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 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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Abstract  

 

Backgroun and aims: Pharmacokinetic variability is of paramount 

importance for sucessfull pharmacotherapy. The main purpose of this work 

was to study variability of pharmacokinetics in clinical and non-clinical 

setting with the aim to predict variability in target population. Specifically, 

three drugs were chosen, sufentanil, with relativelly narrow therapeutic 

index, and nabumeton and abirateron, both with known high variability. 

Methods: The study of pharmacokinetic variability of sufentanil was based 

on clinical samples taken from patients undergoing surgical cardiac 
procedure, where the sufentanil was used as a part of the drug coctail used 

during the procedure. New analytical method was necessary to prepare and 

validate to measure sufentanil concentrations and obtain pharmacokinetic 

parameters. These were compared between determined genotype groups of 

MDR1 and OPRM1. Similarly, clinical study was executed with 

nabumetone, in which nabumetone was administered in a group of 24 

subjects on two separate occassions. Plazma samples were obtained and 

concentrations of nabumetone and its active metabolite, 6-

methoxynaphtylacetic acid (6-MNA), were determined. Obtained 

pharmacokinetic profiles were compared between female and male 

volunteers, and genotypes for MDR1 and CYP2D6. Finaly for abiraterone, 
new non-clinical model was needed to evaluate novel drug formulations and 

to predict its absorption in man.  

Results and conclusion: Novel analytical method, liquid chromatography 

with MS/MS detection, for sufentanil measurements in human plazma was 

validated and used to measure sufentanil concentrations in plasma samples 

of 25 patients. No differences were seen between genotypes for MDR1 or 

OPRM1. In clinical study with nabumetone, some differences were seen 

between female and male volunteers, specifically in clearance and AUC of 

6-MNA, on the other hand no differences were seen for any nabumetone 

parameters, nor between genopypes for MDR1 and CYP2D6 in neither of 

the substances. Incomplete block design was used in the non-clinical study 

with abiraterone to compare 4 drug formulations in rats, the original 
formulation with problematic and variable absorption, positive control, also 

a positive control for which enhanced exposure to abiraterone was already 

described, and two new drug formulations. Blood samples were collected 

via catheter, that was inserted during a surgical procedure, and 

concentrations of abiraterone was measured in obtained plazma. Calculated 

pharmacokinetic profiles shown 250% increase in abirateron exposure with 

novel drug formulations. This model can be used for fast and relatively 

cheap evaluation of new drug formulations. 
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Seznam zkratek 

 

6-MNA – 6-methoxy-naftyloctová kyselina 

AUC – plocha pod křivkou 

BMI – body mass index 

Cl – clearance 

Cmax – maximální koncentrace 

Cmin –koncentrace na konci dávkovacího intervalu 

Css - koncentrace v ustáleném stavu po intravenózní infuzi 

CV – koeficient variability, resp. interindividuální variabilita 

CYP – cytochrom P450 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DV – deionizovaná voda 

EMA – european medicines agency 

FaSSIF – fasted state simulated interstinal fluid, simulovaná střevní tekutina 

na lačno 

FD – farmakodynamika 

FDA – food and drug administration 

FK – farmakokinetika 

GIT – gastrointestinální trakt 

HPMC – hydroxypropylmethylcelulóza 

IS – interní standard 

ISCV – intrasubject variability, intra-individuální variabilita 

LC – liquid chromatography 

MDR – multidrug resistence protein 

MS – mass spectrometry 

ODP – original drug product, originální léčivý přípravek 

OPRM – opioidní receptor µ 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

PM – pomalý metabolizátor 

RFLP - polymorfismus délky restrikčních fragmentů 

t1/2 – biologický poločas 

UV - ultraviolet 
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1. Úvod 

 

V současné době je většina léčiv podávána s předpokladem nízké inter-

individuální variability odpovědi pacienta na léčbu (Balashova et al.). 

