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Abstrakt 

Linkomycin a jeho polosyntetický derivát klindamycin jsou terapeuticky vyuţívaná 

antibiotika inhibující proteosyntézu v citlivých bakteriích. Jejich struktura se skládá 

z aminocukerné a aminokyselinové části, které jsou spojeny amidovou vazbou. Před časem 

byla zjištěna sekvence genového shluku pro biosyntézu linkomycinu a navrţeny funkce pro 

většinu proteinů kódovaných geny shluku na základě porovnání se známými proteiny 

a inaktivací genů. Jiţ dlouho bylo jasné, ţe aminokyselinové části linkomycinu 

(propylprolinu) je příbuzná dihydropyrrolová část pyrrolo[1,4]benzodiazepinů (PBD). Obě 

tyto části jsou odvozené od L-tyrosinu a prochází z počátku stejnou biosyntetickou dráhou. 

Další biosyntetické kroky se však rozcházejí. Věří se, ţe přenos genů z genového shluku pro 

produkci PBD do biosyntetického genového shluku pro linkomycin by mohl modifikovat 

strukturu propylprolinu a vylepšit tak vlastnosti linkomycinu, např. zvýšit antimalarické 

účinky. Nejúčinnějšími antibiotiky jsou alkylované deriváty, jejichţ chemická syntéza je 

velmi sloţitá, ale mohly by být připraveny pomocí genového inţenýrství jako tzv. hybridní 

antibiotika.  

Abstract 

Lincomycin and its semi-synthetic derivate clindamycin are therapeutically used 

antibiotics inhibiting protein synthesis in sensitive bacteria. Their structure is composed of an 

amino-sugar and an amino-acid moiety, which are linked with an amide bond. Some time ago 

the sequence of lincomycin-production gene cluster was established and functions of the most 

proteins coded from gene cluster were proposed on the basis of a comparison with known 

proteins and gene-inactivations. For a long time it was clear that the amino-acid moiety of 

linkomycin (propylproline) is related to a dihydropyrrol moiety of pyrrolo[1,4]benzodiazepine 

(PBD). Both of these moieties are derived from L-tyrosine and they undergo the same 

biosynthetic pathway at first. But other biosynthetic steps divide. It is believed that a transfer 

of genes from the PBD-production gene cluster to the lincomycin-production gene cluster 

could modify the structure of propylproline and improve traits of lincomycin e.g. increase 

antimalaric effects. The most effective antibiotics are alkyl derivatives, their chemical 

synthesis is very complicated, but they could be prepared via genetic engineering as so-called 

hybrid antibiotics.  

 

Klíčová slova: linkomycin, klindamycin, propylprolin, pyrrolo-benzodiazepiny, hybridní antibiotika 
 

Keywords: lincomycin, clindamycin, propylproline, pyrrolo-benzodiazepines, hybrid antibiotics  
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Seznam použitých zkratek 

DOPA L-3,4-dihydroxyfenylalanin 

dsDNA  dvojřetězcová deoxyribonukleová kyselina 

HGT horizontální genový přenos 

lmb biosyntetický gen pro linkomycin 

lmr rezistenční gen pro linkomycin 

MTL methylthiolinkosamid 

NDL N-demethyllinkomycin 

NDLS N-demethyllinkomycinsynthetasa 

NRPS neribosomální peptidsynthetasa 

orf biosyntetický gen pro anthramycin 

PBD pyrrolo[1,4]benzodiazepiny 

PCP peptidyl carrier protein – peptidyl přenášející protein 

PPL 4-propyl-L-prolin (propylprolin) 

sib biosyntetický gen pro sibiromycin 

tom biosyntetický gen pro tomaymycin 
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1 Úvod 

Jiţ po desítky let jsou antibiotika známa jako látky inhibující růst mikroorganismů.  

Na počátcích léčby antibiotiky se předpokládalo, ţe mikrobiální infekce budou těmito látkami 

lehce potlačeny. Tak, jak začala být antibiotika masivně vyuţívána, objevil se ale zásadní 

problém. Mikroorganismy přestaly reagovat na antibiotickou terapii, protoţe se u nich vlivem 

selekčního tlaku rozvinula rezistence. Dnes je rezistence k antibiotikům velmi závaţným 

problémem, neboť rezistentních mikroorganismů neustále přibývá a objevuje se stále více 

případů, kdy proti bakteriím ţádná známá antibiotika nepůsobí. S velkými počty rezistentních 

mikroorganismů se můţeme setkat v nemocničních zařízeních, kde dochází k velké kumulaci 

lidí a ke značné spotřebě antibiotik.  

Vývoj nových typů antibiotik, které by byly schopny potlačit i nově vznikající vysoce 

rezistentní kmeny, proto neustále pokračuje. I kdyţ je nutné podotknout, ţe se v současné 

době sníţily investice a zájem farmaceutických společností o výzkum a vývoj nových 

antibiotik. Jednou z moţných příprav nových antimikrobiálních látek by mohly být různé 

kombinace genů známých antibiotik za účelem získání antibiotika hybridního.   

2 Vymezení důležitých pojmů 

2.1 Streptomycety 

Rod Streptomyces patří do řádu Actinomycetales. Jsou to půdní vláknité 

Gram pozitivní bakterie. Tento rod se vyznačuje největším počtem druhů.  

Ţivotní cyklus streptomycet je velmi sloţitý. Mnoţí se sporami, které vyrůstají 

v mnohojaderná vlákna, která tvoří vegetativní mycelium a následně kolonii. Jak kolonie 

stárne, začínají se tvořit vzdušná vlákna (sporofory) nad myceliem. V nich vznikají spory 

(konidie), které po uvolnění dávají vznik novým vláknům. 

Streptomycety jsou charakterizovány vysokým obsahem GC párů (69-73 mol %) 

a velmi velkým genomem o velikosti 6-9Mb. Na rozdíl od většiny bakterií vlastní lineární 

chromosom. Je to pravděpodobně díky integraci lineárního plazmidu do původně cirkulárního 

chromosomu. Na koncích jsou kovalentně vázané terminální proteiny a počátek replikace je 

umístěn ve středu chromosomu. Koncové sekvence (telomery) nenesou esenciální geny a jsou 

velmi nestabilní. Obsahují  terminální invertované repetice značných velikostí a mobilní 
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genetické elementy. Mohou tedy procházet genovými přeskupeními, delecemi 

a amplifikacemi (Lin et al., 1993; Chen et al., 2002).  

2.2 Charakteristické znaky genů sekundárních metabolitů 

Sekundární metabolity jsou látky, které jsou produkovány v buňkách na konci růstové 

a během stacionární fáze růstu. Nejsou pro růst nezbytné, ale organismům poskytují určitou 

výhodu. Nejznámějšími sekundárními metabolity jsou antibiotika, která inhibují růst jiných 

bakterií v okolí producenta, a tím zvyšují jeho dostupnost k ţivinám. 

