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Seznam pouţitých zkratek 

AMP  Antimikrobiální peptidy 

Ǻ  Angstrom 

BB  Bromfenolová modř 

Boc  t-Butyloxykarbonyl 

DIC  N,N'- Diisopropylkarbodiimid 

DIPEA  Diisopropylethylamin 

ESI  Electrospray ionization 

(EC50)  Efective dose     

G
-
, G

+
  Gram negativní a gram pozitivní bakterie 

HATU 2-(1H-7-Azabenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumhexafluorofosfát  

HOBt  1- Hydroxybenzotriazol 

MIC  Minimal inhibitory concentration 

PITC  Fenylisothiokyanát 

QTOF  Quadrupole time-of-flight 

RP-HPLC Reverse phase high performance liquid chromatography 

RPM  Revolutions per minute 

tBu  terc-butyl 

TIS  Triisopropylsilan  

Trt  Trifenylmethyl 

TFA  Trifluoroctová kyselina 

Poznámka: Všechny aminokyseliny a jejich deriváty pojednávané v této práci jsou L-řady 
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Abstrakt 

 Stále rostoucí rezistence vůči antibiotikům vede k potřebě nalezení nových 

účinných látek s antimikrobiálními vlastnostmi. Tato práce se zaměřuje na výskyt, 

chemický a fyzikální popis, mechanismus účinku a na biologickou aktivitu takovýchto 

látek, nalézajících se v jedu pavouků. Druhá část práce je zaměřena na izolaci a identifikaci 

látek s těmito vlastnostmi z jedu divokých včel a jednoho pavouka. Byl izolován a 

identifikován peptid s antimikrobiálními vlastnostmi a nízkou hemolytickou aktivitou 

z včely Trachusa byssina. Tento peptid má molekulovou hmotnost 1749,9 ± 0,1. Obsahuje 

16 amiokyselin a je amidován na svém C-konci. Jeho primární struktura 

GILSVLKNLLKKHMAS-NH2 byla stanovena za pomoci Edmanova odbourávání a ESI-

QTOF hmotové spektrometrie. 

  

Abstract 

 Still increasing resistance to antibiotics leads to the need to find new active 

compounds with antimicrobial properties. This work is focused on the occurrence, 

chemical and physical description, mechanism of action and biological activity of such 

substances, found in spider venom. The second part is focused on isolation and 

identification of compounds with these properties from the venom of wild bees and a one 

spider. A novel peptide was isolated and identified from venom of bee Trachusa byssina. 

This novel peptide possess antimicrobial properties and low hemolytic activity. Molecular 

weight was estimated to 1749,9 ± 0,1contains 16 amino acids and is amidated on its C-

terminus. Its primary structure GILSVLKNLLKKHMAS-NH2 was determined by using 

Edman degradation and ESI-QTOF mass spektrometry. 
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1.Úvod 

 Antimkrobiální peptidy jsou v přírodě všudypřítomné a jako součást vrozeného 

(neadaptivního) imunitního systému jsou tedy produkovány všemi druhy organismů 

počínaje prokaryonty a konče obratlovci včetně člověka. Mnoho z těchto AMP působí do 

několika minut buněčný rozpad či inhibuje růst. Krom toho, ţe AMP působí proti Gram-

pozitivním i Gram-negativním bakteriím, je znám i jejich účinek proti virům, kvasinkám a 

dokonce i rakovinnýmm buňkám. [1,2] U člověka mají klíčovou úlohu jako součást 

vrozené imunity AMP patřící do skupiny defensinů, cathelicidinů a histaminů. Tak třeba 

defensiny jsou kationické peptidy, které jsou bohaté na cysteinové zbytky, které tvoří 

disulfidické můstky. Vyskytují se například v neutrofilních granulocytech či epiteliálních 

buňkách a tělo si je tvoří na obranu proti patogenům. [3] 

Není proto překvapující, ţe farmaceutické společenosti hledají a testují podobné 

peptidy s antimikrobiálními vlastnostmi napříč celou ţivočišnou a rostlinou říší a budují 

jejich databáze. Stále rostoucí rezistence bakteriálních kmenů vůči tradičním antibiotikům 

ukazuje na důleţitost cíleného a metodického výzkumu těchto peptidů jakoţto 

medikamentů či prekurzorů pro syntézu ještě účinějších přípravků. Tato práce je zaměřena 

především na látky s těmito vlastnostmi, nacházejícími se v jedu členovců, přesněji řádu 

Araneida (pavouci). Na rozdíl od peptidů izolovaných z jedu včely medonosné (Apis 

mellifera) jako je AMP melitin [4] či AMP magainin izolovaný z ţabí kůţe [5], kterým je 

věnována daleko větší pozornost a jejich analoga jsou jiţ zavedena v klinickém testování,  

dosud publikovaných a dostupných prací s problematikou týkající se AMP z jedu pavouků 

není mnoho. V laboratoři Dr. Čeřovského v ÚOCHB AV ČR pracovníci identifikovali 

několik nových a účinných AMP v jedu divokých včel. Jsou to melectin izolovaný z jedu 

kleptoparazitické včely Melecta albifrons [6], lasioglossiny z jedu primitivně eusociální 

včely Lasioglossum laticeps [7],  macropin izolovaný z jedu solitérní včely Macropis 

fulvipes, a halictiny z jedu  primitivně eusociální včely Halictus sexcinctus. [8] Tyto 

peptidy jsou sloţeny z 12 aţ 18 aminokyselin 
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1.1 Cíl práce 

1) Shrnout dosud známá data o peptidech s antimikrobiální aktivitou izolovaných z 

pavoučích jedů, se zaměřením na jejich členění, izolaci, chemické a fyzikálně chemické 

vlastnosti, biologické vlastnosti a potenciální vyuţití těchto peptidů.  

2) Chromatograficky separovat komponenty obsahu jedových váčků několika druhů včel a  

jednoho pavouka a detekovat antimikrobiální aktivitu. V případě pozitivního nálezu 

antimikrobiálních peptidů, peptidy izolovat, stanovit jejich sekvenci, popřípadě 

syntetizovat a blíţe charakterizovat jejich biologické aktivity a fyzikálněchemické 

vlastnosti. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Antimikrobiální peptidy 

 U doposud objevených AMP se pohybuje délka peptidového řetězce v rozmezí od 

10-45 aminokyselinových zbytků i kdyţ jsou známé i delší peptidy. Jedná se převáţně o 

peptidy, které obsahují ve své molekule větší počet bazických aminokyselin (Lys, Arg), 

čímţ projevují kationickou povahu. Dále mají ve své molekule vysoký podíl hydrofobních 

aminokyselin a celkově se jedná o amfipatické molekuly. [9] 

 

2.1.1 Antimikrobiální peptidy z jedu pavouků 

 Tato práce je přednostně zaměřena na výskyt peptidů u pavouků (Araneida). 

Všechny peptidy publikované v této práci byly izolovány z pavoučího jedu. Sloţení jedu se 

liší druh od druhu a dokonce i od jedince k jedinci, co se do poměru zastoupení 

jednotlivých aktivních sloţek týče. Pavoučí jed je směs různých toxinů jako jsou např: 

neurotoxiny krátké peptidy ochromující periferní nervovou soustavu, hemolytické toxiny 

váţící se přímo na membránu červených krvinek a způsobujcí jejich strukturní změnu, 

kardiotoxiny postihující srdce, nefrotoxiny zasahující ledviny, dale pak nekrotoxiny 

působící rozpad tkáně a následnou nekrózu. Tento smrtící koktejl se nachází v jedové ţláze 

(Obr. 1). Chelicery ztratily jeden z článků a staly se 

orgánem drápkovitým s dutinkou, kudy se dopravuje 

jed z přeměněných sliných ţláz do kořisti. Takovéto 

sloţení jedu je dáno tím, ţe pavouci do své oběti 

vstříknou jed, který ji imobilizuje a po natrávení 

měkkých částí těla kořisti vysají tuto tekutinu.  

[10,11]                                                                              

Obr. 1 Jedový váček ( převzato z   http://www.howstuffworks.com/spider7.htm, 

18.1.2010) 

http://www.howstuffworks.com/spider7.htm
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Doposud izolované a publikované peptidy s antimikrobiálními vlastnostmi byly 

nalezeny v jedu nejen u tropických či exotických druhů pavouků, ale i u druhů ţijících v 

našem podnebném pásu. Zde je uveden jejich krátký přehled a u kaţdého jedince jsou 

uvedeny peptidy, který byly z jeho jedu izolovány.   

 

Cupiennius salei (Obr. 2) Patří do čeledi ctenidae. Velikost těla samičky se 

pohybuje kolem 3,5 cm s rozpětím nohou aţ 10 cm. Jedná se o druh ţíjící na stromech v 

tropických deštných lesích střední a jiţní Ameriky. Jed obsahuje peptid označený jako 

cupiennin 1d. [12,1] 

  

 

 

Obr. 2  Cupiennius salei (převzato http://www.terraristikecke.de/lexikon/wirbellose/c/ 

cupiennius_salei.php. 18.2.2010) 

 

Agelena labyrinthica (pokoutník nálevkovitý) (Obr. 3) běţný druh vyskytující se v 

mírném pásu Evropy a Asie, jeho velikost se pohybuje od 10 mm-14 mm. Patří do čeledi 

pokoutníkovitých. Staví si nálevkovité sítě na rostlinné vegetaci či keřích, síť je zakončena 

rourkou, ve které pavouk číhá na kořist. Laboratorní testy prokázaly, ţe v jedu tohoto 

pavouka se nachází látky, které mají antimikrobiální vlastnosti a to dokonce proti velice 

odolnému kmenu bakterie Stafylococcus aureus, který je v nemocnicích zodpovědný za 

četné úmrtí u pacientů se sníţenou imunitou. [13, 14] Nicméně tyto látky nebyly dosud 

charakterisovány. 

