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Použité zkratky

AIDS Acquired immunodeficiency syndrome

AMP Adenosine monophosphate

ANOVA Analysis of variance

ANP Acyclic nucleoside phosphonate

CD4+ Cluster of differentiation 4+

CCR5 Receptor pro CC-chemokiny č. 5

CXCR4 Receptor pro CXC-chemokin SDF-1 č. 4

ELISA Enzyme linked immunoabsorbent assay

FIV Feline immunodeficiency virus

gp120 glycoprotein 120

HAART Highly active antiretroviral therapy

HLA Human leucocyte antigen

IFN Interferon

IL Interleukin

LPS  Lipopolysaccharide

MCP Monocyte chemoattractant protein

MHC Major histocompatibility complex

MIP-1 Macrophage inflammatory protein-1α

MSV Moloney sarcoma virus

NECA 5 -́N-ethylcarboxamidoadenosine

NF-κB Nuclear factor-B

NK Natural killer

NMDA N-methyl-D-aspartate

PDTC Pyrrolidindithiocarbamate

RANTES Regulated on activation of normal T-cell expressed and secreted

SDF-1 Stromal cell derived factor-1

Th T helper

TNF- Tumor necrosis factor-α
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I. Úvod

Přestože bylo ve farmakoterapii mnoha virových infekcí dosaženo pokroku, stále existují 

virové nákazy, jejichž léčba není uspokojivě vyřešena, případně by bylo zapotřebí mít 

k dispozici širší výběr virostatik. Kromě infekce virem HIV-1 jsou to infekce 

papillomavirové, adenovirové, herpetické, infekce virem hepatitidy C, chřipkové infekce a 

jiné. Značné úsilí se soustřeďuje na výzkum léčiv proti viru HIV-1, ze 40 schválených 

antivirotik se jich polovina používá při léčbě HIV-1 infekce [1, 2].

Proti infekci virem HIV-1 neexistuje naprosto účinná léčba nebo možnost očkování, a 

proto mnoho pacientů vkládá své naděje do nových antiretrovirotik [2]. K terapii HIV-1 

infekce se používají antiretrovirová léčiva, která jsou zaměřena na dva hlavní produkty 

virového genomu, a to na reverzní transkriptázu a aspartátovou proteázu (inhibitory reverzní 

transkriptázy a inhibitory proteázy) [3].

Nejúčinnější postup při terapii HIV-1 infekce je kombinace výše uvedených léčiv 

označovaná jako HAART. Řada v současnosti používaných antiretrovirotik má částečně 

imunosupresivní efekt. Při vývoji nových antiretrovirotik bude žádoucí hledat léčiva, která by 

měla schopnost posílit imunitní systém pacienta a byla by účinná i proti rezistentním kmenům 

HIV-1 [2, 4-7]. Jako perspektivní se jeví vývoj léčiv, jež by ovlivňovala žádoucím směrem 

expresi  cytokinů/chemokinů, které mají supresivní účinek na replikaci HIV-1 a mohou zvýšit 

obranyschopnost organismu [8-11].

Konkrétně supresivní efekt na replikaci HIV-1 mají např. cytokiny IL-10, IL-13, IL-16 

a interferony [12, 13]. Chemokiny zabraňují šíření HIV-1 infekce vazbou na chemokinové 

receptory CCR5 a CXCR4, které mají funkci koreceptorů pro vstup HIV-1 do buňky [14, 15]. 

Tuto schopnost mají především RANTES, MIP-1α, MCP-2 a SDF-1α [12, 16-18]. Naproti  

tomu cytokiny jako IL-1, IL-8 a TNF-α urychlují replikaci HIV-1 [12, 16-18]. Bifunkční 

účinek má např. MCP-1 [12, 16, 19].

K léčivům, která mají kromě virostatického účinku i vlastnosti imunobiologické 

spočívající ve schopnosti ovlivnit expresi cytokinů, patří acyklické nukleosidfosfonáty 

vyvinuté prof. RNDr. Antonínem Holým a kol. Tato léčiva se již osvědčila [7, 20-26]. 

Tenofovir se jako preparát Viread® používá k terapii AIDS. Sloučenina adefovir se ve formě 

proléčiva jako preparát Hepsera® podává u žloutenky typu B [23, 24, 26]. Tenofovir zvyšuje 

produkci chemokinů RANTES a MIP-1α, které mají schopnost blokovat replikaci viru HIV-1 
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[22, 27]. Zvyšuje také produkci TNF-α a IL-10 [6, 22]. Adefovir může zvýšit expresi 

interferonů [20].

V preklinickém výzkumu je prospěšné zabývat se vlivem virostatik na expresi 

cytokinů/chemokinů, neboť mezi jednotlivými třídami antivirotik existují rozdíly. Např.  

zatímco ANP mají schopnost zvýšit produkci anti-HIV-1 cytokinů/chemokinů [21, 22, 28-

30], terapie jinými inhibitory reverzní transkriptázy vedla v jedné klinické studii ke snížení 

exprese chemokinů [31].