Geny pro sekundární metabolity vykazují určité společné vlastnosti. Na 

chromosomech se vyskytují ve shlucích a v několika transkripčních jednotkách. Některé 

z těchto operonů jsou regulovány regulátory, jejichţ geny jsou umístěné blízko 

biosyntetických genů. Hlavní kontrola produkce sekundárních metabolitů probíhá na 

transkripční úrovni. V genovém shluku se také nachází rezistenční geny k danému metabolitu 

(Spíţek and Tichý, 1995). 

2.3 Horizontální genový přenos 

Jiţ delší dobu je jasné, ţe prokaryotní genomy neobsahují pouze svou vlastní 

bakteriální DNA, ale část jejich genomů je odvozena z genomů různých organismů. Odpověď 

na otázku, jak se můţe cizí DNA dostat do genomu, je horizontální genový přenos (HGT). 

Jedná se o přenos genetické informace z organismu do organismu, který není jeho potomkem. 

Můţe se tak dít jak na úrovni jednoho druhu, tak i mezidruhově. Díky HGT mohou organismy 

získat nové vlastnosti (např. vyuţití nových zdrojů ţivin, produkce antibiotik). V evoluci je 

tomuto přenosu připisována velká významnost, neboť jen bakterie, které mění svou genovou 

informaci, mohou obstát selekčnímu tlaku. Existují tři moţné cesty horizontálního přenosu – 

konjugace, transdukce a transformace.  
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3 Linkosamidy 

Linkosamidy jsou bakteriostatické látky, ve vyšších koncentracích i baktericidní. 

Nejvýznamnějšími linkosamidy jsou linkomycin A (dále linkomycin) a klindamycin. Dalším 

linkosamidem je celesticetin, který není klinicky významný, ale je velmi důleţitý z hlediska 

pochopení biosyntézy linkomycinu.  

3.1 Struktura linkosamidů 

Linkosamidy se skládají z aminocukerné a aminokyselinové sloţky spojené amidovou 

vazbou. Struktura hlavních zástupců je znázorněna na obr.1. 

Linkomycin A se konkrétně skládá z propylhygrové kyseliny (trans-N-methyl-4-n-

propyl-L-prolin; Magerlein et al., 1967), která je amidovou vazbou spojena s cukernou částí 

molekuly, kterou je methylthiolinkosamid (methyl-6-amino-6,8-dideoxy-1-thio-D-erythro-α-

D-galaktooktopyranosid; Schroeder et al., 1967). 

 

 

 
 

Obr.1: Struktura linkomycinu A, linkomycinu B, celesticetinu a klindamycinu. První tři zmíněné 

linkosamidy jsou přirozené, klindamycin je polosyntetický derivát linkomycinu. Převzato ze Spíţek 

et al., 2004.  

 

 R1 R2 R3 R4 

linkomycin A SCH3 CH2CH2CH3 OH H 

linkomycin B SCH3 CH2CH3 OH H 

celesticetin 
 

H OCH3 H 

klindamycin SCH3 CH2CH2CH3 H Cl 



9 

 

3.2 Historie studia linkosamidů 

Prvním objeveným linkosamidem byl celesticetin produkovaný bakteriálním kmenem 

Streptomyces caelestis (Hoeksema et al., 1955; DeBoer et al., 1955). O pár let později bylo 

patentováno nalezení linkomycinu, metody jeho produkce a izolace (Bergy et al., 1963). 

Hlavním producentem linkomycinu je Streptomyces lincolnensis. Kromě linkomycinu A 

produkuje také malé mnoţství (5-10%) linkomycinu B (4´-depropyl-4-ethyllinkomycin; 

obr.1), který má niţší antibiotickou aktivitu (Argoudelis et al., 1965). Dnes jiţ existuje jejich 

účinná separace. Po objevení linkomycinu následovalo období přípravy různých, z něho 

odvozených, derivátů, které by měly lepší farmakologické vlastnosti (chuť, absorpce, 

skladování), působily by na více bakteriálních druhů nebo by nesly větší účinnost neţ 

linkomycin (Magerlein, 1971). Jedinou látkou, která má lepší vlastnosti a dnes se pouţívá, je 

klindamycin. Způsob přípravy klindamycinu byl publikován roku 1970 Birkenmeyerem, 

jehoţ laboratoř se právě zabývala halogenderiváty linkomycinu. Po působení thionyl chloridu 

(SOCl2) na linkomycin ve vroucím tetrachlormethanu vznikla nová látka, která byla 

chlorovaná na C-7 linkomycinu. Z ní byl odvozen klindamycin (Birkenmeyer and Kagan, 

1970). Má vyšší antibiotickou aktivitu neţ linkomycin a dnes patří k dvaceti nejpouţívanějším 

antibiotikům.  

Z linkomycinu a klindamycinu bylo připraveno velké mnoţství derivátů. Existovaly 

dva přístupy úprav. Jeden pouţíval pro modifikace celou molekulu linkomycinu, druhý 

přístup spočíval nejprve v rozštěpení linkomycinu na podjednotky, které byly následně 

upravovány. Bylo objeveno, ţe pro vznik účinnějších látek jsou kritická tři místa ve struktuře 

linkosamidů. Prvním takovým místem je uhlík v pozici 7 na cukerné části. Jeho chlorací 

(v S konfiguraci) vznikl jiţ zmíněný klindamycin. Druhým důleţitým místem je C-4´ 

aminokyselinové části linkosamidů. V této pozici byl přirozený propyl nahrazen řadou 

různých alkylů. Nejvyšší antibakteriální aktivitu vykazuje pentyl a hexyl v trans pozici. Tyto 

alkylační modifikace mohou být různě účinné v kombinaci s přítomností či nepřítomností 

N-1´ methylové skupiny (třetí kritické místo modifikací). Zatímco u série derivátů 

odvozených od linkomycinu jsou alkylové deriváty s methylovou skupinou účinnější neţ 

nemethylované, série derivátů klindamycinu vykazuje naopak větší účinky bez této methylové 

skupiny. Klindamycin a jeho deriváty navíc působí i proti původci malárie. Nejvyšší 

antibakteriální  a antimalarickou aktivitu ze všech linkosamidových derivátů má 

1´-demethyl-4´-depropyl-4´-pentylklindamycin. Působí výrazně na velmi široké spektrum 

Gram pozitivních i Gram negativních bakterií (pro linkosamidy netypické) a jako 
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antimalarikum je dokonce účinnější neţ tradiční chlorochin (Magerlein, 1971). Syntéza všech 

těchto derivátů je velmi sloţitá a nákladná. Proto se hledá způsob, jak tyto modifikované látky 

získat jednodušeji. Jednou z cest zaloţené na genovém inţenýrství by mohla být příprava 

hybridních antibiotik.  

