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Seznam použitých zkratek: 

ABC transportéry z anglického „ATP binding cassette“ (skupina transportér�) 

AED Antiepileptic drugs-antiepileptika 

BCRP Breast Cancer Resistance Protein 

CNS centrální nervová soustava 

CYP cytochrom P450 

DNT dysembryoblastický neuroepiteliální nádor 

EB endoteliální bu�ky 

FCD fokální korová dysplázie 

FE farmakoresistentní epilepsie 

HEB hematoencefalická bariéra 

HLB hematolikvorová bariéra 

HS hipokampální skleróza 

MDR multidrug resistance (mnoho�etná léková rezistence) 

MRP transportéry multidrug resistance-associated proteins (skupina  

  transportér�) 

NBD nucleotides-binding domain-nukleotidy vázající doména 

Pgp P-glykoprotein 

SNPs „Single Nucleotide Polymorphisms“ (jednonukleotidové 

 genetické polymorfizmy) 

TMD transmembránová doména 
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 Cílem této mé diplomové práce je shrnout sou�asné poznatky týkající se role 

ABC transportér� v hematoencefalické barié�e v souvislosti se vznikem 

farmakorezistentních epilepsií. V celé práci se soust�edím p�edevším na transportéry  

P-glykoprotein a BCRP, které pat�í mezi nejd�ležit�jší transportéry této rodiny a které 

byly v této souvislosti nejvíce studovány. Diplomová práce má rešeršní charakter. 

Literární zdroje pro moji diplomovou práci jsem �erpala s databází PubMed a 

ScienceDirect. 
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2.1. Faktory ovliv�ující farmakokinetiku lé�iv 

Lé�iva a další xenobiotika mohou být z organizmu vylou�ena v nezm�n�né 

form� (typické pro velmi hydrofilní látky), sponntán� se mohou p�em��ovat, nebo 

podléhají biotransformaci za pomocí enzym� (typické více pro lipofilní látky) a p�itom 

dochází tak jejich biodegradaci, nebo naopak k bioaktivaci za vzniku farmakologicky 

aktivn�jších látek. Biotransforma�ními enzymy mohou být též metabolizovány 

endogenní substráty (nap�. mastné kyseliny, cholesterol, žlu�ové kyseliny, 

prostaglandiny). Systém t�chto enzym� se rozhodující m�rou podílí na „first-pass 

efektu", tj. modifikaci molekuly p�i prvním pr�chodu játry. Aktivitu enzymu mohou též 

ovliv�ovat cílové molekuly. Na základ� toho rozlišujeme substrát, který neovliv�uje 

aktivitu enzymu (m�že však kometovat s jiným substrátem), inhibitor, ten snižuje 

aktivitu enzymu a induktor, ten jeho aktivitu zvyšuje. V d�sledku ovlivn�ní aktivity 

enzym� dochází k �ad� lékových interakcí. Biotransforma�ní procesy probíhají ve t�ech 

následujících fázích (Dostálek a kol., 2006). 

 

I. fáze biotransformace 

Zahrnuje p�em�nu lipofilního xenobiotika na hydrofiln�jší produkt zavedením 

polární funk�ní skupiny do jeho molekuly. Jedná se hlavn� o hydroxy-(-OH),  

amino-(-NH2), merkapto-(-SH), karbonylové (=CO) a karboxylové (-COOH) skupiny. 

Vzniklé polární produkty jsou lépe vylou�itelné mo�í �i žlu�í (Dostálek a kol., 2006). 

Základními reakcemi první fáze biotransformace jsou oxidace zprost�edkované 

zejm. enzymatickým systémem cytochromu P450, dále pak redukce a hydrolýza. Pod 

pojmem cytochrom P450 se skrývá velká superrrodina enzym�, hemoprotein� 

s monooxygenázovou aktivitou, jenž je lokalizována na membránách hladkého 

endoplazmatického retikula, pop�. mitochondrií �i jádra �ady tkání. V redukované form� 

tvo�í komplex s oxidem uhelnatým s intenzivním absorp�ním maximem p�i vlnové 

délce 450 nm. Monoxygenázový systém mikrozomálního cytochromu P450 je tvo�en 

hemoproteinem cytochromu P450 a NADPH-cytochrom P450-reduktázou, obsahující 

flavin adenin dinukleotid (FAD) doménu a flavin adenin  mononukleatid (FMN) 

doménu. FAD p�ijíma dva elektrony z NADPH a p�es FMN je p�enáší na cytochrom 

P450 (Dostálek a kol., 2006). 

Existuje šest základních izoforem cytochromu P450, které se podílí na 

biotransformaci lé�iv a které se liší jak strukturou, tak substrátovou specifitou. Všechny 
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se ozna�ují zkratkou CYP, p�íslušnost k rodin� se zna�í arabskými �ísly a k podrodin� 

velkými písmeny: CYP1A9, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4. �ada 

lé�iv m�že být jak substrátem, tak inhibitorem �i induktorem t�chto enzym�. Nap�. ze 

skupiny antiepileptik (AED) je fenytoin substrátem a zárove� induktorem CYP2C9 a 

induktorem CYP2C19 a CYP3A4. Fenobarbital je substrátem a induktorem CYP2C19 a 

induktorem CYP3A4. Kyselina valproová je sou�asn� substrátem a inhibitorem 

CYP3A4, inhibitorem CYP2D6 a induktorem CYP2C9. Tiagabin je substrátem 

CYP3A4,  karbamazepin substrátem a induktorem, primidon jeho induktorem (Dostálek 

a kol., 2006). 

Podrodina CYP3A se nejvýznamn�ji podílí na biotransformaci lé�iv 

(z celkového množství metabolické aktivity enzymatického systému CYP450 asi  

z 50-55%). Za indukci této podrodiny (ale i dalších enzym� podílejících se na 

metabolizmu xenobiotik) jsou odpov�dné nukleární receptory PXR (pregnane X 

receptor) a CAR (constitutive androstane receptor). PXR je aktivován paklitaxelem a 

rifampicinem a následkem toho je indukce exprese nejen CYP3A, ale i MDR1 genu 

(Geick a kol., 2001; Synold a kol., 2001). 

P-glykoprotein (Pgp), produkt MDR1 genu, a CYP3A mají tedy podobný 

mechanizmus indukce a též substrátovou specifitu. Indukce �i inhibice t�chto protein� 

vede k velkému množství lékových interakcí. U lé�iv, které jsou sou�asn� substráty Pgp 

i CYP3A, je tedy velmi komplikované odhalit mechanizmus t�chto interakcí. 

 

II. fáze biotransformace 

Druhá fáze biotransformace se ozna�uje jako konjuga�ní. Meziprodukt vzniklý 

v první fázi biotransformace reaguje s konjuga�ním �inidlem, p�irozenou endogenní 

látkou, zpravidla za vzniku velmi polárního konjugátu, jenž není schopen se 

reabsorbovat a je vylou�en z organizmu (výjimku p�edstavuje acetylace, p�i které 

nevznikají polárn�jší produkty). Konjuga�ními enzymy jsou transferázy. UDP-

glukuronyltransferáza zajiš�uje p�enos uridinfosfátu glukuronové kyseliny za vzniku 

glukuronid�, sulfotransferáza p�enos fosfoadenosylfosfosulfátu za tvoby sulfát�, 

methyltransferáza p�enáší methylovou skupinu z S-adenosylmethioninu, 

N-acetyltransferáza zprost�ekovává acetylaci, glutathion-S-transferáza p�enos 

glutathionu. N�která lé�iva jsou konjugována z aminokyselinami glycinem a 

glutaminem (Dostálek a kol., 2006). 
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III. fáze biotransformace 

Do t�etí fáze metabolizmu �adíme transportní membránové proteiny, jimiž bych 

se zabývala dále v souvislosti se vznikem farmakorezistentní epilepsie (FE). Parentní 

látky i metabolity vzniklé v prvních dvou fázích biotransformace jsou substráty t�chto 

transportér�. 

 

Biotransforma�ní procesy jsou ovlivn�ny velkým množstvím faktor�, jedním 

z nich je genetická predispozice. P�í�inou genetické variability jsou tzv. genetické 

polymorfizmy, jež lze definovat jako existenci více než jedné normální alely v jednom 

genetickém lokusu, p�evyšující svým výskytem 1% výskyt v populaci. Polymorfizmus 

se projevuje zm�nou enzymové aktivity, která je nejvýrazn�jší u homozygot� pro 

defektní gen, jelikož je v populaci p�enášen autozomáln� recesivn�. Genetický 

polymorfizmus hraje roli ve všech t�ech fázích biotransformace. Odpov�� na podané 

lé�ivo (kvalitativní i kvantitativní) se liší mezi jedinci v dané popula�ní skupin�, tak 

v rámci popula�ních skupin žijících v r�zných �ástech sv�ta, tedy mezi etnickými 

skupinami. Z hlediska cíle mé diplomové práce bych se podrobn�ji o tomto tématu 

rozvedla v souvislosti s transmembránovými proteiny (Dostálek a kol., 2006). 

Polymorfizmus nemusí vést k odchylce ve funkci, ve v�tšin� p�ípad� však vede 

ke snížené aktivit� proteinu, nap�íklad enzym�, receptor� nebo transportních protein�, 

n�kdy m�že být naopak aktivita v�tší. Zjišt�ní genotypu tzv. genotypizací umož�uje 

ur�it p�edpokládaný fenotyp, tedy aktivitu enzymu a tím i p�ípadné odchylky ve 

farmakokinetice lé�iv (Dostálek a kol., 2006). 
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2.2. Lékové transportéry 

V sou�asnosné dob� je známa �ada membránových p�enaše�ových protein� 

(transportér�), které transportují lé�iva i jiná xenobiotika p�es lipidovou dvojvrstvu 

cytoplazmatické membrány (viz tabulka 1). 

Významnou roli hrají tzv. ABC transportéry (ATP binding cassette), které pro 

svou transportní funkci spot�ebovávají energii hydrolýzou ATP (p�ehled lidských ABC 

transportér� a jejich gen� viz tabulka 2). V sou�asné dob� je v této skupin� 

klasifikováno 7 podrodin od ABCA po ABCG. Substráty pro tyto p�enaše�e tvo�í 

fosfolipidy, peptidy, steroidy, polysacharidy, aminokyseliny, nukleotidy, lé�iva, toxiny 

a jejich odpovídající metabolity. Spektra substrát� se mezi jednotlivými transportéry 

p�ekrývají, navíc exogenní substráty mohou o transportéry sout�žit jak mezi sebou, tak 

s endogenními substráty. Klí�ová role ABC transportér� je v ovlivn�ní absorpce, 

distribuce a exkrece toxických látek. To dokladuje i jejich preferen�ní lokalizace 

v orgánech s bariérovou a exkre�ní funkcí (játrech, ledvinách, st�evech, plicích, 

gonádách, mozku a placent�). Chrání tak organizmus p�ed nežádoucími ú�inky 

vyplývajícími z kumulace xenobiotik (Dostálek a kol., 2006).  

Prvním zástupcem této rodiny se stal P-glykoprotein, jenž byl objeven v roce 

1976 Julianem a Lingem (Juliano a Ling, 1976). Nádorové bu�ky siln� exprimující 

tento transportér vykazovaly rezistenci v��i cytostatik�m p�ítomným v kultiva�ních 

médiích. Tento fenomén byl ozna�en jako multidrug resistance phenomenon (MDR, 

�eský ekvivalent – fenomén mnoho�etné lékové resistence, (Krejsek a Kopecký, 1995; 

p�ehledový �lánek Pavek a kol., 2002). V roce 1992 byl obdobným zp�sobem objeven 

transportér MRP1 ze skupiny MRP transportér� (multidrug resistance-associated 

protein) (Cole a kol., 1994) a v roce 1998 tzv. Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) 

z podrodiny ABCG rodiny ABC transportér� (Doyle a kol., 1998; Mizuno a kol. 2003).  

Transportéry m�žeme rozd�lit z hlediska toho, jak p�ijímají energii nutnou 

k transmembránovému transportu substrát�: na primární, sekundární a terciární. ABC 

transportéry pat�í mezi primární transportéry, získávající energii nutnou k transportu 

hydrolýzou ATP. SLC transportéry (solute carrier) rodin OAT, OATP, NTCP, OCT, 

OCTN a PEPT (viz tabulka 1) jsou považovány za sekundární nebo terciární 

transportéry získávající energii z kotransportu nebo antiportu iont� nebo jiných látek 

(Mizuno a kol. 2003). Transportéry, které p�enášejí substráty do bu�ky, jsou 

ozna�ovány jako tzv. „uptake“ nebo „intake“ (nap�. OATP transportéry). Transportéry 
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vypuzující substráty z bu�ky jako „efflux“ transportéry (ABC transportéry). Dále se 

transportéry d�lí podle epiteliálního umíst�ní na apikáln� nebo bazáln� lokalizované 

(Pavek, 2008). 
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Tabulka 1: Nomenklatura nejvýznamn�jších lékových transportér�. Uvedeny jsou 

anglické názvy transportér�, protože v �eském jazyce nemají ekvivalenty. 

Zkratka    Anglický název     Symbol 
 

 

MDR1/P-gp  Multidrug resistant gene/P-glycoprotein   ABCB1 

BSEP/SPGP   Bile salt export pump/sister of P-glycoprotein ABCB11 

MRP1    Multidrug resistance associated protein 1   ABCC1 

MRP2/cMOAT  Multidrug resistance associated protein 2   ABCC2 

MRP3    Multidrug resistance associated protein 3   ABCC3 

MRP4    Multidrug resistance associated protein 4   ABCC4 

BCRP    Breast cancer resistance protein    ABCG2 

NTCP    Sodium taurocholate cotransporting peptide  SLC10A1 

ASBT    Apical sodium-dependent bile acid transporter  SLC10A2 

PEPT1   Oligopeptide transporter 1     SLC15A1 

PEPT2   Oligopeptide transporter 2     SLC15A2 

OATP1A2  Organic anion transporting polypeptide-A  SLC21A3 

OATP1B1  Organic anion transporting polypeptide-C   SLC21A6 

OATP1B3   Organic anion transporting polypeptide 8   SLC21A8 

OATP2B1   Organic anion transporting polypeptide-B   SLC21A9 

OATP3A1     Organic anion transporting polypeptide-D   SLC21A11 

OATP4A1    Organic anion transporting polypeptide-E   SLC21A12 

OATP1C1   Organic anion transporting polypeptide-F   SLC21A14 

OATP4C1   Organic anion transporting polypeptide-H   SLC21A20 

OCT1    Organic cation transporter 1     SLC22A1 

OCT2    Organic cation transporter 2     SLC22A2 

OCT3    Organic cation transporter 3     SLC22A3 

OCTN1   Novel organic cation transporter 1    SLC22A4 

OCTN2   Novel organic cation transporter 2    SLC22A5 

OAT1    Organic anion transporter 1     SLC22A6 

OAT2    Organic anion transporter 2     SLC22A7 

OAT3    Organic anion transporter 3     SLC22A8 

OAT4    Organic anion transporter 4    SLC22A9 

 

Tabulka p�evzata a dopln�na z práce Mizuno a kol., 2003 a Pavek, 2008. 
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Tabulka 2: Lidské ABC transportéry a jejich geny 
 

Triviální název   Symbol Genu   Aminokyseliny  
 

ABCA podrodina 
ABC1      ABCA1    2261    
ABC2      ABCA2    2436    
ABC3     ABCA3    1704  
ABCR      ABCA4    2273    
ABCA7     ABCA7    2146    
ABCA12     ABCA12    2595    
 
ABCB podrodina 
MDR1, PGY1     ABCB1    1280    
TAP1      ABCB2    808    
TAP2      ABCB3    653    
MDR2/3     ABCB4    1279    
ABCB6     ABCB6    842    
ABC7      ABCB7    752    
SPgp, BSEP     ABCB11    1321    
 
ABCC podrodina 
MRP1      ABCC1    1531  
MRP2/cMOAT    ABCC2    1545  
MRP3      ABCC3   1527  
MRP4      ABCC4    1325  
MRP5      ABCC5    1437    
MRP6      ABCC6    1503    
CFTR      ABCC7    1480    
SUR1      ABCC8    1581    
SUR2      ABCC9    1549    
 
ABCD podrodina 
ALDP      ABCD1    745    
ALDR      ABCD2    740    
PMP70     ABCD3    659    
 
ABCG podrodina 
ABCG1     ABCG1    678    
ABCP, BCRP    ABCG2    655    
ABCG5     ABCG5    651    
ABCG8    ABCG8    673   
 

Tabulka p�evzata z práce Kimura a kol. 2007 a Pavek, 2008.  
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2.2.1. P-glykoprotein (Pgp) 

Struktura Pgp: 

P-glykoprotein byl objeven v roce 1976 Julianem a Lingem (Juliano a Ling, 

1976) v membránách ovariálních nádorových bun�k �ínského k�e�ka. V roce 1986 

Chen se spoluautory a Roninson se spoluautory jako první izolovali gen kódující Pgp 

z lidských rezistentních nádorových bun�k a od té doby je ozna�ován jako MDR1. 

V roce 1987 Thiebaut se spolupracovníky objevili, že Pgp je také exprimován 

v normálních lidských tkáních, a to v játrech, slinivce, ledvinách, tenkém a tlustém 

st�ev�, nadledvinkách. 

Pgp byl také jako první z ABC-transportér� v roce 1989 detekován 

v endoteliálních bu�kách (EB) hemotoencefalické bariéry (HEB) (Thiebaut a kol., 

1989). Jedná se o transmembránový protein obsahující 1280 aminokyselin  

o molekulové hmotnosti 170 kDa, kódováný genem ABCB1 (syn. MDR1) nacházejícím 

se na 7. chromozómu (7q21.1). U �lov�ka existují dva MDR geny MDR1 a MDR2, u 

hlodavc� pak nacházíme mdr1a a mdr1b a mdr2.  Za transport lé�iv v HEB a dalších 

orgánech jsou odpov�dny pouze geny MDR1 u �lov�ka a mdr1a a mdr2b u hlodavc�, 

MDR2 je p�ítomen na kanalikulární membrán� hepatocyt�, fungující zde jako 

fosfatidyltranslokáza (Postchka a Löscher, 2005). 

Pgp je tvo�en dv�ma homologními symetrickými polovinami. Každá z nich 

obsahuje hydrofobní transmembránovou doménu (TMD1 a TMD2), skládající se ze 

šesti 	-šroubovicových úsek� a hydrofilní intracelulární doménu, což je místo pro vazbu 

ATP orientované do cytoplazmy, ozna�ovanou též nucleotide-binding domain (NBD1 a 

NBD2) (viz obrázek 1). Struktura Pgp p�ipomíná válec o pr�m�ru 10 nm a výšce 8 nm, 

p�i�emž lipidová dvojvrstva má tlouš�ku asi 4 nm. P�i pohledu z extracelulárního 

prostoru se Pgp jeví jako hexagonální pór, jenž je na cytoplazmatické stran� uzav�en. 