Na oddělení farmakologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR věnujeme při 

screeningu vlastností ANP pozornost jejich efektu na expresi cytokinů/chemokinů a dalších 

molekul, které mají význam při obraně organizmu proti infekčním patogenům [6, 21, 22, 28-

30]. Cílem je nalézt perspektivní sloučeniny z hlediska dalšího vývoje virostatik.
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II. Cíle disertační práce 

Obecným cílem disertační práce „Exprese cytokinů, zvláště chemokinů, po aplikaci 

acyklických nukleosidfosfonátů“ bylo přispět k prohloubení poznatků o vlivu ANP na expresi 

cytokinů/chemokinů, které hrají významnou roli při obraně organizmu proti virovým 

infekcím, zvláště proti viru HIV-1. Důležitým cílem bylo zčásti objasnit, jakým způsobem 

ANP expresi cytokinů/chemokinů ovlivňují. Na základě výsledků experimentů v průběhu 

výzkumu jsme se rozhodli zkoumat vliv ANP na expresi mRNA pro dva hlavní chemokinové 

koreceptory pro vstup HIV-1 do buňky: receptory CCR5 a CXCR4. Jednotlivé cíle byly 

následující:

1. Rozšířit poznatky o vlivu ANP na expresi cytokinů TNF-α, IL-10 a získat 

poznatky o vlivu ANP na expresi IFN-α a IFN-.

2. Rozšířit poznatky o vlivu ANP na expresi chemokinů RANTES, MIP-1 a 

získat poznatky o vlivu ANP na expresi monocytárních chemotaktických proteinů 

a chemokinu SDF-1.

3. Otestovat účinky ANP na expresi chemokinových receptorů CCR5 a CXCR4 

na úrovni mRNA.

4. Zjistit, zda je zvýšení exprese cytokinů/chemokinů po aplikaci ANP závislé na 

transkripčním faktoru NF-B. 

5. Zjistit, zda může být zvýšení exprese cytokinů/chemokinů po aplikaci ANP 

podmíněno ovlivněním adenosinových receptorů.
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III. Teoretická část

1. Acyklické nukleosidfosfonáty 

ANP jsou odvozeny od adeninu nebo 2,6-diaminopurinu, příp. pyrimidinových bází. 

Charakteristikou jejich molekul je náhrada nukleosidového cukerného zbytku acyklickým 

hydroxylovaným řetězcem a vazbou esteru kyseliny fosforečné s izopolárním 

fosfonometyleterem [23]. V poloze N9 se jednotlivé ANP liší přítomností fosfonometoxyetyl 

(PME) nebo fosfonometoxypropyl (PMP) skupiny. Výchozí ANP jsou: PMEA = 9-[2-

(fosfonometoxy)etyl]adenin; PMEDAP = 9-[2-(fosfonometoxy)etyl]2,6-diaminopurin; (R)-

PMPA = 9-(R)-[2-(fosfonometoxy)propyl]adenin;  (R)-PMPDAP = 9-(R)-[2-

(fosfonometoxy)propyl]2,6-diaminopurin [23]. Viz obr. 1:

                                                              R = H; PMEA (adefovir)
                                                              R = NH2; PMEDAP

                       
R = H; (R)-PMPA (tenofovir) R = H; (S)-PMPDAP
R = NH2; (R)-PMPDAP R = NH2; (S)-PMPDAP
                                   
Obr. 1. Chemická struktura některých základních typů acyklických nukleosidfosfonátů 
[21].

Výchozí ANP mohou být modifikovány náhradou NH2 skupiny v poloze N6 dusíkaté 

báze. Mohou také obsahovat OH skupinu v poloze N9, vznikají tak sloučeniny 9-[2-hydroxy-

3-(fosfonometoxy)propyl]adenin (HPMPA) a 9-[2-hydroxy-3-(fosfonometoxy)propyl]2,6-

diaminopurin (HPMPDAP), které lze rovněž modifikovat náhradou NH2 skupiny v poloze N6 

[23, 32]. 
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Protivirové spektrum účinku ANP

Spektrum účinku ANP zahrnuje herpes simplex virus 1 a 2 [33], cytomegalovirus [34], 

varicella zoster virus [25], Epstein-Barr virus [35], herpetický virus 6 [36], papilloma virus 

[25], virus hepatitidy B [37] a jiné viry. Co se týče retrovirů, blokují ANP replikaci virů HIV, 

SIV, MSV, FIV, FLV [38]. 

2. Replikace viru HIV-1 a cytokiny

Cytokiny mohou potlačovat nebo stimulovat replikaci HIV-1 na různých úrovních jeho 

životního cyklu:

Vstup viru HIV-1 do buňky

HIV-1 infikuje T lymfocyty a makrofágy [39]. Váže se svým obalem gp120 na buněčný 

receptor CD4 a jako koreceptory využívá především chemokinové receptory CCR5 a CXCR4, 

i když někdy může používat i jiné chemokinové receptory [40, 41]. Ligandy pro chemokinové 

receptory tedy interferují se vstupem HIV-1 do buněk. Viz tab. 1:

Tab. 1. Chemokinové receptory CCR5 a CXCR4 jako hlavní HIV-1 koreceptory [14, 27, 42-47].

Receptor Ligand

CCR5 RANTES, MIP-1, MCP-1, MCP-2, MCP-3 

CXCR4 SDF-1

Z cytokinů může inhibovat vstup viru HIV-1 do buňky IL-16 a IFN-γ [48, 49]. 

Transkripce a translace viru HIV-1

Po vstupu HIV-1 do buňky se genetická informace viru uložená v RNA přepisuje reverzní 

transkriptázou do DNA. DNA se posléze HIV-1 integrázou integruje do genomu hostitele 

[50]. Proces reverzní transkripce inhibuje IFN-α/β [19, 51]. Po aktivaci buňky imunitními 

podněty dojde k přepisu virové DNA do RNA. Transkripce HIV-1 je potlačována IFN-α/β 

[18, 51]. Induktivní efekt na transkripci HIV-1 mají např. TNF-α a IL-6 [12, 17]. IL-10 má 

bimodální funkci [12, 51]. Translaci HIV-1 RNA aktivuje IL-6,  IL-13 působí inhibičně [51].

