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Abstrakt 
Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Mgr. Michaela Švidrnochová 

Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Vliv derivátů benzoxazindionu na vybrané 

mykobakteriální enzymy 

Tuberkulóza je zákeřné infekční onemocnění se stále se zvyšujícím výskytem v určitých 

oblastech. Je obtížně léčitelná dostupnými prostředky díky narůstajícím případům 

multirezistence, která je definována jako necitlivost M. tuberculosis alespoň k dvěma 

základním antituberkulotikům – rifampicinu a isoniazidu. Proto je nutné hledat nové 

látky, které zasahují do metabolických cest Mycobakterium tuberculosis. Inhibice 

enzymů na různých úrovních těchto drah představují cílová místa nových potenciálních 

antituberkulotik. 

V této práci byl zkoumán vliv monosirných a disirných derivátů 3-(4-alkylfenyl)-2H-

1,3-benzoxazin-2,4(3H)-dionu na enoyl-ACP-reduktasu, dihydrofolátreduktasu, 

isocitrátlyasu a enzym FtsZ za využití diferenční skenovací fluorimetrie, 

spektrofotometrické metody a metody rozptylu světla. Výsledky měření ukázaly, že 

dihydrofolátreduktasa není cílovým místem vybraných inhibitorů. Isocitrátlyasa byla 

nejvíce inhibována sirným derivátem 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onem a slabý stabilizační vliv na enzym enoyl-ACP-reduktasu měl 3-

(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on s  ΔTm = 0,66 °C. 

Enzym FtsZ byl inhibován derivátem 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onem. 

 



 

 

 

Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate: Mgr. Michaela Švidrnochová 

Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Title of Thesis: Influence of benzoxazinedione derivatives on selected 

mycobacterial enzymes 

Tuberculosis is an insidious infectious disease with more and more increasing incidence 

in certain regions. It is difficult to treat by the available means because of increasing 

cases of multidrug resistance, which is defined as a resistance of M. tuberculosis at least 

to two primary antituberculotic drugs - rifampicin and isoniazid. That´s why is 

necessary to search for new substances which interfere with the metabolic pathways of 

Mycobakterium tuberculosis. Enzyme inhibitions in different levels of these pathways 

are considered to be a target of the new potencial antituberculotic drugs. 

In this work, influence of monosulphur and disulphur derivatives of 3-(4-alkylphenyl)-

2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione on enoyl-ACP-reductase, dihydrofolate reductase, 

isocitrate lyase and FtsZ was tested by thermal shift assay, spectrofotometric method 

and light scattering. The results showed that the dihydrofolate reductase is not a drug 

target of selected inhibitors. Isocitrate lyase was the most inhibited by sulphur 

derivative 3-(4-terc-butylphenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-one 

and a poor stabilizing effect on enzyme enoyl-ACP-reductase had 3-(4-sec-

butylphenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-one with ΔTm = 0,66 °C. 

FtsZ enzyme was inhibited by 3-(4-terc-butylphenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazine-2(3H)-one. 
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1 Úvod  

Tuberkulóza je celosvětově rozšířené onemocnění, které provází lidstvo od počátku jeho 

vývoje. Česká republika patří mezi země s nízkým výskytem, avšak ohrožení díky 

imigrantům ze zemí s vysokou prevalencí tohoto závažného onemocnění stále 

přetrvává. Tuberkulóza podléhá povinnému hlášení, registr tuberkulózy pak zajišťuje 

dohled nad TBC v ČR a připravuje programy pro omezení výskytu. 

I přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává tuberkulóza závažným zdravotním 

problémem. Kvůli nevhodnému užívání antituberkulotik a nedodržování předepsané 

délky léčby se stávají kmeny původce, Mycobakterium tuberculosis komplex, 

rezistentními a terapie obtížnější. Mnoho světových výzkumných center věnuje 

pozornost právě vývoji nových látek pro léčbu této zákeřné choroby. 

U sirných derivátů benzoxazindionu byl zjištěn selektivní účinek na multirezistentní 

kmeny M. tuberculosis. Na základě poznatků o mechanismu účinku jednotlivých 

antituberkulotik byly jako možné cíle pro benzoxazindiony stanoveny enzymy enoyl-

ACP-reduktasa, dihydrofolátreduktasa, isocitrátlyasa a FtsZ. 
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2 Teoretická část  

2.1 Mycobakterium tuberculosis 

Mycobakterium tuberculosis je acidorezistentní mikroorganizmus vyvolávající závažné 

onemocněné zvané tuberkulóza (Hartl et al., 2006). Taxonomicky patří do rodu 

Mycobakterium, čeledi Mycobakteriaceae a řádu Aktinomycetales. V klasifikaci 

mikroorganizmů jsou mykobakterie zařazené na rozhraní mezi vyššími organizmy, 

houbami a plísněmi, a pravými bakteriemi (Pokorný, 1998). 

Tento intracelulární patogen je striktně aerobní, má dlouhou generační dobu (20 – 30 

hodin). Netvoří toxiny a přežívá v makrofázích zábranou fúze fagosomu s lyzosomem 

(Bednář et al., 1996). 

Buněčná stěna mykobakterií obsahuje vysoký podíl lipidů. Lipidy jsou tvořeny 

kyselinou mykolovou s neobvyklou alkoholickou složkou, disacharidem trehalosou. 

Další podíl lipidů je ve formě sulfolipidů a komplexu mykosidů s bílkovinami, tzv. 

vosku D, který je zodpovědný za buněčnou imunitní odpověď a projevuje se tvorbou 

granulomů (Hartl et al., 2006). 

Mykobakteriální genom zahrnuje 4 411 529 párů bazí, obsahuje cca 4 000 genů a 

vysoký obsah guaninu a cytosinu (Obr. 1). Zásadní odlišnost od jiných bakterií je v tom, 

že většina genů kóduje enzymy zapojené do lipogeneze a lipolýzy (Cole et al., 1998). 

Dalším znakem mykobakteriálního genomu je přítomnost genů pro kyselé, na glycin 

bohaté proteiny. Ty představují přes 4 % genomu M. tuberculosis (Macela et al., 2006). 
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Obr. 1: Chromozom M. tuberculosis H37Rv. Popis z vnějšku dovnitř: 0 značí počátek 

replikace, číslice po vnějším obvodu počet bází. Modré značky ve vnějším kruhu 

ukazují pozice stabilní RNA (tRNA jsou modré, ostatní růžové). Zelený kruh 

představuje kódující sekvence, symboly dovnitř repetitivně sekvence, dále dovnitř 

nazelenalé značky reprezentují členy PPE rodiny a nafialovělý kruh PE rodiny, červené 

značky značí PGRS sekvence a histogram uvnitř kruhu zastupuje obsah G + C bazí – 

žlutě v <65 míře zastoupení, červeně v >65 míře zastoupení (Cole et al., 1998) 

2.2 Tuberkulóza a její léčba 

Tuberkulóza je celosvětově rozšířené infekční onemocnění postihující jakýkoliv orgán, 

nejčastěji plíce. Etiologicky ji lze definovat jako všechny chorobné stavy, jejichž 

příčinou je tzv. Kochův bacil nebo-li Mycobacterium tuberculosis (Homolka a Votava, 

2014). 

Tuberkulóza plic může probíhat asymptomaticky, objevená je až při rentgenovém 

vyšetření hrudníku. U ¾ nemocných se však projevuje typickými příznaky, jakými jsou 

stavy nápadné únavy, nechutenství a hubnutí, zvýšení teploty, kašel a pocení ve spánku 

(Homolka a Votava, 2014). 
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Manifestní tuberkulózu dělíme na primární a postprimární. Primární tuberkulóza 

přestavuje první kontakt hostitele s mykobakteriální infekcí, postprimární tuberkulóza 

vzniká u osob již infikovaných řadu let po primoinfekci (Homolka a Votava, 2014). 

Zdrojem nákazy je v současné době nemocný člověk. Získání infekce alimentární 

cestou bylo zabráněno likvidací nakaženého skotu v roce 1968. Nejčastější cesta 

přenosu je inhalační, infikování přímým kontaktem je dnes zcela vzácné (Pokorný et al., 

1998). 

Základem léčby je antimikrobiální terapie prováděna antituberkulotiky. Hlavní zásadou 

je dlouhodobá a nepřerušovaná léčba trojkombinací nebo čtyřkombinací 

chemoterapeutik citlivých k M. tuberculosis. Důvodem kombinované léčby je zabránění 

vzniku lékové rezistence (Pokorný et al., 1998). K dispozici máme pět základních 

antituberkulotik (léky první volby) s baktericidním nebo bakteriostatickým účinkem 

(rifampicin, isoniazid, streptomycin, pyrazinamid, ethambutol). Kromě této skupiny 

existují i tzv. vedlejší či náhradní antituberkulotika k léčbě polyrezistentních kmenů. 

Mezi tyto preparáty patří cykloserin, kanamycin, amikacin, kapreomycin, 

fluorochinolony a další (Klener et al., 2011). Do léčby jsou zařazeny v případě 

závažných nežádoucích účinků, rezistence nebo nedostatečného účinku látek první 

volby (Martínková et al., 2008). U některých forem plicní tuberkulózy se přistupuje i 

k podávání glukokortiokoidů (Klener et al., 2011). 

2.2.1 Nové potenciální látky v léčbě tuberkulózy 

Mezi základní požadavky na nové látky pro léčbu tuberkulózy patří: nový mechanizmus 

účinku, dobrá biologická dostupnost po perorálním podání, zjednodušení nebo zkrácení 

doby léčby, nízký výskyt nežádoucích účinků, aktivita vůči rezistentním kmenům M. 

tuberculosis, minimální interakce s jinými antituberkulotiky a HIV léky, nízké náklady, 

výborný bezpečnostní profil pro použití u dětí a těhotných žen (Hoagland et al., 2016; 

Koul et al. 2011; Ma et al. 2010). 

V současné době je testováno několik slibných látek, které popisuje následující kapitola. 

Mezi nejnovější látky, které jsou již schválené pro léčbu tuberkulózy americkými a 
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evropskými lékovými autoritami, patří TMC207 (bedaquilin) a OPC-67683 (delamanid) 

(Hoagland et al., 2016). Delamanid je prvním léčivem ze skupiny nitroimidazolů, které 

vstoupilo do klinické praxe (Gualano et al., 2016) a bedaquilin představuje novou třídu 

antituberkulotik, které zasahují do energetického metabolismu mykobakterií (Geng et 

al., 2016). 

2.2.1.1 TMC207  

TMC207 (bedaquilin, Obr. 2) je nové léčivo s jedinečným mechanizmem účinku proti 

M. tuberculosis (Worley a Estrada, 2014). Působí jako speciální inhibitor ATP synthasy, 

která je běžným enzymem v membráně prokaryot a eukaryot zodpovědným zejména za 

syntézu ATP (Geng et al., 2016). Chemicky se jedná o diarylchinolin (Lienhardt et al., 

2010) a je indikován pro léčbu multirezistentní tuberkulózy v kombinaci s alespoň třemi 

dalšími antituberkulotiky v případě neúčinnosti jiných léčebných schémat (Worley a 

Estrada, 2014). TMC207 vykazuje silnou aktivitu jak proti rezistentním, tak i na 

antituberkulotika citlivá M. tuberculosis. Registrace byla udělená na základě výsledků 

fáze IIb klinického výzkumu a III.fáze stále probíhá (Gualano et al., 2016). 

 

 

 

 

 

Obr. 2: TMC207 (převzato z Krátký a Vinšová, 2010) 

2.2.1.2 SQ109 

SQ109 je 1,2-diaminový analog ethambutolu (Obr. 3), jehož mechanizmus účinku 

spočívá v zásahu do syntézy buněčné stěny (Field et al., 2012) inhibicí MmpL3, 

transportéru pro monomykolát trehalosy (Stehr et al., 2014). SQ109 vykazuje výbornou 

aktivitu in vitro proti M. tuberculosis včetně kmenů rezistentních na ethambutol, 
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rifampicin a isoniazid (Chen et al., 2006). Sloučenina se momentálně nachází v druhé 

fázi klinického zkoušení (Bhakta et al, 2016). 

 

 

Obr. 3: SQ109 (převzato z Krátký a Vinšová, 2010) 

2.2.1.3 PNU-100480 

PNU-100480 (sutezolid, Obr. 4) je thiomorfolinový analog linezolidu vykazující 

vysokou aktivitu vůči rezistentním kmenům M. tuberculosis (Wallis et al., 2014). Tato 

látka patří do skupiny oxazolidinonů, spolu s látkou AZD5847 a linezolidem 

reprezentují novou skupinu antituberkulotik, která inhibuje syntézu proteinů (Zhang et 

al., 2014). PNU-100480 je v současné době v druhé fázi klinických studií (Hoagland et 

al., 2016). 

 

 

 
Obr. 4: PNU-100480, kde X=S (převzato z Krátký a Vinšová, 2010) 

2.2.1.4 NAS-21 a NAS-91 

Bylo zjištěno, že tato antimalarika, NAS-21 a NAS-91, působí antimykobakteriálně 

(Obr. 5). Inhibují biosyntézu mykolové kyseliny a zásadně mění produkci olejových 

kyselin (Almeida Da Silva a Palomino, 2011). Hlavním cílem se zdá být FAS II 

dehydratasa (Bhowruth et al., 2008). 
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Obr. 5: NAS-9 (převzato z Browruth et al., 2008) 

2.2.1.5 LL3858  

LL3858 (sudoterb, Obr. 6) je pyrolový derivát s dosud neznámým účinkem 

(Nuermberger et al., 2010). In vitro vykazuje tato látka vyšší baktericidní aktivitu než 

isoniazid a je účinná na rezistentní kmeny M. tuberculosis (Elhakeem et al., 2014). Nyní 

je ve druhé fázi klinických zkoušek (Adhvaryu a Vakharia, 2011). 

 

 

 

 

Obr. 6: LL3858 (převzato z Nuermberger et al., 2010) 

2.2.1.6 Nitroimidazoly 

PA-824 (nitroimidazo-oxazin, Obr. 7) a OPC-67683 (nitroimidazo-oxazol, Obr. 8) jsou 

novými látkami v léčbě tuberkulózy (Almeida Da Silva a Palomino, 2011). PA-824 se 

nachází ve druhé fázi klinického zkoušení a vykazuje stejnou aktivitu proti replikujícím 

i nereplikujicím se mykobakteriím (Field et al., 2012). Mechanizmem účinku se zdá být 

inhibice syntézy proteinů a lipidů buněčné stěny (Stover et al., 2000). PA-824 

způsobuje destabilizaci bakteriální buněčné membrány blokováním syntézy 

mykolových kyselin (Arya et al., 2014). 

