Abstrakt
Aminokyselinové záměny v HIV proteáze či jejím substrátu, které snižují citlivost k
proteázovým inhibitorům, představují celkem složitý problém, který není jasně charakterizován.
Četné mechanismy, jakými mnohdy velmi komplikovaná skladba mutací ovlivňuje vazbu
inhibitoru, musí nutně být analyzovány na molekulární úrovni, a to nejlépe sérií metod, počínaje
experimenty s rekombinantními viry, enzymovými esejemi, strukturálními a termodynamickými
studiemi či molekulární dynamikou. Každý výsledek pak může pomoci sestavit dohromady jakousi
mozaiku evoluce vzniku rezistence k proteázovým inhibitorům, a tím se nepřímo podílet na vývoji
ještě účinnějších léků tzv. třetí generace cílených proti HIV/AIDS.
Tato dizertační práce představuje několik analýz zabývajících se vznikem rezistence u HIV
viru právě na molekulární úrovni. Zaměřili jsme se konkrétně na evoluční dráhu vedoucí
k rezistenci k proteázovému inhibitoru nelfinaviru, dále na tzv. lopinavirové mutační skóre, poté na
výskyt aminokyselinových inzercí v genu HIV proteázy a jejich vliv na rezistenci k proteázovým
inhibitorům a v neposlední řadě jsme analyzovali vysoce mutované varianty HIV proteázy
izolované z pacientů, u kterých již nebyla účinná terapie darunavirem. Jelikož jsme byli schopni
pracovat s širokou škálou technik, podařilo se nám objasnit a poskládat alespoň některé střípky
týkající se evoluce viru, zejména pak posledního kroku životního cyklu HIV, a tím přinést cenné
poznatky nutné k vývoji nových originálních léčiv.

Cíle projektu
Všechny čtyři cíle práce měly jedno společné: prozkoumat různé mechanismy vedoucí ke
vzniku rezistence k inhibitorům HIV proteázy. Prvním úkolem jsme si zvolili analyzovat evoluční
dráhu vedoucí ke vzniku rezistence k proteázovému inhibitoru nelfinaviru a objasnit jednotlivé role
tzv. kompenzačních mutací ve smyslu in vitro kinetických studií, strukturálních a
termodynamických analýz a molekulové dynamiky. Druhým cílem bylo objasnit význam tzv.
lopinavirového mutačního skóre, konkrétně vliv mutace I47A samotné a na pozadí dalších mutací
vyskytujících se v proteáze izolované z pacienta; a dále pak objasnit roli doprovodných mutací na
molekulární úrovni. Naším třetím úkolem pak bylo prozkoumat pravděpodobně zcela nový
mechanismus vzniku rezistence, který představují aminokyselinové inzerce v proteáze. Cílem bylo
analyzovat proteázy odvozené z pacientů, které obsahovaly jednu aminokyselinovou inzerci
v pozicích 33 či 35 a opět je charakterizovat pomocí in vitro enzymových kinetických studií,
krystalových struktur a replikačních kapacit příslušných rekombinantních virů. Poslední úkol
v sobě zahrnoval proteázy izolované z pacientů necitlivých na terapii darunavirem, které v sobě
nesly značný počet tzv. rezistentních mutací. Naším záměrem bylo prostudovat parametry vedoucí
k necitlivosti na darunavir ve smyslu enzymové kinetiky, strukturní analýzy a termodynamických
charakteristik.

Shrnutí
V první publikaci této dizertační práce jsme se zaměřili na dvě evoluční dráhy vedoucí
k rezistenci k nelfinaviru zahrnující mutace D30N a L90M. Dále jsme zkoumali efekt
kompenzačních mutací, vše pomocí in vitro kinetických enzymových studií, termodynamické a
strukturální analýzy a molekulové dynamiky. Vedle mnohého jsme se naučili, že pouze díky
kombinaci nejrůznějších molekulárních technik jsme schopni plně analyzovat daný problém.
Druhou publikací jsme zamířili do problematiky vývoje lopinavirové rezistence. Lopinavir, jakožto
proteázový inhibitor druhé generace, byl navržen k inhibici již rezistentních variant viru a je široce
používán s velmi dobrými výsledky. Porozumění jeho rezistentnímu profilu bylo pro nás skutečnou
výzvou. Popsali jsme strukturní změny vznikající díky mutaci I47A uměle zanesené na pozadí
kombinace mutací izolovaných z pacienta a vysvětlili jsme jejich jednotlivé vlivy pomocí
vypočtených energií z molekulové dynamiky. Práce shrnutá ve třetí publikaci byla pro nás doslova
„třešničkou na dortu“. Zaměřili jsme se na problematiku aminokyselinových inzercí v HIV
proteáze ve smyslu enzymových kinetických měření, replikace příslušných virů a strukturní
analýzy. Dokonce jsme byli první, komu se podařilo vyřešit strukturu HIV-1 proteázy obsahující
inzerci. Ukázali jsme, že tyto inzerce v proteáze mohou představovat zcela nový ojedinělý
mechanismus vývoje rezistence k proteázovým inhibitorům. Nakonec data publikovaná
v posledním, čtvrtém článku, opět potvrdila, že čím lepší proteázový inhibitor, tím složitější je jeho
rezistentní profil. Darunavir představuje inhibitor s vysokou genetickou bariérou ke vzniku
rezistence a vyžaduje tak kombinaci značného množství mutací k podstatnému snížení citlivosti.
Zaměřili jsme se na jeho tzv. mutační skóre, opět jakýsi souhrn mutací odpovědný za vznik
rezistence tím, že jsme zanalyzovali proteázy odvozené z několika pacientů, které obsahovaly
doslova rekordní počet mutací. Připravili jsme je nejen v dostačující kvantitě a kvalitě pro
proteinovou krystalizaci, ale také se nám podařilo vykrystalovat a vyřešit strukturu dvou komplexů
proteázy s darunavirem, na kterých jsme ukázali strukturní změny, které jsou s největší
pravděpodobností odpovědné za vznik rezistence.

Obrázek 1: Pozice mutací ve dvou proteázových variantách v naší studii zabývající se rezistencí na darunavir.

