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V současné době je u lidí a zvířat dostupných několik tříd léčiv pro terapii helmintóz, 

takzvaných anthelmintik. Většina těchto léčiv je podávána perorální cestou, 

kde k absorpci do systémové cirkulace dochází prostřednictvím střevní bariéry. 

Průběh a míra této absorpce může však být omezena biotransformačními enzymy 

a transportními proteiny, zejména pak rodinou takzvaných ATP-vázajících transportních 

proteinů. Tyto transportéry jsou schopné vracet řadu xenobiotik včetně mnoha léčiv 

zpět do lumen střeva a jsou první linií obrany proti vstupu těchto látek do organismu. 

Významným zástupcem této skupiny transportérů je P-glykoprotein, který je známý svou 

širokou substrátovou specifitou. Vůči tomuto transportéru mohou léčiva vystupovat 

jako substráty, ale také jako inhibitory a/nebo induktory, což může vést k riziku lékových 

interakcí.  

O vlivu anthelmintik na inhibici P-glykoproteinu existuje relativně málo informací. 

Nejvíce prostudovaným anthelmintikem v souvislosti s P-glykoproteinem je ivermektin, 

ze skupiny makrocyklických laktonů, který je již mnoho let považován za prokázaný 

inhibitor tohoto efluxního transportéru.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a v jaké míře inhibují i další 

anthelmintika funkci P-glykoproteinu ve střevní bariéře. Pro tento účel jsme využili 

ex vivo metodu ultratenkých intestinálních řezů z potkaního ilea. Jako modelový substrát 

jsme použili rhodamin 123 a jako specifický inhibitor CP-100356. Testovali jsme 

anthelmintika z různých tříd v koncentraci 1 a/nebo 10 µM a jejich schopnost zvýšit 

akumulaci rhodaminu 123 ve střevní tkáni. Dále byly provedeny testy koncentrační 



 

 

závislosti na akumulaci rhodaminu 123 u tří vybraných léčiv (ivermektin, klosantel 

a niklosamid). 

Řada látek vykázala statisticky signifikantní zvýšení relativní akumulace 

rhodaminu 123, konkrétně ivermektin, moxidektin, oxyklosanid, rafoxanid, niklosamid, 

monepantel a prazikvantel, všechny v koncentraci 10 µM. Doramektin pak prokázal 

významné zvýšení akumulace při 1 i 10 µM. U benzimidazolových anthelmintik nebyl 

při koncentraci 10 µM zaznamenán žádný inhibiční efekt.  
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Several classes of drugs are currently available for the treatment of helminthiasis 

in humans and animals, the so-called anthelmintics. Most of these drugs are administered 

by the oral route, where absorption into the systemic circulation occurs through 

the intestinal barrier. However, the course and extent of this absorption may be limited 

by biotransforming enzymes and transport proteins, in particular the family of so-called 

ATP-binding cassette transporters. These transporters are capable of returning many 

xenobiotics, including many drugs, back into the lumen of the gut and are the first line 

of defence against the entry of these substances into the body. An important 

representative of this group of transporters is P-glycoprotein, which is known for its broad 

substrate specificity. On this transporter, drugs can act as substrates but also as inhibitors 

and/or inducers, which may lead to the risk of drug-drug interactions.  

There is relatively little information about the effect of anthelmintics 

on P-glycoprotein inhibition. The most studied anthelmintic in the context 

of P-glycoprotein is ivermectin, from the group of macrocyclic lactones, which has been 

considered for many years as a proven inhibitor of this efflux transporter.  

The aim of this thesis was to investigate whether and to what extent other 

anthelmintics inhibit P-glycoprotein function in the intestinal barrier. For this purpose, 

we used the ex vivo method of precision-cut intestinal slices prepared from the rat ileum. 

Rhodamine 123 was used as a model substrate and CP-100356 as a specific inhibitor. 

We tested anthelmintics from different classes at concentrations of 1 and/or 10 µM 

and their ability to increase rhodamine 123 accumulation in intestinal tissue. In addition, 

concentration-dependence tests on rhodamine 123 accumulation were performed for three 

selected drugs (ivermectin, closantel and niclosamide). 



 

 

A number of agents showed statistically significant increases in relative 

rhodamine 123 accumulation, namely ivermectin, moxidectin, oxyclosanide, rafoxanide, 

niclosamide, monepantel and praziquantel, all at a concentration of 10 µM. 

Doramectin then showed a significant increase in accumulation at both 1 and 10 µM. 

No inhibitory effect was observed with benzimidazole anthelmintics at a concentration 

of 10 µM.  
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1 SEZNAM ZKRATEK 

SLC  –  Solute Carrier Family 

ABC  –  ATP-binding cassette 

ABZ –  albendazol 

ABZ SO –  albendazol sulfoxid 

ABZ SO2 –  albendazol sulfon 

BCA –  kyselina bicinchoninová 

BCRP  – Breast Cancer Resistance Protein, ABCG2 

CLO –  klosantel 

CP  – CP-100356 – modelový inhibitor ABCB1 a ABCG2 transportéru 

DDI  –  lékové interakce 

DOR –  doramektin 

FBZ  –  fenbendazol 

FLU –  flubendazol 

FLU-H –  flubenzadol hydrolyzovaný 

FLU-R –  flubendazol redukovaný 

GluCl  – glutamátem řízené chloridové kanály 

IVM  –  ivermektin 

LEV –  levamisol 

MBZ –  mebendazol 

MBZ-H –  mebendazol hydrolyzovaný 

MBZ-R –  mebendazol redukovaný 

ML  – makrocyklické laktony 

MON –  monepantel 

MOX –  moxidektin 

MRP  – Multidrug Resistance Associated Protein, ABCCs 

NBD  – doména vázající se na nukleotidy 

NICLO –  niklosamid 

OXF  –  oxfendazol 

OXYCLO –  oxyklosanid 



 

 

PCIS  –  ultratenké intestinální řezy 

P-gp  –  P-glykoprotein, ABCB1 

PZQ –  prazikvantel 

RAF –  rafoxanid 

RHD123  –  rhodamin 123  

TCBZ –  triklabendazol 

TCBZ SO –  triklabendazol sulfoxid 

TCBZ SO2 –  triklabendazol sulfon 

THIA –  thiabendazol 

TMD  –  transmemnbránová doména 
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2 ÚVOD 

Parazitičtí helminti způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat a zapříčiňují tak nejen 

výrazné hospodářské ztráty, ale přispívají také ke ztrátám na lidském zdraví (Kaminsky 

et al., 2008; Lespine et al., 2012; Torgerson et al., 2015). Vzhledem k tomu, že není 

prozatím dostupná spolehlivá vakcinace, zůstávají hlavním řešením tohoto problému 

anthelmintika. Tato skupina léčiv se dále dělí dle svého učení na antinematoda, 

antitrematoda a anticestoda. V dnešní době je dostupných několik významných tříd 

anthelmintik, kterými jsou například makrocyklické laktony, benzimidazoly, 

imidazothiazoly a další. U řady látek však s jejich rozšířením vzrostla také incidence 

rezistence a to zejména u populace hospodářských zvířat, ale také u lidí (Lespine et al., 

2012; Taman and Azab, 2014; Nixon et al., 2020).  

Většina látek pro terapii helmintóz je podávána perorální cestou a vstřebávána 

tak do systémové cirkulace prostřednictvím intestinální bariéry (Oostendorp, Beijnen and 

Schellens, 2009; Estudante et al., 2013). Tato bariéra je však vybavena celou řadou 

ochranných faktorů, které mají prostupu látek do systémové cirkulace zabránit 

nebo ho minimálně omezit. Mezi tyto ochranné faktory patří biotransformační enzymy 

obou fází metabolismu a efluxní transportéry zastoupené zejména ATP-vázajícími 

transportéry (z angl. ATP-binding cassete, ABC) (Kalliokoski and Niemi, 2009; Walsh, 

Nolin and Friedman, 2015). ABC transportéry transportují mnoho různorodých 

sloučenin, působí v obraně proti toxickým látkám a hrají důležitou roli 

ve farmakokinetice a farmakodynamice řady léčiv (Hong, 2017; Mora Lagares, Minovski 

and Novič, 2019).  Významným zástupcem z rodiny ABC transportérů je P-glykoprotein 

(P-gp), který je znám svou širokou substrátovou specifitou. Xenobiotika (včetně léčiv) 

mohou vůči tomuto transportéru vystupovat nejen jako substráty, ale také jako inhibitory 

a/nebo induktory, což vede v daných případech k riziku vzniku lékových interakcí (Han, 

2011; Mora Lagares, Minovski and Novič, 2019). Typickým příkladem anthelmintika, 

které je známým inhibitorem P-gp je ivermektin, zástupce makrocyklických laktonů 

(Lespine et al., 2012). 

P-gp však není zastoupen pouze ve střevě hostitelů, ale byl prokázán také u řady 

parazitů, zejména zástupců nematod. I zde se předpokládá, že P-gp plní ochranou roli, 

což v tomto případě přispívá k rozvoji rezistence na dané anthelmintikum (Matoušková 

et al., 2016).  Znalosti o interakci anthelmintik s P-gp jsou tak důležité pro farmakoterapii 

helmintóz jak z pohledu hostitele (člověk, zvíře), tak z pohledu parazita (helminté).   
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Transportéry 

Transportéry jsou z obecného hlediska integrální membránové proteiny a jejich 

funkcí je umožnit pohyb molekul přes biologické membrány (Alguel et al., 2016). 

Influx a eflux sloučenin, jako jsou například cukry, aminokyseliny, nukleotidy, 

anorganické ionty a také některá léčiva, mezi bariérami, buňkami a organelami je 

zprostředkován transportéry (Hediger et al., 2013). Lze je dělit na základě jejich 

funkčních mechanismů na pasivní nebo aktivní.  

Pasivní transportéry, také známé jako facilitované transportéry, usnadňují difúzi 

solutů (např. glukózy, aminokyselin, močoviny) přes membrány po jejich 

elektrochemickém gradientu (Hediger et al., 2013).  

Aktivní transportéry využívají různým způsobem získanou energii k přenosu látek 

proti koncentračnímu gradientu. Můžeme je rozdělit na primární a sekundární. V případě 

primárního aktivního transportu energie pochází z hydrolýzy ATP na ADP uvolňující 

energii z vysokoenergetické fosfátové vazby. Typickým příkladem těchto transportérů 

jsou ABC transportéry. 

Sekundární aktivní transport využívá energii z iontových gradientů (většinou Na+, 

Ca2+ a H+ gradientů) přes membránu generovanou primárními aktivními iontovými 

pumpami (např. Na+/ K+- ATPáza). Tito takzvaní symportéři nebo antiportéři se liší 

v relativním pohybu transportované molekuly a transportovaného iontu (Anderle, Huang 

and Sadée, 2004).  

Transportéry mohou být dále klasifikovány jako influxní (uptake, absorpce do buňky) 

a efluxní (z buňky); stručně vyobrazeno na Obr. 1. Jsou typicky umístěny 

buď na bazolaterální, nebo apikální membráně polarizovaných buněk (Kalliokoski and 

Niemi, 2009).  
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Obr. 1 Transportéry v absorpčních a eliminačních drahách, převzato z (Han, 2011) 
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3.1.1 Transportéry tenkého střeva 

Perorální podání zůstává nejvýhodnějším a nejpreferovanějším způsobem podávání 

léčiva, neboť asi 80 % lékových forem na světovém trhu se tímto způsobem aplikuje 

(Hamman, Demana and Olivier, 2007; Morishita and Peppas, 2012). 