 

 

Obr. 3  Agelena labyrinthica, samička (převzato http://www.naturabohemica.cz/agelena-

labyrinthica/. 18.2.2010) 

http://www.naturabohemica.cz/agelena-labyrinthica/
http://www.naturabohemica.cz/agelena-labyrinthica/
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Lycosa carolinensis (Obr. 4) spolu s Lycosa singoriensis patří do čeledi 

slíďákovitých a jedná se opět o hojné druhy. Některé druhy si staví sítě, jiné ţijí v 

podzemních norách. Z jedu těchto pavouků byly izolovány lycotoxiny (lycotoxin I a II), 

které mají schopnost ovlivňovat iontový a potenciálový gradient na membráně. [15, 13] 

 

 

 

 

Obr. 4  Lycosa carolinensis (převzato http://bugguide.net/node/view/12882/bgimage. 

18.2.2010) 

 

Oxyopes kitabensis (Obr. 5) Tito teplomilní pavouci z čeledi paslíďákovitých se 

vyskytují převáţně v tropických oblastech (Mexiko, několik druhů i v Evropě). Zvláštností 

je, ţe si nestaví sítě, ale jsou aktivními lovci s dokonalým zrakem. Z jejich jedu byly 

izolovány oxyopininy vůbec největší doposud objevené pavoučí peptidy s řetězci čítajícími 

aţ 46 aminokyselin. V publikacích je doposud popsáno 5 peptidů;  jsou to: oxyopinin 1, 2a, 

2b, 2c, 2d. [16, 12] 

 

  

 

Obr. 5  Oxyopes kitabensis (převzato http://www.xs4all.nl/~ednieuw/australian/ 

oxyopidae/oxyopidae.html. 18.2. 2010) 

 

Lachesana tarabaevi Pavouk z čeledi zodaraiidae hojně rozšířený v tropickém a 

subtropickém pásu. Velikost se pohybuje od 2-20 mm. Svými mimikry napodobuje různé 
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druhy mravenců, kteří mu slouţí jako kořist. Z jeho jedu bylo izolováno a identifikováno 7 

peptidů, které dostaly název latarciny.  [17, 12] 

 

2.2 Chemické a biologické vlastnosti antimicrobiálních 

peptidů 

 Dle strukturního hlediska se AMP dají rozdělit do dvou základních skupin, které 

obsahují ještě další podskupiny v závislosti na aminokyselinovém sloţení u lineárních 

peptidů a počtu disulfidických můstků u peptidů s cyklicku strukturou. Dělení je patrné z 

následujícího schéma [18]: 

 

1) Lineární peptidy 

a) peptidy s tendencí zaujímat v anizotropním prostředí α-helikální sekundární 

strukturou   

b) peptidy “neobvyklého sloţení” bohaté na přítomnost některých aminokyselin 

jako prolin, arginin, glycin 

2) Cyklické peptidy 

a) peptidy s jedním disulfidovým můstkem 

b) peptidy s více disulfidovými můstky 

  

Dalším kritériem je pak třídění dle biologického účinku na 2 podrodiny. Tou první 

jsou peptidy podobné cecropinu (angl. cecropin-like peptides), které mají antimikrobiální 

aktivitu a nízkou hemolytickou aktivitu. Cecropin je peptid, který byl poprvé izolován z 

z hemolymfy kukly amerického martináče Hyalophora cecropia. [19] V organismu 

členovců představují součást vrozeného imunitného system a účastní se obrany proti 

patogením mikroorganismům. Nalézají se proto převáţně v hemolymfě. Druhá skupina je 

odvozena od melittinu. Jedná se o látku izolovanou ze včelího jedu a tato skupina tudíţ 
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nese název peptidy podobné melittinu (angl. melittin-like peptides). I tato skupina 

vykazuje antimikrobiální účinky avšak má téţ vysokou hemolytickou aktivitu, větší neţ u 

předchozí skupiny. Nalézají se především v jedových ţlázách u pavouků, včel, vos 

mravenců, štírů a slouţí spíše k sebeobraně či usmrcení kořisti. [20] Následující text je 

zaměřen na doposud publikované AMP, které byly izolovány z jedu pavouků: 

 

2.2.1 Lycotoxiny 

Byly vůbec prvními antimikrobiálními peptidy, izolovanými z pavouků. První 

zmínka o existenci těchto peptidů sahá jiţ do roku 1989. [21] Jak jiţ bylo uvedeno výše 

jedná se o dva peptidy izolované z čeledi slíďákovitých (Lycosidae) a odtud je odvozen i 

jejich název. Oba vykazují neuroaktivní a antimikrobiální účinky a působí jako látky, které 

tvoří u prokaryotických i eukaryotických buněk póry a následně lysi postiţené buňky. Dále 

z experimentů prováděných na synaptosomech z krysího mozku se potvrzuje, ţe 

v koncentraci mezi 2-20 μM způsobují vylití Ca
2+

 iontů ze synaptosomu a tím dochází 

k disipaci iontového a potenciálového gradientu na membráně excitovatelných buněk a 

následné paralýze oběti.  V surovém jedu se nachází v poměrně vysoké koncentraci a to 1-

5 mM a taková vysoká dávka spíše naznačuje, ţe jsou pavoukem spíše vyuţívány 

k paralyzování kořisti. Nicméně jak bude zmíněno i u jiných skupin peptidů i zde se 

předpokládá, ţe hrají obranou roli proti patogenům z natrávené kořisti, které by mohly 

infikovat hostitelský organismus. Relativní molekulová hmotnost lycotoxinu I byla za 

pomoci hmotnostní spektrometrie stanovena na 2483 a pro lycotoxin II na 3204. Lycotoxin 

I obsahuje 25 aminokyselin, zatímco lycotoxin II obsahuje 28 aminokyselin. Jejich 

primární struktura, která byla stanovena pomocí Edmanova odbourávání je: 

 

lycotoxin I: IWLTALKFLGKHAAKHLAKQQLSKL-NH2 

lycotoxin II: KIKWFKTMKSIAKFIAKEQMKKHLGGE-OH 
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Zatímco C-konec u lycotoxinu I je amidován u lycotoxinu II je volný. Z primární 

sekvence obou peptidů je patrné, ţe se v nich opakuje lysin na kaţdé páté či čtvrté pozici. 

To je jeden z velmi důleţitých strukturních znaků, se kterým se budeme setkávat i u 

ostatních antimikrobiálních peptidů. Dále data pořízená metodou cirkulárního dichroismu 

ukázala, ţe se jedná o amfipatickou α-helikální strukturu. Při uţití Edmunsonovy projekce 

(Obr. 6) je okamţitě patrný amfipatický charakter obou peptidů, kdy na jedné straně 

šroubovice jsou umístěny hyrofilní aminokyseliny (Lys, His, Gly, Ser, Thr, Gln), kdeţto na 

opačné straně jsou kyseliny hydrofobní (Ala, Leu, Ile, Met, Phe, Trp).    

Obr. 6 lycotoxin I (A) lycotoxin II (B) [15] 

A       B 

 

 

 

 

 

 

Tak například u lycotoxinu I je 6 hydrofilních aminokyselinových zbytků na jedné 

straně a na opačné straně šroubovice se nachází 8 hydrofobních zbytků společně s jedním 

lysinem poblíţ C-konce. Obdobně je tomu i u lycotoxinu II, kdy je 6 lysinů a C-koncový 

glutamát na hydrofilní straně a na protějši strane najdeme 8 hydrofobních zbytků a dva 

lysiny. Pozorným prohlédnutím obrázku je tedy zřejmé, ţe oba lycotoxiny mají skutečně 

amfipatický character a zaujímají α-helikální strukturu, která je typická pro tuto kategorii 

antimikrobiálních peptidů. Mikrobiální testy prokázaly účinek jak proti prokaryotickým, 

tak eukaryotickým buňkám, přičemţ jako účinější se jevil lycotoxin II s efektivní 

koncentrací kolem 40 μM. Pro lycotoxin I se jednalo o koncentrace v rozsahu 80-150 μM. 

Největší citlivost na lycotoxin I projevovala G
+
 bakterie B thuringiensis israelensis pro 

kterou byla minimální inhibiční koncentrace (MIC) stanovena na 5 μM. Co se E. coli týče 

vykazovaly oba peptidy podobnou aktivitu v rozmezí 10-20 μM. Jako poslední byla 
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testována aktivita proti kvasince C. albicans, kde oba lycotoxiny inhibovaly její růst při 

koncentraci 40 μM. Bohuţel druhou stranou mince je hemolytická a neurotoxická aktivita 

těchto peptidů. Hemolytická aktivita byla testována na králičích erytrocytech, ale viditelné 

změny byly pozorovány u obou peptidů aţ při koncentraci vyšší jak 100 μM. Vyšší 

hemolytickou aktivitu projevil lycotoxin I. Výše uvedené skutečnosti podporují hypotézu, 

ţe se jedná o tzv. „pore-forming“ peptidy, jejichţ modely mechanismu účinku budou 

vysvětleny dále v samostatné kapitole. Svým antimikrobiálním účinkem a poměrně nízkou 

hemolytickou aktivitou jsou vhodnými kandidáty na další výzkum jakoţto moţných 

kandidátů na nová léčiva. [15] 

 

2.2.2 Oxyopininy 

 Do této podrodiny patří pět peptidů, které byly izolovány z jedu paslíďáka Oxyopes 

kitabensi. Oxyopinin 1 je se svými 48 aminokyselinami v řetězci a relativní molekulární 

hmotností 5221,2 vůbec největší doposud publikovaný peptid s antimikrobiálními 

vlastnostmi nalezený v pavoučím jedu. Oxyopinin 2a má pak stejně jako ostatní 

oxyopininy 37 aminokyselinových zbytků s relativními molekulárními hmotnostmi 

postupně 4127,1 pro Oxyopinin 2a, následně 4146,9 pro Oxyopinin 2b, následuje 4064,7 

pro Oxyopinin 2c a konečně 4156,8 pro Oxyopinin 2d. Sekvence Oxyopininů byly 

stanoveny kombinací Edmanova odbourávání a proteolytického štěpení. 

