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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakológie a toxikológie 

Študentka: Vanda Machalová 

Školiteľ: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 

Názov diplomovej práce: In vitro hodnotenie nových ligandov Toll-like receptorov II. 

 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo testovanie nových látok na receptoroch Toll-

like (TLR), typu TLR4 a TLR8, ako potenciálne adjuvanciá k vakcínam. Adjuvanciá sú 

stále viac potrebné k novým podjednotkovým vakcínam na podporu stimulácie 

dostatočnej imunitnej odpovede. Stimulácia TLR receptorov je bezpečná a vedie 

k aktivácii vrodenej aj adaptívnej imunity a k následnej k tvorbe špecifickej imunitnej 

odpovede. Testovanie prebiehalo na živých bunkových líniách exprimujúcich príslušné 

receptory pomocou kolorimetrickej detekcie aktivity. V tejto práci sa skúmala ich 

agonistická ale aj antagonistická aktivita na receptoroch TLR4 a TLR8 a bola stanovená 

stredná efektívna dávka (EC50) resiquimodu. Na základe výsledkov nemožno príslušné 

látky považovať za potenciálne adjuvanciá na receptore TLR8 a látka DM014 vykazuje 

potenciál agonistickej účinnosti na receptore TLR4, zatiaľčo látku DM015 možno 

použiť na ďalší výskum potlačenia imunity pri autoimunitných ochoreniach 

a ochoreniach spojených s nadmernou aktiváciou imunitného systému, pretože látka 

vykazuje antagonistický potenciál na receptore TLR8.  
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The aim of this diploma thesis was to test the new substances at Toll-like receptors 

(TLR), namely TLR4 and TLR8 subtypes, as potential vaccine adjuvants. Adjuvants are 

required for new subunit vaccines to promote stimulation of a sufficient immune 

response. Stimulation of TLR receptors is safe and leads to the activation of both innate 

and adaptive immunity and to subsequent specific immune response. Testing was 

carried out on cell lines stable co-expressing the respective receptors, with colorimetric 

activity detection. In this work, both agonist and antagonist activity at TLR4 and TLR8 

receptors was investigated and a half maximal effective concentration (EC50) of 

resiquimod was determined. Based on the results, the respective substances cannot be 

considered as potential adjuvants to the TLR8 receptor and DM014 exhibits the 

potential for agonist activity on the TLR4 receptor, whereas the substance DM015 can 

be used on further investigation of immunosuppression in autoimmune diseases and 

diseases associated with excessive activation of the immune system, because the 

substance exhibits antagonistic potential on the TLR8 receptor. 
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1   ZOZNAM SKRATIEK 

 

 

AP-1  activator protein-1; transkripčný faktor 

APCs  antigen presenting cells; antigén prezentujúce bunky 

AS  adjuvant system; adjuvančný systém 

CARD  caspase recruitment domain; doména obstarávajúca kaspázy 

CCL  chemokíny 

CD  cluster of differentiation; označenie antigénov molekúl na povrchu buniek 

cDC  konvenčné dendritické bunky 

CpG  cytidínfosfátguanozín 

DAMPs  danger associated molecular patterns; s nebezpečenstvom spojené  

molekulárne vzory 

DCs  dendritic cells; dendritické bunky 

DM  označenie testovaných látok 

DMEM  kultivačné médium Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium 

DMSO  dimetylsulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

DPBS  fosfátový pufr Dulbecco´s Phosphate-Buffered Saline 

dsDNA  double-stranded DNA; dvojreťazcová DNA 

EC50  effective concentration 50; stredná efektívna dávka 

FBS  fetal bovine serum 10% (v/v); fetálne hovädzie sérum 

GM-CSF  granulocyte-monocyte colony-stimulating factor; rastový faktor 

HEK 293  human embryo kidney 293 cell line; bunková línia 

HIV  human immunodeficiency virus; vírus nedostatku ľudskej imunity 

HPV  human papilloma virus; ľudský papilomavirus 

IFN  interferón 

IKKs  canonical IκB kinases; kanonické kinázy IκB 

IL  interleukíny 

IL-1 RS  interleukin-1 receptors; rodina receptorov interleukín-1 

IRAKs  IL-1 receptor-associated kinase; kinázy spojené s interleukín-1 receptorom  

IRF3  interferon regulatory factor 3; interferón regulujúci faktor 3 
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IκB  rodina inhibičných receptorov NF-κB 

K63  polyubikvitinovaný lyzín 63 

LBP  LPS-binding protein; proteín viažuci LPS 

LPS  lipopolysacharid 

LPS-Eb  lipopolysaccharide from Escherichia coli; agonista na TLR4 

LPS-Rs  lipopolysaccharide from Rhodobacter sphaeroides; antagonista na TLR4 

LRR  leucine-rich repeat; opakovania bohaté na leucín 

MAPKs  mitogen-activated protein-kinases; mitogénom aktivované proteín-kinázy 

MD-2  myeloid differentiation factor 2; koreceptor TLR4 

mDC  myeloidné dendritické bunky 

MHC  major histocompatibility complex; histokompatibilný komplex proteínov 

MPLA  3-O-desacyl-4´-monophosphoryl lipid A; ligand TLR4 

MyD88  myeloid differentiation primary-response protein 88; signálna molekula 

NEMO  NF-κB essentiálny modulátor 

NF-κB  nukleárny faktor kappa B; transkripčný faktor 

NK bunky  natural killers cells; prirodzene cytotoxické bunky 

NLRs  Nod-like receptory; receptory s NOD doménou 

NOD doména  nucleotide-binding oligomerization domain; oligomerizačná doména 

viažuca nukleotidy 

o/v  emulzia typu olej vo vode 

p38  proteín MAPK 

PAMPs  pathogen associated molecular patterns; s patogénom spojené molekulárne 

vzory 

pDC  plazmocytoidné dendritické bunky 

PKR  RNA-dependentná proteín-kináza 

PRRs  pathogen/pattern recognition receptors; receptory rozpoznávajúce  

patogénov/vzory 

R-848  resiquimod 

RING  finger/zinc-finger region; oblasť spojená so zinkom 

RIP1  receptor-interacting protein 1; s receptorom interagujúci proteín 1 

RLRs  retinoic acid-inducible gene I receptors; RIG-I-like receptory 

RNA  ribonukleová kyselina 
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SEAP  secreted embryonic alkaline phosphatase; produkovaná embryonálna alkalická 

fosfatáza 

ssRNA  single-stranded RNA; jednoreťazcová RNA 

T a B bunky  T a B lymfocyty 

TAB  TAK1-binding protein; signálna molekula 

TAK1  transforming growht factor-β-activated kinase; kináza aktivovaná rastovým 

faktorom β 

Th  helper T cell; pomocný T lymfocyt 

TICAM  TIR-domain-containing molecule; signálna molekula 

TIR domain  Toll/IL-1 receptorová doména 

TIRAP  TIR-domain-containing adaptor protein; signálna molekula 

TLR  Toll-like receptory; receptory skupiny Toll 

TLR/IL-1 RS  nadrodina receptorov TLR a IL-1 

TNF  tumor necrosis factor; tumor nekrotizujúci faktor 

TRADD  TNF-receptor type 1-associated death domain protein; signálna molekula 

TRAF  tumor-necrosis factor-receptor-associated factor; signálna molekula 

TRAM  TRIF-related adaptor molecule; signálna molekula 

TRIF  TIR-domain-containing adaptor protein inducing IFN-β; signálna molekula 

v/o  emulzia typu voda v oleji 

(Hugo et al. ; Vokurka and Hugo 2004) 
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2   ÚVOD 

 

 

Adjuvanciá predstavujú v súčasnosti čoraz dôležitejšiu súčasť vakcín. Nové metódy 

a technológie prípravy vakcín spracovávajú čoraz menšie súčasti pôvodných patogénov, 

čo ich zbavuje dostatočnej schopnosti stimulovať imunitný systém. Momentálne sa 

skúmajú rôzne typy adjuvancií s cieľom nájsť dostatočne účinné, bezpečné 

a vyvolávajúce dlhodobo aktívnu imunitu voči patogénom. Keďže najúčinnejšia vakcína 

obsahuje agonistov Toll-like receptorov, významným predmetom výskumu sú práve 

nové ligandy týchto receptorov. Toll-like receptory patria do rodiny receptorov 

rozpoznávajúcich vzory mikroorganizmov alebo špecifických endogénnych molekúl, 

ktoré aktiváciou signalizačných receptorových dráh stimulujú špecifickú imunitnú 

odpoveď. Toll-like 4 receptory reagujú na extracelulárne patogény, zatiaľ čo Toll-like 8 

receptory na intracelulárne. Potvrdením adjuvantnej účinnosti nových ligandov Toll-like 

receptorov na bunkových líniách budú tieto ligandy následne predmetom 

pokročilejšieho testovania.    
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3   TEORETICKÁ ČASŤ 

 

3.1. Imunitný systém 

 

Imunitný systém má dôležitú funkciu, ktorou vytvára rovnováhu v organizme v 

spolupráci s ďalšími mechanizmami. Jeho úlohou je rozlišovať medzi vlastnými a 

cudzími zložkami, ktoré by mohli poškodiť organizmus. Má niekoľko úrovní: 

- vníma pôvodcov ochorení aj produkty ich metabolizmu a zabraňuje im poškodiť 

            organizmus 

- akceptuje tkanivá, ktoré sú jeho prirodzenou súčasťou 

- zbavuje organizmus nepotrebných buniek, ktoré by mohli naň negatívne  

            pôsobiť, ako napr. zmutované bunky.(Hořejší and Bartůňková 2009) 

Imunitný systém stavovcov tvoria bunky zoskupené do tkanív a orgánov, ktoré 

majú obrannú funkciu voči zložkám schopným preraziť fyzikálne a chemické bariéry, 

kam patrí koža, riasinkový epitel, mukózne membrány, žalúdočné kyseliny a rozkladné 

enzýmy súčasťou sekrétu. Medzi primárne lymfatické orgány patrí kostná dreň a 

thymus, ktoré sú zodpovedné za produkciu buniek imunitného systému (lymfocyty). 

Sekundárne lym1fatické orgány sa podieľajú na spustení a regulácii imunitných 

odpovedí, a to sú periférne lymfatické uzliny, slezina, mandle, Peyerove pláty.(Leo et 

al. 2011) 

 

3.1.1.    Vrodený a získaný imunitný systém 

Odpoveď imunitného systému sa delí na vrodenú a získanú, ktoré fungujú 

systematicky a navzájom spolupracujú, aby rozpoznali útočníkov a reagovali na 

ne.(Akira and Takeda 2004; Leo, Cunningham and Stern 2011) Túto odpoveď 

umožňujú antigén-prezentujúce bunky (APCs – antigen presenting cells).(Hořejší and 

Bartůňková 2009; Leo, Cunningham and Stern 2011)  

Vrodená (nešpecifická) odpoveď predchádza získanej odpovedi a pomocou  buniek 

APC poskytuje informácie o patogénoch/antigénoch na základe ich spoločných 

štruktúrnych a funkčných rysov, čím pripraví podmienky pre získanú odpoveď tým, že 
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vyvolá tvorbu adaptívnych, antigénne špecifických imunitných buniek. Takto 

pripravené získané bunky následne umožňujú okamžitú odpoveď na ďalšie vystavenie 

antigénu. Predom prichystané molekuly a bunky pre vrodenú odpoveď vytvárajú 

bunkové komponenty (fagocyty, prirodzene cytotoxické bunky/bunky NK „natural 

killers“) a humorálne komponenty (komplementový systém, interferóny, lektíny, sérové 

proteíny a ďalšie).(Hořejší and Bartůňková 2009; Leo, Cunningham and Stern 2011)  

Získané (antigénne špecifické) imunitné odpovede umožňujú T a B bunky (T a B 

lymfocyty) pomocou protilátok a antigénne špecifických receptorov, ktoré sú vytvárané 

DNA (deoxyribonukleová kyselina)  preskupovaním, vďaka čomu dokážu odpovedať 

na najrôznejšie prípadné antigény. Tieto mechanizmy reagujú pomalšie, aktivujú sa až 

po vystavení konkrétnemu antigénu a typická je pre ne imunologická pamäť.(Akira and 

Takeda 2004; Hořejší and Bartůňková 2009)   

Výsledok nedávnych štúdií prezentoval, že vrodený imunitný systém dokáže oveľa 

špecifickejšie rozpoznávať vlastné a cudzie zložky, a to pomocou rodiny evolučne 

konzervovaných receptorov pattern recognition receptors, ktoré sú bližšie 

charakterizované v kapitole 3.2. Tým, že aktivácia získaného imunitného systému, 

hlavne T-pomocných buniek, je závislá na aktivácii vrodeného imunitného systému, sa 

zmenil názor na patogenézu a liečbu rakoviny a ochorení na imunitnom 

podklade.(Akira and Takeda 2004)   

3.1.2. Antigény 

Antigén ako molekulárnu štruktúru rozlišujú špecifické receptory T a B buniek, 

ktoré sú súčasťou získaného imunitného systému.(Perspectives in Vaccinology-

Glossary 2011) Na to, aby ich bol imunitný systém schopný rozlíšiť, musia byť 

k dispozícii ako rozpustné makromolekuly či makromolekuly prítomné na povrchu 

bunky. Medzi najdôležitejšie antigény patria proteíny, komplexné polysacharidy, lipidy 

a lipoproteíny. Miesto rozlišované receptormi imunitného systému, ktoré je súčasťou 

antigénu sa volá epitop. Zoskupenie tvorené antigénom, protilátkami a fragmentami 

komplementu pomenúva imunokomplex.(Hořejší and Bartůňková 2009) 
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3.1.3. Imunitné bunky (imunocyty) 

Medzi významné zložky imunitného systému patria rozličné druhy bielych krviniek 

(leukocyty), ktoré vznikajú v kostnej dreni z prítomných pluripotentných kmeňových 

buniek. Kmeňové bunky produkujú dve hlavné línie buniek, a to lymfoidnú a myeloidnú. 

Myeloidné bunky sú bunky, ktoré fagocytujú a vytvárajú cytokíny a niekoľko ďalších 

látok. Sú súčasťou vrodeného imunitného systému, ale zároveň aj zložkou antigénne 

špecifického imunitného systému, a to dendritické bunky, monocyty a makrofágy, ktoré 

fungujú ako APC bunky pre T bunky. Lymfoidné bunky vytvárajú lymfocyty B a T 

a NK bunky.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

3.1.4.  Fagocyty a fagocytóza 

Fagocytóza je proces, pri ktorom bunky pohlcujú cudzorodé častice. Táto častica 

najprv aktivuje receptory na povrchu fagocytu, ktorý ju následne začne obchvacovať 

pseudopodiami až je celá ohraničená jeho povrchovou membránou, čím vznikne 

vakuola – fagozóm. Pre jeho vytvorenie je potrebný mikrofilamentový a mikrotubulový 

systém, ktorých proteíny sa preskupujú vo vnútri bunky. Celý proces riadia signály 

vysielané z receptorov fagocytu.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

U vyšších organizmov sa fagocyty zúčastňujú zápalovej odpovede a tvoria základ 

nešpecifickej imunity. Patria sem neutrofilné a eosinofilné granulocyty, 

monocyty, makrofágy (tie sú tkanivovou formou monocytov) a dendritické bunky. 

V zapálenom mieste sa uvoľňujú látky, ktoré chemotakticky riadia premiestňovanie 

fagocytov do postihnutého miesta pomedzi bunky endotelu prostredníctvom diapedézy 

a extravazácie.(Hořejší and Bartůňková 2009) 

3.1.5.  Rozpoznávacie mechanizmy fagocytov 

Evolučne nezmenené štruktúry na bunkovom povrchu mikroorganizmov či 

poškodených bunkách vlastného organizmu, ktoré fagocyty rozlišujú, sa nazývajú 

pathogen associated molecular patterns (PAMPs) a sú spoločné pre viaceré 

mikroorganizmy. Patria sem napríklad glukány a mannany charakteristické pre 

kvasinky a plesne, lipopolysacharidy (LPS) pre gramnegatívne a peptidoglykány pre 

grampozitívne baktérie. Príkladom vlastných buniek s PAMPs sú bunky cicavcov 
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pripravené na apoptózu tým, že na svojom povrchu majú fosfolipidy, ktoré sa normálne 

vyskytujú na membráne z vnútornej strany. PAMPs rozlišujú aj humorálne komponenty 

nešpecifickej imunity ako je komplement, prirodzené protilátky či proteíny akútnej fáze. 