Gastrointestinální trakt tak představuje pro řadu léčiv hlavní místo absorpce 

do systémové cirkulace. Na druhou stranu, gastrointestinální trakt je důležitou ochrannou 

bariérou a chrání organismus před rizikovými faktory přicházejícími z vnějšího prostředí. 

Mezi tyto faktory lze zařadit mikroorganismy, antigeny a také xenobiotika  (Bischoff et 

al., 2014; Oostendorp, Beijnen and Schellens, 2009).  

Hlavní částí gastrointestinálního traktu podílející se na absorpci látek je tenké střevo. 

U člověka měří přibližně 6 metrů a je rozděleno do tří oblastí: duodenum, jejunum 

a ileum. Sliznice zde tvoří klky a mikroklky, které mnohonásobně zvětšují absorpční 

plochu (Niu, De Graaf and Groothuis, 2013; Kiela and Ghishan, 2016). Tyto vysoce 

diferencované klky mají na svém vnějším povrchu epitel s enterocyty. K absorbci léčiva 

dochází prostřednictvím tohoto epitelu. (Oostendorp, Beijnen and Schellens, 2009).  

V tenkém střevě lze rozlišit dvě základní formy transportu léčiv: paracelulární 

(mezi buňkami) a transcelulární (přes buňky). Paracelulární permeace je možná pouze 

u malých hydrofilních ionizovaných molekul a probíhá skrz mezery v epiteliální 

membráně. Absorpce touto cestou je však obecně nízká, protože mezibuněčné těsné spoje 

omezují volný pohyb mezi epiteliálními buňkami. Transcelulární transport z lumen střeva 

do krve vyžaduje absorpci nejprve přes apikální membránu enterocytu do cytosolu.  

Na druhé straně přestupuje léčivo do krve z enterocytu skrze bazolaterální membránu. 

Transcelulární transport může být zprostředkován několika mechanismy, mezi něž patří 

zejména pasivní difúze, endocytóza a transportéry zprostředkovaný transport (Chan, 

Lowes and Hirst, 2004; Oostendorp, Beijnen and Schellens, 2009). V tenkém střevě 

se nacházejí jak transportéry efluxní, tak transportéry zprostředkovávající uptake (Walsh, 

Nolin and Friedman, 2015). Zejména efluxní transportéry nacházející se na apikální 

membráně mohou významně ovlivňovat plazmatické hladiny některých léčiv 

a tím i jejich účinek. Základní přehled transportérů nacházejících se v enterocytech 

je vyobrazen na Obr. 2.  

Perorální biologická dostupnost mnoha léčiv je často těmito transportéry významně 

ovlivněna. Ve střevě najdeme transportéry dvou hlavních nadrodin, Solute Carrier Family 

(SLC) a ABC transportéry (Estudante et al., 2013; Walsh, Nolin and Friedman, 2015).  
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Obr. 2 Transportéry v enterocytu, červeně vyznačeny ABC transportéry (MRP = Multidrug Resistance 

Associated Protein, Pgp = P-glycoprotein, BCRP = Breast Cancer Resistance Protein) a modře SLC 

transportéry (OCTN = Organic Zwitterion/Cation Transporter, OATP = Organic Anion Transporting 

Polypeptid, OCT = Organic Cation Transporter, PEPT = Peptide Transporter). Převzato a upraveno 

z (Walsh, Nolin and Friedman, 2015)  
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3.1.2 Solute Carrier Family  

Lidské SLC transportéry zahrnují více než 400 různých transportérů, organizovaných 

do 65 rodin na základě jejich sekvenční homologie a transportní funkce. Jsou zodpovědné 

za transport mimořádně rozmanitých solutů přes biologické membrány, jako jsou 

anorganických ionty, aminokyseliny, lipidy, cukry, neurotransmitery a léčiva. 

Většina z těchto membránových proteinů funguje jako kotransportéry využívající 

iontového gradientu jako hnací síly pro transport substrátu proti jeho koncentračnímu 

gradientu do buněk. Další zástupci pracují na základě antiportu, jež typicky obsahují 

jediné místo vázající substrát se střídavým způsobem transportu. Několik dalších členů 

vykazuje vlastnosti podobné iontovým kanálům (Bai, Moraes and Reithmeier, 2017).  

SLC transportéry jsou hlavní influxní transportéry významně přispívající k absorpci, 

distribuci a eliminaci farmak (Zhou et al., 2017). Mnoho transportérů rodiny SLC a ABC 

má v těle stejnou lokalizaci a navzájem spolupracují při transportu široké škály substrátů. 

Podrodiny SLC15, SLC22 a SLCO (OATP, z angl. Organic Anion Transporting 

Polypeptid) jsou považovány za zásadní při absorpci léčiva do střev, jater a ledvin (Hong, 

2017).  

OATP jsou membránové influxní transportéry. Rodina lidských OATP se skládá 

z 12 členů: OATP1A2, 1B1, 1B3, 1B7, 1C1, 2A1, 2B1, 3A1, 4A1, 4C1, 5A1 a 6A1. 

Tyto transportéry regulují buněčný příjem řady endogenních sloučenin a klinicky 

důležitých léčiv. Nacházejí se například na bazolaterální (sinusoidální) membráně 

lidských hepatocytů, dále pak v hematoencefalické bariéře, ledvinách nebo varlatech.  

Z výše zmíněných se pouze OATP2B1 nachází na apikální membráně lidských 

enterocytů (Kalliokoski and Niemi, 2009; Nakanishi and Tamai, 2012; Oswald, 2019).   
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3.1.3 Efluxní transportéry 

3.1.3.1 ABC transportéry 

Nejedná se o skupinu výlučně lidských nebo savčích proteinů. Mnoho členů této 

rodiny bylo původně charakterizováno nejprve u bakterií a nachází se napříč živočišnou 

říší (Chan, Lowes and Hirst, 2004). Lidské ABC transportéry zahrnují 48 členů 

a jsou klasifikovány do 7 nadrodin (ABCA – G) na základě podobnosti aminokyselinové 

sekvence. Většina jejich zástupců se nachází na membránách enterocytů a hepatocytů, 

luminální membráně proximálních tubulů ledvin a epiteliálních buňkách 

hematoencefalické bariéry (Choi and Yu, 2014). Transportují přes buněčnou membránu 

směrem z buňky ven (např. u střeva zpět do lumen) množství rozličných endogenních 

i exogenních sloučenin (xenobiotika), a jsou proto považovány za první linii obrany proti 

toxickým látkám. Snižují toxicitu případné xenobiotické expozice omezením jejich 

absorpce a brání intracelulární akumulaci dané látky (Mora Lagares, Minovski and Novič, 

2019).  

ABC transportéry mají také velmi důležitý vliv na udržení homeostázy endogenních 

látek. Lidé nesoucí defektní geny pro některé ABC transportéry mohou být náchylnější 

k chorobám, jako jsou Tangierova choroba (ABCA1), Stargardtova choroba (ABCA4) 

nebo adrenoleukodystrofie (ABCD1) (Choi and Yu, 2014).  

Členové rodiny ABC sdílejí rozsáhlou sekvenční homologii a organizaci domén. 

Nejcharakterističtějším rysem je vysoce konzervativní (30–50% sekvenční identita mezi 

členy) ATP-vázající doména o 200–250 aminokyselinách. Tyto domény také zvané 

nukleotid-vázající domény (NBD) jsou umístěny směrem k cytoplazmatické straně 

membrány buňky. Dále se u ABC transportérů vyskytuje transmembránová doména 

(TMD) skládající se většinou ze 6 alfa helixů. Obecná struktura transportérů ABC 

zahrnuje dvě TMD a dvě  NBD – viz například Obr. 3 (Chan, Lowes and Hirst, 2004).  

Za jedny z nejdůležitějších ABC transportérů u člověka lze považovat P-glykoprotein 

(P-gp / ABCB1), Multidrug resistance associated protein (MRP / ABCC) a Breast cancer 

resistance protein (BCRP / ABCG2). Tyto ABC transportéry byly identifikovány 

jako klíčové determinanty pro farmakokinetiku řady léčiv z různých 

farmakodynamických skupin a jejich role v lékových interakcích (DDI) byla opakovaně 

prokázána. Za DDI je zodpovědná v mnoha případech jak inhibice transportérů, tak také 

jejich indukce (Hong, 2017). 
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3.1.3.2 P-glykoprotein (P-gp, ABCB1) 

P-gp je transmembránový protein molekulové hmotnosti 170 kD patřící mezi 

nejvýznamnější ABC transportéry. Má typickou strukturu pro tyto transportéry obsahující 

dva monomery, přičemž každý monomer se skládá z jedné TMD a jedné NBD (Obr. 3) 

(Mollazadeh et al., 2018).  

 P-gp je exprimován na apikální straně membrány enterocytů tenkého střeva, dále pak 

v játrech, tlustém střevě, ledvinách, placentě a hematoencefalické bariéře, tedy tkáních 

s exkreční nebo bariérovou funkcí (Mora Lagares, Minovski and Novič, 2019). 

Velký význam má jeho lokalizace v tenkém střevě, kde aktivně transportuje velké 

množství strukturálně různorodých sloučenin z enterocytu zpět směrem do lumen střeva 

(Schinkel and Jonker, 2012). Za jeho hlavní funkci lze považovat ochranu organismu před 

širokou škálou toxických sloučenin. Z hlediska farmakoterapie však P-gp může být 

komplikací, protože mezi jeho substráty patří i řada léčiv (Liu et al., 2014). 

U řady perorálně podávaných léčiv, které jsou pro tento transportér substrátem, snižuje 

P-gp střevní absorpci a tím i biologickou dostupnost (Mohammadzadeh et al., 2019). 

Vzhledem k široké substrátové specifitě může velké množství terapeutických látek 

ale i doplňků stravy interagovat s P-gp nejen jako substrát, ale také jako inhibitor 

a/nebo induktor.  Z těchto důvodů je u P-gp vysoký potenciál pro DDI s rizikem ovlivnění 

farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti společně podávaných léčiv (Han, 2011). 

Exprese P-gp není ve střevě rovnoměrná. Studie odhalily místně specifickou expresi 

P-gp, která se zvyšuje při přechodu z proximální do distální části tenkého střeva. 

U tlustého střeva byla zaznamenána vyšší exprese v centrální oblasti, ale celková exprese 

je výrazně nižší, než exprese v kterémkoliv ze segmentů tenkého střeva (Drozdzik et al., 

2014; Ashmawy et al., 2019). 

P-gp se nachází také u řady dalších organismů a to, na rozdíl od člověka, často ve více 

homolozích. Např. u hlístice háďátka obecného (Caenorhabditis elegans) bylo 

v genomové sekvenci nalezeno celkem 15 genů kódujících P-gp. Toto velké množství 

ve srovnáním se savčími organismy, jako jsou lidé a myši, může být způsobeno 

skutečností, že hlístice jako C. elegans žijí v půdě, kde jsou trvale v kontaktu s množstvím 

přirozeně se vyskytujících toxinů. Na rozdíl od obratlovců a hmyzu nemají žádné 

komplikované detoxikační orgány, ale velké množství genů zapojených do těchto 

detoxikačních drah (např. P-gp, enzym cytochrom P450) naznačuje přítomnost 

komplexních molekulárních detoxikačních systémů (Janssen et al., 2013).   
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Obr. 3 Schéma struktury P-glykoproteinu. N = N-konec proteinu, C = C-konec proteinu, 

NBD = nukleotid vázající doména, čísla označují jednotlivé transmembránové domény. Převzato z 

(Chan, Lowes and Hirst, 2004) 

 

Substráty 

P-gp se vyznačuje vysokou transportní kapacitou a širokou substrátovou 

specifitou (Marchetti et al., 2007). Jedná se většinou o organické molekuly do velikosti 

téměř 1900 Da. Mnoho z nich obsahuje aromatickou skupinu, ale jsou transportovány 

i molekuly lineární nebo cyklické. Nejefektivněji jsou přenášeny nenabité nebo slabě 

bazické molekuly, ale i některé kyselé sloučeniny, jako je například metotrexát. 