Nicméně tento předpoklad není často splněn: léčba údajně není efektivní u 

30-60 % pacientů (Piquette-Miller and Grant, 2007) a u 10 až 30 % všech 

léčených pacientů se vyvinou nežádoucí účinky (de Vries et al., 2008), 

(Patidar et al., 2013), ač tento údaj samozřejmě může být zkreslen léčivy, u 

nichž se dávkuje až do tolerance nežádoucích účinků a ty se tedy vyvinou de 

facto ve 100 % případů. Z těchto důvodů se objevily snahy o personalizaci 

medicíny, tedy o snahu o terapii přizpůsobenou konkrétnímu pacientovi, ať 

už co se týče výběru léčiva, či jeho dávkování, a to na základě pokud možno 

exaktních parametrů. K tomu je samozřejmě zapotřebí, aby byly 

identifikovány faktory, které odlišují pacienty mezi sebou či v čase, tedy 

zdroje variability inter-individuální, resp. intra-individuální. Mezi základní 

parametry patří věk a hmotnost pacienta (Balashova et al., 2018), nicméně s 

rozvojem znalostí genetických, biochemických a přidružených technik 

molekulární biologie a chemie došlo přirozeně i prudkému rozvoji znalostí 

vedoucích k pochopení významu dalších méně zjevných parametrů, na 

základě nichž lze nyní dále zpřesnit charakterizaci pacienta a rovněž tedy i 

správné dávkování. Například na stránkách http://warfarindosing.org lze na 

základě několika demografických (věk, hmotnost, výška, etnicita), 2 

genetických (polymorfismus CYP2C9 a VKORC1), a dalších klinických či 

environmentálních parametrů (ko-administrace amiodaronu, statinů, nebo 

přítomnost kouření, komorbidit atd.) spočítat dávku warfarinu lišící se 

někdy až desetinásobně. Tato variabilita je dána jednak ovlivněním 

farmakodynamiky warfarinu (polymorfizmy FD warfarinu, tj. VKORC1), 

ale hlavně vlivem na farmakokinetiku warfarinu, ať už na úrovni 

metabolismu (polymorfizmy enzymu metabolizujícího warfarin, tj. 

CYP2C9, popř. komedikace s inhibitory metabolismu warfarinu, např. 

amiodaronem), či na úrovni distribuce (hmotnost) a nebo v podstatě na 

všech úrovních vlivem věku, jak bude rozebráno níže v následujícím 

odstavci. Těchto faktorů je mnoho, a jsou probrány v teoretické části 

dizertační práce. V praktické části je pozornost zaměřena na některé z nich, 

http://warfarindosing.org/
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především genetické predispozice a pohlaví, a možnostem studia jejich vlivu 

na farmakokinetiku.  

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Hlavním cílem mé práce bylo studovat variabilitu farmakokinetiky na 

klinické i preklinické úrovni s cílem predikovat variabilitu farmakokinetiky 

v cílové poppulaci. Dílčí cíle této práce byly následující: 

Zavést metodu pro kvantifikaci sufentanilu v lidské plazmě 

Studovat vliv farmakogenetických faktorů (MDR1, OPRM1) na 

farmakokinetiku sufentanilu 

Studovat variabilitu farmakokinetiky nabumetonu 

Studovat vliv pohlaví na farmakokinetiku nabumetonu a jeho aktivního 

metabolitu 6-metoxy-naftyloctové kyseliny 

Studovat vliv farmakogenetických faktorů (MDR1, CYP2D6) na 

farmakokinetiku nabumetonu a jeho aktivního metabolitu 6-metoxy-

naftyloctové kyseliny 

Zavést pre-klinický model pro predikci absorpce léků u člověka 

Popsat preklinickou farmakokinetiku nových lékových forem 

abirateronu. 

 

3. Materiál a metodika 

 

Použitá léčiva: Nabumeton (Relifex® 500 mg MEDA AB Sweden) byl 

použit v klinické studii, Sufentanil citrát (0,1 mg/ml) a fentanyl citrát 

(interní standard, IS, čistota > 99,0 %) byly zakoupeny u Cerilliant, resp. 

LipoMed AG a použity pro vývoj metody pro stanovení sufentanilu. 4 

lékové formy abirateron acetátu byly laskavě poskytnuty Zentivou, Česká 

republika a použity v neklinické studii. 

Chemikálie: byly použity v odpovídající specifikaci, tj. rozpouštědla 

v LC minimálně LC-MS/MS specifikace apod. 

Zvířata: Samci potkanů plemene Wistar byli zakoupeni u Velaz, Česká 

republika. Před započetím studie, zvířata byla aklimatizována standardním 

podmínkám (12 hodinový cyklus dne-noci, teplota 22±2 °C, relativní 
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vlhkost 50±10 %) a s ad libitum přístupem k vodě a standardní granulované 

potravě. Jídlo bylo odebráno na dobu 4 hodin před a po aplikaci, tj. celkově 

8 hodin. Všechny experimenty a postupy byly provedeny v souladu s 

principy užití laboratorních zvířat Univerzity Karlovy se snahou o 

maximální minimalizaci utrpení zvířat. 

Zdraví dobrovolníci: Vhodní dobrovolníci byli definováni: 18 – 55 let, 

BMI v rozmezí 19,0 až 24,9 kg/m2. Subjekt musel být zdravý ve 

fyzikálním, biochemické a hematologickém vyšetření. Studijní protokol byl 

schválen etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká 

republika a studie byla provedena v souladu s etickými principy Helsinské 

deklarace a jejích dotatků. Vzhledem k plánovanému studiu vlivu pohlaví a 

genetotypu MDR1 a CYP2D6, dobrobolnící byli vybráni tak, aby bylo 12 

žen a 12 mužů, vždy po 6 homozygotech pro variantní a wildtype alelu u 

každého pohlaví. 