Sestavení virionu HIV-1 a uvolnění z buňky 

Produkci nových virových partikulí viru HIV-1 mohou omezit hlavně interferony [19, 51].
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IV. Experimentální část

1. Materiál a metody

Acyklické nukleosidfosfonáty 

ANP byly syntetizovány prof. RNDr. Antonínem. Holým a kol. Možná kontaminace LPS byla 

vyloučena použitím testu „Limulus Amoebocyte Lysate Assay“. Struktura nejčastěji  

testovaných ANP viz obr. 2: 

Obr. 2. Chemická struktura nejčastěji testovaných acyklických nukleosidfosfonátů (ANP).

ANP 1 = 9-(R)-[2-(fosfonometoxy)propyl]adenin [(R)-PMPA; tenofovir], ANP 2 = N6-cyklopropyl-

(R)-9-[2-(fosfonometoxy)propyl]2,6-diaminopurin [N6-cyklopropyl-(R)-PMPDAP], ANP 3 = N6-

cyklopentyl-(R)-9-[2-(fosfonometoxy)propyl]2,6-diaminopurin [N6-cyklopentyl-(R)-PMPDAP], ANP 4

= N6-dimetylaminoetyl-(R)-9-[2-(phosphonometoxy)propyl]2,6-diaminopurin [N6-dimetylaminoetyl-

(R)-PMPDAP], ANP 5 = N6-cyklopentyl-9-[2-(phosphonometoxy)etyl]2,6-diaminopurin [N6-

cyklopentyl-PMEDAP], ANP 6 = N6-izobutyl-9-[2-(phosphonometoxy)etyl]2,6-diaminopurin [N6-

izobutyl-PMEDAP], ANP 7 = N6-cyklohexylmetyl-9-[2-(fosfonometoxy)etyl]2,6-diaminopurin [N6-

cyklohexylmetyl-PMEDAP], ANP 8 = N6-cyklooktyl-9-[2-(fosfonometoxy)etyl]2,6-diaminopurin [N6-

cyklooktyl-PMEDAP]. Schéma poskytl prof. RNDr. A. Holý.
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Antagonisté adenosinových receptorů 

Pro studium mechanizmů exprese cytokinů TNF-α, IL-10 a chemokinů RANTES, MIP-1α po 

aplikaci ANP se používal nespecifický antagonista adenosinových receptorů, což je 

sloučenina CGS-15943. Dále se používali specifičtí antagonisté adenosinových receptorů: 

antagonista A1 receptorů DCCPX, antagonista A2A receptorů CSC, antagonista adenosinových 

receptorů A2B Alloxazin a antagonista A3 receptorů MRS-1191.

Lipopolysacharid 

Efekt ANP na expresi cytokinů/chemokinů a chemokinových receptorů se většinou 

porovnával s LPS, který sloužil jako referenční kontrola. 

Pokusná zvířata

K pokusům se používaly myší samice inbredního kmene C57BL/6. Protokoly pokusů na 

zvířatech byly schváleny etickou komisí Ústavu experimentální medicíny AV ČR.  

Izolace a kultivace myších makrofágů

Po cervikální dislokaci se u myší provedl výplach peritoneální dutiny fyziologickým 

roztokem. Buňky se kultivovaly v množství 2x105 na jamku ve finálním objemu 100 µl pro 

stanovení cytokinů/chemokinů (ELISA). V případě studia exprese na úrovni mRNA se 

makrofágy kultivovaly v množství 4x106 na vzorek ve finálním objemu 2ml.

Izolace a kultivace myších lymfocytů a tymocytů

Po cervikální dislokaci se vyňala slezina a lymfocyty se získaly protlačením sleziny přes  

nylonovou síťku. Erytrocyty byly odstraněny promytím v lyzačním pufru. Pro studium 

exprese receptorů CCR5 a CXCR4 se lymfocyty kultivovaly v množství 5x106 na vzorek ve 

finálním objemu 1.5 ml. Myší tymocyty se získaly protlačením tymu přes nylonovou síťku.

Izolace a kultivace lidských monocytů

Zdrojem buněk byly „buffy coats“ zdravých dárců z Ústavu hematologie a krevní transfúze. 

Separace monocytů se provedla gradientovou centrifugací (metoda „Ficoll-Paque Plus“). 

Kultivace buněk byla za koncentrace 1x106/ml ve finálním objemu 250 µl.
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Kultivační médium

Médium RPMI-1640 obsahovalo 10% fetální bovinní sérum, 2 mM L-glutamin, gentamicin 

50 g/ml a 5x10-5 M 2-merkaptoetanol. 

Stanovení životnosti buněk

Životnost buněk byla určována pomocí kolorimetrického testu založeného na štěpení soli 

tetrazolia WST-1 mitochondriálními dehydrogenázami v živých buňkách. 

Produkce NO

Produkce NO se stanovovala u myších makrofágů kultivovaných společně se 

samotnými ANP nebo za přítomnosti ANP v kombinaci s IFN- nebo s LPS po 24 h dle 

metody popsané v práci Marletta a spol. [52].

ELISA

Pro stanovení TNF-, IL-10, IFN-α, IFN-β, RANTES, MIP-1, MCP-1, MCP-5, SDF-1α 

byla použita metoda ELISA (kity firmy RD systems) . 

Izolace RNA 

RNA se izolovala pomocí kitů firmy Qiagen: „RNeasy mini kit“ a „RNase free DNase set“. 

Reverzní transkripce a polymerázová řetězová reakce 

Pro studium exprese cytokinů/chemokinů a chemokinových receptorů byla použita 

semikvantitativní RT-PCR. Amplifikace probíhala v lineárním rozmezí. 