OPC-67683 (delamanid) má výbornou aktivitu vůči rezistentním a senzitivním kmenům 

M. tuberculosis a nemá zkříženou rezistenci s antituberkulotiky první linie (Almeida Da 

Silva a Palomino, 2011; Sotgiu et al., 2015). Inhibuje syntézu methoxymykolových a 

ketomykolových kyselin (Nuermberg et al., 2010). Stejně jako PA-824 je OPC-67683 
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proléčivem a musí být aktivován mykobakteriální F420-deazaflavin dependentní 

nitroreduktasou (Stehr et al., 2014). V současnosti probíhá třetí fáze klinického 

zkoušení (Gualano et al., 2016). 

 
 

 
 

Obr. 7: PA-824 (převzato z Krátký a Vinšová, 2010) 
 

 

 

 
 

 
Obr. 8: OPC-67683 (převzato z Krátký a Vinšová, 2010) 

2.2.1.7 Fenothiaziny 

Fenothiaziny jsou sloučeniny, které kromě antipsychotického účinku vykazují také 

významný inhibiční účinek na růst různých mykobakterií. I když molekulární 

mechanizmus jejich antimykobakteriální aktivity není dosud zcela objasněn, existuje 

několik hypotéz. Fenothiaziny mohou interagovat s metabolismem DNA nebo mohou 

narušovat signalizaci zprostředkovanou kalmodulinem a vápenatými ionty a dále mohou 

způsobovat změny v bakteriální buněčné membráně (de Knegt et al., 2014). Navíc mají 

schopnost inhibovat efluxní pumpu (Almeida Da Silva a Palomino 2011). Zástupcem 

této skupiny látek je thioridazin (Obr. 9) (Sharma a Singh, 2011). 
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Obr. 9: Thioridazin (upraveno z VandenBrink et al., 2012) 

2.2.1.8 Fluorochinolony 

Moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin a další fluorochinolony jsou důležitá 

antituberkulotika, zejména pro léčbu multirezistentních infekcí (Aldred et al., 2016). 

Mechanizmus účinku těchto látek spočívá v inhibici enzymu DNA gyrasy 

(topoisomerasa II), která je zodpovědná za správné rozvinutí a svinutí DNA během její 

replikace (Lüllmann et al., 2007). Levofloxacin byl již dávno registrován, avšak bez 

indikace pro léčbu tuberkulózy. Nachází se ve druhé fázi klinického výzkumu, kde se 

stanovuje dávka a expozice, která dosahuje největší redukce M. tuberculosis 

s přijatelnou tolerancí (Working Group on New TB Drugs [online]). Gatifloxacin a 

moxifloxacin (Obr. 10) patří mezi novou generaci fluorochinolonů a v současné době 

probíhá třetí fáze klinických studií (Stehr et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Moxifloxacin (upraveno z Aldred et al., 2016) 
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2.2.1.9 Benzothiazinony 

Cílem benzothiazinonů je heterodimérní enzym, dekaprenylphosphoryl-β-D-ribosa 2'-

epimerasa. Tento enzym je esenciální pro produkci polysacharidů, arabinanů, které jsou 

nezbytnou součástí mykobakteriální buněčné stěny. Hlavní funkcí těchto polysacharidů 

je zachování integrity, narušením dochází k lyzi buněk a k bakteriální smrti (Cole a 

Riccardi, 2011; Makarov et al., 2009). Zástupcem této skupiny je preklinický kandidát 

PBTZ169 obsahující ve své struktuře piperazin (Obr. 11) (Makarov et al., 2014). 

 

 

 

 

Obr. 11: PBTZ169 (upraveno z Makarov et al., 2015) 

2.2.1.10  Benzoxazindiony 

Benzoxazindiony a jejich sirné deriváty (Obr. 12) jsou sloučeniny odvozené od 

salicylanilidů a salicylamidů. Tyto sloučeniny byly připraveny na katedře anorganické a 

organické chemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a jejich aktivita proti 

mykobakteriím byla vyhodnocena ve Státním zdravotním ústavu v Ostravě. U derivátů 

benzoxazindionu byla zjištěna významná antimykobakteriální aktivita srovnatelná 

s isoniazidem. Se zavedením síry do molekuly se biologická aktivita dále zvyšuje 

(Petrlíková, 2010). U nejúčinnějších derivátů byly provedeny další biologické testy 

včetně vyhodnocení toxicity a byly zjištěny následující skutečnosti:  

 sloučeniny jsou aktivní i proti multirezistentním kmenům M. tuberculosis 

 na základě testů proti dalším gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím lze u 

derivátů neobsahujících halogen usuzovat na selektivní účinek pouze vůči 

mykobakteriím 
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 u derivátů, které neobsahují ve své struktuře halogen, byl dále zjištěn vysoký 

index selektivity pro mykobakterie v porovnání s lidskými buňkami (SI > 20) 

(testováno na buněčných liniích A549, HeLa a MCF7 a izolovaných potkaních 

hepatocytech (nepublikovaná data)) 

Na základě těchto informací a studia literatury byly jako potenciální cíle pro sirné 

deriváty benzoxazindionu vybrány enzymy:  

 Enoyl-ACP-reduktasa (InhA, EC: 1.3.1.9, Rv1484) 

o Sloučeniny jsou odvozeny od salicylanilidů a salicylamidů a zároveň ve 

své struktuře obsahují síru. Mohou mít tyto látky účinek podobný 

thioamidu, sloučeniny, u které je její antimykobakteriální účinek znám 

(Wang et al., 2007)? 

 Dihydrofolátreduktasa (DHFR, EC:1.5.1.3, Rv2763c) 

o Mohly by studované sloučeniny vykazovat podobný účinek jako kyselina 

p-aminosalicylová, která je také známým antituberkulotikem, a inhibovat 

dihydrofolátreduktasu (Hartl et al, 2006)? 

 Isocitrátlyasa (ICl, EC: 4.1.3.1, Rv0467) 

o Mohou tyto sloučeniny působit i na mykobakterie v latentní fázi infekce? 

 FtsZ (cell division protein, Rv2150c) 

o Deriváty benzoxazindionu vykazují nižší účinek na nedělící se lidské 

buňky než na buňky ve fázi dělení (nepublikovaná data). Je možné, že by 

sloučeniny působily na proteiny zodpovědné za dělení bakteriální 

buňky? 

 

Obr. 12: Struktura sirných (1) a disirných (2) derivátů 3-benzyl-2H-1,3-benzoxazin-

2,4(3H)-dionu 
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2.3 Charakteristika vybraných mykobakteriálních 

enzymů 

Mycobakterium tuberculosis produkuje mnoho enzymů, které jsou nezbytné pro jeho 

růst a přežití. Následující kapitola obsahuje charakteristiku vybraných 

mykobakteriálních enzymů, které jsou potenciálními cílovými místy pro sirné a disirné 

deriváty benzoxazindionu. 

2.3.1 Enoyl-ACP-reduktasa 

Enoyl-ACP-reduktasa (enyol-acyl-carrier-protein reductase, InhA) (Tab. 1) je enzym 

účastnící se syntézy mastných kyselin (Ling et al., 2004). Tento enzym je nezbytný 

hlavně pro biosyntézu mykolových kyselin, které jsou důležitou komponentou buněčné 

stěny mykobakterií (Rozwarzski et al., 1999). Jedná se o vysokomolekulární β-hydroxy-

mastné kyseliny s dlouhým α-alkylovým postranním řetězcem (Schroeder et al., 2002). 

U M. tuberculosis lze rozlišit tři základní typy mykolových kyselin. Jedná se α-

mykolové, methoxy a keto-mykolové kyselin (Takayama et al., 2005). 

Význam InhA spočívá v posledním kroku elongace řetězců mastných kyselin, kde 

katalyzuje NADPH-dependentní redukci trans-2-acyl-ACP (enoyl-ACP) na acyl-ACP 

(Obr. 13) (Massengo-Tiassé a Cronan, 2009). 

 

 

 

 

Obr. 13: Reakce katalyzována enzymem enoyl-ACP-reduktasou (Massengo-Tiassé, 

Cronan, 2009) 
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Mutace genu kódující InhA vede k rezistenci některých chemoterapeutik používaných v 

léčbě tuberkulózy. Mezi tato antituberkulotika patří např. isoniazid a strukturně 

podobný ethionamid (Almeida Da Silva a Palomino, 2011). 

Tab. 1: Základní údaje o InhA (TubercuList) 

Název genu inhA 

Rv číslo Rv1484 

Typ CDS 

Produkt NADH-dependentní enoyl-(acyl-carrier-protein) 

reduktasa InhA (NADH-dependentní enoyl-ACP 

reduktasa) 

Molekulová hmotnost (Da) 28527,8 

Izoelektrický bod  6,0188 

Délka genu (bp) 810 

Délka proteinu (AK) 269 

Pozice 1674,2 

Proteinová sekvence MTGLLDGKRILVSGIITDSSIAFHIARVAQEQ

GAQLVLTGFDRLRLIQRITDRLPAKAPLLEL

DVQNEEHLASLAGRVTEAIGAGNKLDGVVH

SIGFMPQTGMGINPFFDAPYADVSKGIHISAY

SYASMAKALLPIMNPGGSIVGMDFDPSRAM

PAYNWMTVAKSALESVNRFVAREAGKYGV

RSNLVAAGPIRTLAMSAIVGGALGEEAGAQI

QLLEEGWDQRAPIGWNMKDATPVAKTVCA

LLSDWLPATTGDIIYADGGAHTQLL 



 

22 

 

Syntéza mykolových kyselin 

Mykobakterie využívají k syntéze mykolových kyselin dva oddělené enzymatické 

systémy, tzv. FAS (fatty acid synthases) typu I a II (Obr. 14) (Bhatt et al., 2007). 

FAS I je polyfunkční enzym, který je tvořen polypeptidovým řetězcem obsahující 

funkční domény uspořádané v následujícím pořadí: doména pro acyltransferasu, 

enoylreduktasu, dehydratasu, malonyl/palmitoyltransferasu, doménu pro enzym 

přenášející acyl (acyl carrier protein), β-ketoacyl-CoA-reduktasu a β-ketoacylsyntasu 

(Smith et al., 2003). FAS I katalyzuje syntézu mastných kyselin de-novo z acetyl-CoA a 

malonyl-CoA, výsledným produktem jsou mastné kyseliny C16 a C26. C16 mastné 

kyseliny ve formě CoA jsou dále prodlouženy o dva uhlíky enzymem β-ketoacyl-ACP-

syntasou III. Jako substrát pro tvorbu meromykolových kyselin vstupují do FAS II. C26 

mastné kyseliny také ve formě CoA se pak podílí na tvorbě α-řetězce finální mykolové 

kyseliny. Celý systém je kódován pouze jedním fas (Rv2524c) genem (Marrakchi et al., 

2014). 

FAS II je složen z jednotlivých enzymů kódovaných samostatnými geny, slouží pouze 

k prodlužování řetězců mastných kyselin, které jsou generovány FAS I. FAS II 

vyžaduje pro svou činnost acyl carrier protein (ACP), není schopen syntézy de-novo 

(Kremer et al., 2001). Výsledkem jsou meromykolové kyseliny s řetězcem C56 , které 

podléhají dalším modifikacím a úpravám (Bhatt et al., 2007). 

Mykobakterální enzymy FAS II jsou: β-ketoacyl-ACP-synthasa I (KasA, Rv1745), β-

ketoacyl-ACP-synthasa II (KasB, Rv2246), β-ketoacylreduktasa (MabA; Rv1483), β-

hydroxyacyl-ACP-dehydratasa (HadABC, Rv0635, Rv0636, Rv0637), enoyl-ACP-

reduktasa (InhA, Rv1484) (Duan et at., 2014). 

KasA a KasB katalyzují kondenzaci acyl-ACP a malonyl ACP. Tyto enzymy mají 

mnoho podobností včetně specifity pro mastné kyseliny vstupující do FAS II (Schaeffer 

et al., 2001). KasA katalyzuje iniciální prodlužovací reakce, KasB rozšiřuje řetězec do 

plné délky mykolových kyselin (Bhatt et al., 2007). 
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β-ketoacyl-ACP-syntasa III katalyzuje mezikrok mezi FAS I a FAS II, kde malonyl-

ACP kondenzuje s acyl-CoA za vzniku β-ketoacyl-ACP. Nejprve je však malonyl-CoA 

pomocí malonyl-CoA-ACP-transacylasy přeměněn na malonyl-ACP (Marrakchi et al., 

2014). 

Posledním krokem biosyntézy, katalyzovaným Pks13, je Claisenova kondenzace C56-

meromykolátového řetězce s aktivovaným C26-α-řetězcem za vzniku 3-oxomykolátu, 

který je následně redukován na mykolát (Schroeder et al., 2002). 

 

Obr. 14: Schéma FAS I a FAS II (upraveno z Bhatt et al., 2007) 

2.3.1.1 Inhibitory enoyl-ACP-reduktasy  

V roce 1952 byl objeven baktericidní účinek isoniazidu (INH) proti M. tuberculosis. Od 

té doby je tento hydrazid isonikotinové kyseliny antituberkulotikem první linie. 

Isoniazid je proléčivem, musí být nejdříve aktivován pomocí endogenní 
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katalasy/peroxidasy KatG (Wang et al., 2010; Hartl et al., 2006) a poté interferuje se 

syntézou mykolových kyselin inhibicí InhA (Almeida Da Silva a Palomino, 2011). 

Také širokospektré antibakteriální činidlo, triklosan, se váže na bakteriální enoyl-ACP-

reduktasu (Heath et al., 1999). Triklosan je přidáván do mýdel, zubních past, ústních 

vod a další kosmetiky. Stále častěji přibývají důkazy o jeho škodlivých účincích na 

systémové a buněčné procesy v těle (Park et al., 2016). 

Jako nové potenciální inhibitory InhA jsou zkoumány také deriváty piperazinu (Rotta et 

al., 2015) nebo deriváty diaryletheru (Obr. 15), které by měly vykazovat antibakteriální 

aktivitu i proti INH-rezistentním kmenům M. tuberculosis (Pan et al., 2014). 