Pacienti: Vzorky plazmy pro stanovení FK sufentanilu byly získány od 

pacientů podstupující operaci srdce. 

Plán neklinické studie: Randomizovaná studie byla provedena v modelu 

nekompletního bloku za účelem srovnání farmakokinetiky 4 lékových forem 

abirateronu: Prototyp 1, Prototyp 2, Pozitivní kontrola, reference. Každému 

randomizovanému potkanu byly postupně administrovány tři ze čtyř 

lékových forem abirateronu s 48-hodinových wash-out periodou mezi 

jednotlivými podáními v příslušné sekvenci dané randomizační skupinou. 

Plán klinické studie: Studie byla provedena v klasické formě 

bioekvivalenčních studií, nicméně v obou periodách byl podán stejný 

přípravek. Jednalo se tedy o nezaslepenou, two-way studii s jednorázovým 

podáním nabumetonu v periodě. Wash-out byl 14 dní. 

Seznam metod: 

Nová LC-MS/MS metoda pro stanovení sufentanilu v lidské plazmě 

Metody PCR-RFLP pro stanovení genotypu MDR1, CYP2D6 a OPRM1 

Statistická a farmakokinetická analýza: Farmakokinetická a statistická 

analýza byla provedena pomocí Phoenix WinNonlin® (Certera Princepton, 

NJ, USA) a v programu MedCalc (v- 12.1.4.0, MedCalc Software bvba, 

Belgie). Farmakokinetické parametry byly analyzovány pomocí modelu 

ANOVA. Fixní faktory v tomto modelu byly faktor subjektu, podané lékové 

formy a periody a sekvence podání. 90% konfidenční intervaly pro exponent 
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rozdílu v průměrech nejmenších čtverců mezi Testy a referenčním 

produktem byl spočítán pro přirozené logaritmické transformace 

farmakokinetických parametrů (poměr průměrů nejmenších čtverců pro Test 

proti referenci). Aktuální časy odběrů byly použity pro všechny 

farmakokinetické výpočty.  

 

4. Výsledky 

 

Metoda pro stanovení sufentanilu v lidské plazmě byla validována dle 

bioanalytické guideline (EMA, 2011) a použita pro stanovení 

farmakokinetiky sufentanilu a vlivu genetické variability v MDR1 a 

OPRM1 na FK. Nebyly zaznamenány žádné rozdíly mezi jednotlivými 

genotypy. 

V neklinické studii, 34 potkanů bylo randomizováno, z nichž 26 

dokončilo všechny tři periody. 8 potkanů předčasně ukončilo studii z 

důvodu smrti (2) nebo ucpaného katetru (6). Smrt nesouvisela s podáním 

abirateronu. Všechny tři testované přípravky, tj. pozitivní kontrola a oba 

testované prototypy, dosáhly vyšší absorpce a expozice než přípravek 

původní, ODP. U pozitivní kontroly navýšení přibližně o 45 % pro Cmax i 

AUC bylo na hranici signifikance: 90 % konfidenční interval 99.73 – 215.0 

a 99.75 – 209.7 pro Cmax, resp. AUC. U obou nových testovaných 

prototypů již navýšení dosáhlo signifikance: prototyp T1 dosahoval 

expozice přibližně 200 % oproti ODP, s konfidenčními intervaly 130.1 – 

284.9 a 145.1 – 309.4 pro Cmax, resp. AUC, pro T2 byla pak expozice 

nejvyšší, přibližně 250 % s konfidenčními intervaly 179.16 – 391.84 a 180.7 

– 385.1 pro Cmax, resp. AUC. Za pozornost stojí pak i Tmax, který nebyl 

signifikantně změněn u žádného z testovaných přípravků oproti ODP, ale 

pro pozitivní referenci vyšel na hranici signifikance menší, zatímco u obou 

testovaných přípravků se spíše klonil k vyšším hodnotám. Zdá se tedy, že 

pozitivní kontrola navýšila expozici spíše urychlením absorpce, zatímco oba 

prototypy jejím prodloužením. 

Faktor periody a lékové formy byl statisticky signifikantní pro Cmax a 

AUC, žádný z faktorů nebyl statisticky signifikantní pro Tmax, stejně jako 
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faktor sekvence nebyl statisticky signifikantní pro žádný z 

farmakokinetických parametrů. 