Pgp tvo�í tak jakýsi kanál v dvojvrstv� lipidové membrány, substrát se na n�j váže 

z jeho intracelulární strany a Pgp ho exkretuje p�ímo do extracelulárního prostoru 

lipidové dvojvrstvy (Rosemberg a kol. 1997, Chin a kol., 1989). 
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Obrázek 1: Model 6 + 6 helixu P-glykoproteinu. (A) Lineární sekundární struktura 

s o�íslovanými 	 helixy, tvo�ících transmembránové domény TMD1 a TMD2, a dv� 

ATP-vázající domény NBD1 and NBD2. Vodorovné �áry p�edstavují cytoplazmatickou 

membránu. (B) Navrhnutý model terciární struktury zobrazující kruhovitý prstenec 

helix�, tvo�ících centrální membránový kanál s NBD1 a NBD2 . 

(P�evzato a upraveno podle p�ehledového �lánku Jones a George, 2000) 
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Fyziologické funkce a lokalizace Pgp: 

Pgp hraje významnou roli v ochran� organizmu p�ed toxickým p�sobením 

xenobiotik a zárove� napomáhá jejich eliminaci. P�enaše� je strategicky situován 

v r�zných tkáních t�la na apikálních membránách epiteliálních bun�k podílejících se na 

absorpci, distribuci a eliminaci látek (viz tabulka 3). Z tohoto hlediska je p�edevším 

d�ležitá jeho lokalizace na kanalikulární membrán� hepatocyt�, apikální membrán� 

renálních tubul�, apikální membrán� kartá�ového lemu enterocyt� a apikální membrán� 

placentárního syncytiotrofoblastu (Schinkel a kol., 1997). 

Nejd�ležit�jší poznatky o funkci Pgp byly získány ze studií s geneticky 

manipulovanými (knock-out) myšími kmeny, které jsou deficientní na jeden nebo oba 

mdr geny. Ztráta jednoho ani obou gen� nem�la vliv na životaschopnost zví�at, fertilitu 

ani délku života. Neprojevily se žádné fyziologické, biochemické, imunologické, 

hematologické, morfologické ani histologické abnormality. Ukázaly se však u t�chto 

myší zm�ny ve farmakokinetice a tká�ové distribuci substrát� Pgp. Pgp tedy není 

nezbytn� nutný k životu myší, ale zajiš�uje bariérovou funkci pro vstup toxických látek 

do jejich t�la, odstran��uje lé�iva z cirkulace v p�ípad�, že už se do ní dostala, zabrání 

lé�ivu opustit cirkulaci a dostat se do tkání, které jsou citlivé k toxicit� t�chto lé�iv, 

chrání bu�ky na bun��né úrovni, pokud lé�ivo opustilo cirkulaci do intersticiálního 

prostoru. P�edpokládá se, že fyziologickou úlohou Pgp je protektivní a detoxifika�ní 

�innost na úrovni citlivých tkání v celém organizmu (Pavek a kol., 2002). 

D�ležitou lokalizací Pgp je luminální strana EB kapilár v testes a mozku a 

subapikální strana epitelií plexus choroideus. Pgp zde tvo�í sou�ást hematotestikulární, 

hematoencefalické a hematocerebrospinální bariéry (Thiebaut a kol., 1989; Cordon-

Cardo kol., 1989; Rao a kol., 1999; Stewart a kol., 1996). 

Pgp zastává též ur�itou funkci v ochran� plodu p�ed toxickým p�sobením lé�iv. 

M�žeme tak usoudit z jeho lokalizace na membrán� syntiotrofoblastu a cytotrofoblastu 

placenty. (Nakamura a kol., 1997; MacFarland, 1994). Pgp je ve zvýšeném množství 

exprimován v endometriu b�hem t�hotenství a také k�ra nadledvin je bohatá na Pgp. 

Tato lokalizace ve žlázách produkujících steroidní hormony nazna�uje, že Pgp m�že být 

zapojen do sekrece steroidních hormon�. 

Také n�které hematopoetické bu�ky exprimují Pgp, i když v nižším množství,  

než které m�žeme pozorovat na EB kapilár mozku a adrenálních kortikálních bu�kách 

(Chaudhary a Roninson, 1991).  
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Tabulka 3: Lokalizace a p�edpokládaná funkce Pgp 

Orgán  Místo Funkce 
D�loha bu�ky endometria produkující 

steroidy 
pravd�podobn� role v 
sekreci steroid� 

Dýchací systém apikální strana epitelových bun�k 
trachey 

neznámá  

GIT luminální strana epitelových 
diferencovaných bun�k 

snížení absorpce lé�iv a 
toxin� 

kanalikulární membrána hepatocyt�  Játra a biliární 
systém 

apikální strana epitelových bun�k 
žlu�ových kanálk� 

hepatobiliární exkrece 
lé�iv 

Krevní bu�ky NK bu�ky, T-supresorové 
lymfocyty, T-helper lymfocyty, 
granulocyty, B-lymfcyty, 
monocyty, dendritické bu�ky a 
makrofágy 

ovliv�uje migrace 
dendritických bun�k do 
lymfatických uzlin, 
transport n�kterých 
cytokin� a interleukin�, 
ovlivn�ní cytotoxické 
aktivity NK bun�k a 
migrace makrofág� 

Ledviny apikální strana epitelových bun�k 
proximálního tubulu, Henleova 
kli�ka, sb�rné kanálky 

sekrece lé�iv a toxin� do 
mo�i 

luminální strana endoteliálních 
bun�k mozkových kapilár kortexu, 
bazálních ganglií, mozkového 
kmene, moze�ku a míchy 
chorioideální plexus 

Mozek 

astrocyty-za n�kterých 
patologických podmínek 
 

tvo�í sou�ást 
hematoencefalické bariéry, 
brání vstupu lé�iv a toxin� 
do mozku 

Nadledvinky k�ra pravd�podobn� role 
v sekreci steroid� 

Pankreas apikální strana epiteliálních bun�k 
malých kanálk� 

neznámá 

Periférní nervy endotelové bu�ky kapilár 
 

tvo�í bariéru mezi krví a 
nervy 

Placenta strana syntiotrofoblastu orientovaná 
do maternální cirkulace 

tvo�í sou�ást 
maternofetální membrány 

Testes a ovaria endotelové bu�ky kapilár-luminální 
membrána 

tvo�í sou�ást 
hematotestikulární 
membrány 

Velké arterie endotel 
 

neznámá 

Sestaveno podle �lánk� Thiebaut a kol. 1997; Cordon-Cardo a kol., 1990; Schinkel 

1997 (p�ehledový �lánek Pávek a kol., 2002). 
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Mechanizmus ú�inku Pgp: 

Molekulární mechanizmus funkce Pgp, není stále p�esn� jasný, a�koliv o funkci 

Pgp existuje hodn� teorií a model�. V roce 1988 byl jako první popsán model pumpy, 

ve kterém specifická vazebná místa rozeznávají své substráty, které jsou pak 

pumpovány p�ímo p�es cytoplazmatickou membránu za využití energie uvoln�né p�i 

hydrolýze ATP (Gottesman a Pastan, 1988). 

Další teorie pokládá zm�ny ve fyzikáln�-chemických vlastnostech (p�edevším 

pak pozm�n�ného membránového potenciálu a zvýšeného intracelulárního pH) 

cytoplazmatických membrán vyvolaných Pgp za vlastní mechanizmus funkce p�enaše�e 

umož�ující transport jeho substrát�. Vzhledem k absenci zm�n fyzikáln�-chemických 

vlastností membrán u v�tšiny bun�k exprimujících MDR1 nem�že být tento 

mechanizmus dostate�ným vysv�tlením mechanizmu funkce Pgp (Ambudkar a kol., 

1999). 

Další model popisuje Pgp jako „hydrophobic vacuum cleaner“, tedy vysava� 

lipofilních látek p�ímo z lipidové dvojvrstvy cytoplazmatické membrány (Gottesman a 

Pastan, 1993). Substrát navázaný na Pgp je vypuzen v pr�b�hu p�echodu 

cytoplazmatické membrány, tzn. d�íve než vstoupí do cytoplazmy (Homolya a kol. 

1993; Stein a kol. 1994; p�ehledový �lánek Pávek a kol., 2002). 

Podle jiné teorie pracuje Pgp mechanizmem tzv. flipáz (Higgins a Gottesman 

1992), které p�emis�ují substrát z vnit�ní fosfolipidové vrstvy membrány do vrchní za 

sou�asné hydrolýzy ATP. Tento model podpo�il objev, že produkt genu MDR2 je 

fosfatidylcholin translokáza (tedy flipáza) pot�ebná k vypuzení fosfatidylcholinu do 

žlu�e (Ruetz a Gros, 1994). 

Nej�ast�ji prezentovanou teorií je katalytický cyklus Pgp (Senior a kol., 1995). 

V tomto modelu N- a C- konec vytvá�ejí nejmén� dv� neidentická vazebná místa 

nazývaná „ON“ a „OFF“. ON místo je situováno blíže vnit�ní stran� lipidové dvojvrstvy 

a na n�j se váže lé�ivo, které p�istupuje z vnit�ní strany cytoplazmatické membrány. Po 

hydrolýze ATP dojde ke konforma�ní zm�n�, která zp�sobí pokles afinity substrátu 

k ON místu a látka se p�emístí na OFF místo, tedy blíže k vn�jší stran�. Uvoln�ní látky 

z OFF místa se d�je bu� p�ed uvoln�ním fosfátové jednotky z ATP, nebo až po n�m. 

Existují dv� alternativy popisu tohoto transportního cyklu. V prvním modelu se 

p�edpokládá, že navázání substrátu snižuje aktiva�ní energii a zvyšuje afinitu pro 

molekuly ATP, naopak v druhém modelu se ATP a substrát váží nezávisle na sob� 

(Ambudkar a kol., 1999).  
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Substráty a inhibitory Pgp: 

Pgp zahrnuje široké spektrum substrát�, inhibitor�, klinicky i toxikologicky 

d�ležitých lé�iv, nap�. antineoplastik, antibiotik, inhibitor� HIV-proteáz, AED a dalších 

(tabulka 4 a 5). Jedná se o látky s rozdílnou chemickou strukturou. M�žeme však pro n� 

vytipovat n�kolik podobných vlastností. Jejich spole�ným rysem  je vysoká lipofilita, 

molekulová hmotnost v rozmezí 200-1800 Da, planární struktura, p�i fyziologickém pH 

mívají kladný náboj a �asto bývají slabými bazemi, vstupují do bu�ky cestou pasivní 

dif�ze. Vazba látky na Pgp má v�tšinou charakter vodíkového m�stku. Ale tyto 

charakteristiky nejsou vždy podmínkou pro substráty Pgp, nebo� Pgp mén� �asto 

p�enáší i n�které neutrální (nap�. digoxin) nebo i negativn� nabité (atorvastatin) 

molekuly, dokonce i molekuly hydrofilní povahy, jako je metotrexát (Dostálek a kol., 

2006). 
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Tabulka. 4: Nejznám�jší substráty Pgp: 

Anthelmintika 

Ivermektin 

Antiemetika 

Ondansetron 

Antiepileptika 

Felbamát 

Fenobarbital 

Fenytoin 

Gabapentin  

Karbamazepin 

Lamotrigin 

Topiramát 

Antidiarhoika 

Loperamid 

Antineoplastika 

Antracykliny 

Daunorubicin 

Doxorubicin 

Epirubicin 

Antituberkulotika 

Rifampin 

Antiuremika 

Aktinomycin D 

Kolchicin 

Epipodofyltoxiny 

Etopozid 

Tenipozid 

Imunosupresiva 

Cyklosporin A 

FK 506 

Takrolimus 

Inhibitoty HIV proteáz 

Saquinavir 

Ritonavir 

Nelfinavir 

Experimentální látky 

Fluorescentní barviva 

Hoechst 33342 

Rhodamin 123 

Kardiotonika,antidysrytmika 

Digoxin 

Chinidin 

Makrolidová antibiotika 

Erytromycin 

Steroidy 

Aldosteron 

Dexametazon 

Hydrokortizon 

Kortizol 

Vinca alkaloidy 

Vinblastin 

Vinkristin 

Paklitaxel 

Sestaveno z �lánk� Sarkadi B. a kol., 2006; Potschka a Löscher 2002; Ambudkar a kol. 

1999. 
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Tabulka 5: Nejznám�jší inhibitory Pgp 

Antidysrytmika 

Amiodaron 

Chinidin 

Verapamil 

Antihistaminika 

Fexofenadin 

Terfenadin 

Antimykotika 

Ketokonazol 

Detergenty 

Tween 80 

Imunosupresiva 

Cyklosporin A 

FK 506 

Rapamycin 

Valspodar PSC 833 

Inhibitory HIV proteáz 

Saquinavir 

Ritonavir 

Sedativum 

Midazolam 

Nelfinavir 

Steroidy  

Progesteron 

Tamoxifen 

Další látky 

GF120918 

GG 918 

LY335979 

Reserpin 

Sestaveno z p�ehledových �lánk� Ambudkar a kol. 1999, Schinkel a Jonker 2003. 
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Farmakogenetika Pgp: 

Do dnešní doby bylo provedeno spousty studií zabývajících se 

farmakogenetikou Pgp, které potvrdily d�ležitou roli polymorfizm� ve farmakokinetice 

lé�iv, která jsou substráty Pgp. V MDR1 genu, bylo popsáno více než 50 SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphisms) (viz tabulka 6). První zpráva o polymorfizmu Pgp pochází 

z roku 1989 (Kioka a kol., 1989). Další polymorfizmy G2677T a G2995A byly 

identifikovány v normální tkáni zdravých jedinc� i ve vzorcích tkán� maligních 

lymfom� (Mickey a kol., 1998). Rozsáhlejším studiem polymorfizm� v MDR1 genu a 

jejich distribucí u b�lošské populace se jako první zabývali Hoffmeyer a kol. 

Identifikovali 15 polymorfizm� MDR1 genu (viz obrázek 2), z nich 11 nekódující SNP 

v a pozicích s kolísavým párováním bazí a 1 nekódující SNP, který ur�uje ATG 

transla�ní inicia�ní kodon. T�i polymorfizmy v exonech 2, 5, 11 m�nily sekvenci 

aminokyselin (Hoffmeyer a kol., 2000). Do pop�edí zájmu se dostaly t�i SNPs C3435T 

v exonu 26, C1236T v exonu 12 a G2677T/A v exonu 21, které byly pozd�ji opakovan� 

studovány v r�zných etnických populacích v souvislosti s jejich ovlivn�ním lékové 

reistence u r�zných nemocí.  
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Obrázek 2: Nejznám�jší polymorfizmy MDR1 genu a jejich pozice v exonech 

(P�evzato z p�ehledového �lánku Sakaeda a kol., 2005). 
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Tabulka 6: Genetické polymorfizmy v MDR1 genu 

Pozice  Lokalizace  Efekt 

A1aW-41G  intron  nekódující 

C-145G  exon 1a  nekódující 

T-129C (T12C)  exon 1b  nekódující 

C-4T  exon 2  nekódující 

G-1A  exon 2  nekódující 

A61G  exon 2  Asn21Asp 

G5W-25T  intron  

G5W-35C  intron  

T307C  exon 5  Phe103Leu 

C6/+139T  intron  

C6/+145T  intron  

A548G  exon 7  Asn183Ser 

G1199A  exon 11  Ser400Asn 

C1236T  exon12  tichá 

C12/+44T  intron  

C1474T  exon 13  Arg492Cys 

T17W-76A  intron  

A17/+137G  intron  

C2650T  exon 21  tichá 

G2677A,T  exon 21  Ala893Thr (G2677A) 

    Ala893Ser (G2677T) 

A2956G  exon 24  Met986Val 

G2995A  exon 24  Ala999Thr 

A3320C  exon 26  Gln1107Pro 

C3396T  exon 26  tichá 

T3421A  exon 26  Ser1141Thr 

C3435T  exon 26  tichá 

G4030C  exon 28  tichá 

A4036G  exon 28  tichá 

Tabulka p�evzata z p�ehledového �lánku Sakaeda a kol., 2005. 
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2.2.2. Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) 

Struktura BCRP: 

BCRP transportér byl objeven v roce 1998 v nádorových bun��ných liniích 

prsního nádoru rezistentního na doxorubicin a byl pojmenován breast cancer resistance 

protein (Doyle a kol. 1998). 

Tento termín je trochu zavád�jící, protože exprese p�íslušného genu není 

omezena pouze na prsní tká� ani na nádorové bu�ky. Následn� byla klonována BCRP 

cDNA sekvence a gen byl nazván MXR (mitoxantron resistance protein) a ABCP 

(placental ABC protein). Na základ� struktury a sekven�ní homologie, BCRP pat�í do 

ABCG podrodiny. 

BCRP je kódován genem lokalizovaným na chromosomu 4 (4q22), jenž 

obsahuje 16 exon� a 15 intron�. BCRP protein se skládá z 655 aminokyselin (72 kDa), 

které tvo�í transmembránovou doménu (TMD) s 6	-helixy a jednu hydrolytickou 

doménu zprost�edkovávající hydrolýzu ATP (NBD). Od ostatních ABC transportér� se 

liší po�tem transmembránových 	-helix�, má jich pouze 6 z 12, tedy polovinu (viz 

obrázek 3). To je jeden z d�vod� krom� toho, že dv� molekuly BCRP tvo�í funk�ní 

homodimer, pro� je ozna�ován jako „half“ transportér. BCRP transportér je rovn�ž 

regulován na transkrip�ní úrovni jinými mechanizmy než Pgp nebo MRP2 transportér. 

Významnou roli p�i tom hraje estrogenní receptor (odtud rozdíly v expresi závislé na 

pohlaví) a HIF1 transkrip�ní faktor indukující BCRP za hypoxických podmínek (Staud 

a Pavek, 2005). 
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Obrázek 3: Schématické znázorn�ní struktury BCRP zobrazuje jednu 

transmembránovou doménou TMD, tvo�enou 6	 helixy, a jednu ATP vázající doménu 

(nucleotide-binding domain) NBD. Po�adí uspo�ádání domém je zde opa�né oproti Pgp 

a MRP transportér�m, NBD p�edchází TMD a je orientovaná k NH2 konci 

polypeptidového �et�zce. 