3.3 Využití v klinické praxi 

Jedinými klinicky vyuţívanými linkosamidy jsou linkomycin a klindamycin. Působí 

na Gram pozitivní druhy bakterií (např. stafylokoky a streptokoky) s výjimkou enterokoků. 

Gram negativní bakterie jsou k linkosamidům rezistentní. Zvláště klindamycin působí i na 

některé druhy anaerobních bakterií. Linkosamidy velmi dobře penetrují např. do kůţe a do 

kostí, proto se hojně vyuţívají v dermatologii a při léčbě kostních a kloubních infekcí. Dále 

mohou nahrazovat penicilin při infekcích horních a dolních cest dýchacích. Účinnost 

linkosamidů a penicilinu je srovnatelná. Klindamycin se pouţívá také při léčbě 

intraabdominálních infekcí a gynekologických zánětů. Společně s primachinem je velice 

účinný v léčbě pneumocystózy způsobené vřeckovýtrusou houbou Pneumocystis carinii 

u pacientů s AIDS. Jak jiţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, klindamycin působí nejen 

antibakteriálně, ale i antiprotozoálně. Pouţívá se při léčbě toxoplazmózy, jejíţ původce je 

Toxoplasma gondii, a málárie, kterou způsobuje Plasmodium falciparum (Vacek, 1991). 

Samostatně se nepouţívá pro své pomalé působení, podává se tedy s klasickými antimalariky 

(chininem, chlorochinem), s kterými působí rychleji (Lell and Kremsner, 2002). V hlavních 

epicentrech malárie se však stále pouţívají klasická antimalarika. Léčení pomocí nových 

kombinací léčiv je totiţ méně dostupné a draţší, vyskytuje se tedy spíše v rozvinutých státech. 

3.4 Mechanismus působení 

Linkomycin a klindamycin inhibují proteosyntézu. Působí tak, ţe stimulují disociaci 

peptidyl-tRNA z ribosomu (Menninger and Coleman, 1993). Interagují s nukleotidy v 50S 

podjednotce ribosomu, konkrétně v A a P místě 23S rRNA. Zasahují do umístění 

aminoacyl-tRNA v A místě a peptidyl-tRNA v P místě. Brání tedy prodluţování peptidového 

řetězce a stericky blokují postup nascentního peptidu (Schlünzen et al., 2001). 
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3.5 Rezistence k linkosamidům 

Existuje několik mechanismů rezistence k linkosamidům. Nejběţnější způsob je 

methylace cílového místa v 23S rRNA methyltransferasami. Methylace specifického adeninu 

stericky blokuje místo pro navázání antibiotika. Cílové místo působení linkosamidů se 

částečné překrývá s místem působení makrolidů a streptograminu B, tudíţ rezistence 

k jednomu druhu antibiotik vede většinou i k rezistenci vůči dalším druhům (Schlünzen et al., 

2001). Některé druhy stafylokoků enzymaticky modifikují linkosamidy. Obsahují 

O-nukleotidyltransferasu, která připojuje nukleotidyl na cukernou část linkosamidů 

(Brisson-Noël et al., 1988). Dalším rozšířeným způsobem rezistence je odstraňování 

antibiotika ven z buňky. To je zajištěno buď transmembránovým proteinem nebo 

ABC transportérem. Oba mechanismy jsou přítomné v samotném producentovi linkomycinu 

(Peschke et al., 1995).  

3.6 Biosyntéza linkomycinu 

Biosyntéza linkomycinu probíhá v několika krocích. Nejprve se samostatně syntetizují 

dva prekurzory, kterými jsou 4-propyl-L-prolin a methylthiolinkosamid. Ty spolu kondenzují. 

Posledním krokem je N-methylace jiţ připojeného propylprolinu. 

3.6.1 Aminokyselinová část 

Schéma vzniku propylprolinové (PPL) části linkomycinu je znázorněno na obr.2. 

Propylprolinová část linkomycinu vzniká z proteinogenního L-tyrosinu. Pomocí radioaktivně 

značeného L-[U-
14

C]tyrosinu a L-[
15

N]tyrosinu bylo zjištěno, ţe dusík a sedm z devíti uhlíků 

tyrosinu zůstávají v molekule propylprolinu (Witz et al., 1971). První ucelený návrh 

biosyntézy PPL představil Brahme (Brahme et al., 1984a).  

První dva kroky biosyntézy PPL byly nedávno prokázány. Z tyrosinu hydroxylací 

L-tyrosin-3-hydroxylasou vzniká 3,4-dihydroxyfenylalanin (DOPA). Je to jedinečná 

tyrosinhydroxylasa, neboť obsahuje Fe-protoporfyrin IX (hem b) a jako donor redoxních 

ekvivalentů pouţívá tetrahydrobiopterin. Toto spojení dosud nebylo pozorováno. Enzym je 

s tímto kofaktorem více stabilní (Neusser et al.,1998; Novotná et al., v přípravě). Biosyntéza 

PPL pokračuje 2,3-extradiolovým štěpením, při kterém se nejprve rozštěpí aromatické 

jádro (původně z tyrosinu), a následně dochází k cyklizaci do pyrrolového kruhu. Vzniká 

kyselina 4-(3-karboxy-3-oxo-propenyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrol-2-karboxylová (Neusser et al., 

1998; Novotná et al., 2004). Pravděpodobně následuje odštěpení dvou uhlíků, C-methylace 
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alifatického řetězce a dvojitá redukce. Donorem methylové skupiny je S-adenosylmethionin 

(Argoudelis et al., 1969). Pro vznik PPL je nezbytný kofaktor – 7,8-didemethyl-8-hydroxy-

5-deazariboflavin (Coats et al., 1988; Kuo et al., 1988). Zřejmě se účastní redukce 

3-propyliden-∆
1
-pyrrolin-5-karboxylové kyseliny na 3-propyl-∆

2
-pyrrolin-5-karboxylovou 

kyselinu, která je pravděpodobně bezprostřední prekurzor propylprolinu (Kuo et al., 1992).  

2,3-extradiolové štěpení a následná cyklizace do pyrrolového kruhu je společná 

s biosyntézou pyrrolo[1,4]benzodiazepinů (PBD). Nové poznatky o biosyntéze linkomycinu 

vyplynuly ze srovnávacích analýz genů biosyntetických shluků linkomycinu, celesticetinu 

a tří PBD (Koběrská et al., 2008; Koběrská et al., v přípravě; Hu et al., 2007; Li et al., 2009a; 

Li et al., 2009b). Syntéze propylprolinové části se ještě věnuje kapitola 4.4.1. 

