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Variabilitatea efectului
medicamentelor este cunoscută de
mult timp, dar cauzele acesteia nu
au fost încă elucidate complet.
Pompele de eflux joacă un rol
important în variabilitatea
răspunsului la medicamente, iar
una dintre cele mai recent elucidate
clase sunt pompele din familia
MATE (Multidrug And Toxic
compound Extrusion). Articolul de
faţă prezintă pe scurt natura și
funcţiile acestor transportori,
distribuţia lor în lumea vie și
relevanţa farmacologică a inhibării
acestor transportori la procariote și
respectiv la om. Inhibarea
transportorilor MATE bacterieni
(NorM și DinF) ar putea oferi noi
perspective în tratamentul
antimicrobian, iar inhibarea
transportorilor la om poate avea
consecinţe adverse sau interacţiuni
medicamentoase nedorite.
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INTRODUCERE
Se știe că, pentru mai multe clase
de medicamente, rata de răspuns
este departe de a fi de 100%: există
pacienţi la care medicamentul își
exercită efectul terapeutic și
pacienţi la care administrarea
medicamentului nu se asociază cu
beneficii terapeutice (în schimb,
efectele adverse pot fi manifeste).
Acest fenomen poate avea explicaţii
complexe, de ordin farmacocinetic
sau farmacodinamic, și se manifestă
deosebit de pregnant în cazul
multor antitumorale sau antibiotice
(antibiorezistenţă). O parte foarte
importantă a acestui puzzle (dar nu
singura) este reprezentată de
pompele de eflux. Acestea sunt
proteine situate în membrana
celulor procariote (bacterii) și
eucariote (ex. celule umane)
implicate în eliminarea substanţelor
potenţial toxice pentru celulă (1).
Pompele de eflux identificate până
în prezent fac parte din cinci familii
diferite de proteine:
• Familia RND (Resistance –
Nodulation – Cell Division,
rezistenţă, nodulare și diviziune
celulară) – o familie de pompe
bacteriene implicate, pe lângă
rezistenţa la metale (în medii
poluate), și în formarea
nodulilor de la rădăcinile de
leguminoase și în divizunea
celulară (2);
• Familia SMR (Small Multidrug
Resistance, familia mică de
rezistenţă la medicamente) – o
familie de proteine bacteriene
care transportă compuși lipofili,
printre care o varietate de
antibiotice, și este implicată în
rezistenţa la acestea (3);
• Suprafamilia MFS (Major
Facilitator Superfamily,
suprafamilia facilitatorilor
majori, prezentă și la procariote,
dar și la eucariote), formată din

proteine care facilitează
transportul unor molecule mici
ca răspuns la un gradient
chimiosmotic și, printre altele,
unii membri împing în afara
celulei și o varietate de
medicamente (4);
• Suprafamilia ABC (ATP-Binding
Cassette, familia transportorilor
cu casetă de legare a ATP) – una
dintre cele mai mari suprafamilii
de proteine transportoare,
răspândită în toată lumea vie,
numită astfel deoarece aceste
proteine au în structura lor un
domeniu de legare a ATP
(funcţionând pe baza energiei
eliberate de hidroliza ATP) și
incriminată în rezistenţa la o
varietate de medicamente (5).
• Familia MATE (Multidrug and
Toxic Compound Extrusion,
familia de extrudare a
medicamentelor și compușilor
toxici), cel mai recent
caracterizată (6).