Do klinické studie bylo randomizováno 24 subjektů (12 mužů a 12 žen) s 

průměrným věkem 24,83 ± 2.03 let a BMI 21,98 kg/m2. Základní 

demografické parametry se nelišily mezi muži a ženami. Ve studii bylo 12 

subjektů (6 mužů a 6 žen) s homozygotní wild-type alelou a 12 subjektů (6 

mužů a 6 žen) s homozygotní C3435T mutací v MDR1 exonu 26. Mezi 

nimiž bylo identifikováno 7 subjektů s 2D6*4 alelou, 5 heterozygotů a 2 

homozygoti, jeden z heterozygotů pak měl duplikovanou alelu *2. U 

jednoho subjektu pak byla identifikována delece genu CYP2D6. 

Celkově v 17 a 3 případech z 24 individuálních FK profilů vykazovaly 

dvojitý pík (definován jako hodnota alespoň o 15 % vyšší než hodnota 

předchozí a následující) pro nabumeton, resp. 6-MNA. 

Pro nabumeton nebyly zaznamenány žádné statisticky signifikantní 

rozdíly mezi pohlavími ať už v AUC, Cmax nebo v clearance. Průměrná 

hodnota AUC pro nabumeton byla 17,87 ± 7,53 h.mg/l a 18,27 ± 6,22 

h.mg/l pro muže, resp. ženy, a odpovídající hodnoty pro Cmax byly 0,49 ± 

0,18 mg/l a 0,62 ± 0,18 mg/l a pro clearance 30,88 ± 18,93 a 29,87 ± 13,43 

l/h. 

Pro 6-MNA, průměrná hodnota AUC byla vyšší u mužů než u žen s 

odpovídajícími průměrnými hodnotami 721,23 ± 185,53 a 545,27 ± 97,69 

h.mg/l (p = 0,013), a clearance byla naopak vyšší u žen (0,88 ± 0,18 l/h) než 

u mužů (0,65 ± 0,22 l/h, p = 0,019). Pro Cmax žádné statisticky 

signifikantní rozdíly zaznamenány nebyly, 13,16 ± 1,45 mg/l byl průměrný 

Cmax u mužů, u žen pak 12,34 ± 1,17 mg/l. 

Srovnání koncentrací dle genotypů pro MDR1 nevedlo k odhalení 

žádného jasného vlivu mutace C3435T na koncentrace nabumetonu, 6-MNA 

nebo jejich poměru. Ačkoliv byly objeveny kusé „statisticky signifikantní 

rozdíly“ mezi expozicemi, jejich nepravidelnost svědčí spíše pro náhodný 

jev. Podobný výsledek byl pozorován pro CYP2D6. Vzhledem k tomu, že 

bylo mezitím odhaleno, že nabumeton se metabolizuje CYP1A2 (Turpeinen 

et al., 2009) a 6-MNA CYP2C9 (Matsumoto et al., 2011), nejedná se zcela o 

překvapivý výsledek. 

ISCV nabumetonu pro AUC byla 14,50 % a 15,32 % pro muže, resp. 

ženy. Odpovídající hodnoty pro AUC0-3 byly 16,48 % a 22,46 %, pro 
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AUC4-10 26,14 % a 12,04 %, pro AUC12-96 15,85 % a 16,67 % a pro 

Cmax 11,66 % a 14,95 %. Podobně ISCV 6-MNA pro AUC byla 7.58 % a 

4,27 % pro muže, resp. ženy, a odpovídající hodnoty pro AUC0-3 byly 7,49 

% a 13,13 %, pro AUC4-10 5,89 % a 7,29 %, pro AUC12-96 7,85 % a 4,03 

% a pro Cmax 5,99 % a 4,64 %. 

Inter-individuální variabilita (CV) nabumetonu pro AUC byla 42,15 % a 

34,02 % pro muže, resp. ženy. Odpovídající hodnoty pro AUC0-3 byly 48,64 

% a 35,47 %, pro AUC4-10 52,58 % a 28,51 %, pro AUC12-96 45,05 % a 

33,63 % a pro Cmax 37,12 % a 29,66 %. CV 6-MNA pro AUC bylo 11,00 

% a 9.44 % pro muže, resp. ženy a odpovídající hodnoty pro AUC0-3 byly 

19,53 % a 26,43, pro AUC4-10 13,54 % a 16,65 %, pro AUC12-96 28,41 % a 

20,24 % a pro Cmax 25,72 % a 17,92 %. 

 

5. Diskuse 

 

Validace metody pro sufentanil 

Po neúspěšném pokusu na hmotnostním spektrometru s iontovou pastí, 

kde bylo dosaženo jen průměrné senzitivity (dolní limit kvantifikace > 1 

ng/ml) byl zvolen hmotnostní spektrometr s triple stage kvadrupólem 

s MS/MS detekcí. Zde bylo dosaženo o několi řádů vyšší senzitivity: 

roztoky sufentanily s koncentracemi pod 1 pg/ml stále produkovaly 

perfektní píky s plochami > 5000 a nízkou variabilitou. Po SPE bylo stále 

dosaženo dolního limitu kvantifikace 16 pg/ml s plochami přes 5000, 

poměrem píku k šumu > 10 a s akceptovatelnou přesností a precizností. Této 

senzitivity jiné metody v literatuře dosáhly zřídka, pouze Martens-

Lobenhoffer a kol. (Martens-Lobenhoffer) dosáhli podobné citlivosti, a 

úctyhodně citlivá metoda podle Schmidt a kol. (Schmidt et al., 2006) je 

citlivější. 

