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Streszczenie 
Wstęp: Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest najczęściej 
występującym zaburzeniem psychicznym. Ponad 350 milionów ludzi na całym 
świecie cierpi na tę chorobę, co czyni ją czwartym z najważniejszych obecnie 
problemów zdrowotnych. Białko oporności wielolekowej 1 (MRP1), kodowane 
przez gen ABCC1, jest elementem współtworzącym barierę krew–mózg oraz 
krew–płyn mózgowo–rdzeniowy. Zmiana ekspresji genu ABCC1 może wpłynąć 
na biodostępność leków antydepresyjnych, a tym samym na skuteczność 
farmakoterapii. Celem pracy była ocena ekspresji genu ABCC1 u pacjentów 
chorych na depresję.  
Materiał i metody: Badaniu poddano 32 próby RNA wyizolowane z leukocytów 
krwi obwodowej pacjentów chorych na depresję, leczonych w szpitalu 
im. Babińskiego w Łodzi. Ekspresja badanego genu została oceniona przy 
użyciu techniki Real–time PCR. 
Wyniki: Na podstawie analizy jakościowej wykazano ekspresję genu ABCC1 
w 30 próbach, a genu referencyjnego GAPDH w 32 próbach. Wszystkie 
32 próby poddano analizie ilościowej. Poziom ekspresji genu ABCC1 względem 
genu GAPDH we wszystkich 32 przypadkach był wysoce zróżnicowany. 
Wykazano przeciętną, dodatnią, istotną statystycznie korelację (r = 0,3988) 
pomiędzy wiekiem pacjentów, a względnym poziom ekspresji genu ABCC1. 
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Wnioski: Względny poziom ekspresji genu ABCC1 jest tym wyższy, im wyższy 
jest wiek pacjentów w grupie badanej. Uzyskane w pracy wyniki badań 
wymagają potwierdzenia na większej grupie pacjentów. 
 
Słowa kluczowe: depresja, ABCC1, MRP1, farmakogenetyka, ekspresja genu. 
 
 

Abstract 
Introduction: According to the World Health Organization, depression is the 
most common mental disorder. Over 350 million people suffer from this disease, 
making it the fourth most important health problem in the world. Multidrug 
resistance protein 1 (MRP1), encoded by ABCC1 gene is co–creating the blood–
brain barrier and blood–cerebrospinal fluid barrier. Changes in the expression 
of ABCC1 can influence the bioavailability of antidepressants, and thereby, 
determine the efficacy of the treatment. The aim of the study was to evaluate 
ABCC1 gene expression in patients with depression. 
Material and methods: We analyzed 32 samples of RNA isolated from the 
leukocytes of peripheral blood, derived from Babinski Hospital patients 
suffering from recurrent depressive episodes. The investigated gene expression 
was assessed using the technique of Real–time PCR. 
Results: On the basis of qualitative analysis, ABCC1 gene expression has been 
shown in 30 samples, and the GAPDH gene expression in 32 samples. All 32 
samples were quantitatively analyzed. The level of ABCC1 gene expression 
relative to GAPDH gene was variable among all 32 cases. An average, positive 
and significant correlation (r = 0.3988) between age of the patients and the 
relative expression level of ABCC1 has been shown. 
Conclusions: The relative level of gene expression increases with the age of the 
patients with depression. The obtained results require confirmation in a larger 
group of patients.  
 
Key words: major depression, ABCC1 gene, MRP1, pharmacogenetics, gene 
expression. 
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Wstęp 
 

Depresja to choroba, którą zaliczamy do najczęstszych zaburzeń 
psychicznych. Występuje na całym świecie zarówno u dzieci, jak i osób 
dorosłych. Jest to ciężka choroba, która wymaga leczenia farmakologicznego 
i terapeutycznego [1]. Zaburzenia depresyjne zaliczamy do grupy zaburzeń 
afektywnych, które charakteryzują się obniżonym nastrojem oraz współ–
towarzyszącą anhedonią, brakiem energii, spadkiem aktywności ruchowej, 
zaburzeniami snu, uczuciem lęku, myślami samobójczymi oraz wieloma innymi 
[2]. Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World 

