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Abstrakt: 

Lipofosfonoxiny (LPPO) jsou syntetické antimikrobiální látky, jejichž zásahovým 

místem je cytoplazmatická membrána. I. generace LPPO je účinná proti Gram pozitivním 

bakteriím, nicméně nevykazuje aktivitu proti Gram negativním bakteriím. Po modifikaci 

iminocukrového modulu, nosiče pozitivního náboje, vznikla II. generace LPPO, která 

vykazuje rozšířené účinky proti Gram pozitivním bakteriím a je aktivní i proti Gram 

negativním, včetně multirezistetních kmenů. Tato práce se zaměřuje na mechanizmus účinku 

LPPO - zkoumá pórotvornou aktivitu těchto látek na modelových membránách i in vivo. 

Dále se zabývá podstatou rozdílné aktivity proti Gram pozitivním a Gram negativním 

bakteriím na modelových bakteriích Bacillus subtilis a Escherichia coli. Výsledky ukazují, 

že důvodem necitlivosti Gram negativních bakterií k LPPO I. generace, je pravděpodobně 

jiná stavba buněčné stěny a přítomnost vnější membrány, kterou nejsou schopné překonat. 

Vliv na antimikrobiální aktivitu LPPO má také fosfolipidové složení cílové cytoplazmatické 

membrány. Vyšší podíl fosfolipidů s neutrálním nábojem způsobuje sníženou pórotvornou 

aktivitu u bakterií, ale také stojí za nízkou cytotoxicitou proti eukaryotickým buňkám. 

 

Klíčová slova: Antimikrobiální peptidy, lipofosfonoxiny, pórotvorná aktivita, 

cytoplazmatická membrána, Bacillus subtilis, Escherichia coli 

  



Abstract: 

 Lipophosphonoxins (LPPO) are small synthetic antibacterial compounds targeting 

the cytoplasmic membrane. 1st generation of LPPO (LPPO I) displays an antimicrobial 

activity against Gram positive bacteria, however they do not show any activity against Gram 

negatives. After the modification of the iminosugar module (bearing the positive charge) the 

2nd generation of LPPO (LPPO II) were synthetized. LPPO II exhibit broadened activity 

against Gram positive bacteria and also kill Gram negatives, including multiresistant strains. 

This work focuses on the mode of action of LPPO - the pore-forming activity of these 

substances is investigated on model membranes as well as in vivo. It also deals with the 

nature of different activity against Gram positive and Gram negative bacteria using model 

bacteria Bacillus subtilis and Escherichia coli. The results show that the insensitivity of 

Gram negative bacteria against LPPO I is probably caused by the different cell wall structure 

and the presence of the outer membrane that LPPO are almost unable to overcome. Also, the 

composition of phospholipids in the target membrane influences the antimicrobial activity 

of LPPO. Higher proportion of phospholipids with neutral charge reduces the LPPO         

pore-forming activity but is also responsible for low cytotoxicity in eukaryotic cells.       

 

Key words: Antimicrobial peptides, lipophosphonoxins, pore-forming activity, cytoplasmic 

membrane, Bacillus subtilis, Escherichia coli 
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Seznam použitých zkratek: 

AMP antimikrobiální peptidy 

BLM black lipid membrane, černé lipidické membrány 

BSA bovine serum albumin, hovězí sérový albumin 

CF karboxyfluorescein 

CM cytoplazmatická membrána 

DiSC3(5) 3,3′- dipropylthiadikarbocyanin jodid  

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DOPC    dioleoylfosfatidylcholin 

DOPE dioleoylfosfatidyletanolamin 

DOPG dioleoylfosfatidylglycerol 

DPhPC  difytanoylfosfatidylcholin 

DPhPE difytanoylfosfatidyletanolamin 

DPhPG  difytanoylfosfatidylglycerol 

HC50 koncentrace látky, při které lyzuje 50 % červených krvinek  

LPPO lipofosfonoxin 

LPS lipopolysacharid 

MIC minimální inhibiční koncentrace 

MIC90 minimální inhibiční koncentrace, při 90% inhibici nárůstu  

MRSA meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

MRSE meticilin-rezistentní Staphylococcus epidermidis 

NPN N-fenyl-1-naftylamin 

PE fosfatidyletanolamin 

PG fosfatidylglycerol 

PI propidium jodid 

RNA ribonukleová kyselina 

UDP-GlcNAc uridin 5´-difosfát N-acetylglukosamin 
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1 Úvod 

Poměrně rychlý vzestup záchytu bakterií rezistentních na používaná antibiotika vede 

k velikému úsilí v hledání nových účinných látek. Tyto látky nejsou pouze nově objevené 

přírodní látky, ale také látky vzniklé modifikací antibiotik stávajících, již užívaných nebo 

látky připravené metodami organické syntézy. Výzkumné laboratoře se zaměřují i na látky 

rozvíjející účinek již používaných antibiotik a také na hledání nových zásahových míst. 

Dalším zajímavým faktorem výzkumu je zaměření na vývoj a mechanizmus vzniku 

rezistencí bakterií. Pokud porozumíme těmto mechanizmům, můžeme zabránit vzniku 

rezistencí. 

Slibným zásahovým místem nových účinných antimikrobiálních látek se zdá být 

cytoplazmatická membrána bakterií. Na úrovni cytoplazmatické membrány je totiž pro 

bakterii díky její komplexnosti a nepostradatelnosti obtížnější vytvořit modifikace vedoucí 

ke vzniku rezistence. Naopak pro antimikrobiální látku není obtížné se k tomuto cíli dostat 

a bakterii zabít. Pokud antimikrobiální látka vytvoří póry v membráně, dojde k efluxu iontů 

nebo i ztrátě důležitých molekul a případně celkové desintegraci membrány a následně ke 

smrti buňky. Další výhodou tohoto zásahového místa je odlišnost v zastoupení fosfolipidů 

od plasmatické membrány buněk eukaryotních. Díky tomuto rozdílu mohou antimikrobiální 

látky vykazovat vhodné selektivní účinky. 

Jedněmi z potenciálních kandidátních látek pro nová účinná antibiotika jsou 

syntetické látky lipofosfonoxiny. Jsou to látky, jejichž zásahovým místem je právě 

cytoplazmatická membrána, kdy při jejím narušení dojde k usmrcení buňky. 

Lipofosfonoxiny vykazují aktivitu jak proti Gram pozitivním, tak Gram negativním 

bakteriím včetně bakterií rezistentních na meticilin a vankomycin a zároveň nejsou toxické 

vůči eukaryotním buňkám.   
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2 Přehled literatury 

 Zvyšující se výskyt patogenních bakterií rezistentních na antibiotika (Obr. 2.1) je 

znepokojující po celém světě, pak zejména v případě multirezistentních kmenů. Světová 

zdravotnická organizace (WHO) každý rok publikuje zprávu o nárůstu antimikrobiální 

rezistence. Situace je nejzávažnější u bakterií, avšak nárůst rezistence se týká i ostatních 

patogenních mikroorganizmů, jako jsou viry, houby a parazité (www.who.int). Tato 

skutečnost vzbuzuje zájem o hledání a vývoj nových látek účinných zejména proti 

rezistentním bakteriím. Tyto požadavky mj. splňují tak zvané antimikrobiální peptidy 

(AMP), které jsou běžnou součástí imunitního systému všech organismů. AMP mají velký 

potenciál ve výzkumu a budoucím použití jako látky se slibnými antimikrobiálními účinky. 

Nicméně omezené zdroje AMP orientují vývoj také směrem ke vzniku tzv. peptidomimetik, 

neboli syntetických látek napodobujících AMP nebo již používaná antibiotika.  

 

Obrázek 2.1 Časová osa znázorňující schválení zařazení antibiotika do klinické praxe a následně výskyt 

rezistentních kmenů bakterií (upraveno z Dantas & Sommer 2014)  

 

2.1 Antimikrobiální peptidy 

AMP jsou malé (12-50 aminokyselin), nabité, amfifilní peptidy, vyskytující se napříč 

všemi organizmy od prokaryot po eukaryota, kde hrají důležitou roli v obraně proti 

bakteriím (Zhang & Gallo 2016). Mají mnoho výhod pro použití jakožto antimikrobiálních 

látek. Vykazují široké spektrum účinku, mohou aktivovat imunitní systém a neutralizovat 

endotoxiny bakterií (Hancock & Diamond 2000; Hancock & Sahl 2006). Při využívání látek 
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cílených na cytoplazmatickou membránu je nižší riziko vzniku rezistence, jelikož je pro 

bakterie na této úrovni obtížnější vytvořit takové modifikace, které povedou k rezistenci, ale 

bude zachována správná funkce membrány (Rudilla et al. 2016). 

 

2.1.1 Mechanizmus účinku AMP 

AMP mohou působit tzv. pórotvorným mechanizmem na úrovni cytoplazmatické 

membrány (CM) anebo mohou cílit na intracelulární zásahová místa buňky (Obr. 2.2). Jejich 

účinkem může např. dojít ke změně tvorby dělící přepážky (Shi et al. 1996), k inhibici 

syntézy buněčné stěny (Bierbaum et al. 1998), inhibici syntézy nukleových kyselin nebo 

proteosyntézy (Patrzykat et al. 2002) a nebo dochází k pozastavení určitých enzymatických 

aktivit (Otvos et al. 2000).  

Tyto látky můžeme rozdělit nejen podle jejich zásahových míst, ale také podle 

mechanizmu účinku. AMP účinkující na CM mohou vytvářet v membráně toroidní póry 

(např. AMP mangainin 2) nebo póry o struktuře barelu (např. alamethicin) (Hancock 

& Chapple 1999; Hara et al. 2001a; Hara et al. 2001b; Yang et al. 2001). Další možností je 

desintegrace membrány pomocí tzv. kobercového modelu (např. melittin), kdy dochází 

k tvorbě micel tvořených membránovými komponenty a následně dochází k destrukci CM 

(Pouny et al. 1992) (Obr. 2.2). Některé AMP mohou způsobovat depolarizaci membrány 

nebo se mohou chovat také jako detergenty, anebo mohou na membránu působit bez tvorby 

pórů. V tomto případě dochází například ke ztenčení membrány nebo agregaci různých 

druhů fosfolipidů a vytváření tzv. fosfolipidových domén (Sani & Separovic 2016).  
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Obrázek 2.2 Schématické znázornění mechanizmů účinku AMP (upraveno z Mahlapuu et al. 2016) 

 

Membránově aktivní látky mají výhodu v tom, že cytoplazmatická membrána je pro 

bakterie esenciální strukturou a je vlastní všem napříč všemi bakteriálními druhy. Výhoda 

AMP spočívá také v tom, že jsou aktivní i proti bakteriím žijícím v biofilmech, metabolicky 

inaktivním perzistentním buňkám (Chen et al. 2011) a dokonce i sporám (Montville et al. 

2006). Další výhodou je, že mohou potenciálně sloužit jako látky podporující a zvyšující 

účinek ostatních antibiotik. AMP jsou stabilní v lidském séru a dobře penetrují do tkání 

(Mingeot-Leclercq & Décout 2016).    

 Selektivní vlastnost AMP, kdy účinkují pouze proti bakteriím, ale nejsou toxické 

proti eukaryotním buňkám, je dána především stavbou buněčné stěny a rozdílem 

v zastoupení fosfolipidů v cytoplazmatické membráně. Fosfolipidy s neutrálním nábojem 

jako je fosfatidylcholin, jsou více zastoupeny v plazmatické membráně eukaryotních buněk. 

Naopak negativně nabité fosfolipidy jako jsou fosfatidylglycerol a kardiolipin, a zároveň 

přítomnost lipoteichoové kyseliny a lipopolysacharidů jsou charakteristické pro bakterie 

(Yang et al. 2008). Toto složení membrány dává bakteriím celkový záporný náboj na 

membráně (Epand et al. 2006; Lohner et al. 2001). Rozdíl ve stavbě buněčné stěny Gram 

pozitivních a Gram negativních bakterií může mít vliv na účinek AMP. Díky přítomnosti 

vnější membrány u Gram negativních bakterií může dojít ke zpomalení anebo úplnému 

zastavení průchodu antimikrobiální látky, kdy látka nedosáhne svého cíle (Papo & Shai 

2005).    
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2.1.2 Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti AMP 

Sekundární struktura AMP zaujímá většinou strukturu α helixu nebo β skládaného 

listu s hydrofobní a hydrofilní oblastí, které udělují AMP amfipatický charakter. 

Amfipatické uspořádání je důležité pro interakci s negativně nabitými hlavičkami 

fosfolipidů membrány a zároveň s hydrofobní částí lipidů membrány (Oh et al. 2014). 

Hydrofobicita neboli přítomnost hydrofobních aminokyselinových zbytků je další důležitou 

vlastností antimikrobiálních peptidů pro počáteční interakci a inserci do membrány. 

Procento hydrofobicity ovlivňuje selektivní účinek AMP vůči bakteriím. Při velkém zvýšení 

hydrofobicity může dojít ke snížení selektivity (Wieprecht et al. 1997). Další 

charakteristikou je přítomnost kladného náboje na molekule antimikrobiálního peptidu. 

Pokud náboj na peptidu dosahuje nejlépe od +2 až +9, dochází k silné elektrostatické 

interakci s negativně nabitou cytoplazmatickou membránou bakterií (Giangaspero et al. 

2001; Thaker et al. 2013).   

 

2.2 Peptidomimetika 

Mnoho přírodních AMP může vykazovat potenciální toxicitu proti eukaryotním 

buňkám při perorálním použití, mohou mít nízkou odolnost proti proteolytické degradaci 

a jejich produkce v průmyslovém měřítku může být příliš nákladná. Izolace AMP 

z přírodních zdrojů bývá časově náročná a většinou dochází jen k malému výtěžku účinné 

látky. Z těchto důvodů se podnítil zájem o přípravu syntetických AMP neboli tzv. 

peptidomimetik. Peptidomimetika jsou tedy syntetické látky napodobující již existující 

AMP, ale nesoucí strukturní modifikace zlepšující účinnost a vlastnosti látky. Metody 

chemické syntézy nejen mohou navýšit výtěžek látky, ale také díky syntéze různých 

modifikovaných analogů AMP se může získat látka s vylepšenými vlastnostmi, jako je 

selektivita, stabilita a antimikrobiální účinek (Kumar et al. 2017; Riahifard et al. 2017). 

Esenciálním předpokladem pro vznik nového peptidomimetika je navržení vhodné sekvence 

aminokyselin a vytvoření sekundární struktury (Kim et al. 2014), jejíž vlastnosti jako 

amfipaticita a hydrofobicita jsou důležité pro počáteční interakci s membránou (Liskamp et 

al. 2011). Stejně jako u AMP, CM může být primárním cílem účinku peptidomimetik nebo 

může být pouze překážkou, kterou je nutné překonat k dosažení intracelulárního cíle. 

Některá peptidomimetika jako například brilacidin nebo lytixar (LTX-109) dosáhla již 
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II. fáze klinických testů, další stovky jsou v preklinické fázi vývoje (Boto et al. 2018; 

Méndez-Samperio 2014).  

Peptidomimetika jsou velmi širokou skupinou látek o různorodých strukturách, 

zásahových místech a mechanizmech účinku. Většinou bývají rozřazena podle jejich 

chemických struktur, nicméně v této práci jsou vybraní zástupci peptidomimetik rozděleni 

do skupin podle mechanizmů účinku.  

 

2.2.1 Mechanizmus účinku – desintegrace cytoplazmatické membrány 

Příkladem peptidomimetik účinkujících na CM mohou být například tzv. AApeptidy. 

AApeptidy jsou oligomery N-acetylovaných N-aminoetylaminokyselinových podjednotek. 

Dělí se na α a γ AApeptidy podle pozice uhlíku, na který je připojen postranní řetězec 

(Obr. 2.3). Padhee et al. 2011 zkoumali antimikrobiální aktivitu látky složené z šesti bloků 

α-AA peptidových reziduí (Nα-(2-aminoetyl)-Nα-(3-fenylpropanoyl)lysin), která 

vykazovala nejlepší aktivitu proti bakterii S. epidermidis  (minimální inhibiční koncentrace, 

MIC = 4,6 µg/ml) a B. subtilis (MIC = 1 µg/ml). Výhodou těchto látek (α-AA peptidy) je 

nízká hemolytická aktivita HC50 > 250 µg/ml. γ-AA peptidy mají stejně jako AMP 

amfipatickou strukturu a stejný mechanizmus účinku, ale na rozdíl od AMP jsou rezistentní 

k proteolytické degradaci (Niu et al. 2011). Modifikacemi, přesněji přidáním hydrofobního 

alkylového řetězce ke krátkému kladně nabitému γ-AA peptidu, vznikly tzv. lipo-γ-AA 

peptidy. Tato peptidomimetika se vyznačují širším spektrem účinku a větší selektivitou, 

mechanizmus účinku zůstává stejný.  Jejich další výhodou je to, že ani po 17 pasážích 

S. aureus v přítomnosti těchto látek nedošlo ke změně MIC, tedy vzniku rezistence (Niu et 

al. 2012).  

