
Abstrakt 

Cílem této práce bylo studovat vliv sterické náročnosti nukleosidtrifosfátů (NTPs) 

s modifikovanou bází na enzymatickou inkorporaci do RNA a také studie inhibice různých 

virových RNA polymeras těmito NTPs in vitro. Zároveň byly připraveny příslušné nukleosidy a 

proléčiva a byla testována jejich protivirová aktivita. 

V první části práce byly připraveny NTPs s různě objemnými substituenty; od malých (methyl a 

ethynyl), přes střední (fenyl a benzofuryl) až po velké (dibenzofuran). Aromatické substituenty 

byly zavedeny pomocí Suzukiho cross-couplingové reakce na jodovaných trifosfátech, nebo (v 

případě modifikovaných guanosinů) fosforylací modifikovaných nukleosidů. Methyl a ethynyl 

NTPs byly připraveny Pd-katalyzovanou cross-couplingovou reakcí s AlMe3, resp. 

Sonogashirovou reakcí, po které následovala fosforylace modifikovaného nukleosidu. Pro studium 

inkorporace do RNA pomocí T7 RNA polymerasy byly navrženy templáty kódující RNA o 35 

bázích, které obsahují jednu, tři nebo sedm modifikací. Modifikované pyrimidinové trifosfáty 

dobře fungovaly pro všechny sekvence s výjimkou největších dibenzofuryl derivátů, které nebyly 

inkorporovány do sekvence se sedmi modifikacemi. V případě ARTPs se nukleotid 

s dibenzofurylovou skupinou neinkorporoval vůbec, zatímco ostatní modifikace byly tolerovány. 

Aby bylo možné zainkorporovat modifikované GRTPs, transkripce byla prováděna za přítomnosti 

GMP, který sloužil jako iniciátor, a nascentní řetězec byl dále prodlužován modifikovanými 

GRTPs se srovnatelnou účinností jako v případě modifikovaných ARTPs. 

Ve druhé části práce byla připravena malá série modifikovaných nukleosidtrifosfátů, které byly 

použity pro testování inhibice různých virových polymeras in vitro. Výsledky testování ukázaly 

nanomolární inhibici polymerasy viru zika u benzofuryl, benzothienyl a naftyl derivátů a inhibici 

JEV a WNV polymerasy v mikromolárních koncentracích u derivátů s menšími aromatickými 

substituenty a ethynylovou skupinou. Byly připraveny příslušné nukleotidy a fosfátová proléčiva 

typu ProTide a SATE. Proléčiva ProTide byla připravena buď pomocí cross-couplingové reakce 

na jodovaném proléčivu, nebo fosforylací modifikovaných nukleosidů. Druhý způsob byl použit 

pro syntézu smíšených SATE proléčiv, zatímco bis(SATE) proléčiva byla připravena reakcí 

modifikovaného H-fosfonátu s S-acetylthioethanolem. Nukleosidy a ProTide proléčiva mají 

mírnou protivirovou aktivitu, nebo jsou neaktivní. Protivirová aktivita SATE proléčiv teprve bude 

testována. Metabolická studie ukázala, že SATE proléčiva dobře prostupují do buněk, kde vzniká 



nukleosidmonofosfát, zatímco u ProTide proléčiv nebyly v buňkách detekovány ani stopy daného 

proléčiva. Přesný metabolický osud těchto proléčiv bude ještě dále studován.            

 

 