Jediným společným jmenovatelem, který byl dosud u substrátů P-gp nalezen, je jejich 

amfipatická povaha (Schinkel and Jonker, 2012).  

Mezi substráty P-gp patří i řada klinicky důležitých léčiv. Příkladem mohou být 

některá protinádorová léčiva (např. doxorubicin, imatinib), antihypertensiva (talinolol), 

antiarytmika (digoxin), antibiotika (itrakonazol, tetracyklin), antiepileptika (fenytoin), 

imunosupresiva (cyklosporin), sterodní hormony (kortizol, aldosteron) 

nebo anthelmintika (ivermektin) (Zhou, 2008).   

 

Induktory 

Indukci P-gp způsobuje také mnoho léčiv, kterými jsou například fenytoin, ritonavir, 

nelfinavir, amprenavir, probenecid nebo rifampicin, ale i další faktory, jako je například 

fyzický stres (rentgenové nebo UV záření a tepelný šok) (Zhou, 2008). Při indukci P-gp, 

ale i dalších efluxních transportérů (např. BCRP) se uplatňuje pregnanový X receptor 

(PXR). V případě silné indukce P-gp je omezeno vstřebávání jeho substrátů, 

což v případě léčiv může vést až k selhání terapie (Elmeliegy et al., 2020).   
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Inhibitory 

Některé látky a léčiva, jako například verapamil a cyklosporin, jsou schopné 

inhibovat transport jiných substrátů zprostředkovaný P-gp (Mealey and Fidel, 2015). 

Tyto inhibitory mohou blokovat aktivitu P-gp kompeticí o vazebné místo (kompetitivní 

inhibitory), blokádou procesu hydrolýzy ATP (nekompetitivní inhibitory) 

nebo ovlivněním integrity lipidů buněčných membrán (Marchetti et al., 2007; Mealey and 

Fidel, 2015).  

Většina inhibitorů P-gp sdílí některé běžné chemické vlastnosti, jako jsou aromatické 

struktury, terciární nebo sekundární aminoskupina a vysoká lipofilita (Zhou, 2008). 

Mezi inhibitory se řadí například některá antibiotika (např. ketokonazol 

nebo itrakonazol), antivirotika (např. ritonavir), protinádorová léčiva (např. vinblastin) 

nebo steroidní hormony (např. kortizol) (Zhou, 2008).  

Současné podávání inhibitoru P-gp vede ke změně dispozice substrátu P-gp, 

což má za následek zvýšení perorální biologické dostupnosti, snížení eliminace a riziku 

zvýšení výskytu nežádoucích účinků (Suzuyama et al., 2007).  

Inhibice P-gp však nemusí vést vždy jen k nežádoucím účinkům. V rakovinných 

buňkách dochází vlivem léčby cytostatiky ke zvýšené expresi P-gp, případně dalších 

efluxních transportérů jako BCRP a MRP1. Vhodně zvolená kombinace cytostatika 

a inhibitoru tak může potlačit rezistenci způsobenou efluxními transportéry (Fan et al., 

2018).  
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3.1.3.3 Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, ABCG2) 

Lidský protein BCRP je tzv. poloviční transportér složený z 665 aminokyselin 

s molekulovou hmotností 72 kDa. Na rozdíl od typických transportérů z rodiny ABC jako 

je P-gp, obsahuje BCRP jednu NBD spojenou s jednou TMB (6 alfa helixů), které aby se 

staly funkčními, tvoří homodimery nebo homomultimery. Struktura zjednodušeně 

vyobrazena na Obr. 4. (Peña-Solórzano et al., 2017). Podobně jako P-gp se také BCRP 

nachází na apikální straně enterocytů (Maliepaard et al., 2001). Jeho exprese je ve střevě 

lokalizována opět zejména do úseku tenkého střeva a to nejvíce oblasti distálního jejuna 

a proximálního ilea. Míra exprese v tlustém střevě je v porovnání s tenkým střevem nižší 

(Drozdzik et al., 2014).  

 

 

 

Obr. 4 Schéma struktury BCRP transportéru. N = N-konec proteinu, C = C-konec proteinu, 

NBD = nukleotid vázající doména, čísla označují jednotlivé transmembránové domény. 

Upraveno a převzato z (Chan, Lowes and Hirst, 2004) 
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3.1.3.4 Multi-drug Resistance Associated Protein 2 (MRP2 , ABCC2) 

MRP2 (ABCC2) je jedním ze třinácti členů podrodiny Multi-drug Resistence 

Associated Protein (MRP), který také spadá do rodiny transportérů ABC (Jemnitz et al., 

2010). MRP2 je transportér lokalizovaný výhradně na apikální straně membrány 

polarizovaných buněk, jako jsou hepatocyty, epitel proximálních tubulů ledvin a střevní 

epitel. Účastní se exkrece a detoxikace eobiotik a xenobiotik typu organických aniontů, 

zejména látek konjugovaných s glutathionem, glukuronátem nebo sulfátem (Nies and 

Keppler, 2007).  Je známa řada jeho substrátů, mezi něž se řadí například ampicilin, 

zinek nebo pravastatin (Oude Elferink and de Waart, 2007). Jeho exprese ve střevě 

je poměrně rovnoměrná a to jak v tenkém, tak v tlustém střevě (Drozdzik et al., 2014). 

Schéma struktury je na Obr. 5. 

 

 

 

Obr. 5 Schéma struktury transportéru MRP2. N = N-konec proteinu, C = C-konec proteinu, 

NBD = nukleotid vázající doména, čísla označují jednotlivé transmembránové domény. 

Upraveno a převzato z (Chan, Lowes and Hirst, 2004) 
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3.2 Anthelmintika 

 

Helminti jsou parazitičtí mnohobuněční červi, které lze rozdělit do dvou kmenů 

– ploštěnci (platyhelmintes) a hlístice (nematoda). Mezi ploštěnci pak nalezneme 

dvě důležité třídy: tasemnice (cestoda) a motolice (trematoda) (Kappagoda, Singh and 

Blackburn, 2011). Nematoda zahrnují velké množství patogenů člověka a domácích 

zvířat. Gastrointestinální nematoda, jako je Haemonchus contortus, Trichostrongylus 

spp. nebo Ostertagia ostertagi, jsou hlavními parazity přežvýkavců, které způsobují 

značné hospodářské ztráty pro živočišnou výrobu na celém světě (Kaminsky et al., 2008). 

U hospodářských zvířat mohou mít tyto infekce vliv na rychlost růstu, plodnost, produkci 

masa a mléka, a při silné nákaze mohou vést až k úhynu nejvíce nakažených zvířat 

(Lespine et al., 2012). 

Helminti jsou také důležitými patogeny lidí. Na celém světě se odhadují počty 

infikovaných na více než jednu miliardu lidí. (Lespine et al., 2012). Hlavním zdravotním 

problémem jsou zejména v chudých tropických a subtropických zemích. Morbidita 

způsobená helminty se může lišit závažností od asymptomatické infekce po závažné 

až fatální onemocnění v závislosti na typu a lokalizaci (Taman and Azab, 2014). 

Mezi nejčastěji se vyskytující helminty způsobující parazitární infekce u lidí patří hlístice 

Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis a Trichuris 

trichiura, tasemnice Taenia saginata, T. solium a Echinococcus granulosus 

a motolice Fasciola  hepatica a  Schistosoma mansoni (Awasthi, 2003; McKay, Shute 

and Lopes, 2017; Feucherolles et al., 2019).  

Anthelmintika jsou léčiva, která využíváme v terapii onemocnění způsobených 

helminty – tzv. helmintóz. Dle účinku se řadí tří základních skupin: antinematoda – proti 

nematodózám, antitrematoda – proti trematodózám, anticestoda – proti cestodózám. 

Některé léčiva jako například benzimidazoly lze považovat za širokospektré a lze je 

zařadit do více skupin (Bahmani et al., 2014).   

Účinnost většiny anthelmintik je závislá na řadě faktorů. Prvním z nich je afinita 

k cílové struktuře, dále pak schopnost dosáhnout terapeutických koncentrací v místě 

lokalizace parazita po dostatečně dlouhou dobu. To je klíčové, jelikož řada anthelmintik 

sice účinek proti helmintům má, jejich farmakokinetické vlastnosti jim však neumožňují 

k nim proniknout. Pokud se již léčivo dostává do těla helminta, většinou se tak děje 

prostřednictvím gastrointestinálního traktu helmintů (např. u krev sajících nematod), 
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nebo difúzí přes vnější povrch parazita (např. u tasemnic, které trávicí soustavu v pravém 

smyslu slova nemají). Možná je také kombinace obou cest (Alvarez, Mottier and Lanusse, 

2007).  

U řady klíčových anthelmintik, zejména proti nematodům, se v průběhu času 

vyvinula rezistence. Rezistence se vyskytuje u benzimidazolových anthelmintik, 

makrocyklických laktonů, ale i dalších skupin a představuje závažné problémy zejména 

pro živočišný průmysl a avšak objevují se i informace o rezistenci u helmintů 

napadajících člověka. (Lespine et al., 2012).  

 

3.2.1 Makrocyklické laktony 

Makrocyklické laktony (ML) jsou třídou anthelmintických sloučenin, které se běžně 

využívají k léčbě napadení helminty u lidí, hospodářských a společenských zvířat. 

Tyto sloučeniny jsou odvozeny od avermektinu, který je produkován půdní bakterií 

Streptomyces avermectinius (Spampanato, Gibson and Dudek, 2018). ML působí 

na kontrolu parazitárních infekcí aktivací glutamátem řízených chloridových kanálů 

(GluCl), které jsou u bezobratlých klíčové pro správnou svalovou kontrolu. Tyto kanály 

v nervových systémech obratlovců zcela chybí, díky čemuž je zajištěna selektivita účinku 

na helminta. Je však známo, že se ML alostericky váží a modulují také řadu dalších 

ionotropních transmembránových receptorů, které jsou přítomné u savců, včetně 

receptorů kyseliny γ-aminomáselné typu A, glycinových receptorů, neuronálních 

α7-nikotinových receptorů a receptorů P2X4. Úspěšné použití ML v léčbě infekce 

s malými nebo žádnými nežádoucími vedlejšími účinky se považuje za důsledek jejich 

relativně nízké afinity k těmto receptorům ve srovnání s GluCl a také to, že jejich průnik 

přes hematoencefalickou bariéru je omezen místní přítomností P-gp (Edwards, 2003; 

Spampanato, Gibson and Dudek, 2018). Mezi ML se řadí avermektiny, pod něž spadá 

ivermektin, doramektin, eprinomektin a selamektin a chemicky příbuzné milbemyciny, 

z nichž nejvýznamnějším zástupcem je moxidektin (Prichard, Ménez and Lespine, 2012). 