 

 

 

 

Obr. 15: Obecná struktura derivátu diaryletheru (Pan et al., 2014) 

2.3.2 Dihydrofolátreduktasa 

Dihydrofolátreduktasa (DHFR) je enzym katalyzující NADPH-dependentní redukci 

dihydrofolátu na tetrahydrofolát (Obr. 16) (Schweitzer et al., 1990). DHFR (Tab. 2) je 

esenciální pro syntézu thymidylátu, purinů a některých aminokyselin. Inhibice aktivity 

tohoto enzymu vede k zastavení syntézy DNA a buněčné smrti (Li et al., 2000), a proto 

je dihydrofolátreduktasa je cíl mnoha chemoterapeutik (Gangjee et al., 2007). 

Tetrahydrofolát (THF) je pteridinový kofaktor, který dokáží vyrábět rostliny a některé 

mikroorganizmy. Pro ostatní organizmy je THF esenciální látkou – vitamínem. 

Chemicky se jedná o 5,6,7,8-tetrahydropteroylglutamát realizující přenos 

jednouhlíkatých zbytků (Illarionova et al., 2002). 
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Obr. 16: Přeměna dihydrofolátu na tetrahydrofolát (Zheng et al., 2013) 

Tab. 2: Základní údaje o DHFR (TubercuList) 

Název genu dhfrA 

Rv číslo Rv2763c 

Typ CDS 

Produkt Dihydrofolátreduktasa 

Molekulová hmotnost (Da) 17640 

Izoelektrický bod  6,7983 

Délka genu (bp) 480 

Délka proteinu (AK) 159 

Pozice (kb) 3073,13 

Proteinová sekvence MVGLIWAQATSGVIGRGGDIPWRLPEDQAHFR

EITMGHTIVMGRRTWDSLPAKVRPLPGRRNVV

LSRQADFMASGAEVVGSLEEALTSPETWVIGG

GQVYALALPYATRCEVTEVDIGLPREAGDALA

PVLDETWRGETGEWRFSRSGLRYRLYSYHRS 
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Lidský organizmus si tetrahydrofolát nedokáže sám syntetizovat, musí jej přijímat ve 

formě kyseliny listové potravou. Kyselina listová, také pteroylmonoglutamová kyselina, 

je termolabilní, ve vodě rozpustný vitamín skupiny B (Stránský, 2011). Vyskytuje se 

hlavně v zelenině, v bramborách, kvasnicích, játrech, mase, vejcích a mléku. Nedostatek 

tohoto vitamínu se projeví makrocytární anémií (Ledvina et al., 2005). V těle se 

kyselina listová redukuje lidskou dihydrofolátreduktasou na dihydrofolát a následně na 

účinný tetrahydrofolát, který je pak nezbytnou součástí enzymů podílejících se na 

syntéze purinů, pyrimidinů, aminokyselin, syntézy DNA a RNA a enzymů regulující 

dělení buněk (Hartl et al., 2006; Stránský, 2011). 

2.3.2.1 Inhibitory dihydrofolátreduktasy 

Inhibitory DHFR se užívají k léčbě mnoha lidských onemocnění, jmenovitě v indikaci 

bakteriální, protozoální a plísňové infekce, k léčbě lupénky, revmatoidní artritidy a 

dalších autoimunitních a nádorových onemocnění (Sweitzer et al., 1990). 

Nejznámější látkou zasahující do metabolismu folátů je methotrexát. Methotrexát 

působí jako falešný substrát, váže se jak na lidskou DHFR, tak na mykobakteriální 

DHFR bez výraznější selektivity (Hong et al., 2015). Po chemické stránce se od 

kyseliny listové liší jen nepatrnými změnami struktury, pouze amino skupinou na 

centrálním jádře (2,4-diaminopteridin) a methylovou skupinou na N(10) (Hartl et al., 

2006). Časem bylo zjištěno, že není třeba úplného centrálního jádra a byly vyvinuté 

látky obsahující pyrimidin-2,4-diamin a jeho analogy. Příkladem těchto látek, 

označovaných jako neklasické inhibitory, jsou trimethoprim, pyrimethamin, 

methylbenzoprim a brom-WR9921013 (Obr. 17) (Hong et al., 2015). Trimethoprim a 

pyrimethamin jsou selektivními, ale slabými inhibitory DHFR parazitických organizmů, 

proto je nutné současné podávání sulfonamidů pro jejich synergistický efekt. Bohužel 

vedlejší účinky této kombinace mají často za následek ukončení léčby (Gangjee et al., 

2007).  
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Novým potenciálními inhibitory dihydrofolátreduktasy jsou např. 7-(benzimidazol-1-

yl)-2,4-diaminochinazoliny (Lam et al., 2014) nebo hybridy triazin-benzimidazolu 

(Singla et al., 2015). 

Obr. 17: Chemická struktura inhibitorů dihydrofolátreduktasy (Hong et al., 2015) 

2.3.3 Isocitrátlyasa 

Isocitrátlyasa (ICL) (Tab. 3) je enzym glyoxylátového cyklu, jeho přítomnost je pro 

perzistenci a virulenci M. tuberculosis nezbytná. ICL katalyzuje přeměnu isocitrátu na 

sukcinát a glyoxylát, který je v dalším kroku kondenzován s acetyl-CoA za vzniku 

malátu (Gould et al., 2006). 
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Tab. 3: Základní údaje o ICL (TubercuList) 

Rv číslo Rv0467 

Typ CDS 

Produkt Isocitrátlyasa 

Molekulová hmotnost (Da) 47086.6 

Izoelektrický bod  4,7919 

Délka genu (bp) 1287 

Délka proteinu (AK) 428 

Pozice 557,527 

Proteinová sekvence MSVVGTPKSAEQIQQEWDTNPRWKDVTRTY

SAEDVVALQGSVVEEHTLARRGAEVLWEQL

HDLEWVNALGALTGNMAVQQVRAGLKAIYL

SGWQVAGDANLSGHTYPDQSLYPANSVPQV

VRRINNALQRADQIAKIEGDTSVENWLAPIVA

DGEAGFGGALNVYELQKALIAAGVAGSHWE

DQLASEKKCGHLGGKVLIPTQQHIRTLTSARL

AADVADVPTVVIARTDAEAATLITSDVDERD

QPFITGERTREGFYRTKNGIEPCIARAKAYAPF

ADLIWMETGTPDLEAARQFSEAVKAEYPDQM

LAYNCSPSFNWKKHLDDATIAKFQKELAAMG

FKFQFITLAGFHALNYSMFDLAYGYAQNQMS

AYVELQEREFAAEERGYTATKHQREVGAGYF

DRIATTVDPNSSTTALTGSTEEGQFH 
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Glyoxylátový cyklus 

Glyoxylátový cyklus (Obr. 18) je sled anaplerotických reakcí (Lee et al., 2014), je 

alternativní dráhou Krebsova cyklu pro oxidaci acetátu na dikarboxylové kyseliny. Od 

Krebsova cyklu se liší v tom, že nedochází k dvěma dekarboxylačním reakcím, a tedy 

ztrátám uhlíku v podobě CO2 (Lee et al., 2011). Glyoxylátový cyklus začíná kondenzací 

acetyl-CoA s oxalacetátem za vzniku citrátu, který je isomerizován na isocitrát. Isocitrát 

je přeměněn isocitrátlyasou na sukcinát a glyoxylát, který kondenzuje s dalším acetyl-

CoA na malát. Nakonec je malát oxidován na oxalacetát (Berg et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Glyoxylátový cyklus (Berg et al., 2002) 

Existují dva geny, které kódují ICL u M. tuberculosis, icl1 a icl2. Oba geny jsou 

jednotlivě postradatelné, delece icl1 nebo icl2 mělo jen malý vliv na bakteriální růst 

v makrofázích při testování na myších. Chybění obou genů vedlo k zastavení 

intracelulární replikace a k rychlé eliminaci z plic (Muñoz-Elías a McKinney, 2005). 
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Bylo zjištěno, že během intracelulární infekce M. tuberculosis je exprese a aktivita ICL 

značně zvýšená (Gould et al., 2006). 

Isocitrátlyasa a celý glyoxylátový cyklus není u lidí přítomen, a proto ICL představuje 

slibný cíl pro kontrolu infekce a vývoj nových chemoterapeutik (Höner zu Bentrup et 

al., 1999). 

2.3.3.1 Inhibitory isocitrátlyasy 

Doposud známými, potvrzenými inhibitory isocitrátlyasy jsou: 3-nitropropionát, 

itakonát a 3-brompyruvát. První dvě zmíněné látky jsou analogy sukcinátu, 3-

brompyruvát představuje analog glyoxylátu. Nicméně pro klinické použití nejsou tyto 

sloučeniny vhodné kvůli jejich toxicitě a schopnosti inhibovat klíčové metabolické 

enzymy in vivo (Lee et al., 2015). 

Z přírodních látek byl inhibiční efekt popsán u dvou extraktů tradiční čínské medicíny - 

Zingiber officinale a Illicium verum (Lee et al., 2015). Také chelerythrin obsažen 

v rostlině Chelidonium majus vykazuje schopnost pětinásobně snížit genovou expresi 

ICL (Liang et al., 2011). 

Mezi potenciální syntetické inhibitory isocitrátlyasy se řadí deriváty ftalazinu, deriváty 

semikarbazonu odvozené od isatinu, deriváty 3-nitropropionamidu a další (Lee et al., 

2015). 

2.3.4 Ftsz 

FtsZ (Filamentous temperature-sensitive protein Z) (Tab. 4) je esenciální protein 

buněčného dělení (Demchuk et al., 2011). Ftsz je hlavní bakteriální cytoskeletální 

protein (Erickson et al., 2010), který formuje strukturální element známý jako Z-kruh v 

místě buněčného dělení (Scheffers et al., 2001). Z-kruh se tvoří pod membránou ve 

středu buňky a řídí cytokinezi. Je funkčním analogem k prstenci kontraktilních 

aktinových vláken (Hoshio a Hayashi, 2012). 
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Tab. 4: Základní údaje o FtsZ (TubercuList) 

Název genu ftsZ 

Rv číslo Rv2150c 

Typ CDS 

Produkt Ftsz protein buněčného dělení 

Molekulová hmotnost (Da) 38755,9 

Izoelektrický bod  4,3073 

Délka genu (bp) 1140 

Délka proteinu (AK) 379 

Pozice 2408,39 

Proteinová sekvence MTPPHNYLAVIKVVGIGGGGVNAVNRMIEQGLK

GVEFIAINTDAQALLMSDADVKLDVGRDSTRGL

GAGADPEVGRKAAEDAKDEIEELLRGADMVFV

TAGEGGGTGTGGAPVVASIARKLGALTVGVVTR

PFSFEGKRRSNQAENGIAALRESCDTLIVIPNDRL

LQMGDAAVSLMDAFRSADEVLLNGVQGITDLIT

TPGLINVDFADVKGIMSGAGTALMGIGSARGEG

RSLKAAEIAINSPLLEASMEGAQGVLMSIAGGSD

LGLFEINEAASLVQDAAHPDANIIFGTVIDDSLGD

EVRVTVIAAGFDVSGPGRKPVMGETGGAHRIES

AKAGKLTSTLFEPVDAVSVPLHTNGATLSIGGDD

DDVDVPPFMRR 
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Ftsz je strukturně podobný eukaryotickému tubulinu, a proto je považován za 

prokaryotický homolog tohoto cytoskletového proteinu. Ftsz i tubulin obsahují doménu 

vázající GTP, mají tedy GTPasovou aktivitu (Scheffers et al., 2001). 

Gen pro FtsZ protein již byl sekvenován, kóduje 40 kDa hydrofilní protein (Dai et al., 

1991). Je vhodným cílem nových antibakteriálních látek, hlavně pro rezistentní 

sloučeniny na kmeny M. tuberculosis (Kumar et al., 2011). 

2.3.4.1 Inhibitory FtsZ 

PC1907237 byl první FtsZ inhibitor odvozený od 3-methoxybenzamidu (Chen et al., 

2015). Inhibitory FtsZ byly izolovány i z přírodních zdrojů. Většinou se jedná o 

nealkaloidní fenolové struktury. Příkladem je viriditoxin izolovaný z Aspergillus 

viridinutans (Park et al., 2011).  

FtsZ, jakožto prokaryotický homolog tubulinu, vykazuje inhibici i silnými inhibitory 

tubulinu (Margalit et al, 2004). Mezi ně patří kolchicin, vinblastin a taxol (Anderson et 

al., 2012). Bylo zjištěno, že deriváty 2-alkoxykarbonylaminopyridinu, původně 

syntetizované jako inhibitory tubulinu, vykazují antimykobakteriální aktivitu. Jako 

nejperspektivnější deriváty inhibující FtsZ se ukázaly látky SRI-3072 a SRI-7614 (Obr. 

19) (White et al., 2002). Také některá anthelmintika, jako je thiabendazol a albendazol, 

inhibují mykobakteriální FtsZ (Kumar et al., 2010). 

 

Obr. 19: SRI-3072 a SRI-7614 (Kumar et al., 2010) 
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3 Cíl práce 

Cílem této rigorózní práce bylo pokusit se určit mechanizmus účinku sloučenin 

aktivních na multirezistentní kmeny vyvolávající tuberkulózu. Pomocí instrumentálních 

metod byly vybrané látky nasyntetizované katedrou organické a bioorganické chemie 

testovány jako potenciální inhibitory vybraných enzymů M. tuberculosis H37Rv. 

