou z hlavních rolí je omezení
nadměrné expozice plodu toxinům a lékům (Ni and Mao, 2011). Avšak několik ABC
transportérů jsou efluxními pumpami, které nejen chrání tělo před exogenními toxiny, ale také
hrají důležitou roli v příjmu a distribuci terapeutických léčiv (Sharom, 2008). Většina jejich
rozpoznaných substrátů je hydrofobní povahy, ale jsou schopné vytlačovat i různé amfipatické
anionty a kationty. Na základě tohoto „promiskuitního“ chování a překrývajících se
substrátových specifit tvoří tato čerpadla funkční síť, která je schopna vytlačovat velmi širokou
škálu xenobiotických substrátů (Szakács et al., 2008). Endogenní funkcí těchto transportérů je
regulace přenosu metabolitů, živin, antioxidantů, mikrobiomových produktů, žlučových solí,
neurotransmiterů a dalších neuroaktivních molekul, hormonů a signálních molekul (Nigam,
2015).
Většina ABC transportérů je tvořena jediným polypeptidem, který obsahuje všechny čtyři
funkční jednotky a tyto transportéry jsou považovány za plné transportéry. Některé transportéry
jsou však tvořeny identickými (homodimerními) nebo odlišnými (heterodimerními) polovinami
a označují se jako „poloviční“ transportéry (Vasiliou et al., 2009; Wilkens, 2015).
Exprese transportérů v placentě není během těhotenství neměnná. Jak se orgán vyvíjí, je
exprese membránových proteinů přísně kontrolována různými endogenními a exogenními
faktory, včetně regulátorů genové exprese a faktorů, které působí prostřednictvím
epigenetických mechanismů. Exprese placentárních lékových transportérů je proto předmětem
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intraindividuální a interindividuální variability. Funkce může být navíc ovlivněna faktory, jako
jsou lékové interakce (Staud and Ceckova, 2015).
Tyto transportéry jsou kromě placenty (Obr. 5) exprimované v mnoha dalších tkáních jako
jsou střeva, játra, ledviny, hemato-encefalická bariéra, varlata a plíce (Szakács et al., 2008). Co
se týká buněčné lokalizace v placentě, převážně jsou přítomné v apikální membráně
syncytiotrofoblastu (Staud et al., 2012).

Obr.5 Schématická struktura lidské placenty. (A) Průřez dělohy znázorňující plod
propojený s placentou prostřednictvím pupečníkové šňůry. (B) Hematoxylin-eosinové barvení
parafínovým řezem terminálního klku lidské placenty ve třetím trimestru. (C) Schémetické
znázornění terminálního klku, který zobrazuje lokalizaci P-glykoproteinu (P-gp) na apikální
membráně syncytiotrofoblastu a přítomnost dalších placentárních lékových transportérů.
Převzato z Ceckova-Novotna et al., 2006.
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3.6.1 P-glykoprotein (MDR1, ABCB1)
Předpokládá se, že P-glykoprotein (P-gp) je jedním z nejdůležitějších ABC transportérů.
Poprvé byl popsán v určitých nádorových buňkách, které byly chráněné před působením
protinádorových látek v důsledku nadměrné exprese P-gp. Nyní je prokázáno, že je P-gp
exprimován v mnoha fyziologických, nenádorových tkáních a spolu s xenobiotickými
metabolizujícími enzymy je jeho exprese považována za důležitý ochranný mechanismus
(Fromm, 2004).
P-gp je membránový protein o velikosti 170 kDa a u lidí je kódován pouze jedním genem
MDR1 (ABCB1) (Ceckova-Novotna et al., 2006). Topologická struktura se skládá ze dvou
homologních polovin. Každá polovina obsahuje šest vysoce hydrofobních transmembránových
domén (TMDs) a nukleotid-vázající doménu (NBD) (Obr.6). Aby byl P-gp aktivní, ATP se
musí navázat na obě nukleotid-vázající domény (Lund et al., 2017). Ve vnitřní straně membrány
je vytvořen velký centrální pór, tvořící vodní dutinu. Vazebná místa substrátů jsou umístěna
uvnitř tohoto póru tvořeného 12 TMDs strukturně představující „trychtýř“. Obecně se uznává,
že P-gp má alespoň tři vazebná místa pro substrát a jedno místo alosterické regulace. Po
navázání nukleotidu se TMDs reorganizují do tří kompaktních domén, přičemž tato
reorganizace otevírá centrální pór podél jeho délky způsobem, který by mohl umožnit přístup
hydrofobních sloučenin přímo z lipidové dvojvrstvy k centrálnímu póru transportéru
(Yakusheva and Titov, 2018).

Obr.6 Model struktury P-gp: a) nukleotid-vázající domény NBD1 a NBD2 (vázající ATP);
b) 12 transmembránových segmentů TMDs (tvořících válec); GLC, rozvětvené uhlovodíkové
řetězce glykosylačních míst. Převzato z Yakusheva and Titov, 2018.
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P-gp je na N-konci molekuly v první extracelulární smyčce spojující TMD1 a TMD2
glykosylován. Avšak role glykosylace není prozatím zcela pochopena, protože bylo prokázáno,
že formy P-gp postrádající místa glykosylace si zachovávají schopnost transportovat substráty.
Bylo navrženo, že glykosylace je nutná pro správnou orientaci P-gp v membráně, s kterou tvoří
funkční komplex (Yakusheva and Titov, 2018).
P-gp je schopen přepravovat extrémně širokou škálu chemicky a strukturně rozmanitých
sloučenin. Substráty jsou obvykle organické molekuly o přibližné velikosti 200 Da až téměř
1900 Da. Mnohé z nich obsahují aromatické skupiny, ale transportují i lineární a cyklické
molekuly. Většinou jsou nenabité nebo (slabě) bazické povahy, ale některé kyselé sloučeniny
(např. metotrexát, fenytoin) mohou být také transportovány. Jediným společným rysem, který
byl doposud u substrátů P-gp identifikován, je jejich amfipatická povaha (Schinkel and Jonker,
2012). V důsledku toho jsou rozpoznanými substráty léčiva mnoha farmakoterapeutických
skupin (např. cytotoxická léčiva, inhibitory HIV proteázy, antibiotika, opioidy, antiemetika)
(Tab. 1) (Ceckova-Novotna et al., 2006).
Transport cytotoxických a jiných substrátů P-gp může být inhibován určitými
sloučeninami, označovanými jako „reverzní agens“ nebo „inhibitory P-gp“. Je-li sloučenina
zároveň i substrátem P-gp, jedná se o kompetitivní inhibitor (např. verapamil, cyklosporin A)
(Schinkel and Jonker, 2012). Na základě své farmakologické aktivity a schopnosti specificky
inhibovat P-gp jsou inhibitory v současné době rozděleny do tří generací (Tab. 2). Identifikace
inhibitorů P-gp poskytla příležitost překonat rezistenci nádorů vůči protinádorové terapii. Je
zřejmé, že inhibice P-gp má velký vliv na tkáňovou distribuci a plazmatickou koncentraci jeho
substrátů. Inhibice přináší riziko potenciálních lékových interakcí, ale na druhou stranu nabízí
nástroj pro lékovou terapii, který umožní pronikání léku do farmakologicky chráněných míst,
jako mozek či plod (Ceckova-Novotna et al., 2006).
P-gp je v placentě přítomen během celého těhotenství. Bylo ale zjištěno, že průměrná
exprese P-gp měřená metodou Western blot, je na začátku těhotenství (13.-14. týden) dvakrát
vyšší v porovnání s pozdějšími fázemi (Ceckova-Novotna et al., 2006). Vzhledem
k protektivní roli P-gp pro vyvíjející se plod lze předpokládat, že plod je citlivější na toxické
poškození způsobené xenobiotiky či endogenními látkami právě v časných fázích těhotenství,
a proto může být exprese zvýšena. S postupujícím těhotenstvím tato potřeba ochrany plodu
klesá, což vede k nižší expresi P-gp (Ni and Mao, 2011).
Transportér je lokalizován na apikální membráně syncytiotrofoblastu placenty. Exprese
byla potvrzena jak na úrovni genů, tak i proteinů. Endoteliální buňky placentárních kapilár
plodu byly prokázány jako P-gp negativní (Ceckova-Novotna et al., 2006).
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Tab. 1 Přehled substrátů P-glykoproteinu. Převzato z Fromm, 2004; Ceckova-Novotna
et al., 2006; Schinkel and Jonker, 2012.
Substráty
Protinádorová léčiva

vinca alkaloidy, taxany, podofylotoxiny,
antracykliny, mitoxantron, actinomycin D

Inhibitory HIV-proteázy

saquinavir, ritonavir, amprenavir, indinavir,
nelfinavir

Antibiotika

erytromycin, levofloxacin

Srdeční glykosidy

digoxin

Antagonisté β1-receptorů

karvedilol, celiprolol, talinolol

Antagonisté Ca2+-kanálů

verapamil, diltiazem

Antiemetika

domperidon, ondansetron

Antidiaroika

loperamid

Antagonisté H2-receptoru

cimetidin

Antagonisté H1-receptoru

fexofenadin, terfenadin

Antidyslipidemika

atorvastatin, lovastatin

Imunosupresiva

cyklosporin A, sirolimus, takrolimus

Steroidní léčiva

dexametazon, methylprednisolon

Další

chinidin, losartan, amitriptylin, kolchicin,
itrakonazol, morfin, metotrexát, fenytoin

Tab. 2 Přehled inhibitorů P-glykoproteinu. Převzato z Ceckova-Novotna et al., 2006;
Binkhathlan and Lavasanifar, 2013.
Farmakologická aktivita
1. generace

Zástupci

•

vlastní terapeutický efekt

verapamil, cyklosporin A,

•

pro inhibici potřebné vysoké

felodipin, chlorpromazin, chinidin,

koncentrace (↑ toxický efekt)

tamoxifen, flupentixol,

mnohé inhibují CYP3A4

trifluoperazin

•

(↑ toxický efekt současně
podaných léčiv)
2. generace

•

účinné při nižších

dexverapamil (R-enantiomer

koncentracích (↓ toxický efekt)

verapamilu), emopamil, valspodar
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•

některé inhibují CYP3A4

(neimunosupresivní analog

(↓ toxický efekt současně

cyklosporinu A)

podaných léčiv)
3. generace

•

účinné při velmi nízkých

tariquidar, zosuquidar, laniquidar

koncentracích (nM)
•

žádný významný vliv na
CYP3A4

Rostlinné

třezalka tečkovaná, rozmarýn,

extrakty

reveňový oddenek, nať chvojníku

3.6.2 Breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2)
Breast cancer resistance protein (BCRP) je membránový protein o přibližné velikosti 75
kDa patřící do podrodiny G velké superrodiny ABC transportérů (Mao, 2008). Poprvé byl
identifikován v buněčné linii karcinomu prsu rezistentní k mitoxantronu, doxorubicinu
a daunorubicinu. Proto byl pojmenován BCRP (Doyle et al., 1998). Tento název je však
zavádějící, protože exprese genu není omezena na tkáň prsu ani na rakovinné buňky (Staud and
Pavek, 2005). Paralelně byla vysoká exprese tohoto transportéru zaznamenána také v placentě
a byl označen „placenta-specific ABC transporter“.
Analýza různých lidských nenádorových tkání odhalila nejvyšší expresi BCRP v placentě,
játrech, mozku, a v tenkém střevě. Rozsáhlá exprese v tkáňových bariérách (hematoencefalická
bariéra, placenta, varlata) naznačuje, že ABCG2 hraje důležitou roli při ochraně citlivých tkání
před xenobiotiky (Hahnova-Cygalova et al., 2011). S ohledem na membránovou lokalizaci
v placentě je tento transportér primárně exprimován v apikální membráně syncytiotrofoblastu
(Mao, 2008).
ABCG2 je považován za „poloviční“ transportér. Obecně se uznává, že pro funkčnost ABC
transportérů jsou vyžadovány alespoň dvě NBD a minimálně 12 TMDs. Z toho důvodu se musí
„poloviční“ transportéry homodimerizovat nebo heterodimerizovat. ABCG2 je přijímán jako
homodimer, ačkoli je také možná přítomnost oligomerů vyššího řádu.
Topologická struktura proteinu se skládá z jedné NBD a z 6 TMDs (Obr.7). Pořadí domén
v ABCG2 je obrácené ve srovnání s P-gp, přičemž NBD je lokalizována na N-konci. Relevance
této orientace není dosud známa. Protein má krátký intracelulární C-koncový segment a mezi
TMDs 5 a 6 je predikována delší extracelulární smyčka obsahující cystein 603, u kterého bylo
prokázáno, že přispívá k disulfidové vazbě v ABCG2 homodimeru (Polgar et al., 2008). Tato
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extracelulární smyčka je navíc glykosylována. Ze tří předpokládaných N-vázaných
glykosylačních míst byl glykosylovaný pouze asparagin 596, ale nezdá se to být rozhodující
pro správnou lokalizaci nebo funkci (Robey et al., 2009). Studie naznačují, že v BCRP existuje
více vazebných míst (Ni et al., 2010).