 

Obrázek 2.3 Chemická struktura AApeptidů (upraveno z Niu et al. 2007) 
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Zajímavou skupinou jsou také tak zvané peptoidy, jejichž postranní řetězce nejsou 

připojené k α-uhlíku aminokyseliny, ale jsou navázané k dusíku amidu (Obr. 2.4).  

 

Obrázek 2.4 Chemická struktura peptoidů (upraveno z Molchanova et al. 2017) 

 

Mezi peptidomimetika s pórotvornou aktivitou se řadí tzv. cyklické peptoidy (Huang 

et al. 2013), které vznikly z původních lineárních peptoidů jejich makrocyklizací (Obr 2.5) 

(Shin et al. 2007). Touto modifikací dojde k vytvoření amfifilní struktury, což vede ke 

zlepšení antimikrobiální aktivity. Zároveň nezpůsobují lyzi červených krvinek (Huang et al. 

2012). Mezi makrocyklická peptidomimetika také patří látka JB-95, která ovšem nepůsobí 

na CM. Jejím cílem je vnější membrána Gram negativních bakterií, kdy interaguje s proteiny 

vnější membrány BamA u E. coli (Urfer et al. 2016) nebo LptD u Pseudomonas aeruginosa 

(Werneburg et al. 2012). Interakcí s těmito β-barelovými proteiny dochází k inhibici syntézy 

vnější membrány, přesněji k zabránění transportu lipopolysacharidu (LPS) 

z periplazmatického prostoru (Bos et al. 2004). 

 

Obrázek 2.5 Chemická struktura cyklického (C1) a lineárního peptoidu (L1) (upraveno z 

Andreev et al. 2016) 
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Skupina Hansen et al. syntetizovala β-peptidomimetika, která se tvoří modifikací 

uhlovodíkové kostry AMP bez modifikací postranních řetězců. Základem pro tyto 

peptidomimetika byl model krátkého, kladně nabitého AMP s aktivitou proti S. aureus.             

K C-terminálnímu amidu L-argininového zbytku byly připojeny různé lipofilní                     

β2,2-aminokyseliny (3-amino-2,2-disubstituovaná propionová kyselina). Vzniklá 

amfipatická peptidomimetika obsahovala dvě lipofilní skupiny a nesla dva pozitivní náboje. 

Díky těmto vlastnostem se řadí mezi látky s dobrou interakcí s CM bakterií.                                 

β-peptidomimetika s nejlepšími výsledky dosahovala MIC = 2,1-7,2 µg/ml proti S. aureus,                          

meticilin-rezistentnímu S. aureus (MRSA), meticilin-rezistentnímu S. epidermidis (MRSE) 

a E. coli. Výhodou těchto peptidomimetik by mohla být nízká cena syntézy ale stejně vysoká 

selektivita a účinek jako u AMP (Hansen et al. 2010). 

 

2.2.2 Mechanizmus účinku – působení na intracelulární cíle buňky 

Některá peptidomimetika mají vyšší afinitu k intracelulárním cílům. Stejně jako 

předchozí skupina AMP nejprve překonají CM, ale tentokrát bez jejího narušení, a poté se 

dostanou ke svým intracelulárním zásahovým místům. 

Příkladem jsou malá antimikrobiální peptidomimetika složená z arylamidové kostry, 

stabilizovaná vodíkovými můstky a obohacená o kladně nabité a hydrofobní substituenty.  

Tyto amfifilní molekuly dosahují velikosti 1000 Da a mají selektivní antibakteriální účinek 

(Choi et al. 2009; Tew et al. 2002). Brilacidin (PMX30063), vybraný zástupce těchto 

peptidomimetik, se skládá ze čtyř pozitivně nabitých guanidylových a pyridinylových 

substituentů a dvou trifluoromethanových hydrofobních substituentů (Obr. 2.6). Vykazuje 

slibné účinky proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím včetně multirezistetních 

kmenů (Choi et al. 2009). Hodnoty MIC při 90% inhibici  (MIC90) proti kmenům S. aureus 

rezistentním k ciprofloxacinu byly ≤ 1 µg/ml (Kowalski et al. 2016). Při nynější druhé fázi 

klinických testů proti kožním infekcím způsobeným bakterií S. aureus se stal konkurentem 

již klinicky používaného lipopeptidu daptomycinu. Brilacidin, tak jako daptomycin, 

způsobuje depolarizaci membrány, která je jedním z jeho cílů. Dalším cílem je zvýšení 

exprese některých genů, čímž dochází k porušení regulace syntézy buněčné stěny (Mensa et 

al. 2014). Přesněji dochází k indukci systémů stresové odpovědi pomocí 

dvoukomponentových systémů NsaSR, VraSR a GraSR, které jsou součástí regulonu 

WalKR. Tento regulon je zodpovědný za syntézu buněčné stěny, cytoplazmatické 
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membrány a zároveň jejich udržování a degradaci (Dubrac et al. 2007). K největšímu nárůstu 

exprese genů dochází u dvoukomponentového sytému VraSR, který odpovídá na stres 

způsobený na úrovni buněčné stěny a reguluje geny zapojené do syntézy peptidoglykanu 

a lipoteichoové kyseliny (Kuroda et al. 2003). Brilacidin dále způsobuje indukci 

dvoukomponentového systému GraSR, který je citlivý na přítomnost AMP. GraSR reguluje 

Dlt operon, který spolu s MprF operonem jsou zodpovědné za modifikaci teichoové kyseliny 

a za připojení L-lys 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfoglycerolu (Ernst et al. 2009; 

Ernst et al. 2015). Brilacidin má tedy dva cíle účinku. Může dojít k depolarizaci CM, což 

vede k narušení distribuce iontů a smrti buňky, nebo po překonání CM dochází k ovlivnění 

regulace genů zodpovědných za stavbu a udržení buněčné stěny, což opět vede k narušení 

kompaktní struktury, ochraně buňky a k její smrti. 

 

Obrázek 2.6 Chemická struktura brilacidinu (převzato z http://www.chemspider.com/Chemical-

Structure.28651526.html) 

 

Dalšími peptidomimetiky jsou například látky s uhlovodíkovou fenylen-etylenovou 

kostrou. Tyto látky se vyznačují skvělou antimikrobiální aktivitou (E. coli MIC = 0,1 µg/ml; 

S. aureus MIC = 0,2 µg/ml; vankomycin rezistentní E. faecalis MIC = 1 µg/ml) proti Gram 

negativním a Gram pozitivním bakteriím včetně multirezistentních kmenů bakterií. 

Nevznikají na ně rezistence, jelikož ani po 16 pasážích S. aureus v přítomnosti těchto látek 

nedošlo ke změně MIC na rozdíl  od fluorochinolonových antibiotik (Tew et al. 2006). Mají 

afinitu k cytoplazmatické membráně - především k fosfolipidům fosfatidyletanolaminu (PE) 

a fosfatidylglycerolu (PG) (Som & Tew 2013), neboli fosfolipidům nejvíce zastoupeným 

v membránách Gram negativních bakterií. Jejich mechanizmus účinku není ještě zcela 

prozkoumán. Je známo, že interagují a narušují CM, nicméně během pokusů docházelo 
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k depolarizaci membrány bakterie S. aureus v koncentracích vyšších, než bylo potřeba 

k usmrcení buňky. Je tedy možné, že po interakci a porušení CM se dostávají k jiným 

intracelulárním cílům (Tew et al. 2011).      

Skupině Ahn et al. se podařilo nasyntetizovat krátká amfipatická peptidomimetika, 

která se skládají z hydrofobních a z pozitivně nabitých lysinových podjednotek důležitých 

pro interakci a integraci do CM. Po vytvoření série několika látek nesoucích modifikace 

hydrofobní a lysinové části došli k závěru, že fenylová skupina je účinnější než alkylová, 

pravděpodobně díky vyšší hydrofobicitě. Dále bylo zjištěno, že délka uhlovodíkového 

řetězce mezi fenylovými skupinami a minimálně přítomnost tří lysinových reziduí jsou 

důležité pro antimikrobiální aktivitu těchto látek. Tyto látky stejně jako AMP vykazují 

selektivní antimikrobiální vlastnosti včetně účinku na multirezistetní kmeny S. aureus. Jejich 

neschopnost depolarizace nebo narušení membrány naznačuje, že jejich mechanizmus 

účinku bude odlišný na rozdíl od klasických membránově aktivních AMP. Při porovnání 

výsledků s jiným peptidomimetikem vyvinutým touto laboratoří buforinem 2 je 

pravděpodobné, že i tato peptidomimetika budou cílit na intracelulární části buňky stejně 

jako buforin 2, jehož zásahovým místem jsou nukleové kyseliny (Ahn et al. 2014).    

Zajímavou skupinou jsou peptidomimetika zvaná hybridní, která vznikají spojením 

přírodních AMP s jejich mimetiky. Příkladem může být látka LP5, jinak zvaná lysin-peptoid 

hybrid, která se vyznačuje dvojím mechanizmem účinku proti bakterii S. aureus. Při 

koncentraci látky blízké MIC (16-32 µg/ml) se LP5 váže na DNA a inhibuje syntézu 

makromolekul a růst bakterie. Nicméně při koncentraci nad MIC dochází k interakci s CM 

a jejímu narušení (Gottschalk et al. 2013).  

 

2.3 Lipofosfonoxiny 

Lipofosfonoxiny (LPPO) také můžeme zařadit mezi peptidomimetika 

s antibakteriálním účinkem zaměřeným na CM bakterií (Panova et al. 2015). Jsou to malé 

syntetické amfifilní pórotvorné molekuly, které byly vyvinuty panem Ing. Dominikem 

Rejmanem, CSc. a jeho spolupracovníky na Ústavu organické chemie a biochemie 

Akademie věd České republiky (Rejman et al. 2012 - patent). Skládají se ze čtyř modulů 

(Obr. 2.7) - modul obsahující nukleosid, spojující modul, hydrofobní modul a modul 

obsahující iminocukr, který zpravidla nese kladný náboj. Tyto látky mají slibné 

antimikrobiální účinky proti Gram pozitivním i Gram negativním bakteriím včetně 
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vankomycin rezistentních enkterokoků a meticilin rezistentních stafylokoků 

(viz Tabulka 2.1). Zároveň nevykazují vážnou toxicitu proti lidským buňkám (viz kapitola 

2.3.4) (Rejman et al. 2011). 

 

Obrázek 2.7 Modulový systém LPPO. Na obrázku je znázorněno schéma struktury LPPO skládající se z 

jednotlivých modulů – iminocukrový, spojující, nukleosidový a hydrofobní modul (upraveno z Rejman et al. 

2011). 

 

2.3.1 Vznik a vývoj LPPO 

Lipofosfonoxiny byly vytvořeny chemickými modifikacemi látek označovaných 

jako fosfonoxiny. Fosfonoxiny inhibují glykosyl transferázu - syntázu buněčných stěn cyst 

rodu Giardia. Syntáza buněčných stěn katalyzuje syntézu poly β-1-3                                              

N-acetylgalaktosaminu, ze kterého se skládá více jak polovina buněčné stěny cysty a využívá 

jako substrát UDP-GalNAc. Díky inhibici tohoto enzymu dochází k zastavení vegetativního 

růstu prvoka (Suk et al. 2007). Fosfonoxiny se ovšem také podobají svou strukturou několika 

dalším antimikrobiálním látkám, jako jsou caprazamyciny, polyoxiny a muraymyciny 

(Obr. 2.8) (Rejman et al. 2011).  

Caprazamyciny jsou antibiotické látky izolované z aktinomycet kmene Streptomyces 

spp. MK730-62F, které mají antimykobakteriální účinky in vitro proti 

Mycobacterium tuberculosis včetně multirezistetních kmenů (MIC caprazamycinu B proti 

multirezistentnímu kmenu M. tuberculosis je 6,25-12,5 µg/ml). Pomocí testů na myších se 

zjistilo, že jsou minimálně toxické proti eukaryotním buňkám (> 200 mg/kg, i.v.)  (Igarashi, 

Masayuki 2003). Patří do třídy liponukleosidových antibiotik, které specificky inhibují 

bakteriální fosfo-N-acetylmuramyl-pentapeptid translokázu, která je součástí syntézy 
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peptidoglykanu buněčné stěny (Igarashi et al. 2005; Kimura et al. 1989). Caprazamyciny se 

skládají z uridinové části, 5-amino-D-ribózové části, diazepanového kruhu,                                 

3-metylglutariové kyseliny, o-metylované-L-ramnózy a z části obsahující mastné kyseliny 

(Takahashi et al. 2013).  

Polyoxiny jsou antibiotika izolovaná z bakterie Streptomyces cacaoi (Isono et al. 

1965), která jsou účinná proti fytopatogenním houbám (Isono et al. 1967). Tyto antibiotika 

inhibují růst hub tak, že interferují s chitin syntetázou, enzymem důležitým pro syntézu 

chitinu a tím pro stavbu buněčné stěny (Hori et al. 1971). Podobná chemická struktura 

polyoxinů s intermediátem chitin syntetázy uridin 5´-difosfát N-acetylglukosamin          

(UDP-GlcNAc) činí z polyoxinů kompetitivní inhibitory tohoto enzymu (Endo et al. 1970; 

Ohta et al. 1970). 

Muraymyciny, izolované z kmenů bakterie rodu Streptomyces, jsou antibiotické 

látky, které patří do třídy obsahující nukleosid-lipopeptid (6´-N-alkyl-5´-β-O-aminoribosyl-

C-glycyluridin) (McDonald et al. 2002). Tyto látky jsou inhibitory biosyntézy buněčných 

stěn, kde inhibují fosfo-MurNAc-pentapeptid translokázu (MraY), enzym zodpovědný za 

připojení UDP-MurNAc-pentapeptidu k vznikajícímu peptidoglykanu (Bugg et al. 2006; Lin 

et al. 2002). 

 

Obrázek 2.8 Chemické struktury látek podobným LPPO (upraveno z Rejman et al. 2011) 

 

 



20 

 

Díky podobnostem v chemické struktuře s těmito dalšími antibiotiky (Obr. 2.8), byly 

fosfonoxiny testovány jakožto látky s velkým potenciálem pro antimikrobiální využití, 

ovšem bez úspěchu. Díky negativnímu náboji na fosfonátové jednotce pravděpodobně 

nedochází k dostatečné interakci s buňkou a k následnému antimikrobiálnímu účinku. Pro 

překonání tohoto problému vznikly látky s fosfonoxinovou strukturou, ke které se připojila 

lipofilní hexadecyloxypropyl esterová skupina a vznikly látky označované jako LPPO 

(Rejman et al. 2011).  

Z počátku bylo vytvořeno několik variant LPPO s různými chemickými skupinami 

v jednotlivých modulech a byla zkoumána jejich antimikrobiální aktivita.  Pro nukleosidový 

modul zde byla zkoušena možnost uridinu nebo cytidinu, kdy při změně z uridinu na cytidin 

došlo ke zvýšení antimikrobiální aktivity (změna MIC pro B. subtilis z 6,25 na 3,13 μg/ml). 

V iminocukrovém modulu bylo testováno několik hydroxylovaných pyrrolidinů 

a piperidinů, kdy antimikrobiální aktivitu vykazovaly LPPO pouze s pyrrolidiny. Spojující 

modul vždy obsahoval etylfosfonovou kyselinu. Při použití LPPO bez hydrofobního modulu 

došlo k úplné ztrátě antimikrobiální aktivity. Proto bylo stanoveno, že tento modul je pro 

antimikrobiální účinky esenciální. Alternativami hydrofobního modulu byly skupiny 

hexadecyloxypropylu, etylu, pivaloylthioetylu, tetradecylu, hexadecylu, octadecylu nebo 

eicosanyl esteru. V tomto modulu vykazoval nejlepší účinky LPPO s hexadecyl esterovou 

skupinou (MIC E. faecalis = 6,25 μg/ml, B. subtilis = 3,13 μg/ml, S. agalactiae = 1,56 μg/ml 

a S. aureus = 12,50−6,25 μg/ml), který dostal označení DR5026 (Obr. 2.9) (Rejman et al. 

2011). Jelikož ze všech testovaných LPPO vykazoval nejlepší antimikrobiální účinky, byl 

LPPO DR5026 zvolen jako zástupce I. generace lipofosfonoxinů pro další výzkum 

mechanizmů účinku na bakteriální buňku.  

 

Obrázek 2.9 Chemická struktura LPPO DR5026 (upraveno z Seydlová et. al 2017). 
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2.3.2 Antimikrobiální aktivita LPPO 

LPPO I. generace jsou účinné proti Gram pozitivním bakteriím (MIC B. subtilis = 

3,125 µg/ml), ale neúčinkují proti Gram negativním bakteriím. I. generace LPPO 

nedosahovala nižší MIC než 200 µg/ml při testování proti zástupcům Gram negativních 

bakterií jako je E. coli a P. aeruginosa (Rejman et al. 2011).  

Pro zlepšení a rozšíření antimikrobiálního spektra účinku došlo k dalším 

modifikacím zejména iminocukrového modulu, který je nositelem pozitivního náboje LPPO. 

