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Abstrakt CZ 
 

Narůstající výskyt bakterií rezistentních k antibiotikům je alarmující. Proto je 

důležité hledat nové antimikrobiální látky, které působí proti těmto rezistentním 

kmenům jinými mechanismy než tradiční antibiotika a přitom nevyvolávají rezistenci. 

Mezi tyto látky patří kationické antimikrobiální peptidy (AMPs), které permeabilizují 

nebo rozbíjejí buněčnou obálku bakterií, což vede k úniku jejich cytoplazmatických 

komponent a následné smrti bakterií. 

Tato disertační práce je zaměřená na studium mechanismu účinků nových 

antimikrobiálních peptidů, které jsem izolovala z jedu volně žijících včel. V rámci této 

práce jsem identifikovala šest nových AMPs, které jsme pojmenovali jako panurginy 

(PNGs), codesan (COD) a antapiny (ANTPs). Tyto peptidy jsme izolovali z jedu tří 

různých druhů včel (Panurgus calcaratus, Collete daviesanus a Anthophora plumipes). 

Dále jsem se podílela na studiu strukturních vlastností lasiocepsinu (Las), 

antimikrobiálního peptidu popsaného již v minulosti v naší laboratoři. Všechny 

studované peptidy vykazují aktivitu proti různým kmenům bakterií a nízkou, popřípadě 

mírnou hemolytickou aktivitu. Pro studium vlivu fyzikálně chemických parametrů, jako 

jsou kationicita, hydrofobicita, α-helicita a amfipaticita, na jejich strukturu a biologické 

aktivity, jsme připravili sérii analogů PNG, COD a ANTP. NMR měření a molekulární 

modelovaní ANTPs a Las nám umožnilo zjistit vliv sekundární struktury peptidů na 

jejich biologickou aktivitu. 

Hlavní část mé disertační práce je zaměřena na interakci těchto peptidů s uměle 

vytvořenými membránami – lipozómy. Zhotovila jsem negativně nabité lipozómy 

imitující bakteriální membránu a neutrální lipozómy imitující membránu eukaryotních 

buněk. Interakce peptid-membrána byly také studovány s využitím  buněk  E. coli, kdy 

jsme zjistili, že naše peptidy způsobují permeabilizaci jak jejich vnější, tak i vnitřní 

membrány. Prokázali jsme, že všechny testované peptidy vykazují vyšší 

permeabilizační aktivitu proti anionickým lipozómům imitujících membránu bakterií 

než těm, které imitují membránu eukaryotických buněk. Tato skutečnost dobře koreluje 

s jejich antimikrobiální a hemolytickou aktivitou.  

Na závěr můžeme shrnout, že antimikrobiální peptidy objevené v naší laboratoři 

působí specificky na membránu bakterií, přičemž smrt bakterií je způsobena rozrušením 

jejich membrány. 
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Abstract EN 
 

The growing emergence of bacteria resistant to conventional antibiotics is very 

alarming. This has prompted an intensive search for alternative antimicrobial agents 

which kill bacteria with different modes of action than do traditional antibiotics and do 

not develop drug resistance. Among these, antimicrobial peptides (AMPs) are 

considered as promising compounds against resistant pathogens. These positively 

charged peptides permeabilize or disrupt bacterial cell envelope which leads to leakage 

of cytoplasmic components and cell death.  

The aim of my dissertation thesis was the study of the action mechanism of novel 

antimicrobial peptides which I have isolated from the venom of different wild bees. I 

identified six novel AMPs which were named panurgines (PNG), codesane (COD) and 

antapines (ANTPs). These peptides were isolated from the venom of three different bee 

species (Panurgus calcaratus, Collete daviesanus and Anthophora plumipes). I was also 

involved in the structural studies of lasiocepsin (Las), the antimicrobial peptide 

identified in the venom earlier in our laboratory. All studied peptides possess activity 

against various strains of bacteria and low or moderate hemolytic activity. We prepared 

series of PNG, COD and ANTP analogs in order to study the effect of physicochemical 

properties such as cationicity, hydrophobicity, α-helicity and amphipathicity on their 

structure and biological activities. NMR measurements and molecular modeling of 

ANTPs and Las helped us to elucidate the effect of peptides secondary structure on their 

biological activity. 