Oxyopinin 1: 

FRGLAKLLKIGLKSFARVLKKVLPKAAKAGKALAKSMADENAIRQQNQ 

 Oxyopinin 2a: 

GKFSVFGKILRSIAKVFKGVGKVRKQFKTASDLDKNQ 

Oxyopinin 2b: 

GKFSGFAKILKSIAKFFKGVGKVRKQFKEASDLDKNQ 

Oxyopinin 2c: 

GKLSGISKVLRAIAKFFKGVGKARKQFKEASDLDKNQ 
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Oxyopinin 2d: 

GKFSVFSKILRSIAKVFKGVGKVRKQFKTASDLDKNQ 

 

Data získaná metodou zvanou  cirkulární dichroismus prokázala, ţe všechny 

oxyopininy zaujímají v přítomnosti 60 % TFE, jakoţto hydrofobním prostředí, α-helikální 

konformaci. U všech pěti nalezených peptidů chybí v aminokyselinové sekvenci tryptofan 

a tyrosin a jedinou aromatickou kyselinou je fenylalanin. Při izolaci pomocí RP-HPLC a 

gradientem acetonitrilu docházelo k eluci aţ při vysoké procentuální koncentraci 

acetonitrilu, coţ svědčí o jejich hydrofobním charakteru. Oxyopinin 1 je více hydrofobní, 

neţ analoga oxyopininu 2. Tato vlastnost můţe být z části odpovědná za jejich jinou 

biologickou aktivitu. Usuzuje se, ţe se jedná o 2 velké α-helixy, spojené navzájem skrze 

ohebnou kličku. Tu tvoří Val
22

-Leu
23

-Pro
24

  a Gly
19

-Val
20

-Gly
21

. Usuzuje se tak na základě 

podobnosti s cecropinem A. Délka řetězce čítajícího 37-48 aminokyselin byla stanovena na 

55,5-72 Ǻ, coţ je dostatečná délka k tomu, aby celá molekula více jak jednou překlenula 

30 Ǻ tlustou fosfolipidovou membránu. Dále se v jejich struktuře neprokázala přítomnost 

disulfidických můstků či β-struktur. Jejich helikální konformaci v hydrofobnim prostředí 

s TFE prokázala i data z CD, a obecně se usuzuje, ţe peptidy s řetězcem delším jak 24 

aminokyselin dokáţí tvořit v membráně iontové kanály a tudíţ mechanismus účinku 

oxyopininů bude nejpravděpodobněji spojen s tvorbou pórů a budou řazeny mezi tzv. pore-

forming peptidy. Mají tedy schopnost lysovat bakteriální buňky, ale stejně tak i erytrocyty. 

MIC pro S. aureus byla 6,2 μM pro oxyopinin 1 a 6,2 μM pro oxyopinin 2. U E. coli  jako 

zástupce gram-negativní bakterie byla koncentrace 1,6 a 12,5 μM. Odtud je patrné, ţe 

oxyopinin 1 je účinný na oba typy bakteríí. Nicméně produkce antimikrobiálních peptidů 

má svůj smysl, v tom případě, ţe jsou dále transportovány například na kůţi či sliznici. 

Tím, ţe oxyopininy se nachází uvnitř jedové ţlázy je daleko pravděpodobnějším cílem tělo 

kořisti. Jsou schopny ovlivnit membránový potenciál buněk hmyzu a způsobit tak následný 

rozpad membrány při vyšších koncentracích. Z předchozích zkušeností jsou tedy v jedu 

pavouka přítomny hlavně jako tzv. „spreading faktory“, které uvolňují cestu  často 

objemným komponentám jedu jakými jsou různé enzymy např. hyaluronidasa či 

neurotoxiny. Ty jen obtíţně a pomalu difundují k cílovým receptorům. [22] I u tohoto 

pavouka byl identifikován hlavní neurotixin Oxytoxin 1, obsahující 69 aminokyselin s 

relativní molekulovou hmotností 8059,2 se kterým oxyopininy spolupracují. To potvrzují i 
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objevené insekticidiální vlastnosti. Je moţné je povaţovat za modely pro budoucí 

terapeutické přípravky, ale je třeba mít na paměti jejich hemolytickou aktivitu či je vyuţít 

v dalším výzkumu pro jejich insekticidiální vlastnosti. [16] 

 

2.2.3 Cupienniny 

 Do této rodiny patří 4 peptidy izolované z jedu tarantule Cupiennius salei. Počet 

aminokyselin v řetězci je u všech těchto peptidů totoţný. Kaţdý doposud identifikovaný 

cupiennin čítá ve svém řetězci 35 aminokyselinových zbytků. Pomocí ESI-MS byla pro 

Cupiennin 1a stanovena relativní molekulová hmotnost na 3798,59 a jeho koncentrace v 

surovém jedu je kolem 4,7 μg/μl Cupiennin 1b má 3800,57 a koncentraci 0,4 μg/μl. Třetí 

izolovanou látkou je Cupiennin 1c se svou relativní molekulovou hmotností 3770,48 a jako 

poslední byl získán Cupiennin 1d o relativní molekulové hmotnosti 3795,55. Mnoţství 

posledních dvou zmiňovaných peptidů bylo v pavoučím jedu 0,02 a 0,1 μg/μl. Edmanovým 

odbouráváním peptidových fragmentů obdrţených po štěpení -chymotrypsinem byly 

určeny primární sekvence těchto nově objevených peptidů: 

Cupiennin 1a: GFGALFKFLAKKVAKTVAKQAAKQGAKYVVNKQME-NH2 

 Cupiennin 1b: GFGSLFKFLAKKVAKTVAKQAAKQGAKYIANKQME-NH2 

 Cupiennin 1c: GFGSLFKFLAKKVAKTVAKQAAKQGAKYIANKQTE-NH2 

Cupiennin 1d: GFGSLFKFLAKKVAKTVAKQAAKQGAKYIANKHME-NH2 

Při pohledu na primární sekvence je patrné, ţe C-konce jsou u všech 4 peptidů 

amidované a celkový náboj je nejméně +8 za neutrálního pH. Teoretický izoelektrický bod 

(pI) byl vypočten na 11,30 pro všechny čtyři látky, přičemţ do výpočtu nebyl zahrnut 

amidovaný C-konec. N-konecová část má sekvenci (Gly-Phe-Gly-Ala/Ser-Leu-Phe) a 

chová se tudíţ jako hydrofobní. Zatímco polární postranní skupiny se nachází na C-konci. 

U všech cupienninů je charakteristických 6 repetic po čtyřech aminokyselinách, kdy na 

první pozici stojí vţdy lysin. Druhé místo je variabilní a nachází se na něm polární, 

hydrofobní či kladně nabitá aminokyselina. Třetí pozici obsazují vţdy pouze hydrofobní 

aminokyseliny jako jsou (Val, Ala, Ile či Leu) a konečně na poslední pozici je vţdy pouze 

Val nebo Ala. Sekundární struktura byla určována pomocí CD a získaná data nasvědčují 
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tomu, ţe po přidání TFE zaujímají plně pravotočivou α-helikální konformaci. Na povrchu 

šroubovice se tedy nachází nejméně 6 lysinů, jejichţ postranní řetězce směřují ven a 

polární postranní skupiny slouţí ke spojení více hydrofobního N-konce s hydrofilním C-

koncem. K ilustraci spirálového motivu lysinů je pouţit model projekce celkového náboje 

(B), kdy je plášť šroubovice jakoby “rozprostřen“ do roviny a rozloţení aminokyselin na 

povrchu helixu (A) je ilustrováno v levé části obrázku (Obr. 7) pomocí Edmunsonovy 

projekce.  

 

 

 

 

Obr. 7 Edmunsonova projekce (A) a projekce celkového náboje (B) [1] 

Při antimikrobiálních testech nebyl pozorován ţádný výrazný rozdíl mezi 

přítomností amidového zakončení v řetězci a absencí tohoto zakončení. Cupienniny 

projevují silnou aktivitu jak proti G
+
 tak i proti G

-
 bakteriím. MIC cupienninu 1a proti 

E.coli a S. aureus byla stanovena v rozmezí 0,31-0,63 μM a u cupiennin ld  se tato 

koncentrace pohybovala pro E. coli v rozmezí 0,08-016 μM  a u S. aureus  0,63-1,25 μM. 

Vzhledem k tomu, ţe se ale koncentrace cupienninu 1a v surovém jedu pohybuje kolem 

1,2 mM, coţ je o celý řád vyšší koncentrace, neţ je MIC pro všechny testované bakterie je 

nejpravděpodobnější hypotéza, ţe primární účel tohoto peptidu bude spíše 

v synergistickém efektu s neurotoxiny, které byly téţ izolovány z jedu tohoto pavouka. 

Jedná se vesměs o malé peptidy, přičemţ hlavním je CSTX-1. Dále je to CSTX-9 a CSTX-

13. V tak komplexním biochemickém koktejlu, jakým je pavoučí jed byl objeven dále 

enzym hyaluronidasa, o které se usuzuje, ţe napomáhá šíření cytolytického cupienninu, 

který s neurotoxickými peptidy CSTX způsobí paralýzu a následně smrt kořisti. [23]  

Samotné cupienniny mají samy o sobě hemolytickou aktivitu v rozmezí 14,4-24,4 μM, kdy 

při těchto koncentracích dochází k rozpadu 50% erytrocytů (EC50) coţ je sice o něco niţší 

hemolytická aktivita v porovnání třeba s melittinem, pro který  je EC50 1,7 μM, ale i tak je 

dosti vysoká. Dále u nich byla pozorována insekticidální schopnost. Z výše uvedených 
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skutečností se tedy usuzuje, ţe tato rodina antimikrobiálních peptidů hraje roli primárně při 

paralýze kořisti a její antimikrobiální vlastnosti jsou zde spíše jako doplněk k tomu, aby při 

kousnutí nedocházelo k šíření infekce v jedovém ústrojí pavouka. [1, 23, 24] 

 

2.2.4 Latarciny 

 Do této rodiny patří 7 nově objevených peptidů.  Byly izolovány z jedové ţlázy a 

pavouka Lachesana terabaevi a projevují antimikrobiální vlastnosti proti G
+
, G

-
 bakteriím, 

kvasinkám a bohuţel i jako u jiných dříve objevených peptidů i proti erytrocytům. 