Došlo tedy k vytvoření II. generace LPPO s kandidátními zástupci DR6088 a DR6180, které 

jsou účinní už i proti Gram negativním bakteriím a vykazují zvýšený účinek proti Gram 

pozitivním bakteriím (viz Tabulka 2.1). Stejně jako u I. generace LPPO byla vytvořena série 

látek lišících se v iminocukrovém nebo hydrofobním modulu. Modifikované LPPO 

s nejlepšími výsledky nesly na iminocukrovém modulu amino- (látka DR6088) nebo 

guanidinové (látka DR6180) skupiny s méně chirálními centry, než mají chemické struktury 

I. generace (Obr. 2.10). Přesněji dochází ke zvýšení pozitivního náboje na LPPO, zlepšení 

počátečních interakcí s cytoplazmatickou membránou a rozšíření účinku na bakterie 

s nižším povrchovým negativním nábojem. Při testování závislosti antimikrobiální aktivity 

na délce hydrofobního řetězce v hydrofobním modulu bylo zjištěno, že nejlepší 

antimikrobiální aktivitu vykazují LPPO s délkou lineárního saturovaného alkylového řetězce 

o 14 nebo 15 uhlíkách (Seydlová et al. 2017). Modifikací modulů LPPO dochází tedy ke 

zvýšení a rozšíření antimikrobiálního účinku.  

 

Obrázek 2.10 Chemické struktury LPPO. Na obrázku jsou znázorněny chemické struktury zástupců 

I. generace LPPO DR5026 a II. generace DR6088 a DR6180 (upraveno z Seydlová et. al 2017).  
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2.3.3 Mechanizmus účinku lipofosfonoxinů 

LPPO nenarušují syntézu buněčných makromolekul, ale snímky z transmisního 

elektronového mikroskopu ukazují, že dochází ke změně buněčné morfologie bakterie. 

U B. subtilis dochází po inkubaci s LPPO k narušení a desintegraci buněk a následně k vylití 

buněčného obsahu (Obr. 2.11). Elektrofyziologickými pokusy na planární fosfolipidové 

membráně bylo zjištěno, že cílem LPPO je cytoplazmatická membrána bakterií, ve které 

LPPO vytvářejí póry (Panova et al. 2015). 

Obrázek 2.11 Desintegrace buněk B. subtilis účinkem LPPO. Na obrázku je znázorněn účinek LPPO 

DR5026 při koncentraci 10 µg/ml na bakterii B. subtilis. Obrázek A ukazuje buňku bakterie B. subtilis bez 

účinné látky. Obrázek B znázorňuje bakterii po 15 minutách a obrázek C po 30 minutách inkubace s LPPO 

(upraveno z Panova et al. 2015). 

 

Jak už bylo řečeno u AMP, výhodou účinku na CM je to, že jsou účinné proti 

rezistentním kmenům, mají rychlý nástup účinku, membrána je esenciální a pro bakterie je 

obtížné vytvořit modifikace pro vznik rezistence. Potenciál vzniku rezistence bakterií na 

LPPO I. generace byl testován na bakteriích B. subtilis, E. faecalis a S. agalactiae při 

subinhibiční koncentraci látky. Po 14 pasážích nedošlo ke změně MIC (Panova et al. 2015). 

Potenciál pro vznik rezistence k II. generaci LPPO testován na bakterii P. aeruginosa. Po 

20denních pasážích v subinhibiční koncentraci účinné látky také nedošlo ke změně MIC 

(Seydlová et al. 2017).   
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2.3.4 Fyzikálně - chemické vlastnosti a toxicita LPPO  

LPPO jsou velmi dobře rozpustné ve vodě (> 10 mg/ml) a jsou stabilní v různých 

podmínkách. Po 24 hodinové inkubaci LPPO v rozmezí pH od 0,5 - 8 a při teplotách 25 °C 

a 37 °C nedošlo ke změně stability látky. Pomocí Amesova testu byla sledována genotoxicita 

LPPO. Výsledky ukazovaly, že LPPO nemají mutagenní potenciál (Panova et al. 2015).   

Toxicita LPPO vůči eukaryotním buňkám byla testována v několikero pokusech.  

Měření pomocí vstupu sondy propidium jodid (PI) do buněk myších makrofágů ukazovalo, 

že LPPO I. generace nenarušují CM makrofágů (Panova et al. 2015). LPPO II. generace 

vykazovaly slabou cytotoxickou aktivitu v koncentracích od 30 µg/ml při testech na buňkách 

lidských fibroblastů, epiteliálních buňkách a Hep G2 buňkách. Účinek LPPO na lidské 

červené krvinky byl sledován stanovením hemolytické aktivity. Hodnota koncentrace LPPO 

DR6088 a DR6180, při které došlo k 50% lyzi červených krvinek byla HC50 16 µg/ml. Dále 

bylo zjištěno, že použitím LPPO nedochází k indukci Kaspáz 3/7 vedoucích k apoptóze 

buňky (Seydlová et al. 2017). 

Testováním LPPO na myších bylo stanoveno, že dávka do 2000 mg/kg tělesné 

hmotnosti podaná per os nebo 50 mg/kg tělesné hmotnosti podaná intraperitoneálně není pro 

myši toxická. Zda LPPO II. generace způsobují reakce při topickém použití, bylo testováno 

aplikací látky na kůži králíků. Výsledky perorálního a topického podání ukazují, že by se 

LPPO mohly používat k léčbě topických nebo gastrointestinálních onemocnění (Seydlová et 

al. 2017).  
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Tabulka č. 2.1 Minimální inhibiční koncentrace LPPO (µg/ml) (převzato z Panova et al. 2015; Rejman 

et al. 2011; Seydlová et al. 2017) 

Bakterie DR5026 DR6088 DR6180 

Escherichia coli CMM 3954 >200 6,25 0,78 

Bacillus subtilis 3,125 3,13 0,39 

Enterococcus faecalis CMM 4224 3,125 50 25 

Staphylococcus aureus CCM4223 25 6,25 6,25 

Staphylococcus aureus MRSA 4591 25-50 1,56 3,13 

Staphylococcus heamolyticus 16568 50 3,13 1,56 

Staphylococcus epidermidis 8700/B 3,125 3,13 1,56 

Enterococcus faecium VRE 419/ana 3,125 6,25 50 

Streptococcus agalactiae 3,125 1,56 1,56 

Pseudomonas aeruginosa CMM 3955 >200 3,13 0,78 
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3 Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit podstatu rozdílné antibakteriální aktivity 

LPPO proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím. Jako vybraní zástupci 

lipofosfonoxinů byly zvoleny látky DR5026 (I. generace LPPO), DR6088 a DR6180 

(II. generace LPPO) a modelová Gram pozitivní bakterie B. subtilis a modelová Gram 

negativní bakterie E. coli. 

Dílčí cíle: 

1) Ověřit a porovnat pórotvornou aktivitu LPPO na membránách různého 

fosfolipidového složení. 

2) Porovnat permeabilizační účinek LPPO a schopnost LPPO depolarizovat membránu 

živých buněk. 

3) Ověřit, zda rozdílná stavba buněčné stěny může být příčinou rozdílného účinku 

LPPO proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím. 

4) Zjistit vliv odlišného zastoupení fosfolipidů v cytoplazmatické membráně na 

permeabilizační aktivitu LPPO. 
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4 Materiál a metody  

 

4.1  Bakteriální kmeny 

 Pro experimentální část diplomové práce byly použity běžné laboratorní kmeny 

Escherichia coli CCM 3954 a Bacillus subtilis 168 (trp2-).  

 Kmeny byly uchovávány v -20 °C (spory B. subtilis) a v -80 °C (E. coli) v podobě 

konzerv v 15% glycerolu. Před pokusem byly kmeny zaočkovány na šikmé živné agary 

a uchovávány ve 4 °C po maximální dobu dvou týdnů.  

 

4.2  Kultivační půdy 

Živný agar (Oxoid): 

Nutrient agar (Oxoid) 28 g/l 

 

Luria-Bertani médium:  

Trypton (Oxoid) 10 g/l 

Kvasničný autolyzát (Oxoid) 5 g/l 

NaCl (Lach - Ner) 10 g/l 

 

Živné médium:  

Lab-Lemco powder (Oxoid) 1,0 g/l 

Kvasničný autolyzát (Oxoid) 2,0 g/l 

Pepton (Oxoid) 5,0 g/l 

NaCl (Lach-Ner) 5,0 g/l  

pH 7,0 

 

DM3: 

Agar (Oxoid) 8 g/l 

Sacharóza (Merck) 85,57 g/l 
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Glukóza (Penta) 5 g/l 

Casamino acids (Difco) 5 g/l 

MgCl2.6H2O (Penta) 4,06 g/l * 

Hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumine, BSA, Sigma-Aldrich) 0,1 g/l * 

100 ml 20 mM K2HPO4 (Roth)  

10 mM KH2PO4 (Fluka)  

Kvasničný autolyzát (Oxoid) 5 g/l  

Složky médií označené * byly sterilizovány filtrací. 

 Při přípravě pevných kultivačních médií, bylo do médií před sterilizací přidáno 15 g/l 

bakteriálního agaru. 

  

4.3 Sterilizace 

 Média a vodné roztoky byly sterilizovány v autoklávu při 121 °C, v přetlaku vodní 

páry 0,12 MPa po dobu 20 minut. Některé roztoky a složky médií označené * byly 

sterilizovány filtrací (filtry Milliex GS s velikostí pórů 0,22 µm, Milipore) z důvodu možné 

chemické modifikace nebo reaktivity sloučenin v autoklávu. Laboratorní sklo bylo 

sterilizováno v horkovzdušné sušárně při 180 °C po dobu 60 minut.  

 

4.4 Kultivace bakteriálních kultur 

 Biomasa ze šikmého agaru byla asepticky zaočkována do Erlenmayerovy baňky s 

LB médiem v případě kultivace E. coli a do živného média v případě B. subtilis. Toto 

inokulum bylo aerobně kultivováno v horkovzdušné třepačce NB-205 (N-BIOTEK) při 

37 °C a 180 rpm. Z noční kultury byly poté zaočkovány ranní kultury na OD (450 nm) = 

0,05. Ranní kultura byla kultivována za stejných podmínek, dokud nedosáhla exponenciální 

fáze - OD (450 nm) = 0,5. Buňky byly od média odděleny centrifugací při 5000g a 25 °C po 

dobu 10 minut. 
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4.5 Příprava protoplastů 

Použité chemikálie a materiál: 

10 mM K2EDTA (Sigma-Aldrich) 

Lysozym (Sigma-Aldrich) 

0,01 M Tris-HCl (Sigma-Aldrich), pH 8 

0,03 M Tris-HCl, 20% sacharóza (Merck), pH 8 

SMM pufr - 0,5 M sacharóza (Merck), 0,02 M maleinová kyselina (Sigma-Aldrich), MgCl2. 

6H2O (Penta) 

LB médium s 0,5 M sacharózou 

Živné médium s 0,5 M sacharózou 

 

Příprava protoplastů E. coli  

 Pelet buněk získaný centrifugací bakteriální kultury (viz kapitola 4.4) byl 

resuspendován a třikrát promyt v pufru 0,01 M Tris-HCl pH 8. Poté byla suspenze 

resuspendována v pufru 0,03 M Tris-HCl s 20 % sacharózou. Dále byla pro rozrušení vnější 

membrány přidána EDTA do finální koncentrace 0,01 M a suspenze byla inkubována při 

37 °C, 100 rpm v horkovzdušné třepačce NB-205 (N-BIOTEK) po dobu 20 minut. Pro 

štěpení peptidoglykanové vrstvy byl přidán lysozym do finální koncentrace 10 mg/ml 

a suspenze byla inkubována při 37 °C, 100 rpm v horkovzdušné třepačce po dobu 1 hodiny. 

Po následné centrifugaci (5000g, 25 °C, 10 min) byl pelet resuspendován v LB médiu 

s 0,5 M sacharózou a suspenze byla vyseta na agarové plotny (LB médium s 0,5 M 

sacharózou) a inkubována při 37 °C přes noc. 

Příprava protoplastů u B. subtilis 

Příprava protoplastů B. subtilis je z důvodu rozdílné stavby buněčné stěny odlišná. 

Pelet získán stejným způsobem jako při tvorbě protoplastů u E. coli byl resuspendován 

v pufru SMM obsahujícím zároveň lysozym ve finální koncentraci 5 mg/ml. Suspenze byla 

inkubována při 37 °C, 100 rpm v horkovzdušné třepačce po dobu 45 minut. Po centrifugaci 

(5000 g, 25 °C, 10 min) byl pelet resuspendován a promyt v pufru SMM bez lysozymu. Po 

promytí byl pelet resuspendován v živném médiu s 0,5 M sacharózou a byl proveden výsev 

na agarové plotny (živné médium s 0,5 M sacharózou). Petriho misky byly inkubovány přes 

noc při 37 °C. 
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4.6 Kapkový test 

Použité chemikálie a materiál: 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

Mellitin (Sigma-Aldrich) 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 

Ampicilin (Serva) 

 

 Suspenze bakterií a protoplastů byly připraveny podle příslušných protokolů 

(viz kapitola 4.4 a 4.5), řádně zakoncentrovány a následně naředěny podle desítkové ředící 

řady. Kapičky o objemu 5 µl naředěné suspenze bakteriálních buněk a protoplastů byly 

nakapány na příslušné místo na kultivační půdu v Petriho misce podle schématu na Obr. 4.1. 

Kultivační médium zpevněné agarem (DM3 médium) obsahovalo požadovanou koncentraci 

lipofosfonoxinů, melittinu, Tritonu X-100 nebo ampicilinu.  

 

 

Obrázek 4.1: Schéma provedení kapkového testu. Do každého z políček bylo pipetováno 5 µl naředěné 

suspenze bakteriálních buněk nebo protoplastů B. subtilis a E. coli. Číslo udává celkový počet (CFU) 

nanášených buněk nebo regenerovaných protoplastů.  
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4.7 Černé lipidické membrány  

Použité chemikálie a materiál: 

Pentan (Sigma-Aldrich) 

Etanol (Penta) 

Dekan (Sigma-Aldrich) 

Butanol (Sigma-Aldrich) 

Měřící pufr (1 M KCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7,4) 

Difytanoylfosfatidylglycerol (Avanti Polar Lipids) 

Difytanoylfosfatidylcholin (Avanti Polar Lipids) 

Difytanoylfosfatidyletanolamin (Avanti Polar Lipids) 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

 

Metoda černých lipidových membrán (Black Lipid Membranes, BLM) nese své 

jméno díky interferenci odrážejícího se světla na rozhraní mezi vodným roztokem a lipidy. 

Pokud dojde ke ztenčení lipidové vrstvy na ¼ vlnové délky světla, membrána vypadá jako 

by byla černá (Tien & Dawidowicz 1966). Pomocí experimentů na planární lipidové 

dvojvrstvě tvořené ze syntetických fosfolipidů byl sledován pórotvorný účinek 

lipofosfonoxinů na molekulární úrovni. Zjištěnou vodivost jednotlivých pórů a jejich 

stabilitu můžeme porovnávat pro různé složení fosfolipidů membrány, které napodobuje 

složení a/nebo náboj fosfolipidů cytoplazmatické membrány E. coli a B. subtilis 

a eukaryotních buněk.  

 Měření probíhalo v teflonové komůrce (Obr. 4.2), která je oddělena teflonovou 

přepážkou, ve které je malý otvor. Otvor v teflonové přepážce měl tloušťku 0,3 mm a plochu 

0,6 mm2. Teflonová komůrka byla před každým použitím důkladně vypláchnuta horkou 

vodou, destilovanou vodou, denaturovaným etanolem, čistým etanolem a následně vysušena 

pentanem. Poté bylo do obou oddělených částí napipetováno 1,5 ml měřícího pufru. Před 

samotným měřením byla ověřena funkčnost a symetrie elektrod a nastaveno napětí na 

membráně na 50 mV. Směs lipidů, která byla složena z 3% (w/v) roztoku fosfolipidů ve 

směsi dekan:butanol 9:1 (v/v), byla nanesena na skleněnou špendlíkovou hlavičku. Touto 

hlavičkou byla směs přenesena přetažením přes otvor v přepážce - tzv. metoda „painting“ 

(Mueller et al. 1962). Po vytvoření a následné úmyslné destrukci několika membrán, pro 
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kontrolu stability (membrány se považovaly za dostatečně stabilní, pokud vydržely 

minimálně půl hodiny), byly na cis stranu přidány lipofosfonoxiny na požadovanou 

koncentraci a obsah kyvety byl důkladně promíchán automatickou pipetou.  

Poté bylo pomocí Ag/AgCl elektrod vkládáno napětí na membránu a byl 

zaznamenáván proud procházející přes membránu pomocí 10 nebo 100 GV/A zesilovače 

(MIT), sběrnou PCI kartou KPCI – 3108 (Keithley Instruments) a softwarem BLM2, který 

byl vytvořen na míru na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy panem 

Doc. RNDr. Jiřím Bokem, CSc. Záznam byl poté manuálně vyhodnocen pomocí software 

QuB, kde byly následně identifikovány a charakterizovány kanály jakožto skokové nárůsty 

proudu. 

  

Obrázek 4.2: Schéma aparatury používané pro vodivostní měření na planární membráně (upraveno z 

Pinkas 2015). 