(P�evzato a upraveno podle p�ehledového �lánku Mao a kol., 2005) 
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Lokalizace a funkce BCRP: 

BCRP je lokalizován na apikální cytoplazmatické membrán� mnoha tkání nap�. 

na apikální membrán� placentárního syncytiotrofoblastu, na membrán� žlu�ových 

kanalikular� hepatocyt�, na luminální membrán� epiteliálních bun�k klk�  tenkého a 

tlustého st�eva, v srde�ním svalu, v endokrinních bu�kách pankreatu a v žilních a 

kapilárních EB v�tšiny tkání, dále v nádorových bu�kách a kmenových bu�kách 

(Maliepaard a kol., 2001; Zhou a kol., 2001). 

BCRP transportér má širokou substrátovou specifitu podobn� jako Pgp, 

zahrnující organické anionty i kationty, amfipatické slou�eniny a sulfátové konjugáty. 

P�estože se substráty, tká�ová lokalizace i p�edpokládaná fyziologická a 

farmakotoxikologická funkce transportér� zna�n� p�ekrývají, BCRP se v n�kolika 

ohledech liší od P-glykoproteinu. 

Efluxem n�kterých cytostatik z nádorových bun�k p�ispívá BCRP k rezistenci 

t�chto bun�k k chemoterapii. Skrze stejný mechanizmus BCRP ovliv�uje 

farmakokinetické parametry jeho substrát�, jako je st�evní absorpce/biodostupnost, 

jaterní/renální eliminace a plazmatickou clearence. Také chrání citlivé t�lní 

kompartmenty p�ed potenciáln� nebezpe�nými xenobiotiky (Staud a Pavek., 2005). 

P�edevším byla objevena d�ležitá funkce BCRP a jeho myšího ortologu Bcrp1 

p�i vývoji krevních kmenových bun�k, kdy byla prokázána zvýšená exprese BCRP 

v bu�kách tzv. „side population“. Míra exprese BCRP se b�hem diferenciace 

kmenových bun�k snižovala. Funkce BCRP v diferenciaci a ochran� kmenových bun�k 

nebyla dosud zcela objasn�na. Nejspíše chrání bu�ky p�ed lokální hypoxií, zp�sobenou 

akumulací dietetických rozkladných produkt� porfyrin�, tudíž se stává výhodným 

p�ežívacím faktorem kmenových bun�k za nep�íznivých podmínek. (Jonker a kol., 

2007, Krishnamurthy a kol., 2004).  

BCRP transportér je siln� exprimován na apikální membrán� placentárního 

syncytiotrofoblastu a tak chrání plod p�ed transplacentárním p�estupem jeho substrát�. 

Ukázalo se, že po p�idání BCRP inhibitoru GF120918 (je to zárove� P-gp inhibitor) u 

knockoutovaných myší se snížila plazmatická clearence a hepatobiliární exkrece 

topotekanu, zvýšila se jeho absorpce v tenkém st�ev� a jeho fetální koncentrace byla 

dvakrát vyšší u pregnantních Pgp knockoutovaných myší oproti kontrolní skupin� 

(Jonker a kol., 2000). 

Exprese a funkce BCRP v n�kterých orgánech je též závislá na pohlaví. Hlavní 

p�í�inou je vyšší BCRP exprese a clearence v játrech u sam�ího pohlaví, zatímco u 
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BCRP-knockoutovaných myší nebyl nalezen rozdíl. Rozdíl v jaterní expresi BCRP se 

odrazil i mezi mužským a ženským pohlavím. P�í�inou jsou pohlavní hormony. 

Estrogeny potla�ují a testosteron indukuje BCRP expresi (Imai a kol., 2005; Tanaka a 

kol., 2005). BCRP je též exprimován v mlé�né žláze b�hem laktace a podílí se zde na 

sekreci látek do mléka. Na pohlavních hormonech závislá exprese BCRP dokladuje 

rozdíly ve farmakokinetice a toxicit� lé�iv mezi mužským a ženským pohlavím. 
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Substráty a inhibitory BCRP: 

ABCG2 je lékový transportér se širokou substrátovou specifitou, zahrnující látky 

jak pozitivn�, tak negativn� nabité, amfifilického charakteru. Mezi známá cytostatika 

transportovaná tímto proteinem pat�í mitoxantron, aktivní metabolit irinotekanu (SN-

38), kamptotecin, flavopiridol a metotrexát. Dalšími substráty jsou sulfatované 

metabolity hormon�, antibiotika-nitrofurantoin, benzimidazolová anthelmintika, �ada 

flavonoid�, potravinový karcinogen PhIP, metabolit chlorofylu feoforbid, fluorescen�ní 

barviva-Hoechst 33342 a BODIPY-prazosin, antagonista H2 receptor� cimetidin 

(p�ehled BCRP substrát� viz tabulka 7) (Sarkadi a kol., 2006). 

Ukázalo se, že varianty BCRP v pozici 482 ur�ují substrátový profil BCRP. 

Wild type (standardní) BCRP s argininem v pozici 482 netransportuje daunorubicin, 

rhodamin 123, v kontrastu s muta�ní variantou BCRP s threoninem �i glycinem v pozici 

482 (R482G �i R482T), která transportuje tyto substráty. Na druhé stran� substráty, jako 

mitoxantron, BODIPY-prazosin a Hoechst 33342 jsou transportovány standardní i 

mutantní variantou BCRP, metotrexát pak pouze standardní. Výskyt variant v pozici 

482 nebyl odhalen v SNP-screening studiích, tudíž nem�že zp�sobovat rozdíly 

v modelech lékové extruze, vyskytující se v normální lidské populaci (Robey a kol., 

2003). 

Nespecifický inhibitor je výhodný využít k inhibici dvou transportér�, jejichž 

spektrum substrát� se p�ekrývá, protože tak mohou být blokovány stejným �inidlem 

sou�asn�. GF 120918 je p�íkladem vysoce ú�inného inhibitoru Pgp (p�ehled BCRP 

inhibitor� viz tabulka 8), jenž zárove� je schopen inhibovat i BCRP (Kruijtzer a kol., 

2002). Fumitremorgin C, mykotoxin Aspergillus fumigatus, je specifický inhibitor 

BCRP a je schopen zvrátit rezistenci na topotekan a mitoxantron p�i zvýšené expresi 

BCRP v bu�kách. Kv�li jeho neurotoxickým ú�ink�m se však in vivo nepoužívá 

(Rabindran a kol., 2000). In vitro bylo syntetizováno mnoho analog� fumitremorginu C 

nap�. Ko132 a Ko143 se specifit�j�ím inhibi�ním ú�inkem na BCRP, nižší toxicitou a 

použitelností v klinických studiích (Allen a kol., 2002). 
áste�ného potla�ení BCRP-

zprost�edkované rezistence k topotekanu a mitoxantronu lze dosáhnout antibiotikem 

novobiocinem (Yang a kol., 2003). Ú�inek systémov� podaných inhibitor� m�že být 

pom�rn� široký a nep�edvídatelný, m�že dojít ke zvýšení toxicity jiných substrát� 

zm�nou jejich farmakokinetiky nebo hypersenzitivity bun�k, které jsou normáln� 

chrán�ny prost�ednictvím BCRP. Proto hledání lé�iv, jež nejsou substráty BCRP, m�že 

být bezpe�n�jší cestou pro racionalní farmakoterapii (Staud a Pavek, 2006). 
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Tabulka 7: Nejznám�jší substráty BCRP 

Antieoplastika 

Mitoxantron 

Metotrexát 

Kamptotekany (topotekan, SN-38) 

Flavopiridol 

Antracykliny (doxorubicin, daunorubicin, 

epirubicin) 

Inhibitory topoizomerázy I (NB-506; 

 J-107088) 

Endogenní substráty 

17�-estradiol 

17�-estradiol sulfát 

Estron-3-sulfát 

Protoporfyrin IX 

Kyselina listová 

Fluorescen�ní barviva 

Hoechst 33342 

BBR 3390 

BODIPY-prazosin 

Toxické látky 

PhIP 

Feoforbid 

Sestaveno podle p�ehledového �lánku Mao a kol. 2005; Sarkadi a kol., 2006. 
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Tabulka 8: Nejznám�jší inhibitory BCRP 

Antibiotika 

Novobiocin 

Antineoplastika 

Diethylstilbestrol 

Gefitinib (Iressa, ZD1839) 

Imatinib (Gleevec,STI571) 

Tamoxifen a deriváty (TAG-111 a 139) 

Taxany 

Inhibitory HIV proteáz 

Ritonavir 

Saquinavir 

Endogenní steroidy a konjugáty 

17�-estradiol 

17�-estradiol sulfát 

Dehydroepiandrosteron sulfát 

Taurolithocholát 

Taurolithocholát-sulfát 

Ostatní 

Birikodar (VX-710) 

CI1033 

EKI-785 

Elekridar (GF120918) 

Flavonoidy 

Flumitremorgin C a analoga (Ko-143) 

Reserpin 

Tariquidar (XR9576) 

Tryprostatin A 

UCN-01 

 

 

Sestaveno podle �lánk� Sarkadi a kol., 2006 a Mao Q a kol., 2006. 
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Farmakogenetika BCRP: 

Farmakologické a fyziologické ú�inky BCRP jsou ovlivn�ny interindividuálními 

rozdíly. V populaci rozší�ené genetické polymorfizmy ovliv�ují expresi a funkci tohoto 

proteinu a tím p�edur�ují jeho odpov�� ve farmakokinetice substrát�, k p�sobení 

toxických, hormonálních, stresových a patologických podmínek. Studie ABCG2 

sekvencí analyzovaly velké množství SNPs (viz obrázek 4). V pozici 12 (V12M) a 141 

(Q141K) se v populaci vyskytují s vyšší frekvencí. V asijské populaci s frekvencí 30-

60%, v b�lošské a africké 5-10%. Existuje mnoho dalších SNPs I206L, N590Y a 

D620N, jejich frekvence v populaci je však mnohem nižší (Imai a kol. 2002, Zamber a 

kol., 2003). Studium V12M and Q141K p�ineslo rozporuplné výsledky, avšak potvrdil 

se jejich vliv na zm�nu exprese BCRP, pozm�n�nou transportní funkci a senzitivitu 

k mnoha antineoplastik�m. Nedávná studie provedená Sparreboomem se spoluautory 

navrhla spojitost Q141K s významnou zm�nou farmakokinetiky diflometanu, substrátu 

BCRP (Sparreboom a kol., 2004). 
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Obrázek 4: Genomová oganizace BCRP genu a primární struktury BCRP proteinu. 

Jsou zde zobrazeny kódujíci oblasti (o�íslované exony) a p�íslušné SNPs ve spojitosti 

s doménovou organizací proteinu. 

(P�evzato z p�ehledového �lánku Staud a Pavek, 2005). 
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2.2.3. Ostatní lékové transportéry ABC rodiny (MRP transportéry) 

MRP transportéry (MRP1, MRP2, MRP3, MRP4, MRP5, MRP6, MRP7, MRP8 

a MRP9) pat�í do podrodiny ABCC rodiny ATP transportér�. Mohou být lokalizovány 

na apikální a/nebo bazolaterální membrán� hepatocyt�, enterocyt�, bun�k proximáních 

tubul� ledvin a endoteliálních bu�kách HEB. V�tšina MRP transportér� (zejm. MRP1-

3) je zodpov�dná za rezistenci k cytostatické lé�b�, která je zap�í�in�ná zvýšeným 

efluxem a tím sníženou kumulací antikancerogenních lé�iv (Yu XQ a kol., 2007).  

MRP1 se podílí na detoxikaci produkt� II. fáze metabolizmu, zatímco MRP2, 

jehož d�di�ný deficit má za následek Dubin-Johnson�v syndrom, se ú�astní vylu�ování 

organických aniont� do žlu�e. MRP3, stejn� jako MRP1 a MRP2, je spojen 

s transportem glutathion-S-konjugát�, glukuronid� a metotrexátu. Oproti MRP1 a 

ostatním sav�ím ABC transportér�m se MRP3 aktivn� podílí na transportu glykocholátu 

(Kruh a kol., 2001). 

MRP4 a MRP5 jsou transportéry organických aniont�. Mají schopnost 

transportovat nukleotidy a nukleotidová analoga (9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenin 

nebo ganciklovir) a analoga nukleových bází (6-merkaptopurin), po jejich konverzi na 

p�íslušné nukleotidy (Ritter a kol., 2005). 

Fyziologická role MRP6 a jeho substráty nejsou známy. Jeho d�di�ný deficit má 

za následek multisystémové onemocn�ní postihující k�ži, o�i a cévní �e�išt� 

(pseudoxanthoma elasticum) (Kruh a kol., 2001). 

MRP7, MRP8 a MRP9 jsou teprve nedávno objevenými �leny MRP 

transportér�, které jsou v �asném stádiu zkoumání. MRP7 hraje roli v transportu 

glukuronidu estradiolu v poloze 17β a rezistenci k mnoha antikancerogenním 

produkt�m, jako je taxan a docetaxel. MRP8 je schopen transportovat široké spektrum 

lipofilních aniont�, zahrnujících cyklické nukleotidy, steroidní sulfáty 

(dehydroepiandrosteron sulfát, estron sulfát), glutathion-S-konjugáty (leukotrienu C4 a  

dinitrofenyl-S-glutathion) a monoanionické žlu�ové kyseliny (glykocholát, taurocholát). 

Funkce MRP9 je zatím neznámá (Kruh a kol., 2007). 
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2.3. Role lékových transportér� ve farmakokinetice 

Nejd�ležit�jší lékové transportéry se nacházejí v hepatocytech, ledvinových 

tubulech, gastrointestinálním traktu, hematoencefalické a placentární barié�e. Primární 

aktivní efluxní transportéry ABC rodiny Pgp, BCRP a MRP transportéry jsou 

lokalizovány v membránách t�chto orgán�, podílejí se zde na absorpci, distribuci a 

eliminaci a fungují jako detoxika�ní systém zajiš�ující 3. fázi biotransformace lé�iv, 

toxin� i endogenních látek.  

Jakým zp�sobem se bude lé�ivo eliminovat z organizmu, závisí na druhu 

transportéru, OATP transportéry (Organic anion transporting polypeptides) exkretují do 

žlu�e amfipatické organické anionty s velkou molekulovou hmotností. Nejvýznamn�jší 

OATP transportéry jsou OATP1B1 a OATP1B3. Podílejí se na transportu lé�iv 

v hepatocytech, na sinusoidální membrán� vychytávají z krve nap�. statiny (pravastatin, 

pitavastatin), sartany (valsartan), fexofenadin (Yamashiro a kol., 2006). Na eliminaci 

lé�iv a jejich konjugát� do žlu�i se podílejí p�edevším efluxní transportéry MRP2, Pgp a 

BCRP (Mizuno a kol. 2003).  

Na eliminaci lé�iv v ledvinách se podílejí z rodiny OAT transportér� hlavn� 

OAT3 a OAT1 transportéry. V proximálním tubulu zajiš�ují sekreci β-laktámových 

antibiotik, antivirotik, metotrexátu, diuretik (Notami a kol., 2007). OCT (OCT1 a 

OCT2) transportéry zajiš�ují v ledvinách a játrech na bazolaterální membrán� uptake 

organických kation� z krve nap�. cimetidinu a metforminu (Koepsell a kol., 2007). 

Ve st�ev� se transportér PEPT1 zprost�edkovává di- a tri-peptid� do enterocyt� a 

zárove� absorpci n�kterých β-laktámových antibiotik, inhibitor� ACE (inhibitor� 

angiotenzin konvertujícího enzymu), cytostatik a antivirotik (Kamal a kol., 2008).  

V HEB hrají klí�ovou roli Pgp, BCRP a MRP transportéry. N�které OATP 

transportéry byly také lokalizovány v mozku, jejich funkce v lékovém transportu zde na 

rozdíl od výše uvedených ABC transportér� nebyla odhalena (Mizuno a kol., 2003). 
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2.4.  Hematoencefalická bariéra (HEB) 

HEB je fyzickou i metabolickou bariérou, která slouží k regulaci a ochran� 

mikroprost�edí mozku, zajištuje stálé prost�edí pro CNS z hlediska iontového složení, 

acidobazické rovnováhy a p�ísunu energie. Aby se léky dostaly do mozku, musí projít 

bu� p�es HEB, nebo bariéru mezi krví a cerebrospinální tekutinou (hematolikvorovou 

bariéru-HLB). Díky t�mto dv�ma bariérám je vstup látek do mozku omezen.(Pardridge, 

1999).  

HEB je tvo�ena EB kapilár spojenými navzájem t�snými spoji, (tight junction, 

zonula occludens), bazální membránou a astrocytárními výb�žky, které velmi t�sn� 

p�iléhají k endoteliím mozkových kapilár a dokonale je obklopují. Krom� astrocyt� 

v t�sné blízkosti okolo kapilár jsou pericyty, zastávající zde pravd�podobn� roli 

podp�rnou (viz obrázek 5a). T�sné spoje endotelií znemož�ují paracelulární p�estup a 

látky tak nemohou procházet prostory mezi bu�kami endotelu do CNS (Deeken a 

Löscher, 2007) 

T�sné spoje mezi EB, nedostatek mezibun��ných kanál� a fenestrací a pom�rn� 

malé množství pinocytových vá�k� jsou d�sledkem toho, že se mozkové kapiláry 

chovají jako spojitá fosfolipidová membrána, p�evážn� omezující penetraci 

hydrofilních, polárních, objemných proteiny vázajících slou�enin, zatímco menší, 

nepolární, velmi dob�e rozpustné v tucích prostupují snadno pasivní difúzí. Malé 

endogenní molekuly (aminokyseliny, nucleosidy a glukóza) jsou transportovány skrze 

HEB pomocí transportních protein�. V�tší endogenní molekuly (nap�. inzulín a 

transferin) prostupují mechanizmem endocytózy vazbou na receptory na luminální 

stran� endotelu. Objemné plazmatické proteiny nap�. albumin jsou transportovány 

adsorp�ní endocytózou (viz obrázek 5b) (Deeken a Löscher, 2007). 

Astrocyty tvo�í 40% z celkového po�tu bun�k p�ítomných v mozku. Liší se svou 

morfologií v závislosti na lokalizaci: protoplazmatické astrocyty v šedé hmot� mozkové 

jsou sférického tvaru s �etným v�tvením (p�ipomínají hv�zdicovitý tvar) a vláknité 

astrocyty s mén� �etným v�tvením, oválným jádrem a rozptýleným chromatinem v bílé 

hmot� mozkové. Astrocyty zajiš�ují mnoho nezbytných funkcí nap�. uptake a uvoln�ní 

glutamátu, �išt�ní volných radikál�, podílejí se transportu vody a udržení rovnovážného 

iontového prost�edí. Stejn� jako mikroglie, se astrocyty mohou stát reaktivními 

následkem zran�ní �i infekce mozku. Dochází tak ke zvýšení jejich proliferace a 

produkci zán�tlivých cytokin� a specifických enzym�. Tím mohou p�isp�t k �ad� 



 36 

patologických zm�n a neurodegenerativních onemocn�ní nap�. Alzheimerova nemoc a 

epilepsie (Dallas a kol., 2006). 