Výrobce použité kolony pro samotnou kapalinovou chromatografii 

(Phenomenex®) přímo doporučoval dvě možné metody pro analýzu 

sufentanilu: s kyselou a zásaditou mobilní fází. Bazická mobilní fáze byla 

vyloučena velmi rychle, protože docházelo k štěpení píků sufentanilu, snad 

v důsledku blízkosti pH mobilní fáze k pKa sufentanilu. Kyselá mobilní fáze 

navržená výrobcem naproti tomu dávala čisté píky s reprodukovatelnými 
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výsledky, a přes pokusy o další vylepšení citlivosti jinými podmínkami, 

popř. zjednodušení izokratickou elucí, nakonec zůstalo u poskytnutého 

návrhu výrobcem: 95 % mobilní fáze B (0,1 % roztok HCOOH v DV) a 5 % 

mobilní fáze A (0,1 % roztok HCOOH v DV) na počátku eluce, 

s graduálním převrácením na 25 % fáze B a 75 % fáze A ve 4 minutách. 

Stejně tak změna teploty eluce z 25 °C na 35 °C měla zanedbatelný vliv na 

chromatografické rozlišení, s několika procentuálními změnami v elučních 

časech a senzitivitě. Jelikož 25 °C značně urychlovalo ekvilibraci, byla 

použita tato teplota. Isokratické podmínky se ukázaly být zcela 

nepoužitelné: 50 % a více methanolové fáze prostě vymylo okamžitě celý 

nástřik z kolony. Na druhé straně více akvatické podmínky, tj. méně než 50 

% methanolové fáze, příliš neprospívali analýze z hlediska separace píků a 

rozšiřování píku pro sufentanil. Pod 20 % methanolové fáze pak prodloužilo 

retenci obou analytů nad 10 minut. 

Kalibrační křivka (poměr plochy píku sufentanilu ku IS proti 

koncentracím analytů v lidské plazmě) byla lineární přes poměrně široké 

rozpětí koncentrací 16 pg/ml – 1000 pg/ml. Horní limit byl zvolen na 

základě předpokládaných koncentrací v klinických vzorcích, ostatně 

předchozí neúspěšný pokus s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí 

s dolním limitem kvantifikace ~1 ng/ml nezachytil žádné koncentrace 

sufentanilu v testovaných klinických vzorcích. Průměrná kalibrační křivka 

měla tvar: y = 0,0118x + 0,0005 a R2 = 0,9984 s variabilitou pod 5 % pro 

všechny parametry. Toto široké kalibrační rozpětí teoreticky umožňuje 

využití této metody nejen pro dospělé pacienty, ale i pro pacienty 

pediatrické, u nichž jsou koncentrace povětšinou nižší (Bartkowska-

Sniatkowska et al., 2016). 

Metoda byla následně úspěšně aplikována na klinické vzorky pacientů 

podstupujících operaci srdce, u nichž byl sufentanil použit v rámci 

anestetické medikace. Pacienti byly zároveň genotypizováni na alely 

v genech pro MDR1 a OPRM1 pro stanovení jejich vlivu na koncentrace 

sufentanilu. Mezi genotypy nebyly prokázány žádné statistické rozdíly 

v naměřených a spočítaných farmakokinetických parametrech. V literatuře 

pro žádný z těchto genotypů rovněž nebyl prokázán žádný rozdíl na 

farmakokinetiku, ačkoliv vliv na dávkování sufentanilu, vnímání bolesti při 

jeho použití byly opakovaně popsáno v literatuře (De Capraris et al., 2011), 
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(Camorcia et al., 2012), (Pu et al., 2019), (Bartosova et al., 2019), (Zhao et 

al., 2019), a k podobným výsledkům jsme došly i v naší studii, jež jsme 

prezentovali na konferenci Personal Genomes, 2013, ale jež jsou mimo 

záběr této práce. Proč se tyto rozdíly neodrazily i na koncentracích 

sufentanilu není zcela jasné. U MDR1 toto může být dáno tím, že 

koncentrace v periferii zcela neodráží koncentrace na místě účinku, tj. 

v CNS. U OPRM1 toto může být jednak tím, že OPRM1 jakožto gen pro 

opioidní receptor samozřejmě sám o sobě nemá vliv na koncentrace 

sufentanilu. Vliv je nepřímý: mutace v receptoru může způsobit 

nedostatečnou odpověď na stejné koncentrace a pacient může vyžadovat 

koncentrace vyšší, nicméně tento subjektivní parametr může mít sám o sobě 

vyšší variabilitu a počet subjektů s variantní alelou (4), a to jen 

v hetoregenní uspořádání, mohl být nedostatečný pro průkaz tohoto rozdílu. 