Ivermektin (IVM) je jedním z nejčastěji používaných antiparazitik ve veterinární 

a humánní medicíně již od 80. let 20. století (Janssen et al., 2013; Duthaler et al., 2020). 

Jde o vysoce lipofilní sloučeninu, jejíž základ tvoří 16-ti členný laktonový kruh 

viz Obr. 6a (Duthaler et al., 2020). Je účinný proti velkému počtu parazitárních druhů 

a používá se nejen k terapii nematodóz gastrointestinálního traktu, plic a filariálních 
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infekcí, ale také k terapii onemocnění způsobených ektoparazity (Janssen et al., 2013). 

Výrazný úspěch používání IVM v humánní a veterinární medicíně vedl k udělení 

Nobelovy ceny v roce 2015 (Spampanato, Gibson and Dudek, 2018). Časté užívání 

tohoto léčiva vedlo poměrně brzy k rozvoji rezistence u řady cílových druhů, včetně 

Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. a Onchocerca volvulus 

(Ardelli and Prichard, 2013). IVM je známý substrát savčího P-gp a předpokládá se, 

že mechanismus rezistence u helmintů také souvisí s jeho aktivitou (Janssen et al., 2013). 

Studie na myších, které měly deficientní gen pro P-gp, prokázaly zvýšenou citlivost vůči 

sloučeninám transportovaným P-gp a extrémní citlivost na IVM vedoucí až k úhynu 

(Ardelli and Prichard, 2013).  

Moxidektin (MOX; Obr. 6b) je dalším zástupcem ML, které je široce používáno 

k léčbě a prevenci napadení endo- (nematodózy) a ektoparazity (entomózy). 

Jsou jím léčena jak potravinová zvířata, jako je skot, ovce, kozy a prasata, tak zájmová, 

např. kočky a psi (Kotthoff et al., 2020). V roce 2018 byl také schválen pro použití u lidí 

(Milton et al., 2020). Několik in vitro transportních studií potvrdilo, že MOX 

je substrátem a inhibitorem P-gp, i když se zdá být slabším ve srovnání s IVM. 

Následné studie interakce mezi MOX a P-gp odhalila, že MOX může inhibovat efluxní 

funkci P-gp s podobnou účinností jako IVM, avšak pro dosažení stejného inhibičního 

účinku vyžaduje koncentrace 10krát vyšší (Geyer and Janko, 2012). 

 

 

Obr. 6 Chemická struktura a) ivermektinu, b) moxidektinu. Struktury vytvořeny pomocí 

https://www.reaxys.com/. 
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3.2.2 Benzimidazoly 

Benzimidazoly (BMZ) jsou třídou syntetických sloučenin, kde nalezneme zástupce 

se širokospektrální anthelmintickou aktivitou. U člověka se aktuálně užívají čtyři 

benzimidazolová léčiva: albendazol, mebendazol, thiabendazol a triklabendazol. 

Mechanismem účinku je vazba na parazitární β-tubulin, základní proteinovou složku 

mikrotubulů. To vede k inhibici polymerace tubulinu a ke ztrátě funkce 

cytoplazmatických mikrotubulů u helminta. Tato vazba má vyšší afinitu než k lidskému 

β-tubulinu, čím že dána specifita vůči helmintům. Dalšími předpokládanými mechanismy 

účinku BMZ u některých helmintů jsou inhibice vychytávání glukózy a vyčerpání 

uloženého glykogenu (Taman and Azab, 2014). BMZ mají společnou chemickou 

strukturu a liší se pouze v substituentech (Furtado, de Paiva Bello and Rabelo, 2016). 

Základní strukturou je benzenový kruh spojený v polohách 4 a 5 s imidazolovým kruhem 

tvořící dohromady základní benzimidazolový kruh. Zástupci BMZ se liší hlavně 

substituenty umístěnými v polohách R1 a R2. V závislosti na těchto substituentech mohou 

být tato anthelmintická léčiva klasifikována jako methylkarbamáty (např. albendazol 

nebo fenbendazol), pokud R1 je methylkarbamátová skupina; thiazoly 

(např.  thiabendazol), pokud R1 je thiazolová skupina, nebo thiohalogeny 

(např.  triklabendazol), pokud R1 je thiolová skupina a R2 je halogen, viz Obr. 7 

(Rodríguez-Gonzalo et al., 2017). 

 

Obr. 7 Struktury benzimidazolových léčiv. A) mebendazol, B) fenbendazol, C) albendazol, 

D) flubendazol, E) thiabendazol a F) triklabendazol. Struktury vytvořeny pomocí 

https://www.reaxys.com/. 
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Albendazol (ABZ), je širokospektré anthelmintikum používané proti celé řadě 

helmintóz lidí, jako je např. hydatidóza (Echinococcus granulosus), střevní nematodóza 

(Strongyloides stercoralis), neurocysticerkóza (Taenia solium) a lymfatická filarióza 

(onemocnění přenášené komáry, způsobené nematody Wucheria bancrofti a  Brugia spp., 

které způsobuje oslabující stavy, jako je hydrokéla a lymfedém). Používá se také k léčbě 

mikrosporidiálních a kryptosporidiálních infekcí, které se objevují při onemocnění virem 

HIV (Merino et al., 2003; Ahmadpour et al., 2019; Pezzoli et al., 2019; Son et al., 2019).   

ABZ je u člověka v játrech a ve střevě metabolizován mikrosomálnímy enzymy 

na albendazol sulfoxid (ABZ SO). Za tento krok jsou zodpovědné izoenzymy cytochromu 

P450 a flavinové monooxigenázy. ABZ SO je následně oxidován metabolit albendazol 

sulfon (ABZ SO2) za účasti cytochromu P1A2 (Rummel and Shaikh, 2008; Corti et al., 

2009). ABZ SO je považován za „aktivní“ formu ABZ, zatímco ABZ SO2 je považován 

za „neaktivní“ formu léku (Serbus et al., 2012).  

Mebendazol (MBZ) byl zaveden v 70. letech 20. století jako ekvivalent dříve 

registrovaného thiabendazolu (THIA), ale s výhodou významně snížené toxicity. 

Světová zdravotnická organizace zavedla u lidí perorálně podávaný MBZ jako základní 

lék proti tasemnicím a hlísticím. Nízká toxicita je připisována farmakokinetickým 

vlastnostem MBZ, jelikož z gastrointestinálního traktu se absorbuje jen malé množství 

léčiva (u lidí 17 - 22%) (Popović et al., 2017). Mezi nejčastější vedlejší účinky patří bolest 

břicha a průjem, které se mohou během léčby vyskytnout přechodně. Tato reakce může 

být částečně reakcí na vyloučení helmintů po terapii a může být výraznější v případech 

masivní infekce (Karra et al., 2016).  

THIA  je derivát BMZ, který má širokospektrální anthelmintickou aktivitu s vysokou 

mírou účinnosti. Využívá se pro léčbu parazitárních onemocnění u hospodářských zvířat, 

jejichž původci jsou například Strongyloides stercoralis, Ancylostoma braziliensis 

a Ancylostoma canicum (Bapiro et al., 2005) a dále je účinný při gastrointestinálních 

nematodových infekcích a u časné trichinelózy (Carballo et al., 2006). U lidí se dnes 

užívá spíše omezeně (FDA, 2021).   Používá se také v zemědělství jako posklizňový 

pesticid k potlačení chorob způsobených houbami (Turkan et al., 2020). Hayeshi et al. 

(2006) provedli transportní experimenty, ve kterých se THIA projevil jako slabý inhibitor 

P-gp, ne však jako substrát. 

Triklabendazol (TCBZ) je v humánní a veterinární medicíně využíván k léčbě nákazy 

motolicí jaterní (Fasciola hepatica) (Power et al., 2013). Vykazuje silnou účinnost proti 
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dospělcům i juvenilnímu stádiu motolice. TCBZ na rozdíl od výše zmíněných 

benzimidazolů nevykazuje nematocidní aktivitu a není teratogenní. Podává se perorálně 

a po vstřebání ze střeva je jaterními enzymy rychle oxidován za vzniku triklabendazol 

sulfoxidu, triklabendazol sulfonu a ketotriklabendazolu jako hlavních metabolitů 

(Kikuchi et al., 2019).  

 

3.2.3 Salicylanilidy 

Klosantel (CLO; Obr. 8a) je halogenovaný salicylanilid (SA) používaný k léčbě 

parazitóz u zvířat, avšak u lidí je kontraindikován. CLO je užíván pro léčbu a kontrolu 

nematodóz, trematodóz a působí také proti ektoparazitózám. Ovlivňuje energetický 

metabolismus parazita tím, že negativně ovlivňuje oxidativní fosforylaci 

v mitochondriích. Je špatně metabolizován a jeho tkáňová distribuce je omezena jeho 

silnou vazbou na proteiny. Jeho farmakokinetika u lidí není známa (Kumar et al., 2019).  

SA niklosamid (NICLO; Obr. 8b) je schválen americkým Úřadem pro kontrolu 

potravin a léčiv pro léčbu infekcí tasemnicemi u lidí a nedávno bylo prokázáno, 

že má také protinádorové, antibakteriální a antidiabetické účinky (Pic, Burgain and 

Sellam, 2019).  

Oxyklozanid (OXYCLO; Obr. 8c), další halogenovaný SA, je široce používán jako 

antiparazitické veterinární léčivo proti hlísticím a ektoparazitům (Pic, Burgain and 

Sellam, 2019).  

Rafoxanid (RAF) je SA sloučenina (Obr. 8d), která se používá k léčbě infekce 

motolice jaterní. RAF se sice ve veterinární medicíně široce používá, ale je jen málo 

informací o jeho biologických účincích na člověka (Liu et al., 2019).  
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Obr. 8  Chemická struktura a) klosantelu, b) niklosamidu, c) oxyklosamidu, d) rafoxanidu. Struktury 

vytvořeny pomocí https://www.reaxys.com/. 

 

3.2.4 Ostatní 

 

3.2.4.1 Levamisol 

Levamisol (LEV) je syntetický fenylimidazothiazol (Obr. 9a) působící jako agonista 

nikotinových receptorů acetylcholinových iontových kanálů (Taman and Azab, 2014). 

Byl objeven v roce 1966 a schválen jako širokospektré anthelmintikum pro lidské 

a veterinární použití. Způsobuje selektivní aktivaci acetylcholinového receptoru a s ním 

otevření spřaženého iontového kanálu na nervových a svalových vláknech. 

To vede  k prodloužení svalové kontrakce a ke spastické paralýze parazita (Williamson 

et al., 2009; Suarez et al., 2014). V průběhu let se u lidských pacientů začaly vyskytovat 

nežádoucí toxické účinky, které vedly například k agranulocytóze a vaskulitidě, 

a v důsledku toho byl začátkem 21. století stažen z trhu. Nyní je zde k dispozici 

jako anthelmintikum pouze pro hospodářská zvířata (skot, ovce, atd.)  (Shea, 2013).   

 

3.2.4.2 Prazikvantel 

Prazikvantel (PZQ) je pyrazinoisochinolinové anthelmintikum (Obr. 9b), užívané jak 

u lidí, tak u hospodářských a zájmových zvířat. Spektrum účinku zahrnuje trematoda 

a cestoda. Vyznačuje se minimálními vedlejšími účinky (Messerli et al., 2009). 
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Na parazity účinkuje poměrně rychle. Mění intracelulární koncentraci vápníku, což vede 

k paralýze parazita (Lespine et al., 2012). Jsou uvažovány i další mechanismy účinku 

zahrnující propustnost membrán pro ionty, avšak přesný mechanismus však není znám 

(Ferreira et al., 2015).  