Mikroglie reprezentují do 20% celkové populace gliových bun�k v mozku. 

Vyskytují se v n�kolika morfologických typech. Normáln� jsou ve stavu „odpo�inku“, 

p�sobící jako senzory mikroprost�edí mozku. Následkem zran�ní, zán�tu proliferují a 

aktivují faktory vnit�ního prost�edí. P�i reverzibilním poškození nervu produkují 

nervové r�stové faktory vedoucích k znovuobnovení nerv�. Nadm�rn� aktivované 

mikroglie vedou k zvýšené fagocytóze a neurodegenerativním poruchám (Dallas a kol., 

2006). 

Neurony tvo�í základní strukturní a funk�ní složku CNS. Primární funkcí 

neuron� je reagovat na stimuly elektrických signál� vedených podél axon�. Vedení 

elektrických impulz� ústí k uvoln�ní neurotransmiter�, které pozitivn� �i negativn� 

regulují díl�í neuronální odpov��. Tímto zp�sobem je v mozku zajišt�na komplexní 

komunika�ní sí�. Neurodegenerativní nemoci jsou charakteristické ztrátou neuron� 

v d�sledku apoptózy, �asto jako následek zán�tlivých reakcí zprost�edkovaných 

aktivovanými astrocyty a mikrogliovými bu�kami (Dallas a kol., 2006). 

V HLB musí látky vstupovat do CNS p�es plexus choroideus. Ten je tvo�en 

epiteliálními bu�kami, spojenými t�snými spoji, které omezují vstup molekul dob�e 

rozpustných ve vod� (Segal a kol., 2000). EB jsou spojeny neúplnými mezibun��nými 

spoji (gab junction), umož�ující paracelulární transport látek (až do molekulové 

hmotnosti 1 000 Da) a obsahují tzv. fenestrace, zeslabení cytoplazmy, usnad�ující 

p�estup i pro v�tší molekuly p�es st�nu kapiláry ve srovnání s HEB. 



 37 

 

Obrázek 5a) Schématické znázorn�ní A) kapiláry v mozku v porovnání s B) kapilárou 

v periferní �ásti organizmu a lokalizace lékových transportét� na apikální (luminální) 

stran� a bazolaterální (abluminální) stran� endoteliálních bun�k hematoencefalické 

bariéry 

 

Obrázek 5b) Schématické znázorn�ní mechanizm� transportu endogenních substrát� 

p�es hematoencefalickou bariéru 

(P�evzato z p�ehledového �lánku Deekem a Löscher, 2007). 
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2.4.1. Role ABC transportér� v hematoencefalické barié�e 

V sou�asné dob� se pozornost soust�e�uje na mnoho transmembránových 

transportér� v HEB, zejména pat�ící do ABC rodiny. ABC transportér Pgp rozeznává 

široké spektrum substrát�, zahrnujících AED a hraje d�ležitou roli ve vypuzování látek 

z mozku (Postchka a Löscher, 2002). Krom� Pgp se na regulaci vstupu a vypuzování 

látek do mozku podílí n�které MRP transportéry a BCRP (Löscher and Potschka, 2005). 

Ur�ení p�esné lokalizace Pgp v HEB se v minulosti stalo objektem v mnoha 

experimentálních studií za pomoci metod hybridizace in situ a imunohistologie a 

p�ineslo rozporuplné výsledky. P�vodní názor je takový, že Pgp je lokalizován na 

apikální membrán� EB kapilár (Schinkel, 1999). Naopak Golden a Partriage navrhují, 

že Pgp je primárn� lokalizován na astrocytárních výb�žcích a že ztráta nebo inhibice 

efluxního systému na plazmatické membrán� astrocyt� by mohla umožnit v�tší p�íjem 

látek do astrocyt� (Golden a Pardridge, 2000). Nicmén� d�ív�jší experimenty 

mikrodialýzy zam��ující se na ur�ení extracelulární hladiny lé�iv v mozku po Pgp 

inhibici argumentují proti t�mto p�edpoklad�m, protože byla prokazateln� zvýšena 

hladina lék� v extracelulárním prostoru, což je ve spojitosti s klasickým modelem 

funkce Pgp v endoteliích HEB (Postchka a Löscher, 2002). 

Krom� Pgp tvo�í sou�ást HEB další transportéry ABCC rodiny. V EB mozku, 

nedávné studie potvrdily distribuci MRP1, MRP2, MRP4, MRP5 na apikální membrán� 

a MRP4 navíc ješt� na bazolaterální membrán� obr. (Deeken a Löscher, 2007). Exprese 

ABCC transportér� se potvrdila v lidské HEB i v HEB jiných živo�išných druh�, avšak 

p�íslušné studie p�inesly rozporuplné výsledky týkající se jejich lokalizace na apikální �i 

bazolaterální membrán� HEB. Také BCRP byl detekován v EB kapilár mozku na 

apikální stran� membrány, jak u lidí, tak i u dalších živo�ich� (Cooray a kol., 2002).  

U Bcrp1 knockoutovaných myší se potvrdila 2,5 krát vyšší penetrace imatinibu, 

substrátu BCRP, do mozku než u normálních myší. Tato penetrace imatinibu byla navíc 

ješt� 4,2 krát vyšší p�i sou�asném podání BCRP-inhibitoru elakridaru (Breedveld a kol., 

2005). Stejn� tak u mdr1 knockoutovaných myší byl vyšší uptake do mozku známých 

BCRP-substrát� prazosinu a mitoxantronu po podání BCRP-inhibitoru GF120918 

(Cisternino a kol., 2004).  

Organické aniontové transportéry byly také nalezeny v HEB. P�esná lokalizace 

organických aniontových transportér� OAT a organických aniontových transportních 

polypeptid� OATP nebyla jasn� ur�ena. U potkan� je Oatp2 lokalizován na apikální i 
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bazolaterální membrán�. U lidí OAT3 je exprimován na bazolaterální membrán� (viz 

obrázek 5a).  Jejich role v HEB však zatím nebyla odhalena (Deekem a Löscher, 2007). 

Existují také d�kazy, že za patologických podmínek, jako je epilepsie, Pgp 

v astrocytech m�že hrát roli v ovlivn�ní funkce HEB. V potkaním mozku, mdr1a Pgp 

izoforma je p�ednostn� exprimována v mikro�e�išti endoteliálních bun�k HEB, zatímco 

mdr1b Pgp izoforma je preferen�n� exprimována v astrocytech (Löscher, 2002). 

 V normálním lidském mozku je Pgp exprimován v EB kapilár, ale nelze ho 

detekovat metodou rutinní imunohistochemie v astrocytech a neuronech mozku.  

Vysv�tlením pro z�ejmý rozdíl v Pgp expresi v astrocytech mezi potkany a lidmi by 

mohl být ten, že Pgp v normálních lidských astrocytech je pod detek�ní hladinou 

použitého testu, protože jinak za patologických podmínek jako je epilepsie, se Pgp stává 

detekovatelným v lidských astrocytech (Sisodiya a kol., 2002).   

Propustnost HEB je jedním z faktor� ur�ujících dostupnost lék� a rezistenci 

k chemicky rozdílným AED. Propustnost HEB se stává obzvláš� d�ležitou  

u rezistentních pacient�. Existují dv� hlavní teorie popisující lékovou rezistenci: cílová 

hypotéza a transportní hypotéza. 

K dosažení ú�inku AED je t�eba jejich p�sobení na cílové molekuly v mozku. 

Tyto cílové struktury zahrnují nap��ov� �ízené iontové kanály, neurotransmiterové 

receptory, transportní �i metabolické enzymy jako produkty uptaku, uvol�ovaní a 

metabolizmu neurotransmiter� (Löscher a kol., 2002). Teorie cílové hypotézy je 

p�vodn� založena na studiu s karbamazepinem a nap��ov� �ízenými sodíkovými kanály 

v hipokampálních neuronech. Blokace sodíkových kanál� karbamazepinem se ukázala 

být mnohem nižší u rezistentních pacient� s epilepsií temporálního laloku oproti 

pacient�m reagujícím na lé�bu (Remy a kol., 2003a).  

Cílová neboli farmakodynamická hypotéza farmakorezistence je založená na 

zm�n� cílových molekul vázajících AED a následkem toho jejich snížení ú�innosti. 

Zm�ny ve známých cílových molekulách AED zahrnují dále pak zvýšenou expresi T-

typ� vápníkových kanál�, snížení exprese �1 podjednotky  GABAA receptoru a zvýšení 

exprese �4 podjednotky GABAA receptor (Cohen a kol., 2003). 

Transportní neboli farmakokinetická hypotéza navrhuje, že efektivní 

koncentrace AED není v mozku dosaženo v d�sledku odchylek ve funkci lékových 

transportér�. Zm�ny v lékových efluxních transportérech zahrnují zvýšenou expresi 

Pgp, MRP1, MRP2, MVP (Oby a Janigro, 2006). 
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A�koli teorie cílové hypotézy je biologicky p�ijatelným vysv�tlením 

farmakorezistence, skute�nost, že v�tšina pacient� rezistentních k lé�b�, je sou�asn� 

rezistentní k širokému spektru AED s r�zným mechanizmem ú�inku, dokazuje, že jiné 

p�í�iny p�ispívají k rozvoji farmakorezistence. Do pop�edí se tak dostává daleko 

pravd�podobn�jší teorie transportní (farmakokinetické) hypotézy, která byla poprvé 

objevena v souvislosti s lé�bou rakoviny, a stává se atraktivním cílem pro vysv�tlení 

farmakorezistence v d�sledku snížení dostupnosti AED do mozku (Löscher, 2002).  
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2.5. Epilepsie 

Epilepsie je b�žné neurologické onemocn�ní, postihující p�ibližn� 1-2 % 

populace. Jedná se o chronické, progresivní onemocn�ní mozku, charakterizované 

výskytem �astých (pravidelných) a nep�edvídatelných záchvat�. P�estože bylo dosaženo 

zna�ného pokroku v porozum�ní patogeneze v�tšiny záchvat� a epilepsie, stále u mnoha 

typ� záchvat� a epileptických syndrom� toho známe velmi málo o jejich patofyziologii 

(Löscher a Potschka, 2002). 

V etiopatogenezi epilepsie mohou hrát roli jak genetické, tak negenetické 

faktory-prenatální, perinatální a postnatální. Prenatání faktory postihující mozek 

v pr�b�hu jeho vývoje, neurogeneze, zp�sobující vývojové dyplázie, které jsou �astou 

p�í�inou rozvoje epilepsie. Jedná se o infekce �i toxické látky, v�dom� �i nev�dom� 

užívané matkou. Významným perinatálním rizikem je hypoxické poškození mozku 

b�hem porodu, nejvíce postihující hipokampální a temporální, mén� moze�kové 

struktury. Postnatální p�í�inou epilepsií je cévní poškození mozku, nádorová 

onemocn�ní, encefalopatie nej�ast�ji toxometabolické, traumata a infek�ní onemocn�ní 

mozku (Morá�, 2003). 

Tyto procesy vedoucí k epileptogenezi se ozna�ují jako inzulty. Základem 

celého procesu-vzniku primárního epileptického ložiska je obvykle poškození neuron� 

(i astrocyt�) práv� následkem inzultu. Dochází tak ke vzniku ur�itého množství 

epileptických neuron� spušt�ním neurotoxické blokády: zvýšené vyplavování glutamátu 

a aspartátu vede k abnormální aktivaci NMDA-receptor�, což vede k zvýšenému 

pr�niku iont� sodíku a vápníku s následnou depolarizací membrány a postupným 

otevíráním nap��ov� �ízených iontových sodíkových a vápníkových kanál�. D�sledek 

vzestupu intracelulární koncentrace vápníku vede k aktivaci proteolytických enzym� a 

volných radikál� zp�sobující nekrotický zánik neuronu a k poškození mitochondrií 

vedoucí k nedostatku energie. Vzhledem k nedostatku energetických zdroj� p�estávají 

fungovat specifické p�enaše�ové systémy, které zajiš�ují odstra�ování glutamátu ze 

synaptické št�rbiny. P�ebyte�ný neurotransmiter-glutamát se tak m�že rozlévat do okolí 

a vést k aktivaci vzdálen�jších receptor�. Jestliže bu�ce zbývá n�jaká energie, mohou 

být aktivovány procesy zajiš�ující programovou bun��nou smrt-apoptózu, která je 

k okolí bu�ky mnohem šetrn�jší oproti nekróze (Brázdil a kol., 2004; Morá�, 2003). 

V návaznosti s destrukcí neuron� dochází k astrogliálním zm�nám a pu�ení 

mechových vláken (sprounting), tato p�estavba je pak náchyln�jší ke vzniku 
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spontánních výboj�. Sprounting nejspíše není nezbytnou podmínkou vzniku záchvat�, 

jelikož na experimentálních zví�ecích modelech dochází k rozvoji epileptogeneze i po 

zablokování sprountingu. D�ležitou otázkou z�stává, zda jsou d�sledky reorganizace 

mechových vláken z funk�ního hlediska pozitivním p�ínosem k obnov� funkcí 

nervového systému nebo zda p�ispívají ke zvýšené excitabilit� systému a progresi 

epileptogeneze. Na modelech kidlingu se také ukázala výrazná gliová proliferace. Po 

opakovaných záchvatech se zvyšuje po�et astrocyt� a rozsah gliózy je úm�rný po�tu 

prod�laných záchvat�. Selhání gliových protektivních mechanizm� p�ispívá k zvýšené 

excitabilit� a schopnosti generovat záchvaty. V p�ípad� nedokonalého fungování 

inhibi�ních mechanizm� se m�že rozvinout tzv. sekundární epileptogeneze, proces 

vedoucí ke vzniku sekundárního epileptického ložiska mechanizmem kindlingu-

rozn�cování. Tímto mechanizmem opakovaných výboj� v ur�itých okruzích dochází 

k rozvoji nového ohniska s morfologickými a fuk�ními zm�nami, zvlášt� 

v epileptogenních oblastech obdobným procesem jako v ohnisku primárním. Klinický 

význam sekundární epileptogeneze spo�ívá hlavn� v riziku rozvoje multifaktoriální 

epilepsie a snížení nad�je na vylé�ení (Brázdil a kol., 2004). 

Cílem lé�by je osvobodit pacienta od záchvat� a dosáhnout normálních 

mozkových fukcí. U v�tšiny pacient� se to poda�í. Nicmén� asi u 30% pacient� se 

nepoda�í dosáhnout bezzáchvatového stavu. V takových p�ípadech mluvíme o 

farmakorezistentní epilepsii (synonyma refrakterní, intraktabilní). Definice 

farmakorezistence nebyla dosud p�esn� vymezena. Obecn� lze �íci, že za 

farmakorezistentního pacienta m�žeme považovat toho, u kterého do dvou let od 

zahájení lé�by není dosaženo uspokojivé kompenzace záchvat� p�i lé�b� dv�ma a 

nejlépe t�emi správn� zvolenými AED, jež jsou podávána v maximálních tolerovaných 

dávkách, a� již v monoterapii �i kombinaci. V�tšina pacient� s refrakterní epilepsií je 

rezistentní k lé�b� v�tšin�, �asto však všem AED. V p�ípad� neúsp�šného dosažení 

bezzáchvatového stavu po podání prvního AED klesá pravd�podobnost úsp�chu p�i 

nasazení druhého AED p�i monoterapii na 10-15 %, u t�etího již pod 5 %, a�koli jejich 

ú�inek je založen na jiném mechanizmu (Brázdil a kol., 2004). 

P�í�ina FE nebyla dosud zcela objasn�na, pravd�podobn� se jedná o soubor celé 

skupiny faktor�, které se mohou uplat�ovat samostatn� �i v kombinaci. Mezi genetické 

faktory p�ispívající k FE pat�í nap�. deficit GLUT1 (p�enaše� glukózy v mozku), r�zné 

poruchy iontových kanál� „kanálopatie“, polymorfizmy v genech transportních 

protein�, p�edur�ující interindividuální odpov�� na AED lé�bu. Faktory ve vztahu 
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k onemocn�ní, zahrnující etiologii záchvat�, progresi epilepsie b�hem AED lé�by: nap�. 

typ epilepsie, u níž rozvoj farmakorezistence je tém�� jistý, je meziotemporální 

epilepsie s anamnézou dlouhodobých febrilních k�e�í a hipokampální sklerózou (HS). 

HS je strukturální patologie atrofizace hipokampu, charakterizovaná úbytkem až ztrátou 

pyramidových neuron� a gliózou v oblastech hipokampu a v gyrus dentatus. Míra 

destrukce je úm�rná frekvenci epileptických záchvat�. Sou�asný výskyt HS a jiné 

strukturální léze (r�zné korové dysgeneze, benigní tumor, cévní malformace) u stejného 

pacienta zvyšuje riziko farmakorezistence až na 95% a je ozna�ován termínem duální 

patologie. Další strukturální lézí s vysokým rizikem farmakorezistence u epilepsie (až 

65%) je fokální korová dysplázie (FCD), kdy dochází k poruchám vývoje korových 

vrstev mozku b�hem ontogeneze-k poruchám proliferace, diferenciace a migrace 

s atypickými morfologickými tvary neuron� a gliových bun�k. Tuberózní skleróza (TS) 

je vrozené onemocn�ní, u 60-80% pacient� se manifestuje v epilepsii jako West�v nebo 

Lennox-Gastaut�v syndrom postihující r�zné orgány. Dochází u ní k narušení procesu 

proliferace a migrace bun�k a vzniku atypických korových uzl� a obrovských 

astrocytom�. Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor (DNT), gangliogliom, 

gangliocytom pat�í mezi benigní „vývojové“ nádory. DNT je cystický nádor 

s kalcifikacemi, �asto se vyskytuje s korovými dyspláziemi v temporálním laloku a je 

typický pro FE. Rasmussenova encefalitida je atypické zán�tlivé onemocn�ní 

postihující jen jednu hemisféru. Klinicky se projevuje jednoduchými i komplexními 

parciálními záchvaty a rezistencí na lé�bu (Brázdil a kol., 2004) 

Epileptické záchvaty mohou také spoušt�t zm�ny cílových struktur AED nap�. 

zm�ny v transkripci iontových kanál�, zm�ny v posttranskrip�ní modifikaci protein� 

iontových kanál� a modifikaci iontových kanál� sekundárními p�enaše�i. Tyto zm�ny 

vedou k pozm�n�né senzitivit� k AED a excitabilit� (Remy a kol., 2006).  