Health Organization – WHO) na całym świecie jest ponad 350 milionów 
chorych na depresję. Z przeprowadzonych pod koniec lat 90–tych ankiet 
wynika, że około 4–10% populacji ogólnej przeżyło przynajmniej jeden epizod 
depresyjny w ciągu roku poprzedzającego wypełnienie ankiety [3]. Przewiduje 
się, że w 2020 roku, zaburzenia depresyjne będą drugą, zaraz po chorobie 
niedokrwiennej serca, przyczyną odczuwania niepełnosprawności przez 
chorych, podczas gdy aktualnie zajmują czwarte miejsce [4]. Mniej niż 30% 
chorych na zaburzenia lękowe i depresyjne poszukuje pomocy u lekarzy [5]. 
Natomiast nieleczona choroba o ciężkim przebiegu może prowadzić do 
samobójstwa. Szacuje się, że około 20–25% kobiet i 12% mężczyzn 
przynajmniej raz w swoim życiu przejdzie epizod depresyjny [3]. 

Wśród czynników predysponujących do rozwoju depresji wyróżnia się: 
długotrwały stres, występowanie przewlekłych chorób, złą sytuację materialną, 
konflikty rodzinne oraz brak wsparcia ze strony społeczeństwa. Dodatkowo 
sugeruje się, iż wpływ na rozwój tej choroby mogą mieć czynniki genetyczne. 
Badania na bliźniętach monozygotycznych oraz dizygotycznych wykazały, 
że dziedziczność choroby kształtowała się odpowiednio na poziomie 40–60% 
oraz 25% [3]. 

Etiopatogeneza choroby opiera się na kilku teoretycznych modelach takich, 
jak: model biologiczny, model psychodynamiczny czy też model poznawczo–
behawioralny. Jednakże, najbardziej prawdopodobne wydają się być teorie 
z zakresu modelu biologicznego [6]. Liczne doniesienia naukowe dostarczają 
informacji, iż w przebiegu zaburzeń depresyjnych dochodzi do zaburzeń 
neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Hipoteza 
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katecholaminowa i hipoteza serotoninowa traktują kolejno o niedoborze 
katecholamin takich, jak noradrenalina i dopamina oraz niedoborze serotoniny. 
Za teorią tą przemawiają wyniki badań neurochemicznych, neuroobrazowych, 
a ostatnio także genetyczno–molekularnych [6].  

Współczesna diagnostyka i rozpoznanie zaburzeń depresyjnych oparte jest 
na kryteriach przygotowanych w ramach klasyfikacji ICD–10 oraz amerykań–
skiego systemu DSM–V [6]. W celu potwierdzenia rozpoznania czy oceny 
nasilenia objawów, stosowane są różne testy psychometryczne, z których 
najpopularniejsze to: Inwentarz depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory) 
czy skala depresji Hamiltona (ang. Hamilton Depression Rating Scale – HDRS). 
Złotym standardem w diagnostyce i ocenie nasilenia zaburzeń depresyjnych jest 
skala depresji Hamiltona. Test występuje w dwóch wersjach różniących się 
liczbą pytań (17 lub 21). Każde zagadnienie punktowane jest od 0–4 
w zależności od stopnia nasilenia objawu [7]. Wynik określany jest na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. Zakres testu składającego się z 17 pytań przedstawia 
się następująco:  
• 0 – 7 – brak zaburzeń depresyjnych, 
•  8 – 12 – łagodna depresja, 
• 13 – 17 – depresja o nasileniu umiarkowanym,  
• 18 – 29 – ciężka depresja,  
• 30 – 52 – bardzo ciężka depresja [7]. 