The main part of the dissertation focuses on the study of the interactions of these 

peptides with artificially made membrane – liposomes. For this purpose I constructed 

negatively charged liposomes, as a general model of bacteria membrane, and uncharged 

liposomes, as a model of eukaryotic cells membrane. These peptide-membrane 

interactions were also followed on the outer and inner membrane of E. coli cells, 

resulting in the permeation of outer as well as inner membrane. We have shown that all 

tested peptides have stronger potency to permeabilize bacteria-mimicking anionic 

membranes than those which mimic eukaryotic cell membrane. That is generally in 

good agreement with their antimicrobial and hemolytic activity. In summary we can 

conclude that the antimicrobial peptides discovered in our laboratory act specifically 

against bacterial cell membrane and their killing mechanism involve membrane 

disruption. 
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Seznam použitých zkratek 

Abu aminobutanová kyselina 

Aca 1-aminocyklohexan karboxylová kyselina 

ACN acetonitril 

AMPs antimikrobiální peptid(y) 

ANTPs antapin(y) 

B.s. Bacillus subtilis 

C.a. Candida albicans 

CD cirkulární dichroizmus 

CFU počet jednotek kolonií (z ang “Colony Forming Units“) 

CL kardiolipin 

CODs codesan(y) 

DIPC N,N´-diisopropylkarbodiimid 

DMF N,N´-dimethylformamid 

DNA deoxynukleová kyselin 

DOPC dioleoylfosfatidylcholin 

DOPE dioleoylfosfatidylethanolamin 

DOPG dioleoylfosfatidylglycerol 

DPC dodecylfosfocholin 

DPPG dipalmitoylfosfatidylglycerol 

DTT 1,4-dithiotreitol 

E.c. Escherichia coli 

Fmoc 9-fluorenylmethyloxykarbonyl 

GUV lipozómy (z ang. “Giant Unilamellar Vesicles“) 

HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti 

HOBt 1-hydroxybenztriazol 

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fázi 

Ch cholesterol 

Ksv Stern-Volmerova konstanta 

LC lytická koncentrace 

LB Luria-Bertani medium  

LUV lipozómy (z ang. “Large Unilamellar Vesicles“) 
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MIC minimální inhibiční koncentrace 

MRSA methicilin resistentní Staphylococcus aureus 

MS hmotnostní spektrometrie 

M.l. Micrococcus luteus 

NBD-PE N-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl fosfatidylethanolamin 

Nle norleucin 

NMR nukleární magnetická rezonance 

NPN N-fenyl-1-naftylamin 

OD optická hustota 

ONPG o-nitrofenyl-β-galaktosid 

P.a. Pseudomonas aeruginosa 

PNGs panurgin(y) 

RCM kruhotvorná metatheze (RCM z ang. “Ring-Closing Metathesis“). 

RNA ribonukleová kyselina 

S.a. Staphylococcus aureus 

SDS sodium dodecylsulfát 

SPPS syntéza peptidu na pevné fázi (z ang. “Solid Phase Peptide 

Synthesis“) 

SUV lipozómy (z ang. “Small Unilamellar Vesicles“) 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TFA trifluoroctová kyselina 

TFE trifluorethanol 

ÚOCHB AV ČR Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České 

republiky 

VRE vankomycin – rezistentní Enterococc 
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1 Úvod 

1.1 Antimikrobiální peptidy 

Evoluce a přirozený výběr obdařily všechny organizmy různorodými obrannými 

systémy potřebnými pro jejich přežití. Jedním z obranných systémů, který je součástí 

vrozené imunity a tvoří první obrannou linii, jsou antimikrobiální peptidy (AMPs). 

AMPs se nachází ve všech formách života počínaje prokaryonty a konče lidmi
1
.  

Počátky výzkumu AMPs jsou spojeny s prací vědců Spitznagelem a Zeyou.      