 

 

 

 

Obr.2: Schéma biosyntézy propylprolinu. Převzato z Novotná, 2008 
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3.6.2 Cukerná část 

 Cukernou část linkomycinu představuje methylthiolinkosamid (MTL). Byly navrţeny 

dvě cesty syntézy cukerné sloţky (obr.3). Dřívější studie publikovaná v roce 1984 Brahmem 

předpokládala biosyntézu z intermediátů pentózofosfátového cyklu a glykolýzy. Vznik MTL 

byl navrţen jako kondenzace tříuhlíkaté (C1-3 MTL) a pětiuhlíkaté látky (C4-8 MTL) za 

vzniku oktulosa-8-fosfátu. Dále se předpokládala izomerace oktulosy na oktosu, 

defosforylace, redukce C8, transaminace a thiomethylace C1 (Brahme et at., 1984b), ve které 

jako donor methylové skupiny působí S-adenosylmethionin (Argoudelis et al., 1969). 

Na základě sekvenování genového shluku pro produkci linkomycinu byla navrţena 

nová cesta syntézy MTL. Shluk obsahuje totiţ gen kódující protein podobný 

nukleotidyltransferase ve velkém operonu pro syntézu MTL (lmbO). Usoudilo se tedy, ţe na 

počátku dráhy stojí nukleotidem aktivovaný cukr – dTDP-glukosa. (Peschke et al., 1995). 

Tento druhý návrh biosyntézy MTL je dnes přijímán jako správný.   

 

 

 

Obr.3: 2 návrhy biosyntézy methylthiolinkosamidu. Schéma v horní polovině obrázku znázorňuje 

starší návrh syntézy, schéma v dolní polovině dnešní názor. Převzato ze Spíţek el al., 2004 

 

3.6.3 Kondenzace aminokyselinové a cukerné části 

Vznik amidové vazby mezi karboxylovou skupinou propylprolinu a aminovou 

skupinou methylthiolinkosamidu zajišťuje N-demethyllinkomycinsynthetasa (NDLS; obr.4) 

Vzniká N-demethyllinkomycin (NDL). NDLS je oligomerní enzym, který se skládá 

z několika neidentických podjednotek (Chung et al., 1997). Dnes jich zatím předpokládáme 

pět (Koběrská et al., v přípravě). Jediná funkčně prokázaná podjednotka je 

xylosa-5-P 

sedoheptulosa-7-P 

erytrosa-4-P 

oktulosa-8-P 

glukosa-1-P 

dTTP 

dTDP-glukosa 
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aminoacyl-AMP-ligasa kódovaná genem lmbC, která adenylací aktivuje propylprolin 

(Kadlčík et al., v přípravě). Dále NDLS obsahuje pravděpodobnou katalytickou podjednotku 

(LmbE), která vytváří amidovou vazbu mezi prekurzory a interaguje s ostatními 

podjednotkami, aminotransferasovou podjednotku (LmbF) a podjednotku neznámé funkce 

(LmbD). Geny pro tyto čtyři proteiny jsou umístěny v genovém shluku pro syntézu 

linkomycinu vedle sebe. Pátá podjednotka je peptidyl-přenášející protein (PCP – peptidyl 

carrier protein) obsahující fosfopantetheinové vazebné místo. Tato podjednotka je nezbytná 

pro přenos aktivované aminokyseliny. Gen (lmbN), kterým je kódována, je překvapivě 

bifunkční. PCP je kódován 5´-terminální částí genu, zatímco protein vzniklý z 3´-terminální 

části funguje v syntéze MTL jako isomerasa. (Koběrská et al., v přípravě). Účast těchto pěti 

proteinů v kondenzaci MTL a PPL na NDL byla prokázána zatím jen na genetické úrovni 

pomocí inaktivace kódujících genů a sledováním fenotypového projevu inaktivantů.  

Na NDLS závisí moţnost přípravy hybridních antibiotik odvozených od linkomycinu. 

Jiţ bylo vyzkoušeno, ţe deriváty prolinu s prodlouţeným bočním řetězcem na C-4´ 

(4´-butylprolin a 4´-pentylprolin místo 4´-propylprolinu) je NDLS schopná přijmout jako 

substráty. Vznikající deriváty linkomycinu mají větší účinnost neţ linkomycin. Ukazuje to na  

širší substrátovou specifitu aminoacyl-AMP-ligasy, která rozpoznává a aktivuje 

aminokyselinovou část ještě před kondenzační reakcí (Ulanová et al., 2010). Některé 

potenciální prekurzory dostupné z PBD by však NDLS nemusela rozpoznat. Proto se musí 

potvrdit funkce podjednotek NDLS na úrovni proteinů včetně jejich charakterizace.    

 

 

 

 

Obr.4: Kondenzace propylprolinu a methylthiolinkosamidu za vzniku N-demethyllinkomycinu. 

Převzato z Novotná, 2008 

  

PPL MTL N-demethyllinkomycin 
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3.6.4 Konečná modifikace N-demethyllinkomycinu 

Poslední krok biosyntézy linkomycinu je N-methylace N-demethyllinkomycinu 

(propylprolinu) za vzniku linkomycinu (propylhygrové kyseliny; obr.5). Zajišťuje ho 

N-demethyllinkomycinmethyltransferasa kódovaná funkčně prokázaným genem lmbJ 

(Kadlec, 2000). Zdroj methylu je S-adenosylmethionin (Argoudelis et al., 1969).  

 

 
 

 

Obr.5: Methylace N-demethyllinkomycinu. Převzato z Novotná, 2008 

 

3.7 Shluk genů pro biosyntézu linkomycinu 

Základní představu o shluku genů pro biosyntézu linkomycinu v průmyslovém kmeni 

Streptomyces lincolnensis 78-11 představila v roce 1995 Peschke. Izolovala a sekvenovala 

segment DNA, který obsahoval kompletní genovou informaci pro produkci linkomycinu. Tato 

oblast je velká 34 kb a zahrnuje 30 genů biosyntézy, transportu, rezistence a regulace 

(Peschke et al., 1995). Později byla určena sekvence genového shluku i u nízkoprodukčního 

typového kmene Streptomyces lincolnensis ATCC 25466. Srovnáním s kmenem 78-11 byly 

nalezeny odchylky (Koběrská et al., 2008), které zčásti odráţejí odlišnosti obou kmenů, zčásti 

jsou pravděpodobně dány i chybami v sekvenci průmyslového kmene. Hlavním výstupem 

byla revize počtu genů na 29 (Janata et al., 2001). 