Fagocyty majú pre tieto typické zložky mikroorganizmov a apoptotických buniek 

viaceré druhy receptorov známe ako pathogen recognition receptors (PRRs).(Hořejší 

and Bartůňková 2009)  

Sacharidy z glykoproteínov a polysacharidov mikroorganizmov reagujú s lektínmi 

na povrchu fagocytov, čím umožňujú fagocytózu. Na povrchu monocytov 

a granulocytov je prítomný receptor CD14 (cluster of differentiation), ktorý púta 

lipopolysacharidy baktérií.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

3.1.6.  Sekrečné produkty fagocytov 

Fagocyty, ako sú dendritické bunky, monocyty, makrofágy, zároveň produkujú 

cytokíny IL-1α a β (interleukíny), IL-3, TNF (tumor necrosis factor), IL-6, IL-8, IL-12, 

a GM-CSF (granulocyte-monocyte colony-stimulating factor). Cytokíny sú malé 

molekuly proteínov, ktoré sa viažu na povrchové receptory buniek, spúšťajú signálne 

dráhy a následne génovú expresiu v cieľovej bunke. V závislosti na priebehu zápalovej 

odpovede pôsobia buď prezápalovo alebo protizápalovo a patria medzi ne interleukíny, 

interferóny a rastový faktor. Tieto produkty kontrolujú a regulujú viaceré funkcie, ako 

napr. posilňujú zápalovú odpoveď (IL-8), umožňujú systémovú zápalovú reakciu (IL-1, 

IL-6, TNF), usmerňujú krvotvorbu (IL-3, GM-CSF) a usmerňujú diferenciáciu 

lymfocytov T (IL-12). Fagocytické bunky miestne produkujú aj zložky komplementu 

(C3 zložka komplementu).(Hořejší and Bartůňková 2009; Leo, Cunningham and Stern 

2011) 

3.1.7.  Dendritické bunky 

Dendritické bunky (dendritic cells, DC) ako dôležité APC bunky premosťujú 

vrodený imunitný systém s antigénne špecifickým. V organizme sú prítomné v dvojakej 

podobe – buď ako zrelé alebo nezrelé. V nezrelej podobe sa nachádzajú v celom 

organizme ale hlavne na miestach, kde sa organizmus dostáva do kontaktu s vonkajším 

prostredím, ako je koža a sliznica dýchacieho a tráviaceho traktu (tu pomocou výbežkov 

berú vzorky antigénov) a migrujú medzi krvným a lymfatickým riečišťom. Chemokíny 
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ako CCL-19 a CCL-21 sa viažu na receptor CCR7 (receptor pre chemokíny) zrelých 

DCs, čo spôsobí premiestenie DCs do sekundárnych lymfatických orgánov.(Hořejší and 

Bartůňková 2009)  

Funkciou nezrelých DCs je postupne odstraňovať mŕtve bunky zo živých tkanív a 

molekuly, ktoré sú rozpustené v tekutine medzi bunkami. V prítomnosti nebezpečenstva 

(PAMPs patogénov alebo vlastných nekrotizujúcich buniek) a po následnej aktivácii 

receptorov sa DCs aktivujú na zrelé DCs. Aktiváciou príslušných receptorov DCs 

dozrievajú na účinné APC, menia svoje vlastnosti a migrujú do lymfatických uzlín 

a ďalších lymfatických orgánov. Tento proces sprostredkováva výrazná expresia 

hlavného histokompatibilného komplexu proteínov (MHC, major histocompatibility 

complex), kostimulačných molekúl (CD80,CD86), adhezívnych molekúl a tvorba 

cytokínov, ktoré sú dôležité pre zvýšenie diferenciácie T lymfocytov (IL-1, IL-6, TNF, 

IL-12...). T lymfocyty, ktoré ešte neboli v kontakte s antigénom môžu byť aktivované 

len zrelými DCs.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

DCs sa rozdeľujú na 2 typy – myeloidné DC (mDC) a plazmocytoidné DC (pDC), 

ktoré sa od seba odlišujú stavbu aj funkciou. mDC zahŕňajú zrelé aj nezrelé DCs, IL-4 

a GM-CSF umožňujú ich rast a diferenciáciu, poskytujú mnohé Toll-like receptory 

a predovšetkým ako zrelé aktivujú T lymfocyty. Ako faktory pre rast pDC pôsobia 

CD40L a IL-3, poskytujú predovšetkým Toll-like 7 a Toll-like 9 receptory pre vírové 

nukleové kyseliny (RNA/DNA), ktorých aktivácia vedie k tvorbe IFN-α (interferón-α). 

Stimulované pDC tiež dozrievajú na APCs, aby aktivovali T lymfocyty. pDC 

a vytvorené IFN-α majú význam aj pri stimulácii NK buniek a NK-T-buniek pre 

protivírovú ochranu.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

3.1.8. Interferóny 

Interferóny-α a β (interferóny typu I, IFN I) vytvárajú vírmi napadnuté bunky ale aj 

pDC po stretnutí s vírmi. IFN I sú pútané na receptory buniek, ktoré sú napadnuté vírom 

ale zatiaľ zdravé a vyvolajú v nich protivírový stav, čiže stimulujú tvorbu enzýmov 

zabraňujúcich vírovej replikácii. Medzi tieto enzýmy patrí IF-2-proteín-kináza (RNA-

dependentná proteín-kináza, PKR, ktorá je stimulovaná dvojvláknovou RNA) a 2',5'-

oligoadenylát syntetáza (2-5A syntetáza, urýchľuje tvorbu dlhých polyadenylátových 
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reťazcov, ktoré stimulujú ribonukleázy a následne štiepia mediátorovú RNA 

víru).(Hořejší and Bartůňková 2009)  

Produktom Th-1 buniek (T-pomocné bunky) a NK-T-buniek je IFN-γ, ktorý je 

odlišný funkciou i stavbou a má tiež významnú regulačnú imunitnú funkciu. (Hořejší 

and Bartůňková 2009) 

 

 

3.2. Pattern recognition receptors 

 

Pattern recognition receptors (PRRs) je skupina receptorov, pomocou ktorých 

vrodený imunitný systém špecificky rozlišuje nezmenené molekulárne vzory 

mikroorganizmov. Vyskytujú sa vo viacerých typoch buniek, ale predovšetkým na 

povrchu či vo vnútri fagocytov. Tieto receptory sú geneticky kódované a nepodliehajú 

mutácii, čím sa odlišujú od T-buniek a B-buniek.(Vasilakos and Tomai 2013)   

Jednotlivé sekvencie molekúl, ktoré dokážu PRRs rozpoznávať a predstavujú určité 

nebezpečenstvo pre organizmus, sa ozvačujú ako danger associated molecular patterns 

(DAMPs) a PAMPs.(Honegr et al. 2015) DAMPs vznikajú pri poškodzovaní buniek 

stresom alebo nekrózou.(Garçon et al. 2011) Po naviazaní konkrétneho ligandu na PRR 

sa spustí kaskáda zložená z viacerých signalizačných molekúl (nukleárny faktor NF-κB, 

cytokíny, MHC komplex, kostimulačné signály APC buniek), ktorá má za následok 

aktiváciu adaptívnej imunity prostredníctvom T-buniek a B-buniek.(Honegr, Soukup, 

Dolezal, Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015)  

Medzi PRRs patrí rodina Toll-like receptorov (TLRs), RIG-I-like receptorov 

(RLRs, retinoic acid-inducible gene I) a Nod-like receptorov (NLRs) a zopár 

iných.(Akira and Hemmi 2003; Franchi et al. 2009; Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, 

Penhaker, Prymula and Kuca 2015) Rodina TLRs bude nižšie podrobnejšie rozobraná. 

RLRs zisťujú prítomnosť RNA vírov a patrí sem  receptor Rig-I, Mda5 a LGP2. Rodina 

NLRs iniciuje zápalú reakciu, vylučovanie IL-1β, čo je následkom reakcie na častice 

non-PAMP aj PAMP a bunkový stres. Túto rodinu tvorí viac ako 20 receptorov. Ďalšie 

typy PRRs, ktoré sa vyskutujú aj na iných ako imunitných bunkách reagujú na 

dvojreťazcovú DNA (dsDNA) tým, že začnú tvoriť INF I. Niekedy môžu rozlíšiť aj 
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častice PAMP na TLRs. PRRs aj TLRs majú význam pre imunitu vrodenú aj 

získanú.(Akira and Hemmi 2003) 

Vrodený imunitný systém dokáže vďaka PRRs priamo identifikovať komponenty 

bakteriálnych membrán (napr. LPS), ale aj dalšie molekuly typické pre patogény ako 

potenciálne infekčné agens. PRRs dendritických buniek a makrofágov rozpoznávajú 

nielen samotné mikroorganizmy, ale aj signály vysielané z buniek (napr. epitelové, 

vaskulárne endotelové bunky), ktoré sú poškodené, napadnuté alebo stresované. 

Špecifické signály tvoria nízkomolekulárne peptidy (cytokíny, chemokíny), majú 

priame protimikróbne vlastnosti a slúžia na prilákanie ďalších buniek imunity na miesto 

poškodenia.(Leo, Cunningham and Stern 2011)  

3.2.1. Toll-like receptory 

Posledné desaťročia zaznamenali rýchlo rozvoj v myslení, ako funguje vrodený 

imunitný systém pri identifikácii mikroorganizmov a obrane pred infekciou. Objav 

TLRs v polovici 90-tych rokov potvrdil špecifickosť vrodeného imunitného systému pri 

rozpoznávaní PAMPs.(Kawai and Akira 2010) 

Významnou podrodinou PRRs sú evolúciou nezmenené TLRs, ktoré najprv boli 

objavené u drosofily a neskôr aj u cicavcov. Hmyzu slúžia na obranu proti mykotickým 

infekciám ako súčasť vrodeného imunitného systému. Ďalšie homológy TLRs boli 

zistené pomocou databázy a u cicavcov bolo potvrdených 11 typov TLRs a u ľudí 

10.(Akira and Takeda 2004; Hořejší and Bartůňková 2009; Vasilakos and Tomai 2013) 

Tieto receptory dokážu rozlíšiť rôzne chemické štruktúry, ktoré sú typické pre 

rozmanité mikroorganizmy, ako sú napr. lipoproteíny, LPS, vírové a prokaryotické 

nukleové kyseliny. Zároveň reagujú aj na vlastné molekuly, ktoré sa tvoria pri 

poškodzovaní buniek stresom alebo nekrózou.(Hořejší and Bartůňková 2009)  

TLR receptory sú signálne transmembránové proteíny, ktoré sa vyskytujú buď na 

povrchu bunkovej membrány alebo na vnútrobunkových štruktúrach.(Hořejší and 

Bartůňková 2009; Vasilakos and Tomai 2013) Na základe podobnosti TLRs patria do 

väčšej superrodiny, ktorá zahŕňa interleukín-1 receptory (IL-1 RS).(Akira and Takeda 

2004)    

 



12 

3.2.2.  Superrodina receptorov Toll-like/interleukín-1 

Receptory TLRs a IL-1 RS (spoločne ako superrodina TLR/IL-1 RS) sa líšia 

časťou, ktorá vyčnieva mimo bunky – u TLRs vyčnieva časť s opakovaniami bohatými 

na leucín (LRR, leucine-rich repeats), ale u IL-1 RS vytŕčajú 3 domény príbuzné 

imunoglobulínu. LRR opakovania u TLRs tvoria 19-25 za sebou idúcich kópií, 

z ktorých každá je tvorená 24-29 aminokyselinami, LRR sekvenciami XLXXLXLXX 

a inými nemennými sekvenciami X∅ ∅XX∅ ∅X4FXXLX (X - akákoľvek 

aminokyselina, ∅ - hydrofóbna aminokyselina). LRR opakovania vytvárajú priestorovú 

štruktúru z α-helixu spojeného slučkami s β-reťazcom a u TLRs majú tvar podkovy. 

(Akira and Takeda 2004)  

Cytoplazmatická časť, ktorú majú oba typy receptorov rovnakú sa nazýva doména 

Toll/IL-1 receptora (TIR). TIR je zložená z 200 nezmenených aminokyselín a je 

rozdelená do 3 konzervovaných boxov, ktoré sú dôležité pri následnej signalizácii. 

Jednotlivé TIR domény sa líšia vo veľkosti a ich kryštalická štruktúra bola objasnená 

u ľudského receptora TLR1 a TLR2.(Akira and Takeda 2004) Zistilo sa, že uprostred sú 

tvorené 5-reťazcovým paralelným β-skladaným listom (βA-βE), ku ktorému je 

pomocou slučiek pripojených 5 α-helixov (αA-αE). Dôležité je spojenie B-reťazca β-

skladaného listu s B-reťazcom α-helixu ako slučka B-B.(Halabi et al. 2017) Čiže myši 

s mutáciou génu pre TLR4, ktorý vymenil sekvenciu na konci B-B slučky, nie sú 

schopné rozpoznať LPS pre porušený bod kontaktu.(Akira and Takeda 2004)  

Kryštalická štruktúra a vypuklý tvar LRR domén je zodpovedný za identifikáciu 

ligandov na jednotlivých TLRs, a zároveň upresňuje typy ligandov (PAMPs) schopných 

viazať sa na konkrétny TLR. Aj keď sú LRR domény nemenné, TLRs sú schopné 

reagovať na ligandy, ktoré sa štruktúrne odlišujú.(Akira and Takeda 2004; Kawai and 

Akira 2010) Umiestnenie rozličných typov TLRs súvisí aj so vzormi molekúl ligandov, 

s ktorými sa môžu dostať do styku.(Akira and Takeda 2004) 

3.2.3.  Rozdelenie Toll-like receptorov 

TLRs sa podľa umiestnenia v bunke a ligandov schopných rozpoznať delia na 2 

skupiny – extracelulárne a intracelulárne (viď Tab. 1). Extracelulárne TLRs sú 

lokalizované na bunkovom povrchu, kde identifikujú zložky membrán patogénov (LPS, 

lipidy, proteíny) a patria medzi ne TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 a TLR11. 
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Intracelulárne TLRs sa nachádzajú na vnútrobunkových štruktúrach, ako sú endozómy, 

endolyzozómy, lyzozómy a endoplazmatické retikulum, kde identifikujú nukleové 

kyseliny patogénov a patria medzi ne TLR3, TLR7, TLR8 a TLR9.(Akira and Takeda 

2004; Kawai and Akira 2010)  

Po stimulácii TLRs dochádza k expresii typu génu v závislosti na type TLR, 

následne k tvorbe prezápalových cytokínov, adhezívnych a kostimulačných receptorov 

APC buniek a stimulácii špecifickej imunitnej odpovede.(Akira and Takeda 2004; 

Hořejší and Bartůňková 2009) 

Význam vhodného umiestnenia TLRs spočíva v dostupnosti receptorov pre ligandy, 

rozpoznávaní vlastných molekúl a prenesenie signálu.(Kawai and Akira 2010)  

 

Tab. 1 Rozdelenie Toll-like receptorov podľa ligandov a lokalizácie na bunke 

 

Prevzaté z: (Leone and Moreau 2014) 

3.2.4.  Toll-like 4 receptor 

Ako prvý identifikovaný receptor rodiny TLRs sa stal receptor TLR4, na ktorý sa 

viaže LPS ako súčasť bunkovej membrány gramnegatívnych baktérií. TLR4 receptor s 

vyskytuje v komplexe s jeho koreceptorom MD-2 (myeloid differentiation factor 2) na 

povrchu bunky. Na to, aby sa naviazal LPS na daný komplex, musí dôjsť k spojeniu 

lipofilnej časti MD-2 s 5 lipidovými reťazcami LPS a pozitívne nabitých častí TLR4 

s fosfátovými skupinami LPS, pričom 1 lipidový reťazec LPS zostane voľný. Dve kópie 

komplexu TLR4-MD-2-LPS vytvoria multimérový útvar a spustia signalizačnú 

kaskádu.(Ainge et al. 2011; Kawai and Akira 2010) Na väzbe LPS sa zúčastňuje aj 
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LPS-väzbový proteín (LBP) ako proteín rozpustený v plazme a proteín CD14 spojený 

s glykosylfosfatidylinositolom a obsahujúci LRRs. Tento proteín sa spojí s LBP a 

umožní kontakt LPSLBP s TLR4-MD-2. TLR4 dokáže identifikovať aj vírové proteíny 

spôsobujúce respiračné ochorenia, tumor mliečnej žľazy a ďalšie látky ako paklitaxel 

a pneumolyzín.(Kawai and Akira 2010) 

3.2.5.  Toll-like 1, 2, 5, 6, 11 receptor 

TLR2 receptory sú typom TLRs, ktoré sa vyskytujú na povrchu buniek a vedia 

identifikovať PAMPs rôznych druhov patogénov, ako sú peptidoglykán a lipoteichoová 

kyselina (grampozitívne baktérie), bakteriálne lipopeptidy, lipoarabinomannan 

(mykobaktérie), zymosan (huby), hemaglutinínový proteín (vírus osýpok) a tGPI-mucín 

