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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK
Aβ

peptid β-amyloid

AD

Alzheimerova choroba

ADAS-cog

Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale

AG

aminoguanidin

AGE

konečné produkty pokročilé glykace

ALE

konečné produkty peroxidace lipidů

AMK

aminokyselina

APP

amyloidový prekurzorový protein

ATP

adenosintrifosfát

BBB

hematoencefalická bariéra

BSA

albumin boviního séra

CAA

mozková amyloidní angiopatie

CBF

mozkový krevní průtok

CML

karboxymethyllysin

CNS

centrální nervová soustava

ctRAGE

cytoplazmatická doména RAGE

DG

desoxyglukoson

DP

dipeptid

EC

epikatechin

ECG

epikatechin-3-O-galát

EGC

epigallokatechin

EGCG

epigallokatechin-3-O-galát

esRAGE

endogenní sekreční RAGE

FAA

volná aminokyselina

flRAGE

úplný RAGE

GAPDH

glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa

GC

gallokatechin

GFAP

gliový fibrilární kyselý protein

HGCN

nomenklaturní výbor lidského genu

HMGB1

high-mobility group box 1 (amfoterin)
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HMW

vysokomolekulární

hRAGEsec

lidský sekreční RAGE

IFN-γ

interferon gamma

Ig

imunoglobulin

IChE

inhibitory cholinesteras

IL

interleukin

iNOS

inducibilní NO syntasa

LDL

lipoprotein o nízké hustotě

LMW

nízkomolekulární

LPS

lipopolysacharid

LRP

lipoproteinový receptor s navázanými proteiny

MAPT

protein tau asociovaný s mikrotubuly

M-CSF

makrofágové kolonie stimulující faktor

MCP

monocytární chemotaktický protein

MG

methylglyoxal

MHC

hlavní histokompatibilní komplex

MIP

makrofágový zánětlivý protein

MMP9

matrixová metaloproteinasa 9

MSR

makrofágový zhášecí receptor

MTT assay

kolorimetrický test pro hodnocení buněčné metabolické aktivity

Neuroblastom

zhoubný nádor nervové tkáně zárodečného typu

NF-ΚB

transkripční jaderný faktor kappa B

NFT

neurofibrilární klubka

NOS

syntasa oxidu dusného

pAD

pravděpodobná AD

PARP

poly(ADP-ribosa)polymerasa

PHFs

párová šroubovicová vlákna

PKC

proteinkinasa

RAGE

receptor pro konečné produkty pokročilé glykace

RAGE-CTF

C-koncový fragment RAGE

RCS

reaktivní druhy karbonylu

RNS

reaktivní formy dusíku
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ROS

reaktivní formy kyslíku

SPOT

knihovna dipeptidů na buněčném povrchu

SPR

povrchová plasmonová resonance

SOD

superoxiddismutasa

SRA

zhášecí receptor třídy A

sRAGE

sekreční RAGE

TLR 9

Toll-like receptor 9

TNF-α

tumor nekrotizující faktor α
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1. Úvod
Alzheimerova

choroba

je

jednou

z nejčastějších

forem

demence.

Je charakterizována poruchou osobnosti a kognitivních funkcí, avšak bez poruch vědomí.
Prevalence se hlavně vyskytuje u lidí po 65 roce věku. V současnosti Alzheimerova
choroba celosvětově postihuje 36 milionů lidí a každý rok přibývá 5 miliónů nových
případů. V roce 2030 se předpokládá nárůst na dvojnásobek v souvislosti se stárnutím
lidské populace (1). Současná terapie, podle EBM (Evidence Based Medicine – medicíně
založené na důkazech), využívá dva terapeutické přístupy, mezi které patří kognitiva
(inhibitory cholinesteras) a inhibitory NMDA receptorů. Zatím se jedná pouze
o symptomatickou léčbu (1).
V dnešní době se intenzivně zkoumájí jiné možné potenciální terapeutické cíle.
Značný počet terapeutických přístupů, zaměřených na neuroprotekci a β-amyloid, vychází
z hypotézy, že β-amyloid hraje klíčovou roli v rozvoji a progresi této nemoci. Sekundární
důsledky tvorby a ukládání β-amyloidu, včetně hyperfosforylace τ-proteinu a tvorby
neurofibrilárních klubek, oxidace, zánětu a toxicity, přispívají rovněž k progresi této
nemoci. Mezi zkoumané sloučeniny, které by mohly být schopné terapeuticky zasáhnout
do problematiky β-amyloidu, patří zejména sloučeniny ovlivňující aktivitu sekretas,
antifibrilizační činidla a statiny. Terapeutický potenciál inhibitorů β-, γ-sekretas
a modulátorů γ- sekretasy je stále zkoumán (2, 3).
V současné době se intenzivně studuje využití inhibitorů konečných produktů
pokročilé glykace, protilátek a antagonistů receptorů konečných produktů pokročilé
glykace. Receptor pro konečné produkty pokročilé glykace a jeho rozpustná varianta
mohou přispívat, ale i bránit vzniku a vývoji Alzheimerovy choroby ovlivněním transportu
β-amyloidu přes hematoencefalickou bariéru do mozkové tkáně. Cílené potenciální
zásahy se snaží využít inhibitorů konečných produktů pokročilé glykace, antagonistů
a protilátek proti receptoru konečných produktů pokročilé glykace, rozpustné varianty
a inhibitorů signální dráhy receptoru pro konečné produkty pokročilé glykace, jako jsou
membránou propustné antioxidanty. Antagonisté receptorů konečných produktů
pokročilé glykace představují slibný zásah do patologických procesů během rozvoje
a v průběhu Alzheimerovy choroby. Z tohoto důvodu by mohly být využity k prevenci
nebo k terapii této choroby. V dnešní době se zkoumá široké zastoupení inhibitorů
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konečných produktů pokročilé glykace a jejich receptoru nejen chemického,
ale i přírodního původu (6).
Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit informace ze současné literatury
o látkách syntetického, ale především přírodního původu, které vykazovaly potenciální
inhibiční účinek proti konečným produktům pokročilé glykace s a jejich receptoru.
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2. Alzheimerova choroba
2.1. Definice Alzheimerovy choroby
Alzheimerova choroba (AD) je chronické, progresivní neurodegenerativní
onemocnění šedé kůry mozkové a hippokampu. Projevuje se numerickou atrofií neuronů,
která posléze vede k atrofii mozkové tkáně. Nejčastějším klinickým projevem AD
je demence, která převážně vede ke ztrátě paměti, kognitivního myšlení a nakonec
dochází k vyřazení pacienta z běžného života (4). V současné době není známa primární
příčina vzniku AD, a proto je současná léčba zaměřena na ovlivnění příznaků demence (5).
Na rozvoji onemocnění se může podílet mnoho faktorů, např. oxidační stres, zánět
nebo genetické faktory. Makroskopicky můžeme u pacientů s AD nalézt ztenčení mozkové
kůry anebo rozšíření mozkových komor. Z mikroskopického hlediska zde dochází
k extracelulárnímu ukládání proteinu β-amyloidu (Aβ) a intracelulární akumulaci depozit
hyperfosforylované formy τ-proteinu do neurofibrilárních klubek (NFT) (2).

2.2. Patogeneze Alzheimerovy choroby
Mezi nejdůležitější extracelulární patologickou změnu řadíme akumulaci
nerozpustného Aβ v mozkové tkáni do tzv. amyloidních plaků. Aβ, o délce 40-42
aminokyselin, se považuje za hlavní faktor přispívající k neurodegeneraci mozkové tkáně,
která se vyskytuje u pacientů s AD. Ze studií pacientů s brzkým počátkem AD vzešly
přesvědčivé důkazy o zapojení Aβ v neurodegeneraci (2).
Aβ se skládá z fragmentů amyloidového prekurzorového proteinu (APP), bílkoviny,
která je součástí buněčné membrány a plní jinak fyziologické funkce. U pacientů
se zdravou mozkovou tkání je APP štěpen na fragmenty α-sekretasou, které jsou
rozpustné, a proto odstranitelné z organismu. APP u pacientů postižených AD
je patologicky štěpen β- a γ-sekretasou z důvodu nedostatečného štěpení α-sekretasou
(1). APP je tak štěpen na jiném místě než u zdravého pacienta, vznikají fragmenty,
které nejsou rozpustné. V důsledku jejich nerozpustnosti dochází k akumulaci obtížně
degradovatelného Aβ. Takto vzniklý Aβ se ukládá v cévách mozkové tkáně, vytváří shluky,
kolem kterých se vytváří komplex dalších neurodegenerativních procesů, např. zánět.
Shluky Aβ se stávají základem amyloidních plaků. Aβ se dědí autozomálně dominantním
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způsobem pouze u jednoho procenta. Většina případů AD souvisí spíše s mutacemi APP
na 21. chromozomu nebo v enzymech sekretasach, které ho štěpí.(2)
K nejzávažnější intracelulární změně patří degenerace τ-proteinu a jeho následná
akumulace v pyramidálních neuronech. τ-Protein je produkt alternativního sestřihu
jednoho genu, který se u lidí nazývá MAPT a nachází se na 17. chromozomu. Jedná
se o bílkovinu, která se podílí na stabilizaci mikrotubulů a hojně se vyskytuje v neuronech
CNS (2).
U pacientů s AD dochází k nadměrné patologické fosforylaci τ-proteinu, vlákna
se zkracují a dochází k narušení jeho původní fyziologické funkce. Mikrotubulární síť
cytoskeletu přestává být stabilní, dochází k narušení axonálního transportu a to vyúsťuje
ke vzniku intraneuronálních nerozpustných inkluzí tzv. neurofibrilárních klubek (NFT).
V odpovědi na narušený axonální transport dochází k zániku postižených neuronů
a vzniku mozkové atrofie (3).
Dalšími patologickými změnami, které se dají u AD zpozorovat, jsou lokální
zánětlivé procesy okolo amyloidních plaků a snížené vstřebávání glukosy a její utilizace
v mozku. V přítomnosti konečných produktů pokročilé glykace (AGEs) dochází k aktivaci
gliových buněk a mikroglií, které se poté transformují do makrofágů v důsledku uvolnění
prozánětlivých mediátorů, např. cytokinů a chemokinů. Dochází ke zvýšenému uvolňování
aminokyselin (glutamát, aspartát), které se vážou na receptory otevírající iontové kanály,
a to cestou NMDA receptorů. Tento mechanismus má za následek zvýšený vstup
kalciových iontů do neuronů a aktivaci dalších enzymů vedoucí k destabilizaci vnitřního
prostředí neuronů. Nakonec jsou aktivovány apoptické mechanizmy, které navodí smrt
buňky (2). Přímé spojení mezi těmito jevy zatím doposud prokázáno. V současné době
se však vedou diskuze na téma, zdali není AD spíše syndrom s mnohonásobně nezávislými
patologiemi vyvíjejícími se najednou ve stárnoucím mozku, či nemoc s jedinou příčinou
(6).
Před deseti lety se prokázalo, že zvýšená hladina volných radikálů a reaktivních
karbonylových sloučenin by mohla být zodpovědná za zpozorované vzájemné zesítění
proteinů i za zánětlivé procesy u AD, které vedou k tvorbě AGEs nebo konečných
produktů peroxidace lipidů (ALEs) (6).
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2.3. Současná terapie
Jak už bylo zmíněno, AD je neurodegenerativní onemocnění s progresivním
charakterem, vedoucí k poruchám kognitivních schopností a chování, které je vyvolané
vlastním patologickým procesem. V současné době je u nás dostupná pouze
symptomatická léčba, která může zpomalit rychlost progrese a tím oddálit nejzávažnější
stádia onemocnění. Nejpoužívanějšími léky na trhu, které se považují za standard
při léčbě AD, jsou kognitiva, neboli inhibitory cholinesteras (IChE) a inhibitor
glutamátergního přenosu (1). Mezi IChE řadíme donepezil, rivastigmin a galanthamin,
v Číně huperzin A, který je v USA a v Evropě v klinickém stádiu testování. IChE jsou určené
pro léčbu mírného až středně těžkého stupně postižení. U středně těžkých a těžkých stadií
AD dochází k poruše centrálního systému excitačních aminokyselin spojených s NMDA
receptory. Na trhu je zatím dostupný jediný lék založen na blokaci glutamátových
receptorů, jehož oficiální název je memantin. Zkušenosti s tímto lékem jsou mnohem
kratší než s IChE, protože je k dispozici až od roku 2002, zatímco léky typu inhibitorů
cholinesteras fungují na trhu už od roku 1997 (7).
Současná terapie AD je především symptomatická s dočasným kognitivním
zlepšením s malým nebo žádným zpomalením progrese nemoci. Charakteristika základní
patofyziologie AD by mohla nabídnout cíle pro potenciální modifikovanou léčbu. Tvorba
a akumulace oligomerů Aβ se stále více považují za hlavní faktor v patogenezi AD.
Proto by bylo vhodné, aby se terapie zaměřovala na antiamyloidní léčbu - ovlivnit
samotnou tvorbu Aβ inhibicí β- a γ-sekretas, nebo zavést neuroprotektivní léčbu
související s neurotoxickými účinky sekundárních drah, jako je hyperfosforylace τproteinu, tvorba neurofibrilárních klubek, tvorba AGEs, oxidace a jiné (1).
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3. Konečné produkty pokročilé glykace (AGEs)
Konečné produkty pokročilé glykace neboli AGEs jsou žlutohnědé, fluoreskující
bioaktivní sloučeniny, které vznikají při posledním kroku neenzymatické glykosylace,
též zvané

glykace.

mezi aminoskupinami

Neenzymatická
„dlouhožijících“

glykosylace

je

proteinů,

lipidů

spontánní

adiční

reakce

nebo nukleových

kyselin,

především aminoskupiny N-terminálních a postranních řetězců lysinu a argininu,
a karbonylových skupin redukujících cukrů. V současné době je prostudováno přibližně 20
různých AGEs, z nichž je nejlépe prostudován karboxymethyllysin (CML) (8).
AGEs jsou velmi termodynamicky stabilní a jejich přesná struktura není doposud
zcela známa. Tvorba AGEs přispívá k ukládání proteinů v důsledku jejich vzájemného
zesítění s peptidy a proteiny, převážně β-amyloidu a τ-proteinu. AGEs jsou rovněž
rezistentní k proteolytickému štěpení, a proto těžce odstranitelné z organizmu.
Akumulace AGEs v mozkové tkáni je charakteristickou vlastností degenerace, ale také
i stárnutí (9). V důsledku vzájemného zesítění AGEs s proteiny se stávají strukturální
součástí β-amyloidních plaků a neurofibrilárních klubek, které se podílejí na vzniku
neurodegenerativních onemocnění (6).

3.1. Mechanizmus vzniku AGEs
Oxidační stres je formulován jako nerovnováha mezí produkcí volných radikálů
a jejich detoxikací z organismu. Adukty vznikající oxidací DNA, např. 8-oxoguanosin,
nebo produkty oxidace proteinů, např. dityrosin, jsou ukazately oxidačního stresu
a ukládají se v průběhu přirozeného stárnutí a u nemocí souvisejících se zánětem (10).
Jako jsou volné kyslíkové radikály indikátory oxidačního stresu, jsou AGEs ukazatelé
karbonylového stresu (11).
Karbonylový stres, který se hromadí při zvýšené hladině cukrů a reaktivních
karbonylových

sloučenin,

jako

jsou

glukosa,

fruktosa,

deoxyglukosa,

glyoxal,

methylglyoxal, hexosafosfát, triosy a triosafosfát, vzniká jejich nadměrnou tvorbou
nebo jejich nedostatečným odbouráváním (11). Tvorba AGEs může být rovněž zahájena
tehdy, když aminoskupiny proteinů, převážně aminoskupiny N-terminálních a postranních
řetězců lysinu, argininu a histidinu, reagují neenzymatickou adiční reakcí s těmito
reaktivními

karbonylovými

sloučeninami.

Tato

potranslační

modifikace,

zvaná

„neenzymatická glykosylace“, „glykace“nebo „Maillardova reakce“ vede cestou
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reverzibilní, ale nestabilní Schiffovy báze k Amadoriho produktům. Prostřednictvím
následných oxidací a dehydratací se tvoří široké spektrum heterogenních fluoreskujících
a žlutohnědě zbarvených prekurzorů s heterocykly, obsahující ve svém kruhu dusík
a kyslík. Tyto prekurzory reagují s proteiny na vzniku stabilních a ireverzibilních AGEs (12).
Mnoha studiemi se prokázalo, že uvedené reakce mohou být urychleny
přechodnými kovy jako je železo a měď, které svou přítomnosí oxidují proteiny vázající
Amadoriho produkty. V této „glykooxidační“ reakci se nejen tvoří komplex protein-AGEs,
ale i rozpustné, vysoce reaktivní dikarbonylové produkty a volné kyslíkové radikály.
V alternativní cestě mohou přechodné kovy oxidovat monosacharidy přímo v roztoku
do podoby dikarbonylových sloučenin, které následně vytvoří vazby s proteiny.
Tento proces se nazývá „autooxidační glykosylace“ (13). Jednotlivé kroky oxidace,
jak klasické tak alternativní cesty, mohou být inhibovány chelatátory kovů, to ukazuje,
jak důležitou roli hrají přechodné kovy při tvorbě AGEs (14).
Mezi fyziologicky nejdůležitějšími cukry je glukosa, v porovnání s jinými cukry
a hydroxyaldehydy, nejméně reaktivní a to je pravděpodobně důvod, proč byla evolucí
vybrána jako hlavní metabolický zdroj energie. Pořadí relativní reaktivity ostatních
redukujících cukrů se zvyšuje směrem od hexos po triosy (15).
Tvorba AGEs je ireverzibilní proces způsobující zesítění peptidů a proteinů, které
je rezistentní na proteolytické štěpení, a to nakonec vede k ukládání proteinů
a k amyloidose. Použitím SPOT knihovny lze systematicky analyzovat relativní reaktivitu
postranních řetězců aminokyselin a N-terminálních aminoskupin proteinů s cukry
a komplexem protein-AGEs. Glukosa a fruktosa přednostně reagují s cysteinem
nebo tryptofanem, u kterých jsou α-aminoskupina a postranní řetězce jsou volné. Peptidy,
které mají zablokovanou N-terminální část a mají volné postranní řetězce, byly
upřednostňovány cysteinem, lysinem, histidinem a mnohem menší míře i argininem.
Vazba

komplexu

protein-AGEs

k dipeptidům,

s volnými

postranními

řetězci

a s blokovanou N-terminální částí, se prokázala přednostně u argininu a tryptofanu (16).
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Obr. 1 Chemie vzniku konečných produktů pokročilé glykace

3.2. Vztah AGEs k AD a dalším neurodegenerativním nemocem
AD

je

jednou

z nejrozšířenějších

typů

demence

u

postarších

lidí.