Statistická analýza dat

Pro statistické vyhodnocení se použila metoda ANOVA a následně Dunettův nebo Tukeyův 

test. Hodnoty měření jsou vyjádřeny jako průměr ± S.E.M.

2. Výsledky

2.1. Produkce NO

ANP zvyšující produkci NO v prvotním screeningu vlastností ANP byly zařazeny do 

experimentů týkajících se exprese cytokinů/chemokinů (viz níže) [21, 29].
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2.2. Exprese cytokinů a chemokinů po aplikaci ANP

Exprese TNF- a IL-10 po aplikaci nehydroxylovaných ANP 

Nehydroxylované deriváty ANP mají schopnost vysoce zvýšit sekreci TNF-α a IL-10 [21]. 

Nejvíce stimulují produkci ANP: N6-cyklopropyl-(R)-PMPDAP, N6-cyklopentyl-(R)-

PMPDAP a N6-izobutyl-PMEDAP [21]. Viz obr. 3:
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Obr. 3. Produkce TNF-α a IL-10 po aplikaci nehydroxylovaných ANP (25 µM) u myších 

makrofágů [21]. Buňky (2x106/ml) se kultivovaly 5 h. Koncentrace cytokinů (pg/ml) byla stanovena

metodou ELISA.

Exprese TNF- a IL-10 po aplikaci hydroxylovaných ANP

Rovněž hydroxylované deriváty ANP mají schopnost zvýšit sekreci TNF- a IL-10 u myších 

makrofágů. Produkci TNF-α stimuluje nejúčinněji sloučenina HPMPDAP, sloučenina 

HPMPA je méně aktivní (sekrece TNF-α je po aplikaci těchto ANP zvýšena i u lidských 

monocytů) [29]. Substituce aminoskupiny v poloze N6 heterocyklické báze může účinek 

výchozích sloučenin na expresi TNF- zvýšit i snížit [29].

Schopností zvýšit produkci IL-10 se vyznačuje pouze sloučenina HPMPDAP. Náhrada 

aminoskupiny v poloze N6 heterocyklické báze sloučenin HPMPDAP nebo HPMPA nemá 

za následek stimulační efekt ANP na produkci IL-10 [29].
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Exprese IFN-α a IFN-β 

Produkce IFN-α nebo IFN-β nebyla po aplikaci nehydroxylovaných ANP u myších 

makrofágů zvýšena (testované ANP viz obr. 2 na str. 12). Hydroxylované ANP testovány 

nebyly.

Exprese RANTES a MIP-1α po aplikaci nehydroxylovaných ANP 

Nehydroxylované deriváty ANP mají schopnost zvýšit expresi RANTES a MIP-1α [21]. 

Vysoce zvyšují produkci především sloučeniny N6-cyklopropyl-(R)-PMPDAP, N6-izobutyl-

PMEDAP a N6-cyklopentyl-(R)-PMPDAP [21]. Viz obr. 4:
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Obr. 4. Produkce RANTES a MIP-1α po aplikaci nehydroxylovaných derivátů ANP (25 µM) u 

myších makrofágů [21]. Buňky (2x106/ml) se kultivovaly 5 h. Koncentrace RANTES a MIP-1α (pg/ml) 

byla stanovena metodou ELISA.

Studie dávkové závislosti dále ukázaly, že zvýšení produkce RANTES/MIP-1α po 

aplikaci ANP je závislé na použité dávce [21]. 

Exprese monocytárních chemotaktických proteinů 

Nehydroxylované ANP zvýšily u myších makrofágů expresi chemokinů MCP-1 a MCP-3, 

nikoliv však MCP-2 a MCP-5 [28]. Hydroxylované ANP nebyly testovány. 
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Exprese MCP-1   

Nejsilněji zvyšují sekreci MCP-1 sloučeniny N6-cyklopropyl-(R)-PMPDAP, N6-izobutyl-

PMEDAP a N6-cyklopentyl-(R)-PMPDAP [28]. Viz obrázek 5:
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Obr. 5. Produkce MCP-1 po aplikaci nehydroxylovaných ANP (100 μM) u myších makrofágů  [28]. 

Buňky (2x106/ml) se kultivovaly 5 h  a 24 h. Koncentrace MCP-1 se stanovila metodou ELISA.

Indukce exprese MCP-1 po aplikaci ANP je zřetelná i na úrovni mRNA. Studie 

dávkové závislosti ukázala efekt ANP již při koncentraci 10 M (resp. 25M) [28].

Exprese MCP-3   

ANP (uvedené výše na obr. 5) mohutně indukovaly transkripci mRNA pro MCP-3 u 

makrofágů v různých časových intervalech [28]. 

Exprese SDF-1α

Nehydroxylované ANP nezvýšily sekreci SDF-1α u myších lymfocytů ani tymocytů 

(testované ANP viz obr. 2 na str. 12). Hydroxylované ANP nebyly testovány. 
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2.3. Závislost exprese TNF-α a MCP-1 na transkripčním faktoru NF-B

Inhibice produkce TNF-α pyrrolidinditiokarbamátem

Zvýšení produkce TNF-α po aplikaci sloučeniny HPMPDAP bylo sníženo přidáním různých 

koncentrací pyrrolidinditiokarbamátu, což je inhibitor aktivace NF-B [29].

Inhibice produkce MCP-1 pyrrolidinditiokarbamátem

Zvýšení produkce MCP-1 po aplikaci sloučeniny N6-cyklopentyl-(R)-PMPDAP bylo rovněž 

sníženo přidáním různých koncentrací pyrrolidinditiokarbamátu [28].