Współczesne metody terapii pozwalają w znaczący sposób złagodzić 
objawy choroby lub całkowicie je zniwelować. Większość pacjentów leczona 
jest w warunkach ambulatoryjnych. Obligatoryjnym wskazaniem do 
wprowadzenia leczenia szpitalnego jest znaczne nasilenie objawów choroby, 
które w swym stopniu mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia 
pacjenta [6]. W leczeniu depresji stosuje się następujące grupy leków: leki 
hamujące selektywnie wychwyt serotoniny, trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne, względnie selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny 
i serotoniny, inhibitory wychwytu serotoniny hamujące receptor 5–HT2, 
inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy [6]. Leczenie 
farmakologiczne jest najczęściej wybieraną metodą zwalczania objawów 
depresji, jednakże pierwszy schemat leczenia daje pozytywną odpowiedź tylko 
u 50% pacjentów [8]. Zwykle, warunkiem skutecznego leczenia staje się ścisłe 
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dopasowanie terapii farmakologicznej do potrzeb konkretnego pacjenta. Zmiany 
w terapii najczęściej dotyczą dawki, rodzaju leku i kombinacji różnych 
antydepresantów. Mimo to, zdarza się, że długoterminowe leczenie może nie 
przynosić oczekiwanych efektów. Przyczyną takiego stanu może być depresja 
lekooporna (ang. treatment–resistant depression – TRD). Termin depresji 
lekoopornej jest używany w psychiatrii klinicznej w celu opisania przypadków 
osób chorych na dużą depresję, u których nie występuje efekt terapeutyczny 
pomimo stosowania różnych schematów leczenia farmakologicznego [9]. 
Odnosząc się do statystyk, jeden na trzech pacjentów leczących się na depresję 
nie zauważy pozytywnych skutków leczenia antydepresantem dobranym na 
początku terapii. Jak wynika ze wstępnych obserwacji, większa część 
poddawanych leczeniu osób uzyskuje mierny efekt terapeutyczny, a około 20% 
z nich w dalszym ciągu będzie przejawiała symptomy na dwa lata po 
rozpoznaniu choroby. Znaczna część chorych (15%) mimo agresywnej 
farmakoterapii i różnego podejścia psychoterapeutycznego, wciąż wykazuje 
znaczące objawy depresji [10]. 

Główną przeszkodą „stojącą na drodze” do osiągnięcia pożądanego efektu 
terapeutycznego jest oporność wielolekowa. Najczęstszą przyczyną tego 
zjawiska jest nadekspresja błonowych białek transportowych odpowiedzialnych 
za dystrybucję ksenobiotyków. Zmniejsza to biodostępność leku w komórce, 
tym samym uniemożliwiając osiągnięcie stężenia terapeutycznego. Badany gen 
ABCC1 zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 16 (16p13.1) 
i zbudowany jest z 31 eksonów kodujących białko oporności wielolekowej 
(ang. multidrug resistance–associated protein 1 – MRP1). ABCC1 należy do 
nadrodziny transporterów błonowych ABC. Białko MRP1 zostało 
zidentyfikowane w 1992 roku w linii komórkowej drobnokomórkowego raka 
płuc H69AR jako pierwsze białko należące do podrodziny ABCC [11]. MRP1 
ma masę 180–190 kDa i zbudowane jest z łańcucha 1 531 aminokwasów. Białko 
to posiada typową dla nadrodziny ABC budowę. Składa się z domen 
rozciągających się w błonie komórkowej (ang. membrane spanning domain – 
MSD) i wewnątrzkomórkowych domen wiążących nukleotydy (ang. nucleotide 

binding domain – NBD). MRP zaliczane jest do białek „długich” podrodziny 
ABCC ze względu na obecność dodatkowej domeny MSD0. Dodatkowa, trzecia 
domena MSD0 jest cechą charakterystyczną dla niektórych białek z podrodziny 
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ABCC. Domeny NBD odpowiedzialne są za wiązanie i hydrolizę ATP, domeny 
MSD1 i MSD2 odpowiadają za swoiste wiązanie substratu [11]. Funkcje 
domeny MSD0 nie są do końca poznane. Białko MRP1 występuje w prawie 
wszystkich tkankach organizmu. Jego wysoki poziom występuje w płucach, 
śledzionie, jądrach, nerkach, łożysku, pęcherzu moczowym i prostacie. 
Natomiast, niski poziom lub brak białka cechuje tkanki jelita cienkiego 
i okrężnicy oraz niektóre komórki krwi obwodowej. Najwyższy poziom MRP1 
wykazują komórki tworzące barierę krew–mózg i krew–płyn mózgowo–
rdzeniowy [12]. 