Je charakterizována postupným, progresivním poklesem kognitivních a funkčních
schopností postiženého jedince. K poklesu kognitivních funkcí u pacientů s AD přispívá
pravděpodobně tvorba amyloidních plaků a neurofibrilárních klubek, procesy podle všeho
způsobující ztrátu cholinergních synapsí a následnou smrt neuronů (18).
Shlukování a ukládání proteinů, modifikovaných AGEs, bylo objeveno nejen
v placích, ale i v klubkách. Například u pacientů s AD byla akumulace AGEs prokázána
v senilních placích v odlišných kortikálních oblastech, v primitivních placích, v koronách
klasických plaků a v některých gliových buňkách (19). Novější studie prokázaly,
že nadměrná exprese APP in vitro a in vivo byla regulována AGEs s následným zvýšením
15

hodnot Aβ. Zmíněné účinky, zprostředkované AGEs, by mohly být blokovány inhibitory
reaktivních forem kyslíkových radikálů (ROS) (20). Získané výsledky mohou pomoci
při objasnování nových mechanizmů, kterými se AGEs podílejí na rozvoji AD a tak odhalit
AGEs jako důležitý rizikový faktor v patogenezi AD (21).
V 70. a 80. letech 20. století Monnier a Cerami, průkopníci teorie neenzymatické
glykosylace v procesu stárnutí, předložili hypotézu, že zesítění zprostředkované AGEs
u „dlouhožijících“ proteinů (např. kolagenu, krystalinů) přispívá k poklesu funkcí
v buňkách a tkáních v přirozeně stárnoucím organismu (22).
Nedávný pokrok v porozumění tohoto procesu potvrdil, že AGEs hrají důležitou roli
při rozvoji vaskulárních komplikací spojených s normálním stárnutím, obzvláště u diabetu
a renálního selhání (23). AGEs, které byly identifikovány v cévních stěnách, lipoproteinech
a ve složkách lipidů, přispěly ke vzniku makroangiopatie, mikroangiopatie a amyloidosy.
Ukládání AGEs v těle se považuje za jeden z hlavních patogenních procesů, které může
způsobovat nebo podporovat komplikace diabetu, např. neuropatie, retinopatie,
nefropatie, katarakta a jiné nemoci jako aterosklerosa či Alzheimerova choroba (24).
V polovině 90. let se poprvé objasnilo zapojení AGEs ve stárnutí mozku
a ve zrychlené podobě u AD (25). Od té doby se zkoumalo rozšíření AGEs v různých
kompartmentech a v oblastech lidského mozku z hlediska nemoci a chování spojeným
s věkem. Stabilita proteinů, zahrnující „dlouhožijící“ intracelulární (neurofibrilární klubka
a Hiraniho tělíska) a extracelulární depozita proteinů (amyloidní plaky), naznačuje, že by
mohly být ideálními substráty pro glykaci. Glykace je proces, který nastává po dlouhé
době, dokonce i u normálních hladin glukosy, který nakonec vyústí v tvorbu AGEs (26).

3.3. Extracelulární a intracelulární depozita AGEs
3.3.1. Intracelulární depozita AGE
AGEs se hromadí v pyramidálních neuronech u postarších zvířat i lidí, ale jejich
intracelulární distribuční vzorec je zcela rozdílný. V pyramidálních neuronech lidské
populace AGEs vykazují granulární cytoplazmatickou distribuci, zatímco mozková tkáň
zvířat má jaderný distribuční vzorec (27). Zdá se, že pyramidální neurony selektivně
hromadí vezikuly obsahující AGEs způsobem závislým na věku (26). Pomocí
imunochemické analýzy s vysokou citlivostí se můžeme přesvědčit, že se AGEs hromadí
v endozomech a lysozomech a zdají se být i součástí lipofuchsinu (28). U pacientů s AD,
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extraneuroperikaryální depozita AGEs (CML a pentosidin) jsou lokalizovány v astrocytech
ve spojení s gliovými fibrilárními kyselými proteiny (GFAP) (29).
Byly provedeny studie, ve kterých se porovnala lokalizace AGEs a Aβ pomocí
inducibilní NO-syntasy (iNOS) v oblasti sluchu v předním temporálním gyru (Brodmannova
oblast 22) u zdravých pacientů a u pacientů s AD. U pacientů v raných stádiích AD, byla
u některých astrocytů nalezena současná lokalizace AGEs a iNOS ve vyšších neuronálních
vrstvách ve srovnání s astrocyty analyzovanými u zdravých pacientů. V pozdních stádiích
AD bylo v mozkové tkáni nalezeno mnohem hustější zastoupení astrocytů se současnou
lokalizací AGEs a iNOS v hlubších a zejména ve vyšších neuronálních vrstvách. Také bylo
objeveno četné množství neuronů s AGE reaktivitou, ale bez reaktivity iNOS, a několik
mikroglií pozitivních na AGEs a iNOS (30). V navazující studii se zkoumalo rozložení AGEs,
závislé na věku i na stádiu nemoci, v neuronech a gliových buňkách ve stejné oblasti
(Brodmannova oblast 22) u mladých a starších nedementních kontrolních vzorků. Zjištěné
výsledky se poté porovnaly s časnými a pozdními stádii AD. Procento neuronů pozitivních
na AGEs se zvyšuje s věkem i s progresí AD. Překvapivé je, že většina z těchto neuronů,
které vykazují cytosolickou AGE imunoreaktivitu, rovněž obsahuje hyperfosforylovaný τprotein. To ukazuje na spojitost mezi akumulací AGEs a tvorbou brzkých neurofibrilárních
klubek (31).
Neurofibrilární klubka (NFT) jsou další histopatologickou charakteristikou AD. Míra
progrese neurofibrilárních změn spojených s AD je neznámá, ale počáteční změny
se objevují už 50 let před diagnostikou nemoci (32, 33). Hlavní komponentou NFT,
které jsou tvořeny párovými spirálovými vlákny neurofilamenta (PHFs), je mikrotubuly
vázající τ-protein (MAP-τ). Předpokládá se, že MAP-τ je ideálním substrátem
pro intracelulární hyperglykaci a tvorbu AGEs. AGEs byly v NFTs detekovány
imunohistochemicky pomocí protilátek proti AGEs už v roce 1994 (31, 33). MAP-τ
je přednostně glykován na straně vázající tubulin. To napovídá o tom, že glykace může být
jednou z modifikací bránící navázání τ-proteinu na tubulin u AD a usnadňuje agregaci τproteinu na PHFs (34).
Biochemická analýza PHFs umožňuje imunohistochemickou identifikaci AGEs
v NFTs. Pomocí protilátek proti CML se v normální mozkové tkáni a mozkové tkáni s AD
zkoumaly preparáty lidského τ-proteinu: τ-protein z normální mozkové tkáně, preparáty
rozpustného komplexu τ-proteinu s PHF (PHF-τ) a také nerozpustná PHFs z mozkové tkáně
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postižené AD. Všechny tři složky τ-proteinu, rozlišených z komplexu PHF-τ pomocí
Western blotu, vykazovaly CML imunoreaktivitu, poukazující na to, že τ-protein
je glykován v komplexu PHF-τ (35).
Po shrnutí všech získaných údajů je možné zjistit, že τ-protein je glykován
až v komlexu PHF-τ, a že glykace může hrát roli ve stabilizaci agregátu PHFs vedoucí
k tvorbě NFTs u AD. Proteinové složky NFTs jsou rezistentní k proteolytickým enzymům
pravděpodobně jako důsledek vzájemného zesítění disulfidu, dityrosinu a AGEs. Zjištěné
výsledky podporují hypotézu, že AD je onemocnění charakteristické nerovnováhou
v proteolytické regulaci (36). Zapojení AGEs v této intracelulární proteolytické dysregulaci
je podpořeno fakty ukazující na to, že vazba proteinu s AGEs má inhibiční efekt
na proteosom (37).

3.3.2. Extrabuněčná depozita AGEs
Zvýšená tvorba extracelulárních depozit AGEs byla prokázána u amyloidních plaků
v různých kortikálních oblastech. V jiné imunohistochemické studii cévní stěny
u amyloidní angiopatie nebyly značeny monoklonálními protilátkami proti AGEs, zatímco
primitivní plaky, korony klasických plaků a několik gliových buněk v postižených oblastech
mozkové tkáně s AD byly pozitivní na AGEs (38). AGEs byly nalezeny v pozdních
amyloidních placích i u mozkové amyloidní angiopatie (CAA) u pacientů postižených AD.
Nicméně zhruba 5 % těchto plaků bylo pozitivních na AGEs, ale negativních na Aβ (39).
U pacientů s AD se ještě zjistilo, že by se CML mohl projevovat společně s τ-proteinem,
vykazující obdobný útvar připomínající neurofibrilární klubka jako v amyloidních placích,
ale ne v jádře amyloidních plaků (39).
Tato zjištění upozorňují na to, že tvorba AGEs může nastat v raných stádiích tvorby
plaků u AD, ale že AGE-epitopy se vytratí, když plak stárne nebo je zpracován mikrogliemi
a astrocyty. Dosud existuje několik studií naznačujících, že tvorba AGEs nejen vede
k následujícímu ukládání proteinů, ale také aktivně urychluje přeměnu Aβ z monomerní
na oligomerní formu nebo na formy s vysokou molekulovou hmotností. Loske a kol. a další
výzkumníci prokázali, že na jádře závislá polymerizace Aβ, hlavní komponenta plaků
u pacientů s AD, je značně urychlena navázáním AGEs (40). Jejich in vitro experimenty,
využívající syntetického Aβ a glukosy nebo fruktosy, dokazují, že tvorba kovalentně
vázaných Aβ oligomerů s vysokou molekulou hmotností je urychlena mikromolárním
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množstvím iontů mědi a železa. To dokládá o tom, že AGEs mohou ve skutečnosti
představovat hnací sílu v urychlení ukládání Aβ a tvorbě plaků (42).

3.4. Přímé toxické účinky AGEs
Zjistilo se, že AGEs jsou více než jen neškodná posttranslační modifikace proteinů.
Byly nalezeny různé patofyziologické účinky na buněčné i molekulární úrovni. Jedním
z mechanizmů AGEs, které způsobují poškození, jsou reaktivní kyslíkové radikály (ROS),
především superoxid a peroxid vodíku uvolňovaný při tvorbě AGEs (43). Tvorba volných
kyslíkových radikálů je spojována s oxidací cukrů a Amadoriho produktů. Prokázalo se,
že glykace proteinů zvyšuje míru produkce volných radikálů ve fyziologickém pH téměř
50x v porovnání s neglykovanými proteiny (44).
Poškození, vyvolané reaktivními kyslíkovými radikály, je zahájeno produkcí
radikálů superoxidu. Radikály superoxidu vznikají autooxidací cukrů a proteinů, vázající
Amadoriho produkty, při katalýze přechodnými kovy. Po vzniku superoxidu dochází k jeho
dismutaci na peroxid vodíku a Fentonovou reakcí vznikají smrtelné hydroxylové radikály.
Tento proces má za následek napadení specifického místa na proteinu s jejich následným
poškozením a peroxidací lipidů (45).
AGEs mohou i produkovat ROS prostřednictvím nepřímé reakce zprostředkované
imunitním systémem. Interakce proteinů, modifikované AGEs, s mikrogliemi v akutní fázi
reakce může vést k respiračnímu vzplanutí. V důsledku může způsobit lýzu sousedících
neuronů. Zjistilo se, že AGEs způsobují zánětlivé procesy v jiných oblastech než v mozku,
např. aktivaci periferních makrofágů a chemotaxi mononukleárních fagocytů. AGEs
způsobují uvolňování cytokinů např. interleukinu-1 a interleukinu-6 (IL-1 a IL-6) a tumoru
nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α). Vazba AGEs na specifické receptory může rovněž
vyvolávat oxidační stres. Vedle nejčastěji zmiňovaného receptoru RAGE a receptorových
komplexů s vazebnou specifitou pro AGEs je známo, že makrofágový zhášecí receptor
(MSR) dokáže endocytózou absorbovat AGEs a degradovat je. MSR je v mozku
exprimován na mikrogliích, ale ne na astrocytech, neuronech nebo na cévách spojující
buněčné struktury. U AD je výrazná exprese MSR spojována s tvorbou amyloidních plaků
(46).
Oxidační stres u AD není jen dokázán chemickými markery, ale i aktivací
antioxidačního obranného systému, jako je aktivace transkripčního faktoru NF-κB
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a zvýšení regulace hemoxygenasy. Účinky zprostředkované AGEs mohou být zablokovány
přídáním antioxidantů, např. probukolu nebo protilátek proti receptoru AGEs (46).
Akumulace PHFs neurofibrilárních klubek a τ-proteinu v tkáních u AD
jsou podkladem pro neenzymovou glykosylaci a tvorbu AGEs. U experimentů s buněčnými
kulturami se zjistilo, že komplex PHF-τ izolovaný z posmrtné tkáně i rekombinantní
komplex AGE-τ-protein generovaly volné kyslíkové radikály. Tím se nejenom aktivuje
transkripce přes NF-κB, ale i zvýší koncentraci APP, která navodí uvolnění
charakteristických Aβs (46).
Prokázalo se, že komplex vaječný albumin-AGE a komplex albumin boviního séra AGE (BSA) způsobily značnou buněčnou smrt způsobem závislým na dávce (47).
Cytotoxicita BSAs, modifikovaná AGEs, vzrostla v korelaci s dobou inkubace s glukosou.
Mezi ukazatele charakteristické pro AGEs bylo hnědnutí nejlépe v souvislosti
s cytotoxicitou, následováno fluorescencí specifickou pro AGEs (48). Bylo i potřeba
stanovit, jestli podobný účinek může být pozorován i od methylglyoxalu odvozených BSAAGEs. Účinek různých

BSA-AGEs (odvozených

z methylglyoxalu)

na

buněčnou

životaschopnost, tvorbu ROS, intracelulární hladiny ATP a aktivaci kaspáz 3/7 byl ověřován
na dvou lidských buněčných liniích gliových buněk. U všech testovaných AGEs, bez ohledu
na jejich stupeň modifikace, se zjistila schopnost vyvolat tvorbu ROS v mikrogliích
i astrogliích, zatímco jediné, vysoce modifikované AGEs byly schopné snížit buněčnou
životaschopnost a navodit apoptózu (49).
Další studie prokázala, že diferenciace navozená kyselinou retinovou činí buňky
náchylnější k toxicitě způsobené AGEs prostřednictvím tvorby aniontu superoxidu
a peroxidu vodíku (50). Cytotoxické účinky AGEs mohou být zmírněny α-ketoglutarátem
a pyruvátem, antioxidanty kyselinou α-lipoovou, N-acetylcysteinem a aminoguanidinem,
inhibitorem iNOS. To vysvětluje, že ROS, stejně jako reaktivní formy dusíku (RNS),
přispívají k cytotoxicitě zprostředkované AGEs (47).
Kromě toho se zjistilo, že AGEs (BSA-AGE a Aβ-AGE) v buňkách neuroblastomu SHSY5Y neustále zvyšují poměr oxidované formy k redukované formě glutationu způsobem
závislým na jejich dávce a času. Hladina oxidované formy glutathionu byla vypočítána
na 10-14 % a přetrvala po dobu 24h v přítomnosti přidaných AGEs. Na rozdíl od AGEs,
nemodifikované peptidy Aβ(1-40) a Aβ(25-35) neměly žádný významný účinek na oxidačněredukční stav glutationu. Zvyšování oxidované formy glutationu, indukované AGEs,
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by se mohlo předejít použitím radikálových zhášečů N-acetylcysteinu, kyseliny α-lipoové
a 17β-estradiolu nebo aplikováním katalasy - to naznačuje, že tvorbě superoxidu
a peroxidu vodíku předchází spotřebování redukované formy glutationu (51).
Nakonec se prokázalo, že v MTT testu AGEs a Aβ (obojí ligandy pro RAGE) snižují
spotřebu glukosy, hladiny ATP a mitochondriální aktivitu. Ačkoliv AGEs a Aβ všeobecně
způsobují podobné poruchy v metabolismu neuronů, jejich komplexní signální dráhy
se zdají být zcela odlišné, což je skutečnost, která by měla podnítit podrobnější výzkum
v této oblasti, např. za účelem racionálního navržení potenciálních neuroprotektivních
antagonistů RAGE a inhibitorů AGEs (52).