(glykosylfosfatidylinositol u Trypanosoma cruzi). TLR1 a TLR6 sa vyskytujú vo forme 

diméru s TLR2 receptorom a ako diméry majú odlišnú funkciu. Dimér TLR2-TLR1 je 

schopný identifikovať triacylované lipopeptidy, ktoré pochádzajú z mykoplazmi 

a gramnegatívnych baktérií, zatiaľ čo dimér TLR2-TLR6 identifikuje ich diacylované 

lipeptidy. TLR5 sa vyskytujú v tenkom čreve v DC ako súčasť lamina propria, CD11b 

a CD11c, ktorých aktiváciou dochádza k tvorbe IL-17 v T pomocných bunkách typu 17 

a typu 1 (Th17 a Th1) a premene B buniek na bunky vytvárajúce IgA (imunoglobulín 

A). TLR11 je podobný receptoru TLR5 a vyskytuje sa v obličkách a močovom mechúre 

myší, kde dokáže identifikovať zložky uropatogénnych baktérií. Okrem toho reaguje aj 

na časti z Toxoplasma gondii (profilín).(Kawai and Akira 2010) 

3.2.6.  Toll-like 8 receptor 

TLR8 receptor aktivujú rovnaké pôvodné ligandy ako TLR7, ale reaguje na ne iným 

mechanizmom, hoci je stavebne veľmi podobný.(Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, 

Penhaker, Prymula and Kuca 2015) TLR8 sa vyskytujú vo viacerých bunkách, 

predovšetkým v monocytoch, a reagujú na resiquimod, vírovú ssRNA (jednoreťazcová 

RNA) aj bakteriálnu infekciu.(Kawai and Akira 2010) 

TLR8 po aktivácii podlieha dimerizácii v tvare podkovy, ktorú umožňuje TIR 

doména. ssRNA sa môže naviazať k TLR8 len ako vlastný štiepny produkt. Rozpadá sa 

na 2 produkty, z ktorých každý sa viaže na inom mieste receptora – uridín je pútaný 

rozhraním diméru a krátke oligonukleotidy sa viažu k vypuklej strane TLR8. Z toho 
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oligonukleotidy uľahčujú pripútanie uridínu k receptoru, ktorý je zodpovedný za jeho 

aktiváciu. Štúdie upresnili časť molekuly potrebnej k aktivácii receptoru, a tými sú 

guanozín-obsahujúce sekvencie. Typy SMIPs (small-molecule immune potentiators) 

pôsobiace na TLR8 sú pyrimidínové (bropirimine) a purínové deriváty (loxoribine), a 

imidazo[4,5c]pyridines, imidazo[4,5c]quinolines (imiquimod, resiquimod), 

thiazolo[4,5-c]quinolines (3M-CL075), oxazolo[4,5-c]quinolines a selenazolo[4,5-

c]quinolines.(Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015) 

3.2.7.  Toll-like 3, 7, 9 receptor 

TLR3 receptory sa vyskytujú vo vnútri bunky alebo na jej povrchu v závislosti na 

type (v DC na vnútrobunkových vezikulách, na povrchu fibroblastov). Tento receptor 

rozpoznáva virálnu dsRNA a jej syntetický analóg polyinosinic acid–cytidylic acid 

(poly(I)·poly(C)), ktoré spôsobujú virálnu infekciu. Bunky myši dokážu odpovedať na 

dsRNA aj bez prítomnosti TLR3, čo znamená, že jej identifikácia prebieha aj procesom 

mimo TLR3, do ktorého je zapojená špecifická kináza (PKR, IFN-indukovateľná na 

dsRNA závislá proteín-kináza).(Akira and Takeda 2004; Kawai and Akira 2006; Kawai 

and Akira 2010) Aktivácia receptu spustí protivírovú odpoveď tým, že začne 

produkovať IFN I, gény indukujúce IFN a prezápalové cytokíny. TLR3 je schopný 

identifikovať aj jednovláknovú RNA (ssRNA), ktorá vznikne pri replikácii, vírusy, 

genómovú RNA reovírov a vírusy ochorení dýchacieho traktu, encefalomyokarditídy 

a West Nile.(Kawai and Akira 2006; Kawai and Akira 2010) 

TLR7 a TLR9 receptory majú podobnú stavbu sú schopné identifikovať nukleové 

kyseliny a reagovať na ne produkciou IFN I a cytokínov.(Kawai and Akira 2006) TLR7 

receptory sa vyskytujú vo vnútri bunky na endozómoch a konkrétne rozlišujú látky 

podobné RNA ako imiquimod a resiquimod (R-848), loxoribín (guanínový analóg), 

syntetické na ssRNA bohaté oligonukleotidy guanínu alebo uridínu (z RNA vírov), 

ktoré spôsobujú chrípku A, HIV (human immunodeficiency virus) a vezikulárnu 

stomatitídu. (Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015; 

Kawai and Akira 2010) Veľké množstvo TLR7 sa vyskytuje na pDC, ktoré reagujú na 

RNA víry (ssRNA) a ďalšie sú na konvenčných DC (cDC), ktoré zachytávajú 

bakteriálne RNA napr. streptokoky skupiny B. Rozpoznávanie na pDC prebieha 
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nezávisle od replikácie a po prijatí RNA víru do vnútra bunky endolyzozómu sú 

identifikované na TLR7.(Kawai and Akira 2010)  

TLR9 receptory sú schopné identifikovať nemethylované DNA motívy (CpG, 

cytidin-phosphateguanosine), ktoré sa vyskytujú u patogénov (baktérie, vírusy) 

a zriedka u cicavcov. Boli navrhnuté syntetické CpG, ktoré stimulujú bunky vrodenej 

(DC, makrofágy) a následne získanej imunity (B bunky). Pre väzbu na receptor má 

význam práve cukorný reťazec DNA (fosfodiesterový reťazec), ale dokážu zachytiť aj 

prítomnosť nerozpustného kryštálu hemozoinu (plazmodiový štiepny produkt 

hemoglobínu) . Najviac TLR9 sa vyskytuje u pDC.(Kawai and Akira 2010) 

 

3.2.8. Nod-like receptory 

NLRs sú receptory podobné TLRs a vyskytujú sa najmä v cytoplazme buniek 

fagocytov (makrofágy, neutrofily) ale aj v ďalších bunkách (epitel) mnohobunkových 

organizmov a rastlín.(Franchi, Wamer, Viani and Nunez 2009; Hořejší and Bartůňková 

2009) Názov NLRs je odvodený od domény NOD, ktorá je ich súčasťou (nukleotide-

binding oligomerization domain). Ako TLRs sú tiež evolúciou nezmenené receptory 

a ich existencia je objasnená len krátko. Ich funkcia spočíva v identifikácii produktov 

typických pre jednotlivé patogény vo vnútri bunky (LPS, proteoglykány, 

muramyldipeptid) a následnej stimulácii signalizačnej kaskády podobne ako 

TLRs.(Hořejší and Bartůňková 2009) NLRs sú proteíny, ktoré sa navzájom odlišujú 

doménami na N-konci - kaspáze podobná doména (CARD, caspase recruitment 

domain), doména pyrinu (PYR, pyrine domain), kyselá doména alebo opakovania 

inhibujúce baculovírus (BIRs, baculovirus inhibitor repeats). Na C-konci rozpoznávajú 

PAMPs pomocou LRRs.(Franchi, Wamer, Viani and Nunez 2009) 

Rodinu NLRs tvorí 23 typov receptorov, a ako prvé boli objavené Nod1 a Nod2 u 

cicavcov. Oba typy sú proteíny tvorené z CARD domény, NOD domény uprostred a na 

C-konci s LRRs. Nod1 a Nod2 rozpoznávajú základné štruktúry bakteriálneho 

peptidoglykánu v cytoplazme a ich aktivácia vedie k tvorbe NF-κB a MAPKs (mitogen-

activated protein kinases), čím stimulujú odpovede vrodenej aj získanej imunity.(Akira 

and Takeda 2004; Franchi, Wamer, Viani and Nunez 2009) 
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3.3. Signálne dráhy Toll-like receptorov 

 

Podrobnejšie skúmanie prenosu signálu po aktivácii TLRs príslušnými ligandami 

odštartovala identifikácia molekuly MyD88 (myeloid differentiation primary response 

protein 88), ktorá je zapojená do signalizačnej kaskády adaptéra s TIR doménou. 

V závislosti na type aktivovaného receptoru TLR sú vyvolané rôzne druhy imunitných 

odpovedí na patogén, ktoré sú sprostredkované špecifickými molekulami adaptéra s TIR 

doménou. Signálne dráhy sú jedinečné nielen pre jednotlivé typy TLRs ale aj pre bunky, 

ktoré ich poskytujú, a tým špecifikujú ich funkciu, napr. protivírové reakcie sú typické 

pre pDC a zápalové monocyty. Pre správnu funkciu imunitného systému je dôležitá 

nielen aktivácia TLRs ale aj ich negatívna regulácia zabraňujúca nadmernej stimulácii 

príslušných receptorov. Nerovnováha medzi týmito dvoma mechanizmami vedie 

k rozvoju zápalu a k systémovým ochoreniam na imunitnom podklade.(Kawai and 

Akira 2010) 

3.3.1. Priebeh signalizácie 

Po naviazaní PAMP na TLR, konkrétne na jeho extracelulárnu časť (LRRs), dôjde 

k aktivácii adaptoru obsahujúceho TIR doménu (dimerizácia TLR/IL-1 RS) 

a k mobilizácii jeho signálnych molekúl, ktoré vo finálnej fázi stimulujú génovú 

expresiu prezápalových cytokínov a IFN I v jadre bunky a aktivujú odpovede adaptívnej 

imunity.(Akira and Takeda 2004; Kawai and Akira 2006; Mandraju et al. 2014). 

K dôležitým signálnym molekulám adaptéra patrí proteín MyD88, proteín TIRAP 

(TIR-domain-containing adaptor protein/MyD88-adaptor-like protein, MAL), proteín 

TRIF (TIR-domain-containing adaptor protein inducing IFN-β/TIR-domain-containing 

molecule1, TICAM1), molekula TRAM (TRIF-related adaptor molecule/TIR-domain-

containing molecule2, TICAM2) a ďalšie zložky zúčastňujúce sa pri prenose signálu ako 

kinázový komplex IRAKs (IL-1 receptor-associated kinase, IRAK1, IRAK2, IRAK4, 

IRAK-M), faktor TRAF6 (tumour-necrosis factor (TNF)-receptor-associated factor 6), 

kináza TAK1 (transforming growth factor-β (TGF-β)-activated kinase), skupina 

proteínov TAB (TAK1-binding protein, TAB1, TAB2, TAB3), kanonické kinázy IKKs 

(canonical IκB kinases, IKKα, IKKβ, IKKγ) (viď Obr. 1).(Akira and Takeda 2004; 

Kawai and Akira 2006; Kawai and Akira 2010; Mandraju, Troutman and Pasare 2014) 
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Obr. 1 MyD88-závislá signalizačná dráha 

Prevzato z: (Mandraju, Troutman and Pasare 2014)  

3.3.2.  Rodina adaptorov s TIR doménou  

MyD88 proteín bol identifikovaný u makrofágov a ako prvý proteín rodiny 

adaptorov, ktoré obsahujú TIR doménu. Jeho štruktúra je tvorená TIR doménou na C-

konci (uhlíkatý koniec), ktorá je spojená krátkou sekvenciou s N-doménou smrti (DD) 

na opačnom konci (koniec s amino-skupinou). Na to, aby bol akceptovaný komplexom 

TLR/IL-1 RS, vytvorí homodimér interakciou medzi TIR-doménami a DD-doménami. 

Funkcia toho proteínu spočíva v spájaní rodiny TLR/IL-1 RS s ďalšími molekulami 

signálu (cez interakcie DD) a umožňuje akceptovanie IRAKs komplexom IL-1R, ktorý 

je aktivovaný IL-1.(Akira and Takeda 2004) Počas signalizácie využívajú všetky TLRs, 

okrem TLR3, proteín MyD88 k iniciácii signalizačnej dráhy vedúcej k aktivácii 

preskripčných faktorov NF-κB a proteínových kináz MAPKs, čo vedie k tvorbe 

zápalových cytokínov. Tieto dráhy sa nazývajú ako MyD88-závislé dráhy. Proteín 
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MyD88 potrebujú viaceré TLRs, aby mohli reagovať na zložky mikroorganizmov 

(TLR2, TLR4, TLR5, TLR7, TLR9).(Akira and Takeda 2004; Kawai and Akira 2010)  

Okrem dráh závislých na danom proteíne boli identifikované aj dráhy MyD88-

nezávislé. Nezávislé dráhy využívajú iné adaptory s TIR doménami (TIRAP, TRIF, 

TRAM) a výsledkom aktivácie ich signalizačnej kaskády prostredníctvom LPS 

v makrofágoch dochádza k expresii iných génov, ako sú IFN-indukovateľné gény (napr. 

immunoresponsive gene 1, IRG1), expresia kostimulačných molekúl (CD40, CD80, 

CD86) na povrchu buniek, dozrievaniu DCs a proliferácii T buniek. Túto signalizačnú 

dráhu vo veľkej miere využíva hlavne TLR3 receptor.(Akira and Takeda 2004)  

TIRAP bol objavený ako druhá doména adaptorovej rodiny s TIR v signalizačnej 

dráhe TLR4 nezávislej na proteíne MyD88. TIRAP je zahrnutý v signalizačnej dráhe 

MyD88-závislej, a to u TLR2 a TLR4.(Akira and Takeda 2004) Receptor TLR4 

využíva dráhy závislé aj nezávislé na MyD88/na TRIF závislé dráhy. U tohto receptora 

TIRAP uľahčuje aktiváciu proteínu MyD88 a následnú signalizáciu vedúcu k tvorbe 

NF-κB a MAPK. Potom sa TLR4 endocytózou dostane do cytoplazmy bunky a putuje 

do endozómu, kde vytvorením signálneho komplexu s TRAM a TRIF aktivuje IRF3 

(interferon regulatory factor 3) a oneskorenú aktiváciu NF-κB a MAPK.(Hsia et al. 