W warunkach prawidłowych MRP1 zabezpiecza tkanki organizmu przed 
niekorzystnym działaniem niektórych ksenobiotyków i metabolitów. Sam proces 
polega na aktywnym wyrzucaniu substancji szkodliwych z wewnętrznego 
środowiska komórki. Obecność MRP1 w tkankach mózgu i barierze krew–
mózg, chroni narząd przed szkodliwymi substancjami [12]. Jednakże, wraz 
z substancjami szkodliwymi, transporter usuwa także potencjalne leki. Bowiem 
wśród wielu substratów transportowanych przez MRP1 możemy wyróżnić także 
leki o działaniu przeciwdepresyjnym. Na wydajność działania tego transportera 
mogą wpływać: polimorfizmy genu ABCC1 oraz poziom jego ekspresji. Zatem, 
zbyt duża ilość/aktywność MRP1 może uniemożliwić osiągnięcie 
terapeutycznego stężenia leków przeciwdepresyjnych doprowadzając tym 
samym do braku efektywności stosowanej farmakoterapii. 

Celem niniejszej pracy była ocena ekspresji genu ABCC1 u pacjentów 
z depresją. 

 

Materiał  

 

Materiał badany stanowiły 32 próby RNA (21 kobiet; 11 mężczyzn; 
średnia wieku w momencie zdiagnozowania choroby: 48 lat) wyizolowane 
z leukocytów krwi obwodowej pobranej od pacjentów ze zdiagnozowanym 
zaburzeniem depresyjnym nawracającym, leczonych w szpitalu psychiatrycz–
nym im. J. Babińskiego w Łodzi. Pacjenci zostali zakwalifikowani do badania 
na podstawie kryteriów włączających ICD–10 (F32.0–7.32.2; F33.0–F33.8). 
Stopień nasilenia objawów został oszacowany na podstawie kwestionariusza 
Hamiltona. U pacjentów zastosowano leczenie pojedynczym antydepresantem 
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lub ich kombinacją: inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, kwas 
walproinowy, mianseryna, kwetiapina, doksepina, wenlafaksyna, mirtazapina, 
agomelatyna, lewomepromazyna. 

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej 
oraz zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną (RNN/566/08/KB).  

 

Metody  
 

Izolacja RNA 
Izolacja RNA została przeprowadzona z użyciem zestawu do izolacji RNA 

– „Total RNA” (A&A Biotechnology). Stężenie oraz czystość wyizolowanego 
materiału określono spektrofotometrycznie. Otrzymane próby RNA 
przechowywano do czasu dalszych analiz w temperaturze –80°C. 

 
Reakcja odwrotnej transkrypcji (ang. reverse transcription – RT) 

Reakcję odwrotnej transkrypcji przeprowadzono zgodnie z protokołem 
High–Capacity cDNA Reverse Transcription Kits Protocol (Applied 
Biosystems). Końcowe stężenie RNA w mieszaninie reakcyjnej 
wynosiło  0,02 µg/µL. Próby zsyntetyzowanego cDNA przechowywano 
w temperaturze –20°C. Jako gen referencyjny wykorzystano gen GAPDH, 
kodujący dehydrogenazę aldehydu 3–fosfoglicerynowego. 

 
Reakcja PCR (ang. polymerase chain reaction) 

Gen badany amplifikowany był przy użyciu zestawu dla trudnej matrycy 
KAPA2G Robust Hot Start PCR kit (KapaBiosystems). Mieszanina 
reakcyjna składała się z: 5,5 µL 5x buforu reakcyjnego GC z jonami MgCl2, 
5 µL 5x Enhancera, 0,5 µL mieszaniny dNTP (stężenie wyjściowe  
10 mM), 0,7 µL startera F (ABCC1–5’CTTCTGCACATTCATGGTC3’; 
GAPDH–5`TGGTATCGTGGAAGGACTCATGAC3`) 0,7 µL startera R  
(ABCC1–5’ GTCTTACTCATTGCAGG 3’; GAPDH–5`ATGCCAGTGAG 
CTTCCCGTTCAGC3`), 0,1 µL polimerazy KAPA2G Robust Hot Start DNA 
Polymerase (stężenie wyjściowe 5 uU/µL), 1 µL materiału badanego cDNA 
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i 11,5 µL wody destylowanej. W każdej serii oznaczeń wykonano kontrolę 
negatywną, do której zamiast cDNA dodawano 1 µL wody destylowanej. 

Produkty reakcji PCR oceniano za pomocą elektroforezy w 2% żelu 
agarozowym.  
 