 

4.8 Sledování změny membránového potenciálu bakterií B. subtilis a 

E. coli  

Použité chemikálie a materiál: 

3,3′- dipropylthiadikarbocyanin jodid (DiSC3(5)) (100 mM; DMSO) (Sigma-Aldrich) 

Pufr s glukózou: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta) 
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Pufr 0 mV: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta), 300 mM KCl (Penta) 

Pufr -50 mV: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta), 46 mM KCl (Penta), 

254 mM NaCl (Lach-Ner) 

Pufr -100 mV: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta), 7 mM KCl (Penta), 

293 mM NaCl (Lach-Ner) 

10 mM K2EDTA (Sigma-Aldrich) 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

Melittin (Sigma-Aldrich) 

Valinomycin (Sigma-Aldrich) 

 

 Pomocí membránově vázané fluorescenční sondy DiSC3(5), která má vysokou 

afinitu k hyperpolarizovaným membránám, bylo možné sledovat změnu membránového 

potenciálu v čase. Při zabudování sondy do membrány buněk dochází ke snížení intenzity 

fluorescence. Po přidání membránově aktivní pórotvorné látky, která porušuje membránový 

potenciál, dojde k uvolnění sondy z membrány a k nárůstu intenzity fluorescence.  Touto 

metodou bylo měřeno, zda dochází ke změně membránového potenciálu bakterie po přidání 

pórotvorné látky. Vlastnosti sondy byly také použity pro sestavení kalibrační závislosti 

intenzity fluorescence sondy DiSC3(5) na hodnotě nastaveného membránového potenciálu 

buněk B. subtilis (kalibrační křivka). Nastavení membránového potenciálu probíhalo pomocí 

různé koncentrace K+ v pufru a přenašeče K+ iontů valinomycinu. Buňky s nastaveným 

membránovým potenciálem byly připravené pro měření se sondou propidium jodid (kapitola 

4.9), kdy pomocí změny intenzity fluorescence sondy se sledovalo, jestli změna hodnoty 

membránového potenciálu ovlivňuje permeabilizační účinek LPPO.  

 

Příprava bakteriální suspenze E. coli 

 Pelet buněk E. coli získaný centrifugací kultury (viz kapitola 4.4) byl resuspendován 

v pufru s glukózou a následně opět centrifugován (5000g, 25 °C, 10 min). Po odsátí 

supernatantu a ostranění veškerého média byla přidána EDTA na finální koncentraci 10 mM 

za účelem rozrušení vnější membrány. Tato suspenze byla inkubována při 25 °C a 180 rpm 

v horkovzdušné třepačce NB-205 (N-BIOTEK) po dobu 20 minut. EDTA jakožto chelatátor 

Ca2+ a Mg2+ iontů dokáže destabilizovat vnější membránu a narušit její strukturu (Vaara 

1992). Dále byla provedena další centrifugace (5000g, 25 °C, 10 min) z důvodu odstranění 
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roztoku obsahujícího EDTA. Pelet buněk byl resuspendován v pufru s glukózou na finální 

OD (450 nm) = 0,2. Sonda DiSC3(5) byla přidána k suspenzi do finální koncentrace 1 µM 

a značení buněk následně probíhalo při inkubaci ve tmě při pokojové teplotě po dobu 

1,5 hodiny.   

 

Příprava bakteriální suspenze B. subtilis  

 Pelet bakterií B. subtilis, vzniklý kultivací a centrifugací (viz kapitola 4.4), byl 

resuspendován nejen v pufru s glukózou (zachování fyziologické hodnoty membránového 

potenciálu), ale také v pufrech o rozdílné koncentraci K+ iontů (pro nastavení různých 

hodnot membránového potenciálu).  Intracelulární koncentrace K+ iontů u B. subtilis je 

300 mM (Whatmore et al. 1990). Pokud jsou tyto buňky přítomné v pufru se 7 mM 

koncentrací K+ iontů, po přidání ionoforu valinomycinu činí hodnota Nernstova 

rovnovážného potenciálu (rovnice na Obr. 4.3) -100 mV, což je hodnota blížící se 

fyziologické hodnotě bakterie B. subtilis. Dále byla spočítána potřebná koncentrace iontů K+ 

pro pufry, které by představovaly prostředí se zvýšeným membránovým potenciálem -50 

a 0 mV (viz Tabulka 4.1). 

  

Veq.=
RT

zF
ln(

[K+uvnitř]

[K+vně]
) 

Obrázek 4.3 Nernstova rovnice. 

 

 Pro doplnění iontů na celkovou koncentraci 300 mM byly použity ionty NaCl. Dále 

byly suspenze znovu centrifugovány (5000 g, 25 °C, 10 min), promyty stejnými pufry 

a naředěny na finální OD (450 nm) = 0,2. K jednotlivým vzniklým suspenzím buněk byla 

přidána sonda DiSC3(5) do finální koncentrace 1 µM. Pro zajištění dobrého fyziologického 

stavu aerobní bakterie B. subtilis byla zásobní suspenze s touto bakterií během měření 

provzdušňována v tenké vrstvě mícháním pomocí magnetické míchačky. 
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Tabulka 4.1 Koncentrace iontů K+ potřebných k vytvoření membránového potenciálu (Winkel et al. 

2016). 

K+ uvnitř (mM) 300 300 300 

K+ vně (mM) 300 46 7 

Veq (mV) 0 -50 -100 

 

Samotné měření intenzity fluorescence sondy probíhalo při 25 °C pomocí 

spektrofluorometru FluoroMax-3 (Jobin Yvon, Horriba). Vlnová délka excitačního záření 

byla 610 nm a intenzita fluorescence emise byla měřena při 660 nm s použitím filtrů (Omega 

Optical) RPB590-610 pro excitaci a RPE650LP pro emisi. Velikost štěrbin byla nastavena 

na 5 nm. Testované LPPO byly přidávány do 10×10 mm kyvety z křemičitého skla s 2 ml 

bakteriální suspenze se sondou. Po zabudování sondy bylo u každého vzorku přibližně 

20 s měřeno pozadí a poté bylo přidáno požadované množství zásobního roztoku LPPO 

a obsah kyvety byl pečlivě zamíchán. Jako pozitivní kontrola porušení membrány byla 

změřena aktivita melittinu. Kalibrační křivka byla vytvořena změřením změny intenzity 

fluorescence sondy DiSC3(5) po přidání ionoforu valinomycinu, díky kterému došlo 

k nastavení membránového potenciálu buněk. Hodnota membránového potenciálu byla dána 

koncentrací iontů K+ v pufrech (viz Tabulka 4.1). Pro měření buněk s nastavenou hodnotou 

membránového potenciálu byly buňky preinkubovány 10 minut s přenašečem iontů K+ 

valinomycinem. 

 

4.9 Sledování permeabilizace membrány buněk pomocí vstupu 

fluorescenční sondy propidium jodid 

Použité chemikálie a materiál: 

Propidium jodid (20 mM; destilovaná voda) (Sigma-Aldrich) 

Pufr s glukózou: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta) 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

Melittin (Sigma-Aldrich) 

 

Schopnost lipofosfonoxinů permeabilizovat membránu živých bakterií byla 

sledována pomocí měření influxu sondy propidium jodid (PI) do buňky. PI vstupuje do 
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buňky pouze po narušení membrány a včleňuje se do dvouřetězcové DNA nebo 

dvouřetězcové RNA, čímž zvýší svou intenzitu fluorescence.  

Pelet buněk získaný centrifugací kultury bakterií (viz kapitola 4.4) byl promyt 

v pufru s glukózou. Po centrifugaci (5000 g, 25 °C, 10 min) byl odsát zbytek supernatantu, 

aby byla minimalizována přítomnost kultivačního média. Výsledný pelet byl resuspendován 

v pufru s glukózou na finální OD (450 nm) = 0,2. K vytvořené suspenzi byla přidána sonda 

PI v požadované koncentraci 10 µM.   

Inkorporace sondy PI byla měřena změnou intenzity fluorescence při 25 °C pomocí 

spektrofluorometru FluoroMax-3 (Jobin Yvon, Horriba). Vlnová délka excitačního záření 

byla 515 nm a intenzita fluorescence emise byla měřena při 620 nm při použití filtrů (Omega 

Optical) 3RD500-530 pro excitaci a 3RD570 pro emisi. Štěrbiny byly nataveny na 5 nm. 

Testované lipofosfonoxiny byly přidávány do 10×10 mm kyvety z křemičitého skla s 2 ml 

bakteriální suspenze se sondou. Nejdříve bylo u každého vzorku přibližně 20 s měřeno 

pozadí fluorescence buněk v pufru se sondou a poté bylo přidáno požadované množství 

zásobního roztoku lipofosfonoxinu a obsah kyvety byl pečlivě zamíchán. Jako pozitivní 

kontrola permeabilizace membrány buněk byla změřena aktivita melittinu. Pro zajištění 

dobrého fyziologického stavu aerobní bakterie B. subtilis byla zásobní suspenze s touto 

bakterií během měření provzdušňována mícháním pomocí magnetické míchačky. Měření 

permeabilizační aktivity buněk s nastaveným membránovým potenciálem (viz kapitola 4.8) 

probíhalo za stejných podmínek.  

 

4.10 Sledování permeabilizace vnější membrány bakterie E. coli pomocí 

sledování intenzity fluorescence sondy N-fenyl-1-naftylamin 

Použité chemikálie a materiál: 

N-fenyl-1-naftylamin (NPN) (10 mM; destilovaná voda) (Sigma-Aldrich) 

Pufr s glukózou: 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5% Glukóza (Penta) 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

Melittin (Sigma-Aldrich) 

 

Schopnost LPPO zvyšovat permeabilitu vnější membrány u Gram negativních 

bakterií byla pozorována měřením intenzity fluorescence hydrofobní fluorescenční sondy  
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N-fenyl-1-naftylamin (Loh et al. 1984; Lee et al. 2004). Narušení vnější membrány látkou, 

která ji permeabilizuje, způsobuje zvýšení intenzity fluorescence sondy při jejím zabudování 

do hydrofobního prostředí porušené vnější membrány (Alakomi et al. 2006).       

 Pelet získaný centrifugací narostlé biomasy E. coli (viz kapitola 4.4) byl po odsátí 

média resuspendován v pufru s glukózou a znovu centrifugován, aby došlo k maximálnímu 

odstranění zbytků média. Vzniklý pelet buněk byl resuspendován na finální 

OD (450 nm) = 0,2. Poté byla k suspenzi přidána sonda NPN na finální koncentraci 10 µM. 

 Testované lipofosfonoxiny byly přidávány do 2 ml bakteriální suspenze se sondou 

v 10×10 mm kyvetě z křemičitého skla. Inkorporace sondy NPN byla měřena změnou 

intenzity fluorescence při 25 °C pomocí spektrofluorometru FluoroMax-3 (Jobin Yvon, 

Horriba). Vlnová délka excitačního záření byla 350 nm a intenzita fluorescence emise byla 

měřena při 420 nm bez použití filtrů. Nejdříve bylo u každého vzorku přibližně 20 s měřeno 

pozadí (IF0) a poté bylo přidáno požadované množství zásobního roztoku lipofosfonoxinu a 

obsah kyvety byl pečlivě zamíchán. Naměřená data (IF) jsou normalizována vůči hodnotám 

získaným s antibiotikem polymyxin B (IFmax): 

 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑐𝑒𝑁𝑃𝑁 =
𝐼𝐹 −𝐼𝐹0

𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥 −𝐼𝐹0
∗ 100 

 

4.11 Příprava lipozómů 

Použité chemikálie a materiál: 

Sephadex G-50 medium (Sigma-Aldrich) 

Chloroform (Sigma-Aldrich) 

Vnitřní pufr (50 mM 5(6)-karboxyfluorescein (Sigma-Aldrich), 5 mM HEPES (Sigma-

Aldrich), pH 7,4) 

Vnější pufr (100 mM NaCl (Lach-Ner), 5 mM HEPES (Sigma-Aldrich), 0,5 mM Na2EDTA 

(Sigma-Aldrich), pH 7,4) 

Dioleylfosfatidyletanolamin (Avanti Polar Lipids) 

Dioleylfosfatidylcholin (Avanti Polar Lipids) 

Dioleylfosfatidylglycerol (Avanti Polar Lipids) 

Polykarbonátové membránové filtry - velikost pórů 100 nm (Avestin) 
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Podložky filtrů (Whatman) 

 

Do skleněných zábrusových zkumavek byla přidána požadovaná směs syntetických 

fosfolipidů o celkovém množství 1,5 mg rozpuštěných v chloroformu.  Lipidy byly 

následovně rozpuštěny ve 2 ml chloroformu za účelem dobrého smísení odlišných typů 

fosfolipidů. Rozpouštědlo bylo následovně odpařeno na rotační vakuové odparce (INGOS 

RVO 400) při zahřívání na 37 °C a při tlaku okolo 200 mbar do sucha a do vzniku tenkého 

lipidového filmu. K vytvořenému lipidovému filmu bylo přidáno 1,5 ml vnitřního pufru a 

zkumavky byly 6x opakovaně zahřívány ve vodní lázni při 37 °C po dobu 5 minut a po dobu 

10 minut třepány na laboratorní třepačce (vortex) opatřené platformou na zkumavky. 

Vzniklá suspenze vícevrstevných lipozómů různé velikosti byla pomocí filtračního zařízení 

na přípravu lipozómů (Avanti Polar Lipids) 11x protlačena přes polykarbonátový filtr 

s velikostí pórů 100 nm, a tím byly vytvořeny lipozómy jednovrstevné a o požadované 

velikosti. Gelovou filtrací na koloně se Sephadexem G-50 byla odstraněna volná sonda ze 

suspenze. Sephadex G-50 byl předem hydratován ve vnějším pufru po dobu 3 hodin při 

pokojové teplotě. Tímto postupem byla vytvořena suspenze lipozómů obsahující CF ve 

vnějším pufru. Koncentrace lipidů v jednotlivých zachycených frakcích suspenze lipozómů 

byla stanovena pomocí měření koncentrace anorganického fosfátu (viz kapitola 4.12). 

Vybrané frakce s nejvyšší koncentrací lipidů byly naředěny vnějším pufrem na požadovanou 

koncentraci. 

   

4.12 Stanovení koncentrace fosfátu v suspenzi lipozómů 

Použité chemikálie a materiál: 

70% HClO4 (Penta) 

10% (w/v) Kyselina askorbová (Lach-Ner) 

2,5% (w/v) Molybdenan amonný (Lach-Ner) 

Standard – 0,2 mM KH2PO4 (Roth) 

 

Pomocí kolorimetrické reakce byla stanovena koncentrace fosfátu v suspenzi 

lipozómů. Reakcí molybdenanu amonného s dihydrogenfosforečnanem draselným, za 

přítomnosti kyseliny chloristé a kyseliny askorbové, vzniká fosfomolybdenová modř vhodná 
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ke spekrofotometrickému měření. Ke 100 µl suspenze lipozómů, v pětkrát destilovanou 

vodou propláchnuté a předem vysušené skleněné zkumavce, bylo přidáno 0,5 ml 70% 

HClO4 a směs byla mineralizována při 180 °C po dobu 60 minut. Po mineralizaci bylo ke 

vzorkům přidáno 3,4 ml deionizované vody a za stálého míchání na vortexu dále 0,5 ml 

2,5% (w/v) molybdenanu amonného a 0,5 ml 10% (w/v) kyseliny askorbové. Následně byly 

všechny vzorky inkubovány 5 minut ve vodní lázni při 100°C. Po ochlazení vzorků byla 

změřena absorbance na spektrofotometru (Beckman Coulter DU730) při 820 nm proti 

destilované vodě. 

Koncentrace fosfátu ve vzorcích byla odečtena z kalibrační přímky vytvořené 

z měřené absorbance roztoků o známé koncentraci fosfátu. Tato kalibrační řada byla 

připravena podle tabulky 4.2.  

 

Tabulka 4.2: Kalibrace stanovení koncentrace fosfátu 

Koncentrace fosfátu 

(µmol/l) 

0,2 mM zásobní roztok 

fosfátu (ml) 
Deionizovaná voda (ml) 

0 0 7 

0,04 0,4 6,6 

0,08 0,8 6,2 

0,16 1,6 5,4 

0,32 3,2 3,8 

 

Ke standardům byl přidán 1 ml 70% HClO4 a za stálého míchání na vortexu 1 ml 2,5% 

(w/v) roztoku molybdenanu amonného a 10% (w/v) roztoku kyseliny askorbové. Standardy 

byly stejně jako vzorky inkubovány ve vodní lázni po dobu 5 minut při 100°C a po zchlazení 

jim byla změřena absorbance při 820 nm.  

Pro každé stanovení fosfátu v lipozómech byla vytvořena nová kalibrační přímka, kde 

jednotlivé body byly stanovovány v duplikátech a pro vytvoření kalibrační přímky byly 

použity průměry hodnot absorbance (Obr. 4.4). 
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Obrázek 4.4: Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci fosfátu. 