 

3.2.4.3 Monepantel 

Monepantel (MON) je prvním členem skupiny anthelmintik derivátů 

aminoacetonitrilu (Obr. 9c). Má širokou škálu účinků proti hlísticím u ovcí, včetně těch, 

které jsou rezistentní vůči BMZ, ML a imidazothiazolům (Abongwa et al., 2018). 

MON byl poprvé dostupný na Novém Zélandu v roce 2009 a poté ve Velké Británii 

v roce 2010 (Hamer et al., 2018). Aktivuje pro nematoda specifický DEG-3 subtyp 

nikotinových acetylcholinových receptorů, což způsobuje hyperkontrakci svaloviny, 

následné ochrnutí a smrt helmintů (Tritten, Silbereisen and Keiser, 2011). 

Selektivita MON vychází z toho, že u hostitelských savců tyto podjednotky 

acetylcholinových receptorů chybí. Přestože představuje novou třídu anthelmintik, 

tak několik let po jeho zavedení a použití v terénu, již byla objevena nematoda 

se sníženou citlivostí na MON v několika zemích, jako je Uruguay, Nový Zéland 

a Brazílie (Hess et al., 2016).  

 

 

Obr. 9 Chemická struktura a) levamisol hydrochloridu, b) prazikvantelu, c) monepantelu. 

Struktury vytvořeny pomocí https://www.reaxys.com/. 
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3.3 Interakce transportérů a anthelmintik 

 

Bylo prokázáno, že ML IVM nebo selamektin jsou aktivně transportovány pomocí 

P-gp nebo MRP a MOX, ABZ, ABZ-SO, fenbendazol (FBZ) a oxfendazol (OXF) 

jsou transportovány pomocí BCRP. Protože je dispozice ML v hostitelském organismu 

hlavně pod kontrolou P-gp, bylo v minulosti navrhováno P-gp inhibovat, což mělo přispět 

ke zvýšení biologické dostupnosti u různých živočišných druhů.  Kromě toho byly 

u nematod a trematod identifikovány efluxní proteiny ABC jako důležitý faktor spojený 

s anthelmintickou rezistencí a exprese homologů P-gp a MRP u kmenů rezistentních 

na ivermektin (Dupuy et al., 2010).  

Dupuy et al., (2010) provedli studii na epiteliálních buňkách prasečích ledvin 

LLC-PK1 transfekovaných myším genem mdr1a (LLC-PK1-mdr1a), u kterých sledovali 

schopnost anthelmintik inhibovat transport rhodaminu 123 (RHD123) zprostředkovaný 

P-gp. Jako referenční kontrola byl použit specifický inhibitor valspodar. 

Anthelmintika ABZ, MBZ, OXF, THIA, LEV, PZQ, nitroxinil a klorsulon nezměnila 

intracelulární akumulaci RHD123 v buňkách ani v případě metabolitu TCBZ SO2. 

Naopak IVM, TCBZ, TCBZ SO, CLO a RAF silně zvyšovaly intracelulární akumulaci 

RHD123 v závislosti na dávce s různou efektivitou a účinností.  

Dále realizovali Ballent et al., (2014) ex vivo studii na ileu potkanů kmene Wistar, 

ve které sledovali interakce IVM, MOX a CLO s P-gp a BCRP transportéry. 

Jejich výsledky prokázaly inhibiční účinek IVM, MOX i CLO na oba typy transportérů.  
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3.4 Metody studia transportu léčiv na střevní bariéře 

In vitro buněčné kultury a in vivo zvířecí modely patří mezi konvenční široce užívané 

metody jak na akademické půdě, tak ve farmaceutickém průmyslu. Příkladem široce 

užívaných in vitro modelů jsou Caco-2, LS180, MDCK a LLC-PK1 buňky. 

Mezi množstvím modelů buněčných kultur jsou Caco-2  buňky považovány 

za „zlatý standard“ in vitro studia intestinální dispozice léčiv a jsou vhodným modelem 

také pro studium transportních mechanismů (Li, de Graaf and Groothuis, 2016; 

Youhanna and Lauschke, 2021). Caco-2 je buněčná linie odvozená od lidského 

kolorektálního karcinomu, která je schopná diferencovat a spontánně tvořit polarizovanou 

monovrstvu. Tato monovrstva tvoří strukturu mikroklků a vykazuje biochemické 

vlastnosti podobné intestinálnímu epitelu. Důležitou vlastností je exprese některých 

významných efluxních transportních proteinů (např. P-gp) a také biotransformačních 

enzymů (Billat et al., 2017; Wang et al., 2020). I přes dobrou funkčnost a podobnost 

s lidským střevním epitelem má tento model několik nevýhod. Jedná se například o nižší 

expresi enzymu cytochrom P3A, který je hlavním biotransformačním enzymem řady 

léčiv, dlouhou dobu diferenciace buněk a neodráží buněčnou rozmanitost (střevní epitel 

se skládá z řady různých buněk) a 3D strukturu nativní tkáně. Nepostihuje také regionální 

rozdíly ve střevě (Li, de Graaf and Groothuis, 2016; Billat et al., 2017).  

Mezi in vivo modely zahrnujeme laboratorní zvířata, většinou hlodavce, ale i další 

druhy jako primáty, prasata a další. Výhodou je přítomnost kompletního intaktního 

střevního epitelu a zachování plného fyziologického stavu, avšak vhodnost použití jako 

screeningové metody jsou diskutabilní. Další stinnou stránkou jsou cena na životech 

zvířat a vyšší finanční náročnost. Bohužel se zde také vyskytují mezidruhové rozdíly 

ve fyziologii gastrointestinálního traktu, ale i na molekulární úrovni, které komplikují 

další aplikaci získaných výsledků na člověka. Nejdostupnějším možným modelem 

pro toto využití jsou potkani, avšak jde o druh s velkými rozdíly v expresi lékových 

transportérů a biotransformačních enzymů i v samotné fyziologii v porovnání 

s člověkem. V tomto ohledu jsou primáti považováni za lepší in vivo model (Youhanna 

and Lauschke, 2021). 

Alternativní metodou ležící na pomezí mezi in vitro a in vivo metodami, je ex vivo 

model ultratenkých intestinálních řezů (PCIS). Řezy jsou připravovány za použití 

speciálně navrženého kráječe (např. v této práci použitý Krumdieck tissue slicer), 

pomocí kterého se dají připravit nejen řezy tenkého střeva, ale i například jater, plic 
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nebo ledvin (de Graaf et al., 2010). Řezy připravené touto metodou mají zachovánu 

3D strukturu, buněčnou rozmanitost a fyziologické hladiny a lokalizaci lékových 

transportních proteinů a biotransformačních enzymů. PCIS lze považovat na rozdíl 

od in vivo metod za dobrou screeningovou metodu zejména díky schopnosti připravit více 

jak 100 řezů z každého úseku tenkého střeva (potkan). Poslední důležitou vlastností, 

kterou lze považovat v porovnání s in vitro a in vivo metodami za výhodu, je možnost 

připravit řezy ze všech částí střeva. Díky tomu je možné studovat také regionální rozdíly 

v transportu a biotransformaci léčiv (Li, de Graaf and Groothuis, 2016). Metoda však 

nemá jen výhody. Tou nesporně nejdůležitější je jejich relativně krátká životaschopnost 

limitující tuto metodu pro studium dlouhodobého vlivu léčiv na expresi 

biotransformačních enzymů a lékových transportérů. Např. řezy z myší tkáně mohou být 

inkubovány i více jak 48h, ale v případě PCIS z potkaní tkáně je to pouze pár hodin 

(Bigaeva et al., 2019). Další důležitou nevýhodou této metody je neschopnost určení 

směru, kterým probíhá transport léčiv ve střevě. PCIS lze použít v tomto případě jen pro 

tzv. akumulační studie, kdy v případě že látka je substrátem některého z transportérů, 

dochází k její akumulaci v řezu při kombinaci se specifickým inhibitorem. Pro určení 

směru transportu je třeba použít jiné metody (např. již výše zmíněné Caco-2, 

nebo ex vivo metody Ussingovy komory) (Thomson et al., 2019).  

Řezy je možné připravit nejen z tkání laboratorních zvířat, ale v případě možnosti 

lidských donorů také z lidské intestinální tkáně (opět z jakéhokoliv segmentu, 

je-li k dispozici). Lidské PCIS se již ukázaly být vhodným ex vivo modelem pro studium 

aktivity intestinálního P-gp, inhibičního efektu léčiv a transportéry zprostředkovné lékové 

interakce v lidském tenkém střevě (Li et al., 2017). 
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4 HYPOTÉZA A CÍL PRÁCE 

U řady anthelmintik je známo, že jsou substrátem efluxního transportéru 

P-glykoproteinu. Informace o tom, zda mohou ovlivnit vstřebávání jiných společně 

podávaných léčiv, jsou však kusé, nebo zcela chybí. Ultratenké tkáňové řezy připravené 

z potkaního ilea jsou jednoduchou metodou, jak tyto informace ověřit a doplnit. 

Pro splnění cíle práce byly vybrány terapeuticky významná anthelmintika jak pro 

humánní, tak veterinární medicínu.  

Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv vybraných anthelmintik na aktivitu 

P-gp ve střevní bariéře. K tomuto účelu jsme využili metodiky ultratenkých tkáňových 

řezů připravených z potkaního ilea. Ileum bylo zvoleno z důvodu vyšší exprese P-gp 

v porovnání ostatních úseků potkaního střeva. Jako modelový substrát P-gp jsme využili  

RHD123, jako referenční inhibitor pak CP-100356. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Chemikálie a reagencie, přístroje, biologický materiál 

Chemikálie a reagencie 

 rhodamin 123 (Sigma-Aldrich)  

 DMSO (Dimethyl sulfoxid, Sigma-Aldrich) 

 PierceTM BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific TM) 

 acetonitril (Sigma-Aldrich) 

 Krebs-Henseleitův roztok (viz kapitola 5.2.1) 

 Williams E medium s přídavkem glukózy (Thermo Scientific TM) 

 NaOH (Lach:Ner) 

 EtOH  

 agaróza (Low gelling temperature, Sigma-Aldrich) 

 CP-100356 (Sigma-Aldrich) 

 ivermektin (Sigma-Aldrich) 

 doramektin (Sigma-Aldrich) 

 moxidektin (Sigma-Aldrich) 

 albendazol (Sigma-Aldrich) 

 albendazol sulfoxid (Toronto Research Chemicals) 

 albendazol sulfon (Toronto Research Chemicals) 

 flubendazol (Fluka® Analytical) 

 flubenzadol hydrolyzovaný (Janssen Pharmaceuticals) 

 flubendazol redukovaný (Janssen Pharmaceuticals) 

 thiabendazol (Fluka® Analytical) 

 triklabendazol (Fluka® Analytical) 

 triklabendazol sulfoxid (Fluka® Analytical) 

 triklabendazol sulfon (Fluka® Analytical) 

 mebendazol (Fluka® Analytical) 

 mebendazol hydrolyzovaný (Janssen Pharmaceuticals) 

 mebendazol redukovaný (Janssen Pharmaceuticals) 

 fenbendazol (Sigma-Aldrich) 
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 niklosamid (Sigma-Aldrich)  

 oxyklosanid (Fluka® Analytical) 

 klosantel (Fluka® Analytical) 

 rafoxanid (Fluka® Analytical) 

 monepantel (Toronto Research Chemicals) 

 prazikvantel (Sigma-Aldrich) 

 levamisol HCl (Sigma-Aldrich) 

