
Abstrakt 

Reaktivní formy kyslíku (ROS) se v určité míře přirozeně vyskytují v organismu a 

mají zde např. signalizační a antimikrobiální funkce. Vznikne-li nerovnováha mezi tvorbou a 

zánikem ROS, hovoříme o oxidačním stresu. Ten je převážně chápán jako nepříznivý stav 

způsobující oxidační poškození biomolekul (lipidy, proteiny, nukleové kyseliny). Oxidační 

stres provází řadu tzv. civilizačních chorob a může být navozen také v důsledku 

farmakoterapie (nežádoucí účinky některých léčiv). Možnosti ovlivnění oxidačního stresu 

pomocí antioxidantů jsou stále předmětem intenzivního výzkumu.  

Analogy složek nukleových kyselin představují strukturně bohatou skupinu látek 

s významným farmakologickým potenciálem. Zatímco jejich protivirové či cytostatické 

účinky jsou popsány velmi detailně, informace o jejich potenciálně antioxidačních 

vlastnostech se v literatuře objevují pouze sporadicky. Předmětem této práce bylo zkoumání 

antioxidační aktivity ve skupině 126 analogů nukleotidů, nukleosidů a nukleobazí s cílem 

popsat strukturní motivy, které jsou za ni zodpovědné. Bylo použito několika metodických 

přístupů: 1) stanovení schopnosti látek zhášet ABTS radikál in vitro (metoda TEAC), 2) vliv  

látek na proces lipidové peroxidace a 3) schopnost látek ovlivňovat hladinu ROS na buněčné 

úrovni pomocí fluorescenční sondy CM-H2DCF-DA.  

Překvapivě nebyly nalezeny žádné látky, které by vykazovaly antioxidační aktivitu ve 

všech použitých testech zároveň. To je zřejmě dáno rozdílnými principy, na kterých jsou 

jednotlivé metody založeny. V TEAC byly nejvíce aktivní látky obsahující ve své molekule –

SH nebo =S skupiny, a to pravděpodobně díky jejich snadné oxidovatelnosti na sulfinové a 

sulfonové kyseliny. Na proces lipidové peroxidace měly největší vliv 2,4-disubstituované 5,6-

diaminopyrimidiny a u těchto derivátů byl navržen mechanismus jejich antioxidačního 

účinku. Byla sledována také jejich stabilita v DMSO spektrofotometricky a pomocí NMR 

spektroskopie. V případě buněčného modelu nebylo možné jednoznačně určit strukturní motiv 

zodpovědný za antioxidační vlastnosti účinných látek a sice z důvodu komplexního 

charakteru biologického systému, kde se mohou více uplatňovat fyzikálně-chemické 

vlastnosti látek nezávislé na antioxidačních účincích (např. prostupnost přes membrány).  

 


