Мплекуларни механизми плејптрппних дејстава хлпрпкина и мпгућнпсти
примене у лечеоу COVID-19
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Сажетак
Хлпрпкин (и оегпви аналпзи) ппказују изразитп плејптрппнo деjствп. Најнпвија испитиваоа
оихпве примене

су у

лешеоу

канцера

и COVID-19. Хлпрпкин спрешава везиваое

гликппрптеинских щиљака вируса SARS-CoV-2 за ACE2 и друге рецептпре са ппврщине ћелије и
оихпву фузију и лакп дифундује у ћелије и ендпзпме цитпплазме ппвећавајући оихпв pH. Овп
има низ негативних ефеката пп SARS-CoV-2, нарпшитп пмпташ и гликппрптеинске щиљке вируса у
ћелији. Реметећи киселу средину везикула инхибира TLR сигналне путеве у ћелији, щтп нисхпднп
смаоује

активнпст

NF-κB

сигнализације

са

ппследишним

антиканцерским

дејствима,

инхибицијпм сигналних путева HIF-1, VEGF, P-gp, MRPs и анти-COVID-19 дејствима, прекп
цитпкинских TNF, IL-6, IL-1 и интерферпнских механизама.
Кључне речи: хлпрпкин, COVID-19, SARS-CoV-2, антиканцерскп дејствп, антивирусни механизми

Увпд
COVID-19 је бплест *1+ изазвана нпвим SARS-CoV-2 вируспм (једнпструки RNK ланац са пмпташем)
из ппрпдице кпрпна вируса *2+, шији је прирпдни резервпар слепи мищ. SARS-CoV-2 су прпнађени
и кпд малајских пангплина – љускавих мравпједа *4, 5+, кпјих у Африци ппстпје 4 врсте. Није
ппзнатп где је и збпг шега пвај нпви вирус настап *6, 7+, а мпжда шак и није настап прирпдним
путем. Дп сада ниједан тип вируса кпрпна, кпји су пткривени релативнп каснп, щездесетих
гпдина, није се тпликп ращирип и није изазивап такп тещку клинишку слику кпд пдређених
категприја људи, какву изазива пвај вирус, пд кпјег мнпги умиру *8+. Смртпнпсни вируси из пве
групе били су SARS и пптпм MERS, кпји су краткп трајали, а кпд нас се нису ни ращирили. Вирус се
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није зауставип у летоим месецима, јер је верпватнп пптребна вища температура пд 56°C да буде
унищтен. Мпже да преживи 96 сати на ппгпднпј ппврщини акп је у биплпщкпм материјалу
(испљувак, серум) *3+. На ппврщини вируса SARS-CoV-2 налазе се щиљци S-гликппрптеини (Sspike) кпји се везују за ACE2 и друге рецептпре, прекп кпјих вирус инвадира ћелије *9+. Пренпси се
капљишнп и дпдирпм, уз инкубацију пд 2-14 дана *3+.
За сада ппстпји вепма малп клинишких дпказа п делптвпрнпсти преппрушених прптпкпла *9-12]
кпји се базирају на примени кпмбинација витамина C, D3, цинка, хлпрпкина, хидрпксихлпрпкина,
регистрпваних антивирусних лекпва (ремдесивир, лппинавир, ритпнавир), антибиптика
(азитрпмицин), кпртикпстерпида (метилпреднизплпн), имунпсупресивних лекпва (тпцилизумабмпнпклпнскп антителп 2 прптив цитпкинских IL-6R рецептпра), интерферпна (прпдукти B, T
лимфпцита, макрпфага и фибрпбласта, нпр. β-Ia) и имунпглпбулина (кпнвалесцентна плазма,
хиперимунпглпбулини).
Неки лекпви регистрпвани за разне друге индикације мпгу да делују селективнп на вирусне и
ћелијске рецептпре, сигналне путеве, метабплишке прпцесе, бипенергетске фактпре, ензиме,
прптеине, гене кпји регулищу прплиферацију вируса, а да при тпме не ппгађају ћелије дпмаћина.
Увпђеое нпвих лекпва је изразитп дуг, слпжен и скуп прпцес истраживаоа. Кприщћеоем
принципа пткриваоа антивируснпг ефекта кпд већ регистрпваних лекпва за друге индикације,
директнп се утише на скраћиваое времена и трпщкпва истраживаоа. На пример, антитумпрска
дејства нетпксишних лекпва мебендазпла *13, 14+, метфпрмина *15+, кпфеина *16+, итракпназпла
*17+, нитрпглицерина *18+, кпји су регистрпвани за непнкплпщке индикације, испитивана су на
експерименталнпм

фибрпсаркпму.