3.5. Aktivace makrofágů a mikroglií AGEs a jinými ligandy RAGE
3.5.1. Aktivace pomocí AGEs
Aktivace mikrogliového RAGE jeho ligandy, včetně AGEs a Aβ, vede k uvolnění
prozánětlivých mediátorů např. volných radikálů a cytokinů. AGEs mohou např. indukovat
expresi prozánětlivých cytokinů prostřednictvím drah závislých na transkripčním faktoru
NF-ΚB přes receptor RAGE. Dukic a kol. potvrdili, že komplex vaječný albumin-AGE
vyvolává tvorbu oxidu dusného, TNF-α a IL-6 zahrnující nejen RAGE, ale i transkripční
faktor NF-κB (53, 54). Gasic-Milenkovic dokázal, že kombinace Aβ a AGEs synergicky
zvyšují expresi prozánětlivých cytokinů, TNF-α, IL-6 a makrofágového kolonie stimulujícího
faktoru (M-CSF) (55).
U AD se AGEs mnohem více akumulují v „dlouhožijících“ proteinových depozitech,
např. složených z β2-mikroglobulinu nebo Aβ. Použitím „cytokine bead assay“ byla
analyzována exprese vybraných cytokinů/chemokinů indukovaných BSA-AGE ve dvou
myších buněčných liniích - makrofágové linie RAW 264.7 a mikrogliové linie N-11 . Studie
prokázaly, že po stimulaci BSA-AGE nebo lipopolysacharidem (LPS), který byl použit
jako pozitivní kontrola, se z obou buněčných linií uvolnily monocytární chemotaktický
protein-1 (MCP-1) i TNF-α. Zajímavé je, že MCP-1 byl také exprimován buňkami (i když
v nízkých koncentracích), které nebyly stimulovány. Mnohem vetší hodnoty IL-6
byly vylučovány makrofágovou linií RAW 264.7 než mikrogliovou linií N-11 v odpovědi
na oba stimuly. Tvorba IL-12p70, IFN-γ a protizánětlivého cytokinu IL-10 nebyla navozena
ani LPS ani BSA-AGE. Výsledky poukazují na velmi podobné schéma exprese cytokinů
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a chemokinů indukované odlišnými ligandami jako jsou AGEs a LPS a naznačují i podobné
nebo sbíhající se cesty signálních drah (56).

3.5.2. Aktivace prozánětlivé signální cesty Aβ
Jeden z nejzajímavějších experimentů, týkající se prozánětlivé signální dráhy, byl
uskutečněn s izolovanými kulturami mikroglií a astrocytů z rychlých (4h) pitev mozkové
tkáně u pacientů s AD. Lue a kol. zjistili zvýšenou produkci pro-IL-1b, IL-6, TNF-α, MCP-1,
makrofágového zánětlivého proteinu-1a (MIP-1a), IL-8 a M-CSF po stimulaci preagregátem Aβ(1-42). V navazující publikaci prokázali, že Aβ(1-42) také aktivoval více
prozánětlivých genů, jako třeba indolamin-2, 3-dioxygenasu a kynureninasu, které jsou
zapojeny do tvorby neurotoxinu k. chinolinové a S100A8, potenciálního prozánětlivého
chemokinu. Za použití modelu buněčné kultury plaků se rovněž prokázala zvýšená sekrece
M-CSF během kultivace mikroglií v nádobách obsahujících depozity imobilizovaného Aβ(142).

V každém případě sekrece M-CSF stimulovaná Aβ byla značně blokována protilátkou

proti RAGE (57). Pokud aktivace mikroglií způsobená Aβ přetrvává po delší časový úsek,
výsledný prozánětlivý stav může vyústit ve smrt neuronů a urychlovat tak progresi
choroby (58).
Existují i důkazy s pozitivní odpovědí, kde zánět u AD zvyšuje prozánětlivé signální
dráhy prostřednictvím zvýšené regulace vlastních složek autokrinní zpětnou vazbou. Zánět
může produkovat větší množství AGEs a také se zjistilo, že produkce Aβ je regulována
zánětem. Např. TNF-α přímo stimuluje expresi β-sekretasy (BACE1), která zvyšuje
zpracování APP v astrocytech, který má za následek zvýšené ukládání Aβ (59). Potvrdilo
se, že RAGE je regulován vlastními ligandy. Např. zvýšené hodnoty RAGE mRNA byly
zjištěny v lidských osteoblastech po ošetření BSA-AGE (60). V obdobné studii lidských
mikrovaskulárních endotelových buněk a ECV304 buněk, AGEs a TNF-α indulovaly aktivaci
genu RAGE prostřednictvím transkripčního faktoru NF-κB a specifického proteinu 1 (Sp-1).
Aktivace genu RAGE způsobila zvýšenou interakci AGE-RAGE, která nakonec vedla
ke zhoršení poškozené tkáně vyvolané AGE-RAGE interakcí (61).
Exprese mRNA RAGE, v mikrogliích izolovaných z mozkové tkáně pacientů s AD,
byla zvýšena po inkubaci s M-CSF a Aβ. Tyto mikroglie exprimovaly mRNA pro receptor
M-CSF. Vcelku tyto studie naznačují pozitivní zpětnou vazbu, ve které aktivace
mikroglií způsobená

Aβ-RAGE

interakcí

zvyšuje
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expresi

M-CSF

a

RAGE

(57).

3.6. Faktory ovlivňující tvorbu AGE
Tvorba AGEs může být ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří např. oxidační
stres, koncentrace cukru v krvi. Ale mohou zde být i faktory, které mohou působit
na hladinu AGEs v organismu. Tvorba AGEs je zvýšena u hyperglykemických stavů např.
u diabetu, renálního selhání a hemodialýzy v důsledku neschopnosti dialyzačních
absorpčních filtrů odstranit peptidy modifikované AGEs (62). Nicméně mnoho dalších
faktorů, včetně účasti zapojení C-2 a C-3 cukrů a fragmentovaných produktů, oxidovaného
askorbátu i přechodných kovů a oxidačního stresu, přispívá k tvorbě AGEs v různých
typech tkání. Podobně jako u diabetu, faktory zmíněné výše, mohou vysvětlit zvýšené
hladiny AGEs a zesítění proteinů s AGEs v mozkové tkáni u pacientů s AD. Specifické
změny u AD mohou přispívat k těmto procesům:
a) intracelulárnímu zvýšení jednotlivých AGEs a reaktivních karbonylových
sloučenin, např. methylglyoxalu v důsledku inhibice mitochondriální
respirace vyplívající z narušeného metabolizmu glukosy;
b) zvýšení nechelatovaných přechodných kovů např. mědi a železa, volně
vázaných na amyloidní plaky, způsobující urychlení oxidace glykovaných
proteinů a následné zvýšení vysoce reaktivních glykooxidačních produktů;
c) spotřebování zásoby antiglykační složky, např. dipeptidů histidinu
obsahující karnosin a anserin;
d) defektní odstraňování Aβ, které zvyšuje poločas těchto peptidů, tudíž
zvyšuje jeho efekt na tvorbu AGEs.
Zvýšení koncentrace methylglyoxalu u pacientů s AD by mohlo být způsobeno
inhibicí glukosového toku trifosfátů v glykolýze; cyklu kyseliny citrónové, a oxidací
vytvořených redukujících ekvivalentů mitochondriální respirací. Jednou z příčin této
inhibice mohou být ROS, které nepřímo inhibují glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasu
(GAPDH) (63).
Některé údaje poukazují na to, že hyperglykémií navozená inhibice GAPDH
je důsledkem poly-ADP-ribosylace GAPDH způsobená poly(ADP-ribosa)polymerasou
(PARP),

která

je

aktivována

řetězovými

mitochondriálního superoxidu (64).

zlomy

DNA

vznikající

nadprodukcí

Kromě toho tvorba S-(2-sukcinyl)cysteinu

je popisována jako neobvyklý mechanizmus inaktivace GAPDH prostřednictvím oxidačního
stresu. S-(2-sukcinyl)cystein je chemická modifikace proteinů vytvořená Michaelovou
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adiční reakcí mezi meziproduktem Krebsova cyklu, fumarátem, a thiolovými skupinami
proteinů; proces znám jako sukcinace proteinu fumarátem (65).
Nechelatované přechodné kovy, např. měď a železo, jsou volně vázané
na amyloidní plaky. Tyto elementy nejenže zvyšují oxidaci cukrů a Amadoriho produktů,
ale také podporují agregaci Aβ přinášením jeho monomerů do těsné blízkosti pro vazbu
s AGEs (41).
Tvrdí se, že vyčerpání zásoby antiglykační složky např. dipeptidů (DP) histidinu
obsahující karnosin a anserin, způsobené produkty peroxidace lipidů, jako akrolein,
by rovněž mohlo být důvodem pro zvýšenou tvorbu AGEs u pacientů s AD (66). Použitím
HPLC/ESI-MS byly u pacientů s předpokládanou AD (pAD) a u kontrolních subjektů
porovnávány koncentrace volných aminokyselin (FAA) a DP. Zjištěné hodnoty karnosinu
byli značně nižší u pAD než u kontrolních vzorků plazmy (67). AGEs mohou dále přispívat
k neschopnosti mikroglií odstraňovat plaky, tím že se vzájemně zesítí s Aβ a s jinými
proteiny sdružených s plaky. Zesítění AGEs s proteiny následně ztěžuje degradování
lysozomálními proteasami, jako je katepsin D (68).
V minulosti se diskutovalo o neuroprotektivním účinku mikroglií kvůli odstraňování
Aβ. Mikroglie exprimují receptory, které podporují odstraňování a fagocytózu Aβ,
jako jsou např. zhášecí receptor třídy A (SRA) a CD36 (69). Především invaze makrofágů
z periferie může omezit tvorbu amyloidních plaků, tím že fagocytují Aβ (70). Paradox je,
že mikroglie mohou nakonec přispívat i směrem k tvorbě plaků v důsledku neúčinného
odstraňování Aβ. Vědci prokázali, že v porovnání s mladými myšmi (kontrolní skupina)
mikroglie ze starších transgenních preselin 1 (PS1)-APP myší projevují sníženou expresi
zhášecích receptorů (SRA) vázající Aβ, CD36, stejně jako RAGE a Aβ degradující enzymy
insulysin, neprilysin a MMP9 (71). Naopak, mikroglie u starčích myší měly zvýšené
hodnoty exprese IL-1 a TNF-α, které poukazují na nepřímou souvislost mezi produkcí
cytokinů a odstraňováním Aβ. Získané údaje naznačují, že ačkoliv včasné vyplavení
mikroglií podporuje odstraňování Aβ a neuroprotektivní účinek u AD, prozánětlivé
cytokiny produkováné v odpovědi na ukládání Aβ (s RAGE jako Aβ vázající receptor)
následně snižují regulaci genů zapojených v odstraňování Aβ a podporují Aβ akumulaci.
Mikroglie v konečném důsledku mohou tak přispívat k tvorbě plaků, akumulaci AGEs
v placích v průběhu času, intenzivnějšímu zesítění, zánětu a chronické neurodegeneraci
(72).
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4. Receptor pro konečné produkty pokročilé glykace
Tvorba AGEs aktivuje různé signální dráhy, které jsou zprostředkovány řadou
receptorů nacházejících se na buněčném povrchu. Nejstudovanějším receptorem
je multiligandový receptor pro AGEs. Receptor pro konečné produkty pokročilé glykace
(RAGE) je transmembránový protein typu 1 z imunoglobulinové (Ig) superrodiny. Poprvé
byl popsán v roce 1992, kdy byl izolován afinitní chromatografií s imobilizovanými AGEs.
A v souvislosti s tímto procesem obdržel svůj název (73).

4.1. Biologie RAGEs
RAGE se vyskytuje na povrchu různých typů buněk, jako jsou monocyty/makrofágy a
mikroglie v mozkové tkáni, T-lymfocyty, endotelové buňky (oblast typicky postižená
aterosklerosou), buňky hladké svaloviny a mnoho dalších (74). Multiligandový znamená,
že rozpoznává široké spektrum signálních molekul, mezi které patří AGEs, Aβ, rodina
proteinů S100 a jiné (struktura ligandů obr. 2). Schopnost RAGE rozpoznávat různorodou
škálu ligandů nasvědčuje tomu, že tento receptor může fungovat jako výborný senzor pro
signály v daném prostředí a proto hraje klíčovou roli v regulaci homeostasy a v patogenezi
různých nemocí (75).

Obr. 2 Strukturální rozdílnost ligandů RAGE (76)
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RAGE byl poprvé popsán jako receptor pro sloučeniny modifikované
neenzymatickou glykosylací, která nastává u proteinů, lipidů i nukleových kyselin v široké
škále situací, hlavně u diabetu (75). Na základě molekulární klonové studie byl RAGE
identifikován v endotelových buňkách hovězích plic jako polypeptid s molekulovou
hmotností 35 kDa. Podle sekvence nezpracovaného proteinu lidského RAGE,
který se skládá ze 404 aminokyselin (AMK), byla vypočítána molekulová hmotnost 42,8
kDa (bez procesu glykosylace) (77). RAGE se vyskytuje napříč druhy a je exprimován
u různých druhů tkání; nejvíce se vyskytuje v srdci, plicích a kosterním svalstvu. V cévních
stěnách je RAGE lokalizován v endotelu a hladké svalovině (75).
Lidský gen pro RAGE (nazývám také AGER) se nachází na 6. chromozomu v MHC
3. třídy. Gen se skládá z 5´postranní části, která reguluje transkripci, 11 exonů,
mezi kterými je umístěno 10 intronů, a krátkého 3´ UTR konce (78). Nezkrácený protein
pro lidský RAGE (flRAGE) je složen z mnoha odlišných proteinových domén. FlRAGE
obsahuje extracelulární doménu z přibližně 344 AMK, samostatnou transmembránovou
doménu s 19 AMK zbytky a C-koncovou cytoplazmatickou doménu (ctRAGE) se 41 AMK
(77). Rozsáhlá extracelulární doména obsahuje N-koncovou signální sekvenci o 22 AK,
následována třemi Ig-like oblastmi, které definují RAGE jako člena imunoglobulinové
rodiny. Tyto Ig-like oblasti obsahují doménu V-typu (IgV sekvence ze zbytků od AMK 41
do AMK 126), která je následována dvěma doménami C-typu (sekvence IgC1 je tvořena
AMK 127-234 a IgC2 sekvence z AMK 235-344) stabilizované vnitřními disulfidickými
můstky mezi cysteinovými zbytky. Doména V-typu uděluje receptoru schopnost vázat
ligandy (79). Na rozdíl od extracelulární domény, krátká cytoplazmatická doména
je klíčová pro tok signálů do buňky při interakci RAGE-ligand (80). Prokázalo se,
že doména V a C1 typu nejsou samostatné domény, ale spíše utvářejí jednotnou
strukturální jednotku (VC1) na rozdíl od domény C2-typu. Kromě toho se dokázalo,
že doména C2-typu je připojena k doméně VC1 pružným spojením a je zcela nezávislá
(81).

4.2. Isoformy RAGEs
RAGE je transmembránový protein tvořený několika doménami s odlišnými
funkcemi. Úplný protein RAGE (flRAGE) obsahuje extracelulární doménu. Ta je tvořena
doménou V-typu, jež funguje jako vazebné místo signálních molekul, a dvěma doménami
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C-typu. Dále je tvořen samostatnou transmembránovou doménou a krátkou
cytoplazmatickou doménou (ctRAGE), která je potřebná pro přenos signálu do buňky (77).
Většina

isoforem

RAGE

vzniká

prostřednictvím

alternativního

sestřihu

nebo proteolýzou. Je popsáno velké množství sestřihem vzniklých variant a z toho
plynoucích proteinových isoforem RAGE (82). Exprese isoforem RAGE závisí také
na daných tkáních. Nicméně, nedostatečná ucelenost v těchto studiích zůstává v tom, jaké
varianty byly detekovány a jakým způsobem byly detekovány. Zdali jsou tyto varianty
vzniklé sestřihem biologicky důležité, stejně tak rozdílná nomenklatura přidělená
identifikovaným isoformám (83).
Hudson a kol. identifikovali rozsáhlou řadu variant RAGE vzniklých sestřihem,
klasifikovali je podle nomenklaturního výboru lidského genu (HGCN) a pojmenovali
je RAGE (pro nezkrácený protein) a RAGEv_1 až v_13 pro všechny varianty upravené
sestřihem (83). Lidská nezkrácená isoforma RAGE (flRAGE) byla nejrozšířenější variantou
v plicních i v primárních buňkách hladkého svalstva aorty a zastupovala 80 %, resp. 70 %
z detekovaných transkriptů. Jiný transkript, N-zkrácená forma RAGE, která postrádá Nterminální doménu V-typu (varianta 2 obr. 3), neváže molekuly ligandů a tím neodpovídá
na řadu podnětů. Tato isoforma byla navržena jako fyziologicky důležitá varianta RAGE
(84). Jedna z nejzajímavějších variant RAGE je RAGEv_1, která vzniká v důsledku začlenění
intronu 9 a vystřižení exonu 10, což zapříčiní posunutí čtecího rámce na místo
aminokyseliny 332 a vytvoří jedinečnou C-koncovou variantu (varianta 1 obr. 3) (85).
Několik isoforem RAGEv_1 bylo detekováno v lidských buňkách a byly pojmenovány
rozpustný RAGE (sRAGE1/2/3), endogenní sekreční RAGE (esRAGE) a lidský sekreční RAGE
(hRAGEsec) (83). Další rozpustné formy se později jasně identifikovaly v buněčných
lyzátech. RAGE může být štěpen membránovými metaloproteinasami, co má za následek
cirkulující variantu podobnou esRAGE (85). Tato reakce současně vytváří sRAGE
a do membrány zakotvený C-koncový fragment RAGE (RAGE-CTF) (86).
Množství RAGE-CTF stoupá, když buňky exprimující RAGE jsou léčeny inhibitory γsekretas. To dokládá o tom, že RAGE-CTF je normálně dál zpracováván γ-sekretasou (86).
EsRAGE a sRAGE jsou schopny vázat ligandy (např. AGEs a Aβ), ale dokud nejsou
zakotveny v membráně, nezpůsobují buněčnou aktivaci. Tvrdí se, že pracují jako receptor
– návnada, snižující hodnoty funkčního RAGE vázajícího se na membrány. V dnešní době
jsou k dispozici dva komerční ELISA testy - úplný sRAGE antigen (R&D Systems,
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Wiesbaden, Germany) a esRAGE (B-Bridge, International, Sunnyvale, USA), které využivají
protilátky podnícené proti standardní sRAGE sekvenci a jedinečnému esRAGE. Každý
sRAGE je exprimován v nižších koncentracích v porovnání s flRAGE, avšak celkový
sRAGE/flRAGE poměr je specifický pro dané tkáně a liší se v mezi 0,59 až 1,79. Změny
v jejich poměru můžou sloužit jako nový biomarker u mnoha lidských nemocí (87).