Latarciny jsou silně kationické peptidy s hodnotou izoelektrického bodu pI vyšší jak 10 a 

hodnota celkového náboje při neutrálním pH se liší od +5 u latarcinu 3 po +10 pro latarcin 

5. Co se primární struktury týče, moc se od sebe jednotlivé analogy označené jako a/b 

neliší. Například rozdíl mezi latarcinem 3a (ltc3a) a latarcinem 3b (ltc3b) je v pouhé jedné 

aminokyselině a peptidů ltc4a a ltc4b je rozdíl ve dvou aminokyselinách. Řetězce u ltc3a 

aţ ltc5 jsou na C- konci amidovány. Poloha lysinů v sekvencích je podobná jako bylo 

popsané u lycotoxinů či oxyopininů, ale liší se od repetic po čtyřech aminokyselinách 

nalezených u cupienninů.[15, 16, 17] Níţe je uvedena primární sekvence všech sedmi 

peptidů včetně relativní molekulové hmotnosti, stanovené pomocí ESI-MS  

ltc 1:  SMWSGMWRRKLKKLRNALKKKLKGE-COOH  3071,5  

ltc 2a: GLFGKLIKKFGRKAISYAVKKARGKH-COOH   2901,0  

ltc 3a: SWKSMAKKLKEYMEKLKQRA-CONH2    2481,7  

ltc 3b: SWASMAKKLKEYMEKLKQRA-CONH2    2424,6  

ltc 4a: GLKDKFKSMGEKLKQYIQTWKAKF-CONH2   2900,9  

ltc 4b: SLKDKVKSMGEKLKQYIQTWKAKF-CONH2   2882,3  

ltc 5: GFFGKMKEYFKKFGASFKRRFANLKKRL-CONH2  3428,1  

Sekundární struktura měřená pomocí CD nejprve ve vodě ukázala, ţe se molekuly 

nachází v neuspořádaném klubku (angl. random coil) a teprve aţ v 50 % TFE prokázala 

opět plně α-helikální strukturu, coţe bylo pozorováno i u ostatních lineárních 
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antimikrobiálních peptidů. Antimikrobiální testy prokázaly účinost v mikromolární 

koncentraci například pro G
+
 B. subtilis se MIC pohybovala od 0,4-2,9 μM a nejúčinější 

byl ltc 2a . Účinost se ovšem sníţila při pouţití bivalentního kationtu jakým je vápenatý 

iont. Co se hemolýzy týče, prokázaly králičí erytrocyty pro většinu latarcinů odolnost LD50 

větší jak 120 μM.. Střední hemolytickou aktivitu měly ltc1 a ltc 5 a velmi vysokou ltc 2a s 

LD50 0,6 μM. [17] 

 

2.3 Mechanismus účinku antimikrobiálních peptidů 

Ačkoliv při pohledu na rozdílné aminokyselinové sekvence u doposud objevených 

peptidů se můţe zdát, ţe kaţdý z nich působí na biologickou membránu skrze jiný 

mechanismus, opak je pravdou. Na základě experimentů byly navrţeny 3 základní 

mechanismy. Neţ budou uvedeny je nutné podotknout, ţe aby se choval daný peptid jako 

antimikrobiální je nutné, aby především rozeznával mezi hostitelskými a cizorodými 

buňkami. To, ţe antimikrobiální peptidy jsou především namířeny proti bakteriální 

membráně je způsobeno rozdílným biochemickým sloţením mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou membranou. Všechny biologické membrány jsou tvořeny fosfolipidovou 

dvojvrstvou, která má ze své chemické podstaty amfipatický charakter. Membrána 

eukaryotických buněk je sloţena převáţně z fosfatidylcholinu,  fosfatidylethanolaminu a 

sfingomyelinu. Všechny tyto tři molekuly nemají ţádný náboj při fyziologickém pH. Lépe 

řečeno jedná se o zwitterionty. Dále jsou v ní oproti prokaryotické membráně přítomny ve 

větším mnoţství cholesterol s ergosterolem, oba téţ neutrální lipidy. Naproti tomu 

membrána u prokaryotické buňky je tvořena převáţně z negativně nabitých molekul 

jakými jsou hydroxylované fosolipidy, mezi které patří fosfatidylglycerol, kardiolipin a 

fosfatidylserin. Tím je povrch bakteriální stěny negativně nabitý a tvoří perfektní cíl pro 

kladně nabité antimikrobiální peptidy. Není to ale jen rozdíl ve sloţení, nýbrţ i v asymetrii. 

Tak například u lidských erytrocytů je nejvíce glykolosylovaných lipidů na vnější straně 

membrány, zatímco negativně nabité jako je fosfatidylserin, který je v menším zastoupení 

přítomen jsou na vnitřní straně [25]. Dalším elementem je zde i rozdílná hodnota v 

transmembránovém potenciálu, který je dán rozdílnou hodnotou náboje na opačných 

stranách membrány. Pro savčí buňku se změřený potenciál pohybuje mezi -90 aţ -110 mV, 

kdeţto pro bakteriální je to -130 aţ -150 mV. α-Helikální peptidy vykazují neuspořádanou 
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konformaci v prostředí mimo lipidovou dvojvrstvu, ale při kontaktu s prostředím lipidové 

dvojvrstvy zaujímají konformaci amfiipatického -helixu. Poněkud odlišně se ve vodném 

prostředí chovají peptidy s konformací skládaného listu ( -struktura). Ty jsou díky 

přítomnosti disulfidových můstků poměrně stabilní, a dochází u nich k dimerizaci aţ 

k oligomerizaci, a tím dojde k zakrytí jejich hydrofobních míst. Naopak v přítomnosti 

membrány či roztoku TFE dochází ke změně konformace a elektrostatické interakci s 

membranou. Pro tuto hypotézu mluví i fakt, ţe elektrostatická interakce funguje i na 

velkou vzdálenost a interakce mezi lysinem a argininem peptidu s negativně 

nabitou membránou je poměrně silná. Po navázání na povrch následuje druhá fáze, kdy 

dochází podle různých modelů k zabudování do membrány či její modifikaci. Aby k tomu 

došlo, je nutná tzv. prahová (angl. treshold) koncentrace peptidu nahromaděného na 

membráně a její hodnota je pro kaţdý peptid jiná v důsledku rozdílné schopnosti 

oligomerizace a změny konformace. Její hodnota závisí i na vlastnostech membrány jako 

je fluidita či fosfolipidové sloţení. Posledním faktorem ovlivňujícím tuto koncentraci je 

značný negativní transmembránový potenciál většiny bakteriálních membrán. Ten 

elektroforeticky vtahuje paralelně orientované kladně nabité peptidy dovnitř do 

nepolárního prostředí a redukuje tak energetickou barieru, kterou je nutné překonat pro 

vznik póru. Navrţené mechanismy, kterými antimikrobiální peptidy narušují integritu 

biomembrány jsou tedy 3. Jsou to soudkový (angl. barrel-stave), prstencový (angl. toroid 

pore ) a posledním je kobercový (angl. carpet) mechanismus. [25, 26] 

 

2.3.1 Soudkový (barrel-stave) mechanismus 

Název je odvozen od faktu, ţe různorodý počet peptidů je rozmístěn uvnitř kolem 

póru jako jsou umístěna prkna v jeho obruči. Hydrofobní strany α-helixů a skládaných listů 

jsou orientovány směrem k acylovým koncům fosfolipidů, zatímco hydrofilní strany tvoří 

stěny póru. Po konformační změně a nasednutí peptidů na povrch membrány dochází k 

odklonění polárních hlaviček fosfolipidů a tím dochází ke ztenčení membrány a dochází ke 

vsunutí hydrofobní části peptidu do dvojvrstvy. Při překročení prahové koncentrace, dojde 

k agregaci peptidů a hlubšímu zanoření do membrány aţ projdou skrze membránu. Dalším 

nasedáním monomerních peptidů dochází k dalšímu zvětšování póru. [26, 27]  
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2.3.2 Prstencový (toroid pore ) mechanismus 

Hlavním rozdílem od soudkového je v tom, ţe peptidy jsou asociovány s polárními 

hlavičkami fosfolipidů i kdyţ jsou kolmo zasunuty v membráně a fosfolipidové hlavičky se 

vnoří dovnitř. Stěny vzniklého póru jsou tedy lemovány na střídačku fosfolipidovými 

hlavičkami a peptidy. Klíčové je zde zjištění, ţe tento pór má omezenou dobu ţivota a 

mechanismus nastiňuje jak po jeho opětovném rozloţení se peptidy mohou dostat dovnitř 

do buňky.  [27] 

 

2.3.3 Kobercový (carpet) mechanismus 

Na rozdíl od předchozích dvou mechanismů, zde nedochází k tvorbě póru. V tomto 

mechanismu dojde k akumulaci peptidů na mikrobiální membráně. Název pochází 

z analogie s pokrytím povrchu jakoby peptidovým kobercem a při překročení prahové 

koncentrace dochází k rozpadu membrány na malé fragmenty. Ukazuje se, ţe peptidy se 

nevnořují do membrány, ale jsou orientovány souběţně s ní. Taktéţ nedochází ani 

k agregaci. Byl pozorován u vysoce kationických peptidů které mají tento náboj 

rovnoměrně rozprostřený po celé délce molekuly a tak nedochází k tak pevné vazbě 

s fosfolipidovou membránou a také u kratších peptidů, které nemohou svoji délkou 

překlenout napříč lipidickou dvouvrstvu membrány [28]. 