 

 

 

Obr.6: Shluk genů pro biosyntézu linkomycinu. Šedě jsou znázorněny rezistenční geny, červeně geny 

pro biosyntézu propylprolinu, modře geny pro biosyntézu methylthiolinkosamidu. Bílá barva značí 

geny pro NDL-methyltransferasu, podjednotky NDL-synthetasy nebo geny neznámé funkce. Převzato 

z Koběrská et al., 2008 

  

N-demethyllinkomycin linkomycin 
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Dnes je k dispozici jiţ genová informace pro produkci celesticetinu (Koběrská et al., 

v přípravě). To je velmi důleţité, neboť srovnáním těchto dvou biosyntetických shluků jsme 

schopni určit alespoň přibliţnou funkci jejich genů. Celesticetinový shluk obsahuje 

23 biosyntetických genů, z toho 18 jich má společných s linkomycinem. Pět nehomologních 

genů se pravděpodobně účastní syntézy salicylátu, který u linkomycinu chybí. U celesticetinu 

naopak chybí geny pro syntézu propylprolinu. Jeho analogem je u celesticetinu prolin, který je 

proteinogenní, a tudíţ jeho syntéza nevyţaduje speciální geny. Společnými geny jsou tedy 

geny pro biosyntézu cukerné části a pro podjednotky NDLS (Koběrská et al., v přípravě).  

Funkce naprosté většiny proteinů byly navrţeny na základě srovnávacích analýz se 

známými proteiny a inaktivací jejich genů. Funkčním testováním však byla prokázána funkce 

jen u několika genů. Studium proteinů kódovaných linkomycinovým shlukem genů nadále 

probíhá. 

Ve shluku genů pro produkci linkomycinu jsou tři rezistenční geny. Gen lmrA kóduje 

integrální membránový protein pro export linkomycinu z buňky. Podle indexu hydropatie 

obsahuje 12 hydrofobních úseků, které naznačují, ţe právě tolikrát tento protein prochází přes 

membránu. Druhý rezistenční protein LmrB patří mezi 23S rRNA methyltransferasy. 

Methylací adeninu (2058 E. coli) modifikuje cílové místo linkomycinu, a tak zabraňuje vazbě 

antibiotika na ribosom (Zhang et al., 1992). Produkt genu lmrC je zřejmě ABC transportér.  

Kromě rezistenčních genů jsou v genovém shluku pro linkomycin geny pro syntézu 

propylprolinu – geny lmbA, B1, B2, W, X, Y. Jejich homology byly nalezeny 

u pyrrolo-benzodiazepinů.  Dále se v genovém shluku nachází geny pro metabolismus 

sacharidů (pro syntézu methylthiolinkosamidu) – lmbG, K, L, M, N, Z, P, O, S, R, T. Produkty 

genů lmbQ a lmbV nejsou podobné ţádným známým proteinům, ale protoţe jsou umístěné 

ve skupině s ostatními geny pro syntézu MTL, soudí se, ţe se budou také podílet na syntéze 

této sloţky.  Geny lmbC, D, E, F kódují podjednotky N-demethyllinkomcinsynthetasy, coţ 

naznačují provedené genetické experimenty (inaktivace genů). Protein LmbC byl z nich 

jediný funkčně prokázán (aminoacyl-AMP-ligasa). Zajímavý je gen lmbN, který se uplatňuje 

v syntéze MTL, a zároveň jeho 5´-terminální část genu kóduje PCP. Tato doména je přítomna 

i v genovém shluku pro celesticetin, je však součástí jiného genu (ccbZ). Gen pro 

N-demethyllinkomycinmethyltransferasu lmbJ byl také funkčně identifikován. Ostatní 

kódované proteiny mají nejspíše regulační funkci (Peschke et al., 1995; Koběrská et al., 2008; 

Koběrská et al., v přípravě).  
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gen (homologní geny u PBD) čeho se účastní pravděpodobná funkce 

lmrA rezistence transmembránový protein 

lmbA (orf6, tomL, sibY) biosyntéza PPL γ-glutamyltransferasa 

lmbB1 (orf12, tomH, sibV) biosyntéza PPL L-DOPA-2,3-dioxygenasa * 

lmbB2 (orf13, tomI, sibU) biosyntéza PPL L-tyrosin-3-hydroxylasa * 

lmbC kondenzace prekurzorů aminoacyl-AMP-ligasa * 

lmbD kondenzace prekurzorů neznámá funkce 

lmbE kondenzace prekurzorů 
acetylglukosaminyl-

fosfatidylinositoldeacetylasa 

lmbF kondenzace prekurzorů aminotransferasa 

lmbG biosyntéza MTL S-methyltransferasa 

lmbIH ? neznámá funkce 

lmbJ 
methylace N-

demethyllinkomycinu 

N-demethyllinkomycin-

methyltransferasa * 

lmbK biosyntéza MTL histidinolfosfatasa 

lmbL biosyntéza MTL dehydrogenasa 

lmbM biosyntéza MTL dehydrogenasa 

lmbN biosyntéza MTL isomerasa 

lmbZ biosyntéza MTL oxidoreduktasa 

lmbP biosyntéza MTL kinasa cukru 

lmbO biosyntéza MTL nukleotidyltransferasa 

lmbS biosyntéza MTL aminotransferasa 

lmbR biosyntéza MTL transaldolasa 

lmbQ ? neznámá funkce 

lmbT biosyntéza MTL glykosyltransferasa 

lmbV ? neznámá funkce 

lmbW (orf5, sibZ) biosyntéza propylprolinu methyltransferasa 

lmrB rezistence methyltransferasa 

lmbX (orf15, tomK, sibS) biosyntéza propylprolinu neznámá funkce 

lmbY (orf14, tomL, sibY) biosyntéza propylprolinu F420 dependentí reduktasa 

lmbU ? neznámá funkce 

lmrC rezistence ABC transportér 

 

Tabulka.1: Předpokládaná funkce genů genového shluku pro linkomycin (Koběrská et al., 2008; 

Koběrská et al., v přípravě). Funkce označené hvězdičkou jsou jiţ prokázané funkčními testy. 
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4 Pyrrolo[1,4]benzodiazepiny 

Pyrrolobenzodiazepiny (PBD) jsou biologicky aktivní látky, které vykazují zvláště 

antitumorovou a dále také antibiotickou aktivitu. Nejvíce prozkoumané, včetně 

osekvenovaného genového shluku pro biosyntézu těchto látek, byly do této doby tři PBD 

(anthramycin, tomaymycin, sibiromycin), proto se bude tato práce zaměřovat právě na ně. 

Hlavní důvod, proč nás PBD zajímají v souvislosti s linkomycinem je ten, ţe obsahují 

dihydropyrrolovou sloţku, která je analogická propylprolinové části linkomycinu. Různé 

druhy PBD mají různé modifikace této sloţky, proto se věří, ţe genovými manipulacemi 

budeme schopni některé z těchto modifikací přenést na linkomycin a vytvořit nové 

antibiotikum, které by mělo lepší vlastnosti a neexistovala by na něj rezistence. 