Obr.7 Modely domnělé dvourozměrné (a) a trojrozměrné (b) struktury BCRP (ABCG2).
(a) BCRP je „poloviční“ transportér, který obsahuje jedinou N-koncovou nukleotid-vázající
doménu (NBD) následovanou šesti předpokládanými transmembránovými segmenty, a je Nglykosylovaný (žlutá kolečka) ve třetí extracelulární smyčce. Hydrolýza ATP poskytuje energii
pro aktivní vytlačování substrátů. (b) Tento „poloviční“ transportér pravděpodobně funguje
jako homodimer, který aktivně odvádí své substráty přes buněčnou membránu. Šipka ukazuje
směr transportu z cytoplazmatického (In) do extracelulárního (Out) kompartmentu. Převzato
z van Herwaarden and Schinkel, 2006.
Je prokázáno, že BCRP je efluxní transportér závislý na ATP, který je schopen vytlačit
chemoterapeutická činidla ven z buňky. Funkční studie naznačují, že může transportovat široké
spektrum léčiv různých terapeutických kategorií (např. protinádorová léčiva, antibiotika,
antihypertenziva, antidiabetika) (Tab. 3) (Mao, 2008). U BCRP, MRP-1 a P-gp dochází
k významnému překrývání substrátových specifit (Polgar et al., 2008). Zatímco P-gp
přednostně transportuje nenabité hydrofóbní sloučeniny a některé slabě bazické látky, BCRP
může transportovat jak hydrofóbní, tak hydrofilní substráty, které jsou konjugované či
nekonjugované (Mao, 2008). Molekuly mohou být kladně nebo záporně nabité.
Stejně jako BCRP sdílí mnoho substrátů s ostatními transportéry, mnoho inhibitorů tohoto
proteinu rovněž inhibuje transport zprostředkovaný MRP-1 a P-gp. Ukázalo se, že inhibitory
tyrosinkinázy imatinib a gefitinib jsou považovány za kompetitivní inhibitory (Polgar et al.,
2008). Známé inhibitory BCRP lze rozdělit do čtyř kategorií (Tab. 4) (Pick et al., 2010).
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Exprese BCRP během těhotenství není konstantní. První studie provedená na syncytiálních
mikrovilózních membránách izolovaných z lidské placenty nezjistila žádné významné změny
v expresi ABCG2 na úrovni mRNA ani proteinu v průběhu těhotenství (Mathias et al., 2005).
Další studie zaměřená na expresi BCRP během těhotenství zjistila, že hladiny mRNA BCRP
v placentě se významně nemění, ale hladiny proteinů se ke konci těhotenství zvýšily (Yeboah
et al., 2006). Jiné výsledky poskytla další studie, která prokázala, že hladiny mRNA BCRP byly
v preterminální placentě (28 ± 1 týden) přibližně dvakrát vyšší, než v terminální placentě (39 ±
2 týdny), přičemž exprese BCRP proteinu korelovala s hladinami mRNA (Meyer zu
Schwabedissen et al., 2006). Je možné, že různá placentární exprese BCRP, P-gp a MRP-2
v průběhu těhotenství poskytuje kompenzační mechanismus pro ochranu plodu v různých
gestačních stádiích (Mao, 2008). Ke konci těhotenství však obrana plodu nezávisí výlučně na
placentární aktivitě, protože plod začíná rozvíjet své vlastní obranné mechanismy (HahnovaCygalova et al., 2011).
Bohatá exprese BCRP v placentě naznačuje, že protein může hrát, kromě ochrany plodu
a detoxikace, i další roli v této tkáni. Ukázalo se, že zvýšená exprese BCRP během fúze
trofoblastů může představovat jeden z mechanismů chránících buňky před apoptózou při
formování placentárního syncytia. Dále je BRCP považován za jediný ABC transportér, který
exportuje mono- a polyglutamáty folátů, čímž hraje zásadní roli při udržování jejich
homeostázy. Za podmínek krátkodobého či dlouhodobého nedostatku folátů dochází ke snížení
exprese BCRP (Hahnova-Cygalova et al., 2011). Kromě toho se BCRP pravděpodobně podílí
na eliminaci dehydroepiandrosteron sulfátu a estron-3-sulfátu z fetálního kompartmentu do
mateřského oběhu. Tím může BCRP regulovat syntézu placentárního estrogenu (Mao, 2008).
Tab. 3 Přehled substrátů BCRP. Převzato z Polgar et al., 2008.
Substráty
Protinádorová léčiva

antracykliny, mitoxantron, topotekan,
irinotekan, metotrexát

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory

zidovudin, lamivudin, abakavir

reverzní transkriptázy
Antidyslipidemika

rosuvastatin, pitavastatin, cerivastatin

Antibiotika

nitrofurantoin, ciprofloxacin, norfloxacin,
ofloxacin, erytromycin, rifampicin

Antagonisté H2-receptoru

cimetidin
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Inhibitory protonové pumpy

pantoprazol

Další

glyburid, nitrendipin, sulfasalazin,
albendazol, riboflavin, 17β-estradiol sulfát,
aflatoxin B1

Tab. 4 Přehled inhibitorů BCRP. Převzato z Ahmed-Belkacem et al., 2006; Pick et al.,
2010; Juvale and Wiese, 2015.
Inhibitory specifické pro

•

BCRP
Širokospektré inhibitory

•

inhibují pouze

fumitremorgin C, novobiocin,

BCRP

Kol 132, Kol 134, Kol 143

inhibují P-gp,

elacridar, estron,

BCRP a v některých 17β-estradiol, tamoxifen,
Přírodní flavonoidy a

•

jejich deriváty
Inhibitory tyrosinkinázy

případech MRP-1

nikardipin, nitrendipin

inhibují P-gp,

chrysin, biochanin A, genistein

BCRP, MRP-1
•

TKIs inhibují

gefitinib, imatinib, erlotinib,

(TKIs) a inhibitory

BCRP s různou

ritonavir, saquinavir, nelfinavir

HIV-proteázy

selektivitou
•

Inhibitory HIVproteázy inhibují
zejména P-gp a
MRP-1

3.6.3 Multidrug resistance-associated proteins (MRPs, ABCCs)
Podrodina MRP se skládá z devíti členů (MRP1-6/ABCC1-6 a MRP7-9/ABCC10-12),
které sdílejí strukturní a funkční podobnosti (Ni and Mao, 2011). Prvním identifikovaným
transportérem této podrodiny byl MRP1, který byl klonován z buněčné linie nádoru plic (Cole
et al., 1992).
Ačkoli většina MRPs je původně klonována z nádorů, vyskytují se i v nenádorových
tkáních (Zhang et al., 2015). Rozdíly v tkáňové distribuci MRPs, jakož i rozdíly v jejich
membránové lokalizaci (apikální, bazolaterální) v polarizovaných epiteliálních a endoteliálních
buňkách, jsou důležitými faktory jejich odlišných farmakologických a fyziologických funkcí
(Chen and Tiwari, 2011).
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Z devíti MRP transportérů, čtyři, MRP4, -5, -8, -9, mají typickou strukturu ABC
transportérů se čtyřmi doménami, obsahující dvě membránu-prostupující domény (MSD1
a MSD2), každá následovaná nukleotid-vázající doménou (NBD1 a NBD2). Tyto transportéry
se označují jako „krátké“ MRPs. Takzvané „dlouhé“ MRPs zahrnující MRP1, -2, -3, -6 a -7
mají navíc pátou doménu, MSD0, jejíž N-konec je orientován extracelulárně (Obr. 8). MSD1
a MSD2 (každá z nich obsahuje šest transmembránových α-helixů) tvoří translokační cestu,
kterou substráty procházejí přes membránu, zatímco dvě NBDs jsou spojené v orientaci hlavaocas k vytvoření „sendvičového dimeru“, který obsahuje dvě složená nukleotidová vazebná
místa (Chen and Tiwari, 2011). MSD0 obsahuje pět transmembránových α-helixů. Jádrová
oblast a MSD0 jsou spojeny kratší cytoplazmatickou smyčkou L0. Ukázalo se, že MSD0 není
nutná pro transportní aktivitu, ale L0 pro funkci proteinu nutná je (Homolya et al., 2003).

Obr. 8 Schématický pohled na predikovanou topologii a) „dlouhých“ a b) „krátkých“
MRPs. Páteř proteinu je znázorněna jako tenké trubice, zatímco transmembránové α-helixy jsou
znázorněny jako válce. Zbarvení různých oblastí proteinu je shodné mezi horním a dolním
panelem. MSD – membránu-prostupující doména, NBD – nukleotid-vázající doména. Převzato
ze Zhang et al., 2015.
MRPs jsou primárně ATP-dependentní efluxní pumpy pro fyziologické substráty, včetně
glutathionových konjugátů [např. leukotrien C4 (LTC4)], glukuronidů, sulfátů a cyklických
nukleotidů. Kromě toho může několik MRPs fungovat jako efluxní pumpy pro přírodní
a syntetické toxiny a léky, a tak buňkám udělit rezistenci vůči těmto látkám. Eflux konjugátů,
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často vytvořených reakcemi ve Ⅱ. fázi metabolismu, představuje poslední krok v cestě
detoxikace mnoha xenobiotik a některých endogenních látek (Keppler, 2011).
V placentě jsou podrobněji studovanými MRPs transportéry MRP1-3 a 5. Avšak ve
srovnání s P-gp a BCRP je mnohem méně známá jejich funkční významnost (Ni and Mao,
2011).
MRP1 je membránový protein o velikosti 190 kDa. V lidské placentě je lokalizován
v bazolaterální membráně syncytiotrofoblastu a v endotelu cév plodu. Bylo však také zjištěno,
že je přítomen v apikální membráně syncytiotrofoblastu (Ni and Mao, 2011). Jeho fyziologická
role spočívá v posílení bariéry mezi oběhem plodu a matky. Tuto ochrannou roli je však obtížné
racionalizovat vzhledem k subcelulární lokalizaci. Bazální orientace v syncytiotrofoblastu
exportuje substráty do oběhu plodu, zatímco abluminální exprese ve fetálních endoteliálních
buňkách exportuje substráty od oběhu plodu směrem k syncytiotrofoblastu. Ačkoli se zdá, že
tyto lokalizace mají protichůdný účel, jejich relativní hojnost naznačuje, že clearance solutů
z fetální krve má přednost před exportem ze syncytiotrofoblastu do plodu (Joshi et al., 2016).
MRP1 funguje hlavně jako (ko-)transportér amfipatických organických aniontů. Může
transportovat hydrofóbní léky nebo jiné sloučeniny (např. zánětlivý mediátor LTC4), které jsou
konjugovány s glutathionem, glukuronovou kyselinou nebo sulfátem (Schinkel and Jonker,
2012). Substráty MRP1 také zahrnují nekonjugované přírodní látky, z nichž mnohé jsou
významné pro pohodu plodu (např. glutathion, nekonjugovaný bilirubin a kyselina listová)
(Joshi et al., 2016). Exprese MRP1 se během těhotenství mění, přičemž významně vyšší exprese
byla nalezena v terminální placentě v porovnání se vzorky placenty z prvního trimestru (Staud
et al., 2012).
MRP2 je exprimován v apikální membráně syncytiotrofoblastu. Vzhledem k lokalizaci
může stejně jako P-gp poskytnout plodu ochranu před škodlivými léky/xenobiotiky
a endogenními toxickými látkami (Ni and Mao, 2011). Ukázalo se, že existuje mnoho
podobností, mezi spektrem sloučenin transportovaných pomocí MRP2 a MRP1, ale k úplnému
překrývání nedochází. Rovněž se jedná primárně o organický aniontový transportér, jehož
dobře rozpoznanými substráty jsou amfipatická aniontová léčiva a endogenní sloučeniny,
včetně glutathionových, glukuronidových a sulfátových konjugátů (Schinkel and Jonker, 2012).
Relativní afinita některých substrátů k MRP2 (např. LTC4) byla významně nižší, než k MRP1.
Naproti tomu některé substráty (např. metotrexát) jsou účinněji transportovány pomocí MRP2,
než MRP1 (Ni and Mao, 2011). Exprese MRP2 je téměř dvojnásobně vyšší v terminální
placentě v porovnání s preterminální placentou (Joshi et al., 2016).
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MRP3 je lokalizován v bazolaterálních membránách polarizovaných buněk tkání těla. Byl
nalezen v endoteliálních buňkách cév plodu a v menší míře v apikální membráně
syncytiotrofoblastu. Přesto zůstává nejistota ohledně membránové lokalizace v placentě (Ni
and Mao, 2011). Je úzce příbuzný s MRP1 (58% identita) (Schinkel and Jonker, 2012). Stejně
jako v případě MRP1, preferenční subcelulární lokalizace MRP3 transportéru naznačuje
ochrannou roli prostřednictvím efluxu toxických látek (Joshi et al., 2016). MRP3 preferuje
transport glukuronidových konjugátů před glutathionovými a sulfátovými. Substrátová
specifita se překrývá se substrátovými specifitami MRP1 a MRP2 (Ni and Mao, 2011).
MRP5 je lokalizován především v bazální membráně syncytiotrofoblastu a v endoteliálních
buňkách fetálních cév. Vykazuje odlišnou substrátovou specifitu než MRP1-3 (Ni and Mao,
2011). MRP5 je efluxní pumpa pro cyklické nukleotidy, zejména cGMP. cGMP hraje důležitou
roli při diferenciaci cytotrofoblastu, placentární angiogenezi zprostředkovanou oxidem
dusnatým a v udržování fetoplacentárního tonu cév. MRP5 tedy může být důležitý pro regulaci
intracelulárních hladin cyklických nukleotidů, které působí jako sekundární poslové (Joshi et
al., 2016). Exprese MRP5 byla vyšší v preterminální placentě, než v terminální (Ni and Mao,
2011).
Přehled substrátů MRPs je uveden v tabulce (Tab. 5), stejně tak přehled inhibitorů (Tab. 6).
Tab. 5 Substráty MRPs. Převzato z Jedlitschky et al., 2006; Borst et al., 2007; Zhou et al.,
2008; Cole, 2014.
Název