2017; Kawai and Akira 2010)   

TRIF (TICAM1) bol objavený ako tretia doména adaptorovej rodiny s TIR a je 

súčasťou MyD88-nezávislých signalizačných dráh receptorov TLR3 a TLR4. TLR3 na 

záver spôsobuje transkripciu IFNβ cez IRF3 a zápalových cytokínov u TLR4.(Akira and 

Takeda 2004) Dráha závislá na TRIF je podobná dráhe závislej na MyD88 (aktivácia 

TRAF6, TAK1) a produkuje IRF3 aj NF-κB. Po aktivácii TLR3 následne podlieha 

adaptor RIP1 (receptor-interacting protein kinase) polyubikvitinácii spojenej s K63 

(polyubikvitinácia lyzínu 63) a naviaže sa naň adaptor TRADD (tumor necrosis factor 

receptor type 1-associated death domain protein). Komplex vytvorený z TRAF6, 

TRADD, RIP1 a Pellino-1 (patrí do rodiny RING-like domain-containing E3 ubiquitin 

ligases) stimuluje TAK1 a ten následne NF-κB a MAPKs.(Akira and Takeda 2004; 

Jiang et al. 2017; Kawai and Akira 2010; Stipp et al. 2017) Okrem toho, môže TRIF 

aktivovať inú dráhu, ktorá cez aktiváciu TRAF3 vedie k reakcii medzi nekanonickým 

IKKsTBK1(TBK1, TANK binding kinase1) a IKKi (IKKɛ) za vzniku komplexu TBK1-

IKKi k, a ten fosforyluje IRF3 potrebný k následnej transkripcii IFNβ. Faktor TRAF3 je 

tiež schopný vytvoriť komplex s MyD88 po aktivácii TLR4 receptora, prejsť do 
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cytoplazmy a zapojiť sa do dráhy závislej na MyD88 mimo dráhy TRIF.(Hsia, Hutti and 

Baldwin 2017; Kawai and Akira 2010) 

TRAM bol objavený ako posledná doména adaptorovej rodiny s TIR, ktorá 

sprostredkováva MyD88-nezávislé/TRIF-závislé dráhy po aktivácii TLR4. Je spojený 

s TRIF a TLR4 ale nie s TLR3 a aktivovaná dráha spôsobuje tvorbu zápalových 

cytokínov.(Akira and Takeda 2004)   

3.3.3.  IRAK rodina 

Rodina kináz IRAK bola objavená u cicavcov a zahŕňa 4 typy – IRAK1, IRAK2, 

IRAK4 a IRAK-M. Ich štruktúru tvorí uprostred uložená kinázová doména so serínom 

alebo treonínom a doména DD na N-konci, avšak navzájom sa líšia vnútornou 

kinázovou aktivitou. IRAK1 a IRAK4 preukázali, naopak IRAK2 a IRAK-M 

nepreukázali kinázovú aktivitu. Kinázová účinnosť narastá po aktivácii TLR/IL-1 RS, 

ale pre signalizačnú kaskádu je dôležitá práve kinázová doména a nie jej aktivita. Zistilo 

sa, že kinázová účinnosť IRAK4 má významnú funkciu v signalizácii sprostredkovanej 

TLR/IL-1 RS a priamo vzniká z IRAK1, avšak tento proces nefunguje aj opačným 

smerom. (Akira and Takeda 2004) Ako súčasť MyD88-závislých dráh sú IRAKs závislé 

na aktivácii proteínom MyD88. Najprv je aktivovaná IRAK4 a kinázy IRAK1 a IRAK2 

sa aktivujú postupne. Kinázy následne reagujú spolu s proteínom TRAF6.(Kawai and 

Akira 2010) IRAK-M sa vytvára po aktivácii TLRs a je súčasťou negatívnej regulácie 

signálnych dráh.(Akira and Takeda 2004)   

3.3.4.  TRAF6 faktor 

Komplex proteínov TRAF bol objavený u cicavcov a tvorí ho 6 evolúciou 

nezmenených proteínov. Ich štruktúra je typická stočenou doménov na N-konci (TRAF-

N) a spojovacou doménou na C-konci (TRAF-C). TRAF-C spája a umožňuje vzájomnú 

reakciu s receptormi a ďalšími zložkami signálnej kaskády, kým väčšina TRAFs má na 

N-konci časť RING (finger/zinc-finger region), ktorý sprostredkováva vlastnú 

signalizáciu. TRAF6 sa podieľajú priamo na signalizácii u nadrodiny receptora TNF 

(CD40, TNF-related activation-induced cytokine receptor, TRANCER) a nepriamo cez 

IRAKs u nadrodiny TLR/IL-1 RS. Špecifické sekvencie P-X-E-X-X (D/E/F/W/Y), 

ktoré viažu doménu TRAF6 sú vo forme 3 motívov u IRAK1, 2 u IRAK2 a 1 u IRAK-
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M.(Akira and Takeda 2004) V signalizácii TLRs pôsobí TRAF6 ako E3 ubikvitín-ligáza 

(umožňuje polyubikvitináciu lyzínu63 – K63) na cieľovom kinázovom proteíne TAK1, 

pre aktiváciu ktorého je ubikvitinácia kľúčová. Dochádza k spojeniu IRAK1, TRAF6 

(RING-finger doména) a dimérov E2 ubikvitín-konjugujúcich enzýmov Ubc13 

a Uev1A.(Akira and Takeda 2004; Kawai and Akira 2006; Kawai and Akira 2010) 

Polyubikvitínové reťazce spojené s lyzínom sú pútané doménou schopnej viazať tieto 

reťazce (typu zinc-finger), ktorá sa vyskytuje v TAK1, TAB2 a TAB3. Reťazce K63 sú 

pútané aj do domény NEMO (NF-κB essential modulator), ktorá reguluje IKK a 

aktivuje NF-κB.(Akira and Takeda 2004; Kawai and Akira 2010)  

3.3.5.  TAK1 a TABs 

TAK1 kináza je doležitá pre stimuláciu NF-κB, ktorá nasleduje po aktivácii IL-1 

a TNF a patrí do kinázovej rodiny MAPKKK (mitogen-activated protein kinase kinase 

kinase). TAK1 viažu proteíny TAB (TAB1, TAB2, TAB3), ktoré majú rôzne funkcie. 

TAB1 pracuje ako stimulátor kinázovej aktivity pre TAK1, zatiaľ čo TAB2 uľahčuje 

pripútanie TAK1 k faktoru TRAF6. TAB3 je známy krátko a tiež sprostredkováva 

aktiváciu TAK1 ako TAB2. Pre stimuláciu TAK1 je významná ubikvitinácia.(Akira and 

Takeda 2004) TAK1 a TABs spôsobujú aktiváciu kináz IKKs (IKKα, IKKβ), ktoré 

umožnia presun transkripčného faktora NF-κB do bunkového jadra tým, že fosforylujú 

a degradujú IκB (inhibítor NF-κB). Okrem toho TAK1 fosforyluje 2 proteíny MKK3 

a MKK6 (patria do rodiny mitogen-activated protein (MAP)kinase kinase), ktoré 

umožnia fosforyláciu ďalších kináz (proteíny Erk1, Erk2, p38, c-Jun N-terminal 

kinases), čo v konečnom dôsledku vedie k aktivácii transkripčných faktorov ako AP-1 a 

ATF2-c-Jun.(Kawai and Akira 2006; Kawai and Akira 2010) 

3.3.6.  NF-κB rodina 

Rodina transkripčných faktorov NF-κB sa vyskytuje vo forme dimérov a pozostáva 

z 5 faktorov (proteínov) – p50, p52, p65 (REL-A), REL-B a cytoplazmatický (c) REL. 

Bežne sa vyskytujú v cytoplazme ako neaktívne diméry IκB, ktoré sú aktivované 

kinázovým komplexom IκB (IKKs), a to fosforyláciou, polyubikvitináciou a následnou 

degradáciou IκB. Aktivované NF-κB sa premiestnia do jadra bunky. IKKs kinázy sa 

rozdeľujú na 3 typy – IKKα (IKK1), IKKβ (IKK2), ktoré majú regulačnú funkciu 
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a IKKγ (NEMO). Po translácii dochádza k regulácii určitých NF-κB, najmä p65 

pomocou kináz, ako je kináza závislá na cyklickom AMP (cAMP ) (PKA), kaseín- 

kinase II, proteín-kináza C-ζ (PKC-ζ) a samotná IKK kináza. (Akira and Takeda 2004) 

Výsledkom stimulácie génovej preskripcie je zvýšenie sekrécie IL-6, IL-12p40, TNF 

IL-1β, ktoré spôsobujú zápalové odpovede a reakcie adaptívnej imunity.(Kawai and 

Akira 2006; Kawai and Akira 2010) 

3.3.7. Význam vo využití  

Ako už bolo vysvetlené vyššie, PAMPs a endogénne molekuly sú schopné 

aktivovať PRRs (TLRs), a tým stimulovať obranné mechanizmy imunity v imunitných 

aj neimunitných bunkách. Mechanizmy, ktorými agonisti pôsobia na TLRs, tvoria 

inšpiráciu pre nové adjuvanciá vakcín, ktoré podporia imunitu na základe špecifickej 

signálnej kaskády.(Kawai and Akira 2010) 

 

 

3.4. Vakcíny 

 

Vakcíny umožnili významný pokrok v ochrane zdravia pred rôznymi ochorenia 

a hlavne pred tými, ktoré v minulosti predstavovali veľkú hrozbu pre ľudstvo. Jedným 

z takých ochorení boli kiahne, ktoré boli vďaka vakcinácii kompletne zničené v 

celosvetovom meradle.  Hoci je vakcinácia najlacnejší a najúčinnejší vynájdený spôsob 

lekárskeho zásahu, nie je však najbezpečnejší, pretože existujú prípady vyvolania 

anafylaktického šoku či infekcie po podaní vakcíny (napr. živé vakcíny). Preto sa do 

vakcín pridávajú adjuvanciá, ktoré vylepšujú ich vlastnosti a zároveň zvyšujú aj ich 

bezpečnostný profil.(Doherty 2011; Hořejší and Bartůňková 2009; Rappuoli 2011) 

Vakcináciu možno rozdeliť na aktívnu a pasívnu vzhľadom na techniku stimulácie 

imunitného systému. Aktívna imunizácia (očkovanie, vakcinácia) zahŕňa zavedenie 

špecifického antigénu do organizmu, pričom si telo samé vytvorí imunitu voči danému 

patogénu. Za zakladateľa vakcinácie je považovaný E. Jenner, ktorý koncom 18. 

storočia aplikoval do tela živý vírus kravských kiahní (Vaccinia) a úspešne stimuloval 
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imunitný systém. Oproti tomu, pasívna imunizácia spočíva v zavedení konkrétnych 

protilátok do organizmu.(Hořejší and Bartůňková 2009; Kocourkova et al. 2017)  

3.4.1. História a vývoj 

Najvýznamnejší bod histórie vakcín reprezentuje variolácia (vakcinácia proti 

kiahňam), ktorá je charakterizovaná prenosom infekčnej seróznej hmoty pľuzgierov 

z vemena infikovanej kravy na človeka prostredníctvom rezu. Túto metódu použil 

Edward Jenner v roku 1796 na vytvorenie ľudskej imunity proti pravým kiahňam za 

použitia vírusu kravských kiahní. Metóda bola vylepšená tým, že sa infekčná hmota 

odoberala pacientom s miernou formou infekcie vírom kiahní. Hoci variolácia prinášala 

veľa rizík (smrť, nakazenie ďalších ľudí, ďalšie infekcie), mnohonásobne sa znížila 

úmrtnosť na vírus kiahní, ale bola potrebná revakcinácia. V druhej polovici 19. storočia 

Robert Koch navrhol spôsob konzervácie odobratého infekčného produktu, a to 

glycerínom, aby ho iné baktérie neznehodnocovali. Bolo vyvinutých a porovnávaných 

viacero spôsobov vakcinácie ako skarifikácia, jednoduchý rez či dvojitou 

ihlou.(Bonanni and Santos 2011) 

V 19. storočí definovali Louis Pasteur a Robert Koch pôvodcov infekčných 

ochorení, ktorými sú mikroorganizmy, čím prispeli k ďalšiemu rozvoju 

imunológie.(Bonanni and Santos 2011; Leo, Cunningham and Stern 2011) 

V roku 1870 bola pripravená a roku 1885 aj aplikovaná prvá živá, oslabená 

vakcína proti besnote malému chlapcovi meno Joseh Meister. Túto vakcínu vyrobil 

Émil Roux postupným sušením miechy odobratej králikovi, ktorý sa nakazil besnotou. 

Ďalším pokrokom bola príprava vakcíny proti cholere, brušnému týfu a moru, ktoré boli 

podané ľuďom už ako inaktivované.(Bonanni and Santos 2011)  

Postupnými úpravami formy vakcín proti jednotlivým patogénom bola snaha 

pripraviť vakcíny s vylepšenými vlastnosťami. V roku 1924 pripravil Gaston Ramon 

vakcínu proti bacilu tetanu a záškrtu tak, že vakcína obsahovala iba bezpečný anatoxín 

(toxoid). Anatoxínom pomenoval chemicky pozmenený bakteriálny toxín (produkt) 

teplom a formaldehydom, ktorý si zachoval vlastnosti potrebné pre stimuláciu imunitnej 

odpovede. K toxoidom pridával zložky s obsahom škrobu (strúhanka, tapioka), ktoré 

v mieste aplikácie spôsobovali aseptické zápaly a aktivovali imunitu. Pomenoval ich 



24 

ako adjuvanciá (z lat. adjuvare - pomôcť, podporiť). V roku 1926 Alexander Glenny 

použil hliníkové soli ako adjuvans k toxoidu záškrtu.(Bonanni and Santos 2011)  

V roku 1930 Max Theiler ako prvý vyrobil vakcínu proti žltej zimnici tak, že 

živé vírusy kultivoval v slepačích vajciach s embryami. Ďalšie vakcíny, ktoré boli 

pripravené na rovnakom princípe boli proti vírusu týfu a chrípky.(Bonanni and Santos 

2011)   

Za zmienku stojí niekoľko nasledujúcich vakcín, ktoré tiež zaznamenali pokrok 

v liečbe, ako je BCG vakcína (r.1906, oslabený bacil Calmette-Guérin), kombinovaná 

vakcína pre deti proti osýpkam, príušniciam a rubeole (r.1970, živé, oslabené vírusy), 

podjednotková vakcína proti čiernemu kašľu (izolovaný antigén s nižšou reaktogenitou), 

podjednotková vakcína proti hepatitíde B (r.1970, povrchový antigén).(Bonanni and 

Santos 2011; Leo, Cunningham and Stern 2011) 

V roku 1980 bol pripravený prvý neinfekčný rekombinantný proteín ako súčasť 

vakcíny, ktorý obsahoval úsek DNA potrebnú pre expresiu proteínu v cieľovej bunke. 

V roku 2006 boli objavené rekombinantné vakcíny proti ľudskému papilomavírusu 

(HPV-16, HPV-18, HPV-6, HPV-11). Pomocou génového inžinierstva pripravené 

podjednotkové vakcíny a vakcíny s rekombinantnými antigénmi už nemajú zachované 

imunogénne vlastnosti a potrebujú adjuvanciá. V 90-tych bola vyrobená prvá vakcína 

proti pneumokokom, ktorá bola konjugovaná s polysacharidom pre dlhšie trvajúcu 

imunitu.(Leo, Cunningham and Stern 2011) 

3.4.2.  Zloženie 

Formulácia vakcín do konečnej podoby vyžaduje prítomnosť nielen hlavnej 

účinnej zložky tvorenej patogénom alebo jeho časťami, ale aj ďalších komponentov 

udržujúcich štandardnú kvalitu, stálosť či podporujúcich účinnosť. Najvýznamnejšími 

pomocnými látkami sú adjuvanciá (enhancery), ktoré podporujú schopnosť vakcín 

stimulovať imunitné odpovede vtedy, pokiaľ sú tieto vlastnosti odstránené alebo 

utlmené pri modifikácii hlavných zložiek a predlžujú ich pôsobenie (hliníkové soli, 

emulzie, lipozómy, agonisti TLR, cytokíny, nanočastice, saponíny, chitosan, 

kombinácie). Medzi ďalšie pomocné látky patria konzervanty (vo viacdávkových 

obaloch bránia kontaminácii ako fenol, tiomersal, fenoxyetanol), stabilizátory (chránia 

pred vlhkosťou, svetlom, teplom, kyselinami a predlžujú dobu skladovania ako cukry, 



25 

želatína, aminokyseliny, ľudský sérový albumín), inaktivátory (vírom bránia replikácii 

a účinkom toxínov ako glutaraldehyd, formaldehyd, β-propiolaktón) a riedidlá 

(vytvárajú prostredie ako sterilná voda, fyziologické a proteínové roztoky). Antibiotiká 

sa požívajú iba pri výrobe vakcín, aby bránili prerastaniu iných baktérií, ale v konečnom 

produkte sa nenachádzajú (iba neomycín vo veľmi malých množstvách). Používa sa 

neomycín, gentamicín, streptomycín, polymyxín B, amfotericín B 

a chlortetracyklín.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017) 

3.4.3. Rozdelenie 

Vakcíny obsahujú buď konkrétny patogén alebo jeho časť upravenú tak, aby 

stimulovali špecifickú odpoveď organizmu. Na základe celistvosti tela patogénu a aj 

historického vývoja rozlišujeme niekoľko typov: (Kocourkova, Honegr, Kuca and 

Danova 2017; Perspectives in Vaccinology-Glossary 2011) 

 Úplné:   

-  živé, oslabené vakcíny – sú tvorené patogénmi, ktoré sú živé ale upravené 

tak, aby v nich bola potlačená schopnosť vyvolať ochorenie ale zachovaná 

schopnosť podporiť imunitný systém; poskytujú dlhotrvajúcu 

imunitu(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Perspectives in 

Vaccinology-Glossary 2011) 

Príklady: vakcíny proti osýpkam, príušniciam, rubeole, tuberkulóze 

atď.(Hořejší and Bartůňková 2009) 

-  inaktivované vakcíny – sú tvorené patogénmi pripravenými procesom, 

ktorý ich usmrtí fyzikálnou (žiarenie, teplo) alebo chemickou cestou 

(formaldehyd), aby podporili imunitný systém a nespôsobili ochorenie; 

stimulácia imunity nie je dostatočná ani dlhotrvajúca, preto sa kombinujú 

s ďalšími látkami(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; 

Perspectives in Vaccinology-Glossary 2011) 

Príklady: vakcíny proti diftérii, týfu, besnote, kliešťovej encefalitíde 

atď.(Hořejší and Bartůňková 2009) 

  Neúplné:  

- subcelulárne (subcelulárne) vakcíny – sú tvorené antigénmi (epitopy) 

získanými z mikroorganizmu pomocou DNA rekombinantnej technológie 
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(rekombinantné vakcíny), chemickým alebo fyzikálnym 

pôsobením(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Perspectives in 

Vaccinology-Glossary 2011) 

Príklady: vakcíny proti hepatitíde B, hemofilom, meningokokom(Hořejší 

and Bartůňková 2009) 

- toxoidové vakcíny – toxoid je inaktivovaný toxín, ktorý produkujú niektoré 

baktérie, chemicky sa upravuje a stimuluje imunitu bez rizika vyvolania 

ochorenia; kombinujú sa s adjuvanciami 

Príklady: vakcíny proti záškrtu a tetanu(Hořejší and Bartůňková 2009; 

Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Perspectives in Vaccinology-

Glossary 2011) 

- polysacharidové vakcíny – u detí pôsobia krátko a stimulujú imunitu proti 

zložkám polysacharidového obalu mikroorganizmov; zahŕňajú aj 

konjugované podjednotkové vakcíny, ktoré pôsobia dlhšie vďaka 

polysacharidu naviazaného na proteínový nosič(Kocourkova, Honegr, Kuca 

and Danova 2017) 

 vo fázy vývoja: 

- DNA vakcíny – boli by zložené z kópií génov kódujúcich antigény 

mikroorganizmov, ktoré stimulujú tvorbu antigénov a následne aj imunitu 

- rekombinantné vektorové vakcíny – boli by zložené z vektora (replikáciou 

upravený patogén), ktorým dodajú do bunky inú mikrobiálnu 

DNA(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017) 

 

 

3.5. Adjuvanciá 

3.5.1. Charakteristika 

Adjuvanciá sú látky, ktoré posilňujú účinok antigénov vakcín tým, že urýchľujú 

tvorbu protilátok a predlžujú imunologickú pamäť. V mieste podania umožňujú ľahšie 

vychytávanie APCs (makrofágy, DCs, B bunky) vďaka nárazovo veľkému množstvu 

antigénu. Adjuvanciá sa pridávajú do vakcín, ktoré boli zbavené patogénnych vlastností 

v procese výroby (inaktivované vakcíny). Tieto vakcíny môžu mať určitú imunogénnu 
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aktivitu, ale nemusí byť dostatočná, a preto musia byť kombinované s adjuvanciami. 