PCR w czasie rzeczywistym (ang. real–time polymerase chain reaction 
– Real–Time PCR)  

Ilościową analizę ekspresji genu badanego ABCC1 względem genu 
referencyjnego GAPDH przeprowadzono zgodnie z protokołem SYBR® Green 
JumpStart™ Taq ReadyMix™ (Sigma Aldrich). Mieszanina reakcyjna 
zawierała: 7,5 µL SYBR Green JumpStart™ Taq ReadyMix™, po 0,7 µL 
startera F i R, 1 µL cDNA oraz wodę destylowaną do końcowej objętości 16 µL. 
Reakcje dla genu badanego oraz genu referencyjnego prowadzono 
w oddzielnych probówkach. Do analizy każdego z genów dołączano kontrolę 
negatywną, w której zamiast cDNA dodawano do mieszaniny reakcyjnej 1 µL 
wody destylowanej. Każdą z badanych prób analizowano w trzech 
powtórzeniach. Następnie zarówno dla genu ABCC1, jak i GAPDH wyliczano 
średnią wartość Ct (ang. treshold cycle). Do wyliczenia zmiany poziomu 
ekspresji genu wykorzystano względną metodę ΔΔ Ct. 

 
Analiza statystyczna 

Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone za pomocą 
programu STATISTICA 12 (StatSoft Inc.). Aby ocenić zależność/korelację 
pomiędzy: 
• płcią pacjentów a względnym poziomem ekspresji ABCC1 wykorzystano 

test U Manna–Whitney`a  
• wiekiem, stopniem ciężkości objawów; efektem leczenia a względnym 

poziomem ekspresji ABCC1 wykorzystano nieparametryczne macierze 
korelacji porządku rang Spearmana. 
 
We wszystkich testach za istotną statystycznie przyjęto wartość p<0,05. 

W tabeli 1 przedstawiono statystykę opisową dla grupy pacjentów z depresją. 
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Tabela 1. Statystyki opisowe dla grupy badanej.  
Table 1. Descriptive statistics for all examined patients. 
 

Badana cecha Średnia Mediana Minimum Maksimum SD 

Wiek 47,0 50 21 62 10,90 

HDRS1 20.7 21 1 37 7,56 

Efekt leczenia 15,3 15 1 35 7,52 

R 4,65 0,49 0,03 33,97 8,44 

 
HDRS1 odpowiada liczbie punktów w skali Hamiltona przed leczeniem. Efekt leczenia 
przedstawiony został w postaci różnicy punktów w skali Hamiltona przed leczeniem 
i po leczeniu. R to względny poziom ekspresji genu ABCC1. 
 
HDRS1 corresponds to the number of points on the Hamilton scale before treatment. 
The treatment effect is presented as the difference of points in the Hamilton scale before 
and after treatment. R is the relative expression level of ABCC1 

 

Wyniki 
 

W pierwszej kolejności przeprowadzono jakościową ocenę. Analiza 
jakościowa wykazała obecność ekspresji genu referencyjnego GAPDH 
we wszystkich 32 próbach badanych. Natomiast, gen badany ABCC1 był obecny 
w 30 próbach. Do analizy ilościowej włączono wszystkie próby wykazujące 
jakościowo ekspresję genu metabolizmu podstawowego. Poziom ekspresji 
genu ABCC1 względem genu GAPDH we wszystkich 32 przypadkach był 
wysoce zróżnicowany (Ryc. 1).  
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Ryc. 1. Względne poziomy ekspresji genu ABCC1 w badanych próbach. 
Fig. 1. Relative levels of ABCC1 gene expression in investigated samples. 

