Nová látka s účinky proti parazitu Leishmania
Leishmaniáza je choroba působená vnitrobuněčnými parazity rodu Leishmania (Trypanosomatidae), které jsou
přenášeny krev sajícím hmyzem a napadají makrofágy. Choroba je endemická v 98 zemích světa včetně jižní Evropy,
celkový počet nemocných dosahuje 12 miliónů. Nejvážnější formou onemocnění je viscerální leishmaniáza, kdy
parazité napadají slezinu a játra, na niž ročně umírá přes 50 000 lidí. Leishmaniáza je vážným zdravotním problémem,
protože neexistuje účinná lidská vakcína ani vhodná a snadno aplikovatelná léčba bez vedlejších účinků. V našich
předchozích experimentech jsme testovali knihovnu 2500 chemických sloučenin na antileishmanní účinky a nalezli
jsme látku DPI (diphenyleneiodonium), která je srovnatelně aktivní v zabíjení parazitů jako současně nejlepší
používaný lék amphotericin B (Amph. B)(IC50 = 0.010 μM), zatímco amphotericin B IC50 = 0.039 μM), ale nebyla
cytotoxická pro testované lidské buňky. Látka zabíjela parazity jak v myších, tak v lidských makrofázích. Určili jsme,
že látka působí nejen in vitro, ale má také účinky in vivo (Obr. 1).

Analýza účinku látky po 6 týdnech infekce myší vnímavého kmene BALB/c parazitem Leishmania major ukázala, že
podání DPI vedlo ke snížení množství parazitů ve slezině a v játrech a ke zmenšení splenomegalie a hepatomegalie
ve srovnání s neléčenými zvířaty.
Dále jsme určili mechanismus účinku sledované látky (Obr.2): Analýza pomocí hmotové spektroskopie ukázala, že
látka působí pomocí snížení glutathionu v buňkách parazitů.
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