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A surface glycoprotein modulating drug
permeability in     

Chinese hamster ovary cell mutants. Juliano RL, 
Ling V.   
Biochim Biophys Acta. 1976 Nov 11;455(1):152-62.

Since this glycoprotein appears unique to mutant cells 
displaying altered drug permeability, we have designated it 
the P glycoprotein. The relative amount of surface labelled
P glycoprotein correlates with the degree of drug 
resistance in a number of independent mutant and 
revertant clones. A similar high molecular weight 
glycoprotein is also present in drug-resistant mutants from 
another hamster cell line. Observations on the molecular 
basis of pleiotropic drug resistance are interpreted in terms 
of a model wherein certain surface glycoproteins control 
drug permeation by modulating the properties of 
hydrophobic membrane regions...



1. FAKTÖR: hedef reseptörler  düzeyindeki  
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(Reseptörler  ve sonrası basamaklardaki 

biyokimyasal mekanizmalar).

1. FAKTÖR: hedef reseptörler  düzeyindeki  

aktüel ilaç konsantrasyonu (ilaç dozuna ve ilaç

kinetiğine bağlı);

2. FAKTÖR ise: hedef yapının özellikleri 

(Reseptörler  ve sonrası basamaklardaki 

biyokimyasal mekanizmalar).



1 - İLACIN MSS’YE (NÖRONLARA)ULAŞMASINI 
KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER :

Dolaşımının yüksek debisi,
Kimyasal yapısının lipidlerden zenginliği. 
Taşıyıcı moleküllerin işlevi

2 - İLACIN NÖRONLARA ULAŞMASINI 
ENGELLEYEN ETKENLER :  

Kan-beyin engeli,
Kan-BOS engeli.  

(Özellikle  dışarı taşıyıcı moleküllerin işlevi)     



ANTİEPİLEPTİK   İLAÇLARA    DİRENÇ MEKANİZMALARI 



“SLUTE CARRIERS” (SLC)  PROTEİNLER

- Organik katiyon taşıyıcıları

- Organik aniyon taşıyıcıları

- Dipeptid taşıyıcıları

- Nükleosid taşıyıcıları

- Monokarboksilat taşıyıcıları
“ ATP-BINDING CASSETTE (ABC) AİLESİ PROTEİNLERİ

- ABCA, ABCB(P-gps), ABCC(MRPs) ve ABCG alt ailelerinin 
proteinleri     

NÖROTRANSMİTER TAŞIYICI PROTEİNLERİ

Kısaltmalar: P-gp: P-glikorotein; MRP: multidrug resistance-associated protein 

Kan-beyin egelini oluşturan kapiler endotel hücreleri, perisitler ve 
astrosit ayaklarının şematik  görünümü (Löscher W, Potschka H, 
2005). Yanda, sıçanda çift immünolojik boyama  sonrası “confocal”
lazer mikrografisi ile  glukoz 1 taşıyıcısı proteinler (GLUT1) yeşil ve 
P-glikoprotein (P-gp) kırmızı ve her ikisinin boyandığı noktalar  ise 
sarı renkte görülmektedir.    



KONUYA  İLİŞKİN  İKİ PLANDA  KLİNİK ÇALIŞMA 
BULUNMAKTADIR:

Başta MDR1(ABCB1) ve MRP1(ABCC)  olmak 
üzere, taşıyıcı protein gen ekspresyon çalışmaları

Taşıyıcı gen polimorfizm çalışmaları





Drug resistance in epilepsy: expession of drug
resistance proteins in common causes of refractory
epilepsy . 
S.M. Sisodiya, W.R. Lin, B.N. Harding, M.V. Squier and . M. Thom

Brain (2002), 125, 22 - 31

Tedaviye dirençli nöbetleri olan  ve 8 DNT, 14 fokal kortikal displazi
(FKD) ve 8 hipokampal skleroz  (HS)  saptanan hastadan cerrahi 
girişim sırasında alınan örneklerde  immünohistokimyasal olarak 
MDR1 ve MRP1 ekspresyonu  incelenmiştir. DNT olgularının 
tümünde tümör nodülündeki reaktif astrositlerde MDR1 ve MRP1 
ekspresyonu, 5 HS olgusundaki gliotik hippokampus astrositlerinde
MDR1 ve MRP1 ekspresyonu  saptanmıştır. Bu taşıyıcıları aşırı
dışavurumunun söz konusu olgulardaki ilaca direncin  nedeni 
olabileceği ileri sürülmüştür. 