 

4.13 Únik fluorescenční sondy z lipozómů 

Použité chemikálie a materiál: 

Triton X-100 (Serva) 

Lipofosfonoxiny (1 mg/ml; destilovaná voda) 

Lipopolysacharid (LPS) E. coli O111:B4 (Sigma-Aldrich) 

 

 Permeabilizační účinky zkoumaných látek na cílovou membránu byly pozorovány 

a porovnávány pomocí měření úniku fluorescenční sondy z lipozómů. Tato metoda je 

založena na přípravě lipidových váčků (kapitola 4.11), které uvnitř obsahují fluorescenční 

sondu karboxyfluorescein (CF) v takové koncentraci, že je její fluorescence zhášena. Sonda 

ve vysoké koncentraci vytváří dimery a její fluorescence je velmi slabá. Tomu je tak i uvnitř 

intaktních lipozómů. Po vyředění sondy, čili narušení lipozómů a úniku sondy z váčků 

pomocí pórotvorné látky, dochází ke zvýšení intenzity fluorescence (Chen & Knutson 1988).  

 Do kyvety z křemičitého skla o minimálním objemu 50 µl byla přidána suspenze 

lipozómů o objemu 100 µl. Kyveta byla uložena do přístroje FluoroMax (Jobin Yvon, 
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Horiba). Vlnová délka excitačního záření byla 480 nm a intenzita fluorescence emisního 

záření byla měřena při 515 nm s použitím optických filtrů (Omega Optical) 3RD430-490 

pro excitaci a 3RD500-530 pro emisi. Na začátku každého měření bylo nejprve změřeno 

pozadí po dobu asi 20 s (IF0). Poté bylo přidáno požadované množství sledované látky 

(lipofosfonoxinu) a suspenze byla opatrně ale důkladně promíchána automatickou pipetou. 

Pokud nárůst intenzity fluorescence v čase dosáhl fáze plató, byl k suspenzi přidán         

Triton X-100 na výslednou koncentraci 0,02%, čímž bylo dosaženo maximální lyze všech 

váčků v kyvetě, uvolnění veškeré sondy a dosažení maximální intenzity fluorescence (IFmax). 

Hrubá data byla následovně normalizována a vyjádřena v procentech podle rovnice:    

  

%𝑙𝑦𝑧𝑒 =
𝐼𝐹 −𝐼𝐹0

𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥 −𝐼𝐹0
∗ 100 

 

Pro potvrzení, zda přítomnost LPS, který je součástí vnější membrány Gram 

negativních bakterií, může ovlivňovat interakci LPPO s cílovou buňkou, byla použita 

metoda úniku fluorescenční sondy CF z lipozómů po preinkubaci s LPS. K vytvořeným 

lipozómům (viz kapitola 4.11) byl přidán LPS do konečné koncentrace 5 µg/ml. Po inkubaci 

po dobu 10 minut byla přidána permeabilizační látka (LPPO) v požadované koncentraci 

a byla měřena změna intenzity fluorescence v čase stejně jako v předchozím odstavci.  
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5 Výsledky  

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a případně proč se liší účinek vybraných 

LPPO na modelové zástupce Gram pozitivních a Gram negativních bakterií. Nejprve bylo 

nutno ověřit mechanizmus účinku LPPO, tj. sledovat pórotvorný účinek LPPO in vitro na 

modelové membráně a zda se pórotvorná aktivita liší v závislosti na modifikaci LPPO 

a složení membrány. Dále bylo nutné zjistit, co je příčinou rozdílné antibakteriální aktivity 

(vyjádřené MIC) proti oběma typům bakterií, jakou úlohu hraje rozdílná stavba buněčné 

stěny, popřípadě přítomnost vnější membrány a zda mohou LPPO vnější membránu 

překonat. Dalším cílem bylo stanovit úlohu rozdílného fosfolipidového složení CM bakterií 

na aktivitě LPPO, zda je účinek koncentračně závislý a jak účinek LPPO ovlivňuje 

přítomnost LPS.  

 

5.1 Sledování pórotvorného účinku LPPO na planární membráně 

Cílem této kapitoly bylo ověřit a srovnat pórotvornou aktivitu vybraných zástupců 

LPPO (Obr. 2.10). Dále bylo potřeba zjistit, zda konkrétní modifikace LPPO (LPPO I. vs. 

II. generace, hodnota náboje u zástupců LPPO II. generace) a celkový náboj na cílové 

membráně ovlivňuje velikost (vodivost) pórů. 

 

5.1.1 Pórotvorná aktivita antimikrobiálních látek LPPO  

Pro ověření, že všechny vybrané LPPO vykazují pórotvornou aktivitu, byla 

provedena měření na planárních membránách (viz kapitola 4.7) složených z negativně 

nabitého lipidu difytanoylfosfatidylglycerolu (DPhPG).  

Tato aktivita byla potvrzena, jak u vybraných zástupců LPPO I. generace DR5026, 

tak II. generace DR6088 a DR6180. Všechny testované látky vykazovaly širokou distribuci 

vodivostních stavů. Kanály tvořené látkou DR5026 dosahovaly velikosti od 35 pS až do 

1840 pS. Celkový počet vyhodnocených kanálů byl N = 271, kdy nejvíce zastoupená 

množina kanálů měla velikost 103 ± 70 pS a 235 ± 72 pS (Obr. 5.1A). Při použití zástupce 

II. generace LPPO DR6088 bylo rozpětí vodivostí vyskytujících se kanálů od 27 pS do 

1630 pS (N = 282) s největší četností kanálů o velikosti 98 ± 50 a 305 ± 58 pS (Obr. 5.1B). 

Látka DR6180 tvořila za stejných experimentálních podmínek kanály o velikosti od 61 pS 
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po 1590 pS (N = 193), kdy nejvíce zastoupené byly s velikostí 170 ± 60 pS a 427 ± 32 pS 

(Obr. 5.1C).  

 

Obrázek 5.1 Histogramy čestností vodivostí kanálů LPPO na membráně z 3% roztoku DPhPG. 

Histogramy představují četnosti vyskytujících se velikostí kanálů při použití LPPO - DR5026 (A), DR6088 

(B) a DR6180 (C) o koncentraci 5 µg/ml. Velikost binu 30 pS, počet vyhodnocených kanálů - A) N=271, 

B) N=282, C) N=193. Měření byla prováděna v pufru o složení 1 M KCl, 10 mM Tris, pH 7,4 a napětí 50 mV.    

Kanály s typickým záznamem proudu v čase pro jednotlivé testované látky jsou 

zobrazeny na Obr. 5.2. Obecně lze říci, že se velikost ani celkový fenotyp kanálů pro 

jednotlivé zástupce LPPO nelišil. Některé typické kanály se vyskytovaly ve větším počtu 

hned za sebou a jejich životnost byla pouze několik milisekund (Obr 5.2A, B, C). Naopak 
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u některých kanálů nedocházelo k jejich uzavření vůbec a postupně zvyšovaly hladinu šumu 

v záznamu. Dalšími typickými kanály byly ty, u kterých bylo možné přesně stanovit jejich 

otevření a zavření, kdy doba životnosti otevřeného stavu byla několik desítek nebo i stovek 

milisekund (Obr 5.2A, C, D).  

 

 

Obrázek 5.2 Typické záznamy kanálů tvořených LPPO. Typy pórů vyskytující se v záznamech při použití 

LPPO DR5026 (A), DR6088 (B, C) a DR6188 (D) na membránách o fosfolipidovém složení 3% roztoku 

DPhPG. Měření byla prováděna v pufru o složení 1 M KCl, 10 mM Tris při pH 7,4 a napětí 50 mV. Kanály se 

životností několik milisekund jsou označeny ^, kanály s delší životností a s možností přesného stanovení 

otevření a zavření jsou označeny *. 

 

5.1.2 Vliv lipidového složení na velikost a distribuci kanálů tvořených LPPO 

Metodou BLM byl dále sledován vliv rozdílného lipidového složení membrány na 

pórotvornou aktivitu LPPO. Cílem bylo zjistit, jestli změna složení lipidů a tím i náboje 

membrány ovlivní charakter, velikost a četnost tvořených pórů. 
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Membrány složené z 3% roztoku DPhPG a difytanoylfosfatidylcholinu (DPhPC) 

v poměru 2:1, nesoucí negativní náboj, nám představovaly modelové membrány bakterií. 

Pro napodobení složení membrán eukaryotních buněk bylo původním záměrem použít 

membrány tvořené pouze z 3% roztoku difytanoylfosfatidylcholinu (DPhPC), které mají 

celkově neutrální náboj. Membrány tvořené pouze z DPhPC byly však nestabilní i při použití 

různých koncentrací roztoků lipidů. Proto bylo pro další měření rozhodnuto vytvořit 

membrány dvousložkové s příměsí difytanoylfosfatidyletanolaminu (DPhPE), aby nedošlo 

ke změně náboje na membráně. Pokusy s membránami se složením 3% DPhPC:DPhPE 4:1 

a 3% DPhPC:DPhPE 2:1 byly také neúspěšné. Nestabilita membrán byla hlavním 

problémem a nebylo tedy možné provést měření s pórotvornou látkou. Dalším krokem bylo 

vytvoření planárních membrán, které byly složené z 3% roztoku DPhPC:DPhPG v poměru 

2:1.  V tomto složení fosfolipidů se již povedlo dosáhnout stabilních membrán.  

Histogramy, které ukazují distribuci vodivostí kanálů tvořených LPPO 

v jednotlivých složení membrán, jsou zobrazeny na Obr. 5.3. V přítomnosti LPPO 

I. generace DR5026, na více negativně nabité membráně z DPhPG:DPhPC 2:1, byla největší 

četnost kanálů o velikosti 72 ± 43 a 138 ± 44 pS, kdy celkové rozpětí velikosti kanálů bylo 

od 50 pS po 5140 pS. Na membráně tvořené DPhPC:DPhPG 2:1 byly zaznamenány kanály 

o velikosti od 30 pS až po 9980 pS s největší četností o velikostech 78 ± 75 pS, 125 ± 75 pS 

a 259 ± 110 pS. LPPO DR6088 vykazoval podobnou pórotvornou aktivitu na membránách 

složených z DPhPG:DPhPC 2:1 i na membránách z DPhPC:DPhPG 2:1, kdy nedošlo 

k velké změně četnosti a velikostí kanálů oproti působení DR5026. Pouze došlo ke snížení 

četnosti kanálů ve vyšších vodivostech v rozmezí 1400 - 2000 pS, kdy se celkový rozsah 

velikostí kanálů pohyboval od 20 pS po 4800 pS. Druhý zástupce II. generace LPPO 

DR6180 vytvářel v membránách složených z DPhPG:DPhPC 2:1 póry nejčastěji s velikostí 

105 ± 83 pS a 240 ± 50 pS. Na membránách z fosfolipidů ve složení DPhPC:DPhPG 2:1 

vytvářel póry o velikosti 24 – 12000 pS, kdy s nejvyšší četností se vyskytovaly kanály velké 

52 ± 36 pS a 137 ± 54 pS. Celkové rozsahy vodivostí včetně nejčetnější vodivostních stavů 

jednotlivých LPPO jsou srovnány v Tabulce 5.1.  

 

 

 

 



45 

 

 

Obrázek 5.3 Histogram vodivostí kanálů tvořených LPPO. Srovnání pórotvorných aktivit a četností kanálů 

LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 na membránách složených z 3% roztoku DPhPG:DPhPC v poměru 2:1 

a DPhPC:DPhPG v poměru 2:1. Počet vyhodnocených kanálů byl N=150-300. Měření byla prováděna v pufru 

o složení 1 M KCl 10 mM Tris při pH 7,4 a napětí 50 mV. Histogramy byly vytvořeny při velikosti binu 30 pS.   

    

Tabulka 5.1 Srovnání pórotvorných aktivit LPPO 

 Rozsah vodivostí 

(pS) 
Nejčetnější vodivostní stav (pS) 

Od  Do  I.  II.  III.  

DR5026 

DPhPG:DPhPC 2:1 50 5140 72 ± 43  138 ± 44  

DPhPC:DPhPG 2:1 29 9980 78± 75 125 ± 75 259 ± 110 

DR6088 

DPhPG:DPhPC 2:1 28 1180 94 ± 58 188 ± 67  

DPhPC:DPhPG 2:1 20 4800  138 ± 94 305 ± 40 

DR6180 

DPhPG:DPhPC 2:1 35 1930  105 ± 83 240 ± 50 

DPhPC:DPhPG 2:1 24 12000 52 ± 36 137 ± 54  
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Z dat získaných při měření na planárních lipidových membránách tedy nevyplývají 

žádné zásadní rozdíly ve velikosti ani četnosti vodivostních stavů jednotlivých zástupců 

LPPO v různém složení membrán.  

 

5.2 Stanovení citlivosti Bacillus subtilis a Escherichia coli k LPPO 

 Cílem těchto pokusů bylo stanovit citlivost vybraných LPPO proti Gram pozitivní 

bakterii B. subtilis a Gram negativní bakterii E. coli. Dále bylo testováno, zda buněčná stěna 

a přítomnost vnější membrány u E. coli má vliv na antimikrobiální účinek LPPO. Pomocí 

kapkového testu byla porovnávána citlivost LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 proti 

buňkám bakterií B. subtilis a E. coli a z nich připravených protoplastů (viz kapitola 4.5 a 4.6). 

Antimikrobiální účinek LPPO proti buňkám a protoplastům obou zástupců bakterií byl 

testován v koncentracích 0,625, 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80 a 160 µg/ml přítomných 

v kultivačním médiu. Obr. 5.4 ukazuje výsledky pouze vybraných koncentrací, které byly 

použity pro celkové srovnání citlivosti bakterií k LPPO. 
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Obrázek 5.4 Antimikrobiální účinek LPPO proti B. subtilis a E. coli. Stanovení citlivosti B. subtilis a E. coli 

k LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 probíhalo při kultivaci na médiu DM3 (viz kapitola 4.2) v závislosti na 

velikosti inokula (105, 104, 103, 102, 101) intaktních buněk a protoplastů. Antimikrobiální účinek byl pozorován 

změnou celkového nárůstu kolonií v přítomnosti LPPO o koncentraci 5, 10, 20, 40 a 80 µg/ml v kultivačním 

médiu. Jako pozitivní kontrola pro potvrzení inhibice růstu bakterií bylo použito 50 µg/ml ampicilinu a 0,4% 

Triton X-100. Negativní kontrolu představovaly kultivační půdy bez přidané aktivní látky pouze s nárůstem 

kolonií bakterií a jejich regenerovaných protoplastů. (A) buňky B. subtilis, (B) protoplasty B. subtilis, (C) 

buňky E. coli, (D) protoplasty E. coli. Ukázány jsou reprezentativní výsledky ze čtyř pokusů provedených ve 

dvou opakováních. 

 

Všechny tři LPPO vykazovaly antibakteriální účinek proti B. subtilis již při použití 

koncentrace 10 µg/ml. V případě LPPO DR5026, zástupce I. generace LPPO, došlo 

k inhibici růstu buněk bakterie B. subtilis při počtu buněk 102 a méně. Při zvyšující se 
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koncentraci DR5026 docházelo k inhibici růstu kolonií i při počtu buněk 105. Citlivost 

bakterie E. coli na LPPO DR5026 se neprojevila, přesněji nedošlo k inhibici růstu ani při 

koncentraci LPPO 80 µg/ml. LPPO DR6088, zástupce II. generace LPPO (viz kapitola 

2.3.2), účinek proti bakterii B. subtilis se projevil již při počtu buněk 105 při koncentraci 

účinné látky 10 µg/ml. Růst bakterie E. coli byl jen minimálně ovlivněn, nicméně se 

zvyšující se koncentrací DR6088 (až 80 µg/ml) došlo k pozvolnému zmenšování celkového 

nárůstu kolonií. Citlivost bakterie B. subtilis na LPPO DR6180 byla pozorována při stejné 

koncentraci jako u obou předchozích LPPO, tedy 10 µg/ml, kdy ale pouze při počtu buněk 

101 došlo k úplnému zamezení růstu. Antimikrobiální účinek DR6180 proti bakterii E. coli 

se projevoval postupným zmenšováním celkového nárůstu kolonií při zvyšující se 

koncentraci účinné látky, avšak až při koncentraci 160 µg/ml byla vidět úplná inhibice růstu 

kolonií buněk při výchozím inokulu počtu buněk 101 (Obr. 5.5).  

 

Obrázek 5.5 Antimikrobiální účinek LPPO DR6180 proti B. subtilis a E. coli. Stanovení citlivosti 

B. subtilis a E. coli při použití 160 µg/ml LPPO DR6180. (A) buňky B. subtilis, (B) protoplasty B. subtilis, (C) 

buňky E. coli, (D) protoplasty E. coli. Kultivace proběhla ve dvou nezávislých pokusech (provedených 

v duplikátech) na médiu DM3 (viz kapitola 4.2) s velikostí inokula (105, 104, 103, 102, 101) intaktních buněk 

a protoplastů.  

Pro ověření, zda přítomnost buněčné stěny a případně vnější membrány může ovlivnit 

citlivost bakterií na účinek LPPO, byly vytvořeny (viz kapitola 4.5) a testovány protoplasty 

bakterií B. subtilis a E. coli. Citlivost protoplastů bakterie B. subtilis se projevovala při 
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koncentraci 10 µg/ml u všech zástupců LPPO. Při použití DR5026 došlo k inhibici růstu 

kolonií při počtu protoplastů 102, účinek DR6088 se projevil při výchozím počtu protoplastů 

104 a u DR6180 při počtu 102.  Citlivost protoplastů bakterie E. coli se projevila pouze 

zmenšením celkového nárůstu kolonií regenerovaných protoplastů oproti intaktním buňkám. 

