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Summary

This review aims to pre§ent some general features of P-glycoprotein relevant to the understanding of
its resu|tant crucial role in the drug disposition of the brain.
CNS exp commonly used in veterinary
s, is preie he new discovery ofmdrl gene

ted ńeuro ermectin,has been discussed,
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Bariera krew-móz g zapewnta stałość środowiska

nów lub lekow. Z powodu obecności ścisĘch połą-
czei mtędzy komorkami środbłotka oraz braku po-
rów w błonie cytop|azmaĘcznej substancje niezbęd-

2I,26).
W komorkach śródbłonk anaczyhmózgowych, obok

+) Artykuł op-racowany w ramach współpracy polsl<o-francuskiej; projekt

PoLoNIUM

(2l).Uważa się, ze system transportu mozg-krew jest
odpowiedz ia|ny za usuwanie ksenobiotyków iilub
ocńronę mózglprzed ich docieraniem (21). Z 1ednej
strony, jest to ba-rdzokorzystne, zawagi na wyelimi-
now ani-e e fektow ub o c znych działania l ekow, któ rych
miejscem docelowym nie jest mozg.Z drugiej zaś stro-

ny, prowadzi do znacznego obnizenia biodostępności
lekow działających w OUN (21).

Dotychczas po znano kilka białek aktywnie transpor-
tującyóh substłncje na zewnątrz komorki śrobłonka -
dó Ńiatła n aczynla. Sąto: glikoproteina Ł MRP (Mul-
tidrug Re s istanc e -as s o ciated Protein ; b iałko związane
z opornością wieloiekową), MCT 1 (Monokarboxyllc
Acid Transporter; transporter kwasów th"rszczowych
typu 1) i OAT (Organic Anion Transporter; transpor-
tói anionow organ:rcznych) (20, 21,23,ż5).

Gharakterystyka ogólna glikoptotein P

Glikoproteiny P (GpP) sąduzymi (170 kDa), gliko-
zylowanymi białkami transporterowymi. Należą do

nadrodziny białek ABC (ATP-Binding Casette; kase-
ta wtĘąca ATP) występujących w błonach p|azma-
tycznychzarówno komórekbakterii, jak i ssakow (1).

Glikoproteiny P zostĄ wykryte po raz pierwszy y k9-
morkich nowotworowych charakteryzujących się
opornością wielolekową (9). U człowięka glikoprote-
ińa P jest produktem genu MDR1 (MDRi - Multi-
drug Resistance; gen oporności wielolekowej), u my.
szy-dwie izoformy tego białka są kodowane genami
mdrla, mdrlb (17).

Glikoproteina P obecna w komórkach ssaków skła-
da się z Ówo ch homo 1o gic zny ch c zęści, z ktory ch każ-



da zaw ier a 6 hydro fob owych domen pr zezbłonowych
i jednej hydrofilowej domeny wiązącej nukleotyd,
w którego skład wchodzi fragment A wiązący jedną
z Wp fosforowychATP i fragmentB wchodzącyw in-
terakcję z jonem Mgz- (26). Fragment A i B razęm
tworzą miej s c e wiązące ATP, Aktywno ś ć ATP -azowa
białka j est sĘmulowan a przeztransportowane substra-

Ę które są usuwane z komórki wbrew gradientowi
stężeń (5).

W zdrowych komórkach ssaków GpP występuje
głównie w apikalnej części komórek nabłonka jelit,
komórek nabłonka kanalikow proksymalnych nerek
i nahepatocytach (16). Taka \okalizacjaGpP sugeruje
ldział tego białka w wydalaniu jego substratów do
światła jelita, kanalików nerkowych i kanalików żół-
ciowych (16). Białko to jest równiez obecne w komór-
kach śródbłonka naczyh kapilarnych mózgu i jąder
tworzących barierę krew-mózg i barierę krew-jądro
(17). Glikoproteina P w komórkach środbłonkanaczyh
tworzących barierę krew-mozg jest zlokalizowana po
stronie luminalnej (zwroconej do światła naczynta)
błony cytoplazmatycznej, brak jej natomiast po stro-
nie przeciwnej (16). Tkankowy model ekspresji GpP
został najlepiej poznany u człowieka, gryzoni i psow
U p sow j est on bardzo zbliżony do modelu stwierdzo-
nego u człowieka (4). U psów, w porównanilz czło-
wiekiem, obserwuje sięwięcej GpP w komórkach ba-
riery krew-mózgG). Bariera krew-mózg u psów jest
bardziej przeplszczalna dla niektórych lekow (4).
Mozliwe, że zwiększony poziom białek transportują-
cych w barterzę u pso% w pewnym stopniu kompen-
suj e zwięks zonąpr zepuszczalno ś ó tej b ariery (4).