Živé vakcíny majú zachovanú účinnosť na imunitný systém, preto nie je potrebné k nim 

pridávať adjuvanciá.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; Kocourkova, Honegr, 

Kuca and Danova 2017)  

Bolo postupne vyvinutých niekoľko typov adjuvancií a ďalšie sú v procese vývoja. 

V roku 1920 Gaston Ramon a Alexander Glenny objavili prvé adjuvans, keď pridali do 

vakcíny k toxoidom tetanu a záškrtu zložky s obsahom škrobu (strúhanka, tapioka, 

saponín), ktoré následne vyvolali tvorbu protilátok.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 

2011) Ramon roku 1926 látky tohto typu pomenoval ako adjuvans.(O’Hagan 2000) 

V roku 1926 Glenny objavil ďalšie adjuvans, ktoré priamo stimuluje bunky vrodeného 

imunitného systému a išlo o hliníkaté zlúčeniny (draselný síran hliníka). V roku 1930 

Jules Freunde odkryl nasledujúce adjuvans, a to emulziu v/o (emulzia typu voda v oleji), 

ktorá dostatočne silno a dostatočne dlho stimulovala imunitný systém. Prímesy 

v olejovej fázi spôsobovali negatívne reakcie u ľudí, preto boli neskôr 

odstraňované.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011) Medzi ďalšie adjuvanciá 

používané v súčasnosti patria lipozómy, nanočastice a kombinácie 

adjuvancií.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017) 

3.5.2. Rozdelenie 

Klasifikácia skupín adjuvancií nie je jednotná, keďže presný mechanizmus účinku 

nie je známy u každej skupiny. Najznámejšie rozdelenie na základe štruktúry podľa Cox 

a Coultera je na korpuskulárne (časticové) a nekorpuskulárne (nečasticové). Každé 

adjuvans pôsobí po aplikácii mechanizmom imunomodulácie, antigénnej prezentácie, 

stimulácie CD8+ cytotoxických T lymfocytov, zamerania alebo vytvorenia 

depa.(O’Hagan 2000)  

Na základe funkcie sa adjuvanciá dajú rozdeliť na sprostredkovateľov signálu1 

a sprostredkovateľov signálu2, ktoré stimulujú adaptívne odpovede imunitného 

systému (T a B bunky).(Ribeiro and Schijns 2010) Signál1 sa týka dostupnosti 

vakcinačného antigénu (miesto, čas, koncentrácia) a signál2 pokračuje v prezentácii a 

identifikácii antigénu APCs (interakcia medzi PAMPs a PRRs),  modifikácii 

kostimulačných a koinhibičných signálov nasmerovaných príslušným imunitným 

bunkám (T-bunky, B-bunky), ktorým oznámia výskyt antigénu. Tieto bunky vytvoria 
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imunologickú pamäť (T-bunky) a začnú produkovať špecifické protilátky proti 

prítomnému antigénu (B-bunky).(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; Ribeiro and 

Schijns 2010) Pri tomto procese dochádza k premosteniu odpovedí vrodenej a získanej 

imunity.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011) 

3.5.3.  Adjuvanciá z hliníkatých solí (alum) 

Adjuvanciá z hliníkatých solí sú najpoužívanejšie, bezpečné a najdlhšie používané 

adjuvanciá humánnych aj veterinárnych vakcín.(Kocourkova, Honegr, Kuca and 

Danova 2017; O’Hagan 2000) Patrí sem hydroxid hliníka (Al(OH)3), fosfát hliníka 

(AlPO4) alebo ich kombinácia hydroxyfosfátsulfát hliníka ((Al)2PO4SO4OH), ktoré 

majú odlišné fyzikálne, adjuvančné vlastnosti a presný mechanizmus účinku nie je 

zatiaľ objasnený.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; Kocourkova, Honegr, Kuca 

and Danova 2017; Mastelic et al. 2010; O’Hagan 2000) Tieto adjuvanciá vznikajú 

adsorpciou antigénu na hliníkatú soľ pomocou hydrofóbnych a elektrostatických 

interakcií, pričom fosfáty viažu negatívne a hydroxidy pozitívne nabité proteíny. Výber 

typu hliníkatej soli závisí od vlastností mikrobiálneho proteínu.(Garçon, Leroux-Roels 

and Cheng 2011) Antigén sa buď vyzráža pridaním k hliníkatej soli alebo sa antigén 

adsorbuje pridaním na gélovú hliníkatú hmotu.(O’Hagan 2000) Hydroxidové 

a fosfátové hliníkaté adjuvanciá sú pripravené z vodných roztokov obsahujúcich 

rozpustný hliník, ktoré sú vystavené určitým reakčným podmienkam. Prítomné anióny 

(fosfáty) v roztoku hydroxidu hliníka sa vyzrážajú v zásaditom prostredí za vytvorenia 

gélovej štruktúry.(Ribeiro and Schijns 2010)   

Hliníkaté adjuvanciá patria medzi časticové adjuvanciá, ktorých forma uľahčuje 

fagocytózu APCs, ale samotná adsorpcia a predĺžené zadržiavanie antigénu nie je 

podstatou zvýšenia imunitnej odpovede.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; 

Mastelic, Ahmed, Egan, Del Giudice, Golding, Gust, Neels, Reed, Sheets, Siegrist and 

Lambert 2010) V konečnom dôsledku tento typ adjuvancií vyvoláva stimuláciu Th2 

odpovede a nedostatočnú, prípadne žiadnu, stimuláciu Th1 odpovede a cytotoxických T 

buniek na vnútrobunkové parazity (inhibícia IL-12p70 v DCs). (Garçon, Leroux-Roels 

and Cheng 2011; Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Mastelic, Ahmed, 

Egan, Del Giudice, Golding, Gust, Neels, Reed, Sheets, Siegrist and Lambert 2010) 

Predpokladaný mechanizmus pôsobenia zahŕňa aktiváciu monocytov, nimi aktivované 
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bunky CD4+, aktiváciu T buniek cez kostimulačné molekuly, prilákanie imunitných 

buniek na miesto zápalu pomocou chemokínov, stimulovanie tvorby cytokínov (IL-1β, 

IL-18) cez inflamazómy Nalp3 (patria k rodine receptorov NLRs) u APCs a tvorbu 

prostaglandínu PGE2.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Mastelic, Ahmed, 

Egan, Del Giudice, Golding, Gust, Neels, Reed, Sheets, Siegrist and Lambert 2010) 

Adjuvanciá z hliníkatých solí sú súčasťou licencovaných vakcín proti hepatitíde 

A a B, encefalitíde, HPV vírusu, obrne, pneumokokom a ako súčasť kombinovanej 

vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 

2017; Ribeiro and Schijns 2010) Sú použité aj vo vakcínach pre výnimočné prípady 

proti botulotoxínu, antraxu a skúšajú sa pridávať k DNA vakcínam, čo je zatiaľ vo fáze 

výskumu.(Ribeiro and Schijns 2010)   

3.5.4.  Emulzné adjuvanciá 

Emulzie sú systémy pozostávajúce z vodnej a olejovej fázy (v/o, o/v), ktoré sú 

stabilizované prídavkom povrchovo aktívnej látky alebo emulgátora (Tween 80, Span 

85). Emulzia o/v (emulzia typu olej vo vode) lepšie vyhovovala požiadavkám pre dobré 

adjuvans oproti typu v/o a stimulovala tvorbu protilátok.(Garçon, Leroux-Roels and 

Cheng 2011)  

Prvá vakcína vo forme emulzie typu o/v bola kombinovaná so skvalénom (prekurzor 

steroidných štruktúr), ktorý podporil jej adjuvančné účinky a spoločne aktivujú Th2 

imunitnú odpoveď. Táto vakcína pôsobí proti vírusu chrípky aj jeho sezónnym 

driftovým obmenám.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; Kocourkova, Honegr, 

Kuca and Danova 2017)   

Ďalšia vakcína proti chrípke spája emulziu typu o/v s α-tokoferolom (vitamín E) a 

skvalénom, ktorá podporuje imunitu zvýšenou produkciou cytokínov 

a chemokínov.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017) Tento adjuvančný systém 

sa označuje ako AS03.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011) 

3.5.5.  Lipozómové (virozómové) adjuvanciá    

Lipozómy sú umelo vyrobené vezikuly, ktoré sú tvorené lipidovými vrstvami na 

povrchu ohraničujúce vodnaté jadro. Antigén sa vloží do lipidovej dvojvrstvy, ktorá ho 

uchováva, až kým lipozóm nedorazí k APCs. Lipozóm ako nosič je inertný, čiže 
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neovplyvňuje imunitný systém.(Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011; Perspectives in 

Vaccinology-Glossary 2011) Lipidovú dvojvrstvu tvoria najčastejšie fosfolipidy. Najprv 

lipozómy slúžili na prepravu liečiv do buniek, a ako adjuvanciá boli objavené roku 

1974.(O’Hagan 2000)   

Virozómy sú typom lipozomálnych adjuvancií, ktoré majú zvonka na lipidovej 

vrstve naviazané vírové lipidy či vírové proteíny. Tieto súčasti nie sú patogénne, 

pretože neobsahujú virálnu DNA potrebnú k replikácii víru, a teda iba napodobňujú ich 

štruktúru.(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017; Perspectives in Vaccinology-

Glossary 2011) Virozómy sú priamo rozpoznávané a pohlcované APCs.(Garçon, 

Leroux-Roels and Cheng 2011) V súčasnosti vakcíny využívajúce virozómy sú 

používané proti chrípke (hemaglutinín, neuraminidáza) a hepatitíde A.(Garçon, Leroux-

Roels and Cheng 2011; Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017)  

3.5.6.  Nové adjuvanciá 

Nové adjuvanciá sú stále vyvíjané popri nových vakcínach, pretože nové 

technológie prípravy vakcín ich často zbavujú potrebných vlastností na vyvolanie 

imunitnej odpovede. Požiadavky, ktorým by mali vyhovovať, zahŕňajú podieľanie sa na 

vytvorení dlhodobej imunity a stimulácia dostatočne silnej špecifickej imunitnej 

odpovede.(Stanberry and Strugnell 2011) Vývoj nových adjuvancií je spojený aj s 

vyvíjanými vakcínami proti zložitým patogénom ako je HIV či malária.(Kocourkova, 

Honegr, Kuca and Danova 2017) 

Skúšajú sa nasledovné:  

- saponíny (triterpénové glykozidy) sú látky vyskytujúce sa v kôre stromu 

Quillaja saponaria; saponín Quil A sa kombinuje s cholesterolom, 

chitosanom a fosfolipidmi (ISCOM, imunitný stimulačný komplex), aby 

pôsobil adjuvančne a nevyvolával hemolýzu; predpokladaný mechanizmus 

účinku spočíva vo vytvorení pórov v membráne mikroorganizmu, čím sa 

stimuluje vychytávanie antigénu APCs a následná Th1 aj Th2 imunitná 

odpoveď a cytotoxické CD8+ lymfocyty (Kocourkova, Honegr, Kuca and 

Danova 2017; Mastelic, Ahmed, Egan, Del Giudice, Golding, Gust, Neels, 

Reed, Sheets, Siegrist and Lambert 2010)  
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- chitosan (od chitínu odvodený kationový polysacharid) sa skúma ako nosič 

po nazálnej aplikácii  

- glukány, fruktány, mannany (polysacharidy) sú adjuvantné účinné 

a netoxické; deltin (fruktán, inulín) je súčasťou vakcíny proti vírusu 

hepatitídy B a chrípky  

- agonisti TLRs (budú viac rozobrané v kapitole 3.5.7) 

- cytokíny (IL-12, IL-15, IL-18, GM-CSF) významne aktivujú imunitu po 

podaní cez sliznicu 

- nanočastice (polymer poly(lactic-co-glycolis) acid, PLG) sa skúmajú vo 

vakcíne proti chrípke a ako transportný systém nasmerovaný k TLRs 

(Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017) 

- kombinácie adjuvancií sa využívajú v závažnejších prípadoch, kedy treba 

silnejšie stimulovať imunitu (3 a viac zložiek), ale aj bežne na úpravu a 

upresnenie určitých imunitných odpovedí; patrí sem adjuvančný systém 04 

(AS04, kombinácia LPS, monofosforyllipidu A a hliníkových solí) a 03 

(AS03) (Garçon, Leroux-Roels and Cheng 2011)  

3.5.7. Agonisti Toll-like receptorov 

Prirodzenými ligandami jednotlivých TLRs, ako už bolo spomenuté, sú – dimér 

TLR2 s TLR1 a TLR6 viažu lipopeptidy, TLR3 dsRNA, TLR4 LPS, TLR5 flagelín, 

TLR7 a TLR8 ssRNA, TLR9 CpG motif-containing DNA, TLR11 profilín.(Warshakoon 

et al. 2009)   

TLRs ako súčasť vrodenej imunity rozpoznávajú PAMPs, stimulujú príslušné 

signalizačné dráhy, aby aktivovali zápalovú a adaptívnu imunitnú odpoveď (Th1,Th2). 