V 60-tých letech minulého století se jim podařilo zjistit, že některé bílkoviny a peptidy 

v leukocytech vykazují antimikrobiální vlastnosti
2, 3

. Později byly tyto látky 

pojmenovány jako antimikrobiální peptidy. Avšak výraznější výzkum AMPs začal 

v roce 1972, když Boman pozoroval, že octomilka obecná je schopná přežít i po 

několika dnech inkubace v přítomnosti bakterie Aerobacter cloacae
4
. Při dalším 

zkoumání se v roce 1980 Bomanovi a jeho skupině podařilo izolovat první AMP 

(cecropin) z hemolymfy kukly nočního motýla martináče Hyalophora cecropia
5
. 

Dalším objevem byly AMPs izolované v roce 1987 vědcem Zasloffem z kůže žab, které 

byly pojmenovány jako magaininy
6
. Dnes je v databázi AMPs (Antimicrobial Peptide 

Database)
7
 evidováno více než dva tisíce antimikrobiálních peptidů, přičemž polovina 

z nich byla izolována z hmyzu.  

Tyto molekuly hrají životně důležitou roli při přežití v prostředí bohatém na 

mikroorganismy. Antimikrobiální peptidy působí hlavně proti Gram-pozitivním a 

Gram-negativním bakteriím. Avšak jejich spektrum působení je mnohem širší. 

V literatuře jsou popsány i účinky proti prvokům
8
, kvasinkám

9
, plísním

9
 a dokonce i 

proti rakovinným buňkám
10

. Přesný mechanismus účinku stále není zcela vysvětlen. 

V současné době je v literatuře popsáno několik modelů účinku AMPs
11

. Tyto modely 

se však většinou omezují na mechanizmus účinku pouze jedné skupiny AMPs, a to 

kationických α-helikálních peptidů. Prvním krokem, společným ve všech modelech 

působení, je atrakce kladně nabitého peptidu k záporně nabitému povrchu bakteriální 

membrány vlivem elektrostatických sil a následné uspořádání do α-helikální struktury 

během interakce s membránou. Dále následuje vnoření peptidu do membrány, čímž 

dochází k tvorbě trhlin, děr nebo pórů a následně k smrti bakterie
12

 (viz podrobněji 

kapitola 1.5). 
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Flemingův revoluční objev penicilínu
13

 v roce 1928 odstartoval tzv. éru antibiotik. 

V dnešní době jsou antibiotika stále ještě považována za „zlatý standard“ v boji proti 

bakteriálním infekcím, ale bohužel ne na dlouho. Nadměrné užívaní antibiotik a někdy 

i zneužívání jejich širokospektrálních účinků vedlo k vzniku rezistentních patogenů jako 

např. methicilin–rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), methicilin–rezistentní 

Staphylococcus epidermidis (MRSE), vankomycin–rezistentní Enterococci (VRE), 

penicilin–rezistentní Streptococcus pneumoniae a mnoho dalších. Z důvodu stále 

stoupajícího vzniku rezistentních kmenů baktérií je důležité hledat nové látky 

s podstatně odlišným mechanismem účinku. Když uvážíme, že AMPs jsou úspěšné 

v přírodě mnoho milionů let a přitom jsou efektivní i dnes, mohou tak tvořit slibnou 

skupinu látek použitelnou proti baktériím rezistentním na dostupná antibiotika
14

. Cílem 

terapeutického zásahu AMPs je buněčná membrána a způsobený účinek je poměrně 

rychlý. Proto věříme, že si bakterie proti tomuto působení vytvoří rezistenci jen velmi 

obtížně. Nicméně nějaké mechanismy vzniku rezistence, které souvisely hlavně se 

změnou náboje a složením membrány, již byly v literatuře popsány
15

. Všeobecně se ale 

věří, že tyto složité, vysoce specifické mechanismy vzniku rezistence nejsou 

aplikovatelné na všechny AMPs.  

Při klinickém použití AMPs můžeme narazit na několik problémů, které ale nejsou 

nepřekonatelné. Jednou z hlavních nevýhod při systémovém použití AMPs je jejich 

nestálost v lidských tekutinách vzhledem k přítomnosti proteolytických enzymů. Proto 

se spíš uvažuje o jejich aplikaci pro povrchové bakteriální infekce, jako jsou nehojící se 

rány diabetických pacientů, bércové vředy, infekce očního vaku, lokalizovaná infekční 

ložiska v kostech (osteomyelitida), infekce vnějšího zvukovodu, vaginální infekce a 

infekce močových cest, infekce kůže, infekce sliznice a další
16

. I při těchto aplikacích 

však je potřeba pamatovat na stabilitu peptidů vůči proteolytickému štěpení. Jednou z 

možností jak zabránit tomuto štěpení je jejich modifikace inkorporací 

neproteinogenních aminokyselin do jejich sekvence. Několik studií také ukazuje, že 