Navíc pacienti v anestézii pod vlivem většího množství látek mohou mít 

případně sníženou odpověď na sufentanil zcela zastřenou. 

Neklinická studie 

Abirateron je léčivo s vysokou variabilitou a s vysokým vlivem jídla na 

absorbci účinné látky. Vývoj lékové formy, jež by navýšila biodostupnost 

abirateronu na lačno by bylo v konečném důsledku možno eliminovat efekt 

jídla a navíc snížit dávkování. V rámci tohoto vývoje bylo na VŠCHT 

připraveno vícero prototypů, u nichž bylo potřeba vyhodnotit in vivo jejich 

FK vlastnosti a vyhodnotit případné snížení variability. 

Krev je od zvířat, specificky od potkanů, klasicky odebírána z ocasu, 

popř. z retro-orbitálního žilního plexu. Toto se ukázalo jako prakticky 

neproveditelné vzhledem k délce a počtu opakovaných náběrů. V tomto 

případě byla jediná možnost a to provést před samotnou studií u všech 

potkanů katetrizaci. Aby se předešlo vykousávání a dalším problém, potkani 

jednak museli být chováni po jednom a katetr bylo nutno umísit na hřbet 

těsně za hlavu. Za tímto účelem byla provedena operace, kdy se do a. 

carotis zavedl katetr, jenž se pak podkožním tunelem zavedl za hlavu na 

hřbet. Přesto u jednoho ze studijních potkanů došlo k vytržení katetru a 

následné exsangvinaci. 

Dalším problém se ukázal být počet testovaných lékových forem. 

Jednalo se jednak o referenci, dále pozitivní kontrolu, tj. lékovou formu, u 

níž již byla prokázána zvýšena expozice oproti referenci, a následně dva 
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prototypy. To by znamenalo 12 sekvencí o čtyřech periodách, aby se každá 

formulace otestovala proti každé formulaci, a ač počet sekvencí lze 

zjednodušit ve Wiliamsově plánu na 4, počet period by stále mohl 

představovat nesnáze z hlediska časové náročnosti, funkčnosti katetru, či 

jeho infekci, objemu krve atd. Z tohoto důvodu byl nakonec zvolen plán 

studie s neúplným blokem, kdy každá sekvence obsahuje menší počet 

formulací, než kolik je celkově testováno: v našem případě každá sekvence 

obsahovala vždy pouze 3 ze 4 formulací. Aby se pak minimalizoval faktor 

periody, lékové formy se přiřazují tak, aby byl plán studie balancovaný 

napříč periodám, tedy aby každá léková forma se v každé periodě opakovala 

stejným počtem, viz Tab. 10. Ačkoliv v takovém plánu studie žádný ze 

subjektů/zvířat není vystaven všem lékovým formám, je stále možné 

odhadnout rozdíly v průměrné biodostupnosti mezi faktory kterékoliv 

dvojice lékových forem se stejným stupněm přesnosti jako v plánu studie 

klasickém, a je rovněž možné odhadnout nepokřivené formulační faktory 

(Chow and Liu, 2009). 

Naproti tomu odběrový interval nebyl zvolen dostatečně dlouhý. Na 

základě literárních dat, kde Tmax je udáván nanejvýše 2 h (Gurav et al., 

2012) bylo předpokládáno, že 4 hodiny odběrů budou zcela dostačující. 

Vzhledem k tomu, že i průměrná křivka T2 vykazuje růst koncentrace i v 

posledním bodu odběrů, což je úkaz, jejž vykazovala asi polovina všech 

individuálních farmakokinetických profilů potkanů exponovaných T2, 

dostačující nebyl. Stalo se tak nejspíše proto, že nové lékové formy 

vykazovaly prodloužené či rozšířené absorpční okno, jež vedlo jednak 

k zvýšené expozici, rovněž pak právě k oddálení Tmax. U abirateronu se 

předpokládá, že jeden z mechanismů snížené biodostupnosti je skutečnost, 

že poté, co se abirateron rozpustí v nízkém pH žaludku, ve střevě, kde je 

pravděpodobně nejvíce vstřebáván, dochází k jeho precipitaci a následnému 

vyloučení – asi 55 % podané dávky je vyloučeno jako abirateron acetát 

(Acharya et al., 2013). Nové lékové formy byly navrženy právě pro vyřešení 

tohoto problému. První nová léková forma (T1) obsahuje HPMC Methocel 

E5, který je silným precipitačním inhibitorem. Druhá nová léková forma 

(T2) využívá jiného principu, a to s „laděným“ uvolňováním, která obsahuje 

HPMCA-LF, polymer špatně rozpustný v kyselém pH (a tedy v žaludku), 

kdy nedojde tedy k vysokým hladinám supersaturace a látka je absorbována 
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před precipitací. Tento polymer navíc má rovněž mírný inhibiční efekt na 