Dalším faktorem FE je snížený uptake AED do mozku, zp�sobený patologicky 

zvýšenou expresí lékových transportér� v HEB a gliových bu�kách �i neuronech. 

Nejzávažn�jším problémem p�i hledání nových terapeutických postup� u FE je, že 

p�esn� neznáme mechanizmus patofyziologie tohoto jevu. N�které klinické aspekty 

nazna�ují zvýšenou pravd�podobnost rezistencí, nap�. �asný nástup záchvat� p�ed 

prvním rokem života, vysoká frekvence záchvat�, febrilní záchvaty, strukturální 

mozkové léze a malformace kortexu. Do sou�asnosti byla v�nována malá pozornost 

studiu t�chto aspekt� (Löscher a Postchka, 2002). 
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2.5.1. Rozd�lení epilepsií 

Sestaveno dle mezinárodní klasifikace epileptických záchvat� – ICES (1981) 

(Brázdil a kol., 2004; Morá�, 2003) 

1) Parciální záchvaty 

P�i parciálních záchvatech je aktivována jen �ást jedné mozkové hemisféry. 

Parciálním záchvatem simplexním se rozumí záchvat, p�i n�mž v�domí z�stává 

zachováno, parciálním záchvatem komplexním, p�i n�mž došlo k poruše v�domí. 

Porucha v�domí se vyzna�uje neschopností normáln� reagovat na vn�jší podn�ty a je 

doprovázena amnézií na toto období. Parciální simplexní záchvat se m�že rozvinout do 

komplexního parciálního, jenž �asto postihuje ob� mozkové hemisféry a m�že také 

p�ejít do generalizovaného motorického záchvatu. 

1.1) Parciální záchvaty simplexní (s elementární symptomatologií) 

1.1.1) Parciální simplexní záchvaty s motorickými projevy 

V závislosti na míst� p�vodu záchvatu v primární motorické oblasti je také 

postižena odpovídající �ást t�la. Místní motorické záchvaty mohou být pouze místní 

nebo se ší�it do sousedních kortikálních oblastí a tím dochází k zapojení i jiných �ástí 

t�la. Takový typ záchvatu se nazývá jacksonský. V�domí z�stává obvykle zachováno, 

ale postupným postižením dalších oblastí mozku m�že dojít k jeho ztrát� anebo 

generalizovaným konvulzím. Další fokální motorické záchvaty vedou k tonickým 

stá�ením o�í, hlavy nebo celého t�la na jednu stranu. M�že dojít k poruše re�i (její 

zástav�, necht�nému opakování slabik nebo frází). Po skon�ení záchvatu m�že 

následovat p�echodná porucha hybnosti tzv. Toddova paréza v d�sledku zvýšené 

inhibice v oblasti ložiska. 

Fokální motorické parciální záchvaty, které se dále neší�í, jsou doprovázené 

klonickými záškuby a probíhají bez p�estání n�kolik hodin �i dní, p�i�emž v�domí je 

zachováno se ozna�ují Epilepsia parcialis continua. 
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1.1.2) Parciální simplexní záchvaty se somatosenzorickými p�íznaky 

P�i somatosenzorických záchvatech jsou postiženy oblasti kortexu se 

senzorickou funkcí. Projevují se jako pocity mraven�ení, píchání, brn�ní a jako pocit 

necitlivosti. M�že se objevit porucha propriorecepce nebo prostorového vnímání. 

Záchvaty mohou p�ejít do komplexního parciálního nebo generalizovaného tonicko-

klonického. 

1.1.3) Parciální simplexní záchvaty se speciálními senzorickými p�íznaky 

Do této skupiny se �adí zrakové záchvaty od záblesk� sv�tel až po vizuální 

halucinace. Celkový vjem se odvíjí od toho, zda se na záchvatu podílí pouze primární 

zraková oblast nebo i asocia�ní oblasti. Podobn� se mohou objevit sluchové vjemy od 

jednoduchých až po komplexní vjem hudby. 
ichové vjemy jsou �asto v podob� 

nep�íjemných zápach�. Chu�ové vjemy zahrnují všechny b�žné chut� (sladkou, slanou, 

kyselo;u, ho�kou), nej�ast�ji je však charakterizována jako kovová.  

Pat�í sem i vjemy vznášení se, pádu do prostoru, rota�ní závrati v horizontální �i 

vertikální rovin�. 

1.1.4) Parciální simplexní záchvaty s autonomními p�íznaky 

U t�chto záchvat� se objevuje nap�íklad zvracení, bledost, nucení na stolici, 

pocení, rozší�ení zornic a inkontinence. 

1.1.5) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky 


asto se rozvíjejí do komplexního parciálního záchvatu. 

1.1.5.1.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-

dysfatické 

N�kdy lze pozorovat poruchu schopnosti mluvit ve form� nedobrovolného 

opakováním slabik nebo frází. 
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1.1.5.2.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-

dysmnestické p�íznaky 

Tyto záchvaty jsou doprovázeny poruchou pam�ti, nap�. poruchy �asové 

orientace, snové stavy, retrospektivní útržkovité pocity nebo vnímání. Pacient má pocit 

existence n��eho, co neprožil, s �ím se doposud nesetkal (déja vu), jindy naopak, že to, 

co prožil jakoby nebylo (jamais).  

1.1.5.3.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-

kognitivní poruchy 

Zahrnují snové stavy; poruchy orientace v �ase, pocity neskute�ného-

derealizace, lhostejnosti nebo depersonalizace. 

1.1.5.4.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-afektivní 

symptomatologie 

Záchvaty jsou doprovázeny pocity strachu, úzkosti, depresí, hr�zy spojené s 

náhle vzniklými výbuchy hn�vu, epileptická zloba však rychle odezní.  

1.1.5.5.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-iluze 

Objevují se zdeformované vjemy nap�. vizuální iluze: monokulární diplopie, 

zkreslení velikosti v�cí (mikropsie, makropsie), zkreslení vzdálenosti. Obdobn� se 

vyskytují sluchové iluze (mikroakuzie nebo makroakuzie) a pocity jakoby osoba stála 

mimo své t�lo. 

1.1.5.6.) Parciální simplexní záchvaty s psychickými p�íznaky-

strukturované halucinace 

Halucinace postihují veškeré smysly. Mohou být elementární, pokud záchvat 

vznikne v primární receptivní oblasti (u zrakových halucinací v podob� sv�telných 

záblesk�, u vjemových v podob� hvízdavých zvuk�). P�i zapojení asocia�ních oblastí 

mají charakter komplexních halucinací (zobrazení osob, scenérií, pronášených v�t, 

hudby). 
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1.2) Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií 

Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií jsou takové, u nichž obdobn� 

jako u simplexních parciálních záchvat� po�áte�ní klinické projevy a/nebo EEG zm�ny 

nazna�ují korovou aktivaci omezenou na �ást jedné mozkové hemisféry, ale v pr�b�hu 

záchvatu dochází k narušení v�domí. Porucha v�domí m�že být prvním klinickým 

p�íznakem nebo se do komplexního parciálního záchvatu rozvine záchvat simplexní 

parciální, obvykle aura. U simplexních parciálních záchvat� se somatosenzorickými 

nebo speciálními senzorickými p�íznaky je aura vlastn� celým záchvatem. V p�ípad�, 

kdy následn� dochází ke ztrát� v�domí, je aura signálním symptomem komplexního 

parciálního záchvatu. 

U komplexních parciálních záchvat� se mohou objevit zm�ny v chování tzv. 

automatizmy. Jedná se o více �i mén� koordinovanou, bezd��nou motorickou aktivitu, 

kdy v�domí je zast�ené, objevuje se b�hem epileptického záchvatu nebo po n�m a je 

následována amnézií na danou událost. Automatismy mohou navazovat na aktivitu, 

která se odehrála bezprost�edn� p�ed za�átkem záchvatu, nebo jsou novou aktivitou 

rozvinutou v souvislosti s iktální poruchou v�domí. Rozlišují se na automatizmy 

oroalimentární (žvýkání, polykání, mlaskání), mimikry vyjad�ující emocionální stav 

subjektu b�hem záchvatu (obvykle strach), gestikula�ní, �e�ové, pohybové (oblékání 

nebo svlékání, ma�kání šat�, škrábání). 

1.3) Parciální p�echázející v generalizované 

1.3.1) Simplexní parciální p�echázející v generalizované 

1.3.2) Komplexní parciální p�echázející v generalizované 

1.3.3) Simplexní parciální p�echázející v komplexní parciální a pak 

v generalizované 
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2) Generalizované záchvaty 

P�i generalizovaných záchvatech dochází k aktivit� obou hemisfér. Po�áte�ním 

projevem bývá narušení v�domí. Jedná se o bilateráln� symetrické záchvaty bez 

ložiskového za�átku. 

2.1) Absence 

Absence vznikají náhle, dochází ke krátkému zárazu v �innosti, projevují se 

prázdným strnulým pohledem, n�kdy se objevuje sto�ení o�í vzh�ru. Pacient zpomalí 

�e� �i p�estane mluvit úpln�, nereaguje na okolí. Záchvaty trvají opravdu krátce od 

n�kolika sekund do p�l minuty. 

2.1.1) Absence pouze s poruchou v�domí 

Nedochází k žádné patologické motorické aktivit�. 

2.1.2) Absence s mírnou klonickou složkou 

Dochází k nepatrným klonickým pohyb�m ví�ek, úst, záškub�m obli�ejového 

svalstva. Pacientovi mohou p�edm�ty i vypadnout z ruky. 

2.1.3) Absence s atonickou složkou 

Objevuje se oslabení tonu r�zných sval�, což se m�že projevit sklon�ním hlavy, 

poklesem rukou, uvoln�ním sev�ení. P�i nadm�rném snížení tonu m�že pacient až 

upadnout. 

2.1.4) Absence s tonickou složkou 

Dochází ke zvýšení svalového tonu a tím k tonickým svalovým kontrakcím. 

Jestliže pacient stojí, m�že být hlava tažena dozadu a trup se prohnout do oblouku, což 

vede až k pádu. 

2.1.5) Absence s automatizmy 

P�i t�chto absencích; si m�že pacient olizovat rty, polykat nasucho, ma�kat šaty, 

chodit sem tam, n�co si zamumlat pro sebe. Automatismy jsou �asto okolím špatn� 

post�ehnutelné. 
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2.2) Atypické absence 

2.2.1) s výrazn�jší atonií 

2.2.2) bez náhlého za�átku a/nebo konce 

2.3) Myoklonické záchvaty 

Myonické záchvaty vznikají náhle, dochází p�i nich ke krátkým kontrakcím 

(svalovým záškub�m), �asto jsou omezeny na obli�ej, trup na jednu �i více kon�etin 

nebo i na jednotlivé svaly �i skupiny sval�. Mohou být doprovázeny volním pohybem. 

Objevují se obvykle v dob� usínání nebo probouzení. Myoklonie mohou mít i jiný než 

epileptický p�vod. 

2.4) Klonické záchvaty 

Dochází k opakovaným kontrakcím kosterního svalstva a �asto i bránice, zm�ny 

svalového tonu se nevyskytují. B�hem záchvatu amplituda záškub� nar�stá, ale jejich 

�etnost klesá. Klonické záchvaty mohou p�ejít do fáze tonické a pak zp�t do klonické. 

M�žeme je pak charakterizovat jako klonicko-tonicko-klonické. 

2.5) Tonické záchvaty 

Projevují se náhlým hypertonem kosterního svalstva kon�etin, hlavy i celého 

trupu. Vznik generalizované tonické k�e�e je �asto doprovázen náhlým pádem a rizikem 

poran�ní. Sou�asn� nastává i porucha v�domí. 

2.6) Tonicko-klonické záchvaty 

Tyto generalizované záchvaty se vyskytují nej�ast�ji, a to jak u d�tí, tak 

v dosp�losti. Jsou nazývány „grand mal“. Pacienti obvykle ztrácejí v�domí bez 

varování. Jestliže stojí, padají v tonické kontrakci na zem. Jelikož jsou kontrakcí 

postiženy i dýchací svaly, pacient nem�že dýchat, a proto se objevuje cyanóza. Hrozí 

nebezpe�í pokousání jazyka a inkotinence. Tonické k�e�e pomalu p�echází v klonické, 

mající r�znou dobu trvání. Objevuje se chr�ení z plic, vytékání slin z úst, hypertenze a 

tachykardie. Nakonec dochází k relaxaci všech sval�, hlubokému dýchání. Pacient 
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z�stává v bezv�domí po r�zn� dlouhou dobu, pak následuje spánek, po probuzení se 

pacient cítí lépe, �asto ho ale bolí hlava �i celé t�lo. 

2.7) Atonické záchvaty 

Dochází k poklesu svalového tonu, bu� jen �áste�nému-k poklesu hlavy 

s uvoln�ním �elisti, poklesu kon�etiny nebo celkovému, vedoucímu až k pádu. Velmi 

krátce probíhající záchvaty jsou ozna�ovány jako astatické, m�že nastat ztráta v�domí, 

ale má v�tšinou krátkého trvání. P�i delších atonických záchvatech probíhá zhroucení 

postupn� s kone�nou celkovou relaxací. 

3) Neklasifikované epileptické záchvaty 

Pat�í sem záchvaty, které nelze za�adit do jednotlivých kategorií (liší se svým 

charakterem �i nejsou pln� popsány). 

4) Status epileptikus 

Status epileptikus se m�že vztahovat ke všem výše uvedeným záchvat�m, jedná 

se o nakupení �ady t�chto záchvat�, trvajících déle než 30 minut nebo intermitentní 

záchvaty trvající déle než 30 minut, mezi nimiž pacient nenabude v�domí. 
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2.6. Role ABC transportér� ve vzniku farmakorezistentních epilepsií 

2.6.1. D�kazy zvýšené exprese ABC transportér� u FE 

Argumenty, jež podporují teorii, že ABC transportéry hrají roli v rozvoji FE, 

spo�ívá ve vlastnostech samotné HEB. EB mozku, které tvo�í HEB, jsou 

charakteristické zvýšenou expresí a spolulokalizací mnoha ABC transportér�: Pgp, 

BCRP a MRP1, 2, 4 a 5 (Deeken a Löscher, 2007). Pgp a BCRP byly shledány být ve 

v�tším množství exprimovány v mikro�e�išti mozku (Sisodiya a kol., 2006). Tato 

skute�nost vedla k mnoha studiím zabývajícími se expresí Pgp v souvislosti s rezistentní 

epilepsií a epilepsií odpovídající na lé�bu jak na modelových p�íkladech, tak na 

pacientech (p�íklady zvýšené exprese vybraných ABC transportér� v epileptogenní 

mozkové tkáni viz tabulka 9). 

Lazarowski a kolegové zaznamenali zvýšenou Pgp expresi p�ednostn� 

v endotelu kapilár mozku, astrocytech a neuronech na potkanech s opakujícími se 

záchvaty po 4 nebo 7 dnech a naopak navrhli, že opakované záchvaty mohou vést 

k deregulaci Pgp (Lazarowski a kol., 2004b). Volk a Löscher rozší�ili jejich pozorování, 

na modelech potkan� s epilepsií temporálního laloku. Potkan�m podávali fenobarbital a 

na základ� jejich odpov�di na lé�bu je rozd�lili do dvou skupin – rezistentní potkani a 

potkani reagující na lé�bu fenobarbitalem. Následn� zkoumali expresi Pgp u obou 

skupin. Prokázali zvýšenou expresi Pgp v endotelu kapilár v limbickém mozku u 

rezistentních potkan� v porovnání s reagujícími na lé�bu (Volk and Löscher, 2005). 

Nicmén� otázkou z�stává, zda zvýšená exprese Pgp je p�í�inou �i následkem rezistence, 

a to nebylo na tomto modelu prokázáno. 

Epileptické záchvaty vedou k poškození HEB, o�ekával by se tedy lepší vstup 

AED do mozku navzdory upregulaci lékových transportér�. Navíc u rezistentních 

pacient� užívajících AED se objevily vedlejší ú�inky na úrovni CNS. Z toho vyplývá, 

že koncentrace AED je zvýšená navzdory upregulaci transportér�, p�estože pacienti jsou 

rezistentní. Tento z�ejmý rozpor m�že být vysv�tlen tím, že pouze lokální upregulace 

transportér� ovliv�uje AED koncentraci v epileptickém ložisku (Remy a kol., 2006). 

Ur�ité vysv�tlení p�inesla studie Marchiho a koleg�., která potvrdila zvýšenou 

expresi  Pgp v endoteliálních bu�kách HEB i parenchymových bu�kách mozku 

(astrocytech a neuronech) u FE. Astrocyty v epileptické tkáni vykazovaly snížený 

uptake doxorubicinu a fenytoinu (substráty Pgp) v porovnání s normálními astrocyty. 

Tento rozdíl ú�inku se zrušil, jestliže Pgp byl blokován specifickým blokátorem, 
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z �ehož vyplývá, že léky jsou ú�inn� vylu�ovány astrocyty v epileptické tkáni 

prost�ednictvím Pgp. Jestliže je permeabilita HEB do�asn� pozm�n�ná v d�sledku 

epileptické aktivity, uplat�ují se na t�chto místech perivaskulární astrocyty t�sn� 

p�iléhající ke kapilárám. Plní zde funkci sekundární obranné bariéry. Naproti tomu 

zvýšená exprese Pgp v astrocytech a neuronech parenchymu ovliv�uje zvýšenou extruzi 

substrát� do extracelulárního prostoru a p�sobí zde cytoprotektivním mechanizmem 

p�ed toxickými ú�inky xenobiotik. Navíc v epileptických astrocytech se neprokázaly 

pro-apoptické proteiny p53 a p21. Tento objev, spolu se zvýšenou expresí Pgp, dává 

astrocyt�m a neuron�m výhodu p�ežití za nep�íznivých podmínek, jako je epilepsie 

(Marchi a kol., 2004). 