  

2.4 Edmanovo odbourávání 

 Edmanovo odbourávíní je běţná a stále častěji pouţívaná metoda pro stanovení 

sekvence nově identifikovaných peptidů či proteinů. Původní sekvenátor navrţený 

Edmanem a Beggem v roce 1967 prováděl kolem 16 cyklů za 24 hodin a s výtěţkem 

během jednotlivých cyklů aţ 98 %. Tím došlo k výraznému sníţení nároků na vstupní 

mnoţství proteinu na necelých 0,25 μM. Dnes jiţ sekvenátory pracují s pikomolárním 

mnoţstvím (10pm), doba potřebná k vykonání jednoho cyklu se téţ zmenšila (40 min) a 
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počet identifikovaných aminokyselin se pohybuje kolem 60 a více, neţ dojede k tvorbě 

neţádoucích produktů. Celý proces je zaloţen na fenylisothiokyanátovém degradačním 

schématu, tak jak byl navrţen původně Edmanem. Sestává se ze 4 kroků, které se cyklicky 

opakují. Kondenzací s fenylisothiokyanátem (PITC), odštěpení N-koncové aminokyseliny, 

konverze produktu na „fenylthiohydantoin“ a následné identifikace pomocí HPLC [29, 30]. 

 Proces začíná nejčastěji imobilizací peptidu na PVDF membráně či skleněných 

vláknech. V přítomnosti báze (pH 8-8,5) reaguje N-koncová  α-aminoskupina s PITC za 

vzniku derivátu N-fenylthiomočoviny. Bazické pH je voleno kvůli potlačení reakce PITC 

s ε-aminoskupinou lysinu, která je při tomto pH protonována. Je nutno ještě podotknout, ţe 

pokud je N-koncová aminokyselina nějakým způsobem modifikována (acetylace, 

formylace atd.) reakce probíhá obtíţně či vůbec neproběhne. Vzniklý derivát se v kyselém 

prostředí (anhydrid kyseliny trifluoroctové) cyklizuje a odštěpuje za vzniku 

anilinthiazolinu (ATZ) a peptidového řetězce s volnou –NH2 skupinou, zkráceného o jednu 

aminokyselinu. Nestabilní ATZ se následně extrahuje organickým rozpouštědlem a je 

přenesen do jiné reakční nádoby, kde v přítomnosti vodného roztoku kyseliny přesmykne 

na konečný produkt, kterým je aminokyselinový derivát N-fenylthiohydantoinu (PTH). 

Ten je poté chromatograficky identifikován porovnáním jeho elučního času s elučními 

časy sady všech běţných 20 aminokyselinovýh-PTH derivátů a celý cyklus se opakuje. 

[30, 31]. 

  

2.5 Syntéza peptidů na pevné fázi 

 Základní koncepci této metody vypracoval v roce 1963 profesor R. B. Merrifield za 

coţ mu byla  v roce  1984 udělena Nobelova cena za chemii [31]. V roce 1972 Carpino 

představil N-terminální chránící skupinu 9-fluorenyl-methoxycarbonyl (Fmoc) (Obr. 8), 

která poloţila základ jedné z nejčastěji uţívaných metod chránění a syntézy peptidového 

řetězce. Syntéza na pevné fázi má hned několik výhod. Přebytečné reagencie a odpadní 

produkty se dají snadno promytím odstranit, nedochází ke ztrátám peptidu, protoţe ten je 

připojen k pevnému nosiči, vysoký výtěţek a správnost sekvence a konečně dá se provádět 

automaticky v syntetizátorech. Syntéza peptidového řetězce probíhá od C-konce k N-konci 

tedy obráceně neţ je tomu v přírodě syntézou na ribosomu.  
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Obr. 8  9-Fluorenyl-methoxycarbonyl (překresleno za pomoci programu) 

První aminokyselina je připojena svou karboxylovou skupinou přes tzv. linker 

k pryskyřici různého chemického sloţení. Všechny postranní skupiny jsou chráněny 

permanentními chránícími skupinami (Boc, tBu, Trt, Pbf), které nejsou ovlivněny 

reakčními podmínkami v průběhu syntézy. Kdeţto α-aminoskupina je opatřena dočasnou 

chránící skupinou (Fmoc), která je snadno odštěpitelná působením roztoku sekundární 

báze (nejčastěji piperidinu) v dimethylformamidu. Kondenzace aminokyselin se provádí 

pomocí různých kondenzačních činidel jako třeba N,N‟-diisopropylcarbodiimid (DIC) 

v přítomnosti 1-hydroxybenzotriazolu (Obr. 9) či jiných moderních kondenzačních činidel 

patřících do skupiny oxoniových solí (HBTU, HATU atd.). Reakcí karboxylové skupiny 

s karbodiimidem vzniká O-acylisourea, kde její aktivovaná esterová skupina slouţí jako 

silné acylační činidlo a ta reaguje s nyní jiţ volnou α-aminoskupinou první aminokyseliny 

za tvorby peptidové vazby. Nicméně se prokázalo, ţe krom této reakce podléhá O-

acylisourea i intramolekulárnímu přesmyku a dochází k tvorbě N-acylurei. Její vznik 

sniţuje výtěţek, zvyšuje nebezpečí racemizace, ale téţ zhoršuje purifikaci peptidu. Proto se 

dnes karbodiimid pouţívá výhradně společně s HOBt (Obr. 9), čímţ dojde nejprve 

k vytvoření aktivního 1-hydroxybenzotriazolylesteru Fmoc-aminokyseliny, který následně 

reaguje s volnou aminoskupinou předchozí aminokyseliny prakticky v kvantitativním 

výtěţku a bez racemizace. [32] 

 

 

Obr. 9  1-Hydroxybenzotriazol a Diisopropylcarbodiimid (překresleno za pomoci 

programu Chemsketch)  

Následným odstraněním Fmoc skupiny z α-aminoskupiny a přidáním další 

aktivované aminokyseliny dochází k postupnému prodluţování řetězce. K ověření průběhu 

kondenzační reakce, kdy je třeba zajistit aby reakce probíhala kvantitativně se pouţívá 
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acidobazický indikátor například bromfenolová modř, nebo se sleduje přítomnost 

nezreagované aminoskupiny pomoci ninhydrinového testu. Jinak by vznikla směs peptidů, 

která by byla velmi obtíţně separovatelná. V případě bromfenolové modři, modré 

zabarvení je způsobeno protonací volných aminoskupin a vzniku aniontu tohoto 

indikátoru, po vytvoření peptidové vazby nejsou přítomny aminoskupiny a indikátor 

přechází do ţluté neionizované podoby [33]. Po připojení poslední aminokyseliny se 

pomocí kyseliny trifluoroctové v přítomnosti tzv. „scavengerů“ odstraní všechny postraní 

chránící skupiny a zároveň se hotový peptid odštípne z pryskyřice k následnému čištění a 

identifikaci. [32, 34]  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

  

3.1 Biologické vzorky 

 Jedové váčky (12) z Biastes emerginatus (včela), datum sběru červenec 2009. 

Trachusa byssina (včela) váčků 8, datum sběru 2009. Ectemnius continmus (včela), 4 

váčky, datum sběru v roce 2009, Steatoda grossa (pavouk, snovačka domácí) 3 jedové 

ţlázky ze samičky, odběr v roce 2008. Všechny vzorky uchovávané v mikrozkumavce typu 

Ependorf v roztoku 50% vodného acetonitrilu obsahující 0.5% TFA  

 

3.2 Chemikálie 

 Acetonitril (Chromasolv
®
 pro HPLC, Sigma Aldrich, Německo), kyselina 

trifluoroctová  (Lachema, Brno, ČR), deionizovaná voda pro HPLC (Scharlau, Španělsko), 

kyselina mravenčí (Lachem, Brno, ČR), Luria-Bertani medium (Amresco, USA), 

pryskyřice Rink Amide MBHA (Merck-Novabiochem, Germany), dimethylformamid  

(Sigma-Aldrich, Německo), isopropylalkohol (Penta), L-aminokyseliny chráněné Fmoc 

skupinou (IRIS Biotech GmbH, Marktredwitz, Německo), triisopropylsilan (Fluka, 

Švýcarsko), thioanizol (Fluka, Švýcarsko), terc-butylmethylether (Sigma-Aldrich, 

Německo), N,N-Diisopropylethylamin (Fluka, Švýcarsko),  1-hydroxybenztriazol (Fluka, 

Švýcarsko), N,N„-diisopropylkarbodiimid (Fluka, Švýcarsko) 

     

3.3. Izolace přírodního AMP pomocí RP-HPLC 

 K jedovým váčkům v mikrozkumavce bylo přidáno asi 20 μl 50% vodného roztoku 

acetonitrilu s 0,1% TFA. Buněčná struktura jedových váčků byla rozrušena sonikací a poté 

byly vzorky centrifugovány (5 min. při 13 000 RPM). Supernatant byl následně opatrně 

nataţen do injekční stříkačky Hamilton (Reno, USA) a pomocí nástřikového ventilu 

(Rheodyne, UK) se smyčkou na 50 μl vpraven do HPLC přístroje. K chromatografické 
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separaci byl pouţit přístroj Agilent Technologies 1200 Series (USA) vybavený Diode 

Array detektorem (detekce pomocí diodového pole) umoţňující detekci ve světelné oblasti 

celeho UV rozsahu. Samotná separace byla prováděna při 25˚C na termostatované koloně 

Vydac C-18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Grace, Vydac, USA) s obrácenou fází, rychlostí průtoku 

1 ml/min a gradientem mobilní fáze od 5% vodného ACN do 70% vodného ACN s 0,1% 

TFA v průběhu 60 minut. K detekci peptidových frakcí byly pouţity současně tři vlnové 

délky (220, 254 a 280 nm). Sběr frakcí se prováděl manuálně do mikrozkumavek Ependorf 

1,7 ml (Genuine Axygen Quality, USA). Následně byly frakce vysoušeny odpařením 

mobilní fáze na vakuovém koncentrátoru SpeedVac (Labcono, USA). Pořízený 

chromatografický záznam byl nejprve zpracován programem Agilent Chemstation a 

následně převeden do grafů za pomoci Microsoft Excellu. 