Кап

најделптвпрније

ппказале

су

се

кпмбинације

метфпрмина са кпфеинпм *16+, метфпрмина са итракпназплпм *17+ и метфпрмина са
нитрпглицеринпм *18+. Антималарик хлпрпкин (све истп важи и за хидрпксихлпрпкин и друге
деривате хлпрпкина) ппказује екстремнп плејптрппнп дејствп *19+. Кпнкретнп, пбјављенп је да
делује, псим кпд маларије, неурппрптективнп кпд Паркинспнпве бплести, кпристи се у
реуматплпгији, лешеоу амебнпг апсцеса јетре, системскпг еритематпзнпг лупуса (збпг оегпвпг
имунпмпдулатпрнпг делпваоа), инфекције SARS-CoV-2 вируспм, малигних и хрпнишних бплести
јетре (за превенцију рака кпд цирпзе јетре). Хлпрпкин инхибира in vitro, на културама малигних
ћелија, Toll-like receptor 9 (TLR9) и нисхпднп сигнални пут NF-кB (20-23). Инхибиција TLR9/NF-кB
нисхпднп мпже сузбити хиппксија-индуцибилни фактпр 1 алфа (hypoxia inducible factor 1, HIF1). Инхибиција HIF-1 даље нисхпднп супримира фактпр васкуларнпг ендптелијалнпг раста
(vascular endothelial growth factor, VEGF), P-гликппрптеин (P-gp, такпђе ппзнат кап прптеин
резистенције на лекпве, multidrug resistence protein, MDRP) и прптеине српдне са MDRP (multidrug
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resistence related proteins, MRPs) са мпгућим антиканцерским ефектпм, инхибицијпм
ангипгенезе, уклаоаоем резистенције и ппвећаоем псетљивпсти канцера на хемиптерапију.
Цитпфармакпкинетика хлпрпкина
Хлпрпкин (и оегпви деривати) делује и при улазу и ппсле улаза вируса у ћелију *24+. Диспспван,
депрптпнпван хлпрпкин лакп дифундује крпз ћелијску мембрану према везикулама киселпг pH у
цитпплазми, кап щтп су лизпзпми, касни ендпзпми и везикуле транс-Гплчијеве (Golgi) мреже
(TGN), где бива зарпбљен ппсле прптпнпваоа. Прптпнпван хлпрпкин не мпже изаћи наппље из
таквих везикула и задржава се у ћелијама са ензимима из групе хидрплаза. Какп је хлпрпкин
двппрптпнска слаба база и какп оегпв депрптпнпван пблик мпже селективнп ући у лизпзпме (и
друге везикуле са pH < 7), и у оима бити прптпнпван инверзнп прпппрципналнп са pH, према
Henderson–Hasselbalch-пвпј једнашини *25, 26+, пн спада у групу лизпзпмптрппних лекпва *27+.
Оптимална активнпст хидрплаза се пдвија у лизпзпмима, касним ендпзпмима и TGN уз ппмпћ
прптпнске пумпе (H+-ATP-азе) кпја пдржава pH вреднпст 5,0 у тим кпмпартманима *28+.
Лизпзпмална H+-ATP-аза пмпгућава инфлукс H+ јпна прекп ATP-зависних пумпи, щтп резултује у
иреверзибилнпј кумулацији лека унутар лизпзпма из цитпплазме збпг разлике pH вреднпсти.
Улазак вируса SARS-CoV-2 у ћелију
Верује се да SARS-CoV-2 кпристи вище врста ппврщинских рецептпра за улазак у ћелију, на кпје
мпже утицати хлпрпкин и оегпви деривати (Слика 1). Најзнашајнији је рецептпр за ангиптензинкпнвертујући ензим 2 (ACE2) кпји је и мпгући регулатпр кпнтагипзнпсти SARS-CoV-2 [29].
Хлпрпкин птежава везиваое гликппрптеинских щиљака - spike (S) на ппврщини вируса са ACE2
смаоеоем гликпзилације *30+. Надаље, SARS-CoV-2 улази у ћелију уз ппмпћ ганглипзида везаних
у рецептпр са сиалинскпм киселинпм *31+. Хлпрпкин спрешава бипсинтезу сиалинске киселине
инхибицијпм кинин редуктазе-2 [32]. SARS-CoV-2 кпристи сиалински пстатак кап рецептпр за
улазак. Инаше, гликппрптеини и ганглипзиди са ћелијске ппврщине кпји садрже сиалинску
киселину имају велики афинитет за везиваое хлпрпкина *33+. Уз ACE2 *29+ и сиалинске рецептпре
*33+, кап мпгући рецептпри за улазак SARS-CoV-2 у ћелију испитују се трансмембранска серин
прптеаза 2 (TM-PRSS2) *34, 35+, кап и индуктпр екстрацелуларне матрикс металппрптеиназе
CD147 басигин *9, 36+.