D�kazy pro roli Pgp se objevily i ve studiích refrakterní epilepsie u lidí. Zvýšená 

exprese Pgp a MRP transportér� je ve spojitosti s refrakterní epilepsií u tuberózní 

sklerózy (Lazarowski a kol., 2004a). Zvýšená hladina Pgp byla též nalezena 

v astrocytech, v entoteliích krevního �e�išt� hipokampu pocházejících od pacient� 

s refrakterní mesiální epilepsií temporálního laloku v porovnání s kontrolními 

skupinami (Aronica a kol., 2004). Ak se svými spolupracovníky nalezli zvýšenou 

expresi Pgp a MRP transportér� v neuronech, astrocytech a endotelových bu�kách 

v epileptogenním ložisku ve vzorku od pacient� s FCD (Ak a kol., 2007). Z toho 

vyplývá, že zvýšené hladiny Pgp v mozku jsou ve spojitosti se záchvaty a nachází se u 

refrakterní epilepsie. Modely na zví�atech zdá se pevn� vybudovaly úlohu Pgp, jakožto 

cíle vzr�stající klinické odpov�di na aktuální epileptickou lé�bu. 
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Tabulka 9: Zvýšená exprese vybraných ABC transportér� v epileptogenní mozkové 

tkáni 

Lokalizace zvýšené exprese 
ABC transportér� 

 ABC 
transportéry 

P�vod 
epileptogenní 

mozkové tkán� EB 
kapilár 

Astrocyty Neurony 

Literatura 

P-glykoprotein 
(MDR1) 

pacienti + + + Tishler a kol., 1995; 
Sisodiya a kol., 2002 a 
2006.; Aronica a kol., 
2004; Ak. a kol. 2007. 

 potkani (kainát) + + + Zhang a kol., 1999; 
Seegers a kol. 2002; 
Volk a kol., 2004  

 potkani 
(pilokarpin) 

? + + Volk a kol., 2004 

 potkani 
(kindling) 

+ ? ? Volk a kol., 2004 

MRP1 pacienti − + + Sisodiya a kol., 2002 a 
2006.; Aronica a kol., 
2004;  
Ak. a kol. 2007. 

MRP2 pacienti + + ? Dombrowski a kol., 
2001; Aronica a kol., 
2004; van Vliet a kol., 
2005  
 

 potkani 
(pilokarpin) 

+ ? ? Hoffman a kol., 2006 

MRP5 pacienti + ? ? Dombrowski a kol.; 
2001; Kubota a kol., 
2006 

BCRP pacienti + − − Sisodiya a kol., 2006; 
Aronica a kol., 2005 

 



 54 

2.6.2. Zvýšená exprese ABC transportér�-p�í�ina �i následek FE? 

Otev�enou otázkou z�stává, zda zvýšená exprese Pgp a n�kterých MRP 

transportér� v epileptogenním mozku pacient� s FE je následkem epilepsie, 

nekontrolovaných záchvat�, chronickým užíváním AED nebo kombinací všech 

uvedených faktor�. Ve své studii Wen a spolupracovníci ov��ili na potkaním modelu 

hypotézu, že chronické podávání AED, v tomto p�ípad� fenytoinu, fenobarbitalu a 

karbamazepinu m�že zvyšovat ú�inek a hladinu Pgp v potkaním mozku (Wen a kol., 

2008). Protože farmakorezistentní pacienti mají stejný rozsah neurotoxických vedlejších 

ú�ink� vlivem podávání antiepileptické lé�by jako pacienti kontrolovaní AED lé�bou, 

zvýšená exprese lékových transportér� u farmakorezistentních pacient� je 

pravd�podobn�ji omezena na epileptogenní centrum (ložisko). To bylo opodstatn�no ve 

studii, která se zabývala expresí Pgp a MRP1 u t�ech �astých typ� refrakterní epilepsie 

(u DNT, FCD a HS) ve srovnání s jejich expresí v histologicky normální p�ilehlé tkáni. 

Dosp�li k zvýšené expresi Pgp a MRP1 v reaktivních astrocytech v epileptogenní tkáni 

u všech t�ech typ� patologií a MRP1 nadexpresi i v dysplastických u FCD. Zvýšená 

exprese byla nejvíce z�ejmá ve výb�žcích astrocyt� obklopující kapiláry a p�edstavuje 

tak „sekundární bariéru“, p�ispívající ke snížení extracelulární koncentrace AED v okolí 

patologické tkán� a vzniku rezistentní epilepsie (Sisodiya a kol. 2002). 

 S ohledem na to je také zajímavé poznamenat, že u pacient�, jimž bylo 

epileptické ložisko chirurgicky odejmuto, došlo ke kontrole záchvat� antiepileptickou 

lé�bou a po jejím ukon�ení se záchvaty op�t objevily a pacienti se stali op�t rezistentní 

na lé�bu, což vede k tomu, že došlo k aktivaci sekundárního ložiska (Löscher, 2002). 

Na pokusech s potkany, kainátem navozené záchvaty vedly k p�echodn� zvýšené 

expresi Pgp v astrogliích a mén� výrazn� v kapilárních endoteliích v hipokampu (Zhang 

a kol., 1999). To ukazuje, že záchvaty spíše než epilepsie jsou zodpov�dné za zvýšenou 

expresi lékových transportér�. M�žeme to vysv�tlit tím, že jedním z hlavních 

p�edpoklad� farmakorezistence je vysoká frekvence záchvat� p�ed tím, než je v�bec 

zahájena lé�ba (Regesta a Tanganelli, 1999).  

V sou�asné studii Bauer a kolegové poskytli dopl�ující d�kazy podporující roli 

Pgp ve FE. Jejich studie se zam��ila na identifikaci mechanizm� spojených se 

záchvatovou aktivitou a zvýšenou Pgp expresí v HEB. Testovali hypotézu, zda záchvaty 

zvyšují množství extracelulárního glutamátu v mozku, jenž vede skrze NMDA receptor 

a COX-2 v kapilárách mozku ke zvýšení Pgp exprese v HEB. Kombinací in vitro/in 

vivo pokus� se zam��ili na signalizaci glutamátu a COX-2. Svoji teorii opírali se o t�i 
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následující pozorování. Glutamát produkovaný neurony b�hem epileptického záchvatu 

se akumuluje v intersticiální tekutin� mozku a zvyšuje expresi Pgp u potkan� v EB 

mozku. Za druhé glutamanergní signalizace zvyšuje COX-2, která dosahuje nejvyšší 

exprese následn� po epileptickém záchvatu a za t�etí v renálních mesiangálních bu�kách 

prokázali, že  COX-2 m�že být potenciálním induktorem Pgp. Jejich záv�ry vedou 

k tomu, že vstup AED do mozku m�že být zvýšen podáním COX inhibitor�. Bauer a 

jeho kolegové tedy navrhují novou strategii v prevenci FE, a to pomocí COX inhibitor�. 

(Bauer a kol., 2007). 
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2.6.3. Jsou antiepileptika (AED) substráty ABC transportér�? 

P�i pohledu na objevené d�kazy jsou ATP transportéry, jako je Pgp, podrodina 

MRP transportér� a BCRP, známy transportem širokého spektra substrát� a zvýšenou 

expresí v EB kapilár HEB, �áste�n� v astrocytech a neuronech v epileptogenní mozkové 

tkáni a tím možností ovlivn�ní  propustnosti HEB. D�ležitým klinickým zájmem se tak 

stává ov��it, zda AED jsou substráty t�chto transportér�. Pouze tehdy, zvýšená exprese 

Pgp �i n�kterých MRP transportér� by mohla významn� p�isp�t ke vzniku FE. 

 Pgp se ukázal být upregulován na modelech zví�at s refrakterní epilepsií a 

p�idání Pgp inhibitoru k lé�ebnému režimu se projevilo potla�ením rezistentního 

fenotypu. Limitovaná data navrhla taktéž roli Pgp u epilepsií lidí. Nicmén� se ukázalo, 

že jen málo AED je transportováno Pgp, vede to k otázce, zda Pgp skute�n� hraje roli 

ve vzniku FE (Robey a kol., 2008).  

U mdr1 knockoutovaných myší, kterým chybí Pgp v HEB, hladina fenytoinu a 

karbamazepinu v mozku se nelišila od hladiny u standartních myší (Schinkel a kol., 

1996; Owen a kol., 2001, p�ehledový �lánek Löscher a Postchka, 2002). Nicmén� jiná 

studie mdr1 knockoutovaných myší nalezla významn� vyšší procento plazmatické 

koncentrace karbamazepinu u knockoutovaných myší než u standartních typ� (Sills a 

Kwan, 2001). Krom� toho podstatné zvýšení hladiny v mozku bylo zjišt�no pro 

topiramát, lamotrigin a gabapentin u mdr1 knockoutovaných myší, a�koli bezvýznamný 

rozdíl ve srovnání s kontrolními typy byl shledán pro fenobarbital, fenytoin, valproát a 

vigabatrin (Sills a Kwan, 2001). Bohužel využití knockoutovaných myší je limitováno 

ve studiích lékové rezistence z d�vodu v�tšího množství druh� transportér�: jiný 

transportní protein m�že p�evzít funkci p�vodního, jenž byl knockoutován. Tudíž nelze 

prokázat, že knockoutovaný protein netransportuje AED. Vzhledem k pom�rn� malému 

zvýšení extracelulární hladiny karbamazepinu a fenytoinu v mozku inhibicí Pgp nebo 

MRP transportér� u potkan�, se jejich zvýšení nemusí v�bec projevit, jestliže AED 

použijeme pro celou mozkovou tká�, jak tomu bylo práv� ve studiu s knockoutovanými 

myšmi (Postchka a Löscher, 2002).  

S využitím modelu mikrodialýzy na potkanech ke studiu transportu látek p�es 

HEB, Potschka a  Löscher p�inesli d�kazy, že 8 hlavních AED (fenytoin, fenobarbital, 

karbamazepin, oxkarbazepin, lamotrigin, gabapentin, felbamát a topiramát) jsou 

substráty Pgp a n�které z nich jsou také transportovány v HEB pomocí MRP 

transportér� (Löscher a Potschka, 2005). 
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Modely refrakterní epilepsie na zví�atech vybudovaly pevnou roli Pgp jako cíl 

dalšího zkoumání. Zvýšená exprese Pgp byla prokázána a po podání Pgp inhibitoru 

tariquidaru na zví�ecích modelech rezistentní epilepsie byla p�ekonána. (Brandt a kol., 

2006; van Vliet a kol., 2006; Volk a Löscher, 2005). Brandt a kolegové provedli svou 

studii na skupin� potkan� s epilepsií temporálního laloku. Rozd�lili je na 2 skupiny: 

rezistentní a reagující na dlouhodobou lé�bu fenobarbitalem, podávaném v maximálních 

tolerovaných dávkách. Rezistentní potkani m�li zvýšenou expresi Pgp v hippokampu a 

limbickém mozku. P�i lé�b� rezistentních potkan� fenobarbitalem spolu s Pgp 

inhibitorem tariquidarem byl ú�inek fenobarbitalu znovu obnoven beze zm�n jeho 

hladiny v plazm� �i neurotoxicity (Brandt a kol., 2006). V sou�asné dob� se na 

experimentálním zví�ecím modelu potvrdilo, že pomocnou lé�bou nimodipinu, 

kalciového  blokátoru také inhibujícího Pgp, lze znovu obnovit normální hipokampální 

farmakokinetiku fenytoinu, �ímž se dosáhne úplné kontroly záchvat� a vyvaruje se 

úmrtí následkem epileptikého statu na modelu epilepsie rezistentní k lé�b� fenytoinem 

(Höcht a kol., 2007). 

D�ív�jší studie navrhly n�která AED substráty transportovanými Pgp (Schinkel a 

kol., 1996), sou�asné studie Baltese (Baltes a kol., 2007b) a Crowe (Crowe a Teoh, 

2006) nazna�ují, že lidský a myší Pgp se liší substrátovou specifitou a pom�rn� málo 

AED je transportováno pomocí Pgp a upozor�ují, že transportní efektivita se m�že lišit i 

mezi jednotlivými tkán�mi. Nicmén� citlivost jejich modelu nebyla doložena. Pro 

ov��ení validity použitého modelu byly použity MDCKII psí ledviné a  LLC-PK1 

prase�í ledvinné bu�ky  transfekované  MDR1, MRP2 nebo potkaními mdr1a a mdr1b 

(Baltes a kol., 2007b) a Caco-2 bun��né linie (Crowe a Teoh, 2006.). Transportní studii 

demonstrovali v apikáln�-bazolaterálním sm�ru, tak i ve sm�ru bazolateráln�-apikálním. 

Transport byl v obou sm�rech shodný pro vigabatrin, gabapentin, fenobarbital, 

lamotrigin a karbamazepin a nebyl ovlivn�n p�idaným Pgp-inhibitorem. Pouze 

acetazolamid se ukázal být slabým Pgp-substrátem (Crowe a Teoh, 2006). AED 

fenytoin a levetiracetam byly transportovány potkaním Pgp, nikoli lidským a Pgp 

fenobarbital ani jedním z nich (Baltes a kol., 2007b). V obdobném pokusu neprokázali, 

že valproová kyseliny by byla substrátem Pgp, MRP1 a MRP2 (Baltes a kol., 2007a). 

Nebyly však zahrnuty slou�eniny, které jsou známými substráty Pgp, ale mají 

nízkou transportní efektivitu, umož�ují tak ov��it citlivost pokusu. M�že se stát, že 

AED jsou sice substráty Pgp, ale nejsou jím tak dob�e transportovány, aby mohly být 

použitým modelem odhaleny. Navíc není jasné, zda hladina Pgp na modelových 
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systémech p�esn� odpovídá hladin� Pgp v kapilárách mozku pacient� 

s farmakorezistentní epilepsií. 

Ovšem existují protich�dné d�kazy pro vstup Pgp substrát� do lidského 

rezistentního mozku. Jedna studie dosp�la k tomu, že není rozdíl v transportu 

verapamilu v epileptogenní  tkáni oproti neepileptogenní u pacient� s refrakterní 

epilepsií, ale nevylou�ila to, že zvýšený P-glykoproteinem zprost�edkovaný eflux 

v n�kterých regionech mozku je zodpov�dný za rezistenci k AED (Langer a kol., 2007). 

Zatímco jiná potvrdila zvýšení hladiny Pgp ve spojitosti se sníženou hladinou 

metabolitu oxkarbazepinu v epileptické mozkové tkáni u pacient� rezistentních na lé�bu 

oxkarbazepinem (Marchi a kol., 2005).  

Protože významný transport AED pomocí lidského Pgp nebyl dosud p�esv�d�iv� 

prokázán, výzkumníci se v sou�asnosti soust�e�ují na jiné transportéry v�etn� BCRP. 

BCRP byl shledán být spolulokalizován s Pgp (Sisodiya a kol., 2006), navrhující jeho 

podstatnou roli v HEB. Sou�asné studie ukázaly podstatnou expresi effluxového 

transportéru BCRP v endoteliálních bu�kách HEB.  

Aronica a kolegové studovali p�ítomnost BCRP v EB epileptických mozkových 

tkání v porovnání se zdravými mozkovými tkán�mi. Zkoumali jeho p�ítomnost 

u p�íklad� epileptických patologií, kterými jsou hipokampální skleróza (HS), fokální 

korová dysplázie (FCD) a epileptické mozkové nádory, jako je astrocytom, 

oligodendrogliom astrocytom, dysembryoblastický neuroepiteliální nádor (DNT), 

multiformní glioblastom. Exprese BCRP v mozkové tkání pacient� s HS v porovnání 

s kontrolní zdravou tkání se nijak nezm�nila. Tím se liší BCRP od ostatních 

transportér� Pgp, MRP1 a 2, MVP, u nichž se prokázala zvýšená exprese v hipokampu 

u pacient� s refrakterní  meziotemporální epilepsií. Exprese BCRP se též nepotvrdila 

v reaktivních astrocytech a dysplastických neuronech u FCD (Aronica a kol. 2005). 

Zatímco u jiných transportér� Pgp a MRP1 byla již v d�ív�jších studiích prokázána 

jejich zvýšená exprese v neuronech a reaktivních astrocytech u FCD (Ak. a kol. 2007). 

V každém p�ípad� se potvrdila zvýšená exprese BCRP u výše jmenovaných mozkových 

nádor�, jenž jak auto�i navrhují, m�že p�isp�t ke snížení pr�niku lé�iv do mozku a 

významn� ovlivnit biodostupnost AED do t�chto epileptických mozkových nádor� a 

potenciáln� p�isp�t k selhání antiepileptické lé�by (Aronica a kol. 2005). 

Zda n�která b�žn� užívaná AED jsou substráty transportovanými pomocí BCRP 

ukázala až následující studie �eských autor�. 
erveny se svými kolegy se v ní 

p�edevším zam��ili na fenobarbital, fenytoin, ethosuximid, primidom, valproát, 
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karbamazepin, klonazepam a lamotrigin. Dále byl zkoumán inhibi�ní efekt t�chto lé�iv 

na BCRP. Byly použity dv� metody: transportní experiment pro studii substrátové 

afinity AED k BCRP, pokus byl proveden na MDCKII bun��né linii a MDCKII-BCRP 

bun��né linii (tj. bun��ná linie s vloženou cDNA pro lidský BCRP) a akumula�ní test 

pro detekci schopnosti AED inhibovat BCRP v MEF3.8-BCRP bu�kách se známým 

substrátem BCRP, BODIPY FL prazosinem a mitoxantronem. 

MDCKII-BCRP bun��ná linie exprimuje BCRP na apikální stran�, proto 

o�ekávali zvýšený transport v bazolateráln�-apikálním sm�ru (BA) než apikáln�-

bazolaterálním (AB), pokud daná AED by byla substráty BCRP. P�edpoklad se 

nepotvrdil, nebyl nalezen významný rozdíl mezi transportem BA/AB a AB/BA p�es 

MDCKII bun��nou linii ani nebyl rozdíl v transportu mezi MDCKII-BCRP v porovnání 

s MDCKII bun��nou linií. 

BCRP limituje vstup jeho substrát� do bun�k, jestliže by testovaná AED 

inhibovala funkci BCRP, potvrdila by se zvýšená kumulace v bu�kách známých 

substrát� BCRP BODIPY FL prazosinu a mitoxantronu. S výjimkou valproátu 

v koncentraci 500 �m se však kumulace BODIPY FL prazozinu neprokázala, v p�ípad� 

druhého substrátu mitoxantronu se neobjevila zvýšená kumulace p�sobením ani 

jednoho z testovaných AED. Zda m�žeme valproát považovat za ihibitor BCRP je 

spekulativní. Ko143 a GF120918 byly použity k validaci metody jako známé substráty 

BCRP, s jejich použitím byla pozorována zvýšená bun��ná kumulace BODIPY FL 

prazosinu (Cerveny a kol., 2006). 

Žádná z�ejmá interakce testovaných AED a BCRP nebyla pozorována. Takže 

tato lé�iva v p�íslušných terapeutických koncentracích nejsou substráty ani inhibitory  

BCRP. Na základ� in vitro výsledk� m�žeme shrnout, že rezistence k lé�b� t�mito 

lé�ivy pravd�podobn� není zp�sobena zvýšenou expresí BCRP v HEB u nádor� 

epileptického mozku (Cerveny a kol., 2006). Sou�asné studie tedy nepotvrdily, že by 

BCRP transportoval d�ležitá AED, nicmén� je pot�eba dalších studií. 

A�koli existují n�jaké nesrovnalosti p�i studování transportu AED pomocí Pgp 

nebo MRP transportér� v r�zných modelových systémech, objeveným faktem z�stává, 

že velký po�et AED je aktivn� transportováno Pgp nebo MRP transportéry v HEB. 