2.4. Vliv antagonistů adenosinových receptorů na expresi cytokinů a chemokinů

Účinky antagonistů adenosinových receptorů na expresi TNF-α, IL-10, RANTES a MIP-1α 

po aplikaci různých ANP jsou shrnuty v tab. 2:   

Tab. 2. Inhibiční nebo neutrální účinek antagonistů adenosinových receptorů (50 µM) na sekreci 

cytokinů/chemokinů indukovanou ANP (50 µM) u myších makrofágů [53].

Cytokiny
Antagonisté adenosinových receptorů 

A1-3 A1 A2a A2b A3

CGS-15943 DCCPX CSC Alloxazin MRS-1191

TNF-   0  0

IL-10   0 0 
RANTES   0  
MIP-1 0 0 0 0 0

V experimentech byly pozorovány pouze inhibiční nebo neutrální účinky jednotlivých 

antagonistů adenosinových receptorů na produkci cytokinů/chemokinů indukovanou různými 

ANP [53]. Inhibiční účinek nespecifického antagonisty adenosinových receptorů CGS-15946

na zvýšení exprese TNF-α, IL-10 a RANTES byl potvrzen také na úrovni mRNA [53].  

2.5. Exprese chemokinových receptorů CCR5 a CXCR4 po aplikaci ANP

Exprese receptoru CCR5 na úrovni mRNA   

Exprese CCR5 je u myších lymfocytů na úrovni mRNA přítomná. Žádný z 6 testovaných 

ANP neovlivnil expresi mRNA pro CCR5 v časových intervalech 1 h, 2 h a 24 h (testované 

ANP viz obr. 2 na str. 12). LPS inhiboval expresi CCR5 mRNA. U myších makrofágů nebyla 

exprese mRNA pro CCR5 detekována a ANP neindukovaly transkripci mRNA pro CCR5. 
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Exprese receptoru CXCR4 na úrovni mRNA  
Exprese CXCR4 je u myších lymfocytů na úrovni mRNA silně vyjádřena. Žádný z 6 

testovaných ANP neovlivnil expresi mRNA pro CXCR4 v časových intervalech 1 h, 2 h a 24 

h (testované ANP viz obr. 2 na str. 12). LPS inhiboval expresi CXCR4 mRNA.

V. Diskuze

1. Exprese cytokinů a chemokinů po aplikaci ANP

V průběhu našeho výzkumu jsme sledovali účinky nově syntetizovaných acyklických 

nukleosidfosfonátů s virostatickými vlastnostmi na expresi cytokinů/chemokinů za účelem 

nalezení perspektivních sloučenin z hlediska dalšího možného vývoje antivirotik.

Obranné funkce organizmu jsou zprostředkovány cytokiny/chemokiny, které řídí 

expresi dalších antiinfekčních molekul např. oxidu dusnatého [54, 55]. V experimentech 

provedených v minulosti se zjistilo, že antiretrovirotikum tenofovir indukuje sekreci TNF-α, 

IL-10, RANTES a MIP-1α [22]. Dále tenofovir zvyšoval v kombinaci s IFN-γ produkci NO, 

samotný tenofovir však expresi NO nezvýšil [6, 22].

V dalších experimentech provedených s nově syntetizovanými ANP různých 

chemických struktur zvýšily některé sloučeniny ve shodě s dřívějšími nálezy [30] produkci 

NO při společné kultivaci s IFN-γ [21, 29]. Tyto ANP byly vybrány pro následnou studii 

týkající se vlivu ANP na expresi cytokinů/chemokinů. Sloučeniny, které aktivovaly produkci 

NO, měly schopnost zvýšit sekreci cytokinů TNF-α, IL-10 a chemokinů RANTES a MIP-1α 

(v závislosti na chemické struktuře) [21, 29]. To by mohlo znamenat dodatečný antiinfekční 

mechanizmus účinku těchto léčiv, jak je uvedeno níže. 

TNF-α má protivirové účinky u mnoha virových infekcí [56, 57]. TNF-α potlačuje 

např. replikaci cytomegaloviru [58], herpes simplex viru 1 a 2 [57], varicella zoster viru [59] a 

adenoviru [60].

Podle některých údajů je TNF-α účinný také proti HIV-1 [61]. Supresivní efekt TNF-α 

proti HIV-1 může záviset na indukci sekrece β-chemokinů [62, 63]. Podle jiných autorů však 

TNF-α replikaci viru HIV-1 urychluje [13, 64-66].

I když větší část literárních údajů hovoří o nepříznivé úloze TNF-α v patogenezi HIV-

1 infekce, nelze pominout, že TNF-α působí proti široké škále jiných virů. Vzhledem k tomu, 

že v pokročilejší fázi HIV-1 infekce jsou u pacientů častá další infekční onemocnění 
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zahrnující virové infekce [67], mohlo by být z určitého pohledu přínosem, že se ANP

vyznačují schopností zvýšit produkci TNF-α. 

Některé ANP zvýšily také sekreci IL-10 [21, 29]. IL-10 je pokládán za klíčový cytokin 

z hlediska patogeneze infekce virem HIV-1 [12, 65]. IL-10 je protektivním cytokinem 

z hlediska progrese HIV-1 infekce do syndromu AIDS, avšak na druhé straně zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku lymfomů asociovaných s AIDS [65]. Co se týče jiných virových 

infekcí, je dobře dokumentován příznivý vliv podávání IL-10 na průběh onemocnění 

hepatitidou C [68].

Dalšími protivirovými cytokiny jsou IFN-α/β [69]. V našich experimentech tenofovir a 

nehydroxylované ANP nezvýšily sekreci IFN-α/β.