Ke snížení počtu celkového nárůstu kolonií regenerovaných protoplastů E. coli vůči buňkám 

došlo i při použití DR5026, zástupce I. generace, avšak nedocházelo k úplné inhibici růstu 

bakterie. 

Na Obr. 5.4 je možné si všimnout nárůstu kolonií regenerovaných bakteriálních 

protoplastů B. subtilis při výchozím inokulu 105 za všech testovaných podmínek, s výjimkou 

půdy s 0,4% Triton X-100. Naopak tyto podmínky vyvolaly jen částečnou inhibici růstu 

buněk a regenerovaných protoplastů E. coli. 

Kolonie buněk a regenerovaných protoplastů bakterie B. subtilis vykazovaly obecně 

vyšší citlivost k LPPO. Látka DR6088 vykazovala nejvyšší účinnost. Buňky i protoplasty 

bakterie E. coli svou odolnost proti LPPO projevovaly až do koncentrace 80 µg/ml. 

 

5.3 Sledování permeabilizačního účinku LPPO na živých buňkách 

pomocí vstupu sondy PI 

Potvrzení permeabilizační aktivity na živých buňkách B. subtilis a E. coli bylo 

provedeno pomocí měření intenzity fluorescence sondy PI (viz kapitola 4.9). Pokud došlo 

ke zvýšení intenzity fluorescence sondy po přidání pórotvorné látky (LPPO), muselo dojít 

k narušení CM a tím k influxu a inkorporaci sondy do dvouřetězcových nukleových kyselin. 

Cílem bylo porovnat koncentrační závislost permeabilizační aktivity LPPO na modelovou 

Gram pozitivní a Gram negativní bakterii. 

 

5.3.1 Závislost permeabilizačnho účinku LPPO na jejich koncentraci 

Cílem těchto pokusů bylo zjistit, zda všechny vybrané LPPO DR5026, DR6088 

a DR6180 mají permeabilizační účinky na CM živých buněk, dále jestli je jejich 

permeabilizační aktivita stejná jak proti Gram pozitivním, tak proti Gram negativním 

bakteriím a jestli se jejich účinek liší v závislosti na konkrétní modifikaci LPPO.  

Z dat, která jsou vyhodnocena na Obr. 5.6, můžeme odvodit, že všechny testované 

LPPO vykazují permeabilizační aktivitu proti bakterii B. subtilis. Naopak při použití 
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DR5026, zástupce LPPO I. generace, na bakterii E. coli vidíme (Obr. 5.6D), že ani při 

koncentraci 20 µg/ml LPPO nedošlo ke zvýšení intenzity fluorescence sondy a tím k žádné 

permeabilizační aktivitě této látky. Nejvyšší permeabilizační aktivitu (nejvyšší nárůst 

intenzity fluorescence) proti oběma testovaným bakteriím vykazovala látka DR6088, což je 

patrné i z Obr. 5.7, který srovnává účinek všech tří látek proti oběma testovaným 

bakteriálním druhům pouze při koncentraci 5 µg/ml. Aktivita všech testovaných LPPO byla 

ve všech případech vyšší proti zástupci Gram pozitivní bakterie B. subtilis – kinetika byla 

jednostupňová a nárůst intenzity fluorescence sondy PI dosáhl svého maxima během 

kratšího časového úseku (80 s). Nárůst intenzity fluorescence PI při měření s E. coli byl 

pozvolnější (dosažení maxima za 300 s) a kinetika měla dvoufázový charakter.  
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Obrázek 5.6 Koncentrační závislost permeabilizační aktivity LPPO proti B. subtilis a E. coli. Měření 

změny intenzity fluorescence sondy PI po vstupu do buněk bakterií B. subtilis a E. coli indukované účinkem 

LPPO DR5026 (A, D), DR6088 (B, E) a DR6180 (C, F) v závislosti na jejich koncentraci. Jako kontroly (G) 

byly použity buňky bez přídavku účinné látky a melittin o koncentraci 10 µM. Reprezentativní křivky byly 

vybrány ze tří nezávislých pokusů prováděných v duplikátech.  

 

 Data na Obr. 5.6 dále ukazují, že permeabilizační účinek LPPO je koncentračně 

závislý. V případě B. subtilis je zřejmé, že míra koncentrační závislosti účinku se pro 

jednotlivé LPPO liší. LPPO I. generace DR5026 vykazoval menší koncentrační závislost 

účinku – osminásobné snížení koncentrace LPPO vyvolalo jen asi třetinový pokles maxima 

intenzity fluorescence. V případě LPPO II. generace DR6180 vyvolaly koncentrace 

20 a 10 µg/ml stejný permeabilizační účinek a při poklesu koncentrace na 2,5 µg/ml se 

maximum intenzity fluorescence také snížilo pouze o třetinu. Při použití druhého zástupce 
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II. generace LPPO DR6088 vedlo osminásobné snížení koncentrace ke snížení 

permeabilizačního účinku asi na polovinu. Pro E. coli je koncentrační závislost účinku LPPO 

II. generace výraznější, při čtyřnásobném snížení koncentrace testovaných látek kleslo 

maximum intenzity na méně než polovinu.  

 

Obrázek 5.7 Srovnání permeabilizačního účinku jednotlivých LPPO proti B. subtilis a E. coli při 

koncentraci LPPO 5 µg/ml. Reprezentativní křivky byly vybrány ze tří nezávislých pokusů provedených 

v duplikátech.  

Měření influxu sondy PI bylo zkoušeno i na protoplastech vytvořených z E. coli pro 

ověření vlivu odlišné struktury Gram negativní buněčné stěny a přítomnosti vnější 

membrány.  Nicméně protoplasty nebyly ve vhodném fyziologickém stavu pro tato měření, 

jelikož se sonda PI dostávala do protoplastů buněk ještě před přidáním pórotvorné látky.  

Větší permeabilizační účinek vykazovaly všechny testované LPPO proti zástupci 

Gram pozitivní bakterie B. subtilis. Naopak pokusy s DR5026 potvrdily absenci aktivity 

proti Gram negativní E. coli. Tato měření dále ukázala, že DR6088 vykazuje nejvyšší 

účinnost ze všech testovaných LPPO.   
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5.4 Vliv LPPO na membránový potenciál buněk B. subtilis a E. coli  

Pomocí napěťově senzitivní fluorescenční sondy DiSC3(5) bylo cílem následujících 

experimentů zjistit, zda a jak účinně LPPO depolarizují cytoplazmatickou membránu 

testovaných bakteriálních druhů (viz kapitola 4.8). 

Sonda DiSC3(5) se váže k hyperpolarizovaným membránám, ve kterých je její 

fluorescence zhášena. Pokud dojde k depolarizaci membrány, sonda se z membrány uvolní 

a tím dojde k nárůstu její intenzity fluorescence. Na Obr. 5.8 je zaznamenáno, že při 

přídavku LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 k buňkám bakterie B. subtilis docházelo 

k rychlému nárůstu intenzity fluorescence a ve velmi krátkém čase (10-20 s) dosáhla svého 

maxima, a to de facto bez ohledu na použitou koncentraci látky. V případě bakterie E. coli 

byl nárůst intenzity fluorescence zaznamenán pouze při použití LPPO II. generace DR6088 

a DR6180. Látka DR5026 vyvolávala pouze minimální navýšení intenzity fluorescence 

nehledě na použitou koncentraci. Srovnání účinku všech LPPO při koncentraci 5 µg/ml proti 

B. subtilis a E. coli je vidět na obr. 5.10. 
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Obrázek 5.8 Srovnání účinku zástupců LPPO na membránový potenciál bakterie B. subtilis a E. coli. 

Změna intenzity fluorescence sondy DiSC3(5) vyvolaná účinkem LPPO DR5026 (A, D), DR6088 (B, E) 

a DR6180 (C, F) v závislosti na jejich koncentraci. Jako kontroly (G) byl použit melittin o koncentraci 10 µM 

a buňky bez přidané aktivní látky. Testované koncentrace LPPO byly 2,5, 5, 10 a 20 µg/ml. Ukázány jsou 

reprezentativní křivky z pěti nezávislých pokusů prováděných v duplikátech. 

 

Účinek LPPO na membránový potenciál bakterie B. subtilis se s použitou 

koncentrací látky neměnil a dosahoval stejných maxim během stejně krátkého časového 

úseku. Naproti tomu, při použití DR6088 a DR6180 proti bakterii E. coli bylo zaznamenáno, 

že při koncentraci 10 a 20 µg/ml (Obr 5.9), došlo k podstatně výraznější depolarizaci 

membrány. Při dvojnásobném zvýšení koncentrace účinné látky, došlo k zvýšení intenzity 

fluorescence v maximu o polovinu.  
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Obrázek 5.9 Srovnání změny intenzity fluorescence sondy DiSC3(5) při účinku zástupců LPPO na 

bakterii E. coli. Pro zobrazení maximální aktivity permeabilizace membrány byly vybrány záznamy kinetik 

s koncentrací účinné látky 10 a 20 µg/ml.  

 

Zásadní rozdíl v účinku testovaných LPPO proti oběma bakteriálním druhům 

spočíval v rychlosti a průběhu kinetiky v čase - nárůst intenzity fluorescence DiSC3(5) byl 

u E. coli pozvolnější a u B. subtilis strmější.  Při testování účinku LPPO na depolarizaci 

membrány B. subtilis daná kinetika dosáhla své fáze plató již během 20 s, membrána tedy 

byla během tohoto časového úseku kompletně depolarizována. V případě zástupce Gram 

negativních bakterií E. coli došlo ke stejnému efektu až po 100 s. 

 

Obrázek 5.10 Porovnání účinku vybraných LPPO proti B. subtilis a E. coli. LPPO DR5026, DR6088 a 

DR6180 byly použity v koncentraci 5 µg/ml.  
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Z dat vyplývá, že účinkem LPPO dochází k depolarizaci membrány. V případě 

bakterie B. subtilis dochází depolarizaci rychleji a nezávisle na koncentraci účinné látky. 

Depolarizační účinky LPPO na membránu bakterie E. coli jsou závislé na použité 

koncentraci látky a s pozvolnějším trendem nárůstu intenzity fluorescence. 

 

5.4.1 Vliv hodnoty membránového potenciálu B. subtilis na schopnost LPPO 

permeabilizovat membránu 

Některé antibakteriální látky cílící na cytoplazmatickou membránu bakterií vyžadují 

pro interakci s membránou, a tedy svůj účinek, vysokou hodnotu membránového potenciálu. 

Tato vlastnost jim znemožňuje účinkovat proti metabolicky inaktivním buňkám. Dalším 

cílem bylo tedy zjistit vliv hodnoty membránového potenciálu na permeabilizační účinek 

LPPO. Různých hodnot membránového potenciálu bylo dosaženo koncentrací draselných 

iontů (300, 46 a 7 mM) v pufru, ve kterém byly buňky B. subtilis (intracelulární koncentrace 

K+ 300 mM) resuspendovány. Po přidání ionoforu valinomycinu k této suspenzi buněk 

B. subtilis došlo k nastavení membránového potenciálu na hodnotu 0, -50 nebo -100 mV (viz 

Tabulka 4.1). Obr. 5.11A ukazuje kalibrační závislost intenzity fluorescence sondy DiSC3(5) 

na hodnotě nastaveného membránového potenciálu buněk B. subtilis. Z rovnice proložené 

kalibrační přímky lze vypočítat, že hodnota membránového potenciálu bakterie B. subtilis 

byla přibližně -118 mV.   

Pro zjištění vlivu hodnoty membránového potenciálu na schopnost LPPO rozrušovat 

membránu byla vybrána pouze látka DR6180 při koncentraci 5 µg/ml (Obr. 5.11B).  
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Obrázek 5.11 Kalibrační křivka sondy DiSC3(5) a účinek DR6180 při nastaveném membránovém 

potenciálu. A) Intenzita fluorescence sondy DiSC3(5) dosažená po 150 s (fáze plató) po přidání valinomycinu 

(Val) o koncentraci 4 µM k suspenzi bakterie B. subtilis. Pro nastavení membránových potenciálů byly použity 

tři pufry o koncentraci K+ iontů 300 mM, 46 mM a 7 mM (K+
out). B) Změna intenzity fluorescence sondy PI 

v suspenzi bakterie B. subtilis po přidání 5 µg/ml DR6180. Tato měření probíhala v pufrech o stejné 

koncentraci iontů a valinomycinu jako na obrázku A. Dále byl změřen účinek LPPO na buňky bakterie 

B. subtilis s fyziologickou hodnotou membránového potenciálu a jako kontrola buňky pouze s přídavkem 

valinomycinu. Měření byla prováděna nezávisle ve dvou opakováních v duplikátech. 

 

Výsledky ukazují, že míra permeabilizačního účinku DR6180 nezávisí na velikosti 

membránového potenciálu na cílové membráně buňky. 

 

5.5 Schopnost LPPO rozrušovat vnější membránu E. coli 

Z předchozích kapitol (viz kapitola 5.2, 5.3 a 5.4) vyplývá, že bakterie E. coli, jakožto 

zástupce Gram negativních bakterií, je celkově odolnější proti účinkům LPPO. Dalším cílem 

tedy bylo zjistit, jestli a případně jak účinně jsou LPPO schopné rozrušovat vnější 

membránu.  Měřením intenzity fluorescence sondy NPN (viz kapitola 4.10) bylo možné 

změřit, zda dochází ke zvýšení intenzity její fluorescence, která vypovídá o desintegraci 

vnější membrány bakterie E. coli působením LPPO DR5026, DR6088 a DR6180. 
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Graf na Obr. 5.12 ukazuje procentuální nárůst intenzity fluorescence sondy NPN vůči 

maximu (100 %) danému účinkem polymyxinu v koncentraci 100 µM. Největší schopnost 

rozrušovat vnější membránu E. coli vykazovala látka DR6180, a to při všech použitých 

koncentracích 2,5, 5, 10 a 20 µg/ml, přičemž při koncentraci 5 µg/ml dosahoval 

permeabilizační účinek na vnější membránu nejvyšších hodnot - až 40 %. Při použití vyšších 

koncentrací se již permeabilizační účinek DR6180 snižoval. Stejně tak zvyšující se 

koncentrace DR6088 postupně snižovala účinek z maximální hodnoty 29 % při koncentraci 

2,5 µg/ml na 15 % při 20 µg/ml. Nejmenší permeabilizační účinek vůbec vykazovala látka 

DR5026, kdy došlo k rozrušení vnější membrány pouze maximálně z 8 % při koncentraci 

5 µg/ml. Tato hodnota se nijak s použitou koncentrací látky neměnila.   

 

Obrázek 5.12 Srovnání účinku vybraných LPPO na desintegraci vnější membrány bakterie E. coli. Pro 

měření byly použity LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 v koncentracích 2,5, 5, 10 a 20 µg/ml. Data vyjadřují 

procentuální poměr intenzity fluorescence po dosažení plató kinetiky (50 s od přídavku) a vztažené na 100 % 

maxima intenzity fluorescence při použití 100 µM polymyxinu. Prezentovaná data pocházejí z jednoho pokusu 

provedeného v duplikátu. 

 

LPPO II. generace vykazují schopnost rozrušovat vnější membránu E. coli. Naproti 

tomu při použití DR5026 docházelo k desintegraci vnější membrány jen minimálně.  
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5.6 Měření úniku fluorescenční sondy z lipozómů  

Pomocí měření úniku fluorescenční sondy z lipozómů (viz kapitola 4.13) byla 

sledována permeabilizační aktivita LPPO v závislosti na fosfolipidovém složení lipozómů 

imitujících složení lipidů CM bakterií B. subtilis a E. coli a eukaryotních buněk. Dalším 

cílem této části experimentů bylo zjistit, zda přítomnost LPS ovlivňuje permeabilizační 

aktivitu LPPO.  

5.6.1 Vliv fosfolipidového složení membrány na účinnost lyze vyvolané LPPO  

Z předchozích výsledků (viz kapitola 5.2, 5.3 a 5.4) vidíme, že antimikrobiální 

aktivita a permeabilizační účinky LPPO se liší v závislosti na použité bakterii (B. subtilis vs. 

E. coli). V této kapitole bylo cílem zjistit, zda nižší permeabilizační účinek a menší 

antimikrobiální aktivita LPPO vůči bakterii E. coli a případná absence aktivity na 

membránách eukaryotních buněk je způsobena jiným složením fosfolipidů v CM. 

K porovnání účinku LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 proti bakteriím vs. 

eukaryotním buňkám byly vytvořeny lipozómy s rozdílným zastoupením fosfolipidů. 

Lipozómy imitující membránu Gram pozitivní bakterie B. subtilis byly složeny z fosfolipidů 

DOPG:DOPE v poměru 2:1. Lipozómy napodobující membránu Gram negativní bakterie 

E. coli obsahovaly fosfolipidy DOPE:DOPG v poměru 2:1 a zastoupení fosfolipidů pro 

eukaryotní buňky bylo DOPC:DOPE v poměru 2:1.  