Fyziologické substráty

Hlavní lékové substráty

MRP1

glutathion, LTC4, 17β-glukuronosyl

antracykliny, vinca alkaloidy,

estradiol, sulfatované žlučové

topotekan, irinotekan, mitoxantron,

kyseliny, bilirubin, prostaglandin A2,

metotrexát, ciprofloxacin,

glutathion disulfid, kyselina listová,

grepafloxacin, atorvastatin,

vitamín B12, sfingosin-1-fosfát

rosuvastatin

glutathion, LTC4, LTD4, LTE4,

antracykliny, vinca alkaloidy,

glutathion disulfid, konjugovaný

topotekan, irinotekan, metotrexát,

bilirubin, 17β-glukuronosyl estradiol

mitoxantron, cisplatina, lopinavir,

MRP2

indinavir, ritonavir, saquinavir,
ampicilin, grepafloxacin, azitromycin,
pravastatin
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MRP3

LTC4, 17β-glukuronosyl estradiol,

metotrexát, etoposid, teniposid,

cholát, taurocholát, glykocholát

acetaminofen-glukuronid,
ethinylestradiol-glukuronid

MRP5

cGMP, cAMP

metotrexát, 6-merkaptopurin,
6-thioguanin, fludarabin, cytarabin,
pemetrexed, abakavir

Tab. 6 Inhibitory MRPs. Převzato z Jedlitschky et al., 2006; Zhou et al., 2008.
Název

Inhibitory

MRP1

probenecid, sulfinpyrazon, indometacin, verapamil, quercetin, cyklosporin A,
sulfonylurea, glibenklamid, MK-571

MRP2

azitromycin, kurkumin, cyklosporin A, flavonoidy, furosemid, glibenklamid,
fenobarbital, probenecid, progesteron, MK-571

MRP3

etoposid, metotrexát

MRP5

probenecid, sulfinpyrazon, benzbromaron, MK-571
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3.7

SLC transportéry
Hydrofilní sloučeniny, včetně nabitých molekul, nemohou snadno difundovat přes

membrány, a tak jsou závislé na kanálech, pumpách nebo transportérech. U lidí existuje 395
membránových transportérů SLC, které jsou rozdělené do 52 rodin. Tyto transportéry interagují
s různorodým množstvím substrátů, včetně anorganických a organických iontů (Lin et al.,
2015). Některé SLC jsou relativně substrátově specifické a zprostředkovávají transport
endogenních sloučenin, jako jsou cukry, aminokyseliny nebo nukleotidy. Jiné naopak vykazují
širokou substrátovou specifitu a nazývají se „polyspecifické“ transportéry, přičemž hrají roli
v eliminaci léčiv (Staud et al., 2012). SLC jsou primárně influxní transportéry, ale některé
mohou zprostředkovávat eflux (Lin et al., 2015).
V placentě byly identifikovány tyto SLC transportéry: transportéry organických kationtů
(OCTs), transportéry organických aniontů (OATs), transportéry organických kationtů/karnitinu
(OCTNs), nukleosidové transportéry (CNTs, ENTs), polypeptidy transportující organické
anionty (OATPs) a nedávno objevené multidrug and toxin extrusion proteins (MATE) (Staud
et al., 2012).
Transportéry SLC převážně zprostředkovávají usnadněný transport nebo jsou sekundárně
aktivní. Usnadněný transport k pohybu substrátů přes membrány využívá elektrochemický
gradient, zatímco sekundárně aktivní transport závisí na iontových gradientech generovaných
pumpami, které transportují své substráty proti koncentračnímu gradientu za pomoci ATP.
Terciárně aktivní transportéry, jako je OAT1, jsou závislé na gradientech generovaných
sekundárně aktivními transportéry a mohou také přenášet své substráty proti koncentračnímu
gradientu (Lin et al., 2015).
Členové SLC mají velmi rozmanitou strukturu, skládající se z mnoha ohybů (Colas et al.,
2016). SLC byly na základě těchto proteinových ohybů zařazeny do čtyř kategorií, z nichž dvě
největší jsou major facilitator superfamily (MFS) a leucine transporter (LeuT). MFS obsahuje
12 transmembránových segmentů, zatímco LeuT jich má 10 (Bai et al., 2017).
SLC jsou exprimovány v řadě tkáních, včetně ledvin, jater, střev a mozku, kde jsou
nezbytné pro udržení homeostázy organismu. Jejich dysfunkce nejen narušuje homeostázu, což
vede ke vzniku nemocí, ale také ovlivňuje buněčné vychytávání léků, čímž se mění jejich
dispozice v těle. Proto jsou SLC považovány za klíčové determinanty farmakokinetických
a farmakodynamických profilů různých terapeutických léčiv (Zhou et al., 2017).
Placentární exprese některých SLC transportérů se během těhotenství mění, u některých je
konstantní a u některých SLC nejsou data zatím dostupná (Dallmann et al., 2019).
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3.7.1 Transportéry organických kationtů (OCTs, SLC22A)
OCTs jsou polyspecifické transportéry zajišťující vychytávání širokého spektra strukturně
nepříbuzných malých organických kationtů, endogenních i exogenních, včetně mnoha léčiv
(Tab. 7) (Roth et al., 2012). Tato subskupina zahrnuje subtypy OCT1-3, kódované geny
SLC22A1-3 (Koepsell, 2013).
Jedná se o systémy zprostředkující usnadněnou difúzi, které translokují organické kationty
přes plazmatickou membránu v obou směrech. Hnací síla je dodávána elektrochemickým
gradientem transportovaných sloučenin (Koepsell, 2013). Negativní membránový potenciál
proto silně podporuje absorpci substrátů, zatímco výrazný odtok lze očekávat pouze
v přítomnosti silného, směrem ven orientovaného koncentračního gradientu (Volk, 2014).
Tento transport je na sodíku nezávislý (Roth et al., 2012).
OCTs lze strukturně zařadit mezi MFS proteiny (Pelis and Wright, 2014). U všech OCTs
se předpokládá, že obsahují 12 TMDs s intracelulárními N- a C-konci. Velká extracelulární
smyčka mezi první a druhou transmembránovou doménou obsahuje potenciální N-glykosylační
místa a velká intracelulární smyčka mezi transmembránovými doménami 6 a 7 obsahuje
několik předpokládaných fosforylačních míst (Roth et al., 2012). Studie naznačují přítomnost
velkého vazebného povrchu s více (pravděpodobně se překrývajícími) vazebnými místy uvnitř
OCT proteinu (Pelis and Wright, 2014).
Je známo, že OCTs ovlivňují řadu fyziologických funkcí a patologických procesů. Jsou
exprimovány ve střevech, játrech, ledvinách a biologických bariérách, kde řídí dispozici
endogenních substrátů a také absorpci, distribuci a vylučování mnoha léčiv. Obecně se
předpokládá, že OCTs zprostředkovávají první krok transportu organických kationtů přes
biologické membrány (např. influx přes bazolaterální membránu). Druhý krok (např. eflux přes
apikální membránu) je zajištěn jiným transportérem, jako je P-gp a/nebo H+-antiportem (např.
OCTN a MATE) (Staud et al., 2012).
Transportér OCT1 je lokalizován zejména v bazolaterální membráně hepatocytů. Nižší
exprese byla zaznamenána v dalších tkáních, včetně placenty (Roth et al., 2012). V placentě se
spolu s OCT3 podílí na odstraňování acetylcholinu z plodu (Staud et al., 2012).
OCT2 je silně exprimován v bazolaterální membráně proximálních tubulů ledvin (Volk,
2014). V lidské placentě byl v malé míře také detekován, ale s velkými interindividuálními
rozdíly (Staud et al., 2012).
OCT3 má nejširší tkáňovou distribuci, se silnou expresí mRNA v játrech, placentě,
ledvinách a kosterním svalu. V placentě je lokalizován v bazální membráně trofoblastů (Roth
et al., 2012). Může být zodpovědný za vychytávání kationtových xenobiotik z oběhu plodu
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a tím chránit plod před možnými škodlivými účinky xenobiotik, které mohou být přítomné
v mateřské cirkulaci. Dále hraje roli při odstraňování katecholaminů z fetální cirkulace a spolu
s OCT1 může zprostředkovávat buněčné uvolňování acetylcholinu z placenty (Staud et al.,
2012). V průběhu těhotenství jeho exprese klesá (Dallmann et al., 2019).
Tab. 7 Substráty OCTs. Převzato z Koepsell, 2013; Volk, 2014.
Název

Endogenní substráty

Lékové substráty

OCT1

cholin, acetylcholin, serotonin,

metformin, lamivudin, acyklovir,

dopamin, tetraethylammonium (TEA)

gancyklovir, irinotekan, paklitaxel

cholin, acetylcholin, adrenalin,

cisplatina, amantadin, memantin,

noradrenalin, dopamin, histamin,

cimetidin, famotidin, metformin,

serotonin, guanidin, TEA

lamivudin, zalcitabin

adrenalin, noradrenalin, histamin

metformin, lamivudin, lidokain,

OCT2

OCT3

chinidin
3.7.2 Transportéry organických aniontů (OATs, SLC22A)
OATs jsou další skupinou polyspecifických transportérů a jsou rovněž kódovány geny
SLC22A (Roth et al., 2012). Vyznačují se širokou substrátovou specifitou, od malých
amfifilních organických aniontů různých chemických struktur po nenabité molekuly, a dokonce
transportují i některé organické kationty (Tab. 8) (Staud et al., 2012). U lidí se vyskytuje 7
OATs homologů: OAT1-5, 7 a 10 (Pelis and Wright, 2014).
Členové této podrodiny fungují jako výměníky (Volk, 2014). Transportují organické
anionty proti koncentračnímu gradientu pomocí Na+ gradientu udržovaného Na+/K+/ATPázou
(DeGorter et al., 2012). OAT1 a OAT3 fungují jako terciární aktivní transportéry (Obr. 8) (Roth
et al., 2012).

Obr. 8 Kreslený mechanismus terciárního aktivního transportu organických aniontů
zprostředkovaného OAT1 a OAT3. Primární Na+/K+/ATPáza vytváří sodíkový gradient, který
je využit sekundárním aktivním sodium-dikarboxylátovým kotransportérem (NaDC3)
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k udržení vysoké intracelulární koncentrace α-ketoglutarátu (α-KG), který je využit k řízení
absorpce jiných organických aniontů pomocí OAT1 a OAT3. Převzato z Roth et al., 2012.
OATs strukturně patří mezi MFS proteiny. Jsou tvořené 12 TMDs s intracelulárními Na C-konci. Mají dlouhou extracelulární smyčku mezi TMD1 a 2 a velkou intracelulární smyčku
spojující TMDs 6 a 7. Čtyři cysteinové zbytky konzervované v homologních polohách se
nacházejí v dlouhé extracelulární smyčce OATs a přinejmenším pro OAT1 jsou důležité pro
cílení na membránu a/nebo stabilitu. Kromě cysteinových zbytků jsou v této smyčce přítomna
i N-glykosylační místa (Pelis and Wright, 2014).
OATs jsou exprimovány v membránách různých tkáních v celém těle (hojně v játrech
a ledvinách) (Roth et al., 2012). V placentě jsou přítomné OAT4 a OAT10 (Koepsell, 2013).
Zda se exprese během těhotenství mění nebo ne, není známo (Dallmann et al., 2019).
OAT4 je exprimován v bazální membráně syncytiotrofoblastu. Bylo zjištěno, že OAT4
transportuje sulfokonjugované estrogeny, jakož i prekurzory C19-steroidů, pro placentární
de novo syntézu estrogenů a zprostředkuje ko-lokalizaci a interakci s kaveolinem-1 (Staud et
al., 2012). Funguje jako antiport organických aniontů výměnou za dikarboxyláty nebo
anorganické anionty (Volk, 2014).
OAT10 byl v placentě detekován v malém množství (Koepsell, 2013). Působí jako antiport,
který vyměňuje nikotinát nebo urát za intracelulární laktát, sukcinát nebo glutathion (Volk,
2014).
Tab. 8 Substráty OAT4 a OAT10. Převzato z Koepsell, 2013; Volk, 2014.
Název

Endogenní substráty

Lékové substráty

OAT4

estron-3-sulfát, urát, prostaglandin E2,

torasemid, tetracyklin, zidovudin,

prostaglandin F2,

metotrexát

dehydroepiandrosteron sulfát
OAT10

nikotinát, laktát, urát, sukcinát,

cyklosporin A

glutathion
3.7.3 Transportéry organických kationtů/karnitinu (OCTNs, SLC22A)
Tato podskupina zahrnuje tři různé transportéry, přičemž u lidí byl detekován OCTN1
a OCTN2. Tyto transportéry jsou exprimovány v mnoha tkáních, včetně placenty, kde
zprostředkovávají influx karnitinu a kationtových molekul (Staud et al., 2012). Strukturně
OCTNs patří rovněž mezi MFS proteiny (Pochini et al., 2013).
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Předpokládá se, že OCTN1 může fungovat jako H+/organický kationtový výměník, protože
může zprostředkovat na pH závislý transport tetraethylammonia (Staud et al., 2012). Lokalizace
v placentě nebyla dosud stanovena (Dallmann et al., 2019). Pouze nepřímé důkazy naznačují
apikální lokalizaci (Pochini et al., 2013). Fyziologická role OCTN1 zůstává nejasná, ale
předpokládá se, že může přispívat k vylučování léků v ledvinách. Karnitin je transportován
pouze s nízkou afinitou, a tak se zdá, že absorpce karnitinu není významnou funkcí OCTN1
(Volk, 2019).
OCTN2 je vysoce afinitní Na+-L-karnitinový kotransportér. Mimoto funguje jako
polyspecifický, Na+-independentní transportér organických kationtů, který může transportovat
kationty v obou směrech přes plazmatickou membránu (Koepsell, 2013). Je lokalizován
v apikální membráně syncytiotrofoblastu a v endoteliálních buňkách plodu (Dallmann et al.,
2019).
Fyziologická funkce transportérů karnitinu v placentě není stále zcela pochopena. Protože
je však karnitin kofaktorem pro transport mastných kyselin s dlouhým řetězcem do
mitochondrií pro následnou β-oxidaci, předpokládá se, že OCTNs transportují karnitin z matky
na plod, aby se plod připravil na postnatální mléčnou stravu (Staud et al., 2012). OCTNs
transportují kromě endogenních substrátů také léčiva (Tab. 9).
Tab. 9 Substráty OCTN1 a OCTN2. Převzato z Koepsell, 2013.
Název