Clinical Research
Major Vault Protein, a Marker of Dug Resistance,

Is Upregulated in Refractory Epilepsy
Sanjay M. Sisodiya, Lilliam Martinian, George L. Scheffer, Paul van der Wolk,

J. Helen Cross, Rick J. Scheper, Brian N. Harding, and Maria Thom
Epilepsia 44(11):1388-1396, 

2003
Bu çalışmada hipokampal skleroz, fokal kortikal displazi ve  
disembrioplastik nöroepitelial tümör olgularından  ameliyat ile alınan 
örneklerde immünohisokimyasal olarak , tedaviye dirençli başka organ 
kanserlerinde “upregulation”u gösterilmiş “Major Vault protein” (MVP) ve 
“Breast Cancer Resistance Protein” (BCRP)  aranmıştır. Beyin endotel
kapilerlerinde MVP ve BCRP’nin her ikisinin, hipokampal sklerozda hiler
nöronlarda, fokal kortikal displazde displazik nöronlarda  ve  
disembrioplastik nöroepitelial tümörde lezyonal nöronlarda ektopik olarak 
MVP saptanmıştır. Yazarlar tedaviye dirençli bu olgularda, daha önce 
saptanmış diğer ilaç taşıyıcı proteinlerin (p-glikoprotein, MRP1 ve MRP2) 
“upregulation”u nun yanı sıra  bu proteinlerin “upregulation”u nun da 
direnç mekanizmalarında rol oynadığını ileri sürmektedirler. 



RLIP76, yeni bir non-ABC multispesifik transporter’dır. 
İnsanda 18p11.3 kromozonumda yerleşik gen lokusu
tarafından kodlanmaktadır.
Membran plastisitesinin ve hareketinin ayarlanmasında
ve endositozda rol aldığı ileri sürülmektedir. 
Glutation elektrofil konjugatların hücreden “efflux”
mekanizmaları ile atılmasında rol almaktadır. 
Epileptik fokuslarda sıklıkla “up-regulastion”u söz     

konusudur.  
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RLIP76 -/- “knockout” fareler fenitoin
entoksikasyonuna son derecede duyarlıdırlar. 
Beyinde özellikle endotel hücrelerinin  lüminal

yüzeyinde eksprese olmaktadır.
Fenitoin ve Karbamazepinin kan-beyin engelinde 

damar lümenine atılmasında esas transport rolünü
oynamaktadır.   
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2003; 348 : 1442-48

Failure to confirm association of a polymorphism in 
ABCB1 with multidrug-resistant epilepsy
N. C.K. Tan, MRCP(UK), S. E. Heron, BSc(Hons), I. E. Scheffer, FRACP, J. T. 
Pelekanos, FRACP, J. M. McMahon, BSc(Hons), D. F. Vears, BBSc/BSc(Hons), J. 
C. Mulley, PhD and S. F. Berkovic, MD

Alteration of ATP-binding cassette subfamily B member 1 transporter (ABCB1) 
can plausibly cause drug-resistant epilepsy as it influences brain penetration 
of drugs. The CC genotype at the ABCB1 C3435T polymorphism was reported 
to be associated with multidrug resistance. A replication study in 401 drug-
resistant and 208 drug-responsive subjects with epilepsy showed no 
significant association between the CC genotype and drug-resistant epilepsy. 
The authors suggest the initial association may have arisen by chance.

Alteration of ATP-binding cassette subfamily B member 1 transporter (ABCB1) 
can plausibly cause drug-resistant epilepsy as it influences brain penetration 
of drugs. The CC genotype at the ABCB1 C3435T polymorphism was reported 
to be associated with multidrug resistance. A replication study in 401 drug-
resistant and 208 drug-responsive subjects with epilepsy showed no 
significant association between the CC genotype and drug-resistant epilepsy. 
The authors suggest the initial association may have arisen by chance.

NEUROLOGY 2004;63:1090-1092



, RLIP76

,, RLIP76

amino acid transporter; RLIP76, Ral interacting protein 76. 







ADNFLE’nin 20q13.2 kromozomu ile bağlantılı olduğu 
ilk kez (Phillips ve ark. 1995) tarafından bildirilmiştir.  
Tablonun nACh reseptörlerinin α4 alt ünitesinin M2 
transmembran segmentlerinin birinde son derece 
korunmuş bir amino asit residüsünün yanlış tanıma 
mutasyonu olduğu (C743T neden olduğu   S248F ) ilk 
kez  Avustralyalı geniş bir ailede gösterilmiştir  
(Steinleine et al.,1995).