Při použití LPPO DR5026, DR6088 a DR6180 ve všech měřených koncentracích 

docházelo k lyzi lipozómů složených z DOPG:DOPE v poměru 2:1 a DOPE:DOPG 

v poměru 2:1. Nejvyšší míry lyze lipozómů obou fosfolipidových složení dosáhly všechny 

testované  LPPO při koncentracích 5 µg/ml nebo 10 µg/ml (Obr 5.13A-F). Zástupce 

I. generace LPPO DR5026 při koncentraci 5 µg/ml dosáhl téměř 100% lyze lipozómů 

(Obr 5.13A, D). Naproti tomu zástupci II. generace LPPO při stejné koncentraci dosáhly 

maximálně 80 % lyze (Obr 5.13B, C, E, F). Největší rozdíl mezi zástupci LPPO 

I. a II. generace byl při účincích na lipozómy složené z DOPC:DOPE. Účinnost lyze těchto 

lipozómů vyvolaná LPPO II. generace se nelišila bez ohledu na použitou koncentraci 

a dosahovala maxima pouze do 20 %, a to i v koncentraci 80 µg/ml (Obr. 5.13H, I). LPPO 

DR5026 vyvolal téměř 100% lyzi DOPC:DOPE lipozómů při koncentraci 40 µg/ml 

(Obr. 5.13G). 

Rychlost lyze měřená nárůstem intenzity fluorescence v čase se opět pro zástupce 

I. vs. II. generace LPPO lišila. V případě použití DR5026 byly kinetiky nárůstu intenzity 
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fluorescence pomalejšího, dvoufázového trendu, kdy při koncentraci 5 µg/ml bylo maximum 

dosaženo po cca 150 s. Lyze při použití LPPO II. generace opět při koncentraci látky 

5 µg/ml, dosáhla svého maxima již po cca 25 s. Pro detailnější porovnání rychlosti nárůstu 

intenzity fluorescence byl určen tak zvaný poločas lyze, tedy za jak dlouho došlo k lyzi 50 % 

lipozómů (viz Tabulka 5.2). 

Při účincích LPPO II. generace na lipozómy složené z DOPG:DOPE v poměru 2:1 

a DOPE:DOPG v poměru 2:1 docházelo k fenoménu, kdy při zvýšení koncentrace LPPO 

docházelo ke snížení maximální účinnosti lyze lipozómů. Při čtyřnásobném zvýšení 

koncentrace DR6088 došlo ke snížení procenta lyze ze 70 % na 45 %. Naopak při použití 

LPPO I. generace DR5026 proti lipozómům složeným z DOPE:DOPG v poměru 2:1 

a DOPC:DOPE v poměru 2:1 docházelo při zvýšení koncentrace LPPO k navýšení 

maximální míry lyze.  
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Obrázek 5.13 Srovnání závislosti lyze lipozómů vyvolané LPPO na složení fosfolipidů. Lyze lipozómů 

(10 µM koncentrace) složených z DOPG:DOPE 2:1, DOPE:DOPE 2:1 a DOPC:DOPE 2:1 byla měřena 

pomocí měření úniku sondy carboxyfluorescein po účinku DR5026 (A, D, G), DR6088 (B, E, H) a DR6180 

(C, F, I). Použité koncentrace LPPO byly 5, 10, 20, 40 a 80 µg/ml. 100% lyze bylo dosaženo přídavkem 0,02% 

Tritonu X-100. Reprezentativní data byla vybrána z pěti nezávislých měření provedených v duplikátech. 

 

Tabulka 5.2 Srovnání poločasu lyze lipozómů různého fosfolipidového složení vyvolané LPPO o 

koncentraci 5 µg/ml. 

 DR5026 DR6088 DR6180 

DOPG:DOPE 2:1 75 s 11 s 9 s 

DOPE:DOPG 2:1 122 s 7 s 7 s 

DOPC:DOPE 2:1 - - - 
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Obecně nejúčinnějším LPPO s největším celkovým procentem lyze na všechny 

složení lipozómů byl zástupce I. generace DR5026. LPPO II. generace vykazovaly 

minimální aktivitu proti lipozómům složeným z DOPC:DOPE v poměru 2:1, čemuž tak 

nebylo v případě LPPO I. generace, kdy procento lyze dosahovalo i 100 %.  

 

5.6.2 Vliv LPS na účinnost lyze lipozómů pomocí LPPO 

 Přítomnost LPS ve vnější membráně Gram negativních bakterií může ovlivnit přístup 

antimikrobiální látky ke svému cílovému místu (Papo & Shai 2005). Dalším bodem této 

práce bylo tedy zjistit, zda dochází k ovlivnění aktivity LPPO přítomností LPS v suspenzi 

lipozómů. Pomocí interakce LPPO s LPS by mohlo docházet k vychytávání LPPO, a tedy 

ke snížení permeabilizačního a antimikrobiálního účinku.  

 Únikem sondy CF bylo možné sledovat a porovnat permeabilizační aktivitu LPPO 

DR5026, DR6088 a DR6180 v přítomnosti i bez přítomnosti LPS (viz kapitola 4.13). Pokusy 

byly prováděny na lipozómech o složení DOPG:DOPE 2:1 a DOPE:DOPG 2:1 (Obr. 5.14) 

s přídavkem LPPO o koncentraci 5 µg/ml, která dosahovala nejvyšší účinnosti lyze 

v předchozích experimentech (viz kapitola 5.6.1). Pro porovnání účinku byl opět určen tak 

zvaný poločas lyze, tedy za jak dlouho došlo k lyzi 50 % lipozómů. U I. generace LPPO 

byly kinetiky lyze obecně pozvolnější než u LPPO II. generace. Po přidání LPPO DR5026 

nastal poločas lyze v 75 s ve složení DOPG:DOPE 2:1 a v 122 s ve složení DOPE:DOPG 

2:1 v absenci LPS. Při měření s LPS se poločas lyze zvýšil na 100 s při měření 

s DOPG:DOPE 2:1 a na 247 s při měření s DOPE:DOPG 2:1. Poločas lyze nebylo možno 

určit při měření s DOPG:DOPE 2:1 s použitím DR6088, kdy lyze nedosáhla ani 40 % lyze. 

Při složení lipozómů DOPE:DOPG 2:1 byl poločas lyze DR6088 dosažen po 30 s, čili 

o 13 s déle než v absenci LPS. U látky DR6180 se čas lyze změnil v přítomnosti LPS z 9 na 

20 s u lipozómů DOPG:DOPE 2:1 a ze 7 na 33 s v případě měření s DOPE:DOPG 2:1.  

Všechny sledované kinetiky lyze lipozómů v přítomnosti LPS byly pomalejší. Z dat můžeme 

vyvodit, že lipozómy preinkubované s LPS byly ve všech případech méně náchylné k lyzi 

vyvolané LPPO. V některých případech, jako při použití DR6088 na lipozómy 

z DOPG:DOPE 2:1, došlo ke snížení celkové účinnosti lyze z 60 % až na polovinu.  
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Obrázek 5.14 Závislost účinku lyze lipozómů vyvolaná LPPO na přítomnosti LPS. LPS o koncentraci 

5 mg/ml byl inkubován s lipozómy o koncentraci 10 µM po dobu 10 minut před přídavkem LPPO o koncentraci 

5 µg/ml (čas 0 s). Jako 100% lyze je označena lyze všech přítomných lipozómů v suspenzi vyvolaná 0,02% 

Tritonu X-100. Reprezentativní data byla vybrána ze dvou nezávislých měření provedených v duplikátech. 

 

 Přítomnost LPS snižovala účinnost lyze všech použitých směsí lipozómů vyvolanou 

LPPO. 
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6 Diskuze   

 LPPO jsou antimikrobiální látky s velkým potenciálem v budoucím využívání 

jakožto klinických léčiv. Víme, že narušují CM bakterií (Panova et al. 2015), ale přesný 

mechanizmus účinku není zcela prozkoumán. Je potřeba dalšího výzkumu pro pochopení, 

jak dochází k interakci, narušení a následné desintegraci CM pomocí LPPO. Bylo zjištěno, 

že LPPO I. generace účinkují proti Gram pozitivním bakteriím (B. subtilis MIC = 

3,125 µg/ml), ale nejsou účinné proti Gram negativním bakteriím (E. coli 

MIC > 200 µg/ml). Po modifikaci iminocukrového modulu a zvýšení pozitivního náboje na 

molekule LPPO, byla vytvořena II. generace LPPO, která již vykazovala účinky jak proti 

Gram pozitivním, tak proti Gram negativním bakteriím (viz Tabulka 2.1). Cílem této 

diplomové práce bylo především zjistit, co je podstatou rozdílné účinnosti LPPO 

I. a II. generace proti Gram pozitivním a negativním bakteriím. 

 Pomocí pokusů na planární lipidické dvojvrstvě (BLM) bylo cílem dokázat, zda 

všichni zástupci LPPO (DR5026, DR6088 a DR6180) vykazují pórotvornou aktivitu. Na 

jednosložkových membránách, složených z negativně nabitého fosfolipidu DPhPG, bylo 

zaznamenáno, že všichni vybraní zástupci LPPO vytvářely póry, a to s poměrně stejně 

širokou distribucí vodivostních stavů od 27-1840 pS (viz kapitola 5.1.1). Široká distribuce 

vodivostních stavů může poukazovat na to, že LPPO tvoří oligomerní póry s různým počtem 

podjednotek. U jednotlivých LPPO se velikosti nejčetnějších vodivostních stavů mírně lišily 

(Obr. 5.1), nicméně se pohybovaly okolo 100 a 300 pS. Při srovnání typických záznamů 

proudu je možné pozorovat, že všechny testované LPPO vytvářejí stejně rozličný fenotyp 

jednotlivých kanálů (Obr. 5.2). Bez ohledu na použitý LPPO se na membránách vyskytovaly 

kanály s dobou života otevřeného stavu v řádu jednotek milisekund nebo naopak takové, 

u kterých nedošlo k zavření vůbec. Jednoznačně definované kanály s nízkým šumem 

proudu, které je možné pozorovat u pórotvorných proteinů s definovanou stechiometrií, se 

v záznamu vyskytovaly relativně zřídka. Byly zde naopak typické kanály s vysokým šumem 

proudu, což by mohlo být způsobeno například přítomností lipidových molekul membrány, 

které mohou být součástí kanálu. Pro přesnější porozumění mechanizmu tvorby 

a stechiometrie kanálů by bylo potřeba vizualizace tvorby kanálů například pomocí 

fluorescenčně značených LPPO. Pomocí fluorescenční mikroskopie by bylo možné 

pozorovat interakci LPPO s membránou a určit počet oligomerů v póru o velikosti vhodné 

pro vizualizaci.  Dalším měřením na planárních dvojvrstvách by bylo také vhodné zjistit 

závislost koncentrace LPPO na změně velikosti a četnosti vznikajících pórů, tj. zda existuje 
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nějaká mezní koncentrace (počet monomerů LPPO) pro vznik větších oligomerních pórů. 

Z výsledků měření na lipidových planárních membránách vyplývá, že LPPO vytvářejí póry 

na negativně nabité membráně s velikostí kanálů, která se neliší pro I. a II generaci LPPO. 

Pórotvorný účinek LPPO s širokou distribucí vodivostí kanálů je srovnatelný s některými 

ostatními malými antimikrobiálními látkami. Příkladem mohou být látky surfaktin (Pinkas 

2015) a daptomycin (nepublikovaná data), které jsou také studovány v naší laboratoři. 

 Dále pomocí této metody bylo možné určit, zda zastoupení fosfolipidů s jiným 

nábojem ovlivňuje pórotvornou aktivitu LPPO, přesněji charakter, velikost a četnost 

tvořených pórů, jako tomu je u jiných látek například u antimikrobiálního peptidu 

tritrpticinu. V membránách z DPhPC je pórotvorná aktivita tritrpticinu snížena a kanály mají 

nejednotnou velikost, na rozdíl od membrán složených z azolektinu, kde byly pozorovány 

četné kanály uniformní velikosti (Salay et al. 2004). Pro měření v této práci byly použity dvě 

dvousložkové směsi fosfolipidů - DPhPG:DPhPC 2:1 a DPhPC:DPhPG 2:1, které svým 

nábojem představovaly negativně nabitou membránu bakterií a více neutrálně nabitou 

membránu eukaryotních buněk. Z histogramu na Obr. 5.3 a Tabulky 5.1 vyplývá, že celková 

pórotvorná aktivita, rozsah vodivostí a nejčetnější vodivostní stavy jsou pro všechny 

zástupce LPPO pro obě složení membrán velice podobné.  

 V rámci dvousložkové směsi lipidů membrány může docházet k neúplnému 

a nerovnoměrnému mísení jednotlivých fosfolipidových tříd, jejich shlukování a vytváření 

tzv. lipidových mikrodomén (Vanounou et al. 2003). Pokud by se shlukovaly lipidy se 

záporným nábojem, LPPO by mohly být těmito doménami vždy více elektrostaticky 

přitahovány (Vié et al. 2000) a jejich účinek by tedy vykazoval na obou typech membrán 

stejný trend. Při tvorbě mikrodomén se vytváří tzv. rozhraní mezi mikrodoménami, kdy 

dochází až k ohybu a lokální diskontinuitě membrány, což by mohlo usnadnit přístup 

a následný účinek LPPO (El Khoury et al. 2017; Deleu et al. 2013). V rámci mechanizmu 

účinku LPPO je možné, že i samy LPPO by mohly vytvářet lipidové mikrodomény, nicméně 

by nedocházelo k tvorbě pórů, ale k oddělení lipidových fází, vytržení kusu membrány 

a následně její kompletní desintegraci (Scheinpflug et al. 2017). 

 Dalším cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda odlišná stavba buněčné stěny 

a přítomnost vnější membrány jsou hlavní příčinou rozdílného účinku I. a II. generace LPPO 

proti Gram pozitivní bakterii B. subtilis a Gram negativní bakterii E. coli. Testování 

probíhalo stanovením citlivosti bakterií B. subtilis a E. coli a jejich protoplastů na vybrané 
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zástupce LPPO pomocí kapkového testu (Obr. 5.4). Nejprve byla testována citlivost buněk 

a protoplastů v rozmezí známých hodnot MIC (Tabulka 2.1), nicméně za těchto podmínek 

nedocházelo na pevném médiu k žádné inhibici růstu, proto byly dále testovány koncentrace 

LPPO vyšší než MIC. I přes to nedocházelo k úplné inhibici růstu bakterií. Důvodem 

mnohonásobně vyšších koncentrací LPPO, než publikovaných MIC, mohou být jiné 

podmínky kultivace, jako je např. složení média (DM3 viz kapitola 4.2) a způsob testování 

rozdílný od klasického stanovení MIC pomocí mikrodiluční techniky (Rejman et al. 2011; 

Seydlová et al. 2017). Dalším důvodem může být možná interakce LPPO s proteiny 

obsaženými v použitém komplexním médiu (Zeitlinger et al. 2011). Jev až 

několikanásobného zvýšení MIC LPPO v přítomnosti proteinů (4% BSA) již byl prokázán 

(Seydlová et al. 2017).   

 I přes tyto rozdíly v absolutních koncentrací LPPO (publikovaná data MIC vs. 

kapkový test v této práci) lze pozorovat, že při použití LPPO I. generace DR5026, byla 

citlivost bakteriálních buněk B. subtilis nižší než jejich protoplastů. V případě bakterie 

E. coli nedocházelo k inhibici růstu buněk, růst regenerovaných protoplastů E. coli však 

inhibován postupně byl. To naznačuje, že přítomnost buněčné stěny může ovlivňovat 

antimikrobiální účinek LPPO I. generace proti Gram negativním bakteriím a je možnou 

příčinou necitlivosti Gram negativních bakterií vůči I. generaci LPPO. Zástupce II. generace 

LPPO DR6088 vykazoval obecně největší antimikrobiální účinek. Oba zástupci II. generace 

byli aktivní proti buňkám i proti protoplastům bakterie B. subtilis. S rostoucí koncentrací 

II. generace LPPO docházelo k postupné inhibici růstu regenerovaných protoplastů a v ještě 

vyšší koncentraci i k inhibici růstu buněk bakterie E. coli. Protoplasty bakterie E. coli byly 

tedy opět citlivější k účinkům II. generace LPPO než bakteriální buňky. Obecně vyšší 

citlivost protoplastů může naznačovat, že obecně přítomnost buněčné stěny u bakterií 

a vnější membrány u Gram negativních bakterií může znesnadňovat LPPO dosažení jejich 

cílového zásahového místa – cytoplazmatické membrány.  

 Při porovnávání nárůstu kolonií na kultivačních půdách (DM3 médium, viz kapitola 

4.2), kde probíhal kapkový test, byl zaznamenán rozdílný fenotyp kolonií bakterie B. subtilis 

a E. coli od běžného fenotypu růstu těchto druhů na pevném médiu. Kolonie bakterie 

B. subtilis tvořily kolonie slizovitého charakteru (Obr. 5.4 A, B) a kolonie bakterie E. coli 

byly více kompaktní (Obr. 5.4 C, D).  Rozdílný fenotyp od typického pro tyto druhy může 

být způsoben složením kultivačního média, které kvůli udržení a regeneraci protoplastů 

obsahovalo 0,5 M sacharózu. V rámci kapkového testu při použití LPPO DR6088 a DR6180 
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o koncentracích 80 a 160 µg/ml přítomných v médiu (Obr. 5.5) si kapičky bakteriální 

suspenze zachovávaly vysoké povrchové napětí a nedocházelo k jejich rozlití na povrchu 

kultivační půdy. Možnou příčinou by mohlo být, že LPPO vytvářejí v nejvyšších použitých 

koncentracích micely a nedochází tak ke snižování povrchového napětí vody. Nicméně 

kritická micelární koncentrace pro DR6180 (Mr 746,46) je 1,42 mM (Seydlová et al. 2017). 