Agonisti TLRs dokázali dostatočnú bezpečnosť, účinnosť a možnosť hromadnej výroby 

ako vakcinačné adjuvanciá, čo sa týka receptorov TLR2, TLR3, TLR4, TLR7/8 

a TLR9.(Steinhagen et al. 2011; Vasilakos and Tomai 2013)  

Stále prebieha intenzívny výskum nových agonistov TLRs (TLR3, TLR4, TLR5, 

TLR7, TLR8, TLR9) (Kocourkova, Honegr, Kuca and Danova 2017), hoci za 

najúčinnejšiu vyrobenú vakcínu je pokladaná vakcína proti žltej zimnici, ktorá stimuluje 

niekoľko TLRs naraz (TLR2, TLR7, TLR8, TLR9) na cDC aj pDC. Výsledkom ich 
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stimulácie je Th1 aj Th2 odpoveď vrátane aktivácie špecifických CD8+ 

buniek.(Vasilakos and Tomai 2013) 

3.5.8.  Adjuvanciá Toll-like receptorov 4 

Spomedzi všetkých vzorov, ktoré rozpoznávajú PRRs (PAMPs, DAMPs) patria 

TLR4 agonisti k najviac preskúmaným.(Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, Penhaker, 

Prymula and Kuca 2015) Po aktivácii TLR4s sa spustia aj MyD88-závislé aj TRIF-

závislé dráhy, ktoré vyvolajú produkciu NF-κB, IFN I, IL-12p70 a tým Th1 imunitnú 

odpoveď.(Steinhagen, Kinjo, Bode and Klinman 2011) 

Lipopolysacharid  je prirodzene externe pripojený k bunkovej membráne 

gramnegatívnych enterobaktérií, ktorý sa skladá z 3 častí – centrálne usporiadané 

nemenné jednotky oligosacharidov obklopené z jednej strany polyacetylovým 

diglukosamínovým lipidovým reťazcom (lipid A, vnútorná časť) (viď Obr. 2) a z druhej 

strany koncovým polysacharidovým reťazcom zvaným špecifický O-antigénový 

polymér (opakujúce sa časti oligosacharidov, vonkajšia časť).(Honegr, Soukup, Dolezal, 

Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015; Luan et al. 2017; Warshakoon, Hood, 

Kimbrell, Malladi, Wu, Shukla, Agnihotri, Sil and David 2009) Degradáciou príslušnej 

baktérie sa uvoľnený LPS naviaže na TLR4 APCs, neutrofilov, endotelových buniek, B 

buniek a stimuluje vrodený aj získaný imunitný systém (aktivácia cytokínov, 

chemokínov, leukocytov, zmeny na cievach). Samotný LPS nemôže byť použitý ako 

adjuvans humánnych vakcín, pretože po systémovom podaní spôsobuje endotoxický 

šok sprevádzaný zápalom, hemodynamickou nestabilitou, čo vedie až orgánovému 

zlyhaniu.(Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015; 

Steinhagen, Kinjo, Bode and Klinman 2011; Warshakoon, Hood, Kimbrell, Malladi, 

Wu, Shukla, Agnihotri, Sil and David 2009) 

Schválené adjuvans, ktoré pôsobí ako agonista TLR4s odvodený od LPS (lipid A), 

predstavuje monophosphoryl lipid A (MPLA, 3-O-desacyl-4´-monophosphoryl lipid 

A).(Luan, Patil, Guo, Hernandez, Bohannon, Fensterheim, Wang, Xu, Enkhbaatar, Stark 

and Sherwood 2017; Vasilakos and Tomai 2013; Warshakoon, Hood, Kimbrell, 

Malladi, Wu, Shukla, Agnihotri, Sil and David 2009) MPLA je súčasťou používaných 

vakcín proti víru HPV a vyrába sa hydrolýzou a následným čistením lipidu A z baktérie 

Salmonella enterica Minnesota (R-595). MPLA sa od lipidu A z LPS odlišuje tým, že 



33 

sa mu v priebehu úpravy odstráni O-1 fosfátová skupina, ktorá bola zodpovedná za 

zápalovú odpoveď a zvyšok sa adsorbuje na hliníkatú soľ (fosfát alebo hydroxid 

hliníka). Po stimulácii TLR4 aktivuje najmä dráhu závislú na TRIF, výsledkom ktorej je 

stimulácia DCs, MHC II molekúl, CD80, CD86 a potlačenie Th1 odpovede. MPLA 

potvrdil vlastnú bezpečnosť a dostatočnú schopnosť aktivovať imunitný systém, a preto 

sa stal predlohou pre syntézu ďalších agonistov napodobňujúcich LPS.(Anderson et al. 

2010; Luan, Patil, Guo, Hernandez, Bohannon, Fensterheim, Wang, Xu, Enkhbaatar, 

Stark and Sherwood 2017; Warshakoon, Hood, Kimbrell, Malladi, Wu, Shukla, 

Agnihotri, Sil and David 2009) 

 

 

Obr. 2 Lipid A 

Prevzaté z: (Christie 2016) 

3.5.9.  Syntetické analógy lipopolysacharidu 

Syntetické analógy LPS, ako TLR4 agonisti, boli pripravované tak, aby sa potlačili 

toxické a podporili imunostimulačné účinky pôvodnej predlohy, teda LPS. Predmetom 

skúmania boli nielen nové LPS analógy ale aj detailnejšie poznávanie častí receptora 

TLR4, ktoré sa účastnia väzby a následnej propagácii aktivačného signálu. Tak bola 

objavená súčasť TLR4, a to proteín MD2, ktorý je pri naviazaní LPS na TLR4 

nevyhnutný k imunitnej stimulácii.(Honegr, Soukup, Dolezal, Malinak, Penhaker, 

Prymula and Kuca 2015) Po naviazaní LPS na receptor, vzniká súbor zložiek, ktorý 
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následne vytvorí symetrický komplex TLR4-MD2-LPS v tvare M dvakrát. Väzba je 

uskutočnená cez LPS reťazce tak, že 5 lipidových reťazcov LPS viaže hydrofóbnu časť 

MD2 v 2 miestach multiméru a posledný lipidový reťazec LPS viaže TLR4. Fosfátové 

skupiny sú síce zodpovedné za toxické účinky, ale ich úplným odstránením dôjde aj 

k odstráneniu adjuvantnej účinnosti. Účinnosť väzby je podmienená aj počtom acylácií 

lipidových reťazcov, čím sa od seba odlišujú jednotlivé patogény.(Park et al. 2009) 

Medzi novo navrhnuté analógy LPS patrí AGPs (aminoalkyl glukosaminide 4-

phosphates) pomenované ako Corixa, Eishai a Ribi 529. Analóg Ribi 529 je súčasťou 

vakcíny proti vírusu hepatitídy B.(Steinhagen, Kinjo, Bode and Klinman 2011; 

Warshakoon, Hood, Kimbrell, Malladi, Wu, Shukla, Agnihotri, Sil and David 2009) 

3.5.10.  Nelipidový agonisti Toll-like receptorov 4 

Do tejto skupiny TLR4 agonistov sú zaradené látky, ktoré vyhľadaním pomocou 

vysokorýchlostného skríningu sú štruktúrne odlišné od analógov LPS, ale aj tak vo 

veľkej miere stimulujú TLR4s podobne ako LPS. Patrí sem skupina substituovaných 

pyrimido[5,4-b]indolov, ktorá dokáže vytvárať IFN-indukovateľný proteín a súčasne 

malé množstvo NF-κB a cytokínov. Podmienkou účinnosti je presný počet lipidových 

reťazcov.   

Súčasťou tejto skupiny je morfín, ktorý spolu viaže TLR4 aj MD2, spôsobí ich 

zdvojenie a stimuláciou imunitných dráh vyvolá tvorbu IL-1β.(Honegr, Soukup, 

Dolezal, Malinak, Penhaker, Prymula and Kuca 2015) 

3.5.11.  Adjuvanciá Toll-like receptorov 7/8 

Veľmi podobné receptory TLR7 a TLR8 prirodzene vnímajú ssRNA na 

vnútrobunkových štruktúrach DCs, makrofágov, monocytov, Langerhansových buniek, 

NK buniek a lymfocytov, ktorá je zložená z početných sekvencií poly-U alebo GU. 

Napriek tomu sa ako ich agonisti skúšajú umelo vyrobené imidazochinolínové molekuly 

ako imiquimod a resiquimod. Aktiváciou TLR8 sa spustí signalizačná kaskáda, ktorá 

vedie hlavne k aktivácii NF-κB a JNK (Jun N-termine kinases) na APCs aj na bunkách 

NK, čo vedie k tvorbe IL-12 a následnej Th1 imunitnej odpovedi.(Steinhagen, Kinjo, 

Bode and Klinman 2011; Vasilakos and Tomai 2013; Warshakoon, Hood, Kimbrell, 

Malladi, Wu, Shukla, Agnihotri, Sil and David 2009) Neexistuje zatiaľ vakcína, ktorá 
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by obsahovala agonistu TRL7 ani TLR8, hoci sa jeden agonista TLR7 využíva 

v klinickom škúšaní na topickú aplikáciu. Ide o 5% krém s imiquimodom na liečbu 

vonkajších genitálnych bradavíc, aktinickej keratózy a povrchového 

baziliómu.(Vasilakos and Tomai 2013) 

3.5.12.  Imiquimod a resiquimod 

Resiquimod a imiquimod sú malé molekuly agonistov TLR7/8 (200-300 daltonov) 

(viď Obr. 3), ktoré po topickej aplikácii v danom mieste povzbudzujú imunitnú 

aktiváciu IFN-α, IFN-γ, TNF-α a IL-12, a to v konečnom dôsledku stimuluje bunkovú aj 

humorálnu imunitnú odpoveď.(Vasilakos and Tomai 2013; Weeratna et al. 2005) 

Aktiváciou receptoru odštartujú signalizačnú dráhu vo vnútri bunky, ktorá zapája p38 

MAPKs a NF-κB do procesu.(Warshakoon, Hood, Kimbrell, Malladi, Wu, Shukla, 

Agnihotri, Sil and David 2009) 

Tieto látky sú ešte stále vo fáze vývoja, kde sa testuje ich účinnosť ako súčasť DNA 

vakcín, aj proti chronickým vírusovým infekciám a rakovine pri rôznych formách 

aplikácie. Keďže majú úzke terapeutické rozmedzie, nebudú môcť byť zatiaľ použité v 

rámci prevencie, pretože už v nízkych dávkach ako adjuvanciá vyvolávali symptómy 

ochorenia.(Vasilakos and Tomai 2013)   

Sú skúšané aj rôzne aplikačné formy (kožné, transdermálne, injekčné) a rozdiely 

v ich účinnosti. Na základe štúdií resiquimod vykazuje, že pri topickej aplikácii je 

bezpečný a účinný na podporu miestnej imunity, oproti čomu pri injekčnej aplikácii je 

potrebná jeho úprava na to, aby pôsobil iba v mieste aplikácie.(Tomai et al. 2007; 

Vasilakos and Tomai 2013) 

 

Obr. 3 Resiquimod (R-848) 
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Prevzaté z: (AG Scientific Inc. 2012) 
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4   CIEĽ PRÁCE 

 

 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo otestovať novo navrhnuté a syntetizované látky 

s potenciálnou vnútornou aktivitou na TLR4 a TLR8 receptoroch, ktoré sú súčasťou 

vrodenej imunity. U 10 nových látok sa overovala ich agonistická aj antagonistická 

aktivita testovaním na bunkových líniách. Ich aktivita sa merala spektrofotometricky na 

základe absorbancie a hodnotila porovnávaním s aktivitou štandardných ligandov na 

TLR4 a TLR8 receptoroch.  
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5   EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 
 

5.1. Použitý materiál 

5.1.1.  Bunkový model 

Pre experiment na TLR receptoroch boli použité bunkové línie Human Embryo 

Kidney (the human embryonic kidney 293 cell line, HEK 293). Bunky s TLR4 

receptormi (HEK-Blue
TM

 hTLR4 Cells, SEAP Reporter 293 cells expressing the human 

TLR4 gene) sa pripravujú kotransfekciou génov hTLR4 receptoru, MD2/CD14 

koreceptoru a SEAP (secreted embryonic alkaline phosphatase) repotéra do buniek 

HEK 293. Podobne sa pripravujú bunky s TLR8 receptormi (HEK-Blue
TM

 hTLR8 

Cells, SEAP Reporter 293 cells expressing the human TLR4 gene), a to kotransfekciou 

génov hTLR8 receptoru a SEAP reportéra. SEAP reportérový gén kontroluje IL-12 p40 

u TLR4 a IFN-β u TLR8. Po aktivácii receptorov TLR4 aj TLR8 nasleduje stimulácia 

NF-κB a AP-1, čo vyvolá tvorbu SEAP.(InvivoGen ; InvivoGen) Princíp detekcie 

spočíva v zmene zafarbenia ružového detekčného reagencia s alkalickými fosfatázami 

QUANTI-Blue
TM

 v prítomnosti SEAP na fialovú/modrú, ktorého absorbancia sa zmerá 

na spektrofotometri.(InvivoGen ; InvivoGen ; InvivoGen) 

5.1.2.  Prístroje a pomôcky 

- Laminárny box Safeflow 1.2 (BioAir), EuroClone 

- Inkubátor CO2 FORMA Direct Heat 311, Thermo Scientific 

- Centrifuga Universal 320 R (Hettich), Schoeller 

- Multidetekčný reader Synergy HT, BioTek 

- Analytické váhy CPA225D-0CE, Sartorius Stedim Biotech  

- Vodný kúpeľ, PolyScience 

- Mikroskop inverzný, Optika Microscopes  

- Mikroskop optický, KUNZ ZP 03253 Meopta 

- Automatické pipety Research plus, Eppendorf 

- Nadstavec pre pipety, ACCU-JET 
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- Automatické pipety, Thermo Scientific 

- Bürkerova počítacia komôrka 25107, hĺbka 0,100, 1/25 1/400, Meopta 

- Počítadlo, Tally Counter SXH5136, H2-24048 

- Kúpeľ ultrazvukový, Bandelin Sonorex 

- Trepačka Vortex Mixer Wizard, Velp Scientifica 

- Inkubačné nádoby, Techno Plastic Products (TPP) 

- Kultivačné testovacie dosky, Techno Plastic Products (TPP)  

5.1.3.  Chemikálie 

- Kultivačné médium Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM), Sigma-

Aldrich 

- Antibiotiká udržiavajúce bunky  s hTLR4, HEK-Blue
TM 

Selection, InvivoGen 

- Antibiotikum blasticidin udržiavajúce bunky s hTLR8 (10 mg/ml), InvivoGen 

- Antibiotikum zeocin udržiavajúce bunky s hTLR8 (100 mg/ml), InvivoGen  

- Deaktivované médium hTLR4, Sigma-Aldrich 

- Deaktivované médium hTLR8, Sigma-Aldrich 

- Detekčné médium Quanti-Blue, Medium for detection and quantification of alkaline 

phosphatase, InvivoGen 

- Fetálne hovädzie sérum Fetal Bovine Serum (FBS) 10% (v/v), Sigma-Aldrich 

- Fetal Bovine Serum (FBS) teplom deaktivované, Sigma-Aldrich 

- Penicillin-Streptomycin 1% (P0781), Sigma-Aldrich 

- Normocin (50mg/ml), InvivoGen 

- Dimetylsulfoxid Dimethyl sulfoxide for molecular biology 100% (DMSO), Sigma-

Aldrich 

- Fosfátový pufr Dulbecco’s Phosphate-Buffered Saline (DPBS), PAA Laboratories 

- Antagonista na hTLR4 100 μg/ml, Lipopolysaccharide from Rhodobacter 

sphaeroides LPS-Rs, Sigma-Aldrich 

- Agonista na hTLR4 100 μg/ml, Lipopolysaccharide from Escherichia coli 0111B:4 

LPS-EB, Sigma-Aldrich 

- Agonista na hTLR4 1000 μg/ml, Synthetic monophosphoryl lipid A MPLAs, 

InvivoGen 
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- Agonista na hTLR8, Resiquimod (R-848), potent synthetic agonist of TLR7/TLR8 

that possesses antiviral and antitumoral activities, Sigma-Aldrich 

- Fyziologický roztok, Chlorid sodný 0,9% Braun infúzny roztok, BǀBraun 

- Voda na injekcie, Aqua pro injectione Braun, BǀBraun 

- Dezinfekčné tablety ProCura Klorsept, Anti-Germ Czech Republic 

- Dezinfekčné granule Presept Granule, Johnson&Johnson UK 

- Ethanol 70% 

5.1.4. Testované látky 

V tomto experimente bolo testovaných 10 nových nasyntetizovaných látok, ktoré sú 

primárne určené ako agonisti TLR4 receptorov, ale podľa vysokorýchlostného 

počítačového skríningu môžu vykazovať aktivitu aj na TLR8 receptoroch. Testované 

látky sú štruktúrne odlišné od LPS, MPLA aj R-848 a predstavujú substituované 

deriváty indolu DM011 – DM020 (viď Tab. 2). Výsledky meraní boli vyhodnotené 

pomocou Excelovských tabuliek a grafov.  

 

Tab. 2 Štruktúra a vlastnosti testovaných látok 

Štruktúra Ozna

čenie 

Elem. 

štruktúra 

M(g.mol
-1

) 

 

 

 

 

DM 

011 

 

 

 

C17H16N

2O 

 

 

 

264,328 

 

 

 

 

 

DM 

012 

 

 

 

 

C18H18N

2O 

 

 

 

 

278,355 



41 

 

 

 

 

 

 

DM 

013 

 

 

 

 

 

C18H18N

2O2 

 

 

 

 

 

294,354 

 

 

 

 

 

DM 

014 

 

 

 

 

C17H15C

lN2O 

 

 

 

 

298,77 

 

 

 

 

 

DM 

015 

 

 

 

 

C17H14C

l2N2O 

 

 

 

 

 

333,212 

 

 

 

 

 

DM 

016 

 

 

 

 

C21H18N

2O 

 

 

 

 

 

314,388 
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DM 

017 

 

 

 

 

C21H18N

2O 

 

 

 

 

 

314,388 

 

 

 

 

 

DM 

018 

 

 

 

 

C17H22N

2O 

 

 

 

 

 

270,376 

 

 

 

 

 

DM 

019 

 

 

 

 

C21H22N

2O 

 

 

 

 

 

318,42 

 

 

 

 

 

DM 

020 

 

 

 

 

 

C21H22N

2O 

 

 

 

 

 

318,42 
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5.2. Pracovný postup 

5.2.1.  Predpríprava buniek, vzoriek a roztokov potrebných na experiment 

Príprava a kultivácia buniek 

Takmer celý experiment s bunkami prebiehal v laminárnom boxe. Pri práci v 

laminárnom boxe boli dodržané pravidlá aseptickej práce – práca v gumených 

rukaviciach, vstupná dezinfekcia rúk, všetkých pomôcok, chemikálií, testovaných látok 

a buniek etanolom 70% potrebných k práci, laminárne prúdenie filtrovaného vzduchu. 