Obr. 3 Struktura nezpracovaného RAGE a jeho varianty (76)

4.3. Fyziologická funkce RAGE
Jak už bylo naznačeno dříve, RAGE hraje klíčovou roli v různých patologických stavech.
Ale má také důležitou úlohu v normálních fyziologických procesech. Otázka funkční
důležitosti RAGE je stále více a více populárnější. Kromě jeho potenciální role
v embryogenezi a v procesu stárnutí, je jeho fyziologická funkce z velké časti nejasná.
Exprese RAGE je závislá na typu buňky i na vývojovém stádiu. Zatímco je RAGE
exprimován hlavně během zárodečného vývoje, v dospělosti je jeho exprese snížena.
Nicméně kůže a plíce exprimují RAGE během celého života (88).
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Protože je RAGE vysoce exprimován v plicích, staly se plíce žádaným orgánem
pro zkoumání jeho fyziologické funkce – proto většina dat existuje ve spojení s plicní
tkání, následováno jeho rolí v imunitním systému. Méně je známo o jeho zapojení
v kostním metabolizmu a v procesech probíhajících v neuronech (89).
První zjistitelná exprese mRNA RAGE se nalézá v časném stádiu blastocysty
u králičího embrya. Během 6. dne gastrulace blastocysty se zvyšuje exprese mRNA RAGE.
Během tvorby blastocysty je exprese RAGE lokalizována především v buňkách
embryoblastu a méně v buňkách trofoblastu. I když je známa přítomnost RAGE v časném
stádiu blastocysty, jeho fyziologická funkce je nejasná. Konishi a kol. u lidí potvrdili
přitomnost RAGE v buňkách trofoblastu choriových klků v prvním trimestru, ale pouze
ve spojení s oxidačním stresem (89).
Reynolds a kol. popsali expresi RAGE v endotelových buňkách zárodečních cév
a alveolárních kapilár krys. Hori a kol. objevili expresi mRNA a proteinu RAGE
v zárodečných kortikálních neuronech a poprvé s funkčním významem pro růst
dendritických výběžků. Většina získaných dat týkající se RAGE během embryogeneze
naznačuje, že RAGE bude klíčový pro organogenezi plic. Postupné zvyšování exprese RAGE
od plodu přes narození k dospělému životu, by mohlo být důsledkem zvyšování počtu
epitelových buněk typu 1 během procesu tvorby alveolů (90). Proto se exprese RAGE
spojuje s vývojem plic. Ačkoliv je vysoce exprimován v plicích, jeho vyčerpání
nezprostředkuje žádné plicní změny ani redukci životaschopnosti (91, 92).
V jiných tkáních se může mírná exprese RAGE změnit během procesu stárnutí. Gao
a kol. nalezli v srdeční tkáni starších krys vysoké hladiny RAGE a zároveň také vysoké
hladiny AGEs s aktivací NF-κB (93). Zvýšená exprese RAGE během stárnutí
je pravděpodobně důsledkem akumulace ligandů RAGE. Simm a kol. také nalezli na věku
závislou zvýšenou regulaci v expresi proteinu RAGE u lidské srdeční tkáně (94).
RAGE je histologicky přítomen v endotelu plic, v hladké svalovině bronchiolů a cév,
i v makrofázích alveolů a leiomyocytech a na viscerálním, pleurálním povrchu hovězí
tkáně (73). Ze zjištěných výsledků je patrné, že je RAGE spíše markerem pro alveolární
buňky typu 1 než typu 2 (95, 96, 97). V rámci buněk typu 1 se prokázalo, že je RAGE
specificky lokalizován na bazolaterální straně membrány a je lokalizován ve spojení
s markery specifickými pro epitelové buňky alveolů typu 1 (96, 98). Výrazná exprese RAGE
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v plicní tkáni nasvědčuje tomu, že má specifickou roli v zachování homeostásy plic (99,
100).
Současné studie potvrdili, že se RAGE také zapojuje do kostního metabolizmu - je
exprimován

jak

v osteoklastech,

tak

v osteoblastech.

Z primárně

kultivovaných

makrofázích kostní dřeně je patrné, že by RAGE mohl být zvýšeně regulován během
diferenciace osteoklastů. U myší bez přítomnosti RAGE byla zvýšená kostní minerální
hustota a také kostní biomechanická pevnost ve spojení se sníženým počtem osteoklastů.
Ding a kol. přednesli, že ztráta RAGE snižuje především funkci osteoklastů u myší bez
RAGE, ale neovlivňuje fyziologickou funkci osteoblastů (99,100). Nicméně existuje více
důkazů popisující roli RAGE ve zrání osteoklastů a funkcí, které prokazují účast RAGE
ve zrání monocytů/makrofágů, reprezentující buněčné linie imunitního systému (101).
Zvýšená regulace RAGE v průběhu zánětlivých odpovědí u různých nemocí
a schopnost RAGE vázat mnoho prozánětlivých ligandů naznačuje, že RAGE je důležitým
hráčem v šiření imunitní/zánětlivé odpovědi. Jako většina složek imunitního systému, gen
kódující RAGE (AGER) je lokalizován v rámci histokompatibilního systému třetí třídy (101).
Je také známo, že je RAGE exprimován mnoha buňkami imunitního systému,
včetně neutrofilů, monocytů/makrofágů, lymfocytů a dendritických buněk (73). Aktivace
RAGE v endotelu, mononukleárních fagocytech a lymfocytech spouští buněčnou aktivaci
s uvolněním prozánětlivých mediátorů (102). V poslední letech se prokázalo, že RAGE
utváří komplex s Toll-like receptorem 9 (TLR9). Tento komplex je schopný detekovat
patogenní DNA (103). Sirosis a kol. prokázali, že RAGE snižuje imunitní rozpoznávací práh
pro aktivaci TLR9 a podporuje absorpci DNA do endosomů. Údaje podporující roli RAGE
v adaptivní imunitní odpovědi nejsou tak dostačující jako ty studie zaměřené
na přirozenou imunitu (104).
RAGE se rovněž podílí na procesu diferenciace neuronů. Exprese RAGE byla
nejdříve zpozorována v CNS skotu - v motorických neuronech a v některých oblastech
kortikálních neuronů. Ligandy pro RAGE v CNS jsou HMGB1, S100B, AGEs a vlákna Aβ.
Interakce RAGE s AGEs nebo s vlákny Aβ vedou v první řadě k tvorbě zánětlivé odpovědi
a oxidačnímu stresu. AGEs a Aβ jsou také zapojeny v patogenezi některých neurologických
onemocnění, zatímco ligandy HMGB1 a S100B jsou zapojeny do četných neuronálních
funkcí, včetně růstu dendritických výběžků, jejich diferenciaci a přežívání. Nicméně
koncentrace ligandů se zdá být důležitým faktorem v předpovědi účinku RAGE
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na buněčnou homeostasu. Nízké koncentrace ligandů vedou k výhodnějším stavům (růst
dendritických výběžků) a vyšší koncentrace vyvolávají škodlivější stavy (zánětlivá
signalizace). Nezáleží pouze na koncentraci ligandů, ale také na tom o jaký buněčný typ se
jedná. V neuronech, vazba HMGB1 má za následek růst dendritických výběžků, zatímco u
mikroglií HMGB1 indukuje potenciálně škodlivou zánětlivou odpověď. Zablokováním
RAGE se potlačí periferní regenerace nervů, omezí se funkční obnovení nervů a sníží se
počet infiltrovaných fagocytů (105).

Obr. 4 Fyziologická funkce RAGE (74)

4.4. Funkce RAGE v hematoencefalické barieře (BBB)
Kromě jeho funkce jako “zánětlivý“ receptor byl RAGE identifikován jako
transportní protein hematoencefalické bariéry (BBB). Reakce RAGE s Aβ (a taktéž
s ostatními ligandy RAGE) na luminální straně membrány BBB zprostředkovává vstup
cirkulujícího Aβ do mozkové tkáně u myší a krys, morčat a nelidských primátů, zatímco
nízká hustota lipoproteinového receptoru s navázanými proteiny (LRP) kontroluje odtok
Aβ z mozku (106).
Nicméně RAGE na BBB reguluje aktivaci endotelu podmíněnou NF-κB s expresí
prozánětlivých cytokinů, adhezivních molekul a sekreci endotelinu-1, co má za následek
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snížení průtoku krve mozkem (CBF). Tyto poznatky napovídají o tom, že vaskulární RAGE
je cílem pro zabránění patologických následků Aβ-cevních interakcí, včetně vývoje
mozkové amyloidosy a zánětlivé neurodegenerace (107).
V porovnání s ostatními malými peptidy, jako jsou vasopresin a enkefalin,
transport Aβ40 přes myší BBB zprostředkovaný RAGE byl 2krát až 3krát rychlejší,
ačkoliv to byl pouze zlomek míry určený pro transport aminokyselin ať už přes BBB
nebo plexus choroideus (108).

4.5. RAGE v patologických procesech
Jak už bylo uvedeno dříve, RAGE se podílí na řadě fyziologických funkcí. Ale častěji
se spíše setkáváme se zvýšenou regulací RAGE u mnoha chronických zánětlivých
onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, aterosklerosa a chronické onemocnění
ledvin, a u chorob doprovázené neurodegenerací. Imunologické stanovení hovězí tkáně
prokázalo, že se RAGE nachází v endotelu cévního systému, v buňkách hladké svaloviny
a v jednojaderných buňkách těchto tkání (73). RAGE byl také detekován na povrchu
makrofágů, T-buněk a některých B-buněk v synoviální tkáni, což naznačuje jeho roli
v patogenezi zánětlivého onemocnění kloubu (109).
RAGE je normálně exprimován v mozku v nízkých koncentracích, kromě endotelu
kapilár a malých arteriol. Při patofyziologických stavech spojených s akumulací ligandů
RAGE dochází ke zvýšení exprese cerebrovaskulárního RAGE. U modelů s AD se exprese
RAGE zvyšuje několika složkami v postižených cévách mozku, v mikrogliích a v neuronech.
RAGE váže různé formy Aβ a jeho reakce s Aβ na luminální straně BBB zprostředkuje vstup
cirkulujícího Aβ do mozku. Poté následuje navázání Aβ na neurony. Interakce Aβ s RAGE
může způsobit smrt neuronů přímou produkcí oxidačního poškození nebo nepřímo
aktivováním mikroglií. Inhibice interakce Aβ-RAGE v postižených tkáním blokuje transport
Aβ do mozku přes BBB a tím snižuje i oxidační stres a následný zánět. V současné době
jsou u pacientů s AD intenzivně testovány blokátory RAGE a Aβ pro jejich bezpečnost
a účinnost. RAGE se proto stal důležitým terapeutickým cílem k léčbě AD (108).

4.6. Rozpustná forma RAGE
Rozpustná forma RAGE je zkrácená forma receptoru obsahující extracelulární
doménu, ale postrádá cytoplazmatickou doménu a transmembránovou doménu. Není
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tedy pevně vázán k buněčným povrchům, ale volně cirkuluje v krevním řečišti. Tím,
že cirkuluje v krevním řečišti, funguje jako návnada zabraňující interakci ligandů
s receptorem na buněčném povrchu (88).
V současné době jsou charakterizovány dva odlišné mechanizmy tvorby sRAGE.
Zaprvé sRAGE může vznikat alternativním sestřihem mRNA RAGE transkriptů. Při druhém
procesu dochází k odštěpení transmembránové a cytoplazmatické domény. Tento proces
je zprostředkován, alespoň částečně, metaloproteinasami, včetně ADAM-10 a MMP-9.
Nicméně jejich mechanizmy jsou stále do značné míry nejasné (110).
V posledních letech, C-zkrácená izoforma RAGE, která je vylučována extracelulárně
a může proto být detekována v lidském séru jako endogenně sekreční RAGE (esRAGEtaké známá jako RAGEv_1), je objektem intenzivního klinického výzkumu (110).
sRAGE byl posouzen jako možný biologický ukazatel neurodegenerativních chorob
a zánětlivých reakcí v mozkové tkáni. Např. nízké plazmatické hladiny sRAGE byly spojeny
s pokročilejším stádiem nemoci u roztroušené sklerózy a s mírou klinické relapse (111).
Některé studie také stanovily plazmatické hladiny sRAGE ve spojení s demencí. Emanuele
a kol. změřili koncentrace plazmatického sRAGE v průřezové regionální studii se 152
pacienty s klinickou diagnózou AD, s 91 pacienty s vaskulární demencí a se 161
kontrolními subjekty. Prokázali, že hladiny sRAGE byly značně snížené v plazmě u pacientů
s AD v porovnání s vaskulární demencí i u kontrol bez přítomnosti demence (112).
Zajímavé je, že v další studii byly prokázány zvýšené plazmatické koncentrace sRAGE u
stoletých lidí, co naznačuje, že vysoké koncentrace sRAGE v plazmě mohou být
předpovídajícími ukazately extrémní dlouhověkosti lidí. I když téměř všechny ligandy
sRAGE jsou mediátory zánětu, sRAGE může být považován za endogenní biologickou
protizánětlivou molekulu. Mimo to, vysoké koncentrace sRAGE mohou snížit nadbytečnou
regulaci zánětlivé odpovědi (113).
Použití sRAGE v in vivo a in vitro experimentech vedlo k efektivní blokádě RAGE.
sRAGE brání rozvoji mikro- a makrovaskulárních nemocí u hlodavců – to naznačuje
klíčovou roli RAGE v rozvoji chronických vaskulárních onemocnění. sRAGE navíc účinně
redukuje pozdější komplikace u autoimunně a streptozotocinem vyvolaného diabetu,
obnovuje hojení zranění, chrání hlodavce před metastázami nádoru (tumoru) a potlačuje
také růst primárního tumoru. sRAGE a anti-RAGE F (ab‘)2 fragmenty potlačily abnormální
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nálezy spojené s AD-like patologií u modelů transgenních hlodavců a redukovaly transport
Aβ přes BBB (88).
V současné době může být detekce rozpustných isoforem RAGE provedena
protilátkami rozpoznávající ligandy vázající doménu společné pro všechny cirkulující
rozpustné isoformy, nebo pomocí specifických protilátek proti C-koncové sekvenci
esRAGE. Studie přímo porovnávající sRAGE s esRAGE v rozdílných klinických situacích
zjistily, že hladiny esRAGE jsou dvakrát až pětinásobně nižší než hladiny sRAGE. Musí
se proto zohlednit způsob porovnávání získaných výsledků z těchto 2 různých typů šetření
(110).
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5. AGEs a RAGE jako terapeutický cíl u AD
Kromě AGEs je RAGE schopný vázat další ligandy a je tudíž často zmiňován
jako receptor „rozpoznávání struktury“. RAGE váže proteiny S100, amfoterin (HMBG-1)
i Aβ, který je hlavní proteinovou komponentou amyloidních plaků u AD (88). Vazba,
kteréhokoliv z těchto ligand, je schopná znavodit nepřetržitou buněčnou aktivaci (často
prozánětlivých signálních kaskád) i genovou transkripci (114). Amyloidní plaky v mozkové
tkáni s AD obsahují fibrilární Aβ i AGEs, které jsou schopné vazby a aktivace signální dráhy
RAGE. Aktivace receptoru RAGE AGEs byla projednána v kapitole 3.6, podobné
prozánětlivé efekty pomou být však popsány také pro Aβ. Například, Aβ navodil expresi
neuronálního a mikrogliového M-CSF (63). Ačkoliv z hlediska patogenních principů u AD
není jasné, který ze dvou zmíněných ligand (AGEs a Aβ) RAGE je v amyloidních placích
nejpodstatnější. Předpokládá se, že receptor „návnada“ RAGE, antagonisté RAGE
nebo protilátky proti RAGE mohou být schopné snížit neurotoxicitu nebo zánět způsobený
AGEs a Aβ a tím zpomalit progresi nemoci. Ale je možné ovlivnit i samotný vznik AGEs
nebo jejich odbourání z organismu za použití inhibitorů AGEs. Ty jsou mnohem více
prostudovány než látky působící na samotný RAGE (82, 83).