Daha sonra Norveç ve İspanyol iki ailede  aynı
mutasyonların varlığı saptanmıştır (Saenz et al., 1999 ; 
Steinleine et al., 2000).

Otozomal Dominant Nokturnal Frontal Lob
Epilepsisi (ADNFLE)

ADNFLE neden olan mutasyonların in vitro özellikleri    
(S. F. Berkovic, 2001 ; De Fusco et al., 2000; Phillips et al.,2001) (değiştirilerek)

Değerlendirme Ser248Phe*       259insLeu*     V287L 

Asetilkolin afinitesi Azalma X 7         Artma X 10   Artma X 10   
Desansitizasyon Belirgin azalma   Az azalma    Azalma
Maksimal akım Azalma X 5         Değişme yok
Kalsiyum geçirgenliği Azalmış                Azalmış          Normal
Kullanıma bağımlı
şiddetlenme (tekrarlı 
Ach uygulaması ile)        Artma X 3           Artma X 2 

(*) Mutant α4 alt ünitelerden   Xenopus oocyte’lerinde  hazırlanan 
yapay nACh reseptörlerinin karbamazepine 3 kat  daha duyarlı 
olduğu gösterilmiştir (Picard F. et al.,1999). 







Surgical outcome in mesial temporal sclerosis
correlates with prion protein gene variant
R. Walz, MD PhD, R. M.R.P.S. Castro, MSc, T. R. 
Velasco, MD, V. Alexandre, Jr. Et al. 

NEUROLOGY, 2003;61:1204-1210

Conclusions: The PRNP variant allele Asn171Ser is highly prevalent in 
patients with medically untreatable MTLE-HS and influences their surgical
outcome. 
The results suggest that the PRNP variant allele at codon 171 
(Asn171Ser)
is associated with epileptogenesis in MTLE-HS.  (Asn, Aspargin; Ser,  
Serin)

PRPRİİON PROTEON PROTEİİN GEN VARYASYONU VE DN GEN VARYASYONU VE DİİRENRENÇÇLLİİ
EPEPİİLEPSLEPSİİ



Farmakogenetik ile ilişkili sayılabilecek ilk tarihsel
gözlemler İ.Ö. 6.YY’da antik Yunan filozofu
Pythagoras’ın bazı kişilerde baklanın anemi yapıcı
özelliğinin bildirmesine ve bu bitkiden kaçınılması
önerilerine kadar  geri gider. 

Pythagoras.gif



Etiyolojik bakımdan:  gelişimsel anomalilere ,    
dejeneratif ve dismetabolik nedenelere bağlı
(displaziler,  MELAS , MERRF, Lafora hast. , 
Gaucher ve benzeri MSS depo  hast.,  
Unverrihcht-Lundeborg hast. Rasmussen ansefaliti
gibi). 
Sendrom ve epilepsiler  olarak: West send.,      
Dravet send., Ohtahara send., Lennox-Gastaut
send., Mesial temporal skleroz olgularının çoğu, 
Landau-Kleffner send., CSWS vb.)   
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Her kez tarafından benimsenmiş bir tanımı yoktur. 
Yaygın kabul gören bir tanımı: “üç uygun antiepileptik (AEİ) 
ilacın alınabilir azami dozlarına karşın nöbetlerin devam ettiği 
tablolar” olarak verilmiştir*. Ancak, bu tanımlamanın görece 
olduğu unutulmamalıdır. 
Şu nedenlere bağlı olmamalıdır:

İlaç tedavisine uymamaya
Belli provokatif faktörlere
Uygun olmayan ilaçlara yada dozlara
İlerleyici bir MSS patolojisine       

*Arroya et al., Epilepsia,2002;43: 437-444
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AEİ’lerin yüksek doz ve birden çok çeşitte 
kullanılması ile yan etkilerde  ve tedavi maliyetinde 
artış oluşur.
Bu hastalarda mortalite genel nüfustakinden  iki kat 
fazladır.
Psikososyal yaşama olumsuzlukları yansır:

Zayıflayan yaşam kalitesi ile birliktedir                             
(iş, eğitim, çalışma, spor, eğlence ve motorlu araç
sürücülüğü gibi konularda sınırlamalar).  
Hastalarda sıklıkla  depresyon oranı ve kognitif sorunlar  

beklenir.