   

3.4 Stanovení biologické aktivity 

 

3.4.1. Stanovení antimikrobiální aktivity kapkovou metodou 

(drop diffusion test) 

Ke stanovení biologické aktivity byla pouţita „double layer“ technika kdy jsou 

bakterie naneseny rovnoměrně v horní vrstvě agaru. Spodní vrstva je tvořena 1,5% agarem 

s Luria-Bertani (LB) mediem (Amresco). Po 15 minutách v autoklávu při 25˚C bylo 

navrstveno 20 ml této směsi na Petriho misku, kde se nechala zatuhnout. Vrchní vrstva je 

tvořena LB mediem s 0,5 % agarem, tato směs byla krátce zahřáta a při teplotě kolem 45˚C 

k ní bylo přidáno 100 μl tekutého LB media s bakteriální kulturou (10
7
 colony forming 

units). Následně byly odebrány 2 ml, které byly rychle a rovnoměrně nality na jiţ zatuhlou 

spodní vrstvu. Po zatuhnutí byla na spodní stranu Petriho misky pomocí šablony 

nakreslena políčka pro nanesení vzorků. K tomuto testu byl rozpuštěn 1 mg peptidu ve 100 

μl vody a následným ředěním byly připraveny roztoky o koncentraci peptidu 10 mg/ml - 

0,001 mg/ml. Od kaţdé koncentrace peptidu byly odpipetovány 2 μl roztoku a naneseny do 

předem označeného políčka na povrch agaru. Poté se ponechaly Petriho misky inkubovat 5 

hodin při teplotě 37˚C. Schopnost peptidu inhibovat růst bakterií se projevuje na agarové 
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vrstvě viditelnou světlou zónou. Čím vyšší schopnost inhibice růstu, tím větší je 

pozorovaná světlá zóna. 

 

3.4.2. Kvantitativní stanovení antimikrobiální aktivity 

(stanovení hodnot MIC) 

Princip testu je zaloţen na sledování absorbance bakteriálních kultur v přítomnosti 

různé koncentrace antimikrobiálního peptidu. Z těchto dat se následně sestrojí růstové 

křivky. Byl připraven 1 mM roztok (2,2 mg peptidu + 1 ml fyziologického roztoku) a z něj 

ředěním LB vznikly roztoky o finální koncentraci od 100 μM po 0,37 μM. Měření se 

provádí na mikrotitrační destičce, která obsahuje 100 jamek o objemu 0,2 ml. Dle 

vyznačeného schéma bylo napipetováno postupně 0,1 ml LB media s peptidem a 0,1 ml 

LB media s bakteriální kulturou do vytvoření poţadované koncentrace peptidu. Bakteriální 

kmen byl inkubován 20 hodin předem v LB mediu při teplotě 37˚C za neustálého 

protřepávání v přístroji Bioscreen instrument C (Helsinky, Finsko). Jako kontrola vedle 

určené koncentrace peptidu bylo napipetováno čisté LB medium a do další jamky čistý 

bakteriální roztok v LB, bez přídavku peptidu. Měření se provádělo při 540 nm, kaţdých 

15 minut za kostantního míchání. Kaţdá koncentrace byla proměřena nejméně 2x nezávisle 

na sobě. Získaná data se následně upravila a statisticky vyhodnotila do grafu za pouţití 

Microsoft Excellu. 

 

3.4.3 Stanovení hemolytické aktivity 

Hemolytická aktivita byla měřena na krysích erytrocytech. Ty byly ředěny 

fyziologickým roztokem 5% v/v (objem erytrocytů/fyziologický roztok) a k takto 

naředěným erytrocytům byl přidán roztok peptidu ve fyziologickém roztoku do získání 

finálních koncentraci od 100 μM po 1 μM. Tyto roztoky o výsledném objemu 0,2 ml pak 

byly následně inkubovány po dobu 1 hodiny při 37˚C. Po uplynutí této doby byly vzorky 

centrifugovány 5 minut při 250 x g a následně byla měřena absorbance získaného 

supernatantu při 540 nm. Jako kontrola pro nulovou hodnotu hemolýzy (blank) byly 

červené krvinky rozpuštěny v čistém fyziologickém roztoku. Pro kontrolní vzorek 100% 
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hemolýzy byl do fyziologického roztoku přidán detergent Triton X-100 o výsledné 

koncentraci 0,2 %. Kaţdá koncentrace byla testována nejméně 2x nezávisle na sobě a 

získaná data byla statisticky zpracována.  

 

3.5 Hmotnostní spektrometrie 

 Ke stanovení molekulové hmotnosti vybraných frakcí byl pouţit hmotnostní 

spektrometr Micromass Q-Tof micro vybavený elektrosprejovým ionizačním zdrojem 

s detekcí QTOF micro (Waters, USA), s napětím kapiláry 20V. Jako mobilní směs byl 

pouţit 50 % vodný roztok ACN s přídavkem 0,1% mravenčí kyseliny pro lepší ionizaci. 

Rychlost průtoku mobilní fáze byla 20 μl/min. Vzorek byl vpravován pomocí dávkovací 

smyčky 2 μl. Kalibrace přístroje byla provedena pomocí peptidu o molekulové váze 

1234,6916 g/mol (ÚOCHAB AV ČR). K vyhodnocení byl pouţit program MassLynx
TM

 

Software. 

 

3.6. Stanovení aminokyselinové sekvence 

 Pořadí aminokyselin bylo pořízeno za pomoci Edmanovy degradace vyuţívající 

metodu N-koncové analýzy. Sekvenční analýzu provádí laboratoř proteinové analýzy 

ÚOCHAB AV ČR na přístroji Procise-Protein Sequencing System (491 Protein Sequencer, 

Applied Biosystems, USA)  

 

3.7. Syntéza peptidu 

Po získání aminokyselinové sekvence byl peptid syntetizován manuálně v 5 ml 

polyethylenové stříkačce s teflonovým filtrem na dně. Nejprve bylo ponecháno 30 minut 

bobtnat 110 mg pryskyřice Rink Amide MBHA (IRIS Bitech GmbH, Germany) s 0,7 

mmol/g substitucí v 1 ml DMF. Syntéza se skládá ze 4 kroků, které se stále opakují do 

vzniku poţadované délky peptidu. Nejprve se provádí tzv. „defmokace“ coţ je odstranění 
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Fmoc chránící skupiny z amino koncové funkční skupiny pryskyřice pomocí 20% 

piperidinu v DMF po dobu 5 minut. Po promytí pryskyřice  DMF (2 x) byla „defmokace“ 

zopakována po dobu 20 min a následně byla pryskyřice důkladně promyta opakovaným 

nataţením DMF (3 x), střídavým nataţením isopropanolu a DMF (3 x) a opětovně DMF  

(3 x) do stříkačky. Vypočtené a zváţené mnoţství derivátu aminokyseliny (viz. tabulka 1) 

bylo rozpuštěno v 600 μl DMF s 47 mg HOBt (0.35 mmol) a tato směs byla krátce 

protřepána a poté k ní byl přidán 1 μl 1% bromfenolové modři (BB) jako indikátor průběhu 

kondenzační reakce, čímţ došlo k ţlutému zabarvení roztoku.  

tabulka 1 Naváţky aminokyselin (0.28 mmol), pouţitých při syntéze  

aminokyselina naváţka [mg] aminokyselina naváţka [mg] 

Fmoc-Ser(tBut)-OH 107 Fmoc -Leu-OH 99 

Fmoc-Ala-OH 92 Fmoc-Asn(Trt)-OH 167 

Fmoc-Met-OH 104 Fmoc-Val-OH 95 

Fmoc-His(Trt)-OH 174 Fmoc-Ile-OH 99 

Fmoc-Lys(Boc)-OH 131 Boc-Gly-OH 49 

 

Poté byl tento roztok nataţen do polyethylenové stříkačky a tam, ve styku 

s pryskyřicí obsahující volné –NH2 funkční skupiny došlo k zabarvení „obsahu střikačky“ 

do modra. Indikátor raguje na změnu bazicity prostředí, díky přítomnosti bazických –NH2 

skupin. Roztok (2 M) N,N´-diisopropylkarbodiimidu v DMF (245 l, 0.49 mmol) jako 

kondenzačního činidla byl nataţen do stříkačky jako poslední a nakonec byla ještě jehla 

stříkačky propláchnuta nataţeníim 200 μl DMF. Ústí polyethylenové stříkačky bylo 

zajištěno parafilmem a stříkačka byla umistěna na třepačku. Průběh kondenzační reakce 

byl sledován zmenou barvy BB z modré do ţluté. Ţluté zbarvení naznačuje úplné 

zablokovéní původně volných -NH2 funkčních skupin a tím i konec kondenzace, k čemuţ 

dojde během 10 min. Pryskyřice s první navázanou aminokyselinou (Fmoc-Ser(tBut)-OH) 

byla důkladně promyta a poté Fmoc chráníci skupina odstarněna způsobem jak je jiţ 

popsáno výše. Po promytí následovala kondenzace druhé aminokyseliny (Fmoc-Ala-OH) 

jiţ popsaným způsobem. Tento postup byl zopakován aţ k předposlední 15. 

aminokyselině. V pozdějších fázích syntézy byla kondenzační reakce ponechána běţet přes 

noc. Rovněţ byla o několik minut prodluţována doba nutná pro odstranění Fmoc chránící 
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skupiny. V případě kondenzace předposlední aminokyseliny Fmoc-isoleucinu, který je tzv. 