Fyziologické substráty

Lékové substráty

OCTN1

tetraethylammonium (TEA),

chinidin, verapamil, ipratropium,

acetylcholin, L-karnitin

tiotropium, mitoxantron, pyrilamin,
doxorubicin, gabapentin

OCTN2

L-karnitin,

TEA, cholin

verapamil, spironolakton, ipratropium,
tiotropium, pyrilamin

3.7.4 Polypeptidy transportující organické anionty (OATPs, SLCO)
OATPs jsou polyspecifické transportéry zprostředkovávající příjem širokého spektra
substrátů, včetně žlučových kyselin, steroidních konjugátů a mnoha xenobiotik (Tab. 10) (Roth
et al., 2012). Tato podrodina transportérů u lidí zahrnuje 11 členů (Niemi, 2007). Některé z nich
jsou exprimované také v placentě, zejména transportér OATP2B1 (SLCO2B1), rovněž známý
jako OATP-B a transportér OATP4A1 (SLCO4A1), rovněž známý jako OATP-E (Staud et al.,
2012).
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Mechanismus transportu zprostředkovaný OATPs zůstává sporný. Je dobře známo, že
transport je ATP- a Na+-independentní, ale hnací síla je stále předmětem zkoumání. OATPs
jsou schopné obousměrného transportu, přičemž několik studií navrhlo, že fungují jako
elektroneutrální výměníky (Roth et al., 2012).
Na základě analýz hydropatie se předpokládá, že OATPs obsahují 12 TMDs a své substráty
translokují centrálním, pozitivně nabitým pórem (Niemi, 2007). Druhá a pátá extracelulární
smyčka obsahují více předpovězených a/nebo potvrzených N-glykosylačních míst. Velká pátá
extracelulární smyčka obsahuje mnoho konzervovaných cysteinů, u kterých bylo prokázáno, že
se účastní disulfidových vazeb a jsou důležité pro povrchovou expresi OATP2B1 (Roth et al.,
2012).
OATP2B1 je lokalizován v bazální membráně syncytiotrofoblastu. Podobně jako OAT4,
se OATP2B1 podílí na placentárním příjmu steroidních sulfátů pocházejících z plodu. Jsou zde
ale funkční rozdíly, kdy se došlo k závěru, že OATP2B1 nemusí být zapojen do de novo syntézy
placentárních estrogenů, ale může přispět k odstranění sulfátů estrogenů z placentární
cirkulace. Je zde možná funkční interakce mezi bazolaterálním OATP2B1 a apikálním BCRP
v transepiteliálním transportu steroidních sulfátů v lidské placentě (Staud et al., 2012). Exprese
tohoto transportéru během těhotenství klesá (Dallmann et al., 2019).
OATP4A1 je lokalizován v apikální membráně syncytiotrofoblastu (Roth et al., 2012).
Jeho funkční rolí je transplacentární přenos hormonů štítné žlázy a dalších endogenních
substrátů (Staud et al., 2012). Žádné významné změny v expresi během těhotenství nebyly
pozorovány (Dallmann et al., 2019).
Tab. 10 Substráty OATP2B1 a OATP4A1. Převzato z Roth et al., 2012.
Název

Fyziologické substráty

Lékové substráty

OATP2B1

dehydroepiandrosteron sulfát, PGE2,

atorvastatin, benzylpenicilin,

estron-3-sulfát, thyroxin, taurocholát

bosentan, fexofenadin, fluvastatin,
pravastatin, rosuvastatin,
glibenklamid, montelukast, talinolol,
mesalazin

OATP4A1

estron-3-sulfát, 17β-glukuronosyl

benzylpenicilin

estradiol, thyroxin, trijodthyronin,
taurocholát, PGE2
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3.7.5 Multidrug and toxin extrusion proteins (MATEs, SLC47A)
Ačkoli MATEs patří do superrodiny SLC transportérů, fungují jako efluxní transportéry
čerpající své substráty ven z buněk. Jsou zodpovědné za eflux organických kationtů (Tab. 11)
(Staud et al., 2013). U lidí byly identifikovány tři izoformy: MATE1, MATE2 a MATE2K,
který je specifický pro ledviny (Nies et al., 2016). V placentě byl detekován MATE1 i MATE2.
Hnací síla pro transport je zajištěna opačně orientovaným H+ gradientem, a proto jsou MATEs
považovány za sekundární transportéry (Staud et al., 2013).
Tyto proteiny se skládají z 13 TMDs s extracelulárním C-koncem. Prvních 12
transmembránových helixů tvoří funkční jádro, zatímco 13. transmembránový helix zřejmě
není nezbytný pro tuto funkci, ale může být důležitý pro obrat proteinu (Nies et al., 2016).
Studie naznačují přítomnost více než jednoho vazebného místa (Staud et al., 2013).
Jejich kapacita transportovat širokou škálu endo-/exogenních substrátů poukazuje na
důležitost těchto transportérů ve fyziologických a/nebo farmakologických procesech, jako je
farmakokinetika, rezistence bakterií a nádorových tkáních a sekrece hormonů. Zjistilo se, že
MATEs fungují v součinnosti s OCTs (Staud et al., 2013).
Studie provedená in situ metodou duálně perfundované potkaní placenty prokázala
lokalizaci Mate1 v apikální membráně syncytiotrofoblastu. Zjistilo se, že transportéry Mate1
a Oct3 jsou společně zapojeny do transplacentární farmako/toxikokinetiky. Oct3, který je
exprimován v bazolaterální membráně, se podílí na influxu kationických sloučenin z plodu,
zatímco Mate1, jenž je lokalizován v apikální membráně, je zodpovědný za eflux substrátů do
mateřské cirkulace. Tyto dva transportní proteiny tedy hrají důležitou roli při ochraně plodu
a detoxikaci (Ahmadimoghaddam et al., 2012).
Tab. 11 Fyziologické a lékové substráty MATE1 a MATE2K. Pro MATE2 nebyly
provedeny žádné komplexní analýzy, přičemž jeho jediným známým substrátem je
tetraethylammonium (TEA). Převzato z Nies et al., 2016.
Fyziologické substráty

vitamín B12, estron-3-sulfát, hydroxykortizol, kreatinin,
guanidin, L-arginin, tetraethylammonium (TEA)

Lékové substráty

acyklovir, atenolol, metformin, fexofenadin, cimetidin,
cefalexin, gancyklovir, lamivudin, imatinib, topotekan,
verapamil, vareniklin, quercetin, pramipexol

37

3.7.6 Concentrative

and

equilibrative

nucleoside

transporters

(CNTs/SLC28,

ENTs/SLC29)
Protože nukleosidy a jejich deriváty jsou hydrofilní molekuly, jejich dostupnost v buňkách
a v extracelulárním prostředí je primárně určována specifickými nukleosidovými transportními
proteiny, které usnadňují pohyb přes plazmatické membrány a membrány některých organel.
Tyto proteiny tedy mají klíčovou roli ve fyziologii a patofyziologii nukleosidů a při
terapeutickém působení mnoha nukleosidových léčiv (Tab. 12).
Proteiny zodpovědné za transport nukleosidů patří do dvou evolučně nepříbuzných rodin:
concentrative nucleoside transporters (CNTs/SLC28) a equilibrative nucleoside transporters
(ENTs/SLC29). CNTs jsou poháněny kationtovým gradientem, zatímco ENTs jsou
obousměrné transportéry (Young et al., 2013).
V placentě jsou exprimovány izoformy CNT1-3 a ENT1-2, přičemž CNT1, ENT1 a ENT2
byly detekovány v apikální membráně syncytiotrofoblastu a ENT2 se společně s CNT1 ukázaly
jako funkční i v bazální membráně. Apikální a bazální CNT1 tedy zprostředkovává dodávku
nukleosidů do placenty jak z oběhu matky, tak plodu a transportér hraje důležitou roli při růstu
placenty (Staud et al., 2012).
Tab. 12 Substráty CNTs a ENTs. Převzato z Young et al., 2013.
Fyziologické substráty

adenosin, thymidin, guanosin, cytidin, adenin, thymin, cytosin,
guanin, hypoxantin

Lékové substráty

kladribin, fludarabin, 5-fluorouracil, 6-merkaptopurin, zidovudin,
zalcitabin
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3.8

Intrauterinní růstová retardace plodu (IUGR)

3.8.1 Úvod
IUGR je definována jako stav, kdy plod nedosahuje svého růstového potenciálu. Tento stav
je spojen s perinatální mortalitou a morbiditou (Mandruzzato et al., 2008). Termín IUGR bývá
zaměňován s termínem „děti narozené malé vzhledem ke gestačnímu stáří“ (SGA), i když mezi
nimi existují nepatrné rozdíly. SGA je diagnostikován v případě, kdy porodní hmotnost je nižší,
než 10. percentil růstové křivky pro tento konkrétní gestační věk. SGA tedy označuje porodní
hmotnost bez ohledu na růst in utero, zatímco dítě IUGR může mít vhodnou porodní hmotnost,
ale může trpět jakýmkoli zpomalením růstu v důsledku perinatálního poškození. IUGR je
klinická definice aplikovaná na novorozence s klinickým důkazem podvýživy. IUGR může být
klasifikována jako asymetrická a symetrická (Sharma et al., 2016).
Asymetrický typ představuje přibližně 70-80% případů IUGR a objevuje se ve třetím
trimestru. Nejčastější příčinou je utero-placentární nedostatečnost (Sharma et al., 2016).
Důsledkem je selhání výživy plodu a/nebo dodávek kyslíku ve druhé polovině těhotenství, kdy
je růst méně závislý na dělení buněk a více na přiměřené výživě. V důsledku nedostatku kyslíku
a výživy autoregulace přednostně směřuje krev do mozku na úkor vnitřních orgánů. Hlava
a mozek jsou relativně dobře vyvinuty, ale je zde výrazná kachektizace trupu, končetin a nižší
hmotnost břišních vnitřností (Cox and Marton, 2009).
Symetrický typ představuje asi 20-30% případů a růst je narušený na začátku těhotenství.
Příčinou je obvykle genetická porucha nebo infekce plodu (Sharma et al., 2016). Dochází ke
ztrátě jednoho nebo více cyklů buněčného dělení, což vede ke sníženému počtu buněk, a proto
je plod na svůj gestační věk menší, než se očekává (Cox and Marton, 2009). Prognóza těchto
dětí je špatná ve srovnání s asymetrickým typem IUGR (Sharma et al., 2016).
3.8.2 Etiologie a patogeneze
IUGR může být způsobena mateřskými, placentárními nebo fetálními faktory (Tab. 13)
(Sharma et al., 2016). Mezi mateřské faktory se mimo jiné řadí onemocnění matky.
Onemocnění jsou obvykle spojená se sníženým děložním průtokem krve, sníženou kapacitou
přenosu kyslíku nebo sníženou výživou plodu. Stavy, jako je chronická hypertenze,
preeklampsie, diabetes, chronická renální nedostatečnost, systémový lupus erythematodes
a antifosfolipidový syndrom, mohou ovlivnit mikrocirkulaci plodu a tím snížit perfuzi plodu,
což vede k hypoxii a IUGR (Suhag and Berghella, 2013).
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Tab. 13 Faktory způsobující IUGR. Převzato ze Sharma et al., 2016.
Mateřské faktory

věk matky (méně než 16 let, více než 35 let), socioekonomický status
(podvýživa matky, užívání návykových látek), medikace (warfarin,
steroidní sloučeniny, antikonvulziva, protinádorová léčiva), nízká
hmotnost před graviditou, nízký přírůstek váhy, onemocnění matky,
infekce matky, krátký interval mezi těhotenstvími

Placentární faktory

abnormální trofoblastická invaze, placentární infarkty, abrupce
placenty, placentární infekce, vícečetné těhotenství, hemangiom
placenty, placentární mozaicismus, velamentózní úpon pupečníku

Fetální faktory

chromozomální abnormality (Patauův syndrom, Edwardsův syndrom,
Downův syndrom), genetické syndromy (Silverův-Russelův
syndrom, Bloomův syndrom), kongenitální infekce (toxoplazmóza,
cytomegalovirus, HIV, syfilis, zarděnky), metabolické poruchy
(kongenitální lipodystrofie, galaktosémie)

Genetické faktory

polymorfismy v mateřských, placentárních a fetálních genech (pro
endotelin-1, leptin, Insulin-like growth factor 1)

3.8.3 Epidemiologie
IUGR je důležitý klinický problém. Prevalence v populaci je asi 8%. Ukázalo se, že 52%
mrtvě narozených je spojeno s IUGR a 10% perinatální úmrtnosti je důsledkem IUGR
(Mandruzzato et al., 2008).
3.8.4 Diagnostika
Cílem předporodního monitorování by mělo být včasné rozpoznání IUGR. Standardní
diagnostické nástroje zahrnují podrobnou mateřskou a rodinnou anamnézu rizikových faktorů
IUGR, fyzikální vyšetření matky včetně hmotnosti a výšky matky před těhotenstvím, nutriční
stav, výška děložního fundu, palpace plodu, kardiotokografie plodu a Dopplerovská
ultrasonografie (Sharma et al., 2016). Pro rozpoznání IUGR je důležité určit přesné gestační
stáří plodu. To je nejlépe určeno měřením délky plodu od hlavičky k zadečku pomocí
ultrazvuku. Sériové ultrazvukové biometrie pak mohou být schopny identifikovat plod, který
nedosáhne svého růstového potenciálu. Po potvrzení IUGR je důležité identifikovat konkrétní
příčinu (Mandruzzato et al., 2008).