AMPs působí synergicky s běžně dostupnými antibiotiky
17

, což rozšiřuje možnosti 

jejich použití. Pro terapeutické účely se sleduje také toxicita peptidů vůči eukaryotním 

buňkám. Cílem je navrhnout a připravit peptid, který by působil hlavně proti bakteriím a 

byl neškodný pro naše buňky. Proto jsem i v mé studii AMPs testovala nejen vůči 

bakteriím, ale také jsem stanovovala hemolytickou aktivitu jako vyjádření míry jejich 

toxicity. Dalším problémem pro klinická použití by mohla být také vysoká výrobní 

cena. Navzdory výše uvedeným problémům je na trhu několik antibiotik peptidového 
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složení. Nisin je peptid se 34 aminokyselinami, který slouží jako konzervant 

v potravinách už 50 let
16

. Dále antibiotika polymyxin B a gramicidin, která se používají 

na povrchové bakteriální infekce
16

. V preklinických a klinických studiích se nachází 

několik dalších AMPs. Derivát histatinu, P-113, je zkoumán pro léčbu ústních kandidóz. 

Dále MBI-594, analog indolicidinu, se nachází v druhé fází klinických studií a měl by 

být použit na léčbu akné. Dalším analogem indolicidinu je omiganan (MBI-226), který 

by měl být použit pro prevenci bakteriální kolonizace katetrů
1, 18,

 
19, 20

. Bohužel 

pexiganan, analog magaininu, který měl být použit na léčbu syndromu diabetické nohy, 

byl v posledním stadiu zkoušek zamítnut pro klinické použití
21

. 

Všeobecně můžeme říct, že antimikrobiální peptidy představují zajímavou skupinu 

látek, které mohou v budoucnu nalézt uplatnění v klinické praxi. 

 

1.2 Klasifikace antimikrobiálních peptidů 

Antimikrobiální peptidy jsou různorodé molekuly, které je možné rozdělit do 

několika skupin na základě jejich náboje, prostorové struktury a aminokyselinového 

složení. Podle náboje je rozdělujeme na anionické a kationické antimikrobiální peptidy. 

Anionické AMPs představují relativně málo zastoupenou skupinu. Příkladem jsou 

krátké peptidy bohaté na asparagovou kyselinu, které byly izolovány z ovčího plicního 

surfaktantu
22

, či peptid dermcidin složený ze 47 aminokyselin izolovaný z lidského 

potu
23

. Dominantní skupinu tvoří kationické AMPs, kterým se budu v této kapitole 

věnovat podrobněji. Všeobecně platí, že kationické AMPs jsou obvykle složeny         

z 10 – 50 aminokyselin. Kladný náboj je dán přítomností pozitivně nabitých 

aminokyselin lysinu a/nebo argininu, které se v sekvenci AMPs vyskytují ve větší míře. 

Další společnou vlastností všech kationických AMPs je jejich amfipatický charakter, 

který je dán přítomností jak hydrofobních tak hydrofilních aminokyselin a to tak, že 

jsou tyto odlišné skupiny aminokyselin umístěny na opačných stranách molekuly. Podle 

struktury můžeme kationické AMPs rozdělit do tří hlavních skupin
24, 25, 26

: i) lineární α-

helikální peptidy, ii) cyklické peptidy obsahující několik Cys vytvářejících disulfidové 

můstky, iii) lineární peptidy obsahující větší počet určité aminokyseliny (nejčastěji je to 

Pro, Gly, Trp a His) a nakonec bychom do tohoto dělení mohli zařadit i další skupinu 

iv) peptidy obsahující nekódované aminokyseliny. 
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1.2.1 Lineární α-helikální kationické antimikrobiální peptidy 

