
Abstrakt 

Linkosamidy tvoří malou, ale důležitou skupinu specializovaných bakteriálních metabolitů 

s antimikrobiálními účinky, mezi jejíž nejvýznamnější zástupce patří linkomycin a celesticetin. 

Strukturně se linkosamidy skládají z aminocukru a aminokyseliny, navzájem propojených amidovou 

vazbou. Aminokyselinové prekurzory linkosamidů se od sebe nicméně významně liší. Prekurzorem 

celesticetinu je proteinogenní L-prolin, zatímco u významně účinnějšího linkomycinu je jím neobvyklá 

aminokyselina (2S,4R)-4-propyl-L-prolin (PPL). Přesto jsou tyto prekurzory rozpoznávány a aktivovány 

homologními adenylačními doménami CcbC, resp. LmbC. A právě tento, pro biologickou aktivitu 

výsledné látky klíčový mechanismus rozpoznání a aktivace aminokyselinového prekurzoru, je 

předmětem této práce. Nejprve byly za využití cílené mutageneze a biochemické charakterizace 

mutant identifikovány aminokyselinové zbytky v adenylační doméně LmbC, nezbytné pro aktivaci PPL. 

Na základě těchto dat byla následně experimentálně napodobena molekulární evoluce substrátové 

specifity adenylační domény směrem od L-prolinu (jako u CcbC) k PPL (LmbC), kdy bylo dosaženo změny 

substrátové specifity mutací pouhých tří aminokyselinových zbytků ve vazebném místě pro substrát.  

Aktivované aminokyselinové prekurzory jsou v biosyntézách linkosamidů dále kondenzovány s 

aminocukerným prekurzorem za využití unikátního kondenzačního systému, spřaženého 

s metabolismem mykothiolu, který slouží také jako donor atomu síry. Součástí následujících 

postkondenzačních kroků je N-deacetylace linkosamidového meziproduktu odvozeného od 

mykothiolu, katalyzovaná dříve nepopsaným enzymem, která je nezbytnou podmínkou pro závěrečné 

maturační kroky umožňující ve výsledku buď methylaci síry v případě biosyntézy linkomycinu nebo 

připojení salicylátu u celesticetinu. V rámci dizertační práce bylo prokázáno, že je tato N-deacetylace 

katalyzována enzymy CcbIH/CcbQ v biosyntéze celesticetinu, resp. LmbIH/LmbQ v biosyntéze 

linkomycinu. Tyto proteiny jsou prvními funkčně charakterizovanými N-deacetylázami z široce 

rozšířené, avšak málo prozkoumané proteinové rodiny TldD/PmbA. Doposud se předpokládalo, že 

TldD/PmbA rodina zahrnuje výhradně endopeptidázy. Unikátnost linkosamidových proteinů v rámci 

této rodiny byla prokázána i za využití bioinformatické analýzy. 

Studium klíčových kroků v biosyntézách linkosamidů poskytlo významné informace o 

inkorporaci prekurzorů do struktur linkosamidů, případně o reakcích inkorporacím těsně 

předcházejících. Tato zjištění jsou důležitá jak z hlediska pochopení molekulární evoluce těchto 

unikátních specializovaných metabolitů, tak i z důvodů potenciální in vivo přípravy účinnějších 

hybridních linkosamidů. 
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