K velmi důležitým β-chemokinům z hlediska patogeneze HIV-1 infekce patří 

RANTES a MIP-1α. Potlačují replikaci viru HIV-1, a to vazbou na receptor CCR5 [27]. Toto 

zjištění bylo důležité pro identifikaci receptoru CCR5 jako hlavního koreceptoru pro vstup 

viru HIV-1 do buňky [70]. V některých studiích β-chemokiny replikaci viru HIV-1 sice 

zvyšovaly [71, 72], avšak většina studií (včetně experimentů in vivo) ukázala, že β-chemokiny 

potlačují replikaci HIV-1 [27, 73]. ANP mají schopnost zvýšit produkci RANTES [21, 29], 

což by mohlo umocňovat jejich účinky proti viru HIV-1.  

Některé ANP zvyšovaly v experimentech rovněž expresi MIP-1α [21, 29]. Chemokin 

MIP-1 potlačuje replikaci virem HIV-1 stejně účinně jako RANTES [27]. Kromě inhibice 

replikace HIV-1 je MIP-1 nezbytný pro obranu organizmu proti cytomegalovirové infekci 

[74]. Zvýšení produkce MIP-1 po aplikaci ANP by mohlo znamenat dodatečný protivirový 

účinek těchto léčiv [21]. 

Poslední studovanou skupinou β-chemokinů byly monocytární chemotaktické 

proteiny. Testované ANP zvýšily genovou expresi MCP-1 a MCP-3 [28]. MCP se váží na 

četné chemokinové receptory, z nichž většina plní současně funkci koreceptorů pro vstup viru 

HIV-1 do buněk [43, 75]. MCP-1 může inhibovat replikaci viru HIV-1 [42], avšak urychlení 

replikace HIV-1 díky působení MCP-1 bylo také pozorováno [16]. MCP-1 má inhibiční vliv 

na rozvoj infekce cytomegalovirem a ta může být život ohrožující komplikací pacientů 

trpících AIDS [76, 77]. 

Aktivace exprese MCP-3 po aplikaci ANP by mohla znamenat příznivou vlastnost 

těchto antivirotik [28]. MCP-3 je antagonistou receptoru CCR5, takže blokuje vstup HIV-1 do 

buněk [16, 43]. Dále je MCP-3 dle některých autorů považován za nadějného kandidáta 

protinádorové terapie [78].
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Ze skupiny -chemokinů je z hlediska patogeneze HIV-1 infekce důležitý SDF-1. 

SDF-1α se váže na druhý hlavní HIV-1 koreceptor - chemokinový receptor CXCR4, a má tak 

schopnost potlačit šíření HIV-1 infekce [44]. Testované ANP nezvýšily jeho produkci, počet 

léčiv nebyl však velký. 

Zvýšení exprese cytokinů/chemokinů pozorované v experimentech s ANP bude 

souviset s aktivací mnoha transkripčních faktorů. Jedním z nich je NF-B. NF-B indukuje 

expresi celé řady genů zahrnujících TNF-, RANTES, MIP-1, MCP-1 a MCP-3 [79, 80]. 

ANP měly v experimentech schopnost zvýšit expresi všech těchto molekul [21, 28, 29]. Dále 

jsme pozorovali, že zvýšení produkce TNF- a MCP-1 po aplikaci ANP bylo sníženo 

přidáním inhibitoru aktivace NF-B neboli pyrrolidinditiokarbamátu do buněčných kultur 

[28, 29]. 

2. Exprese chemokinových receptorů CCR5 a CXCR4 po aplikaci ANP

Receptory CCR5 a CXCR4 jsou v současnosti atraktivním předmětem zájmu farmaceutického 

průmyslu v oblasti vývoje nových léčiv proti HIV-1 [41]. Antagonisté CCR5 a/nebo CXCR4 

jsou již ve stadiu klinického zkoušení [81]. Nový mechanizmus účinku antiretrovirotik by pak 

představovala inhibice transkripce mRNA pro tyto dva hlavní HIV-1 koreceptory. Výzkum 

transkripce mRNA pro receptory CCR5 a CXCR4 po aplikaci ANP se jevil nadějný, neboť 

ANP stimulují tvorbu cytokinů TNF- a IL-10 [21], o nichž je známo, že expresi 

chemokinových receptorů ovlivňují.

Účinek IL-10 na expresi CCR5 a/nebo CXCR4 byl zkoumán s různými výsledky dle 

typu buněk. Bylo pozorováno jak snížení exprese tak zvýšení exprese u makrofágů nebo 

lymfocytů [82]. Obdobně TNF- ovlivňuje expresi receptorů CCR5/CXCR4 pozitivně nebo 

negativně dle typu buněk [82, 83]. Přestože testované ANP stimulují produkci IL-10 a TNF-

, neovlivnily u lymfocytů a makrofágů expresi mRNA pro CCR5 a CXCR4. Výsledky 

naznačují, že vliv ANP na expresi CCR5 a CXCR4 na úrovni mRNA je neutrální.

LPS v experimentech potlačil expresi mRNA pro CCR5/CXCR4, což je ve shodě 

s dřívějšími nálezy jiných autorů, i když existují studie s opačnými výsledky [84-88].
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3. Vliv antagonistů adenosinových receptorů na expresi cytokinů a 

chemokinů

Výsledky experimentů ukázaly, že zvýšenou expresi TNF-α, IL-10 a RANTES po aplikaci 

ANP lze snížit přidáním různých antagonistů adenosinových receptorů. Zvýšení produkce 

MIP-1α po aplikaci ANP však antagonisté adenosinových receptorů neovlivňují. Inhibice 

zvýšení produkce TNF-α, IL-10 a RANTES po aplikaci ANP byla patrná na úrovni proteinu i 

mRNA [53]. 