 

Přístroje 

 spektrofotometr (Tecan Infinite M200 PRO NanoQuant) 

 kráječ tkáňových řezů (Krumdieck tissue slicer, MD 4001) 

 laminární box (AURA 2000 M.A.C.) 

 inkubátor (Binder CB 60, napojení na O2 a CO2 tlakové lahve) 

 orbitální třepačka (Biosan PSU i10) 

 vortex (GENIE 2, Scientific Industries) 

 mini centrifuga (GUSTO, Heathrow Scientific) 

 pH metr (BOECO BT 675) 

 termomixer (Eppendorf Thermomixer Comfort) 

 

Biologický materiál 

 potkani kmene Wistar, pohlaví samec, ve váhovém rozmezí 210 – 650g 

 

Ostatní materiál  

 24 jamkové destičky (TTP) 

 96 jamkové destičky (Sarstedt) 

 stříkačkový membránový filtr (PTFE, 0,22 µm; Ø 25 mm) 

 mikrozkumavky (1,5 a 5 ml; Eppendorf) 

 mikrozkumavky se závitovým víčkem (2 ml, Sarstedt) 

 skleněné kuličky (1,25 – 1,65 mm, Roth)  
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5.2 Pracovní postupy 

5.2.1 Příprava Krebs-Henseleitova roztoku  

Krebs-Henseleitův roztok (KHB) byl používán během přípravy řezů a také jako 

transportní roztok pro přenos odebraného potkaního střeva do laboratoře. Jeho příprava 

probíhala dle protokolu publikovaného de Graaf et al. 2010 a skládá ze dvou částí 

(de Graaf et al., 2010). První částí je příprava 10x koncentrovaného zásobního roztoku, 

který je v den experimentu naředěn na potřebnou koncentraci a doplněn o další potřebné 

látky.   

 

Příprava 10x koncentrovaného základního Krebs-Henseleitova roztoku  

Látky dle Tab. 1 jsou rozpuštěny v 1 l vody. Následně je roztok přefiltrován pomocí 

PTFE filtru (0,22 µm; Ø 25 mm) a uchováván v lednici.  

Tab. 1: příprava 10x koncentrovaného základního Krebs-Henseleitova roztoku  

Látka Množství  

CaCl2.2H2O 3,67 g 

KCl, 3,73 g 

NaCl 69,00 g 

MgSO4.7H2O 2,71 g 

KH2PO4 1,63 g 

H2O doplnit do 1000 ml 

 

Příprava 1x koncentrovaného finálního Krebs-Henseleitova roztoku  

Před experimentem byl koncentrovaný základní KHB naředěn 10x a doplněn o další 

látky dle Tab. 2. Takto připravený KHB byl následně uložen do nádoby s ledem a 30 min 

důkladně prokysličován pomocí pneumoxidu (95 % O2, 5 % CO2). Po prokysličení bylo 

pH upraveno za pomocí roztoku NaOH (5M) na 7,42. KHB byl po celou dobu 

experimentu uchováván na ledu. V případě KHB, který byl použit přímo v kráječi, 

byla teplota udržována pomocí chlazeného oběhového čerpadla.  

Tab. 2: příprava 1x koncentrovaného finálního Krebs-Henseleitova roztoku  

Látka Množství  

10x základní  KBH roz.  100 ml 

NaHCO3 2,10 g 

D-glukóza monohydrát 4,95 g 

HEPES 2,38 g 

H2O doplnit do 1000 ml 
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5.2.2 Příprava inkubačního média 

Do komerčně dodaného Williams E media bylo přidáno 1,375 g monohydrátu 

D-glukózy. Ve sterilním prostředí laminárního boxu byla v  části média rozpuštěna 

D-glukóza a celé množství bylo pomocí injekční stříkačky s nasazeným stříkačkovým 

membránovým filtrem (PTFE, 0,22 µm; Ø 25 mm) přefiltrováno zpět do nádoby 

Williams E media. Takto upravené médium bylo skladováno v lednici. Odběr tohoto 

média probíhal vždy v laminárním boxu. 

 

5.2.3 Příprava ultratenkých intestinálních řezů 

Před experimentem byly laboratorní potkani kmene Wistar (pohlaví samec, 

ve váhovém rozmezí 210 – 650g) ustájeni ve fakultním viváriu po dobu minimálně sedmi 

dní. V den experimentu byli uvedeni do celkové etherové anestezie a následně usmrceni 

dislokací krční páteře. Následně byla otevřena břišní dutina a vyjmuto tenké střevo v celé 

jeho délce, které bylo ihned umístěno do prokysličeného KHB (pH 7,4; 4 °C).  

Následně na plastové desce umístěné na ledu bylo odděleno od zbytku střeva ileum 

(posledních 20 cm před slepým střevem). Ileum bylo rozděleno na 4 cm dlouhé části, 

kdy každá byla třikrát propláchnuta KHB roztokem za pomoci Pasteurovy pipety. 

Každá část byla následně na jednom konci podvázána pomocí chirurgického hedvábí 

(Obr. 10b). Takto připravené části potkaního ilea byly pomocí Pasteurovy pipety 

naplněny agarózou (3 % w/v; 37 °C; Obr. 10c) a ihned zchlazeny na 4 °C v KHB 

(do ztuhnutí agarózy; Obr. 10d). Takto připravené střevo bylo následně zbaveno zbytků 

přebytečných tkání a zalito do bloků agarózy (3% w/v; 37 °C) za pomoci speciálního 

přípravku (Obr. 10h – 10j). Takto připravené bloky agarózy obsahující střevní tkáň 

je možné vložit do kráječe tkáňový řezů (Krumdieck tissue slicer, MD 4001) a zpracovat 

na ultratenké intestinální řezy (Obr. 10e - 10l). Tloušťka řezů byla nastavena na 250 µm.  

Po vyjmutí řezů z přístroje byl vizuálně hodnocen tvar řezu a pro experiment byly 

vybrány jen řezy pravidelného tvaru (prstenec) bez viditelného poškození. Následně byly 

řezy řádně, ale opatrně očištěny pomocí entomologické pinzety od zbytků agarózy. 

Pro snadnější manipulaci probíhal tento proces na Petriho misce s KHB umístěné 

v nádobě s ledem. Takto očištěné a připravené řezy byly následně využity pro samotný 

experiment. Pro bližší informace je metoda popsána v publikaci de Graaf et al., 2010.   
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Obr. 10 Příprava ultratenkých tkáňových řezů, převzato z (de Graaf et al., 2010) 

 

5.2.4 Preinkubace řezů s léčivy 

Aby bylo možné studovat inhibiční vliv léčiv na transport RHD123 bylo nutné řezy 

nejdříve s těmito látkami preinkubovat. Řezy byly preinkubovány v 0,5 ml média 

Williams E (příprava kapitola 3.2.4) s daným množstvím testovaného léčiva (Tab. 3) 

ve 24 jamkových destičkách (Sarstedt) a to ve formě hexaplikátu pro každé testované 

léčivo, kde do každé jamky byl umístěn pouze jeden řez. Preinkubace probíhala po dobu 

30 minut v inkubátoru při 37 °C v atmosféře 5% CO2 a 80% O2 za stálého pomalého 

třepání na třepačce (90 kmitů za minutu). Po uplynutí stanovené doby byly řezy 

přemístěny do destiček na inkubaci.  
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Tab. 3: Přehled testovaných léčiv a jejich koncentrací 

Léčivo Použité koncentrace (µM)  

IVM 0,5  

 1 

 2,5 

 5 

 10 

 20 

DOR 1 

 10 

MOX 1 

 10 

ABZ 10 

ABZ SO 10 

ABZ SO2 10 

FLU 10 

FLU-H  10 

FLU-R 10 

THIA 10 

TCBZ 10 

TCBZ SO 10 

TCBZ SO2 10 

MBZ 10 

MBZ-H 10 

MBZ-R 10 

FBZ 10 

NICLO 0,5 

 1 

 2,5 

 5 

 10 

 20 

OXCLO 10 

CLO 0,5 

 1 

 2,5 

 5 

 10 

 20 

RAF 10 

MON 1 

 10 

PZQ 10 

LEV  10 

Pozn.: DOR = doramektin, FLU-H = flubendazol hydrolyzovaný, FLU-R = flubendazol redukovaný, 

MBZ-H = mebendazol hydrolyzovaný, MBZ-R = mebendazol redukovaný 
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5.2.5 Inkubace s RHD123 

Jednalo se opět o 24 jamkové destičky. V každé bylo napipetováno 0,5 ml 

Williams E média opět s daným množstvím testovaného léčiva (Tab. 3) + s přídavkem 

RHD123 o koncentraci 10 µM. Použitá koncentrace RHD123 vychází 

z předchozích experimentů (Li et al., 2015).  Inkubace probíhala po dobu 2 h v inkubátoru 

za stejných podmínek jako preinkubace (37 °C, 5 % CO2, 80 % O2) za stálého pomalého 

třepání na třepačce (90 kmitů za minutu).  

Experiment byl ukončen přenesením řezů do studeného KHB (< 4 °C) na 24 jamkové 

destičce. Každý řez byl v tomto roztoku opláchnut 2x, přebytečný KHB byl otřen o stěnu 

jamky a následně umístěn do předem připravených 2 ml zkumavek se šroubovacím 

závitem se skleněnými kuličkami (1,25 – 1,65 mm, Roth) určenými k homogenizaci. 

Objem skleněných kuliček byl cca 200 µl. Takto připravený vzorek lze ihned dále 

zpracovat nebo je možné jej umístit do mrazničky pro pozdější zpracování (-20 °C).  

 

5.2.6 Stanovení koncentrace RHD123 

Do zkumavky se vzorky a kuličkami bylo nejprve napipetováno 600 µl 66% roztoku 

ACN v H2O (v/v) a homogenizováno na homogenizátoru FastPrep-24 5G 

s přednastaveným programem pro intestinální řezy (6 m/s, 2x 40s s pauzou 20s mezi 

cykly). Homogenizované vzorky byly následně centrifugovány po dobu 10 minut 

při 7800 × g. Pro analýzu koncentrace RHD123 byl použit supernatant.  

Pro detekci koncentrace byly použity 96 jamkové destičky, kde do každé jamky bylo 

pipetováno 200 µl supernatantu, každý vzorek v duplikátu. Pro naše účely byla 

připravena kalibrační řada RHD123 (v ACN) o vzestupné koncentraci 0; 0,125; 0,25; 0,5; 

1 a 5 µM. Detekce byla provedena na spektrofotometru Tecan infinite M200 s nastavenou 

excitační vlnovou délkou 485 nm a emisní vlnovou délkou 530 nm (viz Martinec et al., 

2019). 