4.1 Historie studia pyrrolo-benzodiazepinů 

Prvním objeveným pyrrolo-benzodiazepinem byl anthramycin (obr.7) produkovaný 

termofilní bakterií Streptomyces refuines. Působí antibakteriálně na některé druhy 

Gram pozitivních bakterií a cytotoxicky na některé typy nádorů (Tendler and Korman, 1963; 

Leimgruber et al., 1965a). Anthramycin však také vykazuje kardiotoxickou aktivitu (mění 

křivky elektrokardiogramu), a proto se v klinické praxi nepouţívá (Cargill et al., 1974). 

Nedlouho po objevení anthramycinu byly nalezeny další PBD – sibiromycin a tomaymycin 

(obr.7). Sibiromycin je glykosylovaný PBD (jeden ze dvou), který je produkován bakterií 

Streptosporangium sibiricum (Brazhnikova et al., 1972). Tomaymycin produkuje 

aktinomyceta Streptomyces achromogenes. Kromě výše zmíněných biologických aktivit PBD 

působí tomaymycin také na určité typy bakteriofágů (Arima et al., 1972).  

Dnes se výzkum ubírá dvěma směry. Jedním je objevování nových PBD a druhým 

jsou různé modifikace jiţ probádaných PBD za účelem odstranění jejich negativních 

vlastností. 

4.2 Mechanismus působení 

PBD silně inhibují syntézu nukleových kyselin. Příčina tohoto působení je vazba PBD 

ke třem párům bází dsDNA. Největší preference bází pro anthramycin a tomaymycin je 

A-G-A. Další preference pro sekvenci DNA se jiţ liší (Pierce et al., 1993). Konkrétně se 

kovalentně propojuje C-11 PBD s amino-dusíkem (N-2) guaninu. Další stabilizaci zajišťují 

vodíkové můstky. PBD se v malém ţlábku usadí tak, ţe způsobují nepatrnou distorzi DNA, 
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a tudíţ vazba PBD je špatně detekovatelná komplexy excizní opravy (Petrusek et al., 1981). 

Nejpevnější vazba k DNA, a tudíţ největší účinnost, byla pozorována u sibiromycinu. 

Pravděpodobně je to díky sibirosaminové (cukerné) sloţce, která dalšími vodíkovými můstky 

s DNA tuto vazbu stabilizuje. Tomaymycin se váţe na DNA v porovnání těchto tří antibiotik 

s nejniţší frekvencí a nejniţší stabilitou (Hurley, 1977).   

 

 

 

Obr.7: Struktury vybraných pyrrolo-benzodiazepinů. 
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4.3 Struktura pyrrolo-benzodiazepinů 

PBD (obr.7) se skládají z anthranilátové (A) a dihydropyrrolové sloţky (C), které 

spolu vytvářejí benzodiazepinové jádro (B). Anthramycin, tomaymycin i sibiromycin se 

od sebe liší substituenty na obou těchto sloţkách. C kruh můţe být nesaturovaný 

(anthramycin, sibiromycin) nebo saturovaný (tomaymycin). Struktura anthramycinu byla 

navrţena jiţ v roce 1965 kombinací metod nukleární magnetické rezonance a hmotnostní 

spektroskopie (Leimgruber et al., 1965b). Skládá z 4-methyl-3-hydroxyanthranilové kyseliny 

a dehydroprolinakrylamidu. Sibiromycin je sloţen z 4-methyl-3,5-dihydroxyanthranilové 

kyseliny, na které je v poloze 5 navázán sibirosamid, coţ je aminocukr 6-deoxyhexosa. 

Dihydropyrrolovou sloţkou je propylidendehydroprolin. Tomaymycinové prekurzory jsou 

5-methoxy-4-hydroxyanthranilová kyselina a ethylidenprolin. 

4.4 Biosyntéza a genové shluky pyrrolo-benzodiazepinů 

Biosyntéza pyrrolo-benzodiazepinů probíhá obdobně jako u linkomycinu. Nejprve 

jsou syntetizovány dva prekurzory (anthranilátová a dihydropyrrolová část), které jsou 

kondenzovány dohromady. U sibiromycinu je navíc cukerná sloţka, která vzniká z D-glukosy 

(Hurley et al., 1979a). 

Dosud byly osekvenovány tři biosyntetické shluky genů pro tři PBD. První 

osekvenovaný shluk genů pro PBD byl shluk pro anthramycin. Je velký 32,5 kb a obsahuje 

25 genů (Hu et al., 2007). Genový shluk pro tomaymycin je velký 26 kb a zahrnuje 17 genů 

(Li et al., 2009a) a biosyntéza sibiromycinu je kódována 26 geny s velikostí téměř 33 kb (Li 

et al., 2009b).  

4.4.1 Dihydropyrrolová část, porovnání se syntézou linkomycinu 

Dihydropyrrolový prekurzor PBD je analogický k propylprolinové části linkomycinu. 

Porovnáním genových shluků pro produkci linkomycinu a tří PBD se skutečně našly geny, 

které mají tyto látky společné. Linkomycin, anthramycin, sibiromycin a tomaymycin sdílejí 

pět genů – lmbA/orf6/sibY/tomL, lmbB1/orf12/sibV/tomH, lmbB2/orf13/SibU/tomI, 

lmbX/orf15/SibS/tomK a lmbY/orf14/SibT/tomJ, které stojí na počátku biosyntézy těchto látek. 

U syntézy tomaymycinu je vynechán jeden krok, kterým je methylace dvouuhlíkatého 

bočního řetězce. Tato reakce je přítomna u linkomycinu, anthramycinu a sibiromycinu, které 

mají kódovanou methyltransferasu (lmbW/orf5/sibZ). Tyto látky vykazují tedy podobnost 
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dokonce v šesti genech. Po vřazené methylaci či bez ní (tomaymycin) pokračuje biosyntéza 

opět podobně (Hu et al., 2007; Li et al., 2009a; Li et al., 2009b).  

Genové shluky pro biosyntézu anthramycinu i některých jiných  PBD 

(např. porothramycinu) obsahují navíc další geny, které kódují proteiny zodpovědné za 

dodatečné modifikace dihydropyrrolové části, ke kterým nedochází u propylprolinové části 

linkomycinu. Tyto geny by po vnesení do linkomycinového shluku genů mohly tedy jinak 

modifikovat strukturu propylprolinu, a tak by vznikala nová hybridní antibiotika odvozená od 

linkomycinu. Podobně by se mohlo dosáhnout i jednodušší,  a  tedy levnější syntézy jiţ 

zmíněných účinnějších 4´-alkyl-4´-depropyllinkomycinů a 1´-demethyl-4´-alkyl-4´-

depropylklindamycinů. 