5.1. Inhibitory AGEs
Inhibitory AGEs jsou definovány jako látky, které inhibují vzájemné kovalentní
zesítění proteinů a peptidů s cukry nebo produkty vzniklé oxidací cukrů. Tento proces
zahrnuje nukleofilní aminoskupinu, která soupeří s aminokyselinami (především s lysiny)
na postranních řetězcích proteinů o reaktivní karbonylové nebo dikarbonylové skupiny
přítomné na proteinech a v roztoku (115, 116).
Od té doby kdy se zjistilo, že zásadní krok vzájemného zesítění AGEs závisí
na přítomnosti přechodných kovů, které jsou důležité pro vznik glykooxidačních produktů
a radikálů, mohou být i chelatátory kovů a radikálové zhášeče považovány za inhibitory
AGEs (117). Pozitivní efekty inhibitorů AGEs, s ohledem na redukci toxicity Aβ, mohou být
přisuzovány tvorbě maskovaných, méně toxických a méně zesítěných agregátu AGEs.
Mechanizmy, kterými by inhibitory AGEs mohly být prospěšné u AD, jsou celkem odlišné.
Inhibitory AGEs mohou posunout metabolickou rovnováhu AGEs směrem k degradaci
a odstaňování, spíše než k akumulaci. Mohou ale také modifikovat strukturu AGEs
takovým způsobem, který by zpomalil jejich vazbu a rozpoznání receptorem pro AGEs,
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včetně RAGE. Tyto mechanizmy by mohly nakonec vést ke snížení zánětlivé odpovědi
a snížit oxidační stres (118).
Vzhledem k tomu, že tvorba AGEs in vivo se podílí na patogenezi některých
chronických onemocnění, především komplikací diabetu, objev a výzkum inhibitorů AGEs
může poskytnout potenciální terapeutický přístup k prevenci diabetických a jiných
patogenních komplikací. Dosud bylo identifikováno několik potenciálních inhibitorů AGEs
a několik z nich došlo až do fáze klinických studií (116, 119).
Inhibitory AGEs můžeme v podstatě rozdělit do dvou skupin, a to na produkty
přírodního původu a syntetické látky. Všeobecně vzato, základní mechanizmy inhibice
inhibitorů AGEs fungují pravděpodobně prostřednictvím drah, které blokují vazbu cukrů
na proteiny, zeslabují glykooxidaci a oxidační stres zachycením nebo odklizením některých
meziproduktů, včetně reaktivních dikarbonylů, volných radikálů a forem dusíku,
produkovaných při procesu glykace, a přerušení již vytvořeného vzájemného zesítění
s AGEs (119). Aminoguanidin byl první z inhibitorů AGEs, který byl testován v in vitro
experimentech zesítění, a u mnoha zvířecích modelů se prokázalo zpomalení vaskulárních
komplikací u diabetu zprostředkovaných AGEs (120, 121).

5.1.1. Syntetické inhibitory
Některé ze syntetických inhibitorů AGEs uplatňují své účinky na časnou fázi glykace
zasažením do vznikající vazby mezi redukujícími cukry a aminoskupinami proteinů. Takto
inhibují pozdější vznik Schiffovy báze a následně AGEs. Přehled chemických struktur
syntetických inhibitorů je vyobrazen na obr. 5 (119).
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Acetylsalicylová kyselina (Aspirin), inhibuje proces glykace prostřednictvím
acetylace volných aminoskupin proteinů – blokuje navázání redukujících cukrů na tuto
volnou aminoskupinu a tím zabrání některým pozdějším komplikacím diabetu, jako
je katarakta (119).
Diklofenak, nesteroidní antiflogistikum, chrání proteiny před navázáním cukrů
v důsledku jeho nekovalentních interakcí s proteiny. Prokázalo se, že diklofenak specificky
blokuje nejméně jednu z hlavních glykačních stránek lidského sérového albuminu (119).
Některé

inhibitory

AGEs,

jako

pioglitazon,

metformin

(perorální

diabetikum)

a pentoxifyllin (periferní vazodilatancium), vykazovaly průměrné inhibiční účinky na časné
fáze glykace, ale přesný mechanizmus inhibice není doposud znám. Metformin a buformin
vykazovaly in vitro potenciální protektivní účinek proti glykaci proteinů a vzájemnému
zesítění a snížily koncentraci reaktivních karbonylových sloučenin a tím pozitivně ovlivnily
onemocnění spojená s AGEs. Většina syntetických inhibitorů však hraje významnou roli
v prevenci tvorby AGEs v pozdní fázi glykace. Připisuje se to především jejich schopnostem
vychytávat reaktivní karbonylové sloučeniny a radikály, vznikající v průběhu glykace,
nebo blokovat tvorbu Amadoriho produktů (119).
Aminoguanidin (AG) a pyridoxamin, kteří jsou považovány za potenciální
vychytávače karbonylových sloučenin, jsou široce zkoumány jako typické inhibitory AGEs.
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AG, nukleofilní derivát hydrazinu, je schopný zachytit reaktivní karbonylové formy
v průběhu Maillardovy reakce, především Amadoriho meziprodukty – zablokuje jejich
přeměnu na AGEs. Prokázalo se, že AG reaguje s karbonylovými skupinami glykovaných
proteinů tak, že zablokuje a inhibuje následné reakce, které vedou k vývoji fluorescence
a hnědnutí. V porovnání s AG je pyridoxamin efektivnější v inhibici antigenní tvorby AGEs
u modelu hovězího sérového albuminu tím, že zachycuje dikarbonylové sloučeniny.
Také je schopný inhibovat chemickou modifikaci proteinů v průběhu peroxidace lipidů in
vitro. Další zhášeč dikarbonylových sloučenin, thiaminpyrofosfát, vykazoval silný inhibiční
účinek na tvorbu AGEs, který byl srovnatelný s pyridoxaminem a účinnější než AG (119).
Další zhášeč, tenilsetam [(±)-3-(2-thienyl)piperazin-2-on] zlepšující kognitivní
schopnosti a údajný lék na demenci (122), byl identifikován jako efektivní inhibitor AGEs
a chelatátor kovů (117). Tenilsetam reaguje s cukry a glykovanými proteiny a působí
jako inhibitor vzájemného zesítění aminokyseliny a proteinu vyvolané AGEs in vitro.
Tenilsetam a aminoguanidin značně inhibují na jádře závislou polymeraci Aβ s podobnou
účinností (65). Řada jiných sloučenin, jako jsou kalcioví antagonisté, amlodipin
a syntetický

6-dimethylaminopyridoxamin,

prokázala

svou

schopnost

zpomalit

nebo zastavit tvorbu AGEs, pravděpodobně kvůli jejich radikálových odklízecím
schopnostem. Existují i sloučeniny s antiglykační aktivitou, které mají schopnost inhibovat
vznik Amadoriho produktů. Penicilamin snižuje tvorbu Amadoriho produktů a zmenšuje
tak koncentrace AGEs (119).
Mimo jiné se zkoumalo několik látek zabraňujících vzájemnému zesítění,
které bojují proti škodlivému zesítění AGEs. Alagebriumchlorid (ALT-711) byl jednou
z prvních sloučenin ve třídě thiazolů, který byl schopen rozkládat

již vzniklé vazby

proteinů s AGEs, čímž jeho schopnost nabízí zlepšení ventrikulárních a arteriálních
komplikací a zmírňuje nepříznivé kardiovaskulární a renální změny spojené se stárnutím,
diabetem a hypertenzí. Další sloučeninou zabraňující vzniku zesítění AGEs je Nfenacetylthiazoliumbromid (PTB), který je schopen štěpit kovalentní vazby mezi proteiny
a AGEs (119).
Ačkoliv syntetické sloučeniny uvedené výše projevily slibný účinek inhibovat
tvorbu AGEs nebo rozložit již vzniklé vazby, mohou také způsobit závažné vedlejší účinky.
Například AG, první inhibitor zahrnutý v klinických testech, byl využit ve výzkumu ACTION
II, který byl nakonec ukončen kvůli obavám o bezpečnost a nedostatečnou účinnost.
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Významné

nežádoucí

účinky

AG

zpozorované

v klinických

studiích,

včetně

gastrointestinálních potíží, anémie a symptomů podobných chřipkovému onemocnění,
nemohou být ignorovány (119).

5.1.2. Přírodní inhibitory
Přírodní produkty v porovnání se syntetickými sloučeninami jsou relativně
bezpečné pro lidské užívání. V nedávných letech se zkoumalo mnoho rostlinných extraktů,
frakcí a směsí pro svou schopnost inhibovat tvorbu AGEs. Antioxidační sloučeniny se zdají
být slibnými prostředky k prevenci tvorby AGEs. Studie zkoumaly především antiglykační
aktivitu u rostlinných materiálů i přirozeně se vyskytujících fenolických sloučenin
s antioxidačními vlastnostmi (119).

5.1.2.1. Rostlinné extrakty
5.1.2.1.1. Skořicovník cejlonský
Skořicovník (Cinnamomum zeylanicum Blume, Lauraceae) je stálezelený strom,
který patří do rodiny Lauraceae. Jedná se o tradiční koření, listy a kůra se často používají
jako přísady zvýrazňující aroma a chuť při vaření. Skořice má antioxidační, antibakteriální
a antipyretické vlastnosti. Celá skořice nebo vodné extrakty skořice vykazovaly zlepšení
v symptomech metabolických syndromů, jako jsou například inzulinová rezistence,
zvýšené koncentrace glukosy a lipidů, zánět, oslabená antioxidační aktivita, zvýšený
přírůstek hmotnosti a zvýšená glykace proteinů (123). V extraktech z kůry skořicovníku,
připravených různými rozpouštědly, se analyzovala antiglykační aktivita za použití BSAglukosového testu.
Katechin, epikatechin a prokyanidin B2 (obr. 6), izolované z frakcí ethylacetátových
extraktů, vykazovaly inhibici v tvorbě oxidačních AGEs, CML a pentosidinu (124).
Prokyanidin B2 může také fungovat jako vychytávač RCS, které tvoří adukty s MG, a tím
poskytnout antiglykační mechanizmus obdobný AG (125).
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Obr. 6 Sloučeniny izolované ze Cinnamomum zeylanicum B.

5.1.2.1.2. Česnek kuchyňský
O česneku (Allium sativum L., Alliaceae) je známo, že hraje roli při oddalování
nemocí souvisejících se stárnutím a při prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Je schopen snížit koncentraci cholesterolu a triglyceridů, předcházet hypertenzi
a inhibovat agregaci krevních destiček a oxidaci lipoproteinu s nízkou molekulovou
hmotností (LDL). S-allylcystein izolovaný z česnekového extraktu je silný antioxidant
a vychytávač volných radikálů, který může zvýšit aktivitu antioxidačních enzymů in vivo,
jako je katalasa, superoxiddismutasa a glutathionperoxidasa. In vitro studie prokázaly,
že vyzrálé česnekové extrakty mohou inhibovat tvorbu AGEs (jako CML), a že S-allylcystein
je hlavní aktivní složka tohoto extraktu (126). Experimenty na zvířatech prokázaly, že Sethylcystein a S-propylcystein snížily fyziologické antiglykační aktivity plazmatického
HbA1c a renálního CML (127). V in vitro modelu, šest typů organických sloučenin síry,
izolovaných z extraktu česneku, vykazovalo účinek proti glykaci LDL. Sloučeniny, které
obsahují cystein, včetně S-allylcysteinu, S-ethylcysteinu, S-methylcysteinu a Spropylcysteinu ( obr. 7), měly vyšší antiglykační aktivitu než diallylsulfid a diallyldisulfid.
Ačkoliv se extrakty z česneku uplatnily jako antioxidanty a vykazovaly antioxidační
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a hypoglykemickou aktivitu u diabetických krys v in vivo studii, další in vivo studie jsou
nutné k posouzení, zda vyzrálé česnekové extrakty mohou chránit před škodlivými účinky
glykace (128).
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Obr. 7 Přehled látek izolovaných z extraktů Allium sativum L.
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5.1.2.1.3. Cesmína paraguayská
Ilex paraguariensis St.-Hil. (Aquifoliaceae), též známá jako yerba maté nebo jen
maté,

pochází

z centrální

oblasti

Jižní

Ameriky.

Nejpozoruhodnější

vlastností

I. paraguariensis je její jedinečná koncentrace nutričních složek. Mnoho studií prokázalo,
že cesmína není jen rostlina bohatá na vitamíny a minerály, ale maté z čajových lístků
rovněž obsahuje přibližně třikrát více polyfenolů, včetně katechinu a flavonoidů,
než zelený čas, tudíž obsahuje vysoké koncentrace antioxidantů (129). V současné době
milion obyvatel v Jižní Americe pije čaj maté jako základ každého dne, tak se tento
tradiční nápoj rozšířil do hlavních měst po celém světě; v posledních několika letech
získala popularitu ve Spojených státech. Potvrdilo se, že extrakty I. paraguariensis vykazují
silnější antiglykační aktivitu než extrakty ze zeleného čaje v systému glykace BSA
indukované MG in vitro (130). Účinek se projevoval zejména v inhibici druhé fáze glykační
reakce, a to volnými radikály zprostředkovaná konverze Amadoriho produktů do AGEs.
Kyselina kávová a kyselina chlorogenová (obr. 8), izolované z extraktů I. paraguariensis,
jsou pravděpodobně hlavní aktivní složky s antiglykační aktivitou (131).
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Obr. 8 Struktura látek z extraktů I. paraguariensis

5.1.2.1.4. Rozmarýn lékařský
Rosmarinus ofﬁcinalis L. (Lamiaceae) je malý aromatický keř z oblasti
Středozemního moře. Jeho štíhlé listy mají sladkou vůni a jsou bohaté na složky silic. Listy
jsou často používány pro zvýšení chuti v potravinách. Hlavními složkami extraktů
rozmarýnu lékařského jsou kyselina karnosolová a karnosol (obr. 9). Kim a Kim jako první
objevily antiglykační aktivitu extraktů rozmarýnu, která by mohla úzce souviset s jejich
antioxidační aktivitou (132). Hsieh a kol. proto zkoumali možnou obrannou funkci
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chorob.
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V modelovém

systému

onemocnění

glykace

kolagenu

methylglyoxalem, extrakty rozmarýnu projevily antiglykační účinek rovnocenný AG.
Rovněž se prokázal inhibiční účinek na oxidaci LDL a na glykaci indukovanou glukosou
a RCSs (133). Dearlove a kol. prokázali antiglykační aktivitu rozmarýnu mezi mnoha
kuchyňskými bylinkami a kořením. Zjištěné výsledky dokazují, že rozmarýn je vynikající
multifunkční terapeutická bylina z důvodu jeho potenciální účinné antiglykační aktivitě
(134).
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Obr. 9 Hlavní složky extraktů Rosmarinus ofﬁcinalis L.

5.1.2.1.5. Čajovník čínský
Zelený čaj připravovaný z Camellia chinensis (L.) O. Kuntze (Theaceae) má dlouhou
historii populárního nápoje na celém světě. Zelený čaj obsahuje velké množství taninů
(flavonoidů), vykazující výbornou antioxidační aktivitu. Studie Nakagawa a kol. prokázala,
že antiglykační aktivita vodných extraktů zeleného čaje závisí na polyfenolech obsažených
v čaji, jako jsou (–)-epigallokatechin-3-O-galát (EGCG) a (–)-epikatechin-3-O-galát (ECG)
(obr. 10). Studie provedené na zvířatech ukázaly, že podáváním zeleného čaje po dobu
čtrnácti týdnů se inhibuje tvorba vzájemného zesítění kolagenu a fluorescenčních
produktů vyvolaných stárnutím u myší (135). Podáváním extraktů zeleného čaje
(300mg/kg tělesné hmotnosti) po dobu čtyř týdnů zlepšilo rozpustnost kolagenu
ve šlachách a redukovalo tvorbu AGEs u diabetických krys. Další studie prokázala,
že doplněk stravy s 1.25 % extraktu zeleného a černého čaje v pitné vodě může zpomalit
vznik katarakty u diabetických krys (136). Matcha, sušený zelený čaj, inhiboval v ledvinách
krys s diabetem 2.typu akumulaci CML, CEL i aktivaci RAGE. Výsledky poukazují na to,
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že čaj může být funkční nápoj, který může zlepšit komplikace diabetu a jiných
onemocnění (137).
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Obr. 10 Struktura látek obsažených v Camellia chinensis (L.) O. Kuntze

5.1.2.1.6. Rajče jedlé
Rajčatová pasta z rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L., Solanaceae) je běžná,
zdravá, zpracovaná potravina, která obsahuje lykopen (obr. 11), důležitý karotenoid, a ve
vodě rozpustný polyfenol. Kiho a kol. zjistili, že ve vodě rozpustná a nízkomolekulární
frakce rajčatové pasty, zjištěná imunofluorescenčně, ELISA testem a Western blot
analýzou za použití anti-AGE protilátek, vykazovala silnou schopnost inhibovat glykaci.
Porovnáme-li účinnost inhibice glykace frakcí z rajčatové pasty obsahující rutin a výtažek
látek rozpustých ve vodě s AG, tak rutin inhiboval ze 75 %, frakce ve vodě rozpustná z 50
%, AG vykazoval jen 55% inhibiční účinnost (138).

