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I přes významné pokroky v posledních letech je úspěšnost protinádorové terapie komplikována 

rozvojem lékové rezistence. Příčinou mohou být mimo jiné farmakokinetické mechanismy 

mezi něž patří eflux podávaných cytostatik ATP-vázajícími (ABC) transportéry a biodegradace 

aktivní látky na neaktivní metabolit zprostředkovaná metabolizujícími enzymy. Tyto proteiny 

navíc hrají zásadní roli v absorpci, distribuci a exkreci s nimi interagujících léčiv, což může při 

současném podání dvou a více látek vést ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí. 

Jelikož mají v moderní protinádorové terapii čím dál významnější roli cílená léčiva ze skupiny 

inhibitorů proteinkináz, bylo cílem této práce objasnit interakce vybraných látek z této skupiny 

s ABC transportéry, případně metabolizujícími enzymy za pomoci in vitro metod, a dále 

otestovat relevantní látky ex vivo na mononukleárních buňkách izolovaných přímo z krve 

pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML). 

V případě inhibitoru cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4 a 6 ribociklibu jsme pomocí 

akumulačních a proliferačních studií zjistili jeho schopnost inhibovat ABCB1 a ABCG2 

transportér a zároveň modulovat těmito transportéry způsobenou rezistenci na daunorubicin a 

mitoxantron. Zároveň jsme v transportních studiích určili, že ribociklib je vysokoafinitním 

substrátem ABCB1. Naproti tomu u dalších CDK inhibitorů, AZD5438 a R547, jsme, i přes 

silnou inhibici ABCC1 první z těchto látek, nepotvrdili modulační potenciál vůči rezistenci na 

daunorubicin. Tato investigativní léčiva nicméně zároveň inhibovala aldo-keto reduktázu 

(AKR) 1C3, enzym konvertující daunorubicin na neaktivní metabolit. Tato inhibice pak vedla 

ke zvýšení citlivosti HCT116 buněk transfekovaných pro expresi AKR1C3 vůči daunorubicinu. 



Dále jsme potvrdili schopnost dvou tyrozin kinázových inhibitorů alektinibu a brivanibu 

zvyšovat akumulaci daunorubicinu a mitoxantronu v ABCB1, ACBG2 a u brivanibu i v ABCC1 

exprimujících buněčných liniích. I tyto dvě látky se ukázaly být modulátory lékové rezistence 

zprostředkované transportéry, i když u brivanibu se synergické působení s konvenčními 

cytostatiky podařilo prokázat jen skrze ABCG2 inhibici. Obě látky navíc vykázaly interakční 

potenciál na některých izoformách cytochromu P450. 

Poznatky, které jsme o chování proteinkinázových inhibitorů získali v průběhu let v rámci 

experimentů na buněčných modelech, jsme se dále pokusili převést blíže klinicky relevantní 

situaci. Proto jsme izolovali periferní mononukleární buňky pacientů s nově diagnostikovanou 

AML a snažili se určit, zda interakce zjištěné in vitro budou pozorovatelné i ex vivo. Zjistili 

jsme, že CDK4/6 inhibitory, které jsme za tímto účelem testovali, zvýšily akumulaci ABCB1 a 

ABCG2 substrátu mitoxantronu, a to konkrétně v buňkách pacientů pozitivních na expresi 

CD34 povrchového znaku a negativních pro FLT3-ITD mutaci. Tento efekt byl úměrný genové 

expresi ABCB1 a zároveň vedl u CD34+ buněk ke stimulaci apoptózy. U ostatních pacientů 

byly naopak výsledky negativní. 

Použitím in vitro metod jsme prokázali, že testované látky vesměs inhibují ABC transportéry a 

jsou schopné překonávat jimi způsobenou rezistenci nádorových buněk. Dále ukazujeme, že 

inhibice karbonyl redukujících enzymů, které představují další mechanismus rezistence vůči 

antracyklinům, je potenciálním terapeutickým cílem pro její překonání. Pokusy provedené na 

leukemických buňkách AML pacientů pak dokazují, že při vhodné personalizaci na základě 

transportérové exprese a s ní souvisejících markerů, například CD34 pozitivity, je možné 

vytipovat skupinu pacientů, kteří mohou z vhodně nastavené kombinované terapie profitovat. 