A�koli dostupné údaje ukazují, že AED jsou za normálních podmínek jen pom�rn� 

slabými substráty t�chto transportér�, jejich zvýšená exprese m�že významn� snížit 

hladinu t�chto lé�iv a tím významn� p�isp�t k FE. 
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2.6.4. Zp�soby modulace ABC transportér� v souvislosti se zlepšením penetrace   

lé�iv (AED) do mozku a snížením jejich možné toxicity 

K zvýšení p�íjmu lé�iv do mozku a potla�ení lékové rezistence u epilepsie je 

možné uplatnit n�kolik strategií lé�by: inhibici ABC transportér�, hledání nových 

lipofilních slou�enin, které nejsou substráty ABC transportér�, formulací lé�iv do 

speciálních struktur, jež zprost�edkují jejich transport p�es HEB, možnosti genotypizace 

polymorfizm� ABC transportér�. Každá modulace funkce ABC transportér� sebou 

p�ináší i riziko. Experimenty s knockoutovanými myšmi prokázaly, že lé�iva, jež jsou 

normáln� tolerována, se stávají neurotoxickými, jestliže v HEB nejsou p�ítomné ABC 

transportéry. První generace Pgp inhibitor� (verapamil, cyklosporin) je jen málo ú�inná 

a je zapot�ebí vysokých dávek k vyvolání dostate�né inhibice, s následným toxickým 

p�sobením t�chto inhibitor�. Navíc tyto inhibitory blokují i funkce Pgp v jiných 

tkáních, kde Pgp zabezpe�uje eliminaci lé�iv. D�sledkem toho zvýšená hladina t�chto 

lé�iv v t�le dosahuje toxických ú�ink� a je tedy nezbytné redukovat jejich. Druhá 

generace inhibitor� (valspodar a birikodar), je ú�inn�jší a tolerovateln�jší, ale stále 

vyžadují nutnost redukce dávek lé�iv. Nevýhoda obou generací spo�ívá v  nespecifit� 

k Pgp a sou�asné inhibici jiných transportér�. Postupný vývoj dosp�l k t�etí generaci 

inhibitor� (tariquidaru a pyronaridinu, které jsou specifické k Pgp, mají lepší 

biologickou dostupnost a delší trvání ú�inku. Tariquidar se zdá být vhodným 

kandidátem-inhibitorem ABC transportér� a umož�uje tak úsp�ch AED v dosažení 

kontroly záchvat� asi u 40% pacient� (Hughes, 2008). Také pilotní studie, jejímž cílem 

by bylo prokázat, že podání pyronaridinu k AED snižuje frekvenci záchvat� u pacient� 

s FE, by mohla p�inést slibný za�átek pro testování ú�inku pyronaridinu v klinické 

dvojit� zaslepené randomizované studii (Asadi-Pooya a kol., 2007). V onkologii se 

testovalo využití mnoha inhibitor� Pgp k potla�ení rezistence, ale klinické pokusy 

nesplnily o�ekávání. Po nad�jné druhé fázi klinických studií, t�etí fáze p�ed�asn� 

skon�ily z d�vod� nep�ijatelné toxicity.  

Další možné zlepšením penetrace lé�iv p�es HEB je umož�uje enkapsulace lé�iv 

do nano�ástic. Ty jsou pak schopné zajistit transport p�es HEB mechanizmem 

endocytózy. K transportu Pgp substrát� lze též použít monoklonální protilátkou zna�ené 

imunolipozomy, která rozeznává receptory v HEB, naváže se na n� a endocytózou Pgp 

substrát se p�enese do mozku. Transport pomocí nano�ástic a imunolipozom� byl 

zkoumán hlavn� v oblasti onkologie (Sarkadi a kol., 2006). U epilepsie se dosud takové 

studie neobjevily. A to nejspíše z d�vodu, že zatímco v onkologii k lé�b� rakoviny se 
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používá mnoho lé�iv, o nichž je známo, že jsou substráty Pgp a u ur�itých typ� 

rakoviny byla prokázána nadexprese Pgp, nicmén� dosud nebyl demonstrován 

významný klinický ú�inek kombinací Pgp substrátu s inhibitorem.   V neurologii to 

vypadá tak, že Pgp je upregulován u refrakterní epilepsie zví�at i lidí a zatímco podání 

Pgp inhibitoru zvrátí farmakorezistentní epilepsii na modelech zví�at a neoficiáln� u 

pacient�, jen málo AED jsou substráty Pgp (Robey a kol., 2008). 

Hledání nových AED, které nejsou transportovány ABC transportéry, by též 

p�ineslo velkou výhodu oproti dosud používaným AED u pacient� s FE, a�koli jak bylo 

výše uvedeno, jen málo AED je skute�n� substráty Pgp. Nabízí se však možnost, že 

AED mohou být substráty jiných transportér�, proto cílem nových studií by se m�l stát 

výzkum dalších transportér� a jejich role ve vzniku FE (Postchka a Löscher, 2005).  

Genetické polymorfizmy lékových transportér� mohou p�isp�t k individuálním 

rozdíl�m v odpov�di na podaná lé�iva. Proto definování genotyp� polymorfizm� 

zodpov�dných za modulaci exprese a funkce ABC transportér� p�edpoví individuální 

odpov�� na AED, minimalizuje nežádoucí ú�inky a zlepší tak bezpe�nost a ú�innost 

lé�by. 
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2.6.5. Polymorfizmy ABC transportér� a jejich role ve vzniku FE 

Krom� vrozené nebo získané nadm�rné exprese mnoho�etných lékových 

transportér� v HEB nebo v HLB u pacient� s epilepsií, mohou hrát roli ve 

farmakorezisteci funk�ní polymorfizmy t�chto transportér� (Kerb a kol., 2001). 

Polymorfizmy v MDR1 genu mohou ovliv�ovat funkci a expresi Pgp. Bodové 

polymorfizmy jsou zám�ny jedné báze na specifickém míst� genu za jinou (tzv. Single 

Nucleotide Polymorphisms - SNPs) vyskytující se v populaci s �etností v�tší než 1%. 

Dva podstatné faktory ur�ují aktivitu P-glykoproteinem zprost�edkovaného transportu 

lé�iv:  

a) výše exprese MDR1 kontroluje množství proteinu, který se syntetizuje 

v bu�kách. Místa v sekvenci MDR1 genu, ve kterých rozdíly v sekvenci mohou 

ovliv�ovat stupe� exprese, jsou promotor a/nebo enhancer, sekvence ovliv�ující zp�sob 

a ú�innost tvorby pre-mRNA a sekvence ovliv�ující stabilitu mRNA. Nekódující oblasti 

MDR1 genu pravd�podobn� p�ímo neovliv�ují expresi, ale mohou být ve spojitosti 

s regula�ními oblastmi exprese (promotory/enhancery). Proto je d�ležité identifikovat 

variace v MDR1 genu-polymorfizmy, které sice p�ímo neovliv�ují expresi, a ur�it alely 

p�sobící zde jako markery stupn� exprese (fenotypu) (Hoffmeyer a kol., 2000). 

b) funk�nost Pgp ur�uje míru substrátové specifity a ú�innost transportu 

substrát�. Ta je ur�ena po�adím aminokyselin proteinu, kódovaným MDR1 genem. 

Mutace, které m�ní po�adí a typ aminokyseliny, mohou m�nit substrátové spektrum 

Pgp, ú�innost transportu a také citlivost Pgp k p�sobení inhibitor�. Proto je d�ležité 

definovat variace MDR1 genu (polymorfizm�), dále s jakou frekvencí a v jakých 

pozicích se vyskytují a zda n�které z nich souvisí se zm�nou aktivity a/nebo 

nežádoucími ú�inky lé�iv, které jsou substráty Pgp (Hoffmeyer a kol., 2000). 

Rozsáhlejším studiem polymorfizm� v MDR1 genu a jejich distribucí u b�lošské 

populace se jako první zabývali Hoffmeyer se spoluautory. Identifikovali 15 

polymorfizm� MDR1 genu, z nich 11 nekódující SNP v intronech a pozicích s 

kolísavým párováním bází a 1 nekódující SNP, který ur�uje ATG transla�ní inicia�ní 

kodon. T�i polymorfizmy v exonech 2, 5, 11 m�nily sekvenci aminokyselin. U 

polymorfizmu v exonu 26 (C3435T) nalezli statisticky významnou souvislost s Pgp 

expresí. Dále pak zkoumali spojitost genotypu v souvislosti s polymorfizmem exonu 26 

v pozici 3435 (C3435T), který nezp�sobuje zm�ny v sekvenci aminokyselin, m�ní 

intenzitu exprese Pgp v duodenu a tím ovliv�uje farmakokinetiku jeho substrát�. 
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Prokázali, že homozygotní jedinci T/T mají dvakrát nižší expresi MDR1 genu oproti 

homozygotním jedinc�m C/C. Následkem toho nejnižší hladinu Pgp m�li homozygoti 

s genotypem TT a nejvyšší expresi Pgp homozygoti s genotypem CC. U jedinc� 

homozygotních pro alelu T (mutantní alela) byla ve srovnání s jedinci homozygotními 

pro alelu C (standardní alela) zaznamenána statisticky významn� vyšší plazmatická 

koncentrace digoxinu, Pgp-substrátu. Polymorfizmus 3435 C>T p�sobí z�ejm� 

mechanizmem ovlivn�ní stability sekundární struktury  m-RNA (Wang a kol., 2005). 

K osv�tlení mechanizmu rezistence  AED-lé�by p�isp�li Lombardo a jeho kolegové. 

Zam��ili se na t�i cíle: úrove� exprese Pgp, MRP1 a MRP2; aktivaci pregnantního X 

receptoru (PXR) a konstitutivního androstanového receptoru (CAR) a vztahem mezi 

zvýšenou expresí Pgp a MRP transportér� s aktivací PXR a CAR. Studii provedli na 

endoteliální bun��né linii, GPNT a RBE4, potkaního mozku s následnou lé�bou AED: 

topiramátem, fenobarbitalem, karbamazepinem, tiagabinem, levetiracetamem 

fenytoinem. Karbamazepin, fenobarbital a fenytoin navodily vyšší hladinu Pgp a MRP 

exprese, které byly ve spojitosti se zvýšenou aktivací PXR a CAR receptor� 

v porovnání s topiramátem, tiagabinem a levetiracetamem (Lombardo a kol., 2008). 

Vlivem genotypu na expresi Pgp se zabývalo mnoho studií, jejich výsledky jsou 

rozporuplné, ale v�tšina z nich nepodpo�ila p�evratnou studii Hoffmeyera. Siegmund se 

spolupracovníky a Goto se spolupracovníky neodhalili významný vliv MDR1 genotypu 

na intestinální expresi Pgp (Siegmund a kol., 2002 a Goto a kol. 2002). N�které studie 

navrhly, že polymorfizmus C3435T není hlavním p�í�inným faktorem ovlivn�ní Pgp 

exprese, ale uplat�uje se spíše jako rozpoznávací marker pro jednu �i více dosud 

nepoznaných variací genu.  

Jeden polymorfizmus se �asto vyskytuje sou�asn� s polymorfizmem v jiné 

pozici (tzv. haplotyp). Polymorfizmus C3435T v exonu 26 má souvislost 

s polymorfizmy C1236T v exonu 12 a G2677T/A v exonu 21. Proto je d�ležité provád�t 

analýzu t�chto haplotyp� sou�asn�, protože studium samotného polymorfizmu C3435T 

p�ináší rozporuplné výsledky. Nap�. pro haplotyp s T alelou v pozici 3435 a G v 2677 

nam��ili vyšší plazmatické koncentrace digoxinu. Naopak u nositel� alel s haplotypem 

T v pozici 3435 a T alelou v pozici 2677 a u nositel� standardních alel byly nam��ené 

hodnoty nižší (Johne a kol., 2002).  

Vyskytují se však mezi etnickými skupinami rozdíly ve frekvenci výskytu 

polymorfizm� MDR1. Pro C3435T je frekvence genotyp� C/C a T/T v b�lošské 

populaci p�ibližn� shodná 25%, u Asiat� se frekvence genotyp� liší, zatímco u Afri�an� 
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je frekvence T/T genotypu do 5%. Proto n�kdy studie provád�né v odlišných etnických 

skupinách dávají rozdílné výsledky. 

Zna�né rozdíly v genotypu a alelové frekvenci existují mezi africkou a 

belošsko/asijskou populací. U africké populace je frekvence výskytu pro C alelu: 83% 

Gha�ané, 83% Ke�ané, 84% Afri�tí Ameri�ané a 73% Sudánci. U b�lošsko/asijské 

populace byla nalezena frekvence C alely mnohem nižší: 48% Britové, 43% Portugalci, 

34% Jihozápadní Asiaté, 53% 
í�ané, 59% Filipí�ané a 55% obyvatelé Saudské 

Arabie. Vysoká frekvence C alely u africké populace nazna�uje zvýšenou expresi Pgp a 

m�že tak p�edpovídat d�ležité terapeutické d�sledky v užívání na Pgp závislých lé�iv u 

jedinc� v této populaci (Ameyaw a kol., 2001). 

D�ležitá role polymorfizm� MDR1 genu se potvrdila i v souvislosti s FE. Huang 

se spolupracovníky zkoumali spojitost úplného haplotypového systému ABCB1 genu 

s odpov�dí na epileptickou lé�bu. Jejich výsledky ukázaly, že t�i lokusy, C1236T, 

G2677T a C3435T, spole�n� ovliv�ují odpov�� na AED lé�bu a jsou považovány za 

komplexní polymorfní systém odpov�di na léky. Zkoumání haplotyp� t�chto t�í lokus� 

by mohlo být užite�né v prognóze lékové rezistence u epilepsie (Hung a kol., 2005). Ve 

své pozd�jší studii se op�tovn� zabývali rolí G2677T a C3435T polymorfizm� ve FE a 

svoji d�ív�jší teorii znovu potvrdili (Hung a kol., 2007). 

Protože frekvence polymorfizm� gen� v populaci závisí na etnické skupin�, Kim 

a kolegové zkoumali funk�ní význam C3435T polymorfizm� MDR1 genu u korejských 

epileptických pacient�. Analýza C3435T alely ukázala, že není významná spojitost 

mezi CC genotypem a mnoho�etnou lékovou rezistencí u epilepsie. Proto vliv C3435T 

polymorfizmu na mno�etnou lékovou rezistentní nemusí být významný u korejské 

populace a bylo by nezbytné objasnit efekt C3435T polymorfizmu u r�zných etnických 

populací. (Kim a kol., 2006).  

Podobn� Tan a kolegové provedli replika�ní studii u 401 rezistentních pacient� a 

208 pacient� odpovídajících na lé�bu, ale nenašli žádnou souvislost mezi CC 

genotypem a rezistentní epilepsií (Tan a kol., 2004).  

Také Shahwan se spoluautory nebyli schopni prokázat p�vodní spojitost 

rezistentní epilepsie s C3435T v irské populaci ani spojitost s jinými funk�ními 

variantami v jednoduchých nukleotidových polymorfizmech nebo haplotypech v MDR1 

genu. Vyhodnocení jiných pokusných replika�ních studií p�ispívá k tomu, že kdyby 

byla p�vodní C3435T asociace skute�n� pravdivá, projevila by se zvýšenou citlivostí 

k použitému fenotypu. Odlišné výsledky této a jiných studií mohou nazna�ovat, že 
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p�vodní zprávy o tom, že CC genotyp u polymorfizmu C3435T v ABCB1 je 

zodpov�dný za rezistentní epilepsii, jsou falešn� pozitivní (Shahwan a kol. 2007). 

Lakhan se spolupracovníky se zam��ili na t�i hlavní polymorfizmy MDR1 genu: 

1236C>T 2677G>T/A a 3435C>T u indických epileptických pacient�. Neprokázali 

však žádný rozdíl v genotypové ani haplotypové frekvenci t�chto polymorfizm� p�i 

srovnání rezistentních pacient� a t�ch, co reagují na lé�bu. Polymorfizmy MDR1 genu 

nemají tedy vliv na vznik FE u indických pacient� (Lakhan a kol, 2009). 

Bournissen a kolegové provedli meta-anlýzu zam��enou na spojitost mezi 

MDR1 polymorfizmem a FE, do které zahrnuli všechny výsledky studií publikovaných 

do zá�í 2007, týkající se genotypizace C3435T polymorfizmu rezistentních pacient� a 

pacient� reagujících na AED lé�bu. V sekundární analýze vzali v úvahu i genetickou 

heterogenitu v rámci etnických skupin. Neidentifikovali ale žádnou souvislost mezi 

MDR1 polymorfizmem a AED-rezistencí (pom�r šancí 1.15; 95% konfiden�ní interval 

(CI) 0.78-1.70; p = 0.48). V subanalýzové studii na základ� etnického rozlišení dosp�li 

k podobným výsledk�m (evropská kohorta: OR = 1.31; 95% CI 0.89-1.94, p = 0.18; 

asijská kohorta: OR = 0.99; 95% CI 0.51-1.89, p = 0.96). Auto�i se zmi�ují, že 

v sou�asné dob� genetická typizace MDR1 polymorfizmu není perspektivní pro 

rezistentní pacienty (Bournissen a kol., 2008). 

V turecké populaci Ozgon a spolupracovníci vyšet�ovali výskyt MDR1 C3435T 

polymorfizmu (SNP se sníženou expresí a aktivitou P-gp) u reagujících na lé�bu 

v porovnání s pacienty s rezistentní epilepsií, kte�í jsou lé�eni karbamazepinem, jež je 

substrátem tohoto proteinu. Žádný statisticky významný vztah genotyp� mezi 

rezistentními pacienty se neprokázal. Frekvence výskytu homozygótního TT genotypu 

byla 15% u reagujících pacient�, 11,3% u rezistentních pacient� a 25,8% u kontrolní 

skupiny. Také se nepotvrdil žádný významný vztah mezi p�ítomností specifické alely a 

plazmatickou hladinou/dávkovacím ukazatelem karbamazepinu. Studie nepodpo�ila 

žádný podstatný vztah mezi MDR1 (C3435T) polymorfizmem a rezistencí ke 

karbamazepinu u tureckých epileptických pacient�. (Ozgon a kol., 2008). 

K podobným záv�r�m v turecké populaci dosp�li Decricioglu se spoluautory. 