precipitaci, který může pomoci v absorci abirateronu. Pro srovnání pozitiní 

kontrola obsahuje Soluplus®, excipient hojně využíváný pro zvýšení 

solubilizace, čehož dosahuje tvorbou micel. V disolučních experimentech 

(blíže popsaných v (Boleslavská et al., 2020)) bylo toto chování potvrzeno, 

kdy pozitivní kontrola poměrně dobře disolvovala v kyselém pH s tendecí k 

supersaturaci v biorelevantním médiu FaSSIF (tj. Fasted Stated Simulated 

Intestinal Fluid, simulovaná intestinální tekutina na lačno o pH = 6,5). Ne 

zcela optimální výsledek v in vivo lze vysvětlit tím, že samotná solubilizace 

ve formě micel nemusí vést ke zvýšení absorpce, jak bylo ukázáno pro jiné 

micelární systémy, kde docházelo k poklesu toku přes intestinální stěnu ve 

chvíli, kdy byla zvýšena rozpustnost ve vodě (Miller et al., 2011). Na 

druhou stranu nová formulace T1 se rozpuštěla nejlépe v kyselém pH a 

rovněž supersaturovala ve FaSSIF, na rozdíl od pozitivní reference však toto 

nebylo dáno zvýšenou solubilizací, ale inhibicí precipitace a zřejmě proto 

došlo k zvýšené absorpci jak proti pozitivní referenci, tak proti originálnímu 

přípravku (asi 200 % expozice oproti ODP). Nejúspěšnějším přístupem však 

byl „laděné“ uvolňování využitém u formy T2, u kterého docházelo také 

k nejvyšším hladinám supersaturace. Díky pH-responzivním polymeru 

dojde při změně pH k uvolnění abirateronu. Jak se abirateron vstřebává, více 

může být opět uvolněno, což vysvětluje rovněž i změněný charakter 

průměrné FK křivky s opožděním Cmax. (Boleslavská et al.).  

Klinická studie 

Intra-individuální variabilita farmakokinetiky je zásadně důležitá pro 

úspěch léčby a stabilitu terapeutické odpovědi u daného pacienta v čase. 

Kvůli nedostatku dat pro ISCV nabumetonu v literatuře přesný výpočet 

populačního vzorku nebyl možný, byl tedy zvolen plán studie 12+12 na 

základě toho, že obecně 12 subjektů je minimální počet stanovený pro BES 

regulačními autoritami a je vhodný též ke zhodnocení FK rozdílů mezi 

pohlavími. 

Naše studie nakonec nepotvrdila vysokou variabilitu pro nabumetonu, 

s ISCV 15,56 % pro AUC a 13,66 % pro Cmax je tato variabilita pouze 

průměrná. Na rozdíl od běžné situace bylo Cmax stejně variabilní jako AUC, 

což bylo pravděpodobně způsobeno nestandardní farmakokinetikou 

nabumetonu, specificky dvojitým píkem. Po oxidaci na 6-MNA klesla 
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variabilita na minimum, 6,40 % pro AUC a 5,42 % pro Cmax. Toto je 

očekávané pozorování, metabolit je často méně variabilní, především u 

léčiv, u kterých je limitujícím faktorem metabolické přeměny průtok játry, a 

kdy metabolismus není příliš komplexní (Midha et al., 2005). ISCV 

nabumetonu byla mírně vyšší především pro počáteční koncentrace, 19,94 a 

20,02 pro AUC0-3, resp. AUC4-10 vs. 17,60 pro AUC12-96, což odpovídá 

vysoké variabilitě v Tmax (Davies, 1997). Podobná, dokonce mírně 

výraznější situace byla i u 6-MNA, kdy AUC0-3 vykazovalo ISCV 10,47 %, 

zatímco AUC4-10 a AUC12-96 7,04 %, resp. 6,46 %. Pro CV byla situace u 

nabumetonu stejná, AUC0-3 vykazovalo 43,00 %, pro AUC4-10 CV kleslo na 

41,39 % a pro AUC12-96 až na 39,54 %. U 6-MNA CV kolísala, z 23,70 % 

pro AUC0-3 klesla na 16,52 % pro AUC4-10, pak opět stoupla na 29,78 % pro 

AUC12-96. 

