
Abstrakt 

 

Diplomová práce shrnuje sou_asné poznatky o možné roli ABC transportér_ 

v mechanizmu vzniku farmakorezistentní epilepsie (FE). P_ibližn_ 30% z celkového 

po_tu epileptických pacient_ je totiž rezistentní k antiepileptické lé_b_. Pro FE je 

charakteristické, že v_tšina pacient_ je sou_asn_ rezistentní k n_kolika antiepileptik_m 

(AED), a_koli jejich mechanizmus ú_inku se liší. P_edpokládá se proto, že jednou 

z hlavních p_í_in FE je snížená dostupnost AED do mozku, kterou významn_ ur_ují 

ABC transportéry v hematoencefalické barié_e (HEB). V souvislosti s FE byly z rodiny 

ABC (ATP-binding casette family) transportér_ podrobn_ji studovány následující 

transportéry: P-glykoprotein (kódován genem MDR1), n_kte_í _lenové MRP rodiny 

(multidrug resistance associated protein family) transportér_ a BCRP (breast cancer 

resistance protein). Zvýšená exprese výše uvedených transportér_ byla popsána 

v endoteliálních bu_kách HEB, astrocytech a neuronech epileptogenní tkán_ pacient_ s 

FE. A proto modulace ABC transportér_ ve smyslu dosažení lepšího pr_niku AED do 

mozku by se mohla stát novou strategií lé_by FE. P_edevším podání inhibitor_ Pgp 

s nižší toxicitou, vyšší ú_inností a specifitou spolu s AED by mohlo zvrátit rezistenci a 

dosáhnout kontroly záchvat_ u FE. Také charakterizace genetických variant MDR1 

genu a objasn_ní souvislosti MDR1 genotypu ve vztahu k FE m_že p_inést ú_innou 

zbra_ v boji s FE. T_i d_ležité polymorfizmy genu MDR1 C3435T, C1236T a 

G2677T/A byly nalezeny v souvislosti s možným ovlivn_ním exprese a funkce Pgp 

u FE. Lze proto p_edpokládat, že vhodn_ zvolenou individuální lé_bou na základ_ 

MDR1 genotypizace by bylo možné docílit lepších výsledk_ v terapii FE. 

V mé diplomové práci jsou shrnuty sou_asné poznatky o možné roli t_chto 

polymorfizm_ ve FE. Výsledky citovaných klinických studií uskute_n_ných v r_zných 

populacích a etnických skupinách se však zna_n_ rozcházejí. Tudíž je nezbytné provést 

další studie, aby mohla být podpo_ena a potvrzena výše uvedená hypotéza a objasn_ny 

diskrepance p_edchozích studií, a to nejen pro MDR1 gen, ale i pro další ABC geny, 

které dosud nebyly v této souvislosti studovány. 