40

3.8.5 Prevence a terapie
V současné době neexistují žádné prokázané preventivní ani terapeutické strategie.
Poslední pokroky ve výzkumu se zaměřily na identifikaci IUGR a optimalizaci načasování
porodu (Sankaran and Kyle, 2009). Management závisí na etiologii IUGR (Mandruzzato et al.,
2008). Některé výzkumné skupiny se zaměřily na efekt podávání glukokortikoidů a kyseliny
acetylsalicylové.
Glukokortikoidy se podávají těhotným ženám s rizikem předčasného porodu, aby se
podpořilo zrání plic plodu. IUGR je spojeno se zvýšeným rizikem předčasného porodu, proto
mohou být děti vystaveny předporodním glukokortikoidům. Důkazy však naznačují, že jejich
podání nemusí mít stejné účinky na plody s IUGR jako na zdravé, předčasně narozené děti.
Různé reakce plodů s IUGR pravděpodobně souvisí se změnou neurohormonálního stavu
a s adaptací, kterou musí plod podstoupit vzhledem k omezenému zásobování substráty. Proto
mohou být účinky podaných glukokortikoidů závislé na načasování, stupni a době trvání
hypoxie, hyperkortizolémie a hypoglykémie. Kromě toho není jasné, zda přínosy z podání
glukokortikoidů převažují nad riziky, protože se zdá, že fyziologická adaptace mění schopnost
plodu regulovat endogenní dostupnost glukokortikoidů a výsledkem je, že tyto plody mohou
být déle vystaveny vyšším koncentracím glukokortikoidů, což může mít za následek negativní
neurologické a kardiovaskulární vedlejší účinky (Morrison et al., 2012).
Studie, které se zabývaly podáváním kyseliny acetylsalicylové odhalily, že nízké dávky
(80-160 mg) snižují riziko IUGR přibližně o polovinu v případě, kdy je terapie zahájena před
16. týdnem gestace u vysoce rizikových žen. Průměrná porodní hmotnost se zvýšila o 209 g
(Roberge et al., 2016).
3.8.6 Exprese transportérů
Existuje mnoho možných příčin, které vyvolávají IUGR. Mezi ně patří vystavení těhotných
žen různým xenobiotikům, jako jsou například tabákové výrobky či léčiva (Yan et al., 2005).
Některé studie se zabývaly vlivem právě tabákových výrobků na expresi P-gp
a metabolizujících enzymů CYP450.
Placenta zprostředkovává transport xenobiotik a biotransformaci. Přenos cizích látek přes
placentu může být modifikován metabolismem v samotné placentě. Rozsah, jakým léčiva
procházejí placentou je modulován působením metabolizujících enzymů Ⅰ. a Ⅱ. fáze
metabolismu. Dobře popsanými placentárními enzymy jsou enzymy cytochromu P450
(CYP450). V některých případech enzymy mohou exogenní sloučeniny aktivovat, což je činí
toxickými pro plod. Jedním z těchto enzymů je izoforma 1A1 enzymu CYP450. Studie ukazují,
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že je CYP1A1 exprimován u žen, které jsou vystaveny cigaretám. Ale jen málo je známo
o změnách v placentární expresi jak CYP1A1, tak P-gp a jejich významu pro IUGR (Yan et al.,
2005).
V provedené studii mělo kouření tabáku během těhotenství za následek výrazně zpožděný
růst plodu, jak ukázaly parametry vývoje plodu, zejména jeho tělesná hmotnost. Rovněž se
snížila hmotnost placenty a byly pozorovány značné patomorfologické změny. Exprese
CYP1A1 byla detekována pouze u žen, které byly vystavené tabáku, přičemž jeho exprese se
během těhotenství zvýšila. Činnost tohoto enzymu vede k tvorbě volných radikálů a peroxidaci
lipidů, což ovlivňuje redoxní prostředí dělohy a růst plodu. Předpokládá se, že oxidační stres je
hlavní přispěvatel k rozvoji IUGR (Yan et al., 2005).
Kouření tabáku v této studii mělo za následek zvýšenou expresi P-gp. Studie byla
provedená na potkanech, přičemž jejich P-gp je kódován dvěma geny, mdr1a a mdr1b. Exprese
genu mdr1a se během normálního těhotenství postupně zvyšovala od 14. gestačního dne do 21.
gestačního dne. Avšak během expozice tabákovému kouři bylo pozorováno významné zvýšení
genu mdr1a v 21. gestačním dni. Exprese genu mdr1b zůstala stálá. Vyšší expresi P-gp
v potkaní placentě s IUGR spojovali s možností, že by mohla být způsobena odčerpáním
tabákových toxinů ke snížení toxicity a tím k ochraně plodu před potenciálně škodlivými
xenobiotiky. Mohlo by se tak jednat o nezbytný mechanismus u IUGR. Nelze však vyloučit, že
v tabáku existují některé induktory P-gp, a proto je potřeba dalších studií (Yan et al., 2005).
V další studii, ve které potkany vystavili pouze nikotinu, došli k závěru, že tato expozice
vyvolala postupný pokles placentární exprese P-gp. Exprese byla detekována během 15., 18.
a 21. gestačního dne. Pokles exprese vede k nadměrnému vystavení plodu nikotinu a dalším
enviromentálním toxinům (Wang et al., 2009).
Další výzkum se zaměřil na podání ferulátu sodného skupině, u které došlo ke snížení
exprese P-gp následkem expozice tabáku a alkoholu. Ferulát sodný je aktivní složkou například
anděliky čínské a bylo prokázáno, že má antitrombotické, antiagregační a antioxidační účinky.
Tento výzkum ukázal, že ferulát sodný může zvýšit efluxní funkci P-gp zvýšením exprese genu
mdr1a a tím snížit vystavení plodu enviromentálním toxinům. Ferulát sodný byl schopen zlepšit
růst plodu s IUGR. Tento mechanismus však stále potřebuje další výzkum a potvrzení (Li et
al., 2011).
Další studie se zabývala idiopatickou příčinou IUGR, která je často spojována s placentární
nedostatečností, a jejím vlivem na expresi placentárního BCRP transportéru. BCRP a některé
další ABC transportéry poskytují ochranu buňkám před endogenními a exogenními stresovými
faktory, včetně prozánětlivých mediátorů a hypoxie. BCRP tak hraje důležitou úlohu v ochraně
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placentárních trofoblastů před apoptózou, nicméně jeho exprese je negativně regulována
prozánětlivými cytokiny [např. tumor nekrotizujícím faktorem-α (TNF-α), interleukinem-6 (IL6), interleukinem-1β (IL-1β)]. Tyto cytokiny jsou pozorované ve zvýšených koncentracích při
různých těhotenských komplikacích. V této studii se nepodařilo získat důkaz o asociaci mezi
hypoxií, expresí BCRP a IUGR. Avšak prozánětlivé cytokiny mají přímé apoptické účinky na
trofoblast a data jasně ukázala sníženou expresi jak BCRP, tak MDR1 transportérů ve skupině
s idiopatickou IUGR (Evseenko et al., 2007).