Zvolené mykobakteriální enzymy: enoyl-ACP-reduktasa, dihydrofolátreduktasa, 

isocitrátlyasa, Ftsz 

Testované aktivní látky: sirné a disirné deriváty benzoxazindionu odvozené od 

salicylanilidů a salicylamidů 

Použité metody: diferenční skenovací fluorimetrie, spektrofotometrie, rozptyl světla 
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4 Experimentální část 

4.1 Materiály a pomůcky 

4.1.1 Enzymy 

Enoyl–ACP-reduktasa (Katedra biochemických věd, FaF UK) 

Dihydrofolátreduktasa (Katedra biochemických věd, FaF UK) 

Isocitrátlyasa (Katedra biochemických věd, FaF UK) 

FtsZ (Katedra biochemických věd, FaF UK) 

4.1.2 Testované látky 

3-(4-alkylfenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on (Obr. 20 (1)) 

(Katedra anorganické a organické chemie, FaF UK) 

3-(4-alkylfenyl)-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)-dithion (Obr. 20 (2)) 

(Katedra anorganické a organické chemie, FaF UK) 

 

 

 
Obr. 20: Sirné a disirné deriváty benzoxazindionu 
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Tab. 5: Substituenty sirných a disirných derivátů fenylbenzoxazindionu 

R1 R2 

6-F isopropyl 

6-F sek-butyl 

6-Cl isopropyl 

7-Cl isopropyl 

6-Br isopropyl 

7-CH3 isopropyl 

7-CH3 sek-butyl 

7-CH3 terc-butyl 

 
Tab. 6: Substituenty disirných derivátů benzylbenzoxazindionu 

R1 R2 

H 3,4-Cl2 

6-CH3 H 

6-Cl H 

6-Cl 4-F 

6-Cl 3,4-Cl2 

7-Cl 4-Br 

6-Br 3-Br 

6-Br 4-Br 

6-Br 3,4-Cl2 

4.1.3 Chemikálie 

2- merkaptoethanol (Sigma-Aldrich) 

3-nitropropionová kyselina (Sigma-Aldrich) 

Akrylamid, f.e. ≥ 99% (Sigma-Aldrich) 

Bradfordovo činidlo  (Sigma–Aldrich) 
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Bug Buster protein Extraction Reagent (Novagen) 

Coomassie Brilliant Blue G-250  (Sigma–Aldrich) 

Deionizovaná voda 

Dihydrofolát (Sigma-Aldrich) 

Dihydrogenfosforečnan draselný (Lachema) 

DMSO (Sigma-Aldrich) 

EDTA  ≥ 99% (m/m) (Sigma-Aldrich) 

Ethionamid (Sigma–Aldrich) 

Fenylhydrazin (Fluka) 

Glycerol 85% (v/v)  (Sigma–Aldrich) 

GTP      (Sigma–Aldrich) 

Hovězí sérový albumin (BSA) ≥99,9%  (Sigma–Aldrich) 

Hydroxid sodný  (Penta) 

Chlorid hořečnatý  (Sigma-Aldrich) 

Chlorid sodný  (Penta) 

Imidazol  (Sigma-Aldrich) 

Isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid (Sigma–Aldrich) 

Isoniazid     (Sigma–Aldrich) 

Kanamycin (Sigma–Aldrich) 

L-cystein (Sigma-Aldrich) 
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MES (Sigma-Aldrich) 

Methotrexát (Sigma-Aldrich) 

N,N,N',N'-tetramethylethylenediamin ≥ 99% (Sigma–Aldrich) 

NADPH (Fluka) 

PIPES (Sigma-Aldrich) 

(+)-potassium-DS-threo-isocitrát (Sigma-Aldrich) 

SYPRO oranž 5000x (Sigma-Aldrich) 

Triklosan      (Sigma-Aldrich) 

trans-2-hexadecenoyl-(N-acetylcysteamin)-thioester 

4.1.4 Složení pufrů, roztoků a živných médií 

Pufr pro měření enoyl-ACP-reduktasy 

 30 mM  PIPES, pH 6,8 

 250 µM NADH  

Pufr pro testování dihydrofolátreduktasy 

 55 mM  KH2PO4, pH 7,0 

 1 mM  EDTA 

 0,1 mM NADPH 

 10 mM  Merkaptoethanol 
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Pufr pro měření isocitrátlysy 

 50 mM  KH2PO4, pH 7,4 

 4 mM  MgCl2 

 4 mM  Phenylhydrazin 

 12 mM  L-cystein 

Pufr pro měření FtsZ 

 50 mM  MES, pH 6,5 

 100 mM KCl 

 5 mM  MgCl2  

Pufr 1 pro purifikaci enzymu 

 20 mM Tris 

 500 mM NaCl 

 30 mM imidazol, pH 7,4 

Pufr 2 pro purifikaci enzymu 

 20 mM Tris 

 500 mM NaCl 

 500 mM imidazol, pH 7,4 

Isobutanol nasycený vodou (nachází se ve vrchní vrstvě) 

 isobutanol 

 destilovaná voda 
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Naředěný elektrodový pufr 

 70 ml 5x koncentrovaný elektrodový pufr 

 280 ml destilované vody 

5x koncentrovaný elektrodový pufr 

 72 g glycinu 

 15 g Tris 

 5 g SDS 

 do 100 ml vody, pH 8,3 

Vzorkový pufr 

 1,3 ml H2O 

 1,0 ml 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 

 2,0 ml glycerolu 

 3,0 ml 10 % SDS 

 0,6 ml 0,5 % Bromfenolové modři 

10 % kyselina octová 

 50,5 ml 99,9 % kyseliny octové 

 449,5 ml H2O 

0,25 % Coomassie Blue Briliant v 10 % kyselině octové 

 0,25 g Coomassie Blue Briliant 

 100 ml 10 % kyseliny octové 
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Roztok pro separační gel 

 3,2 ml H2O 

 2,5 ml 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8 

 0,1 ml 10 % SDS 

 4,2 ml 30 % akrylamidu + 0,8 % bis-akrylamid 

Iniciace polymerace:  58 μl 10 % persíranu amonného 

   4 μl N,N,N',N'-tetramethylethylendiaminu 

Roztok pro zaostřovací gel 

 3,125 ml H2O 

 1,25 ml 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 

 0,05 ml 10 % SDS 

 0,5 ml 30 % akrylamidu + 0,8 % bis-akrylamid 

Iniciace polymerace:  30 μl 10 % persíranu amonného 

    2,5 μl N,N,N',N'-tetramethylethylendiaminu 

LB medium 

Trypton 1,0 g, kvasničný extrakt 0,5 g, 1 g NaCl, 100 ml vody, pH 7,0 

4.1.5 Kity 

Bug Buster Protein Extraction kit   Novagen 

4.1.6 Marker 

Precision Plus Protein Standard All Blue   Bio-Rad 
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4.1.7 Biologický materiál 

E. coli BL21(DE3)     Promega 

4.1.8 Přístroje a laboratorní pomůcky 

96-jamkové destičky Corning 

ÄKTA purifier Amershan Biosciences 

Analytické váhy Scaltec SBC22  Sartorius 

Automatické pipety, špičky (0,5 ml- 5 ml) Eppendorf 

Centrifuga MtiniSpin Eppendorf 

Erlenmeyrovy baňky 

kádinky 

Mikrozkumavky (1,5 ml)  Eppendorf 

Multikanálová pipeta Eppendorf 

odměrné válce 

Personal Thermal Cycler MJ Mini Bio-Rad 

PH metr Orion 410A Thermo 

Předvážky PT310 Sartorius 

Spektrofluorimetr Perkin Elmer LS 50 B Waltham 

Spektrofotometr TECAN INFINITE M200 Tecan group 

Stojánky s ependorfkami 

Skla a aparatura pro elektroforézu Bio-Rad 
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Thermomixer Comfort  Eppendorf 

tyčinky 

Vortex MS3 IKA 

Zdroj pro elektroforézu PowerPac Universal 

4.2 Metodika  

4.2.1 Overexprese studovaných proteinů 

E. coli BL21(DE3) obsahující plazmid pET-28b(+) se zaligovanou sekvencí kódující 

jednotlivé studované enzymy byly vždy naočkovány do 200 ml LB média. Při optické 

hustotě OD600 = 0,7 byla provedena indukce pomocí 0,5 mM IPTG (finální koncentrace 

0,5 μM). Buňky byly kultivovány při teplotě 30 °C dalších osm hodin. Po ukončení 

exprese byly buňky stočeny (6000g, 10 min), rozbity pomocí BugBusteru a protein 

obsahující His-tag byl purifikován pomocí afinitní chromatografie na přístroji Äkta 

purifier (Amersham). Principem této metody je zachycení proteinu pomocí His-tagu na 

kolonce s Ni2+ ionty. Po navázání na kolonku jsou postupným promýváním odstraněny 

nežádoucí nenavázané proteiny. V další fázi dojde pomocí pufru s vyšší koncentrací 

imidazolu k vytěsnění histidinu z vazby a k uvolnění proteinu. Takto získaná 

dihydrofolátreduktasa a isocitrátlyasa byly převedeny do draselno-fosfátového pufru 

(0,2 mM, pH 7,4). FtsZ byl uložen v pufru obsahující HEPES (25 mM, pH 7,2), DTT (1 

mM), EDTA (0,1 mM). Enoyl-ACP-reduktasa byla převedena do 20 mM PIPES (pH 

7,3). K takto připraveným enzymům byl přidán glycerol (25 %). Čistota proteinů byla 

potvrzena pomocí SDS-page. Koncentrace jednotlivých enzymů byla stanovena 

metodou dle Bradfordové (Bradford, 1976). 

4.2.2 Příprava inhibitorů 

Testované deriváty benzoxazindionů byly připraveny v koncentraci 10 a 1 mM 

rozpuštěním v DMSO. Jejich pipetováním do reakce byla dosažena  finální koncentrace 

20 µM v případě diferenční skenovací fluorimetrie (DSF), 10 µM v případě 
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spektrofotometrické metody pro InhA, ICL a DHFR, 1 a 10 µM koncentrace v případě 

stanovení inhibičního vlivu na enzym FtsZ.  

Triklosan a methotrexát byly rozpuštěny v DMSO, kyselina 3-nitropropionová ve vodě. 

Tyto sloučeniny patří mezi prokázané inhibitory jednotlivých enzymů a byly použity 

jako pozitivní kontroly.  

4.2.3 Diferenční skenovací fluorimetrie 

Diferenční skenovací fluorimetrie, v zahraniční literatuře též označována jako 

Fluorescence-based Thermal Shift assay či ThermoFluor, je jednoduchá, univerzální a 

levná metoda umožňující charakterizovat stabilitu proteinu a navázaných ligandů 

(Myler et al., 2009). Principem je rozvinování uspořádané formy proteinu se zvyšující 

se teplotou a navázání fluorescenční sondy na hydrofobní místa proteinu, která se 

postupně odkrývají (Obr. 21). Fluorescenční sonda je ve vodném prostředí zhášená a po 

navázání na hydrofobní místa dochází k emisi záření, která je zaznamenána (Niesen et 

al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Tepelné rozvíjení proteinu v přítomnosti fluorescenční značky Sypro oranž 

(Niesen et al., 2007) 
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Fluorescenční sonda je barvivo, které zvyšuje intenzitu fluorescence látky a váže se na 

hydrofobní místa proteinu. Nejlepším barvivem pro DSF se jeví barvivo SYPRO oranž 

(Sorrell et al., 2010). 

DSF lze provést v cykléru pro real-time PCR s kontrolovanou teplotou umožňující 

měření 96 vzorků najednou (Kranz et al., 2011). Výsledkem měření je sigmoidální 

křivka závislosti teploty na intenzitě fluorescence s bodem teploty tání Tm. Tm 

charakterizuje stabilitu proteinu, při navázání ligandu dochází ke zvýšení stability a tím 

k posunu Tm (Tm > 0) (Niesen et al., 2007). 

Diferenční skenovací fluorimetrie byla použita jako hlavní metoda pro stanovení vlivu 

všech testovaných derivátů benzoxazindionu na enzym enoyl-ACP-reduktasu. Dále byla 

použita jako další metoda pro potvrzení či vyvrácení výsledku získaného pomocí 

spektrofotometrické metody při měření vlivu vybraných testovaných sloučenin na 

enzymy dihydrofolátreduktasu a isocitrátlyasu. 

Všechny reakce byly měřeny v triplikátech ve stripech pomocí přístroje IQ5 (Biorad). 

K vyhodnocení výsledků byly použity programy Microsoft Excel a GraphPad. 

4.2.3.1 Testování derivátů benzoxazindionu vůči enoyl-ACP-reduktase 

Před samotným měřením inhibitorů bylo nejprve nutno optimalizovat jak množství 

barviva SYPRO oranž, tak i enzymu. Složení pufru pro DSF bylo zvoleno dle pufru 

používaného pro měření aktivity enoyl-ACP-reduktasy (InhA) spektrofotometrickou 

metodou. 

Při určování optimální koncentrace barviva SYPRO oranž byly nejprve připraveny 

jednotlivé koncentrace barviva v testovacím pufru dle Tab. 7. Do reakční směsi bylo 

následně pipetováno 35 µl takto připraveného pufru s příslušnou koncentrací SYPRO 

oranž a 5 µl enzymu InhA (finální koncentrace v reakci 75 µg/ml).  

Při určování optimální koncentrace InhA byla použita optimální koncentrace SYPRO 

oranž stanovená v předchozím kroku. Reakční směs obsahovala pufr s barvivem 

SYPRO oranž v koncentraci 1:1500 a různé koncentrace enzymu InhA dle Tab. 7. 
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Při testování vlivu derivátů benzoxazindionu na enzym InhA byly využity podmínky 

optimalizované v předchozích krocích. Do reakce (40 µl) bylo nejprve pipetováno 0,8 

µl potenciálního inhibitoru (finální koncentrace 20 µM) a následně smícháno s 39,2 µl 

pufru obsahujícího SYPRO oranž v koncentraci 1:1500 a InhA v koncentraci 60 µg/ml. 

Jako kontrola byl použit triklosan a DMSO, ve kterém byly deriváty benzoxazindionu 

rozpuštěny. V případě neinhibované reakce byla místo inhibitoru nebo DMSO použita 

voda.  

Tab. 7: Složení reakční směsi 

Podmínky pro stanovení 

optimálního 

množství barviva SYPRO oranž 

Podmínky pro stanovení optimálního 

množství enoyl-ACP-reduktasy v reakci 

Zásobní 

koncentrace InhA 

0,6 mg/ml Zásobní koncentrace 

InhA 

0,6 mg/ml 

Finální 

koncentrace InhA 

v reakci 

75 µg/ml  

(3 µg /40 µl 

reakci) 

Koncentrace barviva 

SYPRO oranž 

1:1500 

Pufr pro testování PIPES (30 mM, 

pH 6,8) 

NADH (250 

µM) 

Pufr pro testování PIPES (30 mM, pH 

6,8) 

NADH (250 µM) 

Testované 

koncentrace 

barviva SYPRO 

oranž 

1:1000 

1:1500 

1:2000 

1:2500 

Finální koncentrace 

InhA v reakci 

75 µg/ml (3 µg/40 µl 

reakci) 

60 µg/ml (2,4 µg/40 

µl reakci) 

45 µg/ml (1,8 µg/40 

µl reakci) 

30 µg/ml (1,3 µg/40 

µl reakci) 

Celkový objem 

reakce 

40 µl Celkový objem 

reakce 

40 µl 
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4.2.3.2 Testování derivátů benzoxazindionu vůči dihydrofolátreduktase 

Podmínky pro měření dihydrofolátreduktasy (DHFR) byly na katedře biochemických 

věd optimalizovány již dříve. K měření byl použit draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 

7,4) obsahující NADPH (100 µM), SYPRO oranž (1:1500), enzym DHFR (60 µg/ml) a 

potenciální inhibitor (20 µM finální koncentrace). Jako kontrola byl použit methotrexát 

ve dvou koncentracích (20 a 200 µM) a DMSO. V případě neinhibované reakce byla 

místo inhibitoru použita voda.  

