
Abstrakt 

Úvod a cíle: Variabilita farmakokinetika je jedním ze zásadních parametrů určujících úspěch a 

stabilitu farmakoterapie. Hlavním cílem této práce bylo studovat variabilitu farmakokinetiky na 

klinické i preklinické úrovni s cílem predikovat variabilitu farmakokinetiky v cílové poppulaci. 

Specificky byla vybrána tři léčiva, tj. sufentanil, s poměrně úzkým terapeutickým indexem, a dále 

nabumeton a abirateron, obě léčiva se známou vysokou variabilitou. 

Metodika: Studium variability farmakokinetiky sufentanilu bylo založeno na klinických vzorcích 

plazmy odebraných od pacientů během operace srdce, kde sufentanil byl podáván v rámci 

perioperační péče. Pro stanovení koncentrací sufentanilu bylo třeba zavést analytickou metodu. U 

pacientů byl rovněž stanoven genotyp MDR1 a OPRM1 a vyhodnoceny případné rozdíly 

farmakokinetiky v rámci těchto genotypů. Obdobně pro nabumeton byla provedena klinická 

studie, kdy byl zdravým subjektům podán nabumeton při dvou separátních příležitostech, 

odebrány vzorky plazmy a stanoveny koncentrace nabumetonu a jeho aktivního metabolitu 6-

methoxynaftyloctové kyseliny (6-MNA). Vypočtené farmakokinetické profily pak byly srovnány 

v rámci genotypů pro MDR1 a CYP2D6 a v rámci pohlaví. Konečně v případě abirateronu bylo 

třeba zavést neklinický model pro studium jeho nových lékových forem a predikci absorpce u 

člověka.  

Výsledky a závěr: U 25 pacientů byly stanoveny koncentrace sufentanilu pomocí nové validované 

metody kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí. Statistickou analýzou nebyly odhaleny 

rozdíly ve farmakokinetice sufentanilu v důsledku genotypů MDR1 či OPRM1. V klinické studii 

s nabumetonem bylo u 12 žen a 12 mužů odhaleny rozdíly v clearance a AUC 6-MNA mezi 

pohlavími, nikoliv však u parentní látky, nabumetonu. Rovněž zde však nebyly odhaleny rozdíly 

mezi genotypy, ať pro MDR1 či CYP2D6, u obou látek. Nakonec v preklinické studii byl použit 

plán založený na nekompletním bloku pro srovnání expozice po podání 4 různých lékových forem 

abirateron acetátu potkan‘m, jednak originální s problematickou absorpcí, jednak pozitivní 

kontroly, u níž už bylo popsáno zvýšení expozice, a pak dvou lékových forem nových. 

Voperovaným katetrem byly odebírány vzorky krve a v získané plazmě byly stanoveny 

koncentrace abirateronu. U nových lékových forem byl popsán až 250% nárůst expozice. Tento 

model lze využít pro rychlé a poměrně levné zhodnocení biodostupnosti více nových lékových 

forem. 
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