Lze se domnívat, že ANP aktivují receptory pro adenosin a následně dochází ke 

zvýšení exprese TNF-α, IL-10 a RANTES. ANP by mohly být nespecifickými ligandy 

adenosinových receptorů [53]. Vzhledem k tomu, že žádný antagonista adenosinových 

receptorů nesnížil produkci MIP-1α indukovanou ANP, budou ANP aktivovat další receptory 

a následně signální dráhy, které podmiňují zvýšení exprese cytokinů/chemokinů [53].  

4. Vztah mezi chemickou strukturou a účinky ANP na expresi 

cytokinů/chemokinů

Efekty testovaných ANP na produkci cytokinů/chemokinů mají souvislost s chemickou 

strukturou ANP [21, 29].

Účinek ANP na expresi cytokinů/chemokinů závisí především na tom, zda je na pozici 

N9 heterocyklické báze adeninu nebo 2,6-diaminopurinu přítomna hydroxylovaná skupina 

(vliv má však i typ substituce aminoskupiny v poloze N6 purinových bazí). Hydroxylované 

deriváty ANP mají mnohem nižší potenciál indukovat expresi cytokinů/chemokinů než 

nehydroxylované deriváty ANP [21, 29].
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VI. Závěry disertační práce

Na základě výsledků experimentů provedených v období IX/2002 až IX/2006 lze formulovat 

následující závěry o vlivu ANP na genovou expresi cytokinů, chemokinů a chemokinových 

receptorů:

1. Nehydroxylované a hydroxylované deriváty ANP mají schopnost zvýšit expresi 

cytokinů TNF-α a IL-10. Tenofovir a nehydroxylované deriváty ANP nezvýšily 

expresi IFN- a IFN-.

2. Nehydroxylované a hydroxylované deriváty ANP mají schopnost zvýšit expresi 

chemokinů RANTES a MIP-1. Tenofovir a nehydroxylované deriváty ANP 

zvýšily expresi chemokinů MCP-1 a MCP-3, nikoliv však MCP-2, MCP-5 a SDF-

1.

3. Tenofovir a nehydroxylované deriváty ANP neovlivnily expresi chemokinových 

receptorů CCR5 a CXCR4 na úrovni mRNA.

4. Zvýšení exprese cytokinu TNF- a chemokinu MCP-1 po aplikaci ANP je 

závislé na transkripčním faktoru NF-B. 

5. Zvýšení exprese cytokinů TNF-α, IL-10 a chemokinu RANTES po aplikaci 

ANP lze inhibovat antagonisty adenosinových receptorů. ANP by mohly být 

nespecifickými ligandy adenosinových receptorů.
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VII. Shrnutí

Acyklické nukleosidfosfonáty (ANP) jsou novou skupinou antivirotik, která účinně potlačují 

replikaci DNA virů a retrovirů. V klinické praxi se používají tenofovir (Viread®) k léčbě 

infekce virem HIV-1, adefovir (Hepsera®) k terapii hepatitidy B a cidofovir (Vistide®) k léčbě 

cytomegalovirové retinitidy u pacientů s AIDS [23, 24].

V minulosti bylo zjištěno, že některé ANP jako např. tenofovir mají rovněž 

imunomodulační vlastnosti, které by mohly znamenat dodatečný protivirový účinek. 

Tenofovir zvyšuje expresi NO, cytokinů TNF-, IL-10 a chemokinů RANTES, MIP-1 [6, 

22, 30].

V dalších experimentech jsme věnovali pozornost imunobiologickým účinkům nově 

syntetizovaných derivátů ANP za podmínek in vitro u myších makrofágů a splenocytů 

(případně u lidských leukocytů). Nejdříve jsme věnovali pozornost sloučeninám odvozeným 

od adeninu nebo 2,6-diaminopurinu, které se liší přítomností fosfonometoxyetylové nebo 

fosfonometoxypropylové skupiny v poloze N9 a typem substituce aminoskupiny v poloze N6

heterocyklické báze. Zjistili jsme, že řada těchto sloučenin má schopnost zvýšit produkci NO, 

TNF-, IL-10, RANTES, MIP-1 [21]. Zkoumali jsme také imunobiologické vlastnosti 

hydroxylovaných derivátů ANP. Také tyto sloučeniny mají schopnost zvyšovat produkci NO, 

TNF-, IL-10, RANTES a MIP-1 [29].

Nově jsme ukázali, že různé ANP indukovaly expresi chemokinů MCP-1 a MCP-3, 

nikoliv však MCP-2 a MCP-5 [28]. K molekulám, jejichž exprese nebyla působením 

vybraných ANP ovlivněna, patřily IFN-, IFN-, SDF-1 a chemokinové receptory CCR5 a 

CXCR4. Zvýšení produkce cytokinů TNF-α, IL-10 a chemokinu RANTES po aplikaci ANP 

bylo  inhibováno antagonisty adenosinových receptorů [53]. Je možné se domnívat, že ANP 

jsou nespecifickými ligandy adenosinových receptorů [53]. Zvýšení exprese NO a 

cytokinů/chemokinů po aplikaci ANP bylo způsobeno aktivací transkripčního faktoru NF-B 

[28, 29]. Efekt ANP na produkci NO a cytokinů/chemokinů je závislý na dávce. Nejúčinnější  

deriváty ANP zvyšují sekreci cytokinů/chemokinů několikanásobně více než tenofovir [21]. 

Proto by nově testované ANP mohly být nadějnými sloučeninami z hlediska dalšího vývoje 

virostatik.