4.2.3.3 Testování derivátů benzoxazindionu vůči isocitrátlyase 

Podmínky pro měření isocitrátlyasy (ICL) byly na katedře biochemických věd 

optimalizovány již také dříve. K měření byl použit draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 

7,4) obsahující MgCl2 (5 mM), SYPRO oranž (1:1500), enzym ICL (60 µg/ml) a 

potenciální inhibitor (20 µM finální koncentrace). Jako kontrola byla použita kyselina 

3-nitropropionová ve dvou koncentracích (20 a 100 µM) a DMSO. V případě 

neinhibované reakce byla místo inhibitoru použita voda. 

4.2.3.4 Testování derivátů benzoxazindionu vůči enzymu FtsZ 

Před samotným měřením inhibitorů bylo podobně jako enzymu InhA nejprve nutno 

stanovit vhodné množství barviva SYPRO oranž i enzymu. Byla testována dvě různá 

složení pufru. V prvním případě se jednalo o pufr obsahující draselno-fosfátový pufr 

(0,2 mM, pH 7,4) s MgCl2 (5 mM), ve druhém případě pufr používaný pro měření 

aktivity FtsZ pomocí přístroje Perkin Elmer (MES-NaOH 50 mM, pH 6,5; 5 mM 

MgCl2, 100 mM KCl). 

Při určování optimální koncentrace barviva SYPRO oranž byly nejprve připraveny 

jednotlivé koncentrace barviva v testovacím pufru dle Tab. 8. Do reakční směsi bylo 

následně pipetováno 35 µl takto připraveného pufru s příslušnou koncentrací SYPRO 

oranž a 5 µl enzymu FtsZ (finální koncentrace v reakci 75 µg/ml).  
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Při určování optimální koncentrace FtsZ byla použita koncentrace SYPRO oranž 

stanovená v předchozím kroku. Reakční směs obsahovala pufr s barvivem SYPRO 

oranž v koncentraci 1:2000 a různé koncentrace enzymu FtsZ dle Tab. 8. 

Tab. 8: Složení reakční směsi 

Podmínky pro stanovení optimálního 

množství barviva SYPRO oranž 

Podmínky pro stanovení optimálního 

množství FtsZ v reakci 

Zásobní 

koncentrace 

FtsZ 

2,4 mg/ml Zásobní 

koncentrace 

FtsZ 

2,4 mg/ml 

Finální 

koncentrace 

FtsZ v reakci 

75 µg/ml 

(3 µg /40 µl reakci) 

Koncentrace 

barviva 

SYPRO 

oranž 

1:2000 

Pufr pro 

testování 

draselno-fosfátový (0,2 

mM, pH 6,5), MgCl2 (5 

mM) nebo 

MES-NaOH (50 mM, 

pH 6,5), MgCl2 (5 mM), 

KCl (100 mM) 

Pufr pro 

testování 

draselno-fosfátový (0,2 mM, 

pH 6,5), MgCl2 (5 mM) 

nebo 

MES-NaOH (50 mM, pH 

6,5), MgCl2 (5 mM), KCl 

(100 mM) 

Testované 

koncentrace 

barviva 

SYPRO 

oranž 

1:1000 

1:1500 

1:2000 

1:2500 

Finální 

koncentrace 

FtsZ 

v reakci 

75 µg/ml (3 µg/40 µl reakci) 

60 µg/ml (2,4 µg/40 µl 

reakci) 

45 µg/ml (1,8 µg/40 µl 

reakci) 

30 µg/ml (1,3 µg/40 µl 

reakci) 

Celkový 

objem reakce 

40 µl Celkový 

objem 

reakce 

40 µl 
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Jelikož zvolené podmínky nevedly k získání vhodné teplotně degradační křivky, nebylo 

možné metodu DSF pro enzym FtsZ použít a stanovení vlivu potenciálních inhibitorů 

touto metodou nebylo nakonec prováděno. 

4.2.4 Spektrofotometrická metoda 

Spektrofotometrie je optická metoda založená na schopnosti molekul pohlcovat záření. 

(Karlíček et al., 2007). Je to jednoduchá, nedestruktivní, selektivní a citlivá metoda. 

Měření je založeno na sledování úbytku substrátu nebo nárůstu produktu, který není 

schopen pohlcovat světlo. Principem je tedy změna absorbance při určité vlnové délce 

(Enzyme Assays, 2016). 

Měřicí přístroje se nazývají absorpční spektrofotometry. Jsou tvořeny čtyřmi základními 

konstrukčními částmi – zdrojem záření, monochromátorem, absorpčním prostředím 

(kyvetovým prostorem) a detekčním systémem (Novák et al., 2013). 

4.2.4.1 Testování derivátů benzoxazindionu vůči enoyl-ACP-reduktase  

Stanovení aktivity enoyl-ACP-reduktasy je založené na měření úbytku NADH při 340 

nm, který slouží jako kofaktor pro InhA (Obr. 22) (He a kol., 2007) při reakci substrátu 

trans-2-hexadecenoyl-(N-acetylcysteamin)-thioesteru s enoyl-ACP-reduktasou 

(Rozwarski et al., 1999). 

 

Obr. 22: Reakce katalyzovaná enoyl-ACP-reduktasou (převzato z BlueTB molecules) 
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Aktivita InhA byla měřena při teplotě 30 °C a vlnové délce 340 nm jako pokles 

absorbance NADH pomocí přístroje Tecan Infinite M200. 

Reakční směs obsahovala PIPES (30 mM, pH 6,8), NADH (250 µM), substrát (150 

µM), enzym (20 nM) a inhibitor (10 µM finální koncentrace). Jako substrát byl použit 

hexadecenoyl-(N-acetylcysteamin)-thioester, který byl rozpuštěn v DMSO (Rozwarski 

et al., 1999). Pozitivní kontrolou byl triklosan ve dvou koncentracích (10 µM a 100 

µM). Jako negativní kontrola byly použity reakce bez substrátu a reakce bez enzymu, 

kde substrát byl nahrazen DMSO a enzym vodou. Inhibiční vliv DMSO, ve kterém byly 

deriváty benzoxazindionu rozpuštěny, byl také stanoven a odečten.  

Do 96-jamkové destičky byla pipetována reakční směs pro jednu reakci (200 µl) dle 

Tab. 9. Reakce byla nastartována přidáním substrátu po preinkubaci ostatních složek po 

dobu 10 minut. 

Tab. 9: Složení reakční směsi 

 

Získané výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel. Inhibice enzymu (%) 

byla vypočítána podle rovnice: 

 
 

100100 
EA
IAinhibice  

Rovnice 1: Výpočet procent inhibice. A(I) - aktivita po přidání inhibitoru, A(E) - 

aktivita bez přítomnosti inhibitoru 

Složení reakční směsi Inhibitor nebo DMSO Substrát (15 mM) Pufr + Enzym 

Vzorek 2 µl 2 µl 196 µl 

Neinhibovaná reakce 2 µl vody 2 µl 196 µl 

Reakce bez substrátu 2 µl vody 2 µl DMSO 196 µl 

Reakce bez enzymu 2 µl vody 2 µl 
196 µl bez 

enzymu 
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4.2.4.2 Testování derivátů benzoxazindionu vůči dihydrofolátreduktase  

Stanovení aktivity dihydrofolátreduktasy je založeno na změně koncentrace NADPH. 

Během reakce, která je katalyzována DHFR, dochází k oxidaci NADPH (Obr. 23). 

NADP+ nemá schopnost absorbance při vlnové délce 340 nm, dojde tedy k poklesu 

absorbance (Suling et al., 2000). 

 

Obr. 23: Reakce katalyzovaná dihydrofolátreduktasou (upraveno z Wang et al., 2006) 

Aktivita DHFR byla měřena při teplotě 30 °C a vlnové délce 340 nm jako pokles 

absorbance NADPH pomocí přístroje Tecan Infinite M200. 

Reakční směs byla připravena dle Sulinga (2000), obsahovala: fosforečnan draselný (55 

mM, pH 7,0), 2-merkaptoethanol (10 mM), NADPH (0,1 mM), EDTA (1 mM), 

dihydrofolát (50 µM), enzym (30 µM) a inhibitor (10 µM finální koncentrace). 

Pozitivní kontrolou byl methotrexát ve dvou koncentracích (10 nM a 100 µM). Jako 

negativní kontrola byly použity reakce bez substrátu a reakce bez enzymu, kde substrát 

nebo enzym byly nahrazeny vodou. Inhibiční vliv DMSO, ve kterém byly deriváty 

benzoxazindionu rozpuštěny, byl také stanoven a odečten. 

Do 96-jamkové destičky byla pipetována reakční směs pro jednu reakci (200 µl) dle 

Tab. 10. Reakce byla nastartována přidáním dihydrofolátu (rozpuštěn v testovacím 

pufru) po preinkubaci ostatních složek po dobu 5 minut.  
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Tab. 10: Složení reakční směsi 

 

Získané výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel. Inhibice enzymu (%) 

byla vypočítána podle rovnice 1. Inhibice (%) způsobená DMSO byla odečtena od 

inhibice způsobené inhibitorem (%). 

4.2.4.3 Testování derivátů benzoxazindionu vůči isocitrátlyase  

Stanovení aktivity isocitrátlyasy je založeno na detekci glyoxylátfenylhydrazonu, který 

vzniká z isocitrátu za katalýzy ICL v přítomnosti fenylhydrazinu. Nárůst produktu se 

projeví zvýšením absorbance při vlnové délce 324 nm (Dixon a Kornberg, 1959). 

isocitrát   →  sukcinát + glyoxylát 

glyoxylát + fenylhydrazin  →  glyoxylátfenylhydrazon 

Jinou možností, jak stanovit aktivitu ICL, je měření úbytku NADH dle Höner zu 

Bentrup (1999). V reakci dochází k redukci vzniklého glyoxalátu na glykolát 

laktátdehydrogenasou (LDH) za oxidace NADH. Po dvaceti minutách je reakce 

zastavená přidáním urey a pokles NADH po přidání formazánového barviva se stanoví 

spektrofotometricky při 490 nm (Höner zu Bentrup et al., 1999). 

isocitrát   →  sukcinát + glyoxylát 

 

 

Složení reakční 
směsi Inhibitor nebo DMSO Substrát (555 µM) Pufr + Enzym 

Vzorek 2 µl 18 µl 180 µl 

Neinhibovaná reakce 2 µl vody 18 µl 180 µl 

Reakce bez substrátu 2 µl vody 18 µl pufru 180 µl 

Reakce bez enzymu 2 µl vody 18 µl 
180 µl bez 

enzymu 

laktátdehydrogenasa 
glyoxylát + NADH  glykolát + NAD+ 
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V našem případě byla aktivita ICL měřena jako změna absorbance při vlnové délce 324 

nm. Principem změny je tvorba glyoxylátfenylhydrazonu. Reakční směs dle Dixona a 

Kornberga (1959) obsahovala fosforečnan draselný (50 mM), chlorid hořečnatý (4 

mM), fenylhydrazin (4 mM), cystein (12 mM), isocitrát draselný (2 mM) a 

isocitrátlyasa.  

Pozitivní kontrolou byla kyselina 3-nitropropionová (10 µM a 100 µM), testována za 

stejných podmínek. Jako negativní kontrola byly použity reakce bez substrátu a reakce 

bez enzymu, kde substrát nebo enzym byly nahrazeny vodou. Měřená byla i inhibiční 

aktivita DMSO, která byla pak odečtena od hodnocených sloučenin.  

Měření bylo prováděno na přístroji Tecan Infinite M200. Do 96 jamek destičky bylo 

pipetováno 100 µl reakční směsi podle Tab. 11 po deseti minutové preinkubaci. Reakce 

byla zahájena přidáním substrátu (rozpuštěn ve vodě). 

Tab. 11: Složení reakční směsi 

Složení reakční směsi Inhibito nebo DMSO Substrát (20 mM) Pufr + Enzym 

Vzorek 1 µl 9 µl 90 µl 

Neinhibovaná reakce 1 µl vody 9 µl 90 µl 

Reakce bez substrátu 1 µl vody 9 µl vody 90 µl 

Reakce bez enzymu 1 µl vody 9 µl 90 µl bez enzymu 
 

Získané výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel. Inhibice enzymu (%) 

byla vypočítána dle rovnice 1. Inhibice (%) způsobená DMSO byla odečtena od 

inhibice způsobené inhibitorem (%). 

4.2.5 Rozptyl světla (light-scattering) 

Rozptyl světla (Light scattering) je analytická metoda založena na měření intenzity 

rozptylu světla o částice při průchodu roztokem. Rozlišujeme dva typy rozptylu světla: 

statický (SLS) a dynamický rozptyl světla (DLS) (Øgendal, 2015). 
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Statický světelný rozptyl, známý také jako klasický rozptyl, umožňuje stanovení 

molekulové hmotnosti a druhého viriálního koeficientu, který charakterizuje míru 

interakce mezi dispergovanými částicemi a prostředím. Touto metodou lze také určit 

gyrační poloměr charakterizující částečně geometrické uspřádání makromolekuly. 

Principem je měření průměrné intenzity rozptýleného světla v určitém časovém 

intervalu (Cvek, 2012). Diferenční statické měření světelného rozptylu měří stabilitu 

proteinu, která je založená na předpokladu nevratné denaturace. To je příčinou tvorby 

ireverzibilních agregovaných částic, které umožňují měřit některé špatně stanovitelné 

proteiny s vysokým fluorescenčně interferujícím pozadím (Senisterra, Finerty, 2009). 

Dynamický rozptyl, rovněž nazývaný jako fotonová korelační spektroskopie či kvazi-

elastický rozptyl světla, je neinvazivní technika vhodná k měření částic v submikronové 

oblasti (Pabst a Gregorová, 2007). Principem metody DLS je sledování časově 

závislého vývoje fluktuací intenzity rozptýleného světla částicemi, které konají 

Brownův pohyb. DLC lze využít k přesnému stanovení velikosti částic nebo agregátů 

částic v kapalném prostředí (Ševčíková et al., 2014). Touto metodou lze poskytnou 

kvantitativní údaje o kinetice polymerizace a depolymerizace enzymu FtsZ in vitro, 

které nejsou měřitelné mnoha jinými technikami používající se ke studiu proteinů (Hou 

et al., 2012). Lze využít i pro stanovení vlivu potenciálních inhibitorů (Anderson et al., 

2012). 