Pro nabumeton, na rozdíl od 6-MNA, nebyly zaznamenány signifikantní 

rozdíly ve farmakokinetice léčiv mezi pohlavími. Toto může být jednak 

způsobeno tím, že tyto rozdíly jsou až v clearance 6-MNA, jak bylo 

pozorováno: zvýšená clearance 6-MNA u žen by logicky vedla ke snížené 

expozici 6-MNA u této skupiny, ale neměla by efekt na expozici 

nabumetonu. Toto by bylo možné vysvětlit sníženým distribučním objemem 

6-MNA (hydrofilní molekula oproti nabumetonu) a tedy rychlejší clearance 

(viz kapitolu 1.1.1.2 Pohlaví). Na druhou stranu absence signifikantních 

rozdílů mohla být také způsobena několika násobně vyšší variabilitou 

farmakokinetiky nabumetonu než 6-MNA, kdy případné rozdíly mezi 

pohlavími byly zastřeny rovněž velkými rozdíly mezi jednotlivci i v rámci 

jednotlivce.  

 

6. Závěry 

 

Variabilita farmakokinetiky, ať už v rámci jednotlivce, tedy variabilita 

intra-individuální, nebo mezi jednotlivci, tedy variabilita inter-individuální, 

je naprosto zásadní v klinické praxi i výzkumu. Inter-individuální variabilita 

komplikuje dávkování v populaci, především u léčiv s úzkým terapeutickým 

indexem, a může vyžadovat individualizované dávkování pro každého 

pacienta. Vysoká intra-individuální si pak může vyžadovat dlouhodobé 
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terapeutické monitorování léčiv především u léčiv opět s úzkým 

terapeutickým indexem, popř. u takových, které nemají jednoduše měřitelný 

zástupný parametr, rovněž pak komplikuje a prodražuje farmaceutický 

výzkum. 

V této práci jsou popsány postupy ke studování této variability. Bylo 

využito studií s návrhem odvozeným od bioekvivalenčních studií, jednak 

pro popis intra-individuální variability nabumetonu u zdravých 

dobrovolníků a rovněž efektu pohlaví na farmakokinetiku. Podařilo se 

prokázat, že intra-individuální variabilita nabumetonu i jeho aktivního 

metabolitu 6-MNA je pouze průměrná a lze jej tedy poměrně spolehlivě 

využívat v klinické praxi v rámci jednoho pacienta. Poněkud vyšší 

variabilita inter-individuální a rozdíly mezi pohlavími ve farmakokinetice 

aktivního metabolitu však poukazují na případnou nutnost optimalizovat 

dávkování pro konkrétního pacienta. V neklinické studii pak byl navržen 

speciální model pro rychlé a poměrně levné zhodnocení biodostupnosti více 

nových lékových forem abirateron acetátu v potkanech, jejichž navýšená 

expozice by mohla snížit náklady na výrobu aktivní složky, zmírnit 

zamořování prostředí hormonálním disruptorem snížením exkrece vysokého 

množství nevyužité látky, a nakonec i možná usnadnit klinickou situaci 

eliminováním vlivu potravy na expozici a tedy jednoho ze zdrojů variability, 

alespoň za těchto předpokladů: expozice s jídlem již nemůže v zásadě růst, 

pokud se v sytém stavu vstřebá i z originální lékové formy většina podaného 

množství, a expozice na lačno s novou lékovou formou vzrostla 

několikanásobně. Ve výsledku dochází k přiblížení expozic po jídle a na 

lačno, a tedy zmírnění vlivu jídla.  

Tento model byl úspěšně aplikován s povzbudivým výsledkem, kdy byla 

popsána více než 250 % zvýšení expozice oproti originálnímu přípravku. 

Pokud je nám známo, jedná se o první použití plánu studie s neúplným 

blokem pro stanovení relativní biodostupnosti v neklinické studii na 

potkanech. Velmi dobrá shoda výsledků s in vitro daty naznačuje, že tento 

model by mohl být využit v moderním vývoji lékových forem, který je v 

současné době na vzestupu a ve svojí důležitostí již téměř dosahuje vývoj 

nových molekul. Optimalizací lékové formy lze totiž často napravit 

nevhodné vlastnosti molekuly, např. nízkou systémovou expozici, vliv 

potravy, závislost expozice na pH žaludku apod., tedy problémy, jež se 
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mohou objevit až v pozdější fázi vývoje, kdy optimalizace molekuly již není 

zcela možná. A ač konečný průkaz vhodných farmakokinetických vlastností 

v lidské populaci bude vždy možno získat až ve studiích klinických, využití 

podobného modelu je výhodné nejen z toho očividného hlediska finančního 

a časového, ale může být vhodnější i eticky, bez exponování zdravých 

dobrovolníků velkému množství prototypů v rámci optimalizace lékových 

forem. 
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