Lineární α-helikální kationické antimikrobiální peptidy jsou jedním z nejvíce 

zastoupených typů AMPs v přírodě. Proto je tato skupina nejrozsáhlejší a nejvíce 

prozkoumaná. Převážně se jedná o peptidy obsahující 12-40 aminokyselin, které byly 

izolovány z různých zdrojů (např. z kůže žab
27, 28

, z jedu mravenců
29

, vos
30

, štírů
31

, 

 tkáně ryb
32

, ale též i z člověka
33

). Ve vodném prostředí tyto AMPs tvoří neuspořádanou 

strukturu, která se v přítomnosti biologických membrán, či uměle připravených 

membrán (lipozómy), micel (sodium dodecylsulfát SDS), či některých rozpouštědel 

(trifluorethanol) mění na amfipatický α-helix
15, 26

. U některých peptidů byl pozorován 

ohyb uvnitř sekvence molekuly, nejčastěji v místě Pro. 

Nejvíce studované α-helikální AMPs patří do rodiny cecropinu. Cecropiny A, B 

obsahující 37 aminokyselin byly izolovány z hemolymfy kukly nočního motýla 

martináče Hyalophora cecropia
5
. Později byly v hemolymfě objeveny i cecropiny C, D, 

E a F, které vykazují určitou homologii s cecropiny A a B
34

. Savčí analog, cecropin P1, 

byl izolovan z prasečího tenkého střeva
35

. NMR měřením bylo zjištěno, že cecropin A 

v prostředí napodobující membránu tvoří amfipatickou α-helikální konformaci, přičemž 

v úseku Gly-Pro dochází k flexibilnímu ohybu molekuly
36

. Cecropin P1 také tvoří 

amfipatickou α-helikální konformaci, která je ale kontinuální po celé délce bez tvorby 

ohybu
37

. 

Další dobře charakterizovanou skupinou jsou magaininy. Magaininy obsahují 23 

aminokyselin a byly izolovány z kůže žab Xenopus laevis
6
. Tyto peptidy vykazují 

antibakteriální a antifungální aktivitu. Po interpretaci NMR měření bylo zjištěno, že 

magainin2 vytváří nepřerušenou α-helikální konformaci
38

 (Obrázek 1 A).  

Melittin, obsahující 26 aminokyselin, byl izolován z jedu včely medonosné Apis 

meliffera
39

. Melittin podobně jako cecropin A vytváří α- helikální konformaci s ohybem 

uprostřed sekvence
40

. Melittin vykazuje antimikrobiální, ale především značnou 

hemolytickou aktivitu. Syntetické hybridní peptidy složené ze sekvencí cecropinu a 

melittinu vykazují široké spektrum antimikrobiální aktivity s nízkou hemolytickou 

aktivitou
41

. 

Jako další příklady a-helikálních AMPs uvádím buforin II izolovaný ze žáby Bufo 

gargarizans
42

, pardaxin izolovaný z platýse Pardachirus marmoratus
43

 (Obrázek 1 B) a 

také lidský cathelicidin LL-37 izolovaný z myelocytů, metamyelocytů a neutrofilů
44

. 
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I v naší laboratoři jsme objevili několik nových AMPs patřících do této skupiny. 

Jsou to převážně kratší AMPs izolované z jedu volně žijících včel. Kupříkladu 

melectin
45

, lasioglossiny
46

, macropin
47

, halictiny
48

, panurginy
49

 a codesan
50

 izolované z 

jedu včely Melecta albifrons, Lasioglossum laticeps, Macropis fulvipes, Halictus 

sexcinctus, Panurgus calcaratus a Collete daviesanus. Tyto peptidy obsahují 12 až 18 

aminokyselin. Modifikací všech zmíněných peptidů bylo připraveno několik analogů za 

účelem zvýšení antimikrobiální aktivity a snížení hemolytické aktivity. 