4.2.5.1 Testování derivátů benzoxazindionu vůči FtsZ 

Principem metody je měření změny rozptylu světla na pevných částicích 

spektrofluorimetrem Perkin Elmer. Měření bylo prováděno v kyvetách (1 ml) (10 mm, 

Hellma) při 30 °C po dobu 70 minut. Excitační a emisní vlnová délka byla 400 nm, 

šířka štěrbiny 2,5 nm.  

FtsZ (13 µM) byl nejprve inkubován v pufru pro měření FtsZ, který obsahoval MES-

NaOH (50 mM, pH 6,5), KCl (100 mM), MgCl2 (5 mM). V desáté minutě měření bylo 

přidáno GTP (40 µM finální koncentrace) a změny rozptylu světla byly zaznamenávány 

ještě dalších 60 minut.  
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Tab. 12: Složení reakční směsi 

Složení reakční směsi Inhibitor nebo DMSO Substrát (4 mM) Pufr + Enzym 

Vzorek 1 µl 10 µl 989 µl 

Neinhibovaná reakce 1 µl vody 10 µl 989 µl 
 

Testovaná látka (3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on) 

byla přidána do reakční směsi ve dvou koncentracích (1 a 10 µM). Měřena byla také 

kontrola obsahující stejné množství DMSO (0,1 %) použité pro rozpuštění testovaného 

derivátu. 

Pro ověření aktivity enzymu FtsZ a jeho citlivosti vůči hořečnatým iontům byla do 

reakce v 75. minutě přidána EDTA (20 mM) a následně další MgCl2 (12,5 mM) v 80. 

minutě.  
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5 Výsledky 

5.1 Exprese proteinů 

Jednotlivé enzymy (enoyl-ACP-reduktasa, isocitrátlyasa, dihydrofolátredutasa, FtsZ) 

byly exprimovány z buněk E. coli BL21(DE3) obsahující plazmid pET-28b(+) se 

zaligovanou sekvencí kódující studované enzymy. Přidáním 0,5 mM IPTG byla 

zahájena vlastní exprese a po přečištění proteinů pomocí přístroje Äkta purifier byla 

stanovena koncentrace jednotlivých enzymů metodou dle Bradfordové (Bradford, 1976) 

(Tab. 13). Pomocí SDS-page byla potvrzena čistota proteinů. 

Tab. 13: Připravené enzymy, jejich koncentrace a složení pufru, do kterého byly 

převedeny 

Enzym Koncentrace 

(mg/ml) 

Pufr pro uskladnění 

Enoyl-ACP-reduktasa 0,60 20 mM PIPES (pH 7,3), glycerol (25 %) 

Isocitrátlyasa 0,58 draselno-fosfátový (0,2 mM, pH 7,4), 

glycerol (25 %) 

Dihydrofolátreduktasa 0,80 draselno-fosfátový (0,2 mM, pH 7,4), 

glycerol (25 %)  

FtsZ 4,1 HEPES (25 mM, pH 7,2), DTT (1 mM), 

EDTA (0,1 mM), glycerol (25 %) 

 

5.2 Výsledky měření enoyl-ACP-reduktasy 

Jako hlavní metoda pro screening inhibičního vlivu derivátů benzoxazindionu vůči 

enoyl-ACP-reduktase (InhA) byla zvolena diferenční skenovací fluorimetrie (DSF). 

Před zahájením vlastního měření bylo nutné metodu nejprve optimalizovat. K měření 

byl vybrán pufr, který se používá ke spektrofotometrickému stanovení aktivity InhA 
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(He et al., 2007). Jedná se o PIPES (30 mM, pH 6,8), ke kterému byl přidán NADH 

(250 μM), který slouží jako kofaktor pro InhA. 

Jako první byla optimalizována koncentrace barviva SYPRO oranž. Testovány byly 

čtyři koncentrace tohoto barviva: 1:1000, 1:1500, 1:2000, 1:2500 při konstantním 

množství proteinu 75 µg/ml. Na základě tvaru a sklonu křivky fluorescence při 

tepelném rozvíjení InhA byl stanoven optimální poměr 1:1500 (Obr. 24, Obr 25).  
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Obr. 24: Závislost tepelného rozvíjení InhA (75 µg/ml) v závislosti na množství barviva 

SYPRO oranž. Měřeno v pufru PIPES (30 mM, pH 6,8), NADH (250 μM). Výsledné 

křivky jsou průměrem ze tří měření 
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Obr. 25: Závislost fluorescence na množství barviva SYPRO oranž v pufru PIPES (30 

mM, pH 6,8) s NADH (250 μM), koncentrace InhA (75 µg/ml) 

V dalším kroku byla provedena optimalizace koncentrace proteinu. Testovány byly 

koncentrace 75, 60, 45 a 30 µg/ml InhA. Koncentrace SYPRO oranž byla na základě 

předchozího měření zvolena 1:1500. Jako optimální pro měření inhibitorů InhA byla na 

základě tvaru a sklonu stoupající fluorescenční křivky vyhodnocena koncentrace 60 

µg/ml (Obr. 26, Obr. 27). 
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Obr. 26: Závislost tepelného rozvíjení v závislosti na koncentraci InhA. Barvivo 

SYPRO oranž bylo použito v koncentraci 1:1500. Měřeno v pufru PIPES (30 mM, pH 

6,8), NADH (250 μM). Výsledné křivky jsou průměrem ze tří měření 
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Obr. 27: Závislost fluorescence na koncentraci InhA v pufru PIPES (30 mM, pH 6,8) 

s NADH (250 μM). Koncentrace SYPRO oranž 1:1500 

Po zjištění optimálního ředění SYPRO oranž a koncentrace proteinu InhA byly pro 

měření inhibitorů enoyl-ACP-reduktasy zvoleny následující podmínky: ředění SYPRO 

oranž 1:1500, 60 µg/ml InhA, 30mM PIPES (pH 6,8) a 250 µM NADH. Metodou 

diferenční skenovací fluorimetrie byla následně stanovena hodnota Tm enzymu InhA v 

přítomnosti inhibitorů – sirných a disirných derivátů benzoxazindionu. Jako kontrola 

byl zvolen triklosan, který je prokázaným inhibitorem InhA (IC50 = 1,1 μM) (Freundlich 

et al., 2009). Pro přípravu jednotlivých inhibitorů i triklosanu byl jako rozpouštědlo 

použit DMSO. Vliv DMSO na teplotu tání enzymu InhA byl také vyhodnocen (Tab. 14 

a Tab. 15).  
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Tab. 14: Změny teplot tání působením sirných (1) a disirných (2) derivátů 

fenylbenzoxazindionu (20 μM) na strukturu InhA (60 μg/ml) v přítomnosti NADH (250 

μM). K měření byl použit PIPES (30 mM, pH 6,8), jednotlivé inhibitory i triklosan (20 

μM) byly rozpuštěny v DMSO 

 

R1 R2 1 2 

Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) 

6-F isopropyl n n n n 

6-F sek-butyl n n 49,37 ±0,73 -0,56 

6-Cl isopropyl n n 49,51 ±0,07 -0,42 

7-Cl isopropyl 49,23 ±0,39 -0,70 49,69 ±0,19 -0,24 

7-CH3 isopropyl 49,65 ±0,45 -0,28 49,52 ±0,77 -0,56 

7-CH3 sek-butyl 50,59 ±0,93 +0,66 49,64 ±0,09 -0,29 

7-CH3 terc-butyl 50,45 ±0,10 +0,52 49,73 ±0,33 -0,20 

InhA 52,01 ±0,21 

DMSO 49,93 ±0,17 

Triklosan 52,22 ±0,32 

n: křivku tání se nepodařilo vyhodnotit 
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Tab. 15: Změny teplot tání působením disirných derivátů benzylbenzoxazindionu (20 

μM) na strukturu InhA (60 μg/ml) v přítomnosti NADH (250 μM). K měření byl použit 

PIPES (30 mM, pH 6,8), jednotlivé inhibitory i triklosan (20 μM) byly rozpuštěny 

v DMSO 

 

 

 

 

R1 R2 Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) 

H 3,4-Cl2 49,83 ±0,09 -0,10 

6-Cl 4-F 50,02 ±0,28 +0,04 

6-Cl 3,4-Cl2 48,66 ±1,25 -1,27 

6-Br 3-Br 50,37 ±0,18 +0,44 

6-Br 4-Br 50,08 ±0,68 +0,15 

6-Br 3,4-Cl2 49,98 ±0,24 +0,05 

InhA 52,01 ±0,21  

DMSO 49,93 ±0,17  

Triklosan 52,22 ±0,32 +2,29 
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Porovnáním teplot tání inhibitorů s teplotou tání triklosanu, bylo zjištěno, že žádná 

z testovaných sloučenin nedosahuje jeho hodnoty Tm (Tm = 52,22 °C ±0,32).  

U většiny testovaných látek nedošlo k pozitivní změně teploty tání. Nepatrný 

stabilizační efekt vykazovaly sloučeniny 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-on s  Δ Tm = 0,66 °C a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-

2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on s Δ Tm = 0,52 °C. U těchto dvou sloučenin je možné 

usuzovat na slabý stabilizační účinek, proto byly tyto sloučeniny dále otestovány 

pomocí spektrofotometrické metody založené na poklesu NADH při 340 nm.  

Reakční směs (200 μl) pro spektrofotometrické stanovení vybraných látek obsahovala 

PIPES (30 mM, pH 6,8), NADH (250 μM) a InhA (20 nM) (He et al., 2007). Testované 

sloučeniny a triklosan, který sloužil jako negativní kontrola, byly rozpuštěny v DMSO. 

Finální koncentrace testovaných sloučenin v reakci byla 10 μM. U triklosanu byly 

testovány dvě finální koncentrace: 10 a 100 μM. Reakce byla zahájena přidáním 

substrátu trans-2-hexadecenoyl-(N-acetylcysteamin)-thioesteru (Rozwarski et al., 1999) 

do reakční směsi a úbytek NADH při 340 nm byl sledován po dobu 10 minut pomocí 

přístroje Tecan Infinite M200. Ani jedna z testovaných sloučenin však na rozdíl od 

triklosanu nevykazovala inhibiční vliv na enzym InhA (Tab. 16). 
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Tab. 16: Výsledky spektrofotometrické metody použité ke stanovení potenciálního 

inhibičního vlivu 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onu 

(10 μM) a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onu (10 

μM) na enzym InhA. Měřeno v PIPES (30 mM, pH 6,8) s NADH (250 μM) 

 

R1 R2 Inhibice (%) 

7-CH3 sek-butyl 0 

7-CH3 terc-butyl 0 

Triklosan 10 μM 28 ±1,36 

Triklosan 100 μM 100 

 

5.3 Výsledky měření dihydrofolátreduktasy 

Aktivita dihydrofolátreduktasy byla měřena přístrojem Tecan Infinite M200 jako pokles 

absorbance NADPH při vlnové délce 340 nm. Reakční směs (200 μl) obsahovala 

fosforečnan draselný (55 mM, pH 7,0), 2-merkaptoethanol (10 mM), NADPH (0,1 

mM), EDTA (1 mM), dihydrofolát (50 µM), DHFR (30 µM). Testované sloučeniny a 

methotrexát, který sloužil jako negativní kontrola, byly rozpuštěny v DMSO. Finální 

koncentrace testovaných sloučenin v reakci byla 10 μM. Methotrexát, který je 

prokázaným inhibitorem DHFR (IC50 = 8,3 nM) (White et al., 2004), byl testován ve 

finálních koncentracích 10 nM a 100 μM. Z naměřených hodnot byla vypočtena 

procenta inhibice. Vliv DMSO, ve kterém byly testované sloučeniny i methotrexát 

rozpuštěny, byl odečten. 
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Tab. 17: Výsledky inhibice DHFR sirnými (1) a disirnými (2) deriváty 

fenylbenzoxazindionu (10 μM) za použití pozitivní kontroly – methotrexátu (0,01 a 100 

μM). Měřeno v pufru, který obsahoval fosforečnan draselný (55 mM, pH 7,0), 2-

merkaptoethanol (10 mM), NADPH (0,1 mM), EDTA (1 mM), dihydrofolát (50 µM) a 

DHFR (30 µM) 

 

 Inhibice (%) 

R1 R2 1 2 

6-F isopropyl Nt Nt 

6-F sek-butyl 0 0 

6-Cl isopropyl Nt 0 

6-Cl terc-butyl 0 0 

7-Cl isopropyl 0 0 

6-Br isopropyl Nt Nt 

7-CH3 isopropyl 0 0 

7-CH3 sek-butyl 0 0 

7-CH3 terc-butyl 0 0 

Methotrexát (10 nM) 63 ±4,75 

Metotrexát (100 µM) 100  

Nt-netestováno 
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Tab. 18: Výsledky inhibice DHFR disirnými deriváty benzylbenzoxazindionu (10 μM) 

za použití pozitivní kontroly – methotrexátu (0,01 a 100 μM). Měřeno v pufru, který 

obsahoval fosforečnan draselný (55 mM, pH 7,0), 2-merkaptoethanol (10 mM), 

NADPH (0,1 mM), EDTA (1 mM), dihydrofolát (50 µM) a DHFR (30 µM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádné testované látky nevykazovaly inhibiční účinek na rekombinantní enzym 

dihydrofolátreduktasu. Byla naměřená nulová inhibice u všech testovaných 

 

R1 R2 Inhibice (%) 

H 3,4-Cl2 0 

6-CH3 H 0 

6-Cl H 0 

6-Cl 4-F 0 

6-Cl 3,4-Cl2 0 

7-Cl 4-Br 0 

6-Br 3-Br 0 

6-Br 4-Br 0 

6-Br 3,4-Cl2 0 

Methotrexát (10 nM) 63 ±4,75 

Methotrexát (100 µM) 100  
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potenciálních inhibitorů, jednotlivé deriváty nevykazovaly žádné rozdíly. Pozitivní 

kontrolou byl methotrexát ve dvou koncentracích (10 nM, 100 µM), který vykazoval 

inhibici 63 % ±4,75 pro první koncentraci a 100 % pro druhou koncentraci. 

Sloučeniny 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on a 3-

(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on byly dále 

otestovány metodou DSF. Podmínky DSF metody pro enzym dihydrofolátreduktasu 

byly také optimalizovány již dříve na Katedře biochemických věd, a proto bylo možné 

vybrané sloučeniny opět otestovat přímo. K měření byl použit draselno-fosfátový pufr 

(0,2 mM, pH 7,4) doplněný o NADPH (100 μM). 