3.9

Preeklampsie, eklampsie

3.9.1 Úvod
Preeklampsie je syndrom, který je obvykle definován jako nástup hypertenze a proteinurie
po 20. týdnu těhotenství u dříve normotenzních, neproteinurických těhotných žen. Je hlavní
příčinou mateřské a fetální morbidity a mortality (Noris et al., 2005). Nicméně preeklampsie se
může vyskytnout i u žen s již existující hypertenzí a je označována jako superponovaná
preeklampsie (Mayrink et al., 2018). Eklampsie, hlavní neurologická komplikace preeklampsie,
je definovaná jako křečovitá epizoda nebo jakákoli jiná známka pozměněného vědomí, která se
objevuje za stavu preeklampsie a nelze ji připsat již existujícímu neurologickému stavu (Uzan
et al., 2011).
Kromě hypertenze (systolický krevní tlak >140 mmHg, diastolický krevní tlak >90 mmHg)
a proteinurie (>300 mg/den) může být preeklampsie spojena s edémem, poruchami zraku,
bolestmi hlavy, epigastrickou nebo pravou horní kvadrantovou bolestí s nevolností
a zvracením. Hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a trombocytopenie jsou charakteristické
laboratorní rysy závažné varianty preeklampsie, tzv. HELLP syndromu (zkratka z angl.
Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count). Tato multisystémová porucha
ukazuje, že preeklampsie může ovlivnit jakýkoli mateřský orgán, zejména cévní, ledvinový,
jaterní, mozkový a koagulační systém (Noris et al., 2005).
Zatímco u matek může preeklampsie způsobit v pozdějším životě kardiovaskulární
onemocnění, jako je chronická hypertenze, ischemická choroba srdeční a mozková mrtvice,
děti mají v dospělosti zvýšené riziko mozkové mrtvice, srdečních onemocněních
a metabolických syndromů (Uzan et al., 2011).
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3.9.2 Etiologie a patogeneze
Etiologie preeklampsie zůstává prozatím neobjasněna (Noris et al., 2005). Rizikové faktory
lze klasifikovat jako faktory „mírného rizika“ (anamnéza jakékoli hypertenzní poruchy
v předchozích těhotenstvích, chronické onemocnění ledvin, autoimunitní onemocnění, diabetes
mellitus, chronická arteriální hypertenze) a faktory „vysokého rizika“ (primipara, věk ženy nad
40 let, interval mezi porody delší než 10 let, BMI >35 kg/m2 na začátku prenatální péče, historie
preeklampsie v rodině, vícečetné těhotenství) (Mayrink et al., 2018).
Preeklampsie je onemocnění abnormální placentace. Během normální placentace
cytotrofoblastické buňky napadají mateřské spirální arterie a ovlivňují jejich výraznou
transformaci, jako je čtyřnásobné zvětšení průměru a ztráta hladkého svalstva ve stěně cévy.
Endometriální arterie žen s preeklampsií tyto fyziologické změny nevykazují a výsledkem je
narušený průtok krve do intervilózního prostoru (Irminger-Finger et al., 2008). Abnormality
mohou souviset s oxidem dusnatým, který podstatně přispívá ke kontrole vaskulárního tonu.
Inhibice mateřské syntézy oxidu dusnatého navíc brání implantaci embryí. Zvýšená arteriální
rezistence dělohy vyvolává vyšší citlivost k vazokonstrikci, a tudíž i chronickou placentární
ischemii a oxidační stres. Oxidační stres následně indukuje uvolňování látek, jako jsou volné
radikály, oxidované lipidy, cytokiny a vaskulární endoteliální růstový faktor 1. Tyto
abnormality jsou odpovědné za endoteliální dysfunkci s vaskulární hyperpermeabilitou,
trombofilií a hypertenzí, tak aby se kompenzoval snížený průtok v děložních arteriích
v důsledku periferní vazokonstrikce (Uzan et al., 2011).
3.9.3 Epidemiologie
V západním světě preeklampsie postihuje 2-7% všech těhotenství, ale incidence v jiných
geografických oblastech s různými etnickými nebo sociálními charakteristikami může být až
trojnásobně vyšší (Noris et al., 2005).
3.9.4 Diagnostika
Monitorování krevního tlaku je součástí prenatální rutiny a může být prvním indikátorem
klinického výskytu jakéhokoli hypertenzního stavu. Rovněž bylo studováno mnoho biomarkerů
(PAPP-A, ADAM-12, PlGF, sFlt-1, PP13), které vyhodnocují zánětlivé změny, a jejich
schopnost předpovídat preeklampsii. Stále však není možné zvolit jeden izolovaný faktor, který
by byl dostatečný pro predikci tohoto stavu (Mayrink et al., 2018). Mimoto jsou pozorovány
další příznaky spojené s preeklampsií (Irminger-Finger et al., 2008).
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3.9.5 Prevence a terapie
Porod je jedinou léčbou preeklampsie. Rozhodnutí musí vyvážit mateřská rizika plynoucí
z pokračujícího těhotenství s fetálními riziky spojenými s indukovaným předčasným porodem.
Kritéria pro porod jsou založena na dvou často vzájemně souvisejících faktorech, a sice na
gestačním věku při diagnostice a závažnosti preeklampsie. Těžká preeklampsie vyžaduje léčbu
s dvojím cílem, předcházet škodlivým účinkům zvýšeného krevního tlaku matky a zabránit
eklampsii (Uzan et al., 2011). Těžká preeklampsie je obvykle indikací k porodu, bez ohledu na
gestační věk, zatímco při mírné preeklampsii je pro nezralý plod zvažován konzervativnější
přístup (Irminger-Finger et al., 2008).
Pokud je to možné, u žen, jejichž těhotenství je kratší než 32-34 týdnů, by se měly podávat
kortikosteroidy pro podporu zrání plic plodu (Irminger-Finger et al., 2008). Betametazon
zůstává zlatým standardem, přičemž tato léčba snižuje riziko novorozenecké úmrtnosti (Uzan
et al., 2011).
Antihypertenzní léčba je užitečná pouze při těžké preeklampsii, protože jediným
prokázaným přínosem je snížení rizika mateřských komplikací (krvácení do mozku, eklampsie
nebo akutního plicního edému). Ve Francii jsou v případě těžké preeklampsie povoleny
nikardipin, labetalol, klonidin a dihydralazin (Uzan et al., 2011).
Pro prevenci eklampsie u žen s těžkou preeklampsií by měla být zahájena antikonvulzivní
terapie. Síran hořečnatý je lékem první volby (Irminger-Finger et al., 2008). Je indikován i při
léčbě eklamptických křečí. Eklampsie je obecně považována za indikaci k císařskému řezu
(Uzan et al., 2011).
3.9.6 Exprese transportérů
Na základě studie, ve které se vědci zabývali expresí P-gp v proliferujícím
cytotrofoblastu, syncytiotrofoblastu a extravilózním trofoblastu, vyslovili hypotézu, že P-gp má
i funkční roli ve vývoji placenty. O funkci P-gp v cytotrofoblastu a extravilózním trofoblastu je
toho prozatím známo málo. Několik důkazů však naznačuje, že P-gp hraje funkční roli při
vytváření zdravého a funkčního syncytia tím, že reguluje osud cytotrofoblastu a invazi
extravilózního trofoblastu, která je zásadní pro vývoj placenty, remodelaci děložních spirálních
arterií a vytvoření normální fetomaternální cirkulace. Bylo zjištěno, že hladiny P-gp jsou
výrazně sníženy v cytotrofoblastu, syncytiotrofoblastu i extravilózním trofoblastu u placent se
závažnou preeklampsií. Došli k závěru, že P-gp je klíčový faktor a pokles jeho exprese
u závažných preeklampsií může přispět k placentárním patologiím, které jsou spojeny s tímto
onemocněním (Dunk et al., 2018).
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V další studii se vědci zabývali vztahem mezi Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
(Nrf2) a expresí ABC transportérů za patologického stavu preeklampsie. Vycházeli z poznatků,
že zánět způsobený oxidačním stresem v placentě je patogenní základ rozvoje preeklampsie.
Nrf2 je transkripční faktor, který chrání buňky před oxidačním stresem. Indukuje expresi
antioxidačních enzymů a inhibuje produkci zánětlivých cytokinů. Kromě antioxidačních
enzymů jsou buňky chráněny činností ABC transportérů, které čerpají toxické oxidační
metabolity ven z buněk. Nicméně se zjistilo, že zánětlivá odpověď v placentě snižuje expresi
ABC transportérů. Hladiny exprese ABC transportérů a Nrf2 byly v preeklampsii sníženy
v porovnání se zdravými ženami. Subjekty s pozdějším nástupem preeklampsie vykazovaly
vyšší hladiny MRP2, BCRP, P-gp a Nrf2, než subjekty s časnou preeklampsií (před 35. týdnem
těhotenství). Zajímavé je, že MRP1 nebyl výrazně zvýšen činností Nrf2. Na základě zjištění, že
některé ABC transportéry jsou regulovány pomocí Nrf2, lze předpokládat, že Nrf2 aktivuje
ABC transportéry v preeklamptické placentě, což vede k odtoku toxických látek (Yu et al.,
2019).
V jiné studii vědci došli k částečně odlišnému závěru. Vzhledem k tomu, že BCRP je
schopen transportovat i žlučové kyseliny, zaměřili se na to, jak se liší hladiny celkových
žlučových kyselin v mateřském a fetálním kompartmentu a exprese BCRP u normotenzních,
preeklamptických a preeklamptických těhotenstvích komplikovaných HELLP syndromem.
Preeklampsie komplikuje 8-25% těhotenstvích postižených intrahepatální cholestázou
v těhotenství, což naznačuje domnělý vztah mezi žlučovými kyselinami a patogenezí
preeklampsie. V této studii došli k závěru, že hladiny celkových žlučových kyselin jsou vyšší
v mateřském kompartmentu v porovnání s fetálním. Tyto výsledky se však lišily od předešlých
studií, přičemž tento nesoulad může být způsoben omezenou velikostí vzorku v dříve
provedených studiích. Při porovnání normotenzních placent s těmi preeklamptickými se
nezjistil žádný rozdíl v expresi mRNA ABCG2. Hladiny exprese mRNA ABCG2 byly sníženy
u preeklamptických těhotenstvích komplikovaných HELLP syndromem v porovnání jak
s preeklamptickými, tak normotenzními placentami. Tyto nízké hladiny mRNA odpovídaly
nízkým hladinám BCRP proteinu. Exprese ABCG2 v lidské placentě tedy nekoreluje
s celkovými hladinami žlučových kyselin v mateřském, ani ve fetálním kompartmentu.
Vzhledem k tomu, že hladiny celkových žlučových kyselin byly zvýšeny v mateřském
kompartmentu v porovnání s fetálním kompartmentem, dospělo se k závěru, že placenta
částečně plod před žlučovými kyselinami chrání (Jebbink et al., 2015).
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3.10 Předčasné porody (včetně PROM)
3.10.1 Úvod
Předčasný porod je definován jako porod před 37. týdnem těhotenství a je jednou z příčin
novorozenecké morbidity a mortality (van Zijl et al., 2016). Mortalita a morbidita narozených
dětí se zvyšuje s klesajícím gestačním věkem (Koullali et al., 2016). Předčasně narozené děti
mají často krátkodobé morbidity, jako jsou respirační potíže (syndrom dechové tísně),
periventrikulární leukomalacie, intrakraniální krvácení, bronchopulmonální dysplázie, ductus
arteriosus patens, nekrotizující enterokolitidy, retinopatie a infekce. Z dlouhodobého hlediska
mnoho těchto dětí trpí neurologickými a vývojovými postiženími (van Zijl et al., 2016).
Předčasné porody mohou být spontánní s intaktními membránami, dále se může jednat
o předčasný odtok plodové vody (PROM) nebo může být předčasný porod indikován ze
zdravotních důvodů, zejména u preeklampsie či IUGR (Goldenberg et al., 2008; van Zijl et al.,
2016). Spontánní předčasný porod s intaktními membránami je obvykle definován jako
pravidelné kontrakce doprovázené změnami děložního hrdla před 37. týdnem těhotenství,
zatímco PROM je definován jako spontánní ruptura membrán před 37. týdnem těhotenství
nejméně jednu hodinu před nástupem kontrakcí (Goldenberg et al., 2008).
3.10.2 Etiologie a patogeneze
Patogeneze spontánního předčasného porodu není zcela pochopena, přičemž důkazy
naznačují, že se jedná o komplexní syndrom, který má více příčin vzniku (Suff et al., 2019).
Tento syndrom může být iniciován mechanismy, jakými jsou infekce, zánět, uteroplacentární
ischemie, krvácení, stres a další imunologicky zprostředkované procesy. Příčina ruptury
membrán u PROM není ve většině případů známa, ale častým prekurzorem je asymptomatická
nitroděložní infekce (Goldenberg et al., 2008).
Rizikovými faktory jsou nízký socio-ekonomický status, etnicita (africké a afro-karibské
ženy jsou ve vyšším riziku), kouření, nízké či vysoké BMI, periodontální onemocnění,
anomálie dělohy, výkony na děložním hrdle, předčasný porod v osobní anamnéze, potrat >16.
týdnu těhotenství, nedostatečnost děložního hrdla, umělé oplodnění, vícečetné těhotenství
a krátký děložní čípek (Koullali et al., 2016).
3.10.3 Epidemiologie
Incidence předčasného porodu se mezi zeměmi liší a pohybuje se v rozmezí 5-13%.
Předčasná porodnost se v Evropě pohybuje od 5% do 10% (Koullali et al., 2016). Uvádí se, že
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přibližně 40-45% připadá na spontánní předčasné porody s intaktními membránami, 25-30%
na PROM a 40-45% připadá na předčasné porody indikované ze zdravotních důvodů
(Goldenberg et al., 2008).
3.10.4 Diagnostika
Predikce spontánního předčasného porodu je založena na identifikaci rizikových faktorů,
které však vykazují nízkou senzitivitu a specifitu. K predikci u symptomatických těhotných
pacientek se zjišťuje funkční zkrácení děložního hrdla a používají se biochemické metody
[kvalitativní či kvantitativní stanovení fetálního fibronektinu, insulin-like growth factorbinding protein-1 (PIGFBP-1) a placental alpha microglobulin-1 (PAMG-1) v cervikálním
sekretu]. Samotná diagnostika je založena na rozpoznání klinických symptomů, jako jsou
pravidelné děložní kontrakce, zkracování a dilatace děložního hrdla/branky a předčasný odtok
plodové vody (Kacerovský et al., 2017). Bakteriální vaginóza, porucha definovaná změnou
mikrobiálního ekosystému vagíny, je klinicky diagnostikovaná přítomností klíčových buněk
(Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis), vaginálním pH
vyšším než 4,5, přítomností bílého výtoku a rybím zápachem po vystavení vaginálního výtoku
hydroxidu draselnému (Goldenberg et al., 2008; van Zijl et al., 2016).
3.10.5 Prevence a terapie
V posledních desetiletích bylo zkoumáno několik preventivních opatření. Některé rizikové
faktory, jako je například socio-ekonomický status, nelze upravit. Tyto informace lze však
použít k určení rizikového profilu ženy (van Zijl et al., 2016).
Progesteron je klíčovou složkou pro udržení těhotenství. V průběhu těhotenství progesteron
podporuje myometriální relaxaci snížením exprese proteinů, které jsou spojené s kontrakcemi,
a prozánětlivých cytokinů a chemokinů (např. IL-1, IL-8, CCL2). Ke konci těhotenství dochází
k zvýšenému katabolismu progesteronu (Di Renzo et al., 2018). K zabránění předčasnému
porodu je podáván vaginálně nebo intramuskulárně (van Zijl et al., 2016). Sekundární prevencí
u žen s anamnézou předčasného porodu nebo pozdního potratu, někdy i terapeutickým
výkonem při dilataci hrdla dělohy, je cerclage děložního hrdla (Kacerovský et al., 2017).
K oddálení porodu se používá tokolytická léčba. Tokolýzou se zastavuje nebo zmírňuje
kontrakční činnost. Hlavní přínos tokolytické léčby je především krátkodobý (oddálení porodu
o 2 až 7 dní). Důvodem je získání času pro transport do perinatologického centra, či pro
podávání kortikosteroidů k indukci zrání plic plodu. Podává se atosiban, hexoprenalin, ritodrin,
nifedipin, indometacin a síran hořečnatý (Kacerovský et al., 2017).
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Při podávání antibiotik se vychází z aktuální klinické, epidemiologické a mikrobiologické
situace. Antibiotikem první volby je penicilin G. Jako alternativu lze použít ampicilin,
gentamicin, cefalosporiny 1. generace, klindamycin a vankomycin (podávány intravenózně)
(Kacerovský et al., 2017).
3.10.6 Exprese transportérů
Nitroděložní infekce nebo chorioamnionitida jsou zodpovědné za až 40% všech případů
předčasných porodů po celém světě. Ukázalo se, že důležité složky v patofyziologii, jako jsou
infekce a/nebo zánět, ovlivňují expresi ABC transportérů. V provedené studii vědci ukázali, že
změna exprese klíčových ABC transportérů koreluje se závažností chorioamnionitidy. Došli
k závěru, že u BCRP transportéru dochází ke zvýšené expresi jak na úrovni mRNA, tak na
úrovni proteinu. U P-gp detekovali zvýšenou expresi na úrovni mRNA, zatímco exprese na
úrovni proteinu byla snížena. Tento nesoulad může naznačovat posttranskripční vlivy zánětu
(do Imperio et al., 2018).
V jiné studii se vědci rovněž zabývali vlivem chorioamnionitidy na expresi transportérů.
Porovnávali placenty získané z předčasných porodů s výskytem infekce a bez infekce. Zjistili,
že placenty se zánětem vykazují vyšší expresi P-gp i BCRP a sice jak na úrovni mRNA, tak
i proteinu. Jejich závěry se lišily od dřívějších zpráv, kdy Evseenko et al., 2007, kteří se
zabývali vlivem prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IL-6) na expresi BCRP a P-gp u IUGR, došli
k opačnému závěru. Vysvětleních může být několik. Dopad zánětu vyvolaného endotoxiny na
transportéry musí být ještě studován, protože předchozí výsledky naznačily, že placenty
z předčasných porodů reagují odlišně v uvolňování cytokinů než placenty získané v termínu.
Dalším důvodem může být skutečnost, že běžné klinické infekce reprodukčních kompartmentů
jsou spojeny s mikroorganismy, které postrádají endotoxiny (např. Mycoplasma hominis). Je
zřejmé, že různé patogeny vyvolávají různé vzorce genové exprese a uvolňování cytokinů. Tyto
výsledky ukazují, že stimulace jiných cytokinů (zde ve zvýšené míře exprimován IL-8) nebo
zánětlivých mediátorů by mohla mít opačné účinky na ABC transportéry. V této studii se navíc
zaměřili na expresi MRP1 a MRP2, přičemž nezjistili žádné významné změny v expresi těchto
dvou transportérů (Mason et al., 2011).
V následující studii se rovněž zabývali chorioamnionitidou a jejím vlivem na expresi
transportérů. V této studii u placent získaných z předčasných porodů s infekcí detekovali
zvýšené hladiny prozánětlivých cytokinů jako jsou IL-6, IL-1β a TNF-α. Exprese BCRP
a OATP2B1 transportérů byla snížena o 48 až 57%, v porovnání s placentami z předčasných
porodů bez infekce, a sice jak na úrovni mRNA, tak i proteinu. U P-gp a OATP4A1 nebyly
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pozorovány významné změny v expresi. Nicméně regulace P-gp v placentě není stále zcela
pochopena, jelikož exprese u placent s chorioamnionitidou byla mnohem více variabilní.
U vzorků z předčasných porodů s chorioamnionitidou byla zjištěna pozitivní korelace mezi
hladinami transkriptu P-gp a hladinami IL-6, IL-1β a TNF-α (Petrovic et al., 2015).