Všetky roztoky používané pri práci s bunkami boli predom nahriate vo vodnom kúpeli 

na teplotu tela. 

Najprv sa zmrazené bunky vo vialke vybrali z tekutého dusíka a rozmrazili sa vo 

vodnom kúpeli. Do plastovej skúmavky sa odobralo 10 ml kultivačného média a všetky 

bunky z vialky. Malá časť média sa odobrala zo skúmavky, 2x sa ním ešte vialka 

premyla a všetko sa prenieslo späť do skúmavky. Následne sa v skúmavke celý obsah 

premiešal napúštaním a odpúšťaním pipetou, čím boli odstránené i ostatné bunky 

zachytené v špičke pipety. Uzavretá skúmavka sa scentrifugovala (300 otáčok, 25°C, 5 

min). Po scentrifugovaní sa zo skúmavky odpipetoval navrchu odcentrifugovaný 

DMSO. K bunkám v skúmavke sa pridalo 10 ml kultivačného média a celý objem aj s 

bunkami sa preniesol do kultivačnej nádoby. Skúmavka sa ešte 2x prepláchla pipetou, 

aby boli prenesené všetky bunky. Po uzavretí kultivačnej nádoby sa bunky skontrolovali 

pod mikroskopom a vložili do inkubátora (37°C, 5% CO2).  

Výmena média bunkám prebiehala pravidelne 1x týždenne. Z kultivačnej nádoby sa 

odpipetovalo všetko médium a pripipetovalo sa 5-10 ml nového kultivačného média, v 

závislosti na veľkosti kultivačnej nádoby, a malé množstvo FBS pre lepšiu adhéziu 

buniek na dno nádoby. Bunky sa dali znova inkubovať.  

Príprava vzoriek 

Najprv sa na základe molekulovej hmotnosti každej vzorky vypočítali potrebné 

navážky. K tomu sa dopočítali potrebné objemy rozpúšťadla ku každej vzorke na 

doplnenie do 2 ml, aby sa získala koncentrácia vzoriek 10 mmol/l (viď Tab. 3). Každá 

vzorka sa navažovala na analytických váhach priamo do vialky pomocou kovovej 

lopatky. Kovová lopatka sa pred každou vzorkou očistila metanolom a vysušila 

utierkou. Navážky vo vialkách sa nariedili s DMSO do 2 ml (viď Tab. 3) a uzavreli. 
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Vzorky sa skontrolovali, či sa rozpúšťajú, prípadne sa premiešali na automatickej 

miešačke a znova skontrolovali. Pripravené vzorky sa uchovávali v mraziacom boxe. 

 

Tab. 3 Hodnoty navážok vzoriek a doplnených objemov dimethylsulfoxidu 

  teoretická navážka skutočná navážka presný objem Koncentrácia 

  (mg) (mg) (ml) (mmol/l) 

DM 011 5,29 5,33 2 10 

DM 012 5,57 5,6 2 10 

DM 013 5,89 5,89 2 10 

DM 014 5,97 5,93 1,98 10 

DM 015 6,66 6,7 2,01 10 

DM 016 6,29 6,24 1,98 10 

DM 017 6,29 6,25 1,99 10 

DM 018 5,41 5,47 2,02 10 

DM 019 6,37 6,36 2 10 

DM 020 6,37 6,47 2,03 10 

 

Príprava kultivačného média  

Najprv sa všetky zložky nahrejú vo vodnom kúpeli na teplotu tela. Z nádoby s 

kultivačným médiom sa odpipetovalo 54,5 ml a do nádoby sa pripipetovalo 50 ml FBS 

10%, 2,5 ml penicilin-streptomycin 1%, 2 ml HEK Blue 
TM 

Selection (pre hTLR4) / 2 

ml blasticidín, zeocin (pre hTLR8) a 1 ml normocinu. Celá zmes sa v nádobe 

premiešala pomocou pipety. Zloženie kultivačného média pre TLR receptory bez 

udržiavacích antibiotík tvorilo DMEM, glukóza 4,5 g/l, L-glutamin 2-4 mM, FBS 10% 

(v/v), penicilín 50 U/ml, streptomycin 50 μg/ml a normocin 100 μg/ml.(InvivoGen ; 

InvivoGen) 

Pasážovanie buniek 

Z kultivačnej nádoby s bunkami sa odpipetovalo všetko médium a pripipetovala 

malá časť nového kultivačného média. Nasávaním a odsávaním média v kultivačnej 

nádobe tou istou pipetou sa bunky odlepili od dna nádoby a následne sa všetky bunky 

s médiom preniesli do ďalšej kultivačnej nádoby. K bunkám sa pripipetovalo malé 

množstvo FBS 10% a zbytok kultivačného média do 5-10 ml v závislosti na veľkosti 

kultivačnej nádoby. Celý obsah sa premiešal pipetou nasávaním a odsávaním späť do 

nádoby. Pod mikroskopom sa skontrolovalo, či sú bunky porozdeľované, nie 
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v zhlukoch, a vložili sa späť do inkubátora. V priebehu experimentu sa bunky 

pravidelne každý týždeň spasážovali a použili buď na testovanie alebo na ďalšiu 

kultiváciu. 

Príprava štandardu MPLAs pre hTLR4 

Štandard bol použitý na prípravu koncentračnej rady zloženej z 3 koncentrácií – 50 

μg/ml, 5 μg/ml a 500 ng/ml. Z pôvodnej vialky sa odobralo 0,5 ml do plastovej 

skúmavky a objem sa doplnil fyziologickým roztokom do 10 ml – 50 μg/ml. Z tejto 

koncentrácie sa odobral 1 ml do ďalšej plastovej skúmavky a doplnil fyziologickým 

roztokom do 10 ml – 5 μg/ml. Z tejto koncentrácie sa odobral 1 ml do ďalšej plastovej 

skúmavky a doplnil fyziologickým roztokom do 10 ml – 500 ng/ml. Každá koncentrácia 

sa následne porozdeľovala do 8 vialiek a uchovávali sa v mraziacom boxe.  

Príprava štandardu Resiquimod R-848 

Z pôvodnej vialky štandardu o koncentrácii 10mg/ml sa zriedením vodou na 

injekcie pripravila koncentrácia 100μg/ml. Následne sa pripravený roztok štandardu 

rozdelil do 30 vialiek po 1 ml a všetky sa uchovávali v mraziacom boxe.  

 

Príprava deaktivovaného média 

Najprv sa všetky zložky nahriali vo vodnom kúpeli na teplotu tela. Z nádoby s 

kultivačným médiom sa odpipetovalo 54,5 ml a do nádoby sa pripipetovalo 50 ml 

teplom deaktivovaného FBS, 2,5 ml penicilin-streptomycin 1%, 2 ml HEK Blue TM 

Selection (pre hTLR4) / 2 ml HEK-BlueTM hTLR8 Cells (pre hTLR8) a 1 ml 

normocinu. Celá zmes sa v nádobe premiešala pomocou pipety. 

Príprava detekčného média 

Prášok detekčného média sa rozpustil v 100g vody pre injekcie a nechal sa 

rozpúšťať vo vodnom kúpeli cca 3 hodiny. Potom sa prefiltroval cez sterilný filter. 

Detekčné médium sa pripravovalo v čase potreby pred detekciou. Rozpúšťanie možno 

urýchliť v ultrazvuku.  
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5.2.2. Testovanie vzoriek látok na bunkovej línii hTLR4 

Príprava roztokov vzoriek látok a štandardov 

Vzorky vo vialkách sa najprv rozmrazili vo vodnom kúpeli. Z každej vzorky sa 

pripravili koncentrácie „desiatkovým riedením“ fyziologickým roztokom. „Desiatkové 

riedenie“ spočíva v tom, že každá nasledujúca koncentrácia testovanej látky má 10x 

menšiu koncentráciu ako predchádzajúca koncentrácia, čím sa zároveň otestovala 

rozpustnosť jednotlivých látok. Z vialky sa pipetou odobral 1 ml vzorky (10mmol/l) do 

plastovej skúmavky, pridalo sa 9 ml fyziologického roztoku a objem sa premiešal. 

Z tohto roztoku (1 mmol/l) sa odobral 1 ml do ďalšej plastovej skúmavky a doplnil 9 ml 

fyziologického roztoku. Z tohto roztoku (100 μmol/l) sa odobral 1 ml do ďalšej 

plastovej skúmavky a doplnil 9 ml fyziologického roztoku, aby sa získali požadované 

koncentrácie roztokov vzoriek 10μmol/l. Koncentrácie vzoriek 10 μmol/l boli následne 

použité na testovanie.  

Podobne boli pripravené koncentrácie štandardov zriedením s fyziologickým 

roztokom v plastových skúmavkách. (100 ng/ml LPS-RS, 10 ng/ml LPS-EB, 10 μmol/l 

MPLA)  

Príprava buniek na testovanie 

Z 3 kultivačných nádob s bunkami sa odobralo všetko médium. K prvej kultivačnej 

nádobe sa pridalo 5,5 ml deaktivovaného média, nasávaním a odsávaním média sa 

odlepili všetky bunky z dna a celý objem sa preniesol do druhej kultivačnej nádoby 

s bunkami. Rovnakým postupom sa odlepili bunky a celý objem sa preniesol do tretej 

kultivačnej nádoby. Rovnakým postupom sa odlepili bunky a celý objem sa preniesol 

do širokej plastovej skúmavky. Vzniknutá suspenzia buniek bola potom využitá jednak 

na ďalšiu kultiváciu buniek (zbytok buniek sa prenesie do novej kultivačnej nádoby a 

doplní kultivačným médiom do 10 ml) a jednak na nasadenie buniek na testovacie 

dosky. 

Pre nasadenie buniek na testovacie dosky bolo najprv nutné pomocou Bürkerovej 

počítacej komôrky stanoviť počet buniek. Zo suspenzie buniek sa odpipetovalo 0,2 ml 

do malej skúmavky a k tomu sa pridalo 1,8 ml DPBS. Nasávaním a odsávaním sa 

rozvoľnili prípadné zhluky buniek. Malá časť sa preniesla injekčnou striekačkou do 

Bürkerovej komôrky a pod mikroskopom sa spočítali bunky. Stanovila sa priemerná 
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hodnota buniek v 1 štvorci. Z toho sa vypočítal objem suspenzie s počtom buniek 

140 000/ml, čiže 2,4 x 10
6
 na dosku a dopočítal sa objem deaktivovaného média, 

kterým treba suspenziu buniek nariediť, aby sa získalo 25 000 buniek na 1 jamku pri 

objeme 180 μl na 1 jamku.  

Pripravená suspenzia buniek s deaktivovaným médiom sa rozpipetovala 

multikanálovkou po 180 μl do každej jamky do testovacej dosky (systém spätného 

pipetovania). Pripravené koncentrácie vzoriek látok a štandardov sa prepipetovali po 20 

μl do 2. - 11. jamky dosky (viď Tab. 4). Pripravená testovacia doska sa nechala stáť 30 

min v pokoji v laminárnom boxe a potom sa dala inkubovať na 16-24 hod.  

 

Tab. 4 Schéma pipetovania vzoriek látok a štandardov pri testovaní na testovacie dosky 

 

Príprava na detekciu 

Pripravilo sa detekčné médium a nahrialo vo vodnom kúpeli. Do novej testovacej 

dosky na assay sa rozpipetovalo multikanálovkou po 180 μl detekčného média a po 20 

μl sa prepipetovali pripravené bunky s látkami. Pri každej rade sa menili špičky 

multikanálovky aby nedošlo ku skresleniu výsledkov merania (systém spätného 

pipetovania). Takto pripravená doska na assay detekciu sa 1 hod dala inkubovať a 

následne sa zmerala jej absorbancia na spektrofotometri Synergy HT pri vlnovej dĺžke 

630 nm. Detekcia prebehla po 20 hod. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A

B DM011 DM012 DM013 DM014 MPLA LPS-RS DM015 DM016 DM017 DM019 B

C DM012 DM013 DM014 DM015 MPLA LPS-RS DM015 DM016 DM017 DM019 C

D DM013 DM014 DM015 DM016 MPLA LPS-RS DM015 DM016 DM017 DM019 D

E DM014 DM015 DM016 DM017 MPLA LPS-EB DM015 DM016 DM017 DM019 E

F DM015 DM016 DM017 DM018 MPLA LPS-EB DM015 DM016 DM017 DM019 F

G DM016 DM017 DM018 DM019 MPLA LPS-EB DM015 DM016 DM017 DM019 G

H H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MPLA - monofosforyl lipid A, LPS-RS - antagonista TLR4

DM011-DM020 - vzorky látok, LPS-EB - agonista TLR4
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5.2.3.  Testovanie vzoriek látok na bunkovej línii hTLR8 

Príprava roztokov vzoriek látok 

Vzorky vo vialkách sa najprv rozmrazili vo vodnom kúpeli. Potom sa otestovala 

rozpustnosť každej látky v plastovej skúmavke - 20 μl sa doplnilo fyziologickým 

roztokom do 2 ml, čím sa získala koncentrácia 100 μM. Látky sa hneď rozpustili. 

Následne sa pripravila koncentračná rada „dvojkovým“ riedením fyziologickým 

roztokom vo vialkách zložená z 5 koncentrácií pre každú vzorku. „Dvojkové riedenie“ 

spočíva v tom, že každá nasledujúca koncentrácia testovanej látky má o polovicu 

menšiu koncentráciu ako predchádzajúca koncentrácia. Zo skúmavky sa pipetou 

odobral 1 ml vzorky (100 μM) do plastovej vialky, pridal sa 1 ml fyziologického 

roztoku a objem sa premiešal. Z tohto roztoku sa odobral 1 ml do ďalšej plastovej 

vialky a doplnil 1 ml fyziologického roztoku. Takto sa pripravili ešte 3 koncentrácie 

každej vzorky. Z každej vzorky bolo pripravených 5 koncentrácií – 100 μM, 50 μM, 25 

μM, 12,5 μM a 6,25 μM. 

Príprava roztokov štandardu R-848 

Štandard sa najprv rozmrazil vo vodnom kúpeli. Následne sa z neho pripravila 

koncentračná rada „dvojkovým“ riedením fyziologickým roztokom vo vialkách zložená 

z 5 koncentrácií - 100 μg/ml, 50 μg/ml, 25 μg/ml, 12,5 μg/ml a 6,25 μg/ml. 

Príprava buniek na testovanie 

Z kultivačnej nádoby s bunkami v laminárnom boxe sa odobralo všetko médium. 

K bunkám v nádobe sa pridali 3 ml deaktivovaného média, nasávaním a odsávaním 

média sa odlepili všetky bunky z dna a celý objem sa preniesol do širokej plastovej 

skúmavky. Vzniknutá suspenzia buniek bola potom využitá jednak na ďalšiu kultiváciu 

buniek a jednak na nasadenie buniek na testovacie dosky. 

Pre nasadenie buniek na testovacie dosky sa stanovil počet buniek pomocou 

Bürkerovej počítacej komôrky. Zo suspenzie buniek sa odpipetovalo 0,2 ml do malej 

skúmavky a k tomu sa pridalo 1,8 ml DPBS. Nasávaním a odsávaním sa rozvoľnili 

prípadné zhluky buniek. Malá časť sa preniesla injekčnou striekačkou do Bürkerovej 

komôrky a pod mikroskopom sa spočítali bunky. Stanovila sa priemerná hodnota 

buniek v 1 štvorci. Z toho sa vypočítal objem suspenzie s počtom buniek 140 000/ml, 
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čiže 2,4 x 10
6
 na dosku (6,44 x 10

6
 na 2 dosky aj s rezervou) a dopočítal sa objem 

deaktivovaného média, ktorým treba suspenziu buniek nariediť, aby sa získalo 25 000 

buniek na 1 jamku pri objeme 180 μl na 1 jamku.  