Měřením bylo zjištěno, že testované sloučeniny podle hodnot rozdílu teplot tání 

vykazují velice slabý stabilizační efekt (Δ Tm = +0,26 a +0,22). Teploty tání 

methotrexátu, měřeného ve dvou koncentracích, a testovaných derivátů byly rozdílné. 

Teplota tání 20 μM methotrexátu byla 67,70 ±0,05 °C. Vyšší koncentrace (200 μM) 

methotrexátu se teplotou tání (70,80 ±0,16 °C) výrazně od nižší koncentrace nelišila, 

došlo zřejmě k saturaci DHFR methotrexátem, proto již teplota více nevzrostla. U 

sloučenin 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on a 3-(4-

terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on byla naměřena teplota 

tání 50,38 ±0,25 °C a 50,34 ±0,22 °C (Tab. 19). 
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Tab. 19 Změny teplot tání působením vybraných inhibitorů benzoxazindionu (20 μM 

finální koncentrace v reakci) na strukturu DHFR (60 μg/ml) v přítomnosti NADPH (100 

μM). K měření byl použit draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 7,4), SYPRO oranž 

(1:1500), jednotlivé inhibitory i methotrexát byly rozpuštěny v DMSO 

 

   

R1 R2 Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) 

7-CH3 sek-butyl 50,38 ±0,25 +0,26 

7-CH3 terc-butyl 50,34 ±0,22 +0,22 

Methotrexát (20 μM) 67,70 ±0,05 +17,58 

Methotrexát (200 μM) 70,80 ±0,16 +20,68 

DHFR 50,64 ±0,34  

DMSO 50,12 ±0,31  

 

5.4 Výsledky měření isocitrátlyasy 

Inhibice isocitrátlyasy byla měřena na multimodální čtečce Tecan Infinite M200 při 

vlnové délce 324 nm jako změna absorbance v důsledku tvorby 

glyoxylátfenylhydrazonu. 

Reakční směs (100 μl) dle Dixona a Kornberga (1959) obsahovala fosforečnan draselný 

(50 mM), chlorid hořečnatý (4 mM), fenylhydrazin (4 mM), cystein (12 mM), isocitrát 

draselný (2 mM) a ICL. Testované sloučeniny byly rozpuštěny v DMSO. Kyselina 

3-nitropropionová (NPA), která je prokázaným inhibitorem ICL a v našem případě 

sloužila jako kontrola, byla rozpuštěna ve vodě. Finální koncentrace testovaných 
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sloučenin v reakci byla 10 μM, u NPA 10 a 100 μM. Z naměřených hodnot byla 

vypočtena procenta inhibice. Vliv DMSO, ve kterém byly testované sloučeniny 

rozpuštěny, byl odečten. 

Tab. 20: Výsledky inhibice ICL sirnými (1) a disirnými (2) deriváty 

fenylbenzoxazindionu za použití pozitivní kontroly – kyseliny 3-nitropropionové 

(NPA). Měřeno v pufru, který obsahoval fosforečnan draselný (50 mM), chlorid 

hořečnatý (4 mM), fenylhydrazin (4 mM), cystein (12 mM), isocitrát draselný (2 mM) a 

ICL. Finální koncentrace testovaných sloučenin v reakci byla 10 μM, u NPA 10 a 100 

μM 

 
 Inhibice (%) 

R1 R2 1 2 

6-F isopropyl 13 ±2,22 17 ±1,83 

6-F sek-butyl 21 ±2,36 6 ±2,18 

6-Cl isopropyl 9 ±1,26 13 ±4,14 

7-Cl isopropyl 17 ±2,16 17 ±1,30 

6-Br isopropyl 13 ±2,31 15 ±1,33 

7-CH3 isopropyl 13 ±4,38 14 ±3,56 

7-CH3 sek-butyl 17 ±3,14 18 ±0,60 

7-CH3 terc-butyl 27 ±2,51 12 ±2,96 

NPA (10 µM) 25 ±4,28 

NPA (100 µM) 71 ±1,24 
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Tab. 21: Výsledky inhibice ICL disirnými deriváty benzylbenzoxazindionu za použití 

pozitivní kontroly – kyseliny 3-nitropropionové (NPA). Měřeno v pufru, který 

obsahoval fosforečnan draselný (50 mM), chlorid hořečnatý (4 mM), fenylhydrazin (4 

mM), cystein (12 mM), isocitrát draselný (2 mM) a ICL. Finální koncentrace 

testovaných sloučenin v reakci je 10 μM, u NPA 10 a 100 μM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sirnými a disirnými deriváty nebyly naměřeny příliš výrazné rozdíly a v rámci 

skupiny se různé substituenty lišily nepatrně. Také záměna fenylu za benzyl neměla na 

aktivitu žádný vliv. U sloučenin 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onu a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-

2(3H)-onu byla změřena také jejich 50 µM koncentrace, ale nebylo pozorováno žádné 

zvýšení inhibičního účinku.  

Pro vyhodnocení vlivu sloučenin 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onu a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-

 
R1 R2 Inhibice (%) 

H 3,4-Cl2 13 ±2,10 

6-CH3 H 15 ±2,23 

6-Cl H 12 ±1,53 

6-Cl 4-F 17 ±3,34 

6-Cl 3,4-Cl2 10 ±4,35 

7-Cl 4-Br 13 ±4,59 

6-Br 3-Br 12 ±3,09 

6-Br 4-Br 11 ±2,31 

6-Br 3,4-Cl2 11 ±3,76 

NPA (10 µM) 25 ±4,28 

NPA (100 µM) 71 ±1,24 
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2(3H)-onu na ICL byla dále použita metoda DSF (Tab. 22). Podmínky DSF metody pro 

enzym isocitrátlyasu byly optimalizovány již dříve, a proto bylo možné vybrané 

sloučeniny přímo otestovat. K měření byl použit draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 

7,4) doplněný o MgCl2 (5 mM), který je pro aktivitu ICL nezbytný (Dunn et al., 2009). 

Vybrané sloučeniny, stejně jako NPA, byly testovány v koncentraci 20 a 100 μM.  

Tab. 22: Změny teplot tání působením vybraných inhibitorů benzoxazindionu (20 a 100 

μM) na strukturu ICL (60 μg/ml) v přítomnosti MgCl2 (5 mM). K měření byl použit 

draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 7,4), SYPRO oranž (1:1500), jednotlivé inhibitory 

(20 a 100 μM) byly rozpuštěny v DMSO, NPA (20 a 100 μM) byla rozpuštěna ve vodě 

 

  koncentrace testované 

sloučeniny 20 μM 

koncentrace testované 

sloučeniny 100 μM 

R1 R2 Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) Tm (°C ± SD) Δ Tm (°C) 

7-CH3 sek-butyl 48,38 ±0,18 -0,02 47,50 ±0,15 -0,9 

7-CH3 terc-butyl 47,96 ±0,23 -0,44 44,52 ±0,41 -3,88 

NPA  47,98 ±0,32 -0,54 45,97 ±0,28 -2,55 

ICL 48,52 ±0,26 

DMSO 48,40 ±0,13 

 

Výsledky rozdílů teplot tání nevykazují žádný stabilizační vliv na isocitrátlyasu. Teplota 

tání je pro 100 μM deriváty pouze orientační, protože při testování vyšších koncentrací 

než 30 μM patrně dochází k částečnému vypadávání sloučenin z roztoku. Přesto u 

derivátu 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onu 
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v koncentraci 100 μM došlo k destabilizaci enzymu, jejíž příčinou může být silnější 

vazba již k rozvinutému formě ICL než k jejímu nativnímu stavu. Také NPA, která je 

prokázaným inhibitorem ICL vykazuje ve vyšší koncentraci destabilizační účinek na 

studovaný enzym. 

5.5 Výsledky měření FtsZ 

DSF metoda měla být hlavní screeningovou metodou také v případě FtsZ. Jelikož tato 

metoda nebyla pro enzym FtsZ doposud používaná, bylo nutné nejprve její parametry 

optimalizovat. V prvním kroku byl studován vliv množství barviva SYPRO oranž 

(Obr. 28). Ani při jedné koncentraci tohoto barviva však nebylo dosaženo vhodné 

křivky tepelného rozvíjení. Následně bylo vybráno ředění barviva 1:2000 a testovány 

různé koncentrace FtsZ. Ani tato změna v podobě různého množství proteinu však 

nevedla ke zlepšení tvaru křivky tepelného rozvíjení (Obr. 29) 

Jako pufr pro DSF byl použit draselno-fosfátový pufr (0,2 mM, pH 7,4), do kterého byl 

přidán kofaktor MgCl2 (5mM) (Zhang et al., 2000). Podobných výsledků však bylo 

dosaženo i v případě použití pufru pro měření polymerace FtsZ, kterým byl MES-NaOH 

(50 mM, pH 6,5), MgCl2 (5 mM), KCl (100 mM). V případě FtsZ tak nebylo možné 

použít metodu DSF ke studiu potenciálního inhibičního vlivu sloučenin. 
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Obr. 28 Závislost tepelného rozvíjení FtsZ (75 µg/ml) v závislosti na množství barviva 

SYPRO oranž. Měřeno v draselno-fosfátovém pufru (0,2 mM, pH 7,4) s MgCl2 (5 mM). 

Výsledné křivky jsou průměrem ze tří měření 
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Obr. 29 Závislost tepelného rozvíjení v závislosti na koncentraci FtsZ (μg/ml). Barvivo 

SYPRO oranž bylo použito v koncentraci 1:2000. Měřeno v draselno-fosfátovém pufru 

(0,2 mM, pH 7,4) s MgCl2 (5 mM). Výsledné křivky jsou průměrem ze tří měření 

Jako hlavní metoda pro stanovení aktivity FtsZ a vyhodnocení vlivu potenciálních 

inhibitorů bylo zvoleno měření pomocí spektrofluorimetru Perkin Elmer (metoda 

dynamic light scattering) (Hou et al., 2012). Podstatou této metody je polymerace FtsZ, 
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která byla v našem případě zahájena přidáním 40 µM GTP v desáté minutě (White et 

al., 2000).  

Před samotným měřením inhibičního vlivu derivátů benzoxazindionu byla nejprve 

ověřena aktivita FtsZ a jeho citlivost vůči hořečnatým iontům podle White et al. (2000). 

Z Obr. 30 je patrné, že po přidání GTP v 10. minutě došlo k okamžitému nárůstu 

signálu a tento nárůst postupně pokračoval až do 75. minuty, kdy byla do reakce přidána 

EDTA (20 mM). Po přidání chelatačního činidla EDTA došlo k rychlému poklesu 

signálu, který opět významně a rychle vzrostl po přidání vysoké koncentrace MgCl2 

(12,5 mM) v 80. minutě. 

T im e  (m in )

L
ig

h
t 

S
c

a
tt

e
ri

n
g

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0
0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

G T P
E D T A

M g C l2

 
Obr. 30: Polymerizace FtsZ. Polymerizace FtsZ (13 µM) byla zahájena po přidání GTP 

(40 µM) v 10. minutě. V 75. minutě bylo přidáno chelatační činidlo EDTA (20 mM) a 

v 80. minutě MgCl2 (12,5 mM) 

Jelikož se jedná o metodu velice náročnou na množství enzymu, byla pro měření 

vybrána pouze sloučenina 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-

2(3H)-on v koncentraci 1 a 10 µM. Vliv DMSO, ve kterém byla testovaná látka 

rozpuštěna byl také testován a nepředstavoval významnější změnu v aktivitě enzymu. 
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Obr. 31: Výsledek polymerace FtsZ po přidání GTP v desáté minutě. Reakční směs 

obsahovala MES-NaOH (50 mM, pH 6,5), KCl (100 mM), MgCl2 (5 mM) a FtsZ (13 

µM). GTP (40 µM) bylo přidáno v desáté minutě. Měření každé koncentrace inhibitoru 

i reakce neinhibované bylo provedeno třikrát 

Z výsledků měření na Obr. 31 lze usuzovat na významný inhibiční vliv 3-(4-terc-

butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onu v obou testovaných 

koncentracích.  
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6 Diskuze  

Sirné deriváty benzoxazindionu, které byly připraveny na Katedře anorganické a 

organické chemie, patří mezi sloučeniny s významnou aktivitou proti M. tuberculosis 

včetně jeho multirezistentním kmenům. Perspektivní se zdají zejména deriváty, které ve 

své molekule neobsahují halogen, 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-on a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2 

(3H)-on. U těchto sloučenin bylo v navazujícím výzkumu prokázáno, že nepůsobí na 

testované gram-pozitivní (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus sp.) ani gram-negativní bakterie (Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumonie). Tyto dvě sloučeniny nevykazovaly účinek ani na 

virus HIV. Testy toxicity jak na buněčných liniích, tak na izolovaných potkaních 

hepatocytech neprokázaly významnější toxicitu. Index selektivity, stanovený jako 

poměr minimální inhibiční koncentrace pro multirezistentní kmeny M. tuberculosis a 

CC50 pro buněčné linie A549, HeLa a MCF7 byl ve všech případech vyšší než dvacet. 

Sloučeniny tedy lze z uvedených důvodů považovat za perspektivní pro další výzkum. 

Určení mechanismu účinku je důležitou součástí výzkumu nových potenciálních léčiv. 

Cílem této práce bylo vyhodnotit vliv sirných a disirných derivátů benzoxazindionů na 

vybrané mykobakteriální enzymy (enoyl-ACP-reduktasu, dihydrofolátreduktasu, 

isocitrátlyasu a FtsZ). Tyto enzymy byly vybrány na základě dostupné literatury a 

zároveň také dostupnosti z hlediska testování. 

Při našem testování byla pro testování každého enzymu zvolena jedna hlavní metoda, 

kterou byly otestovány všechny deriváty a jedna metoda, kterou byly otestovány pouze 

sloučeniny 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on a 3-(4-

terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on, jejichž účinek nás 

zajímal nejvíce. Použití druhé metody tak zároveň potvrdilo nebo vyvrátilo výsledek 

metody hlavní. 

Diferenční skenovací fluorimetrie je jednoduchá, relativně nová metoda, která 

umožňuje stanovení stability vůči ligandům. Tímto způsobem byl hodnocen vliv 
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vybraných testovaných látek na enzym enoyl-ACP-reduktasu (InhA). Nejprve byly 

zjištěny optimální podmínky, kterými bylo ředění barviva SYPRO oranž 1:1500 a 

koncentrace InhA 60 µg/ml. U sloučenin 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-onu a 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onu byl touto metodou prokázán slabý stabilizační účinek 

(Δ Tm = 0,66 °C v prvním případě a Δ Tm = 0,52 °C v případě druhém).  