3.11 Gestační diabetes mellitus (GDM)
3.11.1 Úvod
Gestační diabetes mellitus je tradičně definován jako intolerance sacharidů s různou
závažností (Johns et al, 2018). Americká diabetologická asociace formálně klasifikuje GDM
jako diabetes, který byl poprvé diagnostikován ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství,
a který není existujícím diabetem 1. nebo 2. typu (Plows et al., 2018).
Přestože GDM obvykle po porodu ustupuje, může mít krátkodobé i dlouhodobé zdravotní
důsledky pro matku i pro dítě (Plows et al., 2018). Děti jsou vystaveny zvýšenému riziku
okamžitých komplikací, jako jsou makrosomie, předčasný porod, poranění během porodu
(dystokie ramének), novorozenecká hypoglykémie a syndrom dechové tísně. Studie na
dospělých

potomcích
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sníženou

citlivost

na

inzulín

a

zvýšené

riziko

prediabetu/diabetu, metabolického syndromu a vyššího BMI. U žen s GDM se mohou
vyskytnout komplikace jako gestační hypertenze, preeklampsie, polyhydramnion a císařský řez
(Johns et al., 2018). Přibližně u 60% žen s GDM se v pozdějším životě rozvinul diabetes
mellitus 2. typu (Plows et al., 2018).
3.11.2 Etiologie a patogeneze
Mezi rizikové faktory GDM patří nadváha/obezita, západní strava a nedostatek
mikronutrientů, pokročilý věk matky a rodinná anamnéza rezistence na inzulín a/nebo diabetu,
a fyzická inativita (Johns et al., 2018; Plows et al., 2018).
Během normálního těhotenství prochází tělo matky mnoha fyziologickými změnami, aby
byly zajištěny požadavky rostoucího plodu. Jednou důležitou metabolickou adaptací je citlivost
na inzulín. V průběhu těhotenství se citlivost na inzulín mění. Během časného těhotenství se
citlivost na inzulín zvyšuje, což podporuje absorpci glukózy do tukových zásob v rámci
přípravy na energetickou náročnost pozdějšího těhotenství. S postupujícím těhotenstvím však
dochází k nárůstu hladin hormonů, včetně estrogenu, progesteronu, leptinu, kortizolu,
placentárního laktogenu a placentárního růstového hormonu, což podporuje stav inzulínové
rezistence (Plows et al., 2018). Pankreatické β-buňky se přizpůsobují těmto změnám tím, že
50

produkují zvýšené množství inzulínu, což umožňuje udržovat normální hladiny glukózy v krvi.
GDM je však charakterizován neschopností těchto buněk adekvátně reagovat na zvýšené
nároky na inzulín v těhotenství, což má za následek různé stupně hyperglykémie (Johns et al.,
2018). Rovněž se ukázalo, že GDM je spojen se sníženou regulací adiponektinu
a protizánětlivých cytokinů (např. IL-4, IL-10) a se zvýšenou regulací leptinu a prozánětlivých
cytokinů (např. IL-6, TNF-α). Ke zvýšeným hladinám IL-6 a TNF-α dochází v důsledku
oxidačního stresu a zánětlivých změn vyvolaných hyperglykémií (Abell et al., 2015).
3.11.3 Epidemiologie
GDM se vyvíjí u 3% až 5% těhotných žen. Nicméně tato čísla rostou a mohou u vybraných
populací dosáhnout až 20% (Gauster et al., 2012). Mezi hlavní faktory zvyšování prevalence
patří obezita, fyzická inaktivita a zvyšující se věk matek (Johns et al., 2018).
3.11.4 Diagnostika
Screening v prvním trimestru se obecně doporučuje u žen s vysokým rizikem, aby se
odhalil preexistující diabetes mellitus. Neexistuje shoda ohledně upřednostňovaného nástroje
screeningu pro preexistující diabetes. Využívají se metody měření glykémie nalačno, náhodné
glykémie, stanovení glykovaného hemoglobinu v krvi (HbA1c) a provádí se orální glukózový
toleranční test (podáno 75g glukózy a glykémie se stanovuje po 2 hodinách). Screening se
u ostatních nerizikových žen provádí mezi 24. a 28. týdnem pomocí orálního glukózového
tolerančního testu. Hodnoty indikující GDM jsou shodné jako u diabetu mimo těhotenství, tzn.
glykémie nalačno ≥7 mmol/l, orální glukózový toleranční test ≥11,1 mmol/l, HbA1c ≥48
mmol/mol) (Johns et al., 2018).
3.11.5 Prevence a terapie
Léčba GDM může zamezit rozvoji krátkodobých mateřských a novorozeneckých
komplikací. Doporučuje se změna životního stylu zahrnující úpravu stravování a zvýšenou
fyzickou aktivitu. Pokud tato intervence není dostatečná pro udržení požadované glykemické
hodnoty, přistupuje se k farmakoterapii (Mukerji and Feig, 2017).
Terapie inzulínem je považována za léčbu volby u žen, které nejsou schopny udržet cíle
glykemické léčby úpravami životního stylu nebo jinou farmakoterapií. Typ inzulínu (inzulíny
s rychlým účinkem, středně nebo dlouhodobě působící inzulíny), načasování podávání
a frekvence musí být individualizovány na základě hodnot glykémie pacientky. Inzulín
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neprostupuje placentou kvůli své velké molekulové hmotnosti, s výjimkou velmi vysokých
dávek, a tak se vyznačuje výborným bezpečnostním profilem (Mukerji and Feig, 2017).
Metformin je perorální antidiabetikum pro léčbu GDM, který řeší zhoršení glukózové
kontroly v důsledku změn v preprandiálním i postprandiálním metabolismu glukózy
a inzulínové rezistence. Jedná se o terapii s nižším hmotnostním přírůstkem. Na rozdíl od
inzulínu však prochází placentou a může dosáhnout vyšších koncentrací v plodu (Simmons,
2015). Dalším perorálním diabetikem využívaným v léčbě GDM je glyburid. Nicméně glyburid
rovněž prochází placentou a je spojován se zvýšeným výskytem velkých plodů vzhledem ke
gestačnímu stáří a novorozeneckou hypoglykémií (Mukerji and Feig, 2017). Stejně jako
u ostatních derivátů sulfonylurey dochází k přibývání na váze (Simmons, 2015). Dlouhodobé
dopady expozice metforminu a glyburidu na plod nejsou známy. Přestože se zdá, že glyburid
prochází placentou v nízkých koncentracích, byly vzneseny obavy ohledně jeho schopnosti
změnit expresi transportéru pro glukózu, což může vést ke zvýšené fetální produkci inzulínu
a „únavě“ β-buněk. Metformin prochází placentou snadno a podobné plazmatické koncentrace
byly pozorovány ve fetálním i mateřském krevním oběhu (Johns et al., 2018).
3.11.6 Exprese transportérů
Ke zjištění, zda se během GDM mění exprese klinicky důležitých efluxních transportérů,
porovnávala se exprese P-gp, MRP2 a BCRP. Vzorky byly získány z placent komplikovaných
gestačním diabetem mellitem pod kontrolou inzulínem, diabetem mellitem 1. typu pod
kontrolou inzulínem a z placent bez diabetu (kontroly). V této studii se průměrná placentární
exprese MRP2 a BCRP (jak na úrovni mRNA, tak i proteinu) u GDM statisticky nelišila od
kontrol. Exprese P-gp na úrovni mRNA byla výrazně zvýšena u GDM v porovnání
s kontrolami, to se však výrazněji neprojevilo na úrovni proteinu. Při zkoumání jednotlivých
(nikoli průměrných) plazmatických hladin HbA1c (retrospektivní marker glykemické hodnoty)
bylo zjištěno, že pozitivně korelují s expresí BCRP (na úrovni mRNA i proteinu) u GDM. Silný
vztah mezi kontrolou glykémie a BCRP může naznačovat, že placentární BCRP je zvláště
citlivý na období hyperglykémie. Tyto získané údaje naznačují, že se exprese efluxních
transportérů u GDM nemění, pokud je glykémie pod kontrolou. Nicméně vzhledem k vztahu
mezi expresí BCRP a plazmatickými hladinami HbA1c je pravděpodobné, že by se jejich
exprese mohla změnit, kdyby diabetes nebyl pod kontrolou (Anger et al., 2012).
V jiné studii se zabývali zejména lokalizací ABC transportérů ve zdravých placentách
a v placentách komplikovaných GDM. Nicméně jejich výsledky naznačují, že exprese P-gp
a MRP1 může být nižší u placent komplikovaných GDM (Kozlowska-Rup et al., 2014).
52