β-rozvětvená aminokyselina, probíhá kondenzační reakce velmi pomalu. Jelikoţ nedošlo 

ani po 12 hodinách ke změně barvy BB indikátoru, bylo nutno kondenzaci zopakovat 

(provést tzv. recoupling), a to následně: po důkladném promytí pryskyřice (viz. výše) bylo 

naváţené mnoţství Fmoc-Ile-OH (0.28 mmol) rozpuštěno v 600 μl DMF a k roztoku bylo 

přidáno 103 mg HATU (0.275 mmol) a 95 μl DIPEA (0.56 mmol),  to vše bylo protřepáno 

a po 2 minutách nataţeno do stříkačky a ponecháno reagovat 2 hodiny. Poté jiţ 

následovalo opět promytí, „defmokace“ a kondenzace s poslední aminokyselinou (Boc-

Gly). Pryskyřice s navázaným peptidem byla promyta (viz výše) a na konec promyta 

izopropanolem (5 x) a methanolem (5 x). Peptid vázaný na pryskyřici byl 30 minut ve 

stříkačce ponechán vysoušet v evakuovaném exikátoru. V posledním stupni přípravy byl 

peptid uvolněn z pryskyřice a zároveň byly odštěpeny chránící skupiny z postranních 

řetězců některých aminokyselin (Ser, His, Lys, Asn), a to pomocí TFA obsahující směs 

„scavengerů“ o vhodném sloţení. Vzhledem k přítomnosti snadno oxidovatelného 

methioninu v sekvenci peptidu bylo pro štěpení nutné pouţít následující směs:  1,8 ml 

TFA, 50 μl ethandithiol, 50 μl voda,  60 μl thioanizol  a 40 μl  triisopropylsilan. Po velmi 

opatrném nataţení této štěpící směsi byla stříkačka pevně uzavřena plastovým uzávěrem a 

za občasného protřepání ponechána v digestoři po dobou 3,5 hodiny.  Po uplynutí této 

doby byl obsah sříkačky opatrně vytlačen do 50 ml baňky a proudem dusíku z roztoku byla 

„vyfoukána“ TFA. Ke zbývající hmotě, olejnaté konzistence bylo přidáno zhruba 40 ml 

terc-butylmethyletheru, čímţ se peptid vysráţel v podobě bílých vloček, které byly 

rozmělněny skleněnou tyčinkou. Peptid byl izolován ze směsi pomocí skleněné frity a 

důkladně promyt terc-butylmethyletherem. Poté dosušen v exikátoru.  Výsledné mnoţství 

surového peptidu činilo 153 mg. 

 Následně bylo nutné otestovat správnost syntézy za pouţití analytického HPLC 

přístroje porovnáním retenčního času syntetického peptidu s peptidem izolovaným ze 

surového jedu a hotový peptid následné vyčistit a izolovat na preparativním HPLC. 

Pro přečištění a izolaci syntetického peptidu byl pouţit preparativní RP-HPLC 

přístroj (Spectra physics) s kolonou Vydac C-18, 250 x 10 mm (Grace, Vydac, USA) 

a rychlostí průtoku 3 ml/min. Bylo odváţeno 20 mg surového peptidu a rozpuštěno v 600 

μl 5% vodného ACN s 0,1% TFA. Odměřených 150 μl tohoto roztoku bylo nastříknuto do 

přístroje pomocí stříkačky typu Hamilton a nástřikového ventilu Rheodyne s 0.5 ml 
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smyčkou. Pro chromatografii byl pouţit gradient od 5% vodného ACN do 70% vodného 

ACN s 0,1% TFA v průběhu 60 minut. K detekci byla pouţita vlnová délka při 225 nm. 

Sběr frakcí byl prováděn manuálně do nádobek typu Falcon. Tento postup byl opakován aţ 

do celkové spotřeby 600 μl zásobního roztoku peptidu (4 x). Poţadované frakce byly 

spojeny a lyofilizovány na přístroji FreeZone 
2,5

 (Labcono, USA).  

   

4. Výsledky a diskuze 

 

4.1. Izolace peptidů z extraktu jedů pomocí RP-HPLC 

Pomocí RP-HPLC byl separován obsah jedových váčků včel Biastes emerginatus, 

Ectemnius continmus, Trachusa byssina  a pavouka Steatoda grossa. Získané frakce byly 

testovány na antimikrobiální aktivitu, přičemţ jako aktivní se jevila pouze látka  

odpovídající píku č.12 (Obr. 13, str. 36) u včely  Trachusa byssina. Tato látka, zodpovědná 

za antimikrobiální aktivitu byla následně identifikována.  

 

4.1.1. Extrakt jedu včely Biastes emerginatus 

 Při kapalinové chromatografi na obrácené fázi obsahu jedového váčku této včely 

bylo sebráno 28 frakcí a ty byly následně podrobeny antimikrobiálnímu testování 

kapkovou metodou. Tento test ukázal, ţe ani jedna z frakcí nejeví biologickou aktivitu vůči 

citlivému bakteriálnímu kmeni Microccocus luteus. Profil RP-HPLC dělení je zobrazen na  

(Obr  10, str. 36). 
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Obr. 10 RP-HPLC extraktu z jedového váčku včely Biastes emerginatus na koloně Vydac 

C-18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Grace, Vydac, USA), rychlostí průtoku 1 ml/min a gradientem 

5% vodného roztoku acetonitrilu do 70%  s 0,1% TFA v průběhu 60 minut 

 

4.1.2. Extrakt jedu včely Ectemnius continmus 

 HPLC chromatografií (Obr. 11) extraktu z jedového váčku této včely bylo získáno 

13 frakcí a následně provedený test na antimikrobiální aktivitu ani zde neprokázal 

biologickou aktivitu vůči bakteriálnímu kmeni Microccocus luteus.  

 

Obr. 11 RP-HPLC extraktu z jedového váčku včely Ectemnius continmus na koloně Vydac 

C-18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Grace, Vydac, USA), rychlostí průtoku 1 ml/min a gradientem 

5% vodného roztoku acetonitrilu do 70% s 0,1% TFA v průběhu 60 minut 
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4.1.3. Extrakt jedu pavouka Steatoda grossa 

 Při pohledu na chromatografický záznam (Obr. 12) extraktu z jedové ţlázy pavouka 

je patrné, ţe píky jsou daleko intenzivnější neţ u předchozích dvou chromatogramů, na 

kterých byl záznam dělení včelího jedu. Bylo sebráno 18 frakcí. Bohuţel ani zde 

antimikrobiální test prováděný na kmeni Microccocus luteus neprokázal ţádnou aktivitu.  

 

Obr. 12 RP-HPLC extraktu z jedové ţlázy pavouka Steatoda grossa na koloně Vydac C-

18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Grace, Vydac, USA), rychlostí průtoku 1 ml/min a gradientem od 

5% vodného roztoku acetonitrilu do 70% s 0,1% TFA, v průběhu 60 minut 

 

4.1.4. Extrakt jedu včely Trachusa byssina 

 Posledním testovaným vzorkem byl extrakt z jedového váčku včely Trachusa 

byssina. Ten byl separován do 13 frakcí, z nichţ frakce (pík) s číslem 12 jevila 

antimikrobiální aktivitu proti M. luteus. (Obr. 13, str. 36) znázorňuje profil RP-HPLC 

dělení s vyznačenou pozicí aktivního píku s retenčním časem 35,3 min. 
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Obr. 13. RP-HPLC extraktu z jedového váčku včely Trachusa byssina  na koloně Vydac 

C-18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Grace, Vydac, USA), rychlostí průtoku 1 ml/min a gradientem 

od 5% (acetonitril/voda) do 70% (acetonitril/voda) roztoku s 0,1% TFA v průběhu 60 

minut 

4. 2. Antimikrobiální testování frakcí kapkovou metodou  

Na přiloţeném Obrázku 14 je výsledek antimikrobiálního testování HPLC frakcí   

extraktu jedu včely Trachusa byssina prováděný na bakteriální kultuře Microccocus luteus. 

U frakce s číslem dvanáct je jednoznačně viditelná světlá skvrna, kde došlo po 5 hodinách 

při teplotě 37˚C, narozdíl od ostatních frakcí, k inhibici růstu bakteriální kultury.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Výsledek antimikrobiálního testování na na bakteriální kultuře Microccocus luteus 
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4.3. Stanovení primární sekvence izolovaného peptidu 

pomocí ESI-MS a Edmanova odbourávání 

 Látka odpovídající frakci č. 12 (Obr. 13. str 36) získaná separací extraktu jedového 

váčku včely Trachusa byssina pomocí RP-HPLC byla následně analyzována pomocí ESI-

MS. Relativní molekulová hmotnost izolované látky byla stanovena na 1749,9 ± 0,1. 

Z obrázku je patrné, ţe ve frakci č. 12 je krom látky o molekulové hmotnosti 1749,9 ± 0,1 

dále přítomna ještě jiná látka s relativní molekulovou hmotností 1579,8 ± 0,2 (Obr. 15)  

  

Obr. 15 ESI-MS frakce č. 12: napětí kapiláry 20 V, mobilní směs 50 % vodný roztok ACN 

s  0,1% FA.  Rychlost průtoku mobilní fáze 20 μl/min. Spektrum obsahuje 2 látky, které 

jsou ve formě vícenásobně nabitých iontů. Relativní molekulové hmotnosti byly stanoveny 

na 1749,9 ± 0,1 a 1579,8 ± 0,2 
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Výsledekem Emanova odbourávání v 18 cyklech byla následující sekvence: 

Gly-Ile-Leu-Ser-Val-Leu-Lys-Asn-Leu-Leu-Lys-Lys-X-Met-Ala-Ser 

Je patrno, ţe se jedná o peptid sloţený z 16 aminokyselin, kdy se ve třináctém cyklu 

nepodařilo aminokyselinu (X) jednoznačně identifikovat. Nicméně, díky přesně stanovené   

relativní molekulové hmotnosti pomocí ESI-MS, se podařilo identifikovat třináctou 

aminokyselinu dopočtem jako histidin. Přesně stanovená relativní molekulová hmotnost 

peptidu také dále ukazuje, ţe peptid je na svém C-konci amidován. Jeho primární sekvence  

tedy je: 

Gly-Ile-Leu-Ser-Val-Leu-Lys-Asn-Leu-Leu-Lys-Lys-His-Met-Ala-Ser-NH2 

 

4.4. Sekundární struktura 

Sekundární struktura peptidu bude v budoucnu studována měřením CD specter a  

NMR. Předpokládáme-li ovšem, ţe peptid patří do kategorie amfipatických -helikálních 

peptidů, jako je většina podobných peptidů izolovaných z jedu hmyzu řádu hymenoptera, 

můţeme jeho sekvenci promítnout do kruhové projekce dle Edmundsona (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Kruhová Edmundsonova projekce antimikrobiálního peptidu identifikovaného 

v jedu včely Trachusa byssina. Hydrofobni aminokyseliny červeně, hydrofilní černě a 

modře (v případě Lys). 
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Z této projekce je patrné, ţe všechny hydrofobní aminokyseliny (Ile, Leu, Val, Met, Ala) 

jsou situovány na jedné straně -helixu, zatímco hydrofilní aminokyseliny (Gly, Ser, His, 

Asn) včetně tří kationických Lys jsou situovány na protilehlé straně -helixu. 