Vliv těchto derivátů na InhA byl dále ověřován spektrofotometrickou metodou 

založenou na detekci úbytku NADH při 340 nm. Porovnáním s triklosanem se však 

inhibiční vliv na enoyl-ACP-reduktasu vybranými sloučeninami neprokázal. V úvahu je 

ovšem nutné vzít zejména skutečnost, že při našem testování jsme použili méně obvyklý 

substrát - trans-2-hexadecenoyl-(N-acetylcysteamin)-thioester. Pro stanovení 

definitivního závěru by bylo dobré sloučeniny ještě otestovat s použitím trans-

dodecenoyl-CoA, který je fyziologickým substrátem enzymu InhA (Brenda, 2016). 

Hlavní metodou pro testováním dihydrofolátreduktasy (DHFR) bylo 

spektrofotometrické stanovení založené na úbytku koncentrace NADPH. Měřením bylo 

jednoznačně potvrzeno, že metabolismus kyseliny listové není cílovým místem 

zkoumaných derivátů benzoxazindionu. Bylo zjištěno, že DHFR vykazovala nulovou 

inhibici vybranými látkami v porovnání se 100 % inhibicí methotrexátem v koncentraci 

100 µM sloužící jako endogenní kontrola. Přesto byly dále metodou DSF otestovány 

sloučeniny 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on a 3-(4-

terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on, které nás zajímali 

nejvíce. Při porovnání rozdílu teplot tání mezi testovanými potenciálními inhibitory a 

prokázaným inhibitorem DHFR (methotrexátem) (White et al., 2004) je patrný rozdíl. 

Teplota tání derivátu 3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-

onu byla 50,38 ±0,25 °C, Tm 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-onu byla 50,34 ±0,22 °C a Tm methotrexátu v koncentraci 200 μM 

byla 70,80 ±0,16 °C. Diferenční skenovací fluorimetrie tedy potvrdila závěry 

spektrofotometrického testování derivátů benzoxazindionu vůči dihydrofolátreduktase. 

Pro vyhodnocení vlivu zvolených potenciálních inhibitorů vůči isocitrátlyase (ICL) bylo 

hlavní metodou spektrofotometrické měření dle Dixona a Kornberga (1959). Bylo 
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zjištěno, že mezi sirnými a disirnými deriváty nebyly naměřeny příliš výrazné rozdíly a 

v rámci skupiny se různé substituenty lišily jen nepatrně. Změna aktivity nebyla 

pozorována ani při záměně fenylu za benzen. Isocitrátlyasa byla ze všech testovaných 

látek nejvíce inhibována sirným derivátem 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-onem (27 ±2,51 %, 10 µM koncentrace), což představuje 

podobnou inhibici, jakou vykazuje stejně koncentrovaná kyselina 3-nitropropionová (25 

±4,28 %). Při použití vyšší koncentrace tohoto derivátu (50 µM) však nebylo 

pozorováno zvýšení inhibičního účinku. 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-on byl společně s  3-(4-sek-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-onem dále otestován i metodou diferenční skenovací 

fluorimetrie. Výsledky rozdílů teplot tání nevykazovaly žádný stabilizační vliv na 

isocitrátlyasu. Naopak v případě 100 µM koncentrace 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-

thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onu byl zaznamenán významný vliv destabilizační. Je 

zajímavé, že destabilizační účinek byl zaznamenán také u stejné koncentrace kyseliny 3-

nitropropionové. U 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2 (3H)-

onu došlo ke snížení Tm o 3,88 °C u kyseliny 3-nitropropionové o 2,55 °C. 

Mechanismus, jakým způsobují tyto sloučeniny destabilizaci isocitrátlyasy, není znám. 

Lze pouze předpokládat, že u nich může docházet k silnější vazbě na rozvinutou formu 

proteinu. Pro tento předpoklad hovoří i skutečnost, že aktivní místo isocitrátlyasy je 

obtížně přístupné a rozvinutí proteinu tak vede k většímu odhalení aktivního místa a 

lepší vazbě inhibitoru. U mykobakteriální isocitrátlyasy bylo dále nedávno prokázáno, 

že po navázání substrátu/inhibitoru dochází ke změně konformace z otevřené na 

uzavřenou. Dalším možným vysvětlením poklesu Tm tedy může být rozdílná teplota 

mezi otevřenou konformací (bez navázaného inhibitoru) a konformací uzavřenou 

(s navázaným inhibitorem) (Shukla et al., 2015). 

FtsZ, enzym buněčného dělení, měl být také testován vůči všem vybraným derivátům 

diferenční skenovací fluorimetrií. Metodu však nebylo možné použít kvůli nízké odezvě 

a nedostatečnému sklonu teplotně-degradační křivky. K dalšímu testování byla zvolena 

metoda měření rozptylu světla. Rozptyl světla je standardní metodou pro studium FtsZ v 

reálném čase bez nutnosti fluorescenční sondy (Król a Sheffers, 2013).  
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Před testováním vybrané látky byla nejprve ověřená funkčnost samotného enzymu. 

Polymerizace FtsZ do tenkých dlouhých vláken vyžaduje přítomnost GTP a 

hořečnatých kationtů (Rivas et al., 2000). Tato nutnost byla prokázána přidáním 

chelatačního činidla EDTA. Došlo tím k vyvázání hořečnatých kationtů a k výraznému 

poklesu signálu, který se po přidání MgCl2 opět zvýšil. Výsledky tohoto měření byly 

podobné výsledkům v publikaci autorů White et al. (2000). 

Z důvodu materiálové náročnosti metody byl pro samotné měření vybrán pouze derivát 

3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-on, který byl 

testován v koncentraci 1 a 10 µM. U obou těchto koncentrací došlo k výraznému 

poklesu aktivity enzymu FtsZ.  

Kromě měření rozptylu světla lze analyzovat aktivitu FtsZ a interakce s jinými proteiny 

dalšími metodami. Polymeraci FtsZ je možné hodnotit na základě sedimentace, která se 

po centrifugaci kvantifikuje pomocí gelové elektroforézy (SDS-page) a obarvení 

barvivem Coomassie Brilliant Blue G-250 (Król a Schaffers, 2013). Polymerace FtsZ se 

dá zobrazit i pomocí elektronového mikroskopu, avšak nejedná se o metodu 

kvantitativní (Chen et al., 2005). 

Jinou metodou jak sledovat růst a dělení buněk, je navázání či označení FtsZ 

fluorescenční značkou, GFP (green fluorescent protein). Za použití konvekční 

fluorescenční mikroskopie lze pak sledovat dynamiku a strukturální chování Ftsz včetně 

depolymerizaci a reorganizaci FtsZ během posledních fází tvorby dělící přepážky 

(septa) (Sun a Margolin, 1998). 

Aktivitu FtsZ lze kvantifikovat hydrolýzou GTP nejenom posouzením polymerace 

proteinu, ale i měřením množství uvolněného anorganického fostoru (Paradis-Bleau, 

Levesque, 2007). Volný fosfor lze stanovit pomocí malachite green phosphate detection 

kitu (Margalit et al., 2004). Vliv potenciálních inhibitorů na FtsZ se dá testovat i 

izotermickou titrační kalorimetrii, která měří přímo množství uvolněného tepla při 

interakci (Domadia et al., 2007; Caplan a Ericson, 2003). 

Stanovení aktivity FtsZ s využitím fluorescenční a elektronové mikroskopie je v našem 

případě nereálné z důvodu patogenity mykobakterií (Król a Schaffers, 2013). Pro 
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in vivo experimenty bychom mohli využít jako modelový organismus pouze E. coli. 

Mezi FtsZ E. coli a M. tuberculosis byly však zjištěny některé rozdíly. Asi 

nejvýznamnější je rozdíl v rychlosti polymerace, kdy u E. coli dosáhne polymerace 

svého maxima za méně než 30 sekund a po 15 minutách dochází následně ke kompletní 

depolymeraci. U M. tuberculosis dosáhne polymerace svého maxima až po deseti 

minutách a depolymerace nebyla ani po delším časovém úseku patrná. Tento rozdíl 

v rychlosti polymerace je patrně způsoben tím, že M. tuberculosis patří mezi velmi 

pomalu rostoucí bakterie (White et al., 2000). Z uvedených důvodů by tedy v našich 

laboratorních podmínkách bylo možné využít zejména měření uvolněného fosforu 

(malachite green assay). 

Celosvětově narůstá případů onemocnění způsobenými multirezistentními kmeny M. 

tuberculosis (MDR-TB a XDR-TB). Kmeny, které vykazují rezistenci vůči 

antituberkulotikům první (isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol a 

pyrazinamid) i druhé linie (ofloxacin, cykloserin, prothionamid, amikacin, kanamycin, 

ethionamid, kyselina p-aminosalicylová and kapreomycin) byly zaznamenány v Itálii 

(Migliori et al., 2007), v Iranu (Velayati et al., 2009) a také v Indii (Rowland, 2012). 

Pátrání po nových strukturách s účinky proti mykobakteriím je tedy stále vysoce 

aktuální. U sirných derivátů benzoxazindionů byla zjištěna vysoká aktivita vůči 

některým multirezistentním kmenům. Dalším naším cílem bylo pokusit se stanovit 

účinek těchto sloučenin na vybrané mykobakteriální enzymy, které byly připraveny 

v rekombinanční formě na katedře Biochemických věd. Jako nejslibnější z celé série 

derivátů se ukázal 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-

on, který vykazoval aktivitu proti isocitrátlyase a enzymu FtsZ. Zda tyto dva enzymy 

jsou skutečně hlavními cíly je však v budoucnosti nutné upřesnit.  

Při testování vůči isocitrátlyase vykazoval studovaný derivát slibnou aktivitu při použití 

jak spektrofotemitrické metody, tak i metody DSF. Při použití spektrofotometrické 

metody však nebylo možné z důvodu nízké rozpustnosti stanovit hodnotu IC50. Při 

vyšších koncentracích docházelo pravděpodobně postupnému vypadávání z roztoku. Při 

použití DSF metody došlo k výraznému poklesu Tm u 100 µM koncentrace derivátu 

(pokles Tm o více než 3 °C) z čehož lze usuzovat na destabilizační účinek. U DSF 
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metody dochází k postupnému nárůstu teploty z 25 °C až na 95 °C a vypadávání 

z roztoku je tak značně zpomaleno až zastaveno. 

Výhodou inhibitorů, které destabilizují protein, může být jejich vliv na rychlejší 

odbourávání tohoto proteinu. U mykobakterií jsou poškozené proteiny odbourávány 

pomocí Pupproteasomového systému (Bode a Darwin, 2014). Destabilizace 

isocitrátlyasy způsobená inhibitory tak může vést k rychlejšímu odbourání proteinu, což 

je výhodné zejména u nereplikujících se mykobakterií v perzistentní fázi, kdy obnova 

proteinů je zpomalená. K potvrzení účinku 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazin-2(3H)-onu na perzistentní formu tuberkulózy je však zapotřebí provést 

testování alespoň na úrovni mykobakterií. Tyto testy jsou však v současné době pro nás 

nedostupné. 

Nejvýznamnější účinek vykazoval 3-(4-terc-butylfenyl)-7-methyl-4-thioxo-2H-1,3-

benzoxazin-2(3H)-on na enzym FtsZ, který se podílí na dělení bakteriální buňky. Jedná 

se o protein podobný lidskému tubulinu, a proto by bylo potřebné v další části výzkumu 

stanovit vliv tohoto derivátu na lidský tubulin.  
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7 Závěr 

Stovky let po Kochově objevu je stále narůstající výskyt případů tuberkulózy a hlavně 

multirezistence důkazem potřeby hledání nových účinných antituberkulotik. Nové 

potenciální látky zkouší cílit na různá místa metabolických drah nezbytných pro přežití 

M. tuberculosis. Boj s tímto patogenem je běh na dlouhou trať, protože cesta 

potenciálně účinné molekuly z laboratoře k pacientovi je dlouhá, nákladná a mnohdy 

neúspěšná.  

Cíl rigorózní práce se podařilo naplnit. Pozorován byl vliv sirných a disirných derivátů 

benzoxazindionu na důležité enzymy metabolických drah, jejichž inhibice má 

významný vliv na přežití M. tuberculosis. Slibné se zdají být zejména monosirné 

deriváty benzoxazindionu, u nichž byl zjištěn selektivní účinek na multirezistentní 

kmeny M. tuberculosis. Testováním byl vyloučen zásah do metabolismu folátů a vliv na 

dihydrofolátreduktasu, ani vliv na enoyl-ACP-reduktasu nebyl potvrzen. Naopak u 

enzymů FtsZ a isocitrátlyasy byla prokázána inhibice některými sirnými deriváty 

benzoxazindionu, které stojí za další podrobnější testování. 
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8 Seznam zkratek 

bp pár bazí 

CoA koenzym A 

DHFR dihydrofolátreduktasa 

DMSO dimethylsulfoxid 

DLS dynamický rozptyl svělta (dynamic light scattering) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DSF diferenční skenovací fluorimetrie 

DTT 1,4-dithiothreitol 

E. coli Escherichia coli 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

FtsZ Filamentous temperature-sensitive protein Z 

G + C guanin + cytosin 

GTP guanosintrifosfát 

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina 

HIV  virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human 

Immunodeficiency Virus) 

ICL isocitrátlyasa 

InhA enoyl-ACP-reduktasa 

IPTG isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid 



 

82 

 

kDa kilodalton 

MDR-TB multirezistentní tuberkulóza 

MES morfolinoethansulfonová kyselina 

M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis 

N(10) dusík v poloze 10 

NADH nikotinamid adenin dinukleotid 

NADPH nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NPA kyselina 3-nitropropionová 

PCR  polymerázová řetězová reakce (polymerace chain 

reaction) 

PE multigenní rodina proteinu s motivem prolin + kys. 

glutámová v blízkosti N-konce  

PGRS  polymorní na guanin a cytosin bohatá opakující se 

sekvence (polymorphic GC-rich repetitive sequence)  

PIPES 1,4-piperazindiethansulfonová kyselina 

PPE  multigenní rodina proteinu s motivem prolin + prolin + 

kys. glutámová v blízkosti N-konce 

RNA ribonukleová kyselina 

SDS dodecylsulfát sodný 

SDS page  polyakrylamidová elektroforéza s dodecylsíranem 

sodným 

SLS statický rozptyl světla (static light scattering) 



 

83 

 

TBC tuberkulóza 

THF tetrahydrofolát 

Tm teplota tání (meeting temperature) 

tRNA transferová ribonukleová kyselina 

XDR-TB extenzivně rezistentní tuberkulóza 
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