Konkrétní sled biosyntetických kroků vedoucích k propylprolinu (u linkomycinu), 

případně k jeho příbuzným derivátům (u PBD) je následovný: Výchozí látkou pro biosyntézu 

dihydropyrrolové části PBD i propylprolinové části linkomycinu je L-tyrosin  (Hurley and 

Zmijewski, 1974). První reakcí je hydroxylace tyrosinu na DOPA, kterou katalyzuje protein 

LmbB2/ORF13/SibU/TomI. Následuje 2,3-extradiolové štěpení a cyklizace do pyrrolového 

kruhu, za které jsou zodpovědné geny lmbB1/orf12/sibV/tomH. Další reakcí je neobvyklá C-C 

hydrolýza – odštěpení glyoxylátu u PBD nebo určitého analogu u linkomycinu. Vzniká 

4-vinyl-2,3-dihydropyrrol-2-karboxylová kyselina. Tato reakce není doposud objasněná. Zdá 

se však, ţe by se jí mohly účastnit enzymy LmbX/ORF15/SibS/TomK. Následuje methylace, 

ke které můţe a nemusí dojít (tomaymycin, linkomycin B). Tento krok katalyzuje  

methyltransferasa kódovaná LmbW/ORF5/SibZ. Dále syntéza pokračuje redukcí 

katalyzovanou F420 dependentní reduktasou LmbY/ORF14/SibT/TomJ. F420 je flavinu 

podobný kofaktor, který je substituovaný postranním řetězcem s různým počtem 

glutamátových zbytků. Je však syntetizován bez těchto zbytků, proto v genových shlucích je 

kódována γ-glutamyltransferasa LmbA/ORF6/SibY/TomL, která tyto zbytky připojí. Tato 

redukce je poslední reakcí v syntéze ethylidenprolinové části tomaymycinu. U syntézy 

linkomycinu dochází ještě k jedné redukci a vzniká propylprolin. Biosyntéza anthramycinu 

a sibiromycinu pokračuje oxidací  na 4-propenyl-2,3-dihydropyrrol-2-karboxylovou kyselinu 

(propylidendehydroprolin). Za tu je zodpovědný protein ORF7/SibW, coţ je 

FAD-dependentní oxidoreduktasa. Propylidendehydroprolin je dihydropyrrolový prekurzor 

sibiromycinu (Hu et al., 2007; Li et al., 2009a; Li et al., 2009b).  

Syntéza dehydroprolinakrylamidové sloţky anthramycinu pokračuje tautomerií 

nesaturovaného iminu na dienamin, který prochází hydroxylací na koncové methylové 

skupině. Tuto reakci katalyzuje zřejmě cytochrom P450 hydroxylasa ORF4. Dále dochází 
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k oxidaci na aldehyd a následně na karboxylovou kyselinu. Enzymy pro tuto reakci (ORF3, 

ORF2) jsou podobné alkoholdehydrogenase a aldehyddehydrogenase. Posledním krokem je 

amidace amidotransferasou ORF1. Takto vzniká dehydroprolinakrylamidová kyselina 

anthramycinu (Hu et al., 2007). Oproti linkomycinu obsahuje čtyři další geny, které by mohly 

být vyuţity k přípravě hybridních látek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8: Návrh biosyntézy dihydropyrrolové sloţky PBD a propylprolinové sloţky linkomycinu. 

Znázorněny jsou pouze enzymy účastnící se syntézy sibiromycinu. Převzato z Li et al., 2009b 

 

 

 

 

 

 

Obr.9: Dihydropyrrolové prekurzory pro syntézu anthramycinu, tomaymycinu a sibiromycinu 

a propylprolin jako prekurzor linkomycinu. 
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4.4.2 Anthranilátová část 

Existují dvě různé cesty biosyntézy anthranilátového prekurzoru PBD. Záleţí 

na pozici hydroxy-skupiny. Pokud je v poloze 9 (anthramycin, sibiromycin) vychází syntéza 

z L-tryptofanu (Hurley et al., 1975) a prochází dráhou primárního metabolismu (Hurley 

and Gairola, 1979). U tomaymycinu a dalších PBD hydroxylovaných v poloze 8 jsou 

výchozími látkami fosfoenolpyruvát a erytrosa-4-fosfát. Jejich následné reakce jsou zahrnuty 

v sekundárním metabolismu (Li et al., 2009a). 

4.4.3 Kondenzace anthranilátové a dihydropyrrolové části 

Kondenzaci anthranilátové a dihydropyrrolové sloţky pyrrolo-benzodiazepinů 

katalyzuje neribosomální peptidsynthetasa (NRPS; obr.10), stejně jako u dalších malých 

peptidů. Je to dvoumodulární megasynthetasa, která je kódována dvěma geny – 

orf21/sibE/tomA a orf22/sibD/tomB. Kaţdý gen kóduje jeden modul. Modulární enzymy jsou 

velmi rozšířené v syntézách biologických látek. Skládají se z modulů, které obsahují několik 

domén účastnící se různých reakcí. Struktura produktu je závislá na počtu a pořadí 

jednotlivých modulů. Je pravidlem, ţe počet modulů odpovídá počtu stavebních jednotek 

molekuly. V našem případě první modul obsahuje dvě katalytické domény – A a T. A doména 

katalyzuje adenylaci, která aktivuje anthranilát. Vzniklý adenylát reaguje s thiolovou 

skupinou na konci fosfopantetheinového ramena T domény (T značí thioesterifikaci) a vzniká 

aktivovaný thioester. Druhý modul se skládá ze čtyř katalytických domén. Kromě domén 

A a T, které aktivují dihydropyrrolovou část, obsahuje navíc doménu C pro tvorbu peptidové 

vazby a doménu Re, coţ je reduktasová doména, která se účastní uvolnění vzniklého PBD 

z NRPS (Challis and Naismith, 2004; Hu et al., 2007; Li et al., 2009b).  
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Obr.10: Schéma kondenzace anthranilátové a dihydropyrrolové části anthramycinu katalyzované 

NRPS. Methionin představuje zdroj methylové skupiny pro oba prekurzory anthramycinu. Převzato 

z Hu et al., 2007 
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5 Překryv v evoluci 

Jiţ před několika desítkami let bylo zřejmé, ţe linkomycin a pyrrolobenzodiazepiny 

obsahují podobné struktury. Nedávno bylo objeveno i genetické pozadí této podobnosti – 

šest homologních genů. Jak je u prokaryot obvyklé, společné geny mezi různými druhy 

bakterií jsou výsledkem horizontálního genového přenosu. V biosyntetickém genovém shluku 

linkosamidů byly pozorovány přenosy genetických elementů na třech úrovních – přenos bloků 

genů (modulární přenos), přenos jednotlivých genů a posun genových segmentů mezi 

sousedícími geny v genovém shluku. Právě modulární přenos genů je zřejmě zodpovědný 

za průnik biosyntetických drah linkomycinu a pyrrolo-benzodiazepinů (Koběrská et al., 

v přípravě). 