Zkoumali frekvenci C3435T polymorfizmu u pacient�, kte�í podstoupili chirurgické 

odn�tí epileptického ložiska, v porovnání se zdravými kontrolami. Neobjevili žádný 

významný rozdíl ve frekvenci alel C vs. T ani rozdíl v genotypové frekvenci 

(Decricioglu a kol., 2009). 
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Kwan a kolegové zkoumali v �ínské populaci, zda CC genotyp 3435C>T 

polymorfizmu je spojen s lékovou rezistencí, jak se již d�íve ukázalo u belošských 

pacient� s epilepsií. Pacienti s rezistentní epilepsií m�li pravd�podobn�ji TT genotyp 

v porovnání s t�mi, kte�í reagovali na lé�bu.  Jejich výsledky jsou v kontrastu 

s výsledky studií u b�lošské populace a zvýraz�ují tak složitost pravd�podobné role 

tohoto polymorfizmu v odpov�di na lé�bu AED v r�zných etnických populacích (Kwan 

a kol., 2007).  

Seo se spoluautory studovali efekt ABCB1 polymorfizmu na schopnost 

odpov�di na AED-lé�bu a na farmakokinetiku karbamazepinu u japonských 

epileptických pacient�, kte�í užívají karbamazepin. U rezistentních pacient� se 

vyskytoval s vyšší pravd�podobností TT genotyp u C3435T polymorfizmu než u 

pacient� reagujících na lé�bu. Podobn� frekvence T-T-T haplotypu na C1236T, 

G2677T/A a C3435T byla vyšší u resistentních pacient�. Jejich výsledky byly opa�né 

než p�edešlé výsledky získané u evropských pacient�, tudíž vliv ABCB1 polymorfizmu 

na schopnost odpov�di AED a Pgp aktivita se m�že mezi rasami lišit (Seo a kol., 2006). 

Ebid a kolegové se snažili vysv�tlit efekt polymorfizmu v MDR genech u 

egyptských epileptických pacient� na plazmatickou hladinu fenytoinu a ze získaných 

výsledk� od pacient� vyhodnotit jeho zahrnutí v lékové rezistenci a toxicit�, která je 

obvykle spojována s AED. Genotypizací jejich pacient� a kontrolních skupin odhalili 

genotypovou distribuci CC, CT, TT: 55.50%, 38.00%, 6.50% u rezistentních pacient�, 

CC, CT, TT: 13.50%, 46.00%, 40.50% u reagujících pacient� na lé�bu, a CC, CT, TT: 

24.00%, 48.00%, 28.00% u konrolních subjekt�. U pacient� s rezistentní epilepsií se 

�ast�ji vyskytoval CC než TT genotyp (P<0.001). Z celkového po�tu 100 epileptických 

pacient�, 13 pacient� m�lo plazmatickou hladinu fenytoinu vyšší než je maximální 

bezpe�ná koncentrace. T�chto 13 m�lo �ast�ji CC genotyp než TT v porovnání se 

zbytkem pacient�. U pacient� reagujících na lé�bu se neukázala žádná odchylka od 

kontrolní skupiny. ABCB1 se tak stává d�ležitým kandidátem v potenciálním ovlivn�ní 

odpov�di na AED. Jejich záv�ry nazna�ují, že s použitím genotypových údaj� lze 

bezpe�n�ji zkrátit dobu pot�ebnou k dosažení efektivní dávky. Proto je prioritní 

zhodnotit prosp�šnost úpravy dávkování lék�, které jsou substráty produktu tohoto 

genu, na základ� zjišt�ní genotypu (Ebid a kol., 2007). 
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FE je závažným klinickým problémem se zvýšenou morbiditou a mortalitou, až 

30% epileptických pacient� je rezistentní k AED lé�b� a nepoda�í se u nich dosáhnout 

bezzáchvatového stavu ani p�i správn� podávané lé�b� dostupnými AED, atˇ již 

samostatn� �i v kombinaci. Zdá se, že existuje mnoho p�í�in FE a pravd�podobn� se 

jedná o multifaktoriální proces. Avšak skute�nost, že v�tšina pacient� rezistentních 

k lé�b�, je sou�asn� rezistentní k širokému spektru AED s r�zným mechanizmem 

ú�inku, p�ispívá k tomu, že možným vysv�tlením rozvoje farmakorezistence, je snížený 

uptake AED do mozku p�es HEB. Do pop�edí zájmu se tak dostávají ABC transportéry, 

u nichž fenomén mnoho�etné lékové rezistence byl již objeven v souvislosti s lé�bou 

rakoviny. ABC transportéry (ATP binding cassette), které pro svou transportní funkci 

spot�ebovávají energii hydrolýzou ATP, se uplat�ují ve farmakokinetice širokého 

spektra zejm. lipofilních lé�iva a chrání tak organizmus p�ed jejich nežádoucí kumulací 

a možnými toxickými ú�inky t�chto lé�iv. S tím souvisí i jejich preferen�ní lokalizace 

v orgánech s bariérovou a exkre�ní funkcí (játrech, ledvinách, st�evech, placent�, HEB, 

HLB, HTB). Výzkumníci se zabývali p�edevším lokalizací a expresí Pgp v EB 

hematoencefalické bariéry jako hlavního kandidáta v souvislosti se vznikem FE, dále 

pak MRP transportéry a BCRP. N�které studie odhalily i výskyt Pgp v astrocytech a 

neuronech, ale v�tšina studií potvrzuje jeho detekci v t�chto strukturách pouze za 

patologických podmínek, nap�. práv� u epilepsie. V experimentálních modelech na 

zví�atech i u rezistentních pacient� se v porovnání s reagujícími na lé�bu objevila 

zvýšená exprese Pgp jak v EB HEB, tak i astrocytech a neuronech v epileptické tkáni u 

HS, FCD a DNT (Sisodiya a kol., 2002; Marchi a kol.; 2004; Ak a kol., 2007; 

Lazarowski a kol., 2004b). Studie však p�inesly rozporuplné výsledky v tom, zda 

zvýšená exprese je d�sledkem chronického podávání AED, typu epilepsie �i frekvence 

nekontrolovaných záchvat� (Regesta a Tanganelli, 1999; Zhang a kol., 1999; Löscher, 

2002; Wen a kol.; 2008). Zvýšená exprese BCRP v EB HEB, astrocytech ani neuronech 

se nedokázala u patologií typu HS, FCD, ale u mozkových nádor� DNT se potvrdila, a 

tím také nabídla jeho možnou roli ve vzniku FE (Aronica a kol., 2005).  

Aby role Pgp mohla být zahrnuta ve vzniku FE v souvislosti s užívanými AED, 

je nezbytné ur�it, zda jejich transport v HEB zajiš�uje Pgp. Dosavadní studie však 

odhalily, že jen málo AED jsou substráty humánního Pgp. Topiramát, lamotrigin a 

gabapentin u mdr1 knockoutovaných myší jsou substráty Pgp, nikoli však fenobarbital, 

fenytoin, valproát a vigabatrin (Sills a Kwan, 2001). Fenytoin, fenobarbital, 

karbamazepin, oxkarbazepin, lamotrigin, gabapentin, felbamát a topiramát jsou 
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substráty Pgp a n�které z nich jsou také transportovány v HEB pomocí MRP 

transportér� (Löscher a Potschka, 2005). Sou�asné studie nazna�ují, že lidský a myší 

Pgp se liší substrátovou specifitou, vigabatrin, gabapentin, fenobarbital, lamotrigin a 

karbamazepin nejsou transportovány Pgp na bun��ných liniích transfekovaných Pgp 

(Baltes a kol., 2007; Crowe a Teoh, 2006). Zatímco v onkologii se používá mnoho 

lé�iv, o nichž je známo, že jsou substráty Pgp a u ur�itých typ� rakoviny byla prokázána 

nadexprese Pgp, u FE to vypadá, že Pgp je upregulován u zví�at i lidí, ale jen málo AED 

jsou substráty Pgp. Pomocí inhibitor� Pgp se však poda�ilo zvrátit FE u pacient� a 

obnovit ú�inek fenobarbitalu a fenytoinu (Brandt a kol., 2006; Hocht a kol., 2007; 

Lazarowski a kol., 2007). To dokladuje jednu z možností zvýšení hladiny AED a 

potla�ení FE v mozku, pomocí blokády Pgp specifickými inhibitory.  

Rozporuplnost výsledk� výše zmín�ných studií spo�ívá hlavn� v jiných 

metodách a podmínkách, za kterých pokusy prob�hly (použití r�zných zví�ecích model� 

a bun��ných linií a r�zných známých substrát� pro ov��ení validity pokusu znesnad�uje 

porovávání získaných výsledk�, tká�ová distribuce a exprese Pgp se m�že lišit a také 

není jasné, zda hladina Pgp na modelových systémech p�esn� odpovídá hladin� Pgp 

v kapilárách mozku pacient� s FE. Navíc zkoumaná AED mohou být jen slabými 

substráty Pgp s nízkou afinitou a tudíž nemusela být detekována použitou metodou.). 

Výzkumníci p�esv�d�iv� nedokázali, že AED jsou transportovány Pgp, proto by mohlo 

být perspektivn�jší p�enést svoji pozornost na ostatní ABC-transportéry. 
ervený 

s kolegy se zam��ili na BCRP. Zjistili však, že zkoumaná AED: fenobarbital, fenytoin, 

ethosuximid, primidon, valproát, karbamazepin, klonazepam a lamotrigin, nejsou 

substráty ani inhibitory  BCRP v p�íslušných terapeutických koncentracích (Cerveny a 

kol., 2006). Nicmén� je pot�eba dalšího zkoumání k ov��ení, zda AED jsou substráty 

BCRP, a hlavn� se v této souvislosti zam��it na další MRP transportéry. 

Vysv�tlení, pro� dva pacienti se stejným typem epilepsie a záchvat� se liší 

v odpov�di na AED, by mohly objasnit genetické studie zam���né na variace sekvencí 

DNA, polymorfizmus, který je podmínkou vzniku rozdíl� ve struktu�e a funkci Pgp. 

Výb�r vhodných lé�iv a odpovídajících dávek s ohledem na genetickou predispozici 

jedince dovoluje poskytnout konkrétnímu pacientovi optimální lé�bu. Možnost 

genetického zmapování populace pacient� a tím odhadnutí p�edem individuální 

odpov�di na lé�ivo m�že zlepšit ú�innost a bezpe�nost lé�by. P�esto se stále žádan�jším 

cílem stává vyvinout lé�iva, která nejsou ovlivn�ná genetickými polymorfizmy a 
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vykazují jen malou interindividuální variabilitou se širokým spektrem terapeutické 

ú�innosti (Mizuno a kol., 2003). 

Definování a charakterizace variací v MDR1 genu a jejich vliv na expresi a 

aktivitu Pgp p�ispívá k odhalení rozdílné farmakokinetiky lé�iv, které jsou 

transportovány Pgp. V této souvislosti bylo provedeno hodn� studií, v�tšina z nich se 

zam��ila na C3435T polymorfizmus v exonu 26 v MDR1 genu a potvrdila jeho možnou 

roli jako rizikového faktoru u onemocn�ní, kdy jsou pacienti �asto rezistentní na lé�bu 

(ulcerózní kolitida, Parkinsonova nemoc, r�zné typy rakoviny) (Schwab a kol., 2003; 

Furono a kol., 2002; Kurzawski a kol., 2005; Jamroziak a kol., 2004; Xhemo a kol., 

2007). Vyšet�ování alelové a genotypové frekvence C3435T odhalilo rozdílné výsledky 

v etnických populacích, a proto i studium jeho role u FE bylo zkoumáno a poté 

srovnáváno mezi etniky (Sakaeda a kol., 2005). V souvislosti s FE byly odhaleny t�i 

nejpodstatn�jší polymorfizmy C1236T, G2677T/A a C3435T (Huang a kol., 2005). 

Zvýšená exprese  Pgp byla nalezena ve spojitosti s CC genotypem na C3435T 

v b�lošské populaci a pro homozygoty s TT genotypem byla pak v následném pokusu 

zaznamenána statisticky vyšší plazmatická hladina digoxinu, Pgp substrátu, oproti 

homozygót�m s CC genotypem (Hoffmeyer a kol., 2000). Dále v b�lošské populaci 

(Siddiqui a kol., 2003) a v �ínské populaci m�li pacienti s FE �ast�ji TT genotyp na 

C3435T v porovnání s reagujícími na lé�bu (Kwan a kol., 2007), stejn� tomu bylo u 

japonských pacient� s FE a také frekvence T-T-T haplotypu na C1236T, G2677T/A a 

C3435T byla vyšší u resistentních pacient�. (Seo a kol., 2006). 

Další studie p�inesly opa�né výsledky vlivu genotypu CC versus TT. Egyptští 

pacienti s FE v porovnání s pacienty reagujícími na lé�bu m�li �ast�ji CC genotyp 

C3435T (Egid a kol., 2007). A navíc se v mnoha studiích v r�zných populacích 

nepotvrdila žádná statisticky významná spojitost C3435T s FE u korejských, irských, 

tureckých pacient� (Tan a kol., 2004, Kim a kol. 2006, Shahwan a kol. 2007, Ozgon  a 

kol. 2008, Decricioglu a kol., 2009). U indických epileptických se neprokázal žádný 

rozdíl v genotypové ani haplotypové frekvenci polymorfizm� pacient� 1236C>T 

2677G>T/A a 3435C>T p�i srovnání rezistentních pacient� a t�ch, kte�í reagují na lé�bu 

(Lakhan a kol., 2009). Zkoumaní souvisejících haplotypových frekvencí polymorfizm� 

1236C>T 2677G>T/A a 3435C>T najednou by mohlo sjednotit rozporuplné výsledky, 

nicmén� v tomto ohledu dosud nebylo provedeno dostatek studií. 

Získané výsledky polymorfizmu C3435T v MDR1 genu ze studií nap�í� 

populacemi jsou nejednotné a jednozna�n� neupevnily a nepotvrdily vliv CC �i TT 



 71 

genotypu (C �i T alely) na sníženou �i zvýšenou expresi Pgp. Nad�je vkládané do 

objasn�ní C3435T polymorfizmu ve FE se tedy zatím nenaplnily. Zárove� však 

výzkumníci nevyvrátily možnost, že sice tento polymorfizmus není hlavním p�í�inným 

faktorem FE, ale m�že být ve vazebné nerovnováze se skute�ným kauzálním 

polymorfizmem (v promotorovém regionu a/nebo na hranici exonu/intronu d�ležitého 

pro mRNA sest�ih) a slouží vícemén� jako jeho marker.  
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Záv�rem lze konstatovat, že dosavadní studie p�inesly n�kolik d�kaz� 

podporujících roli ABC transportér� v mechanizmu vzniku FE, ale zárove� i n�kolik 

d�kaz� tuto roli vyvracející (objevené d�kazy se týkají zejm. Pgp, n�které pak BCRP, 

protože tyto dva transportéry byly z rodiny ABC transportér� v této souvislosti nejvíce 

studovány): 

D�kazy získané na zví�ecích modelech FE i u pacient� s FE, že Pgp a BCRP 

jsou zvýšen� exprimovány v EB HEB, reaktivních astrocytech a dysplastických 

neuronech zejm. pak v epileptogenních ložiskách patologických struktur HS, FCD DNT  

a tím zde snižovat intracelulární koncentraci AED. 

D�kazy provedené na experimentálních modelech s využitím knockoutovaných 

myší, že lékové transportéry resp. Pgp regulují koncentraci AED v mozku a že podáním 

specifických inhibitor� Pgp lze op�t zvýšit hladinu AED v mozku, zvrátit FE a op�t 

navodit bezzáchvatovou kontrolu. 

D�kazy, že jen málo AED jsou skute�n� substráty Pgp, a dokonce žádná AED se 

neukázala být substráty BCRP, v této souvislosti však nebylo provedeno dostatek studií. 

Rozporuplné d�kazy o tom, zda zvýšená exprese Pgp je p�í�inou epilepsie �i k ní 

dochází až jako následek �asté záchvatové aktivity.  

Nep�esv�d�ivé d�kazy, že polymorfizmy MDR1 genu ovliv�ují expresi a funkci 

Pgp u FE. Op�t musím poznamenat, že d�kladn� byl studován pouze jeden typ 

polymorfizmu (C3435T). 

D�kazy pro roli Pgp a BCRP jsou nep�esv�d�ivé a nedosta�ující, a proto by bylo 

vhodné zam��it cíl dalších studií na ostatní ABC transportéry, jejich expresi, lokalizaci, 

funkci, substrátovou specifiku a další faktory v souvislosti s FE. Nad�jné se zdá být 

studium genetických polymorfizm�, frekvence alel a genotyp� a jejich vliv na expresi a 

funkci transportér� v populaci i mezi etniky. Výzkumníci se dosud dostate�n� 

polymorfizmy gen� t�chto transportér� nezabývali, a�koli v p�ípad� úsp�chu p�ináší 

možnost p�edpovídání farmakorezistentního typu a možnost modulace transportér� za 

ú�elem dosažení vhodné a efektivní AED lé�by pro konkrétního pacienta. 
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6. Souhrn 
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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. 
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7. Summary 
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The diploma thesis summarizes the recent knowledge on the possible role ABC 

transporters in mechanisms of refractory epilepsy. Approximately 30% of patients with 

epilepsy are refractory to treatment. An important characteristic of pharmacoresistant 

epilepsy (PE) is that most patients are at the same time resistant to several antiepileptics 

(AED) even though these drugs act by different mechanisms. It was suggested that one 

of the main cause of pharmacoresistance is the decreased drug uptake into the brain 

mediated by multidrug transporters in the blood-brain barier (BBB). The ABC 

transporters studied in relation to PE are the following: P-glycoprotein (Pgp, coded by 

MDR1 gene), some members of the multidrug resistance protein (MRP) family and the 

breast cancer resistance protein (BCRP). The over-expression of the ABC transporters 

was demonstrated in capillary endothelial cells of BBB, and astrocytes and neurons of 

epileptogenic brain tissue. Therefore modulation of ABC efflux transporters of the BBB 

could be a novel strategy to enhance the penetration of AED into the brain. 

Coadministration of inhibitors with less toxicity, higher potency and specifity to Pgp 

together with AED could thus reverse PE and achieve seizure control in epilepsy. The 

characterization of variations in the MDR1 gene and influence of MDR1 genotypes in 

relation with refractory epilepsy may become an effective tool for improving AED 

therapy. Three important polymorphisms C3435T, C1236T G2677T/A were reported to 

be associated with expression and function Pgp in multidrug-resistant epilepsy. 

Consequently individual and effective therapy based on MDR1 genotyping would 

significantly contribute to better outcome of therapy in the future.  

In my diploma thesis I summarized recent reports about the possible role of 

these polymorphisms in resistant epilepsy received from clinical trials in different 

populations and ethnics. The summarized data display considerable discrepancies in 

terms of the role of induvidual polymorphisms in PE. Therefore further studies are 

needed to support and confirm this hypothesis and explain the discrepant results of 

previous studies not only for MDR1 gene, but even also for other ABC transporter that 

have not been studied yet.  