CE SUNT
TRANSPORTORII MATE?
Prezentul articol prezintă pe scurt
caracteristicile și relevanţa clinică a
transportorilor MATE din
perspectivă farmacologică. Până în
prezent, se cunosc aproximativ 900
de proteine MATE la organisme
provenind din toate domeniile lumii
vii, care, în funcţie de secvenţa de
aminoacizi, au fost clasificate în trei
subfamilii, primele două fiind
specifice procariotelor, iar a treia –
organismelor eucariote:
1. NorM – membrii acesteia fiind
identificaţi, de exemplu, la
Vibrio cholera (NorM-VC) și
Neisseria gonorrhea (NorM-NG);
2. DinF (DNA damage-inducible
protein F, proteina F indusă de
leziunile DNA ) – spre exemplu,
la Bacillus halodurans (DinF-BH)
sau Pyrococcus furiosus
(PfMATE)
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3. Eucariotă – de exemplu,
transportorii MATE1 și MATE2
descriși la șobolan, iepure,
maimuţă (Macacus mulatta,
cunoscut și sub sinonimul M.
rhesus) și om (1,7).
În anul 2005, a fost identificat
primul transportor MATE la
mamifere, numit MATE1, urmat la
scurt timp de identificarea altor
două izoforme, numite MATE2 și
MATE2-K. Aceste proteine
transportoare, deși exprimate în
mai multe ţesuturi, acţionează în
principal în rinichi și în ficat, unde,
împreună cu transportorii cationilor
organici (Organic Cation
Transporters, OCT), formează
împreună o cale de eliminare a
cationilor organici (8), eliminând
substanţele organice încărcate
pozitiv (cationi organici) și unii
anioni, în schimbul protonilor. Într-o
formă ușor simplificată, la nivelul
rinichiului, transportorii OCT2 și, în
mai mică măsură, OCT3 asigură
influxul cationilor organici în
celulele tubului contort proximal, în
vreme ce transportorii MATE
asigură efluxul acestora în urină (9).

INHIBITORI AI
TRANSPORTORILOR
BACTERIENI DIN FAMILIA
MATE
Deoarece transportorii MATE
bacterieni (NorM și DinF) contribuie
la fenomenul de rezistenţă multiplă
la medicamente (MultiDrug
Resistance, MDR), se presupune că
înţelegerea mecanismelor
moleculare pe baza cărora
funcţionează aceștia va permite
dezvoltarea de inhibitori ai
acestora, care să poată fi utilizaţi
pentru înfrângerea rezistenţei la
antibiotice (10,11). Se știe astăzi că
fenomenul de antibiorezistenţă, fie
ea intrinsecă sau dobândită, este în
mare măsură consecinţa exprimării
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de către microorganismele
respective a unor pompe de eflux,
unele specifice pentru un singur
antibiotic sau o singură clasă de
antibiotice, iar altele pentru o
varietate structurală de molecule
(12). Deși pompele de eflux pot fi
exprimate și de bacteriile Grampozitive și de cele Gram-negative,
efectul de rezistenţă este deosebit
de pregnant pentru acestea din
urmă, pentru care, de altfel,
ultimele decenii au văzut foarte
puţine progrese în dezvoltarea de
antibiotice noi, cu mecanisme
diferite de acţiune faţă de cele
cunoscute (13). Inhibarea
transportorilor de eflux bacterieni
reprezintă o preocupare actuală în
domeniul dezvoltării de
medicamente antibiotice (14) și nu
este exclus să fie necesară
inhibarea simultană a mai multor
pompe de eflux. În acest context,
dezvoltarea de inhibitori MATE
devine o necesitate, dar, deși se
împlinesc aproape 20 de ani de la
identificarea transportorilor MATE
la procariote, progresele în
identificarea de inhibitori ai
acestora cu potenţială utilitate
clinică au fost deocamdată foarte
limitate. Se știe că medicamentul
verapamil, pe lângă utilitatea lui în
terapia cardiovasculară, reprezintă
un inhibitor pentru o varietate de
pompe de eflux și s-a constatat în
studii in vitro că poate inhiba și
activitatea pompelor bacteriene de
tip MATE (NorM și DinF) (15). Un alt
inhibitor de origine naturală a fost
recent identificat pe bază de studii
in silico (16), dar va mai trebui
așteptat până la dezvoltarea clinică
a unui asemenea inhibitor.