 
Następnie przeprowadzono analizę, której celem było sprawdzenie czy 

istnieje zależność między płcią pacjentów, a względnym poziomem ekspresji 
badanego genu. Analiza wykazała że nie ma istotnej statystycznie różnicy 
w poziomie ekspresji genu pomiędzy grupą badanych kobiet a grupą mężczyzn 
(p = 0,3011). Średni względny poziom ekspresji genu ABCC1 był prawie 
dwukrotnie wyższy w grupie mężczyzn (6,87) w porównaniu do grupy kobiet 
(3,53). W kolejnym etapie poszukiwano korelacji między wiekiem pacjentów 
a względnym poziomem ekspresji genu ABCC1. Wykorzystując macierze 
korelacji porządku rang Spearmana wykonano trzy testy, w których zmienną 
grupującą stanowiła płeć badanych. Przy interpretacji wyników korzystano 
z klasyfikacji według J.Guilford'a, gdzie:  
• |r| = 0 – brak korelacji,  
• 0,0<|r|≤0,1 – korelacja nikła,  
• 0,1<|r|≤0,3 – korelacja słaba,  
• 0,3<|r|≤0,5 – korelacja przeciętna,  
• 0,5<|r|≤0,7 – korelacja wysoka,  
• 0,7<|r|≤0,9 – korelacja bardzo wysoka,  
• 0,9<|r|<1,0 – korelacja niemal pełna,  
• |r|=1 – korelacja pełna.  
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Ryc. 2. Wykres prostej regresji dla względnego poziomu ekspresji genu badanego 

od wieku dla całej grupy badanej. 
Fig. 2. Graph of the regression line for the relative level of gene expression from  

the age of the entire study group. 

 
Pierwsza analiza została przeprowadzona dla całej grupy pacjentów bez 

kategoryzowania ze względu na płeć (Ryc. 2). Otrzymany współczynnik 
korelacji wynosił r = 0,3988. Uzyskana wartość wskazuje na przeciętną, istotną 
statystycznie korelację przy poziomie istotności p < 0,05. Kolejną analizę 
przeprowadzono po podziale grupy badanej ze względu na płeć. W grupie 
mężczyzn współczynnik korelacji wynosił r = 0,7112 (Ryc. 3). Zależność ta była 
istotna statystycznie przy poziomie istotności p < 0,05. Według klasyfikacji 
J.Guilford'a poziom korelacji pomiędzy płcią męską a względnym poziomem 
ekspresji ABCC1 był bardzo wysoki. Natomiast, w grupie kobiet współczynnik 
korelacji był najniższy i wynosił r = 0,1999. Przyjmując poziom istotności 
p < 0,05 zależność w tej grupie okazała się nieistotna statystycznie, a korelację 
skategoryzowano jako słabą. 
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Ryc. 3. Wykres prostej regresji dla względnego poziomu ekspresji genu badanego 
od wieku dla grupy mężczyzn 

Fig. 3. Graph of the regression line for the relative level of gene expression  
from the age of the group of man 

 
Kolejno analiza miała na celu sprawdzenie czy istnieje zależność między 

stopniem ciężkości objawów (któremu odpowiada HDRS1) a względnym 
poziomem ekspresji genu ABCC1, w której także wykorzystano macierze 
korelacji porządku rang Spearmana. Zależność sprawdzano początkowo w całej 
grupie badanej, a następnie w grupie mężczyzn i w grupie kobiet. 

W każdej z trzech analizowanych grup nie wykazano istotnej statystycznie 
zależności, natomiast współczynniki korelacji przedstawiały się następująco: 
• dla całej grupy badanej r = 0,1253 (słaba korelacja),  
• dla grupy mężczyzn: r = –0,0667 (korelacja nikła, ujemna), 
• dla grupy kobiet: r = 0,0249 (nikła korelacja).  

W ostatnim etapie analizy sprawdzono korelację pomiędzy efektem 
zastosowanego leczenia a względnym poziomem ekspresji ABCC1. Analizę 
przeprowadzono w całej grupie oraz w grupie kobiet i grupie mężczyzn. Nie 
wykazano statystycznie istotnej zależności między dwiema badanymi cechami 
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ilościowymi. Współczynniki korelacji w przypadku tej analizy przedstawiały się 
następująco: 
• dla całej grupy badanej r = 0,1727 (słaba korelacja),  
• dla grupy mężczyzn r = –0,0184 (korelacja nikła, ujemna), 
• dla grupy kobiet r = 0,0086 (korelacja nikła). 