Na základě porovnání genových shluků linkomycinu, celesticetinu a PBD jsme 

schopni naznačit evoluci biosyntetické dráhy linkomycinu. Jeho předchůdcem je 

pravděpodobně producent linkosamidu inkorporující do své struktury prolin, obdobně jako je 

tomu u producenta celesticetinu. V evoluci producent prolin-inkorporujícího linkosamidu 

přijal šest genů pro biosyntézu propylprolinu zřejmě od producenta PBD horizontálním 

genovým přenosem. Prekurzorem linkomycinu je propylprolin, zatímco u celesticetinu je to 

pouze prolin. Kondenzační enzymy, které spojují aminokyselinovou a cukernou část, se liší 

svojí specifitou. N-demethyllinkomycinsynthetasa vykazuje mnohem větší preferenci pro 

propylprolin neţ pro prolin a N-demethylcelesticetinsynthetasa (model původní synthetasy) 

přijímá jako substrát pouze prolin. Bakterie produkující původní linkosamid tedy byla 

schopna produkovat propylprolin. Pokud by však zůstala nezměněna substrátová specifita 

kondenzačního enzymu, nemohl by být nový intermediát  vázán s cukernou částí. K tomu, aby 

to bylo moţné, muselo dojít k modifikaci substrátové specifity kondenzující NDLS. To se 

opravdu stalo. V aktivním místě enzymu došlo k několika bodovým mutacím, které měly za 

následek zvětšení tohoto aktivního místa (Koběrská et al., v přípravě; Kadlčík et al., 

v přípravě).  

V této souvislosti lze poznamenat, ţe ke změně substrátové specifity mohlo teoreticky 

dojít i jiným mechanismem zahrnujícím přenos genů z PBD spolu s A doménou NRPS. Ta by 

zajistila okamţité rozpoznání a aktivaci propylprolinu a mohl by se hned syntetizovat 

linkomycin. Tento mechanismus se v evoluci biosyntetické dráhy sice neuplatnil, mohl by 

však být pouţit k syntéze hybridních antibiotik.   
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6 Možnosti hybridních antibiotik 

Velkým problémem dnešní doby z hlediska antibiotik je značné rozšíření rezistence 

na tyto látky. Proto se musí neustále objevovat nová antibiotika nebo jiţ nalezená antibiotika 

upravovat. V posledních letech se díky sekvenování genových shluků pro biosyntézu 

antibiotik umoţnila příprava tzv. hybridních antibiotik. Jedná se o přenos genů z jednoho 

producenta antibiotik do druhého za účelem vzniku nového antibiotika. První takový 

experiment byl vyzkoušen na isochromanchinonových antibiotikách. Kombinací jejich celé 

genové informace vznikly nové látky (Hopwood et al., 1985). Dnes jiţ známe konkrétní geny, 

které se účastní biosyntéz antibiotik, a tak se mohou kombinovat geny, které potřebujeme.  

Takovými úpravami by mohl projít i genový shluk pro produkci linkomycinu. Jiţ bylo 

zmíněno, ţe biosyntéza linkomycinu a PBD probíhá zpočátku stejnou dráhou 

(v aminokyselinové části). U některých PBD syntéza pokračuje dalšími kroky, které jsou 

kódovány dalšími geny. Právě tyto geny by mohly být přeneseny do shluku genů 

pro linkomycin za účelem zisku různých modifikací propylprolinu. Záleţí ale také na enzymu, 

který spojuje prekurzory do molekuly linkomycinu (NDLS). Aby mohl správně fungovat, 

potřebuje prekurzory určité struktury. Jiţ bylo prokázáno, ţe butylprolin a pentylprolin je 

schopná NDLS akceptovat (Ulanova et al., 2010; Kadlčík et al., v přípravě), ale jiné 

modifikované prekurzory by nemusela být schopná přijmout. Proto jeden směr výzkumu je 

identifikace a charakterizace podjednotek NDLS. Obejitím sloţitých úprav podjednotek 

NDLS, které by byly potřeba pro získání specifického aktivního místa enzymu, by mohlo být 

přenesení genu aktivační domény (A domény) z PBD spolu s geny rozšiřujícími molekulu 

propylprolinu. A doména by pak bez problémů rozeznala modifikovaný propylprolin, protoţe 

by byl shodný s jejím přirozeným substrátem. 

Bylo zjištěno, ţe nejúčinnějšími látkami odvozenými od linkomycinu jsou 

4´-alkyl-4´-depropyllinkomyciny a 1´-demethyl-4´-alkyl-4´-depropylklindamyciny. Jejich 

chemická syntéza je však velmi komplikovaná a nákladná. Přípravou hybridních antibiotik by 

se mohla otevřít nová cesta přípravy těchto látek, která by byla mnohem přijatelnější.  
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7 Závěr 

Ačkoli linkomycin a zvláště jeho derivát klindamycin jsou hojně vyuţívaná antibiotika 

v humánní i veterinární medicíně, mohou být jejich vlastnosti nadále vylepšovány. Jejich 

modifikované struktury (především 4´-alkyl-4´-depropyllinkomyciny a 1´-demethyl-4´-alkyl-

4´-depropylklindamyciny) vykazují mnohem větší účinnost neţ jejich mateřská antibiotika. 

Jednou z cest k získání těchto látek je produkce hybridních antibiotik. Pro tento účel by se 

mohly pouţít pyrrolo-benzodiazepiny, neboť sdílí s linkomycinem společnou biosyntetickou 

dráhu, která u různých PBD pokračuje dalšími reakcemi. Geny zodpovědné za tyto následující 

reakce by mohly po přenesení do linkomycinového genového shluku různě modifikovat 

strukturu linkomycinu v jeho aminokyselinové části. V této souvislosti se dnešní výzkum 

ubírá několika směry. Nové PBD jsou stále objevovány a charakterizovány a ty jiţ dobře 

prozkoumané jsou sekvenovány. Například naše laboratoř se právě zabývá sekvenováním 

genového shluku pro produkci porothramycinu, který obsahuje pravděpodobně pět genů, které 

by mohly modifikovat linkomycin. Dalším velkým tématem je identifikace podjednotek 

N-demethyllinkomycinsynthetasy. Její substrátová specifita je totiţ rozhodující pro moţnost 

přípravy hybridních antibiotik. Mým úkolem v budoucí diplomové práci je charakterizace 

genu lmbX, jehoţ protějšky byly nalezeny u PBD (orf15/sibS/tomK). Inaktivací genu lmbX 

bylo prokázáno, ţe se účastní biosyntézy aminokyselinové části linkomycinu (propylprolinu). 

Domníváme se, ţe protein LmbX katalyzuje třetí krok biosyntézy propylprolinu.  
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