Pripravená suspenzia buniek s deaktivovaným médiom sa rozpipetovala 

multikanálovkou po 180 μl do každej jamky, do 2 testovacích dosiek (systém spätného 

pipetovania). Každá vzorka látky bola na samostatnej testovacej doske. Pripravené 

koncentrácie vzoriek látok sa prepipetovali po 20 μl do 2. - 6. jamky. Do 7. - 11. jamky 

oboch dosiek sa po 20 μl napipetovali pripravené koncentrácie štandardu R-848 (viď 

Tab. 5). Obe pripravené testovacie dosky sa nechali stáť 30 min v pokoji v laminárnom 

boxe a potom sa dali inkubovať na 16-24 hod. 

Tab. 5 Schéma pipetovania koncentrácií vzoriek pri testovaní na testovacie dosky 

 

Príprava na detekciu 

Pripravené detekčné médium sa nahrialo vo vodnom kúpeli. Do 2 nových 

testovacích dosiek na assay sa rozpipetovalo multikanálovkou po 180 μl detekčného 

média a po 20 μl sa prepipetovali pripravené bunky s látkami z oboch dosiek. Pri každej 

rade sa menili špičky multikanálovky aby nedošlo ku skresleniu výsledkov merania 

(systém spätného pipetovania). Takto pripravené dosky na assay detekciu sa 1 hod dali 

inkubovať a následne sa zmerala ich absorbancia na spektrofotometri Synergy HT pri 

vlnovej dĺžke 630 nm. Detekcia sa urobila po 20 hod.  

 

5.2.4.  Testovanie vzoriek látok na antagonizmus na bunkovej línii hTLR8 

Príprava roztokov vzoriek látok 

Vzorky vo vialkách sa najprv rozmrazili vo vodnom kúpeli. Potom sa každá látka 

rozpustila v plastovej skúmavke - 20 μl sa doplnilo fyziologickým roztokom do 2 ml, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vzorka   A 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml A    R-848

látky       B 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml B

C 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml C

D 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml D

E 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml E

F 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml F

G 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml G

H 100 μM 50 μM 25 μM 12,5 μM 6,25 μM 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 12,5 μg/ml 6,25 μg/ml H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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čím sa získala koncentrácia 100 μM. Následne sa pripravila koncentračná rada 

„dvojkovým“ riedením fyziologickým roztokom vo vialkách zložená zo 4 koncentrácií 

pre každú vzorku. Z každej vzorky boli pripravené 4 koncentrácie – 100 μM, 50 μM, 25 

μM a 12,5 μM. 

 

Príprava roztokov štandardu R-848 

Štandard sa najprv rozmrazil vo vodnom kúpeli. Následne sa z neho pripravila kon-

centračná rada „dvojkovým“ riedením fyziologickým roztokom vo vialkách zložená zo 

4 koncentrácií - 100 μg/ml, 50 μg/ml, 25 μg/ml a 12,5 μg/ml. 

Príprava buniek na testovanie 

Z kultivačnej nádoby s bunkami v laminárnom boxe sa odobralo všetko médium. K 

bunkám v nádobe sa pridali 3 ml deaktivovaného média, nasávaním a odsávaním média 

sa odlepili všetky bunky z dna a celý objem sa preniesol do širokej plastovej skúmavky. 

Vzniknutá suspenzia buniek bola potom využitá jednak na ďalšiu kultiváciu buniek a 

jednak na nasadenie buniek na testovacie dosky. 

Pre nasadenie buniek na testovacie dosky sa stanovil počet buniek pomocou 

Bürkerovej počítacej komôrky. Zo suspenzie buniek sa odpipetovalo 0,2 ml do malej 

skúmavky a k tomu sa pridalo 1,8 ml DPBS. Nasávaním a odsávaním sa rozvoľnili 

prípadné zhluky buniek. Malá časť sa preniesla injekčnou striekačkou do Bürkerovej 

komôrky a pod mikroskopom sa spočítali bunky. Stanovila sa priemerná hodnota 

buniek v 1 štvorci. Z toho sa vypočítal objem suspenzie s počtom buniek 156 000/ml, 

čiže 3,12 x 10
6
 v 20 ml na dosku (6,24 x 10

6
 na 2 dosky, aj s rezervou) a dopočítal sa 

objem deaktivovaného média, ktorým treba suspenziu buniek nariediť, aby sa získalo 25 

000 buniek na 1 jamku pri objeme 160 μl na 1 jamku.  

Pripravená suspenzia buniek s deaktivovaným médiom sa rozpipetovala 

multikanálovkou po 160 μl do každej jamky, do 2 testovacích dosiek (systém spätného 

pipetovania). Každá vzorka látky sa pipetovala na samostatnú dosku 2x. Pripravené 

koncentrácie vzoriek látok sa prepipetovali po 20 μl podľa klesajúcej koncentrácie 

vodorovne. Pripravené koncentrácie štandardu R-848 sa prepipetovali po 20 μl podľa 

stúpajúcej koncentrácie zvisle do oboch dosiek. Do jamiek, kde bola len vzorka látky 

alebo len štandard, sa doplnil objem jamky 20 μl fyziologického roztoku (viď Tab. 6). 
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Obe pripravené testovacie dosky sa nechali stáť 30 min v pokoji v laminárnom boxe a 

potom sa dali inkubovať na 16-24 hod. 

Tab. 6 Schéma pipetovania koncentrácií na testovacie dosky pri testovaní na antagonizmus 

 

Príprava na detekciu 

Pripravené detekčné médium sa nahrialo vo vodnom kúpeli. Do 2 nových 

testovacích dosiek na assay sa rozpipetovalo multikanálovkou po 180 μl detekčného 

média a po 20 μl sa prepipetovali pripravené bunky s látkami z oboch dosiek. Pri každej 

rade sa menili špičky multikanálovky aby nedošlo ku skresleniu výsledkov merania 

(systém spätného pipetovania). Takto pripravené dosky na assay detekciu sa 1 hod dali 

inkubovať a následne sa zmerala ich absorbancia na spektrofotometri Synergy HT pri 

vlnovej dĺžke 630 nm. Detekcia sa urobila po 20 hod. 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vzorka   A A    R-848

(μM)       B 100  /  0 50  /  0 25  /  0 12,5 / 0 0 100  /  0 50  /  0 25  /  0 12,5 / 0 0 B  (μg/ml)

C 100 / 12,5 50 / 12,5 25 / 12,5 12,5 / 12,5 0 / 12,5 100 / 12,5 50 / 12,5 25 / 12,5 12,5 / 12,5 0 / 12,5 C

D 100  /  25 50 / 25 25 / 25 12,5 / 25 0  /  25 100 / 25 50 / 25 25 / 25 12,5 / 25 0  /  25 D

fyziol.    E 100  /  50 50 / 50 25 / 50 12,5 / 50 0  /  50 100 / 50 50 / 50 25 / 50 12,5 / 50 0  /  50 E    fyziol.

roztok    F 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 0  /  100 F    roztok

G G

H H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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6   VÝSLEDKY 

 
 

6.1. Receptory TLR4 

6.1.1.  Agonizmus testovaných látok 

Pri tomto testovaní bola každá vzorka látky napipetovaná zvlašť do jamky, ako 

kontrolné vzorky slúžili zvlášť napipetované vzorky štandardov (LPS-Rs, LPS-EB) a 

porovnávacím vzorkom bol zvlášť napipetovaný štandard MPLA. Agonistická aktivita 

látok je charakterizovaná  ich schopnosťou aktivovať receptor TLR4, čo vyvolá 

produkciu SEAP-u, a teda zvýši absorbanciu odpovedajúcu výške aktivácie receptoru. 

Sila aktivácie receptorov jednotlivými vzorkami látok je porovnávaná s aktiváciou 

receptorov štandardom MPLA, ktorý predstavuje 100% agonistu. Látky DM018 

a DM020 neboli na toto testovanie použité pre nedostatočnú rozpustnosť. Odozvy 

jednotlivých látok možno vidieť na grafe nižšie (viď Obr. 4). 

 

Obr. 4 Agonistická aktivita vzoriek na TLR4 receptoroch 
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6.2. Receptory TLR8 

6.2.1.  Agonizmus testovaných látok 

Pri testovaní agonizmu jednotlivých látok sa pipetovali do jamiek s bunkami zvlášť 

koncentrácie vzoriek látok a zvlášť koncentrácie štandardu R-848 (viď Obr. 5, Obr. 6). 

Agonistická aktivita je charakterizovaná pri zvyšujúcej sa koncentrácii látky alebo 

štandardu  zvyšujúcou sa absorbanciou, ktorá vypovedá o zvyšujúcom sa množstve 

SEAP-u, a teda o vyššej aktivácii receptora. Krivka R-848 na grafoch predstavuje 

štandardnú odozvu po aktivácii TLR8, ktorému sa majú podobať krivky ostatných 

ligandov, v prípade, že došlo nimi k aktivácii receptora. Zo štandardnej krivky R-848 

možno odčítať EC50 (stredná efektívna dávka), ktorá sa nachádza v inflexnom bode 

krivky, t.j. hodnota okolo 30 μM. Látka DM014 pre zlú rozpustnosť nakoniec nebola na 

agonizmus ani antagonizmus testovaná.  

 

 

Obr. 5 Agonistická aktivita ligandov DM011-DM015 a štandardu R-848 na TLR8 receptoroch 
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Obr. 6 Agonistická aktivita ligandov DM016-DM020 a štandardu R-848 na TLR8 receptoroch 

6.2.2. Antagonizmus testovaných látok 

Pri testovaní antagonizmu jednotlivých látok sa pipetovali do jamiek s bunkami 

koncentrácie vzoriek látok s jednotlivými koncentráciami štandardu R-848 a jamky so 

samotnými koncentráciami látky alebo štandardu R-848 predstavovali kontrolné vzorky. 

Antagonistická aktivita je charakterizovaná pri znižujúcej sa koncentrácii látky 

zvyšujúcou sa absorbanciou, ktorá vypovedá o zvyšujúcej odozve na štandard R-848, 

a teda o vyššej aktivácii receptora cez tvorbu SEAP-u. To znamená, že ak má látka 

antagonistickú aktivitu, dokáže agonistu vytesniť z väzby na receptore a znížiť jeho 

účinnosť pri aktivácii receptora a následnej signalizačnej kaskády. Na grafe by krivky 

znázorňujúce jednotlivé koncentrácie štandardu mali pri klesajúcej koncentrácii 

testovanej látky stúpajúcu tendeciu, ako možno slabšie vidieť na grafe testovanej látky 

DM015 (viď Obr. 7, Obr. 8). Z kriviek R-848 na grafe tiež možno odčítať EC50, ktorá 

tiež predstavuje hodnotu okolo 30 μM.   
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Obr. 7 Antagonistická aktivita ligandu DM015 na TLR8 receptoroch 
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Obr. 8 Antagonistická aktivita ligandov DM011-DM020 na TLR8 receptoroch 
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7   DISKUSIA 

 

 

Pomocou vysokorýchlostného skríningu boli navrhnuté tieto testované látky primárne 

ako ligandy receptorov TLR4, ktoré sú štruktúrne odlišné od prirodzeného štandardu 

LPS stimulujúceho príslušné receptory. Napriek tomu počitač predikoval určitú 

teoretickú aktivitu  týchto ligandov aj na receptoroch TLR8. Grafy agonistickej aktivity 

testovaných látok na receptoroch TLR8 nepotvrdili žiadnu vnútornú aktivitu na týchto 

receptoroch. Agonistická aktivita štandardu R-848 na receptoroch TLR8 je veľmi dobre 

viditeľná na grafoch a má esovitý priebeh so stúpajúcou tendenciou pri stúpajúcej 

koncentrácii štandardu. Odčítaná hodnota EC50 znamená, že koncentrácia štandardu R-

848 30μM vyvolá polovičný účinok aktivácie receptorov TLR8, čiže odozva 

imunitného systému je polovičná oproti jeho maximálnej odozve.  Z grafov vyplýva, že 

látky takejto chemickej štruktúry nevytvoria väzbu s receptorom TLR8 potrebnú pre 

aktiváciu príslušnej imunitnej odpovede.  

Výsledky antagonistickej aktivity na TLR8 receptoroch jednotlivých testovaných látok 

vyšli rôzne, nezmyselne ale hlavne nepotvrdili ani antagonistickú aktivitu, s výnimkou 

látky DM015. Testovaná látka DM015 vykazuje veľmi slabú antagonistickú aktivitu 

typickú priebehom stúpajúcej krivky koncentrácie štandardu  pri klesajúcej koncentrácii 

látky. To znamená, že látka potvrdila slabú schopnosť vytesniť agonistu z receptora 

TLR8. Tento výsledok by bolo treba potvrdiť ďalším pokročilejším testovaním, ktoré 

by rozhodlo, či má význam ďalej pracovať s látkou tohto typu.  

Hlavný dôvod neúspešnosti tohto experimentu je podmienený tým, že testované látky 

boli navrhnuté ako ligandy pre TLR4 receptory, ale keďže nám bunky exprimujúce 

receptory TLR4 nechceli rásť počas kultivácie ani za dodržania stanovených podmienok 

kultivácie, ako náhrada boli použité bunky exprimujúce receptory TLR8. Na základe 

predikcie určitej odozvy týchto látok aj na receptoroch TLR8 malo význam  toto 

tvrdenie výzkumom potvrdiť alebo vyvrátiť.  

Po otestovaní látok na receptoroch TLR8 sa použila nová bunková línia exprimujúca 

TLR4 receptory, ktorá už bola pripravená bez problémov. Látky boli dodatočne 

otestované na ich agonistickú aktivitu na TLR4 receptoroch, avšak z dôvodu nedostatku 

času už nie na ich antagonistickú aktivitu. Na grafe je vidieť, že látka DM014 vykazuje 
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predpoklad pre potenciálne adjuvans. Jej agonistická aktivita je približne 25% v 

maximálnej rozpustnej koncentrácii v porovnaní so 100% agonistickou aktivitou 

štandardu MPLA. To znamená, že látky vyvolávajú zmeny v bunke po naviazaní na 

receptor, ktoré by mohli byť využité na stimuláciu imunitnej odpovede. Menší 

predpoklad adjuvancia preukázala aj látka DM019, a to okolo 10%, a látka DM016, 

okolo 8%. Ostatné vzorky látok tiež stimulovali receptor TLR4, ale nie v dostatočnej 

miere perspektívnej pre ďalšie skúmanie ich potenciálu. Na základe výsledkov by som 

vzorky DM014, DM019 a DM016 odporúčila na ďalšie otestovanie zamerané na 

agonizmus na TLR4 receptoroch. 

Rozmanitosť v jednotlivých grafoch môže byť ovplvnená aj samotným testovaním na 

bunkových líniách, keďže sa používajú živé bunky, nemožno očakávať vysokú presnosť 

a jednotnosť v odozve receptorov buniek. Limitáciou výsledkov je aj ľudský faktor, 

kedy je možné dopustiť sa malých chýb nevedomky, a tie v konečnom výsledku môžu 

ovplyvniť výsledok. Dôležitým faktorom, ktorým možno urobiť chybu pri experimente 

je aj práca v laminárnom boxe za aseptických podmienok, kedy aj menšie nedodržanie 

podmienok tejto práce ovplyvní bunky, a tým aj výsledky merania. Preto výsledky, 

ktoré boli dosiahnuté v tomto experimente by bolo možné upresniť viacnásobným 

skúšaním tej istej látky.  
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8   ZÁVER 

 

 

Nájdením nových adjuvancií k vakcínam možno použitie vakcín posunúť o ďalší krok 

vpred, hlavne čo sa týka ochorení, na ktoré ešte nie je vyrobená vakcína pre 

komplikovanosť úpravy patogénu, ako napr. vírus HIV. Výskum potenciálnych 

ligandov na TLR receptory sa eštelen rozmáha, to znamená, že nasledujúce výsledky 

výskumov prispejú k súbornejšiemu pohľadu na štruktúru a funkciu ligandov na 

receptory TLR4 alebo TLR8.  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo otestovať novo navrhnuté a nasyntetizované látky 

s potenciálnou vnútornou aktivitou na TLR4 a TLR8 receptoroch. Na základe 

výsledkov mojich meraní možno zhodnotiť, že niektoré látky, predovšetkým DM014, 

majú predpoklady na vhodné adjuvanciá k vakcínam založených na agonizme k TLR4 

receptorom. Hoci imunitu nedokázali aktivovať prostredníctvom TLR8 receptorov, 

látka DM015 dokázala slabú schopnosť potlačiť aktiváciu týchto receptorov, čo by sa 

mohlo využiť v prípade autoimunitných ochorení, kedy treba tlmiť nadmernú stimuláciu 

imunitného systému. Bolo by potrebné tieto vlastnosti bližšie preskúmať nasledovným 

podrobnejším meraním a hodnotením. Rovnako spätne možno syntézu nových 

agonistov receptorov TLR8 nasmerovať k iným štruktúram.  
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