3

Слика 1. Механизми делпваоа хлпрпкина и оегпвих аналпга кпд COVID-19
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Цитпфармакпдинамика хлпрпкина
Хлпрпкин (и хидрпксихлпрпкин) меоа киселпст средине у лизпзпмима збпг шега ћелија не мпже
да настави са ендпцитпзпм, егзпзпмскпм елиминацијпм и фагплизпзпмскпм фузијпм *37+.
Надаље, хлпрпкин мпже да спреши интеракцију између цитпсплне DNA и сензпра нуклеинских
киселина – циклишне GMP-AMP синтазе (cGAS) када је у цитпсплу *38, 39+. Ппраст лизпзпмскпг pH
ппд утицајем хлпрпкина спрешава ћелијску презентацију антигена, хемптаксу и прптеплизу.
Смаоеое презентације антигена, збпг ппраста ћелијскпг ендпзпмалнпг pH услед присуства
хлпрпкина смаоује кплишину антиген-главнпг хистпкпмпатибилнпг кпмплекса (A-MHC), кап и
кплишину аутпантиген-MHC кпмплекса, јер је смаоен афинитет аутпантигених сппствених
пептида према MHC. Смаоена кплишина кпмплекса сппствени пептиди-MHC у антиген
презентујућим ћелијама изузетнп је знашајна за настанак клинишки тещкпг пблика COVID-19,
смаоену субпрдинирану активнпсти других циљних ћелија, кап щтп су имунске Т-ћелије и друге
антиген презентујуће ћелије и оихпвп пслпбађаое цитпкина *40+. Такпђе, прпмена pH ћелијске
ендпзпмске средине у базну узрпкује сппрадишне интеракције између тплишних рецептпра TLR7
и TLR9 и оихпвих RNA/DNA лиганда, щтп супримира TLR сигнализацију. (Toll-like receptors, TLRs –
названи пп прптптипу Toll рецептпра винске мущице Drosophila melanogaster, кпји су Christiane
Nüsslein Volhard и сарадници пткрили 1985. гпдине, a 1995. дпбили Нпбелпву награду и кпји има
важне улпге у ембрипналнпм развпју и урпђенпм имунитету мущице. Дпбип је име ппсле
прпналазашевпг усклика пдущевљеоа „Das ist toll!” – „Тп је фенпменалнп!” приликпм пткрића на
вентралнпм делу неразвијене ларве.) Овп има знашајне ппследице у а) антивируснпм и
б) антиканцерскпм пптенцијалу хлпрпкина.
а) Инхибиција TLR9 инхибира нисхпднп NF-κB (нуклеарни фактпр капа B), щтп нисхпднп
инхибира прп-инфламатпрне цитпкине, кап щтп су tumor necrosis factor (TNF), интерлеукин 6 (IL6)
и IL-1 (Слика 1). Исти ефекат има претхпднп ппменутп дејствп хлпрпкина у цитпсплу, где спрешава
интеракцију цитпсплне DNA и cGAS *39+, щтп спрешава ствараое cGAS-STING (стимулатпр
интерферпнских гена) кпмплекса и нисхпдних путева: првп, инхибиција NF-κB и оему нисхпдних
прп-инфламатпрних цитпкина TNF, IL-6 и IL-1 и другп, инхибиција синтезе интерферпна (тип 1).
б) Антиканцерски пптенцијал се пгледа у дуалнпј инхибицији NF-кB, какп инхибицијпм
TLR9, такп и инхибицијпм cGAS-STING (Слика 1). Инхибиција NF-кB мпже нисхпднп да супримира
HIF-1 и нисхпднп VEGF, P-gp (MDRP), кап и MRPs са мпгућим антиканцерским ефектима:
смаоеое хиппксије тумпра, инхибиција непангипгенезе, синергизам са хемиптерапијпм и др.
Хлпрпкин (и хидрпксихлпрпкин) спрешава ппст-транслаципну мпдификацију гликппрптеинскпг
пмпташа вируса у ендпплазматским и TGN везикулама, јер пвај прпцес захтева ушещће прптеаза и
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гликпзил трансфераза, кпјима је пптребна ниска pH вреднпст. Неутрализација киселпг pH
деактивира некпликп ензима у везикулама, међу кпје спадају и гликпзил трансферазе, те
ппследишнп дплази дп инхибиције гликпзилације. Инхибиција гликпзилације има и две важне
импликације у ппгледу дпмаћина. Првп, инхибиција гликпзилације плакщава кпд дпмаћина
развпј имунскпг пдгпвпра на инфекцију *40+. Другп, инхибиција гликпзилације пщтећује
целуларне ACE2 рецептпре важне за везиваое и фузију SARS-CoV-2 вируса са ћелијпм *41-43].
Објављенп је и да се гликппрптеински щиљак spike (S) прптеин вируса SARS-CoV-2 пришврщћује
унутар аутпфагпзпма ушещћем прптеаза дпмаћина, кап щтп су катепсини, кпји мпгу бити
инхибисани ппрастпм pH лизпзпма ппд утицајем хлпрпкина *43+.
Закључак
Дп сада пбјављени наушни радпви гпвпре п великпј плејптрппији дејстава хлпрпкина и
хидрпксихлпрпкина, па и мпгућим пбећавајућим терапијским ефектима кпд COVID-19, али и кпд
канцера. Ипак, пптребнп је да се сашекају резултати већих прпспективних рандпмизпваних,
кпнтрплисаних клинишких студија пре утврђиваоима места хлпрпкина и оегпвих деривата у
лешеоу пвих бплести. У пшекиваоеу регистрпване вакцине, кпја ће ипак представљати самп
превенцију, вепма су кприсна и дпбрпдпщла даља претклинишка и клинишка испитиваоа
хлпрпкина и оегпвих аналпга у терапији COVID-19.
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