Zkumavky byly po odebrání supernatantu ponechány v otevřeném stavu v inkubátoru 

při 37 °C přes noc tak, aby se odpařili zbytky ACN.  Ve zkumavkách tak zůstaly 

jen skleněné kuličky a precipitát bílkoviny. Následně byla pro standardizaci výsledků 

změřena koncentrace této bílkoviny.  
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5.2.7 Stanovení koncentrace bílkoviny 

Pro stanovení koncentrace bílkovin byl použit komerční kit (PierceTM BCA Protein 

Assay Kit, Thermo Scientific TM). K vysušeným vzorkům bylo napipetováno 200 µl 

5M NaOH. Vzorky byly následně homogenizovány na homogenizátoru FastPrep-24 5G. 

Vzorky byl dále inkubovány po dobu 1h při 37°C a 300 RPM v termomixéru  (Eppendorf 

Thermomixer Comfort). Po dokončení inkubace bylo do každé zkumavky pipetováno 

800 ml destilované vody. Výsledná koncentrace NaOH ve vzorku byla 1M. Tyto kroky 

vedly k lýze bílkoviny a převedení do roztoku vhodného pro další postup. 

Takto připravené zorky lze uchovávat v mrazničce pro případnou potřebu opakování 

měření. 

 Vzorek před samotným nanášením na destičku bylo nutné promíchat 

(např. za použití vortexu), aby byla zajištěna homogenita roztoku. Do každé jamky 

96 jamkové destičky bylo pipetováno 10 µl vzorku v duplikátu. Dále byla připravena 

kalibrační řada albuminu v 1M NaOH o koncentracích 0, 50, 100, 200, 300 a 500 µg/ml. 

Příprava kalibrační řady do 1M NaOH je zde klíčová pro získání správných výsledků, 

protože koncentrace NaOH výrazně negativně ovlivňuje vznik barevné reakce v průběhu 

měření. 

 Do jamek se vzorky bylo následně pipetováno 200 µl předem připraveného roztoku 

obsahujícího kyselinu bicinchoninovou (BCA) a síran měďnatý (přesné koncentrace 

a složení jsou součástí dokumentace PierceTM BCA kitu). Zakryté destičky byly 

inkubovány 0,5 h při 37 °C za mírného promíchávání v termomixeru a po uplynutí 

časového intervalu ihned měřena absorbance při vlnové délce 562 nm 

na spektorofotometru Tecan Infinite 200 PRO.  

 

5.2.8 Statistická analýza 

Pro vyhodnocení výsledků byla použita statistická analýza pomocí 

Kruskal-Wallisova testu v počítačovém programu GraphPad Prism 9. Jako pozitivní 

kontrola byl použit specifický inhibitor P-gp CP-100356 (CP) o koncentraci 2 µM. 

Výsledky většiny experimentů (testování relativní akumulace RHD123) jsou relativní 

hodnoty vztažené k RHD123, specifickému substrátu, kterému byla přidělena hodnota 1. 

Testování závislosti koncentrace na relativní akumulaci RHD123 lze považovat pouze 

jako pilotní neboť proběhlo jen v jednom opakování. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Quenching 

 

Před samotným započetím experimentů na střevních řezech bylo ověřeno, že vybraná 

léčiva nezhášejí fluorescenci RHD123 (tzv. quenching). To je klíčový krok pro další 

experimenty. Výsledky quenchingu neprokázaly signifikantní ovlivnění intenzity 

fluorescence RHD123 žádným z testovaných anthelmintik, proto zde nelze předpokládat 

zkreslení dosažených výsledků stran optických vlastností struktury anthelmintik. 

Zároveň bylo ověřeno, že samotná anthelmintika nevykazují při excitační vlnové délce 

485 nm a emisní vlnové délce 530 nm žádnou fluorescenci.   

 

 

 

Obr. 11 Quenching. Analýza ovlivnění fluorescence RHD123 (1 µM) všemi testovanými anthelmintiky 

o koncentraci 10 µM. Statistická analýza provedena pomocí Kruskal-Wallisova testu; označení 

významných rozdílů: *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001; ****, P < 0,0001; vše ve vztahu 

k RHD123 1 µM. Data obsahují průměry ± SD (n = 3). 
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6.2 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech 

v přítomnosti makrocyklických laktonů 

 

V tomto experimentu byli testováni vybraní zástupci ML, konkrétně IVM, MOX 

a DOR v koncentracích 1 a 10 µM. U IVM byla dále testována koncentrační závislost 

v rozmezí 0,5 – 20 µM. Významné zvýšení relativní akumulace specifického substrátu 

RHD123 vykázaly IVM a MOX v koncentraci 10 µM a DOR v obou testovaných 

koncentracích, tedy 1 i 10 µM (Obr. 12A). Jednorázové testování koncentrační závislosti 

u IVM poukázalo na zvyšující se akumulaci RHD123 od 1 do 5 µM (Obr. 12B). 

 

A)   B) 

 
 

Obr. 12 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech v přítomnosti makrocyklických laktonů. 

A) Relativní akumulace RHD123 (10 µM) u vybraných anthelmintik ze skupiny makrocyklických 

laktonů o koncentracích 1 a/nebo 10 µM. Pozitivní kontrola  CP-100356 (2 µM). Statistická analýza 

provedena pomocí Kruskal-Wallisova testu; označení významných rozdílů: *, P < 0,05; **, P < 0,01; 

***, P < 0,001; ****, P < 0,0001; vše ve vztahu ke kontrole. Data obsahují průměry ± SD (n = 3). 

Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě RHD123 (hodnota akumulace samotného RHD123 

ve tkání = 1).  

B) Relativní akumulace RHD123 u ivermektinu v koncentracích 0,5; 1; 2,5; 5, 10 a 20 µM, 

pouze jedno opakování. Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě RHD123 (hodnota akumulace 

samotného RHD123 ve tkání = 1).  
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6.3 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech 

v přítomnosti benzimidazolů  

 

Ze skupiny BMZ léčiv byly testovány THIA, FBZ, TCBZ, MBZ, ABZ a FLU. 

U části zástupců byly také testovány nejvýznamnější metabolity první fáze 

biotransformace. Konkrétně TCBZ SO, TCBZ SO2, MBZ-H, MBZ-R, ABZ SO, 

ABZ SO2, FLU-R a FLU-H. Všechny látky byly testovány při koncentraci 10 µM. 

Ač byl u některých léčiv, jako například TCBZ, MBZ a FLU, zaznamenán pozitivní 

trend, žádná testovaných látek při daných koncentracích nevykázala statisticky 

signifikantní vliv na relativní akumulaci RHD123 (Obr. 13). 

 

 

Obr. 13 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech v přítomnosti benzimidazolů.  

Relativní akumulace RHD123 (10 µM) u vybraných anthelmintik ze skupiny benzimidazolů 

o koncentraci 10 µM. Pozitivní kontrola  CP-100356 (2 µM). Statistická analýza provedena pomocí 

Kruskal-Wallisova testu; označení významných rozdílů: *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001; 

****, P < 0,0001; vše ve vztahu ke kontrole. Data obsahují průměry ± SD, (n = 3). Hodnoty jsou 

relativizovány k hodnotě RHD123 (hodnota akumulace samotného RHD123 ve tkání = 1). 
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6.4 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech 

v přítomnosti salicylanilidů 

 

V tomto experimentu byla testována SA léčiva CLO, OXYCLO, RAF a NICLO, 

všechna v koncentraci 10 µM. U CLO a NICLO byla dále testována koncentrační 

závislost od 0,5 do 20 µM. OXYCLO a RAF prokázaly signifikantní zvýšení relativní 

akumulace RHD123 při koncentraci 10 µM. NICLO prokázal statisticky nejvýznamnější 

vliv na akumulaci RHD123 (P < 0,0001) v rámci celé námi testované skupiny 

salicylanilidových anthelmintik (Obr. 14A). CLO i přes neprokázanou signifikanci 

skupinového výsledku vykázal zvyšující se trend závislosti koncentrace na akumulaci 

RHD123 od 1 do 20 µM (Obr. 14B). NICLO prokázal zvyšující se trend závislosti 

koncentrace na akumulaci RHD123 také a to od 1 do 10 µM, tedy se známým maximem 

(Obr. 14C)  
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A) 

 

  B)  C)  

 

Obr. 14 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech v přítomnosti salicylanilidů. 

A) Relativní akumulace RHD123 (10 µM) u vybraných anthelmintik ze skupiny salicylanilidů 

v koncentraci 10 µM. Pozitivní kontrola  CP-100356 (2 µM). Statistická analýza provedena pomocí 

Kruskal-Wallisova testu; označení významných rozdílů: *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001; 

****, P < 0,0001; vše ve vztahu ke kontrole. Data obsahují průměry ± SD (n = 3). Hodnoty jsou 

relativizovány k hodnotě RHD123 (hodnota akumulace samotného RHD123 ve tkání = 1). 

B) Relativní akumulace RHD123 (10 µM) v přítomnosti klosantelu o koncentracích 0,5; 1; 2,5; 5, 10 

a 20 µM. Měření v jednom opakování. Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě RHD123 

(hodnota akumulace samotného RHD123 ve tkání = 1). 

C) Relativní akumulace RHD123 (10 µM) v přítomnosti niklosamidu o koncentracích 0,5; 1; 2,5; 5, 

10 a 20 µM. Měření v jednom opakování. Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě RHD123 

(hodnota akumulace samotného RHD123 ve tkání = 1). 
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6.5 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech 

v přítomnosti blíže nekategorizovaných vybraných léčiv 

 

V tomto experimentu byla testována léčiva, jež nespadají do stejné skupiny. 

Jednalo se o MON, PZQ a LEV. MON byl zde jako jediný testován ve dvou 

koncentracích, a to v 1 a 10 µM, PZQ a LEV byly testovány pouze v koncentraci 10 µM. 

Výsledky zde prokázaly zvýšení relativní akumulace RHD123 u MON 10 µM 

a PZQ 10 µM, avšak hodnota PZQ je statisticky signifikantnější (Obr. 15).  

 

 

Obr. 15 Relativní akumulace RHD123 v intestinálních řezech v přítomnosti anthelmintik 

nespadajících do stejné skupiny. 

Relativní akumulace RHD123 (10 µM) u vybraných anthelmintik nespadajících do stejné skupiny 

o koncentracích 1 a/nebo 10 µM. Pozitivní kontrola  CP-100356 (2 µM). Statistická analýza 

provedena pomocí Kruskal-Wallisova testu; označení významných rozdílů: *, P < 0,05; **, P < 0,01; 

***, P < 0,001; ****, P < 0,0001; vše ve vztahu ke kontrole. Data obsahují průměry ± SD (n = 3). 

Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě RHD123 RHD123 (hodnota akumulace samotného RHD123 

ve tkání = 1). 
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6.6 Souhrn výsledků provedených experimentů 

 

Souhrnné vyobrazení výsledků všech anthelmintik na Obr. 16, které je pouze 

orientační, provedené bez statistické analýzy. 

 

 

 

Obr. 16 Souhrn. Přehled relativní akumulace RHD123 (10 µM) všech anthelmintik  testovaných 

v rámci této práce o koncentraci 10 µM. Pozitivní kontrola  CP-100356 (2 µM). Barevně odlišeny 

testované skupiny, RHD123 a CP-100356.  
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7 DISKUZE 

Absorpce perorálně podaných léčiv probíhá prostřednictvím střevní bariéry 

(Estudante et al., 2013). Může však být výrazně omezena biotransformačními enzymy 

a transportními proteiny, zejména z rodiny ATP-vázajících transportních proteinů. 

Tyto transportéry přenášejí řadu xenobiotik včetně léčiv, a mohou být tak jednou 

z překážek jejich vstupu do systémové cirkulace (Kalliokoski and Niemi, 2009). 