3.12 Infekční onemocnění (HIV, malárie)
3.12.1 Úvod
Ve srovnání s negravidními ženami jsou těhotné ženy vážněji postiženy některými
organismy (např. virem chřipky, virovou hepatitidou E, herpes simplex virem, parazity
malárie). Důkazy o zvýšené počáteční náchylnosti některých infekcí u těhotných žen jsou
slabší. Nejspolehlivější důkazy zvýšené náchylnosti jsou u Plasmodium falciparum a Listeria
monocytogenes, přičemž se oba vyznačují tropismem k placentě. Důkazy k infekci HIV-1 jsou
omezenější (Kourtis et al., 2014).
Imunologické změny během těhotenství mohou pomoci vysvětlit změněnou závažnost
a náchylnost k infekčním onemocněním. Jak těhotenství postupuje, hladiny hormonů se
dramaticky mění. Vzájemné působení mezi pohlavními hormony a imunitním systémem je
komplexní a multifaktoriální. Kromě toho je placenta aktivním imunologickým místem
schopným interagovat s patogeny a reagovat na ně. Nicméně placentární infekce vyvolávající
tvorbu zánětlivých cytokinů může aktivovat imunitní systém matky a vést k poškození placenty
a potratu nebo předčasnému porodu (Kourtis et al., 2014). Tato práce bude dále zaměřena na
infekce HIV a malárie.
3.12.2 Etiologie a patogeneze
Human immunodeficiency virus (HIV) je zařazen mezi retroviry. Na základě genetických
charakteristik a rozdílů ve virových antigenech je HIV klasifikován do typů, HIV-1 a HIV-2
(Seitz, 2016). Patogeneze HIV stále vyžaduje studium. Jedním z mechanismů, kterým HIV
oslabuje imunitní systém, je infikování a ničení CD4+ T-lymfocytů (pomocné lymfocyty), což
vede k imunodeficienci v pozdějším stádiu nemoci. HIV se váže na protein CD4+, který je na
povrchu těchto a dalších buněk (monocytů, dendritických buněk), aby mohl vstoupit. K tomu,
aby virus získal přístup k infikovaným buňkám, přítomnost samotných CD4+ nestačí. Byly
identifikovány dva hlavní chemokinové receptory, CCR5 a CXCR4, které fungují jako
koreceptory a hrají roli při vstupu HIV do buněk (Naif, 2013). Přenos z matky na dítě byl
prokázán od 12. týdne těhotenství, ale k přenosu převážně dochází ve třetím trimestru, zejména
krátce před porodem nebo v jeho průběhu. Po porodu může dojít k přenosu přes mateřské mléko
(Seitz, 2016). Když je zatížení organismu HIV vysoké a počet CD4+ T-lymfocytů nižší než 200
mm3, rozvíjí se AIDS (Naif, 2013).
Malárie je parazitární onemocnění, které je způsobené prvoky rodu Plasmodium, zejména
P. falciparum a P. vivax. Malárie je přenášena po kousnutí infikovanými samicemi komárů
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rodu Anopheles. Infikovaní komáři do krve vstříknou se svými slinami i sporozoity (infekční
pohyblivé stádium). Sporozoity putují kůží do lymfatických buněk a následně do hepatocytů.
Uvnitř hepatocytu může sporozoit generovat desítky tisíc merozoitů (stádium, které je
výsledkem asexuálního dělení v těle hostitele). Ty se následně uvolňují do krevního oběhu,
vstupují do červených krvinek, kde se pomnožují a následně dojde k hemolýze. Část merozoitů
se diferencuje na samčí a samičí gametocyty, což je stádium, kterým se infikuje komár (Phillips
et al., 2017). Závažné patologické stavy spojené s malárií v těhotenství jsou způsobeny hlavně
P. falciparum, protože má schopnost se masivně shlukovat v placentě. Akumulace parazita
v placentě má za následek dysfunkci membrány trofoblastů a zhoršení transportu kyslíku a živin
do vyvíjejícího se plodu. Dochází k produkci cytokinů, jako je IL-1, IFN-γ, TNF-α a IL-2, což
vede k zánětu v placentě. Klinickými stavy pak mohou být anémie, potraty, IUGR či předčasné
porody (Dayananda et al., 2018).
3.12.3 Epidemiologie
Odhaduje se, že v roce 2013 žilo s HIV celkově 35 milionů lidí. V Africe žijí asi tři čtvrtiny
HIV infikovaných osob (Seitz, 2016). Nejvyšší výskyt je v subsaharské Africe, nižší výskyt je
pak ve východní Evropě, střední Asii, v severní Africe a na Středním východě (Deeks et al.,
2015). Každý rok otěhotní asi 1,4 milionu žen infikovaných HIV, přičemž 1,1 milionu
těhotných žen užívá antiretrovirální terapii (Siemieniuk et al., 2017).
Na základě údajů z roku 2007 se odhadovalo, že každý rok je malárií během těhotenství
ohroženo 125 milionů žen, přičemž asi 50 milionů z nich bylo identifikováno v Africe, kde je
zátěž malárie nejvyšší (Rogerson and Unger, 2017). Dalšími oblastmi, kde se malárie
vyskytuje, jsou jihovýchodní Asie, oblast východního Středomoří a Střední a Jižní Amerika
(Phillips et al., 2017).
3.12.4 Diagnostika
Diagnostika HIV je založena na detekci specifických protilátek a/nebo antigenů. Dnes je
k dispozici mnoho komerčních souprav. Rychlé testy jsou důležitým nástrojem pro screening
a diagnostiku a mohou být prováděny na odebrané plazmě, séru, plné krvi či slinách (Simon et
al., 2006). Screeningové testy (ELISA, Western blot, Immunoblot) jsou schopny detekovat
HIV-specifické protilátky přibližně od třetího týdne po infekci (obvykle po 4-5 týdnech)
a v případě zpožděné imunitní odpovědi po 8 týdnech (Seitz, 2016).
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Kritérii pro diagnostiku malárie jsou horečka a přítomnost parazitů. Parazité mohou být
detekováni pomocí vyšetření krevního nátěru světelným mikroskopem nebo rychlým
diagnostickým testem (Phillips et al., 2017).
3.12.5 Prevence a terapie
Terapie těhotných žen, které jsou infikované HIV, je specifická, jelikož cílem
farmakoterapie je jak matka, tak i její plod. Současný přístup k prevenci přenosu HIV z matky
na dítě spočívá v užívání vysoce aktivní antiretrovirální terapie (HAART), která je kombinací
nejméně dvou nukleosidových/nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy spolu s jedním
inhibitorem HIV-proteázy/nenukleosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy. Tato léčba
ovlivňuje různé fáze replikačního cyklu viru. Většina těchto sloučenin prochází placentou
relativně snadno, přičemž plazmatické koncentrace dosahují podobných hodnot u matky
i plodu. Omezeně přes placentu procházejí inhibitory HIV-proteázy. Bylo prokázáno, že
HAART snižuje míru přenosu na dítě z 20-45% na méně než 1% (Staud et al., 2012).
Vzhledem ke skutečnosti, že těhotenství zvyšuje náchylnost k malárii, v endemických
oblastech se využívá intermitentní preventivní léčba, kdy je podáván sulfadoxin-pyrimethamin.
Nicméně vznik rezistence ohrožuje její účinnost. Při samotné léčbě těhotných žen infikovaných
malárií se doporučuje podávat v prvním trimestru chinin-sulfát v kombinaci s klindamycinem.
Ve druhém a třetím trimestru se doporučuje artemisinin. Dále se může těhotným podávat
chlorochin (Phillips et al., 2017). U těhotných žen, které cestují do rizikových oblastí, se
využívá chemoprofylaxe, kdy se může podávat meflochin, atovachon nebo proquanil
(Rogerson and Unger, 2017).
3.12.6 Exprese transportérů
Ve studii, ve které se zjišťovala placentární exprese P-gp u žen infikovaných HIV, se došlo
k závěru, že během této infekce dochází k významnému zvýšení exprese P-gp, jak na úrovni
mRNA, tak proteinu. Toto zjištění naznačuje, že P-gp v placentách žen s HIV přispívá
k modulaci materno-fetálního transportu, přičemž dochází ke snížení expozice plodu
antiretrovirotikům (Camus et al., 2005).
Jiná studie se zabývala placentární expresí P-gp (Abcb1a, Abcb1b), MRP1-3 (Abcc1-3)
a BRCP (Abcg2) u myší infikovaných malárií. V této studii detekovali sníženou mRNA expresi
všech těchto transportérů. Na úrovni proteinu detekovali sníženou expresi P-gp (Cressman et
al., 2014). Další studie, která se zabývala rovněž expresí P-gp (Abcb1a, Abcb1b) a BCRP
(Abcg2) u myší infikovaných malárií, předešlé výsledky potvrdila, přičemž byla detekována
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nižší exprese na úrovni proteinu u P-gp i BCRP. Malárie způsobuje intenzivní systémovou
zánětlivou odpověď a indukuje placentární strukturní změny (Fontes et al., 2019). V další studii
vědci sledovali placentární expresi SLC transportérů u myší infikovaných malárií. Detekovali
sníženou expresi na úrovni mRNA u OATP2B1 (Oatp2b1), OCT3 (Oct3), ENT1 (Ent1), ENT2
(Ent2) (Najjar et al., 2019).
Protože bylo zjištěno, že zánět zprostředkovává změny v expresi transportérů, v následující
studii sledovali, jak se změní placentární exprese u potkanů infikovaných HIV, kterým byly
podávány nízké dávky endotoxinu. To vedlo ke zvýšené placentární expresi IL-6 a TNF-α.
Placentární exprese P-gp (Abcb1a, Abcb1b) a OATP2B1 (Oatp2b1) byla výrazně snížena,
a sice na úrovni mRNA i proteinu. Dále detekovali sníženou mRNA expresi OATP4A1
(Oatp4a1). Tyto změny významně korelovaly s placentární expresí prozánětlivých cytokinů.
Placentární mRNA exprese MRP1 (Abcc1), MRP2 (Abcc2) a MRP4 (Abcc4) nebyla významně
změněna. Data naznačují, že další koexistující infekce mohou změnit placentární přenos léků
u HIV infikovaných žen (Ghoneim et al., 2017). V dřívější studii, která se rovněž zabývala
vlivem endotoxinu na HIV infikované potkany, došli k obdobným závěrům, jen detekovali nižší
mRNA expresi MRP1-3 (Abcc1-Abcc3) (Petrovic et al., 2008).
V jiné studii, ve které zabývali obecně vlivem virové či bakteriální infekce na expresi
lékových transportérů, předpokládali, že vystavení lipopolysacharidu (bakteriální antigen) či
polyinosin-polycytidylové kyselině (virový antigen) povede ke snížené expresi P-gp i BCRP
v lidské placentě. Nicméně zatímco polysacharid snížil expresi obou těchto transportérů (na
úrovni mRNA i proteinu) v prvním trimestru, u polyinosin-polycytidylové kyseliny detekovali
snížení mRNA exprese P-gp pouze ve třetím trimestru, nikoli v prvním trimestru těhotenství.
Výsledky naznačují, že bakteriální infekce pravděpodobně změní expozici plodu toxinům
a lékům během časného těhotenství, zatímco virové infekce mohou narušit ochranu plodu
v pozdějších fázích těhotenství (Lye et al., 2015).
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4

Diskuse
Farmakoterapie během těhotenství není neobvyklým jevem. Nicméně se jedná o klíčové

období ve vývoji plodu a tento vývoj může být užívanou farmakoterapií negativně ovlivněn.
Užívání léčiv může mít pro plod krátkodobé i dlouhodobé následky. Proto je vždy nezbytné
farmakoterapii důkladně zvážit.
V jakém rozsahu bude plod vystaven potenciálně škodlivým látkám či naopak léčivům,
kterými chceme plod léčit, o tom rozhoduje exprese lékových transportérů v placentě
a endoteliálních buňkách cév plodu. Lékové transportéry náleží do dvou velkých superrodin
transportérů – ABC a SLC. Zatímco ABC transportéry jsou výhradně efluxní transportéry, které
aktivně (za využití ATP) pumpují své substráty ven z buněk, SLC transportéry
zprostředkovávají zejména influx svých substrátů do buněk. Zda bude plod léčivům vystaven
či nikoli, o tom rozhoduje rovněž lokalizace těchto transportérů v syncytiotrofoblastu placenty
a endoteliálních buňkách cév plodu.
Lékové transportéry lze považovat za dobře popsané membránové proteiny, které se
vyskytují v tkáních celého těla, přičemž hrají významnou roli ve farmakokinetice léčiv. Jsou
však důležité i v transportu fyziologických substrátů. Mnoho publikací se zabývá jejich funkcí,
expresí, lokalizací, strukturou, regulačními mechanismy a interindividuálními rozdíly
v populaci.
Nejlépe poznanými transportéry jsou dosud P-glykoprotein a BCRP. Informace se o nich
v publikacích shodovaly a jsou považovány za klíčové prvky placenty v ochraně plodu.
Nicméně některé studie naznačují, že by mohly mít dalších fyziologické funkce (např. ve vývoji
placenty), a proto si myslím, že jejich studium bude pokračovat i nadále k potvrzení těchto
hypotéz. U MRPs se některé publikace rozcházely ohledně lokalizace, a tudíž funkce těchto
transportérů v placentě. Shoda dle mého názoru není u MRP1 a MRP3. V práci jsem na tento
rozkol upozornila. Většina prací lokalizovala MRP1 a MRP3 do bazální membrány
syncytiotrofoblastu, což by znamenalo, že by své substráty transportovaly směrem k plodu. Tím
by však mohl být plod vystaven nežádoucím látkám.
Dále jsem se zabývala SLC transportéry. Je zřejmé, že tyto transportéry se podílí na
transportu endogenních látek větší měrou než ABC transportéry. Mají význam zejména ve
vychytávání (a tudíž odstraňování) léčiv a endogenních látek z oběhu plodu. Některé se naopak
podílí na transportu endogenních látek (např. hormonů štítné žlázy) směrem k plodu. Nicméně
u některých SLC transportérů rovněž není jasno ohledně lokalizace, funkce, mechanismu
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transportu či jak se mění jejich exprese s postupujícím těhotenstvím, a tak je zapotřebí dalších
studií.
V další části mé práce jsem se zabývala různými patologickými stavy těhotných žen a jejich
vlivem na placentární expresi lékových transportérů. Zabývala jsem se každou patologií zvlášť,
přičemž jsem se zaměřila zejména na seznámení s daným onemocněním, na etiopatogenezi,
a právě expresi lékových transportérů. Mnoho informací jsem však k této problematice nenašla.
Ačkoli se jedná o onemocnění vyvolaná různými příčinami, došla jsem k závěru, že ve
všech případech došlo k rozvoji zánětlivé odpovědi. Proto bych očekávala, že se publikace
ohledně změněné exprese budou ve svých závěrech shodovat. Navzdory předpokladům jsem
našla studie s protichůdnými výsledky. Nicméně ve většině studií se potvrdila snížená exprese
placentárních lékový transportérů, což bylo odůvodněno přítomností právě prozánětlivých
cytokinů. Vzhledem k rozporuplným výsledkům předpokládám, že se problematikou změněné
exprese během patologického těhotenství bude výzkum ještě zabývat. Domnívám se, že
k rozdílným výsledkům mohla přispět skutečnost, že studie byly provedeny za různých
podmínek na různých buněčných kulturách či zvířecích modelech a exprese byla detekována
různými metodami.
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5

Závěr
Lékové transportéry jsou membránové proteiny, které systematicky řadíme do dvou

superrodin – ATP-binding cassette (ABC) a Solute carrier (SLC). ABC transportéry se podílejí
zejména na ochraně vyvíjejícího se plodu před potenciálně škodlivými látkami a na detoxikaci
metabolitů endogenních látek a xenobiotik z plodu, zatímco SLC transportéry zajišťují
především přestup řady esenciálních a endogenních látek směrem k plodu. Jejich přítomnost
v placentě je proto nezbytná.
Placentárními lékovými transportéry jsou P-glykoprotein, BCRP a MRPs, které se řadí
mezi efluxní ABC transportéry. Transportéry OCTs, OATs, OCTNs, OATPs, MATE, CNTs
a ENTs náleží mezi SLC transportéry. Až na transportéry MATE se jedná o transportéry
zprostředkující influx substrátů.
V placentě jsou přítomné v apikální či bazální membráně syncytiotrofoblastu a jsou
lokalizované i v endoteliálních buňkách cév plodu. Během těhotenství se však jejich exprese
vlivem mnoha fyziologických změn mění.
Exprese může být rovněž změněna v důsledku rozvinutí onemocnění. Tato práce zmiňuje
intrauterinní růstovou retardaci plodu, preeklampsii/eklampsii, předčasné porody, gestační
diabetes mellitus a infekční onemocnění HIV a malárii. Ačkoli většina studií naznačuje
sníženou expresi, jsou studie, které došly k opačnému závěru, a proto je pro ověření výsledků
třeba dalších studií. Každopádně je zjevné, že expozice plodu léčivům bude výsledkem
komplexních faktorů, zahrnujících jak afinitu takové látky k jednotlivým transportérům, tak
také míru jejich expresi dle fáze těhotenství a patofyziologického stavu placenty.
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