CH3

CH3

H3C

CH3

CH3
H3C
H3C

CH3

H3C

H3C

lykopen
Obr. 11 Chemická struktura karotenoidu obsaženého v Solanum lycopersicum L.

45

5.1.2.1.7. Meduňka lékařská
Meduňka lékařská (Melissa officinalis L., Lamiaceae) je léčivá bylina obsahující
funkční sloučeniny s neprozkoumaným antiglykačním účinkem. Antiglykační aktivita
extraktu meduňky byla vyhodnocena v systému hovězí sérový albumin (BSA)/glukosa.
Úroveň glykace, konformačních změn a vazby proteinů k RAGE byla stanovena specifickou
fluorescencí, „Congo red binding assay“, CD a analýzou Western blot. Ethanolové frakce
z listů Melissa officinalis vykazovaly nejvyšší inhibiční účinky na tvorbu AGEs a na pozdní
fázi procesu glykace. Významná změna v sekundární struktuře albuminu byla
zaznamenána po glykaci, která byla zmírněna použitím bylinného extraktu. Kromě toho,
při ošetření extraktem z meduňky, glykovaný albumin pozměnil svou sekundární strukturu
a tím se zabránilo jeho detekci receptory RAGE mikroglií. Výsledky poukazují
na antiglykační vlastnosti extraktu Melissa officinalis a jeho použití pro možnou léčbu
onemocnění souvisejících s AGEs (139).

5.1.2.1.8. Jinan dvoulaločný
Výtažky z listů a plodů stromu Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) jsou využívány
jako léčivo už po tisíce let. EGb 761, definovaný extrakt připravený z listů G. biloba,
obsahující 24 % flavonoidů a 6% terpenoidů, je účinný pro léčbu poruch souvisejících
s oxidačním stresem a se zhoršením kognitivních schopností (140). Nedávné studie
potvrzují, že extrakty z G. biloba mohou inhibovat aktivaci RAGE v mikrovaskulárních
endotelových buňkách vyvolané hypoxickými a hypoglykemickými stavy (141). Mimoto
se prokázalo, že extrakty z G. biloba mají ochranné účinky proti renální fibróze
indukovanou AGEs, oxidačnímu stresu v buňkách a proti apoptóze v nervových buňkách
(142, 143).

5.1.2.1.9. Další extrakty z bylin
Některé čínské bylinné léky vykazovaly terapeutický potenciál v léčbě diabetu
a jeho komplikací. V posledních letech jsou často zmiňovány saponiny, které vykazují
inhibiční účinky na peroxidaci lipidů, chrání cévní endotelové buňky od komplikací diabetu
a redukují koncentrace krevní glukosy a triglyceridů. Čínské bylinné léky používané
na léčbu diabetu jsou obvykle bohaté na saponiny. Xi a kol. hodnotili antioxidační
a antiglykační vlastnosti 11 extraktů z čínských léčivých bylin. Acanthopanax senticosus
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(Rupr. et Maxim) Harms (Araliaceae), Aralia taibaiensis Z.Z.Wang & H.C.Zheng
(Araliaceae) a Panax ginseng C.A.Mey (Araliaceae) obsahovaly nejvyšší koncentrace
saponinů. Využitím glykovaného hemoglobinu jako indikátoru pro inhibici v časných fázích
glykace, Acanthopanax senticosus, Aralia taibaiensis a Poria cocos Schw. (Polyporaceae)
prokázaly nejlepší výsledky; jejich antiglykační aktivita byly dokonce vyšší než u AG.
A. senticosus and A. taibaiensis vykazovaly inhibiční účinek podobný AG v BSA-glukosové
analýze, která zkoumala inhibici tvorby AGEs. A. senticosus a A. taibaiensis také projevily
silnější inhibiční účinek proti zesítění proteinů. Zajímavé je, že čínská léčiva připravená
z bylin s vysokou antioxidační aktivitou nemusí nutně vykazovat vysokou antiglykační
aktivitu (144).
Ve východní Asii, Plantago asiatica L. (Plantaginaceae), běžně známý jako čínský
jitrocel, je využívám jako léčivá bylina. Obsahuje aktivní sloučeniny jako jsou plantagin,
plantamajosid a aukubin (obr. 12). Studie prokázaly, že má antipyretický, antitusický
a rány hojící účinek. Jeho hlavní aktivní složka, plantamajosid, jevila lepší antiglykační
účinek než AG při stejné dávce a nevykazovala žádnou toxicitu po 90 dnech orálního
podávání v bezpečné studii krys (145).
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Obr. 12 Struktura aukubinu a plantamajosidu izolovaných z Plantago asiatica L.

Vlákna z kukuřice seté (Zea mays L., Poaceae) jsou používaná jako diuretikum
v tradiční čínské medicíně k prevenci vysokého krevního tlaku. Obsahuje polyfenolické
sloučeniny, především luteolin a maysin (obr. 13). Maysin působí jako přírodní insekticid
uvnitř vláken kukuřice. Z tohoto důvodu nově kultivované odrůdy kukuřice, rezistentní
na škůdce, mají ve vláknech relativně vysoké obsahy maysinu. Farsi a kol. studovali
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antiglykační vlastnosti odrůd kukuřice rezistentních na škůdce a zjistili, že hodnota
antiglykační aktivity IC50 extraktu z kukuřice CO441-1 genotypu byla vyšší než u AG.
Objevili, že antiglykační aktivita je pravděpodobně ve vzájemném vztahu s celkovým
obsahem polyfenolů (146).
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Obr. 13 Polyfenolické sloučeniny ze Zea mays L.

Suzuki a kol. izolovali 16 sloučenin z vláken kukuřice, z nichž alternanthin,
chrysoeriol-6-C-β-fukopyranosid, genistein a guanosin vykazovaly potenciální inhibiční
aktivitu proti glykaci (obr. 14) (147).
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Obr. 14 Struktura látek izolovaných z vláken Zea mays L.
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Obr. 14 Struktura látek izolovaných z vláken Zea mays L (pokračování)

Čaj z Juty (Apocynum venetum L., Apocynaceae) a jeho sedm polyfenolických
sloučenin, (±)-gallokatechin (GC), (±)-epigallokatechin (EGC), (±)-katechin, (±)-epikatechin
(EC),

epikatechin-(4β–>8)-gallokatechin,

epigallokatechin-(4β–>8)-epikatechin

a prokyanidin B2 (obr. 15) vykazovaly potenciální antiglykační aktivitu (148).
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Obr. 15 Přehled polyfenolických sloučenin obsažených v Apocynum venetum L.
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Deatlove a kol. analyzovali 24 běžně používaných kuchyňských bylinek a koření
a dokázali, že extrakty z koření obecně vykazovaly vyšší antiglykační aktivitu než extrakty
z bylin. Nicméně tato aktivita korelovala s celkovým obsahem fenolů v dané sloučenině.
Mezi testovanými extrakty z koření byly nejúčinnějšími inhibitory glykace extrakty
z hřebíčkovce

kořenného,

pimentovníka

lékařského

a skořicovníku

cejlonského.

Mezi testovanými extrakty z bylin byly nejúčinnější šalvěj lékařská, majoránka zahradní
a rozmarýn lékařský (134).
Vysušená oplodí Garcinia indica Choisy (Clusiaceae), běžně známý jako kokum,
se tradičně používá v kari pokrmech a v lidovém léčitelství. Obsahuje 2-3 % garcinolu,
který má antioxidační aktivitu. Garcinol (obr. 16) má ze 66 % chelatační schopnost EDTA,
která je podobná chelatačním schopnostem citrátů. Jeho schopnost vychytávat radikály
je o něco nižší než u katechinu a je přibližně 85 % jako u vitamínu C. Garcinol
je vychytávač superoxidových anionů rozpustných v tucích a vykazoval lepší antiglykační
účinek než kvercetin a AG (149).
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5.1.2.2. Látky přírodního původu
5.1.2.2.1 Dipeptidy
Karnosin je dipeptid β-alanyl-L-histidin, který je všudypřítomný ve velkém
množství v živočišných tkáních, zejména v mozku a ve svalech, kde může dosáhnout
až mM koncentrací (obr. 17). Nicméně jeho obsah klesá s věkem (150). Například pacienti
s diabetem mají ve srovnání se zdravými jedinci značně nižší hladinu karnosinu ve svých
červených krvinkách. Podobně diabetické krysy také vykazovaly nižší úroveň karnosinu
než zdravé krysy. Experimentální důkaz prokázal, že karnosin může inhibovat glykaci LDL,
chránit před tvorbou pěnových buněk a bránit progresi aterosklerotických plátů (151).
Četné in vitro studie prokázaly, že karnosin může inhibovat tvorbu karbonylových
sloučenin a zesítění bílkovin způsobené redukujícími cukry a jinými reaktivními aldehydy
(např. malondialdehydu a MG) (152). Karnosin by mohl rovněž sloužit jako antiglykační
činidlo tím, že působí jako vychytávač dikarbonylů (153). Hipkiss a kol. prokázali,
že karnosin sám o sobě není mutagenní ani poté, co je glykován. V modelovém systému,
zahrnující acetyl-Lys-His-amid a dihydroxyaceton, karnosin inhiboval glykaci a chránil SOD,
katalasu a α-krystalin před vzájemným zesítěním s molekulami redukujících cukrů (150).
Plazmatické hladiny AGEs u vegetariánů byly vyšší než u všežravců - to může souviset
s velkým množstvím fruktosy ve vegetariánské stravě nebo nedostatečným příjmem
karnosinu (154). Lee a kol. dokázali, že doplňkový karnosin může zpomalit progresi
diabetu u myší a chránit lidský LDL před oxidací a glykací (155). Karnosin a jeho derivát
acetylkarnosin vykazovaly inhibici v patogenezi katarakty, která je výsledkem stárnutí
a glykace u lidí (156).
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5.1.2.2.2. Fenolové sloučeniny
5.1.2.2.2.1. Kurkumin
Curcuma longa L. (Zingiberaceae) má dlouhou historii v tradiční medicíně
a je široce používána jako čínská léčivá bylina. Oddenky C. longa se používájí
jako protizánětlivý lék a kořeny se často rozemelou na zlatý prášek, který se používá
ve stravě, a tento prášek je obecně známý jako kurkuma. Po tisíciletí Indové používají
suchý prášek kurkumy z kořenů a stonků jako ingredienci do jídel pro chuť, ke konzervaci
potravin a jako žluté potravinářské barvivo. Do dnešní doby nebyly objeveny žádné
významné toxické vedlejší účinky C. longa při jeho používání v čínské medicíně (157).
Kurkumin (diarylheptan) je oranžově žlutá složka C. longa (obr. 18). Studie na zvířatech
prokázaly,

že

kurkumin

má

antioxidační,

protizánětlivé,

protirakovinotvorné

a hepatoprotektivní funkce. V současné době trendem zdravotní péče je používání
potravin, které mohou léčit nemoce, a kurkuma je příkladem zdravé potraviny
s terapeutickými účinky, které byly podpořeny moderními lékařskými studiemi. Předchozí
studie prokázaly, že kurkumin může snížit hladiny glukosy v krvi u myši s diabetem 1 a 2
typu a může zlepšit metabolické rovnováhy v těle. Kromě toho se prokázalo, že aktivita
sorbitoldehydrogenasy, která katalyzuje přeměnu sorbitolu na fruktosu, je značně snížena
při léčbě kurkuminem (158). Sajithlal a kol. poukázali na to, že urychlená akumulace AGEkolagenu u diabetických zvířat, detekovaná testem ELISA, byla zpomalena kurkuminem
(159). Působením kurkuminu se ve velké míře zabránilo rozsáhlému zesítění kolagenu
ve šlachách a v kůži diabetických zvířat. Navíc, kurkumin zabraňuje poškození
Langerhansových ostrůvků vyvolané streptozotocinem vychytáváním volných radikálů
(160). Tetrahydrokurkumin, jeden z hlavních metabolitů kurkuminu, značně snižuje
akumulaci a zesítění kolagenu vyvolané streptozotocinem a nikotinamidem u diabetických
krys (161). Nedávno Jain a kol. prokázali, že suplementace kurkuminem snižuje krevní
hladiny zánětlivých cytokinů, glukosy a glykovaného hemoglobinu u diabetických krys
(162). Testovala se série klasických polyfenolických antioxidantů in vitro, která zahrnovala
10 flavonoidů, 12 fenolových kyselin, kurkumin a silymarin (163, 164). Polyfenolické
antioxidanty se testovaly z důvodu, aby se vyhodnotil jejich účinek na glykaci proteinů,
zesítění a tvorbu AGEs. Za zmínku stojí zejména dvě z těchto polyfenolových sloučenin,
které vykazovaly konzistentní inhibiční účinky na tvorbu AGEs u pokusných zvířat. Jedním
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z nich je kurkumin, který byl navržen jako učinný inhibitor AGEs, jak je uvedeno výše. Tyto
výsledky poukazují na potenciální úlohu kurkuminu v antiglykotoxikační terapii (165).
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Obr. 18 Struktura kurkuminu izolovaného z Curcuma longa L.

5.1.2.2.2.2. Flavonoidy
Flavonoidy jsou přítomny v různých druzích zeleniny, čaje a červeného vína.
Primární struktura flavonoidů se skládá ze tří benzenových kruhů s jedním nebo více
hydroxylovými skupinami. Tato struktura je klíčovým faktorem, který určuje jejich
antioxidační aktivitu. Antiglykační účinky přirozeně se vyskytujících flavonoidů lze
částečně připsat jejich antioxidačním vlastnostem. Wu a kol. provedli studii pomocí
několika stanovených screeningových modelů in vitro, které by mohly jednoznačně odlišit
specifické inhibitory počátečních fází (Amadoriho produkty), střední fáze (RCS) a poslední
fáze glykace (tvorba AGEs a zesítění) (166). Zkoumalo se 10 flavonoidů, včetně flavanolů
(katechinu, EC, ECG, EGC a EGCG), flavonu (luteolinu), flavonolů (kempferolu, kvercetinu
a rutinu) a flavanonu (naringeninu) (obr. 19). V počáteční fázi glykace proteinů luteolin,
kvercetin a rutin vykazovaly značný inhibiční účinek na tvorbu HbA1C a byly účinnější
než AG. V mezistupních, luteolin a rutin projevili účinnější inhibiční účinky na modifikaci
proteinů vyvolané MG (167).
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Obr. 19 Chemická struktura flavonoidů
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Obr. 19 Chemická struktura flavonoidů (pokračování)

V poslední fázi glykace se zjistilo, že luteolin je silným inhibitorem tvorby AGEs
i následného zesítění proteinu. Obecně platí, že flavony vykazují silnější inhibiční účinky
na tvorbu AGEs v porovnání s flavonoly, flavanony a isoflavony. Inhibiční účinky klesají
v řadě flavonol > flavanol > flavanon s několika málo výjimkami (ECG a EGCG) (obr. 20).
Pokud jde o funkční skupiny flavonoidů, hydroxylová skupina na pozici C-3‘ přispívá k
prospěšné inhibiční aktivitě v tvorbě AGEs, zatímco hydroxylová skupina na pozici C-3 není
zásadní podmínkou. Samotná hydroxylová skupina na pozici C-5‘ kruhu B pravděpodobně
přispívá k inhibiční aktivitě. Když vzroste počet hydroxylových skupin na pozicích 3‘-, 4‘- 5a 7, inhibiční aktivita se zvýší odpovídajícím způsobem. Kromě toho, methylace a
glykosylace hydroxylových skupin v určitých polohách ovlivňuje inhibiční aktivitu glykace.
Například methylace 3-OH skupiny flavonolů vede ke zvýšení inhibičního účinku, kdežto
glykosylace hydroxylové skupiny v poloze C-7, a methylace a glykosylace hydroxylové
skupiny v poloze 4‘- flavonů, flavonolů a flavanonů aktivitu snižuje (167).
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Obr. 20 Struktura typických flavonoidů
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isoflavon

Elektronová spinová rezonance prokázala, že glykace proteinů je doprovázena
oxidační reakcí a inhibiční účinky flavonoidů na glykaci proteinů korelují s vychytáváním
volných radikálů. Daflon 500, klinické léčivo obsahující flavonoidy, snížil HbA1C a glykaci
proteinů ve skupině 28 pacientů s diabetem 1. typu (168). Podáváním rutinu se snížila
fluorescence spojená s kolagenem B. V poslední době se prokázalo, že metabolity rutinu,
3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina a 3,4-dihydroxytoluen, jsou nové potenciální inhibitory
neoxidačních AGEs (169). Fytoestrogenní isoflavonoidy, jako je daidzein a genistein,
zasahují do oxidačního poškození DNA zprostředkované AGEs u hypertenzních krys,
u kterých se zdá, že by mohli být přímými vychytávači radikálů odvozených od AGEs (170).
Nedávné studie uprokázaly, že zavedení flavonoidů, EGCG nebo rutinu, do LDL částic
může chránit lipoproteiny proti škodlivým efektům zprostředkované mykotoxinem (163,
164). Ho a kol. také prokázali, že reaktivní dikarbonylové formy, jako je například
methylglyoxal a glyoxal, mohou být zhášeny EGCG a genisteinem (171). Suzuki a kol.
izolovali dva flavonové C-glykosidy ze Zea mays L., které vykazovaly inhibiční účinky
in vitro na glykaci (53-64 %), které byly podobné AG. Je skutečností, že antiglykační
aktivity potravinářských přísad uvedených výše jsou většinou v důsledku jejich bohatosti
na antioxidační složky. Luteolin se získává zejména z rostlin Ajuga decumbus P.E.
(Lamiaceae), Dracocephalum integrifolium (Bunge) St.-Lag. (Lamiaceae) a Lonicera
japonica Thunb. (Caprifoliaceae), rutin je přítomen v běžné pohance, listech a stoncích
rostlin v rodu Rheum a plodech stromu Dimorphandra mollis Benth. (Caesalpiniaceae)
(pocházejícího z Brazílie) a daidzein a genistein jsou hlavně ze sojových bobů (172).