 

Dyskusja 
 

Depresja upośledza życie wielu milionom ludzi na całym świecie. WHO 
szacuje, iż w 2020 choroba ta znajdzie się na drugim miejscu wśród chorób 
obniżających jakość życia [3]. Coraz szybszy tryb życia i otaczający stres nie 
sprzyjają w walce z depresją. Efektywność leczenia na przełomie kilkunastu lat 
znacząco wzrosła. Pojawiły się nowe grupy leków antydepresyjnych, dostęp do 
lekarzy zdrowia psychicznego jest łatwiejszy i szybszy, a naukowcy wciąż 
prowadzą próby kliniczne nowoczesnych metod terapii. Pomimo tego, terapia 
farmakologiczna depresji często nie przynosi oczekiwanego efektu. Wśród 
chorych coraz częściej diagnozuje się depresję lekooporną. Z tego względu, 
opracowywanie nowych metod terapii, a w szczególności personalizacja 
leczenia jest priorytetem obecnych badań naukowych Prowadzone badania 
wykraczają szeroko poza horyzonty dziedziny psychiatrii i psychologii. Aspekty 
kliniczne analizowane są przez specjalistów z dziedzin genetyki, biologii 
molekularnej, farmakokinetyki i farmakogenetyki. Najnowsze techniki 
badawcze mają na celu poszukiwanie markerów genetycznych, które pozwolą na 
ocenę predyspozycji do zachorowania, personalizację terapii, a przede 
wszystkim na zwiększenie skuteczności leczenia 

W niniejszej pracy oceniono ekspresję genu ABCC1 w grupie osób chorych 
na depresję. Wykazano, że poziom ekspresji genu ABCC1 względem genu 
GAPDH w obrębie całej grupy badanej był wyraźnie zróżnicowany. 
Po przeprowadzeniu analizy oceniającej korelację pomiędzy wiekiem pacjentów 
z depresją a względnym poziomem ekspresji ABCC1, stwierdzono, iż korelacja 
ta w całej grupie (r = 0,3988) oraz w podgrupie mężczyzn (r = 0,7112), 
przy poziomie istotności p<0,05, jest istotna statystycznie. Dodatkowo, 
z przeprowadzonej analizy wynika, że im wyższy wiek pacjenta, tym wyższy 
względny poziom ekspresji genu ABCC1, a powyższa korelacja została uznana 
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za przeciętną. MRP1, jako transporter, przenosi różne substraty, w tym leki 
stosowane w depresji, z komórki do środowiska pozakomórkowego. Zatem, 
podwyższony poziom ABCC1 może wpływać na zwiększone usuwanie 
antydepresantów z komórek OUN, prowadząc do braku efektu terapeutycznego. 
Wpływ ekspresji ABCC1 na transport substratów zdaję się potwierdzać badania 
Krohna i wsp., którzy to na modelu zwierzęcym udowodnili, iż deficyt ABCC1 
prowadził do zmniejszonego transportu beta–amyloidu Aβ42 z komórek mózgu 
do światła naczynia krwionośnego [13]. Z drugiej strony w badaniu 
na zwierzęcym modelu, Hofrichter i wsp. wykazali, iż Dziurawiec Zwyczajny 
(łac. Hypericum perforatum) zawiera substancję zwiększającą aktywność 
ABCC1, prowadząc tym samym do wzmożonego wydalania z tkanki mózgu złóż 
beta–amyloidu Aβ42. Tym samym, podwyższona aktywność ABCC1 wiązała się 
z efektywniejszym leczeniem choroby Alzhaimera [14]. W przypadku badań 
prezentowanych w niniejszej pracy nie stwierdzono wpływu ekspresji ABCC1 na 
efekt terapeutyczny. Wyniki analizy mogą być związane ze zbyt małą 
liczebnością grupy badanej. Zatem, uzyskane wyniki badań powinny zostać 
potwierdzone na większej grupie chorych na depresję.  

Na poziom/aktywność MRP1 mają wpływ zmiany w strukturze genu 
ABCC1, do których najczęściej zalicza się polimorfizmy pojedynczych 
nukleotydów (ang. single nucleotide polymorpism – SNP). Lee i wsp. wykazali, 
iż obecność allela A dla SNPs: c.4002G9A i c.5462T9A wiązała się ze 
zwiększonym poziomem mRNA genu ABCC1. Dodatkowo, w tym badaniu 
stwierdzono, że wskazane polimorfizmy mogą być czynnikiem predykcyjnym 
w leczeniu citalopramem. MRP1, ze względu na swoje podstawno–boczne 
położenie w komórkach bariery krew–mózg, może nasilać działanie leków 
psychotropowych poprzez zwiększenie stężenia leku w płynie mózgowo–
rdzeniowym [15].  
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