Pravděpodobně nejdůležitějším takovým transportérem, který se ve střevě nachází 

je P-gp. Léčiva vůči němu mohou vystupovat jako substráty, ale také jako inhibitory 

a/nebo induktory, což může vést a v řadě případů také vede, k lékovým interakcím (Han, 

2011; Liu et al., 2014).  

Transport léčiv ve střevě lze studovat různými metodami. Nejrozšířenějším 

a nejdostupnějším modelem pro toto studium jsou in vitro buněčné kultury. 

Příkladem jsou Caco-2 buňky, které jsou vhodným modelem pro studium intestinální 

dispozice léčiv a studium transportních mechanismů. Nevýhodou tohoto modelu však 

zůstává dlouhá doba diferenciace buněk nebo fakt, že neodráží buněčnou rozmanitost 

lidského střevního epitelu (Billat et al., 2017; Wang et al., 2020). V těchto ohledech jsou 

lepší in vivo modely využívající laboratorních zvířat, jako jsou hlodavci, prasata 

nebo primáti, kde je intaktnost střevního epitelu zachována a lze sledovat i vliv 

na transportu nebo interakcí léčiv na celotělovou farmakokinetiku. Zde však nastává 

v problém s finanční stránkou, jelikož pro získání relevantních dat je často třeba větší 

množství zvířat. Nezanedbatelná je také cena na životech těchto zvířat (Youhanna and 

Lauschke, 2021). Alternativní metodou ležící mezi in vitro a in vivo metodami může být 

ex vivo metoda ultratenkých tkáňových řezů (de Graaf et al., 2010). Pomocí této metody 

lze připravit řezy například z jater, plic nebo jako v našem případě z tenkého střeva 

(PCIS).  

Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou v současnosti užívaná anthelmintika schopna 

inhibovat transportní funkci P-gp ve střevě. Pro naše účely jsme využili metodu 

ultratenkých tkáňových řezů a připravili PCIS z potkaního ilea. Tento segment potkaního 

tenkého střeva byl zvolen z důvodu nejvyšší exprese P-gp v porovnání s ostatními úseky 

střeva. 

Jako referenční látky jsme použili specifický substrát P-gp RHD123 (10 µM) 

a specifický inhibitor CP-100356 (2 µM). Tyto experimenty jsme provedli na základě 

metod dříve popsaných ve studiích Li et al. (2015).   
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V této práci jsme se konkrétně zabývali anthelmintiky ze skupin ML, BMZ, SA 

a dalšími jednotlivě vybranými (MON, PZQ a LEV) a některých případech i jejich 

známými a v laboratoři dostupnými metabolity. Všechna anthelmintika jsme testovali 

při koncentracích 10 µM, což umožnilo mezi jednotlivými zástupci porovnat míru 

inhibice P-gp. U vybraných zástupců jsme pak testovali i koncentrace nižší a vyšší.  

U skupiny ML jsme v našich experimentech na PCIS u všech látek použili kromě 

koncentrace 10 µM také koncentraci 1 µM, jelikož jsme předpokládali silný inhibiční vliv 

na P-gp.  U IVM a MOX jsme však pozorovali signifikantní zvýšení akumulace RHD123 

pouze při koncentraci 10 µM (viz Obr. 12A). U DOR byla akumulace RHD123 

signifikantně zvýšena při obou testovaných koncentracích. U IVM jsme také provedli 

pilotní test s koncentrační závislostí (viz Obr. 12B). Maximální akumulaci jsme 

zde pozorovali při koncentraci 5 µM. Z časových důvodů však tento experiment 

byl proveden pouze jednou.  

Naše zjištění částečně korelují se experimenty Lespine et al., (2007), kteří provedli 

studii na LCC-PK1 buňkách transfekovaných myším mdr1 genem s vybranými ML 

a RHD123 jako referenčním substrátem. Maximální akumulace RHD123 (v porovnání 

s referenčním inhibitorem valspodarem) u IVM dosáhli při koncentraci 1 µM, u MOX 

bylo této akumulace také dosaženo, ale až při koncentraci 10 µM. DOR zde vykazoval 

podobné výsledky jako IVM.  V naší studii IVM o koncentraci 1 µM nevykazoval žádnou 

signifikantní inhibici efluxu RHD123. V případě zvyšují se koncentrace pak již IVM 

inhibici efluxu RHD123 vykazoval. Statisticky signifikantní inhibice jsme potvrdili 

při koncentraci 10 µM, ale dle pilotních experimentů předpokládáme, že maximální 

koncentrace schopná inhibovat eflux RHD123 leží v oblasti okolo 5 µM koncentrace. 

Pro finální potvrzení je však třeba experiment a měření opakovat.    

Výsledky akumulace RHD123 ve skupině BMZ léčiv, a to jak v přítomnosti 

parentních látek, tak jejich metabolitů, nevykázaly při koncentraci 10 µM žádný 

statisticky významný inhibiční vliv (viz Obr. 14). Byl zde zaznamenán pouze pozitivní 

trend u TCBZ, MBZ a FLU, avšak nebyl statisticky signifikantní. Lze však předpokládat, 

že zvýšení koncentrace by signifikantní inhibiční vliv potvrdit mohlo. 

Minimálně  u TCBZ je toto v zjištění v souladu s již publikovanými daty Dupuy et al., 

(2010). Hayeshi et al. (2006) dále provedli transportní experimenty s THIA 

(testováno 86 a 267 µM) na Caco-2 buňkách. Na tomto modelu se THIA v testovaných 

koncentracích projevil jen jako slabý inhibitor P-gp. 
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Dupuy et al., (2010) provedli komplexní studii s širokou škálou anthelmintik 

na LLC-PK1-mdr1a buňkách včetně řady BMZ, u kterých sledovali schopnost 

anthelmintik inhibovat transport RHD123 zprostředkovaný P-gp. Jako referenční 

kontrola byl použit specifický inhibitor valspodar. Anthelmintika TCBZ SO2, ABZ, 

MBZ, THIA, LEV a PZQ nezměnila intracelulární akumulaci RHD123 v žádné 

z testovaných koncentrací (10 - 100 µM). Naopak IVM, TCBZ, TCBZ SO, CLO a RAF 

silně zvyšovaly intracelulární akumulaci RHD123 v závislosti na dávce s různou 

efektivitou a účinností. Maximální intracelulární akumulace bylo dosaženo 

u IVM 10 µM, TCBZ a TCBZ SO 40 µM a CLO a RAF 80 µM. Jak již bylo uvedeno 

výše, v případě IVM jsme dosáhli na PCIS shodných signifikantních hodnot 

při koncentraci 10 µM. RAF také potvrzuje naše výsledky, nicméně inhibiční vliv jsme 

viděli již při 10 µM. TCBZ, TCBZ SO a CLO (vše 10 µM) v naší studii nevykázaly 

žádnou statisticky významnou akumulaci RHD123, avšak u TCBZ i CLO byl pozitivní 

vliv těchto látek patrný. V našich experimentech byla použita pouze koncentrace 

čtvrtinová v případě BMZ a osminová u CLO.  Experiment a měření by bylo vhodné tedy 

ještě provést i s vyšší koncentrací testovaných léčiv a lze předpokládat, že signifikantního 

vlivu na akumulaci RHD123 by pak v takovém případě na modelu PCIS bylo dosaženo.  

Námi testovaná SA anthelmintika OXYCLO a RAF vykázala statisticky významné 

zvýšení relativní akumulace RHD123. NICLO pak měl ze všech studovaných léčiv 

nejsilnější inhibiční efekt (viz Obr. 14A). Všechna SA anthelmintika byla testována 

při koncentraci 10 µM. U NICLO byla dále testována koncentrační závislost 

od 0,5 do 20 µM, která prokázala významné a maximální zvýšení inhibice efluxu 

RHD123 při koncentraci 10 µM (viz Obr. 14C). Mezi 5 a 10 µM, tedy koncentrací, 

která neprokázala inhibici a která ji prokázala, jsme zaznamenali významný rozdíl 

hodnot. V oblasti koncentrací tohoto přechodu by bylo vhodné experiment zopakovat 

pro získání detailnějších informací. Vliv koncentrační závislosti jsme studovali 

také u CLO, který při koncentraci 10 µM vykazoval pouze trend v nárůstu akumulace 

RHD123. Statistická analýza však signifikantní vliv neprokázala. Koncentrace CLO, 

které jsme tedy dále testovali, byly od 0,5 do 20 µM. Grafické znázornění (Obr. 14B) 

vykazuje pravidelný pozitivní trend nárůstu akumulace v celé šíři testovaných 

koncentrací, kde maximální akumulaci vykazuje hodnota 20 µM. Nelze tedy zhodnotit, 

vykazuje-li tato koncentrace v našich podmínkách maximální akumulaci RHD123. 

I pro toto léčivo by bylo vhodné koncentrační závislosti zopakovat a rozšířit spektrum 
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koncentrací. Dle studie Dupuy et al. (2010) má CLO inhibiční vliv na P-gp až při 

koncentraci 80 µM.  

Z dalších léčiv, která nespadají do výše zmíněných skupin, jsme testovali MON, LEV 

a PZQ. Statisticky významné hodnoty zvýšené akumulace RHD123 jsme zaznamenali 

u MON a PZQ v koncentraci 10 µM. U PZQ byla hodnota akumulace vyšší (viz Obr. 15). 

MON byl testován i v koncentraci 1 µM, tato hodnota se však jako signifikantní 

nepotvrdila, stejně jako u LEV 10 µM.  

Hayeshi et al. (2006) provedli transportní experimenty na Caco-2 buňkách, 

ve kterých se PZQ (testováno 26 a 77 µM) projevil jako slibný inhibitor P-gp. 

V našich experimentech PZQ naopak prokázal signifikantní inhibici efluxu RHD123 

již při koncentraci 10 µM. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavní úlohou této práce bylo zjistit, zda vybraní zástupci různých tříd anthelmintik 

mají schopnost inhibovat P-gp ve střevní bariéře. K tomuto účelu byly použity ultratenké 

intestinální řezy z potkaního ilea, ex vivo model užívaný zejména pro akumulační studie. 

Jako modelový substrát P-gp jsme použili RHD123 (10 µM), jako referenční inhibitor 

pak CP-100356 (2 µM). Byly provedeny jednotlivé akumulační studie se 4 skupinami 

anthelmintik, konkrétně makrocyklickými laktony, benzimidazoly, salicylanilidy 

a skupinou dalších vybraných anthelmintik, která nespadala do prvních tří tříd, 

vše v koncentracích 1 a/nebo 10 µM. V experimentech jsme sledovali, zda námi vybraná 

léčiva ovlivňují akumulaci RHD123. Nárůst akumulace RHD123 byl považován za důkaz 

inhibičního vlivu léčiva.   

Statisticky signifikantní zvýšení relativní akumulace RHD123 jsme pozorovali 

u IVM, MOX, DOR, OXYCLO, RAF, NICLO, MON a PZQ. Signifikantní vliv 

na akumulaci RHD123 v testovaných koncentracích neměl žádný ze zástupců 

BMZ anthelmintik včetně jejich metabolitů, konkrétně THIA, FBZ, TCBZ, TCBZ SO, 

TCBZ SO2, MBZ, MBZ-H, MBZ-R, ABZ, ABZ SO, ABZ SO2, FLU, FLU-H a FLU-R, 

dále pak léčiva CLO a LEV.  
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