5.1.2.2.2.3. Fenolové kyseliny
Fenolové kyseliny, zejména hydroxybenzoová a hydroxyskořicová kyselina,
jsou sekundární rostlinné metabolity, které se běžně vyskytují v potravinách rostlinného
původu ve vyšších koncentracích než polyfenolické flavonoidy (173). Podáváním
potravinového doplňku s 5 % kyseliny kávové, kyseliny ellagové po dobu 12 týdnů
se snížila koncentrace plazmatického HbA1c, močového glykovaného albuminu, renálního
CML a akumulace pentosidinu, sorbitolu a fruktosy (174).
Nedávné výsledky ukazují na to, že kyselina vanilová může inhibovat apoptózu
nervových buněk vyvolanou RCS, což naznačuje, že fenolické látky mohou mít
cytoprotektivní vlastnosti k prevenci neuropatie, diabetických komplikací (175). Kyselina
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vanilová je středně silný inhibitor AGEs, protože blokuje MG zprostředkovanou
intracelulární glykaci (176). Fenolové kyseliny, zejména methoxyfenolová kyselina,
jsou silnými inhibitory na různé fáze glykace, včetně raných fází, což je doloženo poklesem
koncentrací HbA1c uvedených v testu δ-Glu. Kyselina chlorogenová, kyselina ferulová,
kyselina vanilová, kyselina sinapová a kyselina syringová značně inhibovaly postAmadoriho glykaci a zesítění proteinu (obr. 21). Nicméně žádný přímý vztah
mezi strukturou a aktivitou, který by vysvětlil antiglykační aktivitu, nebyl ustanoven.
Možný mechanismus, kterým fenolové kyseliny inhibují glykaci proteinů, může souviset
s jejich antioxidačními vlastnostmi (164).
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Obr. 21 Přehled fenolových kyselin
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5.1.2.2.2.4. Flavonolignany
Silymarin, směs aktivních látek, je extrakt z ostropestřce mariánského (Silybum
marianum (L.) Gaertner, Asteraceae), který se především skládá ze silybinu A a B,
isosilybinu A a B, silychristinu a silydianinu (struktura uvedena na obr. 22). Tyto
flavonolignany jsou dobře známé pro svůj obsah pozoruhodného spektra biologických
aktivit, včetně antioxidační, cytoprotektivní a antikarcinogenní aktivity (177). Kromě svých
schopností vychytávat radikály se silymarin klinicky využívá pro své prospěšné účinky
na různá onemocnění jater, kde patogeneze zahrnuje zánětlivou reakci. Wu a kol.
hodnotili účinek silymarinu na tvorbu AGEs in vitro a in vivo. Antiglykační aktivita in vivo
byla zkoumána podáváním silymarinu po dobu 12 týdnů u diabetických krys. In vitro
analýza glykace zjistila, že silymarin vykazoval značné inhibiční účinky na pozdní fáze
glykace a následné zesítění. Dvojité účinné mechanismy (antioxidační aktivita a schopnost
vychytávat reaktivní karbonyly) by mohly přispět k tomuto antiglykačnímu efektu.
Silymarin způsobil značný pokles koncentrace monocytárního IL-1b a COX-2 a bránil
oxidační tvorbě způsobené S100B a do jisté míry se předpokládá, že účinek by mohl být
vyvolaný inhibicí translokace membránového p47phox. In vivo silymarin snížil akumulaci
tkáňových AGEs, zesíťení vláken kolagenu a koncentraci glykovaného albuminu v plazmě.
Koncentrace oxidačních a zanětlivých biomarkerů se také značně snížily u skupin léčených
silymarinem ve srovnání s těmi z diabetických skupin. Tato nová zjištění ukazují,
že suplementace silymarinem může snížit akumulaci AGEs u diabetu a může případně
inhibovat vyplývající komplikace (165).
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Obr. 22 Přehled aktivních látek izolovaných ze Silybum marianum (L.) Gaertner
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Obr. 22 Přehled aktivních látek izolovaných ze Silybum marianum (L.) Gaertner (pokračování)
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Obr. 22 Přehled aktivních látek izolovaných ze Silybum marianum (L.) Gaertner (pokračování)

5.1.2.2.3. Terpeny
Souhrný extrakt z kořene Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge inhibuje tvorbu
CML a pentosidinu během inkubace BSA s ribózou. Výzkum prokázal, že sloučenina typu
cykloartanu, astragalosid V, může být jeho hlavní aktivní složkou s potenciálním
antiglykačním účinkem (178). Sloučenina, která byla nedávno izolována z Panax ginseng
C.A.Mey. (Araliaceae) (ženšen asijský), 20(S)-ginsenosid Rg(3), vykazovala aktivity,
které snížily koncentrace glukosy v krvi, glykosylovaného proteinu a peroxidovaného
lipidu ve studiích na zvířatech (179).

Stejně tak tepelně opracovaný ženšen

severoamerický (Panax quinquefolius L., Araliaceae) vykazoval inhibiční účinek na renální
akumulaci CML a aktivaci RAGE u diabetických krys (180). Oleandrová kyselina a kyselina
ursolová jsou přirozeně se vyskytující terpeny, které se používají v tradiční medicíně již
po staletí jako antibakteriální, antimykotická a protizánělivá činidla (obr. 23). V poslední
době byl velký zájem zaměřen na protinádorové vlastnosti těchto triterpenoidů (181,
182). Wang a kol. poprvé poukázali na to, že příjem kyseliny oleandrové a kyseliny
ursolové v množství 0,1 % nebo 0,2 % snižuje v moči u diabetických myší koncentrace
renálního CML, močového glykovaného albuminu a albuminu (183). Současně jiná studie
prokázala, že kyselina ursolová může hrát značnou roli při diabetu mellitu, tím že zmírní
hyperglykémii, produkci glukosy v játrech, hyperlipidémii a tok glukosy prostřednictvím
metabolické cesty polyolu. Tato zjištění naznačují, že suplementace kyselinou
oleandrovou a ursolovou by mohla být užitečná v prevenci nebo zmírnění glykace spojené
s nemocemi ledvin (184).
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5.1.2.2.4. Vitaminy
Typické antioxidanty, jako je vitamin E a lipoová kyselina, se ukázaly být účinnými
při oddálení peroxidace LDL a membránových lipidů (obr. 24) (185, 186). In vivo a in vitro
experimenty prokázaly, že doplněk stravy vitamin E snižuje koncentraci glykovaného
sérového albuminu u pacientů s diabetem a in vivo potlačil u krys tvorbu AGEs (187, 188).
Kyselina lipoová může zmírnit komplikace u diabetických pacientů, jako je šedý zákal,
vaskulární poranění a polyneuritida. Může se i podílet na zlepšení špatného fungování
vazodilatace a poskytuje jedinečné zdravotní výhody udržováním rovnováhy mezi
antioxidačním obranným systémem a oxidačním stresem. Studie na zvířatech dokázaly,
že orální podávání vitaminu C po dobu čtyř týdnů snížilo úroveň in vivo glykovaných
proteinů o 46,8 % (186). Tanaka a kol. prokázali, že cytotoxicita indukovaná glukózou u βbuněk souvisela s úrovní produkce ROS a přidáním N-acetylcysteinu se značně snížila
tvorba sérového 8-OH-dG a MDA u diabetických krys (189). Vinson a Howard vyšetřovali
roli různých nutrientů v glykaci a tvorbě AGEs. Zjištěné výsledky ukázaly, že vitamin C,
niacinamid a další nutrienty vykazovaly anti-AGE účinek při fyziologických koncentracích.
V předběžných in vitro experimentech se zjistilo, že studované nutrienty v porovnání s AG
účinněji inhibovaly tvorbu AGEs (190).
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5.2. Inhibitory RAGE
Prokázalo se, že RAGE ligandy včetně Aβ a/nebo AGEs přítomné v mozkové tkáni
u AD vyvolávají značnou zánětlivou reakci (118). RAGE je tedy (a dodatečně kvůli jeho
funkci jako transportér Aβ do mozku) považován za klíčový cíl v zánětlivé a neurotoxické
kaskádě, která přispívá k progresi AD. Existuje spojení mezi produkcí prozánětlivých
signálů a aktivací transkripčního faktoru NF-κB pomocí RAGE v mikrogliích. Intracelulární
signální dráhy obsahující mitogenem aktivovanou proteinkinasu (MAPK) a proteinkinasu C
(PKC), jsou schopné způsobit jadernou translokaci NF-κB a následnou transkripci cílových
genů. Inhibitory jaderné transkolace NF-κB, SN50 a MAPK jsou schopné značné snížit
produkci mnoha prozánětlivých signálů v odpovědi na RAGE ligandy (56).

5.2.1. Protilátky proti RAGE
Nejběžnější přístup k prevenci škodlivých účinků aktivace RAGE v in vitro systému
a u zvířecích modelů je aplikace inaktivovaných monoklonálních a polyklonálních
protilátek proti RAGE. Takové protilátky zabraňují aktivaci NADPH oxidasy indukované
vazbou ligand na RAGE, následnému oxidačnímu stresu v buňkách a různých nepřímých
následků této aktivace. Napřiklad aplikace anti-RAGE protilátek v srdečních fibroblastech
zmírnila zvýšenou expresi draselno-vápenatých kanálů indukovanou AGEs, aktivaci
reninangiotensinového systému pomocí signální dráhy RAGE/fosfoinositol-3-kinasy, plicní
metastázování nádorových buněk, hypersensitivní reakce opožděného typu atd. In vitro
analýzy dokázaly, že protilátky proti RAGE, blokující vazbu ligandů na RAGE, značně snížily
tvorbu cytokinu a oxidu dusného v mikrogliích (56). Výsledky získané z in vivo studií
podporují RAGE jako možný terapeutický zásah – u myší premedikované anti-RAGE
protilátkami došlo ke snížení tvorby cytokinů (65).
Předběžné léčení endogenními anti-RAGE protilátkami, izolovaných z transgenních
myší APPSWE-PS1 exprimující lidský preselinin 1 a chimérní amyloidní prekurzorový
protein, zabránilo neurotoxicitě indukovanou Aβ(1-42) v kultivovaných primárních
kortikálních neuronech potkanů. HMGB1, podobně jako AGE, snižuje syntézu kolagenu
fibroblasty; tento efekt byl narušen působením anti-RAGE protilátkami. Jedna z protilátek
proti RAGE označená XT-M4, monoklonální myší anti-RAGE protilátka upravena z krysy,
váže extracelulární oblast RAGE a inhibuje RAGE-ligand interakci. XT-M4 má širokou,
druhovou zkříženou reaktivitu. Lidsky upravená XT-M4 protilátka si zachovává všechny

inhibiční a vazebné vlastnosti XT-M4 protilátky z rodičovské krysy a rovněž projevila
účinnost v myším modelu pneumokokové pneumonie. Podáváním humanizované
monoklonální anti-RAGE protilátky po intratracheální infekci Streptococcus pneumoniae
se snížila úmrtnost myší a modulovala se exprese genů, zejména těch, které se podílejí na
zánětlivé reakci. In vitro anti-RAGE protilátka chránila podocyty před dysfunkcí
indukovanou AGEs (191).

5.2.2. Antagonisté RAGE
Věří se, že antagonisté RAGE mohu být přínosem při léčbě mnoha potíží
souvisejících s RAGE včetně AD. Do dnešní doby se výzkumníkům podařilo identifikovat
řadu syntetických látek, které mají potenciální inhibiční účinek na RAGE. Ale z důvodu
možných nežádoucích účinků syntetických látek se vědci snaží objevit látky přírodního
původu, které by mohly mít slibný inhibiční účinek na signální dráhu RAGE (11).

5.2.2.1. Syntetické sloučeniny
5.2.2.1.1. TTP488
TransTech Pharma, Inc. objevila TTP488, orálně aktivní, centrálně působícího
antagonistu RAGE-ligand interakce. Perorální dávkování TTP488 u transgenních myší s AD
snížilo akumulaci Aβ v mozku, zlepšilo výkonnost v testování chování a normalizovalo
elektrofyziologické záznamy hippokampálních plátů. Testováno bylo 399 pacientů, kteří
byli náhodně rozděleni do jedné ze dvou skupin podle dávek TTP488 (60 mg úvodní dávka
po dobu 6 dnů a následné snížení na 20 mg/den; 15 mg úvodní dávka po dobu 6 dnů
a poté 5 mg/den), nebo jim bylo orálně podáváno placeba po dobu 18 měsíců. Na základě
předem specifikované předběžné analýzy, kdy 50 % subjektů mělo za sebou 6 měsíců
léčby, dávka 20 mg/den byla ukončena vzhledem ke zvýšené incidenci zmatenosti, pádů
a zvýšenému kognitivního úpadku než u placebo skupiny. Pro dávku 5 mg/den nebyly
evidovány žádné nebezpečné vedlejší účinky. Přibližně po 12 měsících byly všechny
subjekty podruhé náhodně rozděleny druhou předem specifikovanou analýzou
porovnávající

dávku 5

mg/den

a

placebo

skupinu

pro

zjištění

bezpečnosti

a nedostatečnou účinnost. Zatímco údaje o bezpečnosti nevznesly žádné obavy, kritérium
pro nedostatečnou účinnost bylo vyhovující a léčba byla ukončena. Konečná analýza
ukázala snížený úbytek na ADAS-cog ve skupině s dávkou 5 mg/den po 18 měsících. Autoři

usuzují, že tato analýza poukazuje na přínos dávky 5 mg/den, nicméně konečné závěry
o účincích nemohly být provedeny v důsledku provozních otázek (výpadků a přerušení
léčby) v návaznosti na průběžné analýzy. Výsledky těchto analýz podpoří další ověřování
dávky 5 mg/den v budoucích klinických testech fáze 3 u pacientů s mírnou AD (192).

5.2.2.1.2. Trisubstituované thiazoly
Série thiazolových derivátů byla navržena a připravena k vývoji RAGE antagonistů
pro léčení AD. Provedly se SAR studie pro optimalizaci inhibiční aktivity Aβ-RAGE vazby.
SAR studie prokázaly, že zavedením aminoskupiny do části A je zásadní pro inhibiční
aktivitu na Aβ-RAGE vazbu. Sloučeniny vybrané na základě screeningu Aβ-RAGE vazby
projevili inhibiční aktivitu na transport Aβ přes BBB. Tyto sloučeniny vykazovaly inhibiční
aktivitu vůči aktivaci NF-kB indukovanou Aβ. Výsledky dokazují, že deriváty mají potenciál
jako terapeutické látky pro léčbu AD (193).
Cílem bylo objevit potenciální antagonisty, kteří zabrání transportu Aβ přes BBB
a sníží zánětlivou reakci v mozku. Zpočátku známé sloučeniny pro RAGE antagonisty byly
považovány za strategii pro molekulární návrh RAGE antagonistů. Nově navržená
molekula byla rozdělena na čtyři části; části A (aminoalkylfenyl), část B (heterocyklické
jádro), část C (alkoxyfenyl), a část D (alifatický řetězec) (obr. 25). Pronikání sloučenin
přes BBB je podstatné pro protizánětlivý účinek sloučenin v mozku. Proto byl vybrán
pro strukturní modifikaci heterocyklického jádra v části B lipofilnější thiazolový kruh
než benzimidazol. Tato studie popsala syntézu nově navržených sloučenin a zavedla SAR
studie pro vazbu RAGE. Obecná syntéza thiazolového jádra byla dosažena cyklizační reakcí
thioamidu a α-halogenketonu (193).
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Obr. 25 Sloučeniny známé jako RAGE antagonisté, strategie pro syntézu nových látek