żwiązki ttanspottowane pnez GpP

Cechą charakterystycznąGpP jest jej zdolność do
tran sp ortu b ar dzo róznoro dny ch rw tązków hydro fo -
bowych, których cząsteczki są pozbawione ładunku
elektrycznego lub sąnaładowane dodatnio (16). BiaŁ
ko to transportuj e zarówno substancje o niskiej
(250Da),jak i większej (1900 Da) masie cząsteczko-
wej (16), Istniejądwie hipotezy wyjaśniające mecha-
nizm działania transportera. Według pierwszej hipo-
tezy, transporter przemieszcza rozpnszczone w błonie
substancje z cytoplazmatycznej częścibłony do częś-
cizewnątrzclĄoplazmaĘcznej,skądmogądyfu ndowaó
do przestrzeni pozakomorkowej. Według innej hipo-
tezy, działaj ako,, o dkurz acz mo l ekulamy", wy sys aj ą-
cy zbłony komórkowej ksenobiotyki i usuwający je
na zewnątr z komórki (2 6). Nalezy p o dkre ś lić, że dzięki
Ęm właściwościom transportera wiele leków będących
substratem GpP (tab. 1) jest aktywnie usuwanych z ko-
mórki, co prowadzi do znacznego obnizenia ich efek-
tu terapeutycznego. Stąd celem wielu obecnie prowa-
dzonych badań jest poszukiwanie efektywnych bloke-
rów GpP orazbadanie następstw ich stosowania dla
prawidłowego funkcj onowania organizmu.

UdziaŁ glikoproteiny P w akfinym usuwaniu kse-
nobiotyków z komórek śródbłonka naczyń mózgu

Tab. 1. Leki transportowane przez GpP (wg 16, 19)
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wykazano j ednoznacznie dopiero u myszy pozbawio-
nych eksperymentalnie genu mdrla (19). Brak genu
mdrla prowadzi do czterokrotnego wzrostu akumula-
cji Ondansetronu (substrat GpP) i około czternasto-
krotnego Loperamidu (sub strat GpP) w tkank ach móz-
gu (19).

Mutacje genu mdrl u psów
plzyczyną W]aŻ!iWOŚGi na iwermektynę

Iwermektyna jest półsyntetycznym laktonem z ro-
dziny awermektyn, powszechnie stosowanym do mval-
czania chorób inw azy jny ch, p owo dowanych pr ze z ni-
cienie i stawonogi zarówno uludzi,jak i u zwierząt.
Miejscem jej dztałania u bezkręowców są obwodo-
we zakohczenia nerwowe, w których neurotransmite-
rem j est kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Iwer-
mektyna nasila uwalnianie GABA oraz jego wiązanie
się z receptorami błon postsynaptycznych. Efektem
te go j e st hyperp olary zacja błon komórek nerwowych
pasozytow, ich porażenie i śmierć (22). Generalnie
uważa się, ze u ssaków, zuwaglnalokaltzację neuro-
now GABA-etgicznych w O[IN, gdzie są one chro-
nione istnieniem bariery krew -mozg) mechanizm dzia-
łania iwermekĘny gwaranfuje szeroki margines bez-
pieczeństwa (6). Wydaje się oczywiste, że GpĘ usu-
wając iwermektynę z komórki śródbłonka, uniemoz-
liwia jej dotarcie do OUN. Potwierdzają to badania
Schinkela i wsp. (18), w ktorych wykazano, żelmy-
szy z eksperymentalnie usuniętym genem mdrla do-
chodzi do S0-90-krotnego wzrosfu stężenia iwermek-
łny w mózgl.

