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Základní protiherpetická virostatika

Acyclovir (ACV) Acyclovir (ACV) – analog guaninu, prodrug 
účinné látky, nutná trifosforylacetrifosforylace: 
1. – virová (HSV) thymidinkináza, 2. buněčná GMP 
kináza, 3. buněčná nukleosid difosfát kináza
acyclovir trifosfát slouží jako substrát pro DNA-pol a je 
včleněn na 3´ konec DNA a brání dalšímu čtení
(terminator)
Valaciclovir – valyl -,ester- acyclovir, ↑ p.o.

Penciclovir – acyklický derivát guaninu
Famciclovir – diacetylester pencikloviru, ↑ p.o.
Cidofovir – analog cytosinu
Foscarnet - analog pyrofosfátu, váže se s DNA pol



HSV - rezistence

• Spojená s dlouhodobým používáním antiherpetik 
(recidivující infekce, profylaxe u imunosuprimovaných 
pacientů) 

• Relativně v pozadí (v porovnání s CMV)
• Vzhledem k účinku antivirotik – dva hlavní cíle: virová

thymidinkináza (fosfokináza) – gen UL23; a virová DNA 
polymeráza – gen UL30



HSV - rezistence

UL 23 gen - gen pro virovou thymidinkinázu, protein o 
376, resp. 375 aminokyselinách, poškození její fce => 
blokace fosforylace ACV a jeho derivátu

•• TK negative mutants TK negative mutants – nedojde k vytvoření fční TK
•• TK low producer mutants TK low producer mutants – TK vytvořena, ale se ↓ fcí
•• TK altered mutants TK altered mutants – TK substrátově specifická, tj. 

pouze pro thymidin, ale ne pro ACV
Cca 95 % mutant je z prvních dvou skupin, výjimečně je 

tvořen substrátově specifický enzym
UL23 gen – obecně vysoký stupeň polymorfismů, ale 

většinou bez vztahu k rezistenci



HSV – rezistence UL23 gen
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HSV - rezistence

UL 30 gen - gen pro virovou DNA polymerázu (spolu s 
genem UL42), protein o velikosti 1240 aminokyselin. 
DNA-pol je nezbytná v replikaci a reparaci vlastní DNA!

• Mutace nevýhodná (často neslučitelná s existencí viru) 
– tvoří cca 5% známých rezistencí k ACV

• Nejčastěji mutace v konzervativním regionu II a III (R-
ACV) a regionech II a VII (cross rezistence ACV,FOS), δ-
region C (R-ACV)

• Často i spojený typ rezistence – ACV, CID, FOS



HSV – rezistence UL30 gen
Piret J et Boivin G. Resistance of herpes simplex viruses to nucleotide analogues: mechanism, prevalence and management. Antimicrob Agents Chemother 
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HSV – rezistence - prevalence
ImunokompetentnImunokompetentníí populacepopulace
Studie USA, GB: 0,3 – 0,7 %, zpravidla bývají spojené s 

rekurentními infekcemi nebo keratitidou - terapie
ImunokompromitovanImunokompromitovanáá populacepopulace
Podle zahraničních studií se pohybuje mezi 3,5 – 10 %, 

HIV: 3,5-7 %, SOT: 2,5 – 10 %, BMT: 4,1-10,9 %. Jiné
zase udávají prevalenci kolem 2,5 %.

Situace v ČR ??
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Název: Detekce rezistence k acicloviru u izolátů HSV ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové pomocí metod 
sekvenční analýzy 

Cíle: zavést fční metodiku genomové sekvenace schopné
detekovat  mutace spojené se vznikem rezistence. 
Zavést a porovnat sekvenční analýzu 
dle Sangera s novou metodou NGS na 
přístroji Illumina MiSeq

Metodika: rozsáhlá fáze přípravy – mapa mutací v genech 
UL23 a UL30, výběr úseků jednotlivých genů pro 
sekvenční analýzu, design primerových sad úseků
vhodných pro analýzu dle Sangera tak i sad pro NGS. 
Poolování klinických vzorků pro následnou analýzu.
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Očekávané výsledky: očekáváme výhodnost použití NGS 
– teoretická vyšší senzitivita (od 3% X 15-20%), rychlost 
(příprava X vlastní použití) 

Počet úseků pro analýzu dle Sangera – 6 úseků, celkem sekvenace 
12 produktů

Počet úseků pro NGS analýzu – amplifikace 17 fragmentů do 
knihovny. 

Počet popsaných mutací v genu UL23 spojených s rezistencí na 
antivirotika – 134 (Sauerbrei et al., 2016)

Počet popsaných mutací v genu UL30 spojených s rezistencí na 
antivirotika – 64 (Sauerbrei et al., 2016)

První výsledky: prvotní testovací reakce s analýzou dle Sangera, 
zahájení testování analýzy na NGS



Děkuji za pozornost