5.2.2.1.3. Pyrazol-5-karboxamidy
Ve snaze vyvinout nové inhibitory RAGE pro léčbu Alzheimerovy choroby, byla
navržena, syntetizována a biologicky vyhodnocena série pyrazol-5-karboxamidů. Analýza
rozsáhlého vztahu mezi strukturou a aktivitou (SAR) nás zavedla k identifikaci 4fluorophenoxy analogu, který vykazoval in vitro zlepšenou inhibiční aktivitu na RAGE

a příznivější rozpustnost ve vodě než mateřská příprava 2-aminopyrimidinu. Povrchová
plasmonová resonance (SPR) a molekulární docking objasnili inhibiční aktivitu pyrazol-5karboxamidů na RAGE (194).
V posledních desetiletích se provedly četné studie ohledně léčebných účinků
inhibice RAGE-Aβ interakce s proteinovými inhibitory, jako protilátky proti RAGE
a rozpustná forma RAGE (sRAGE). Nicméně zprávy o inhibitorech RAGE s malou
molekulou byly mnohem méně zmiňované až do dnešní doby (194).
Pouze jedna sloučenina, která byla vyvinuta společností Pfizer (PF04494700),
vstoupila do klinických studií (fáze II), a Zlokovic a kol. identifikovali vysokokapacitním
screeningem (HTS) v chemické knihovně multimodální inhibitory RAGE. Na základě tohoto
screeningu byla nalezena série 2-aminopyrimidinů jako nových inhibitorů RAGE. Tyto 2aminopyrimidiny byly navrženy na základě struktury argpyrimidinu, monomerního AGEs.
Zkoumala se schopnost několika aminokyselinových zbytků modifikující strukturální
a elektronové vlastnosti argpyrimidinu. Nakonec inhibitory RAGE, včetně 4,6-bis-(4chlorfenyl)pyrimidinu, standardního inhibitoru, vykazovaly značné léčebné účinky u AD,
které byly zjištěny na základě rozsáhlých SAR studií. Předchozí analýzy analogů 2aminopyrimidinu naznačují, že by mohl být důležitější postranní řetězec N,Ndiethylaminoalkoxyfenylaminu, než jsou arylsubstituované N-heterocyklické části.
Na základě tohoto pozorování, došlo k rozšíření studie, které měla za úkol prozkoumat
nový arylsubstituovaný heterocyklický skelet, který by mohl zlepšit inhibiční účinky
na RAGE, tak i fyzikálně-chemické vlastnosti inhibitorů. Proto se zkoumala série
arylsubstituovaných

heterocyklických

systémů,

které

mají

důležitou

N,

N-

diethylfenoxyalkylaminovou skupinu, a tím došlo k identifikaci nového skeletu 3-(4methoxyfenyl)pyrazol-5-karboxamidů. Konečné výsledky ze SAR studie identifikovali nové
a lepší pyrazol-5-karboxamidové inhibitory RAGE, které zahrnují optimalizovaný
pyrazolový skelet a aminoalkoxyfenylový postranní řetězec (obr. 26) (194).
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Obr. 26 Nová strategie pro vývoj pyrazol-5-karboxamidů, nových inhibitorů RAGE

5.2.2.1.4. Terciální amidy
RAGE zprostředkovává transport Aβ do mozku a proto se stal důležitým cílem
pro vývoj terapeutických zástupců pro léčbu AD. Nedávno studie ukázaly, že sloučeniny
2-4, analyzované vysokokapacitní metodou, vykazovaly inhibiční účinky na RAGE-Aβ vazbu
(obr. 27). Analýza strukturálních vlastností těchto sloučenin vedla k syntéze četné řady
sloučenin, založených na základě společné hypotézy farmakoforu. U sloučeniny 1, vybrané
z této řady, byl in vitro zjištěn inhibiční účinek na RAGE-Aβ vazbu. Tato sloučenina
dramaticky snížila akumulaci Aβ v mozku myší (195).
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Obr. 27 Chemická struktura modulátorů RAGE-Aβ interakce
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5.2.2.2. Přírodní látky
5.2.2.2.1. Flavonoidy
Je známo, že Aβ hraje klíčovou roli v patogenezi AD. Interakce mezi Aβ a RAGE
je zapojená do neuronální degenerace, která souvisí s tímto onemocněním. Pinocembrin,
flavonoid hojný v propolisu, vykazoval četné biologické účinky prospěšné pro zdraví.
Předchozí studie zabývající se touto sloučeninou prokázaly, že pinocembrin (obr. 28) má
neuroprotektivní účinek na koronární a vaskulární demenci, který byl prokázán
na zvířecích modelech. Pinocembrin byl schválen čínskou státní správou pro kontrolu léčiv
a potravin pro klinické použití u pacientů po mrtvici. V této souvislosti se zkoumaly účinky
pinocembrinu na kognitivní funkce a neuronovou ochranu proti toxicitě indukovanou Aβ
a jeho potenciální mechanismus. Pinocembrin byl podáván orálně v dávce 20 mg/kg/den
a 40 mg/kg/den po dobu 8 dnů. Poté byl hodnocen behaviorální výkon, ultrastruktura
mozkové kůry, neuronální degenerace a exprese RAGE. Dále byly použity modelové buňky
se zvýšenou nadprodukcí RAGE a modelové buňky s AD pro zkoumání mechanismu
pinocembrinu. Tyto mechanizmy pro zjištění účinnosti pinocembrinu se provedly
na cílových funkcích, mitochondriální funkci a na potenciálním přenosu signálu pomocí
fluorescence (196).
Zjištěné výsledky dokazují, že orální podávání pinocembrinu zlepší kognitivní
funkce, ultrastrukturu mozkové tkáně a sníží neurodegeneraci mozkové kůry s Aβ(25-35)
ošetřených myší. Pinocembrin neměl významný vliv na inhibici Aβ(1-42) a na intracelulární
reaktivní formy kyslíku. In vivo a in vitro pinocembrin podstatně inhiboval nadměrnou
regulaci RAGE transkriptů a expresi proteinů, a také výrazně potlačil aktivaci p38 MAPkinasy (MAPK), MAPKAP kinasy 2 (MK2), proteinu teplotního šoku 27 ( hsp27) a následně
došlo k inhibici transkripčního faktoru NF-κB zánětlivé reakce následující po interakci AβRAGE. Pinocembrin výrazně zmírnil mitochondriální dysfunkci prostřednictvím zvýšení
potenciálu mitochondriální membrány a inhibicí mitochondriálního oxidačního stresu,
a inaktivací kaspasy 3 a 9. Na závěr, pinocembrin prokázal kognitivní zlepšení a ochranu
neuronových buněk v modelech s AD. Mechanizmy působení sloučenin byly doloženy
inhibicí transdukce závislé na RAGE a mitochondriální ochranou. Zdá se, že by mohl být
slibným kandidátem v prevenci a léčbě AD (196).
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Obr. 28 Flavonoid pinocembrin

5.2.2.2.2. Urolithiny
AD je zničující neurodegenerativní onemocnění, které je spojeno se zánětlivou
reakcí. Receptor pro konečné produkty pokročilé glykace (RAGE), jejichž ligandy jsou
proteiny modifikované AGEs a Aβ, jež jsou zvýšené v mozkové tkáni s AD, byl spojen
se zvýšenou zánětlivostí nervů. To vedlo k hledání skupiny protizánětlivých inhibitorů
RAGE přírodního původu jako nového terapeutického cíle pro léčbu AD. Granátové jablko
(Punica granatum L., Lythraceae), bohatý zdroj ellagitanninů, vykazovalo anti-AD účinky
ve zvířecích modelech, ale sloučeniny procházející do mozku nejsou zatím známy.
Ellagitanniny nejsou u lidí biologicky dostupné, protože jsou metabolizovány střevní
mikroflórou

na

mikrobiální

metabolity,

známých

jako

urolithiny

(deriváty

dibenzopyranonu) (obr. 29), které dosahují příslušných fyziologických koncentrací
a vykazují protizánětlivé účinky in vivo. Vzhledem k výše uvedenému se předpokládá,
že urolithiny jsou sloučeniny schopné procházet do mozku a jsou odpovědné za ochranné
účinky proti patologii AD. Použitím běžných motivů sdílených se známými syntetickými
sloučeninami optimalizací funkčních skupin se vytvořila knihovna derivátů urolithinů.
V současné době se sledují ADMET, PK/PD a další preklinické studie těchto sloučenin
přírodního původu a jejich odvozených sloučenin, pro urychlení jejich vývoje jako nových
anti-AD léčiv. Tato studie také zdůrazňuje důležitost zmíněných střevních mikrobiálních
metabolitů, vytvořených z přírodních produktů metabolismem hostitelské mikroflóry,
jako nových terapeutických látek ovlivňující chronické nemoci, včetně AD (197).
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5.2.2.2.3. Pochutiny a nápoje
AGEs jsou zapojeny do procesu stárnutí a v patogenezi diabetických komplikací,
zánětu, AD a nádorového onemocnění. AGEs se vážou na buněčný povrchový receptor
pro AGEs (RAGE), co způsobí intracelulární signalizaci, která vede k aktivaci transkripčního
faktoru NF-kB způsobující poškození homeostásy tkání. AGEs nejsou jen tvořeny v našem
těle, ale také pochází z potravin, kterým dodávají chuť. V této studii byly hodnocené
agonistické/antagonistické účinky AGEs, pocházejících z potravin, na signalizaci RAGE
v modelovém systému a zjistilo se, že AGEs s nízkou molekulovou hmotností mohou
antagonizovat účinek AGE-BSA. Potraviny, které se testovaly, byly japonská sojová
omáčka, káva, kola-kola a červené víno, z nichž všechny projevily fluorescenci
charakteristickou pro AGEs. Sojová omáčka a káva obsahují Nε-karboxymethyllysin (CML).
Sojová omáčka, káva a červené víno inhibovali aktivaci NF-kB indukovaného interakcí
RAGE-ligand, zatímco kola-kola neměla žádný účinek na ligandem indukovanou aktivaci
NF-kB. Tekutiny byly frakciovány na frakce s vysokou molekulovou hmotností (HMW)
a frakce s nízkou molekulovou hmotností (LMW). Nízkomolekulární frakce ze sojové
omáčky, kávy a červeného vína inhibovaly RAGE-ligand indukci NF-kB, zatímco HMW
frakce z těchto potravin aktivovaly signalizaci RAGE. Pomocí LMW sojové omáčky, jako
model antagonisty RAGE pocházejících z potravin, byla provedena „plate-binding assay“
a zjistilo se, že LMW frakce sójové omáčky kompetitivně inhibovala spojení AGE-RAGE.

LMW frakce také výrazně snížila sekreci monocytárního chemotaktického proteinu-1
(MCP-1) závislou na AGEs z myších peritoneálních makrofágů. LMW ze sójové omáčky
potlačila transport AGEs pomocí RAGE do struktury lipidů. Tyto výsledky ukazují na to,
že malé součásti některých, ne-li všech potravin, antagonizují signalizaci RAGE a mohou
vykazovat příznivé účinky na onemocnění souvisejících s RAGE (198).

5.2.3. Rozpustná forma RAGE
sRAGE by mohl přispět k odstranění nebo i dokonce k neutralizaci cirkulujících
ligand, soupeřením s RAGE exprimovaným na buněčném povrchu, a tak fungovat jako
návnada. Studie naznačují, že léčba diabetických myší bez apolipoproteinu E (apoE-null)
pomocí sRAGE potlačila brzké urychlení aterosklerózy. Konkrétně tvorba lézí (poškození
tkáně), parametry zánětlivosti, jakož i mononukleární fagocyty a aktivace hladkých
svalových buněk byla snížena. V další studii sRAGE vykazoval prospěšné účinky
v pozdějších stádiích diabetu u NOD (neobézních diabetických) myší a u recidivujícího
onemocnění u NOD/scid příjemců syngenních transplantátů (28). Léčba příjemců
NOD/scid myší rozpustnou formou RAGE zabránila přenosu diabetu a zpozdila navrácení
nemoci u syngenního transplantovaného ostrůvku. Autoři došli k závěru, že interakce
RAGE-liganda je zapojená v diferenciaci T-buněk ve zralý patogenní fenotyp během
pozdějších stádiích vývoje diabetu, a že tomuto může být zabráněno aplikováním sRAGE
(28).
Hepatická ischemie/reperfúze (I/R), související s transplantací jater a resekcí jater,
je charakterizována hepatocelulárním poškozením a škodlivou zánětlivou reakcí. Zvířata
léčená sRAGE prokazovala zvýšené přežívání po celkové hepatické I/R ve srovnání
s placebo skupinou, a autoři naznačují, že blokáda této dráhy pomoci sRAGE může
reprezentovat novou strategii ke zmenšení poškození u hepatické I\R a zprostředkovat
regeneraci (65).

6. ZÁVĚR
Alzheimerova choroba patří mezi závažné onemocnění, na které doposud nebyla
vyvinuta účinná léčba. Jedná se tudíž o nevyléčitelné onemocnění, které pacienty zcela
vyřadí z běžného života. Objevení nebo vyvinutí nových sloučenin s potenciálním účinkem
zpomalit progresi, nebo dokonce s terapeutickým působením, může hrát velmi důležitou
roli pro zkvalitnění života pacientů.
První část bakalářské práce je okrajově zaměřená na samotnou Alzheimerovu
chorobu. Alzheimerova choroba se projevuje postupným úpadkem kognitivních
schopností až samotným vyřazením pacienta z běžného života, který je odkázán na pomoc
druhých. Rozvoj nemoci může být ovlivněn mnoha faktory, zejména oxidačním stresem
kdy na organismus působí nadměrné množství volných kyslíkových radikálů, které působí
na organismus toxicky, zánětem a také může vznikat na podkladě genetických mutací.
Za charakteristické patologické změny u AD můžeme považovat přítomnost amyloidních
plaků a neurofibrilárních klubek. Doposud je pouze symptomatická léčba, která může
pouze ovlivnit rychlost progrese a tak oddálit závažná stádia nemoci, ale nedokáže léčit
primární podstatu choroby.
V druhé a třetí části jsem se zaměřila na konečné produkty pokročilé glykace
(AGEs) a jejich receptor RAGE, kteří by mohli hrát klíčovou roli v patogenezi AD nemoci.
AGEs, heterogenní skupina látek, vznikají v těle Maillardovou reakcí při reakci
aminoskupin proteinů, lipidů nebo nukleových kyselin s redukujícími cukry. Mohou se do
těla dostat i jinou cestou a to z potravin. AGEs modifikují biologické struktury a to
způsobem, že se vážou na bílkoviny, a mají také schopnost zesítit proteiny mezi sebou.
V důsledku těchto procesů mění fyzikální a chemické vlastnosti daných bílkovin.
Modifikované bílkoviny se stávají více rezistentní na aktivitu proteas, jsou stabilnější vůči
nižšímu pH a mohou mít pozměněný náboj. AGEs vytvářejí intracelulární a extracelulární
depozita, která se především ukládají v mozkové tkáni. Ale závažnějšími vedlejšími účinky
při tvorbě AGEs je vznik volných kyslíkových radikálů, které napadají specifické místo
na proteinech, a následně dojde k jejich poškození. AGEs

své účinky uplatňují

i prostřednictvím receptorů, z nichž nejznámější, ale ne jediný, je receptor RAGE. RAGE
je multiligandový receptor, který váže také β-amyloid, HMGB1 či S100 proteiny. Aktivace
RAGE, vazbou ligand, spouští kaskádu procesů vedoucích k dalšímu hromadění AGEs
a kyslíkových radikálů, a navíc je cestou NF-κB vyvolána chronická prozánětlivá odpověď

organizmu. Klíčová úloha RAGE v patogenezi AD dělá z tohoto receptoru slibné místo
možného budoucího terapeutického či preventivního zásahu.
V poslední a nejdůležitější části práce jsem se zaměřila na AGEs a RAGE jako
terapeutické cíle k léčbě Alzheimerovy choroby. Snažila jsem se shromáždit co nejvíce
informací ze současné literatury tykající se látek, které by mohly vykazovat potenciální
inhibiční účinek proti AGEs a jejich receptoru RAGE. Doposud existuje málo studií, které
by se přímo zaměřovaly na látky s účinkem pro léčbu AD, spíše se zaměřují na diabetes
a jeho komplikace. Nové studie se snaží vyvinou nové a optimální syntetické látky
se slibnými inhibičními účinky na interakci RAGE-AGE, např. trisubstituované tiazoly,
terciální amidy, ale doposud se nedostaly do klinického testování. Do dnešní doby
se do klinické fáze testování dostala látka TTP488 od společnosti TransTech Pharma, která
byla ve II. fázi klinického testování. Nejlépe obstála dávka 5mg/den, ale konečné závěry
o účincích nemohly být provedeny v důsledku provozních otázek. Výsledky těchto analýz
podpoří další vyšetřování dávky 5 mg/den v budoucích klinických testech III. fáze
u pacientů s mírnou AD.
Mnohem více látek syntetického původu se zaměřuje na inhibici tvorby AGEs nebo
rozrušují vazby mezi AGEs. Patří mezi ně např. běžně používaný aspirin, diklofenak,
aminoguanidin (první látka, u které se zjistily inhibiční účinky proti AGEs), pyridoxamin
a jiné. I když vývoj nových syntetických sloučenin by mohl být důležitý k léčbě AD, je zde
riziko možných nežádoucích účinků, které by mohly nakonec spíše uškodit. Proto jsem
se zaměřila na nalezení poznatků týkajících se látek přírodního původu, které by
vykazovaly potenciální inhibiční účinky proti tvorbě AGEs a RAGE. Nejvíce zastoupenými
látkami, které vykazovaly nějaké inhibiční účinky, byly fenolové sloučeniny izolované
z rostlinných materiálů. Mezi látky, které vykazovaly antiglykační aktivitu může zařadit
extrakty ze skořicovníku cejlonského, česneku kuchyňského, rozmarýnu lékařského
a dalších. I když existují články, a není jich mnoho, které se zaměřují na identifikaci látek
s inhibičními účinky je potřeba provést další a podrobnější studie k nalezení potenciálních
látek, které by měly slibný účinek pro prevenci a léčbu AD.
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