RELEVANŢA CLINICĂ
A TRANSPORTORILOR
MATE DIN ORGANISMUL
UMAN
Deoarece rolul transportorilor
MATE este legat de excreţia

xenobioticelor, toxicitatea diferită a
unor medicamente din aceeași
clasă terapeutică poate fi explicată
prin implicarea acestor transportori
în excreţie. Exemplul tipic este
reprezentat de sărurile de platină
utilizate ca antitumorale. Se știe că
cisplatina are un nivel relativ ridicat
de nefrotoxicitate, pe când
carboplatina, oxaliplatina sau
nedaplatina, nu. Cisplatina și
oxaliplatina se acumulează în
celulele renale, fiind transportate
activ cu ajutorul transportorilor
OTC, pe când carboplatina și
nedaplatina nu, ceea ce explică
lipsa de toxicitate a acestora din
urmă. De ce însă diferenţa dintre
cisplatină și oxaliplatină? Deși
ambele sunt transportate în
celulele renale de către
transportorii OTC, oxaliplatina este
excretată de acolo de către pompa
MATE, pe când cisplatina, nu (17) –
sau, cel puţin, nu la fel de eficient.
Este posibil ca pompele MATE să
joace totuși un rol în excreţia
cisplatinei din celulele renale,
deoarece s-a raportat că, în
experimente la șoarece, inhibarea
exprimării MATE1 se asociază cu
nefrotoxicitate mai intensă și mai
rapidă (18). Aceasta sugerează că
alterări ale MATE1 (cauzate de
mutaţii la nivel genetic, de
exemplu) la unele persoane pot se
pot asocia cu o nefrotoxicitate mai
mare faţă de persoanele cu
proteine MATE1 normale structural
și funcţional.
Deși au existat unele date care au
sugerat că variabilitatea răspunsului
glicemic la metformină între
pacienţii diabetici este legat de
diversele variante genice ale
transportorilor MATE (19), o
metaanaliză recentă, bazată pe
date de la aproape 8.000 de
pacienţi, a infirmat o asemenea
ipoteză (20).
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Proteinele MATE umane transportă
și excretă la nivel renal o varietate
de compuși endogeni și
medicamente: corticosteroizi,
creatinină, metformină, cimetidină,
săruri de platină sau unele
antibiotice. Ele pot fi inhibate de o
serie de medicamente, astfel încât,
la administrarea simultană la un
pacient de medicamente eliminate
cu implicarea MATE și de
medicamente care inhibă
transportorii MATE, există riscul
unor interacţiuni medicamentoase,
dintre care unele pot fi relevante
clinic (9). De exemplu, în
experimente la rozătoare, s-a
demonstrat că ondansetronul poate
crește nefrotoxicitatea cisplatinei
prin inhibarea proteinlor MATE
(21). Clearance-ul metforminei
poate fi diminuat (și concentraţia
plasmatică poate crește) ca urmare
a unor medicamente cu efect
inhibitor asupra transportorilor
MATE, de ex. cefalexina,
dolutegravir sau trimetoprim.
Combinaţia trimetoprimsulfametoxazol (cotrimoxazol) sau
pantoprazolul pot crește
concentraţia plasmatică a
metotrexatului, exprimată prin aria
de sub curba timp-concentraţie cu
cca. 70% (22). În excreţia
agonistului dopaminergic
pramipexol este implicat
transportorul MATE1, iar inhibarea
acestuia (de ex. de către cimetidină
sau altele dintre medicamentele
menţionate anterior) poate crește
concentraţia plasmatică a
pramipexolului (23).

CONCLUZII
Transportorii MATE sunt o familie
de proteine transportoare larg
răspândite în lumea vie de la
procariote la om, a căror inhibare
poate deschide o cale de înfrângere
a antibiorezistenţei (în cazul
transportorilor bacterieni) sau
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poate crește concentraţia
plasmatică a unor medicamente în
interacţiuni medicamentoase.

Variaţiile în toxicitatea unor
medicamente, cum ar fi derivaţii de
platină, pot fi înţelese mai bine prin

înţelegerea rolului jucat de
transportorii MATE în eliminarea
lor.
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