Znanesąrówniezprzypadktwystępowaniaobjawów
neurotoksy czny ch w wyniku sto sowania iwermekty-
ny u myszy linii CF-I (24) i u niektórych ras psów:
owczarka szkockiego collie, border collie, owczarka
staroangielskie go, ow czarka szetlandzkie go, owczar-



ka australijskiego (3, 1).Wrazliwość na ten lek nie
jest jednak obserwowana u wszystkich osobnikow.
U myszy CF-l występuje ona u,25%o osobników po-
pulacji (Z4),podczas gdyu collie u około 30-50% osob-
nikow (8, 13, 14). Według Pulliam i wsp. (14), u psów
wrazliwych na iwermektynę poziom leku w tkankach
mozg} przev,ryŻsza poziom stwierdzany w wątrobie
i osoczu, podczas gdy u psów rasy beaglejest 10 lub
I00 razy ntższy ntżw osoczu i wątrobie.

Odpowiedzi na pytanie o przyczynę występowania
wrazliwości na iwermektynętylko u niektórych osob-
nikow danej populacji dostarczyĘprace Mealey i wsp.
( 1 0). Porównuj ąc sekwencj ę nukleoĘdów cDNA rasy
beagle z oDNA wrażliwych owczarków collie, auto-
rzy stwierdzili delecję 4 par zasadw początkowym od-
cinku transkryptu. Wypadnięcie tego odcinka jest po-
wodęm przesunięcia ramki odczyfu w kodonie 294
transkryptu , ato zkolei prowadzt do genefowania kil-
ku kodonów terminacyjnych - TAA i TGA orazprzed-
wczesnegozakończeniaqmtezybiaka.Znajdujetopo-
twierdzenie w najnowszychbadaniach Roulet i wsp.
(15), Autorzy wykazali brak immunoreak§wnej GpP
w tkankach owczarków collie, u ktorych stwierdzono
obecność dwu zmutowanych alleli (15). Według
Mealey i wsp. (11), częstotliwość występowania ho-
mozygot ze zmlltowanym genem mdr1 w populacji
psow rasy collie w północno-zachodniej części Sta-
nów Zj edno czonych Ameryki wyno si 3 5%o, heter ozy -
got 42oń, ahomozygot typu dzikiego (oba allele bez
mutacji) 2L%.Wyniki te są zbliżone do częstotliwoś-
ci występowania wrazliwości na iwermekt5mę u tej rasy
psów (14). W 2003 roku odkryto iden§cznąjaku col-
lie mutację genu mdrl u owczarka australijskiego (12).

Mając nauwadze szerokie spektrum substratów gli-
koproteiny Ł jak równiez jej lokalizację w tkankach
układu pokarmowego, układu moczowego i barierach
krew-tkank a, można przyplszczać, ze osobniki posia-
dające oba zmutowane allele genu mdr1 mogąbyć
wrazliwe równiez na inne leki będące substratem GpP.
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Powiększenie węzłów chłonnyclr występuje często u psów i kotów w chło-
niakach, przerzutach nowotworowych, erlicl-riozie, 1eiszmaniozie. Istotne zna-

czenie w rozpoznaniu odgrywa badanie aspiratu pobranego ,,cienka igłą'. Ten
typ badań przeprowadzono u 9 kotów i 91 psów, u których występowała adeno-

patia śródpiersiowych, brzusznych i obwodowych węzłów chłonnych Ostatecz-

ne rozpoznanie postawiono w 43 przypadkach, a w 36 przypadkach istniała ko-

nieczność wykonania badań dodatkowych. W 7 przypadkach nie stwierdzono

odchyleń od normy, w [4 nie można było ustalić rozpoznania z powodu braku
tkanki chłonnej w aspiracie. U 34 zwierząt występowało reaktjn;vne powiększe-

nie węzłów clrłonnych, w 27 przypadkach nowotworzenie i w 18 przypadkach

zapalenie węzłów cbłonnych. Główną przyc7:yną uogólnionego powiększenia
węzłów chłonnych była u psów leiszmanioza, a u kotów chłoniak. 
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