Experimentální nálezy dokumentují, že ANP by mohly být považovány za antivirotika 

nové generace, která mají kromě přímých protivirových účinků rovněž efekty 

imunomodulační.
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VIII. Summary

Acyclic nucleoside phosphonates (ANPs) are novel class of virostatics, that inhibit replication 

of both DNA viruses and retroviruses. ANP approved for the treatment of viral diseases are: 

tenofovir (Viread®) for the therapy of AIDS, adefovir (Hepsera®) for the treatment of hepatitis 

B and cidofovir (Vistide®), that is used in HIV-1 positive patients suffering from retinitis 

caused by cytomegalovirus [23, 24].

Some ANPs, such as tenofovir, are endowed by immunomodulatory properties that 

can non specifically influence replication of  viruses. Tenofovir has been shown previously to 

increase gene expression of nitric oxide, cytokines TNF-, IL-10 and chemokines RANTES, 

MIP-1 [6, 22, 30].

In present experiments we investigated possible immunobiological properties of newly 

synthesized derivatives of ANPs in vitro using mouse macrophages and lymphocytes (or 

human  leukocytes, respectively). N6-substituted derivatives of adenine or 2,6-diaminopurine, 

that possess phosphonomethoxyethyl or phosphonomethoxypropyl moiety at the position N9

of the heterocyclic base were included in the study. Some of these compounds were found to 

activate production of nitric oxide, cytokines TNF-, IL-10 and chemokines RANTES, MIP-

1 [21]. Various hydroxylated derivatives of ANPs were also screened for their 

immunobiological potential. These compounds were also able to increase production of nitric 

oxide, TNF-, IL-10, RANTES and MIP-1 [29].

Newly we have revealed that various ANPs induced gene expression of chemokines 

MCP-1 and MCP-3, but not expression of MCP-2 and MCP-5 [28]. We have also analyzed 

possible impact of ANPs on gene expression of IFN-, IFN-, SDF-1 and chemokine 

receptors CCR5 and CXCR4. ANPs did not influence production of these molecules. 

Activation of cytokine (TNF-, IL-10) and chemokine (RANTES) secretion by ANPs was 

inhibited by various antagonists of adenosine receptors. It may be suggested that ANPs could 

be non specific ligands of adenosine receptors [53].

Induction of production of NO and cytokines/chemokines by ANPs is dose dependent 

and this effect was mediated by transcriptional factor NF-B [21, 28, 29]. The most effective 

newly synthesized ANPs are more potent than tenofovir itself, thus these ANPs could be 

candidates for further therapeutic exploitation.

Experimental results indicate that ANPs might be considered as antivirals of new 

generation, that possess both antiviral and immunomodulatory effects.
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	I. Úvod
	Přestože bylo ve farmakoterapii mnoha virových infekcí dosaženo pokroku, stále existují virové nákazy, jejichž léčba není uspokojivě vyřešena, případně by bylo zapotřebí mít k dispozici širší výběr virostatik. Kromě infekce virem HIV-1 jsou to infekce papillomavirové, adenovirové, herpetické, infekce virem hepatitidy C, chřipkové infekce a jiné. Značné úsilí se soustřeďuje na výzkum léčiv proti viru HIV-1, ze 40 schválených antivirotik se jich polovina používá při léčbě HIV-1 infekce [1, 2].
	Nejúčinnější postup při terapii HIV-1 infekce je kombinace výše uvedených léčiv označovaná jako HAART. Řada v současnosti používaných antiretrovirotik má částečně imunosupresivní efekt. Při vývoji nových antiretrovirotik bude žádoucí hledat léčiva, která by měla schopnost posílit imunitní systém pacienta a byla by účinná i proti rezistentním kmenům HIV-1 [2, 4-7]. Jako perspektivní se jeví vývoj léčiv, jež by ovlivňovala žádoucím směrem expresi  cytokinů/chemokinů, které mají supresivní účinek na replikaci HIV-1 a mohou zvýšit obranyschopnost organismu [8-11].
	II. Cíle disertační práce
	Obecným cílem disertační práce „Exprese cytokinů, zvláště chemokinů, po aplikaci acyklických nukleosidfosfonátů“ bylo přispět k prohloubení poznatků o vlivu ANP na expresi cytokinů/chemokinů, které hrají významnou roli při obraně organizmu proti virovým infekcím, zvláště proti viru HIV-1. Důležitým cílem bylo zčásti objasnit, jakým způsobem ANP expresi cytokinů/chemokinů ovlivňují. Na základě výsledků experimentů v průběhu výzkumu jsme se rozhodli zkoumat vliv ANP na expresi mRNA pro dva hlavní chemokinové koreceptory pro vstup HIV-1 do buňky: receptory CCR5 a CXCR4. Jednotlivé cíle byly následující:
	ANP jsou odvozeny od adeninu nebo 2,6-diaminopurinu, příp. pyrimidinových bází. Charakteristikou jejich molekul je náhrada nukleosidového cukerného zbytku acyklickým hydroxylovaným řetězcem a vazbou esteru kyseliny fosforečné s izopolárním fosfonometyleterem [23]. V poloze N9 se jednotlivé ANP liší přítomností fosfonometoxyetyl PME nebo fosfonometoxypropyl PMP skupiny. Výchozí ANP jsou: PMEA = 9-[2-fosfonometoxyetyl]adenin; PMEDAP = 9-[2-fosfonometoxyetyl]2,6-diaminopurin; R-PMPA = 9-R-[2-fosfonometoxypropyl]adenin;  R-PMPDAP = 9-R-[2-fosfonometoxypropyl]2,6-diaminopurin [23]. Viz obr. 1:
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