Tedy i s nejvyšší použitou koncentrací 160 µg/ml by nemělo docházet k vytváření micel. 

Další možností je, že LPPO ve vysoké koncentraci vytvoří hydrofobní prostředí, na jehož 

povrchu se vodní kapička nerozlije. 

 Během kapkového testu byl zaznamenán růst regenerovaných protoplastů bakterie 

B. subtilis při počtu buněk 105 při všech testovaných koncentracích všech testovaných LPPO 

a i při použití pozitivní kontroly inhibice růstu ampicilinu. K inhibici těchto kolonií došlo 

pouze při kultivaci v přítomnosti Tritonu X-100, který měl sloužit také jako pozitivní 

kontrola inhibice. Můžeme jen spekulovat, že důvodem, proč tyto kolonie narostly, může 

být vysoká koncentrace buněk, která při nanesení kapičky a následném růstu kolonií 

regenerovaných protoplastů vytvoří kompaktní strukturu naměstnaných buněk (původně 

protoplastů), ke které se látka není schopná dostat v účinné koncentraci a projevit svou 

antimikrobiální aktivitu. Při tvorbě kapiček na médiu obsahujícím Triton X-100 bylo 

pozorováno široké rozprostření kapiček díky snížení povrchového napětí vody vlivem 

přítomnosti detergentu, což mohlo způsobit, že se látka dostala ke všem buňkám a způsobila 

jejich úplnou inhibici růstu. Navíc látka působí jiným mechanizmem než LPPO nebo 

ampicilin. Ovšem naopak při použití Tritonu X-100 také došlo k nečekanému nárůstu 

bakteriálních buněk a poté i v menší míře protoplastů bakterie E. coli. Přítomnost vnější 

membrány obecně zvyšuje odolnost Gram negativních bakterií oproti Gram pozitivním. 

Mutace tol genů, zodpovědných za integritu vnější membrány, může být zodpovědná za nižší 

citlivost Gram negativních bakterií k detergentům (např. Tritonu X-100) (Lahiri et al. 2011).  

 Výsledky kapkového testu ukázaly, že citlivost Gram pozitivních bakterií vůči LPPO 

je vyšší než bakterií Gram negativních, a dále, že citlivost bakterií snižuje přítomnost 

buněčné stěny. Zda odlišná stavba buněčné stěny má vliv na permeabilizační účinek LPPO 

a zda je tato aktivita rozdílná mezi I. a II. generací LPPO bylo testováno také sledováním 

vstupu sondy PI do živých buněk (viz kapitola 5.3). Po potvrzení permeabilizačních účinků 

vybraných LPPO proti bakterii B. subtilis bylo touto metodou potvrzeno, že I. generace 

LPPO nevykazuje permeabilizační účinky proti bakterii E. coli na rozdíl od II. generace 

LPPO (Obr. 5.6). Permeabilizační aktivita všech LPPO byla koncentračně závislá. Při 
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zvýšení koncentrace účinné látky došlo ke zvýšení permeabilizační aktivity, avšak ne 

lineárně. Sledování permeabilizační aktivity pomocí vstupu PI do buněk stejně jako kapkový 

test potvrdilo, že nejúčinnější LPPO je DR6088. Toto pozorování tedy nepotvrdilo naši 

původní hypotézu danou publikovanými MIC (viz Tabulka 2.1), že by molekula LPPO 

s vyšší hodnotou pozitivního náboje na iminocukrovém modulu (přítomnost guanidinových 

skupin na DR6180, Obr. 2.10) měla mít vyšší antimikrobiální aktivitu (viz kapitola 2.3.2).  

 Kinetiky růstu intenzity fluorescence sondy PI v čase měly u B. subtilis a E. coli 

rozdílný průběh, a to co se týče rychlosti i tvaru kinetiky. Při měření s bakterií B. subtilis 

byly kinetiky jednostupňové a dosáhly svého maxima rychleji. Oproti tomu u bakterie E. coli 

byly kinetiky pozvolnější a dvoustupňové. Tento fenotyp kinetik poukazuje na odlišný 

mechanizmus permeabilizace membrány. Lze usuzovat, že odlišná stavba buněčné stěny 

a přítomnost vnější membrány u bakterie E. coli omezuje a zpomaluje přístup LPPO ke 

svému cíli – CM.  

 Schopnost LPPO překonávat a rozrušovat vnější membránu E. coli byla testována 

pomocí měření intenzity fluorescence sondy NPN.  Tyto pokusy potvrdily, že I. generace 

LPPO na rozdíl od II. generace téměř není schopná rozrušit vnější membránu. LPPO 

s největší schopností rozrušovat vnější membránu byl DR6180, který pravděpodobně díky 

vyšší hodnotě kladného náboje oproti DR6088 mohl lépe interagovat s vnější membránou 

obsahující negativně nabité molekuly LPS. Proč ale citlivost a permeabilizační účinky 

sledované pomocí kapkového testu a vstupem sondy PI do buněk byly horší v porovnání 

s DR6088 není zcela jasné. Je možné, že po úspěšné permeabilizaci vnější membrány 

dochází k intramolekulárním interakcím (Zou et al. 2018) LPPO DR6180 mezi sebou a poté 

není dostatek volných monomerů látky k vytvoření stabilního póru a k permeabilizaci CM.  

 Přítomnost LPS, jakožto součást vnější membrány Gram negativních bakterií, může 

ovlivňovat aktivitu antimikrobiální látky (Papo & Shai 2005). Zda přítomnost LPS v rámci 

vnější membrány E. coli ovlivňuje také aktivitu LPPO bylo testováno pomocí měření lyze 

lipozómů preinkubovaných s LPS. Účinnost lyze testovaných lipozómů, složených 

z DOPG:DOPE a DOPE:DOPG v poměru 2:1, bylo vždy v přítomnosti LPS sníženo, 

nehledě na testovaný LPPO (Obr. 5.14). LPPO DR5026, zástupce I. generace LPPO, 

vykazoval v přítomnosti LPS pouze poloviční permeabilizační účinek proti lipozómům 

napodobujícím složení fosfolipidů E. coli (DOPE:DOPG 2:1), což je v souladu s výsledky 

měření se sondou NPN, kdy LPPO I. generace byl schopen permeabilizovat vnější 
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membránu jen minimálně. Je tedy možné, že LPPO I. generace jsou vyvazovány LPS ve 

vnější membráně, kterou nejsou schopny překonat, a tak nejsou schopné dosáhnout svého 

cíle - CM.  

 II. generace LPPO také vykazovala snížení účinnosti lyze lipozómů v přítomnosti 

LPS, ale ne do takové míry jako tomu bylo u I. generace. DR6180, který byl v měření se 

sondou NPN nejúčinnější, byl méně ovlivněn přítomností LPS při lyzi lipozómů složených 

z DOPG:DOPE 2:1 než byl LPPO DR6088. Jelikož bylo testování permeabilizace vnější 

membrány v přítomnosti LPS z časových důvodů provedeno pouze jednou, nemůžeme 

potvrdit, zda opravdu LPPO DR6180 svým vyšším nábojem lépe permeabilizuje vnější 

membránu a více interaguje s LPS na rozdíl od DR6088 s opačným efektem. Pro přesnější 

závěry by bylo potřeba měření zopakovat. Dále by bylo potřeba se zaměřit na vliv 

koncentrace LPPO na permeabilizaci vnější membrány. Z dosavadních výsledků vyplývá, 

že účinek LPPO na vnější membránu dosáhl svého maxima při koncentraci 2,5 - 5 µg/ml 

a nad touto koncentrací docházelo ke snížení účinku. Bylo by tedy vhodné změřit schopnost 

desintegrovat vnější membránu i za nižších koncentrací LPPO než 2,5 µg/ml.  

 Ve všech kinetikách lyze lipozómů vyvolaných LPPO (stejně jako při měření vstupu 

PI do buněk), ať už v přítomnosti LPS nebo bez LPS, je možné pozorovat zásadní rozdíl 

v průběhu mezi I. a II. generací LPPO. Obecně kinetika lyze lipozómů vyvolaná DR5026 

byla pozvolnější a měla dvoufázový tvar. Záznamy kinetik s LPPO DR6088 a DR6180 byly 

rychlejší s jednofázovým průběhem. To poukazuje na jiný mechanizmus tvorby póru 

lipofosfonoxiny I. a II. generace.  

 Pomocí napěťově senzitivní fluorescenční sondy DiSC3(5) se potvrdilo, že LPPO 

jsou schopné depolarizovat membrány buněk (Obr. 5.8). U bakterie B. subtilis docházelo 

k depolarizaci membrány stejně účinně nezávisle na koncentraci a použitém druhu LPPO. 

Pokud byla sledována depolarizace membrány bakterie E. coli, bylo zjištěno, že dokonce 

i LPPO I. generace je schopen malou měrou depolarizovat membránu, a to nehledě na 

použitou koncentraci. Účinek LPPO II. generace na depolarizaci membrány naopak 

vykazoval koncentrační závislost. Nejúčinnějším LPPO v depolarizaci membrány byl 

zástupce II. generace DR6180. Opět byl zaznamenán stejný fenotyp kinetik nárůstu intenzity 

fluorescence jako při měření permeabilizační aktivity. Kinetiky pro bakterii B. subtilis byly 

rychlejšího, jednofázového tvaru a pro bakterii E. coli byly pomalejší s dvoufázovým 

charakterem. Opět se pravděpodobně jedná o problém přechodu přes vnější membránu 
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u Gram negativní bakterie, a tedy o jiný mechanizmus tvorby póru. Výsledky permeabilizace 

membrány stejně jako úniku protonů ukazují, že I. generace LPPO vytváří v cytoplazmatické 

membráně kanály schopné propustit protony, nicméně kanály nejsou dostatečně veliké na 

to, aby jimi dokázaly projít větší molekuly jako je sonda PI (Mr 668 Da). To může být také 

důvodem absence inhibice růstu Gram negativních bakterií lipofosfonoxiny I. generace. 

 Hodnota membránového potenciálu pro bakterii B. subtilis byla vypočítána na              

-118 mV, což je v souladu s literárním údajem -120 mV (Zaritsky et al. 1981). Zda jiná 

hodnota membránového potenciálu má vliv na schopnost LPPO narušovat membránu, jako 

je tomu u některých jiných membránově aktivních látek (Camargo et al. 2008), bylo měřeno 

u B. subtilis s látkou DR6180. Z výsledků vyplývá, že míra permeabilizačního účinku 

nezávisí na velikosti membránového potenciálu. Výhodou tohoto účinku je, že LPPO mohou 

působit i na bakterie v dormantním stavu nebo perzistentní buňky, které nemají membránový 

potenciál (Magge et al. 2010).   

 Účinek antimikrobiálních látek bývá ovlivněn fosfolipidovým složením CM. Pokud 

nejsou přítomny záporně nabité fosfolipidy, nedochází k úspěšné elektrostatické interakci 

kladně nabité antimikrobiální látky. Je tomu tak i v případě daptomycinu, jehož účinek je 

přímo závislý na přítomnosti záporně nabitých fosfolipidů v membráně (Randall et al. 2013).  

Posledním cílem této práce bylo tedy zjistit, zda kromě rozdílné stavby buněčné stěny 

a přítomnosti vnější membrány u Gram negativních bakterií může mít i různé zastoupení 

fosfolipidů v membráně vliv na účinek LPPO. Pomocí úniku fluorescenční sondy 

z lipozómů byla porovnávána aktivita LPPO na lipozómech složených z fosfolipidů s větším 

podílem negativního náboje - DOPG:DOPE v poměru 2:1 imitujícími membránu Gram 

pozitivní bakterie B. subtilis, dále z DOPE:DOPG v poměru 2:1 napodobujícími membránu 

Gram negativní bakterie E. coli a v neposlední řadě z  fosfolipidů s neutrálním nábojem 

DOPC:DOPE v poměru 2:1, které je typické pro plazmatické membrány eukaryotních 

buněk.  

 Všichni zástupci LPPO permeabilizovaly lipozómy složené z DOPG:DOPE 

i z DOPE:DOPG (Obr. 5.13). Zástupci II. generace LPPO vykazovaly stejnou míru lyze, jak 

u lipozómů složených z DOPG:DOPE, tak z DOPE:DOPG. Neboli aktivita II. generace není 

ovlivněná tímto složením membrány. Na druhou stranu při účinku II. generace LPPO na 

lipozómy složené z DOPC:DOPE, tedy fosfolipidů s čistě neutrálním nábojem, došlo 

k podstatným rozdílům v účinnosti lyze. LPPO I. generace vykazoval značnou míru lyze na 
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rozdíl od II. generace, kdy docházelo pouze k lyzi minimální, a to navíc bez ohledu na 

použitou koncentraci. II. generace LPPO tedy nevykazuje aktivitu proti složení fosfolipidů 

membrány podobnému v eukaryotních buňkách. Z výsledků vidíme, že další modifikace 

náboje neboli přidání guanidinových zbytků (DR6088 vs. DR6180) nemá zásadní vliv na 

účinnost lyze lipozómů (Obr 5.13), větší rozdíly lze pozorovat mezi zástupci I a II. generace.  

Obecně I. generace LPPO dosahovala většího procenta lyze ovšem s pomalejším nástupem 

účinku než II. generace. Opět se zde ukazuje, že změna náboje na iminocukrovém modulu 

LPPO u II. generace ovlivňuje aktivitu LPPO, která se zvyšuje. V rámci koncentračního 

rozsahu měření s II. generací LPPO platilo, že čím vyšší byla koncentrace LPPO, tím nižší 

byl účinek lyze. Je zde možné spekulovat o tom, jestli LPPO nejsou za těchto koncentrací 

schopny interakce mezi sebou, což by znemožňovalo interakci s fosfolipidy a následné 

vytvoření póru. Pokud by došlo k opakování těchto pokusů, bylo by vhodné sledovat lyzi 

lipozómů s LPPO o nižší koncentraci než 5 µg/ml, aby se potvrdilo, zda bude 

permeabilizační účinek na lipozómy větší.  

 Neschopnost LPPO I. generace vykazovat antimikrobiální aktivitu proti Gram 

negativním bakteriím je tedy způsobena více faktory. První překážkou vedoucí ke snížení 

antimikrobiální aktivity je přítomnost vnější membrány a LPS. LPPO I. generace nejsou 

schopné velkého narušení vnější membrány a zároveň jsou vyvazovány LPS, což následně 

snižuje jejich permeabilizační účinek. Toto tvrzení je zároveň podpořeno výsledkem 

sledování citlivosti pomocí kapkového testu, kdy bez přítomnosti vnější membrány 

a buněčné stěny dochází ke zvýšení inhibičního účinku na růst E. coli. Část molekul LPPO 

I. generace se přeci jen ke svému cíli (CM) dostane, kde vytvoří póry, kterými jsou schopny 

procházet protony vodíku, a dojde k částečné depolarizaci membrány. Ovšem překážkou ke 

tvorbě póru, který by vedl ke smrti buňky, je pravděpodobně absence dostatku monomerů, 

které by takový oligomerní pór vytvořily.     
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7 Souhrn 

 

• Lipofosfonoxiny I. i II. generace vykazují pórotvornou aktivitu, kdy na planárních 

membránách složených z DPhPG, DPhPG:DPhPC 2:1 a DPhPC:DPhPG 2:1 tvoří 

kanály v rozsahu vodivostí od 20 – 12000 pS. 

• DR5026, DR6088 i DR6081 tvoří kanály podobného fenotypu. 

• Lipidové složení cílové membrány nemá zásadní vliv na velikost a distribuci 

velikostí vodivostních stavů. 

• Buňky i protoplasty bakterie B. subtilis vykazují vyšší citlivost k LPPO než zástupce 

Gram negativních bakterií E. coli.  

• Lipofosfonoxiny I. generace nevykazují permeabilizační aktivitu na bakterii E. coli 

na rozdíl od II. generace LPPO. 

• Mechanizmus permeabilizace membrány B. subtilis a E. coli se liší.  

• Účinkem LPPO dochází k depolarizaci membrány.  

• Hodnota membránového potenciálu cílové buňky neovlivňuje permeabilizační 

aktivitu LPPO. 

• LPPO II. generace jsou schopny rozrušovat vnější membránu bakterie E. coli. 

• Fosfolipidové složení CM má vliv na účinnost lyze vyvolané LPPO. 

• Zástupci II. generace LPPO DR6088 a DR6180 vykazují minimální aktivity proti 

lipozómům složeným z neutrálních lipidů DOPC:DOPE (2:1). 

• Přítomnost LPS snižuje účinnost lyze lipozómů vyvolanou LPPO. 
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