 

4.5.  Syntetický peptid - čištění a charakterizace 

Nepatrné mnoţství syntetického surového peptidu (kapitola 3.7.) bylo rozpuštěno 

v 5 % roztoku ACN s 0,1 % TFA a peptid byl analyzován RP-HPLC (podobně jak popsáno 

v kapitole 3.3) pro ověření jeho čistoty a retenčního času. Výsledek RP-HPLC potvrdil, ţe 

retenční čas hlavního produktu byl 35,2 coţ je stejný retenční čas peptidu izolovaného 

z přírodního materiálu. Krom tohoto píku byl patrný i „balastní pík“ ve 33. minutě, dále 

označený jako vedlejší produkt. (obrázek není uveden) 

 Surový peptid byl přečištěn pomocí preparativní RP-HPLC (viz. kapitola 3.7.), kde 

rovněţ došlo k oddělení vedlejšího produktu. HPLC profil tohoto dělení znázorňuje (Obr. 

17) Retenční čas hlavního produktu (nejvyšší pík) činil 35,4 a vedlejšího produktu 33,8 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Preparativní RP-HPLC hlavní produkt (nejvyšší pík) a vedlejší produkt. Měřeno 

při vlnové délce 225 nm.  
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 Identita přečištěného peptidu (hlavní produkt) i vedlejšího produktu byla ověřena 

změřením jeho molekulové hmotnosti pomocí ESI-MS. Změřená relativní molekulová 

hmotnost poţadovaného peptidu (1749,9 ± 0,1) odpovídala molekulové hmotnosti peptidu 

izolovaného z přírodního materiálu (1749,9 ± 0,1) a tudíţ se potvrdilo, ţe se jedná o 

stejnou látku. Molekulová hmotnost vedlejšího produktu byla stanovena na 1766, ± 0,1 coţ 

je o 16 více neţ molekulová hmotnost poţadovaného peptidu. Na základě této skutečnosti 

usuzuji, ţe rozdíl 16 představuje hmotnost atomu kyslíku a to zřejmě díky přítomnosti 

methionin sulfoxidu (MetO) ve vedlejším produktu. K tvorbě vedlejšího produktu (oxidace 

Met) pravděpodobně došlo během štěpení peptidu z pryskyřice (viz. kapitola 3.7.). 

Hmotnostní spektra hlavního (Obr. 18) a vedlejšího produktu (Obr. 19)  jsou uvedena níţe. 

 

Obr. 18 ESI-MS hlavního produktu: napětí kapiláry 20 V, mobilní směs 50 % vodný 

roztok ACN s  0,1% FA.  Rychlost průtoku mobilní fáze 20 μl/min. Obrázek znázorňuje 

vícenásobně nabité ionty, kde náboj roste směrem z pravé strany k levé. Hodnota relativní 

molekulové hmotnosti byla stanovena na 1749,9 ± 0,1 coţ je přesně stejná hodnota jaká 

byla naměřena u přírodního peptidu.  
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Obr. 19 ESI-MS vedlejšího produktu: napětí kapiláry 20 V, mobilní směs 50 % vodný 

roztok ACN s  0,1% FA.  Rychlost průtoku mobilní fáze 20 μl/min. Relativní molekulová 

hmotnost je 1766 ± 0,1 coţ je o 16 více jak u hlavního produktu 
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4.6. Stanovení biologické aktivity syntetického peptidu 

 

4.6.1. Orientační zjištění antimikrobiální aktivity kapkovou 

metodou (drop difusion test) 

  Byla testována antimikrobiální akivita syntetického peptidu získaného čištěním 

surového syntetického peptidu pomocí preparativní RP-HPLC. Pro test byl pouţit 1 mg 

peptidu, z něhoţ byly připraveny roztoky o určité koncentraci.  Test byl proveden na 

Petriho misce na bakteriální kultuře Bacilus subtilis, tato kultura je na antibiotika velice 

citlivá, ale méně citlivější neţ bakteriální kultura M. luteus. Nakapávka roztoku petidu byla 

2 l. Koncentrace jsou sestupně od 10 mg/ml po 0,001 mg/ml a jeví biologickou aktivitu 

aţ do koncentrace 0,1 mg/ml  (viz. Obr. 20.) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Antimikrobiální test provedený na kultuře Bacilus subtilis. Roztok peptidu 

vykazuje viditelnou biologickou aktivitu aţ do koncentrace 0,1 mg/ml.  

  

4.6.2. Kvantitativní stanovení antimikrobiální aktivity 

Antimikrobiální aktivita byla stanovena jako tzv. minimální inhibiční koncentrace 

(MIC) pozorováním růstu bakterií v přítomnosti různých koncentrací peptidu. Na základě 

tohoto pokusu byly sestrojeny růstové křivky na různých bakteriálních kmenech G
+ 

: 
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Bacilus subtilis, Staphylococcus aureus a G
-
 bakterie: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa. Peptid byl téţ testován proti kvasince Candida albicans. Viz. (Obr. 21-25, str 

43 – 45)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Růstová křivka bakteriální kultury Bacilus subtilis v přítomnosti antimikrobiálního 

peptidu o různých koncentracích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Růstová křivka bakteriální kultury Staphylococcus aureus v přítomnosti 

antimikrobiálního peptidu o různých koncentracích 
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Obr. 23 Růstová křivka bakteriální kultury Escherichia coli v přítomnosti 

antimikrobiálního peptidu o různých koncentracích 

 

 

Obr. 24 Růstová křivka bakteriální kultury Pseudomonas aeruginosa v přítomnosti 

antimikrobiálního peptidu o různých koncentracích 
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Obr. 25 Růstová křivka kvasinky Candida albicans v přítomnosti antimikrobiálního 

peptidu o různých koncentracích 

Odečtené a statisticky zpracované hodnoty minimálních inhibičních koncentrací 

jsou uvedeny níţe (v tabulce č.2). MIC je definována jako minimální koncentrace peptidu, 

nutná k tomu aby daná bakteriální kultura při 37˚ C nerostla po dobu 20 hodin. Statistika 

byla provedena na hladině významnosti 0,05 ve tvaru medián (průměr) ± interval 

spolehlivosti. Hodnota koeficientu Kn pro (n=3) je 1,3 pro (n=2) je 6,4. Výsledné hodnoty 

MIC jsou shrnuty v tabulce č.2 

/ B. subtilis E. coli S. aureus P.aeruginosa C. albicans 

Koncentrace 

peptidu 

[μM] 

1,5 6,0 50 50 12,5 

2,5 7,5 35 50 10 

2,0 8,0 40 40 / 

MIC [μM] 2,0 ± 1,3 7,5 ± 2,6 35 ± 13 45 ± 13 11,3 ± 16 

 

 

4.6.3. Stanovení hemolytické aktivity 

Posledním testem bylo zjištění hemolytické aktivity na krysích erytrocytech. Test 

byl proveden 2x a v obou případech aţ při koncentraci peptidu vyšší jak 200 μM došlo k 

rozpadu více jak 43% erytrocytů. 
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5. Závěr 

1) Na základě studia dostupné literatury (pomocí vyhledávačů PubMed, Web of 

Scince) byly shrnuty dosud známé poznatky o antimikrobiálních peptidech vyskytujících 

se v jedu některých pavouků: Agelena labyrinthica, Lycosa carolinensis, Lycosa 

singoriensis, Oxyopes kitabensis, Cupiennius salei a Lachesana tarabaevi.  Pozornost byla 

zaměřena na výskyt peptidů, jejich chemické sloţení, biologickou aktivitu a 

fyzikálněchemické vlastnosti. 

2) Pomocí RP-HPLC byly děleny extrakty jedových váčků z včel Biastes 

emerginatus, Trachusa byssina, Ectemnius continmus a pavouka Steatoda grossa. Všechny 

separované frakce byly testovány na přítomnost antimikrobiální aktivity proti M. luteus. 

Antimikrobiální aktivita byla nalezena pouze v jedné frakci získané izolací z jedového 

váčku včely Trachusa byssina (pík 12. Obr 13, str. 36). V této frakci byl identifikován 

nový, dosud nepopsaný, antimikrobiální peptid. 

3) Hmotnostní spektrometrií a Edmanovým odbouráváním byla primární struktura 

tohoto antimikrobiálního peptidu stanovena takto: 

Gly-Ile-Leu-Ser-Val-Leu-Lys-Asn-Leu-Leu-Lys-Lys-His-Met-Ala-Ser-NH2 

I kdyţ zatím nebyla sekundární struktura tohoto peptidu měřena, je zřejmé, ţe peptid patří 

do skupiny amfipatických -helikálních peptidů, jak je vidno z jeho Edmunsonovy 

projekce. (Obr. 16, str. 38) Na základě stanovené sekvence byl peptid připraven synteticky 

a poté byla kvantitativně stanovena jeho antimikrobiální a hemolytická aktivita. Protoţe 

peptid vykazuje průměrnou antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním i Gram-

negarivním bakteriím a nízký hemolytický účinek, bude jistě zajímavé připravit další 

syntetická analoga vykazující silnější antimikrobiální účinek a minimální aktivitu vůči 

eukaryotním buňkám. 
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