 

1.2.2 Cyklické kationické antimikrobiální peptidy obsahující 

disulfidické můstky 

AMPs obsahující dva a více Cys vytváří prostřednictvím tvorby disulfidových 

můstku cyklické struktury. Nejčastěji zastoupenou strukturou v jejich molekule je 

takzvaná β-vlásenka (z ang “β-hairpin“), která je tvořena antiparalelním β-listem a 

stabilizovaná disulfidovými můstky
24, 25

. Do skupiny AMPs, jejichž prostorová 

struktura obsahuje β-vlásenku, patří např. tachiplesiny
51

 izolované z kraba Tachypleus 

tridentatus, proterginy
52

 izolované z prasečích leukocytů a hovězí laktoferricin B 

(Obrázek 1 C), který vzniká v organismu pepsinovým štěpením laktoferrinu
53

. Některé 

cyklické AMPs mohou také obsahovat i α-helikální časti např. lasiocepsin
54

, který byl 

izolován v naši laboratoři z jedu včely Lasioglossum laticeps. Nejpočetnějším členem 

této skupiny jsou defensiny. Defensiny jsou malé proteiny (velikosti 30 – 50 

aminokyselin), které vykazují antimikrobiální vlastnosti. Jsou součástí imunitního 

systému savců, hmyzů a rostlin. Defensiny ve většině případu tvoří strukturu β-listu 

stabilizovanou tvorbou třech až čtyř disulfidových můstku. Rostlinné a hmyzí defensiny 

obsahují kromě β-listu i α-helikální struktury
24, 25

. V naši laboratoři byl izolován 

defensin lucifensin
55

 z larev much bzučivky zelené (Lucilia sericata). Lucifensin (40 

aminokyselin) je tvořen α-helixem a β-listem, přičemž celá struktura je stabilizovaná 

třemi disulfidovými můstky
56

 (Obrázek 1. D). 
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1.2.3 Lineární kationické antimikrobiální peptidy obsahující větší 

zastoupení určité aminokyseliny 

Některé AMPs se vyznačují vysokým obsahem jedné aminokyseliny (převážně je 

to Trp, Pro, Gly, Arg a His). Do této skupiny patří lidský histatin 1, histatin 3 a histatin 

5 obsahující 38, 32 a 24 aminokyselin a z toho vždy sedm histidinů
57

, prasečí PR-39 

obsahující 39 aminokyselin a z toho deset argininů a devatenáct prolinů
58

 a prasečí 

tritrpticin obsahující 13 aminokyselin a z toho tři tryptofany (Obrázek 1 F). Nejvíce 

prostudovaný indolicidin, který byl izolován z hovězích neutrofilů, obsahuje 13 

aminokyselin a z toho pět tryptofanů a tři proliny. V prostředí napodobující membránu 

vytváří strukturu klínového tvaru (z ang. “wedge-shaped“)
59

 (Obrázek 1 E). Indolicidin 

vykazuje kromě aktivity proti širokému spektru bakterií také i anti-HIV účinky. 

Antivirálně působí při koncentraci 174 µM. Během 5 min byla pozorována víc než 50% 

inaktivace HIV, přičemž 100% inaktivace byla dosažena během hodiny
60

, 
61

. 

 

1.2.4 Kationické peptidy obsahující nekódované aminokyseliny 

Do této skupiny patří AMPs produkované bakteriemi, které v důsledku 

postranslačních modifikací obsahují nekódované aminokyseliny. Patří sem např. peptid 

alamethicin obsahující β-aminobutanovou kyselinu a L-fenylalaninol
25

. Lantibiotika 

jsou skupina peptidů, které obsahují thioeterovou aminokyselinu lanthionin nebo 

methyllanthionin
62

. Známým lantibiotikem je nisin, který obsahuje kromě 3-

methyllanthioninu ještě dehydroalanin a dehydrobutyrin.  
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A B

C D

E F

 

Obrázek 1: 3D struktury vybraných AMPs. Struktura α-helixu je zobrazena modře, β-list červeně, 

smyčka (z ang. “loop“) růžově a disulfidové můstky žlutě. A) magainin (PDB ID: 2MAG) vytváří 

nepřerušený α-helix, zatímco B) pardaxin (PDB ID: 2KNS) vytváří α-helix s ohybem uprostřed.            

C) lactoferricin B (PDB ID: 1LFC) vytváří strukturu β-vlásenky stabilizovanou disulfidovým můstkem. 

D) lucifensin (PDB ID: 2LLD) vytváří strukturu α-helixu a β-listu, přičemž cela struktura je stabilizovaná 

třemi disulfidovými můstky. E) indolicidin (PDB ID: 1G89) a F) tritrpticin (PDB ID: 1D6X) vytváří 

strukturu klínového tvaru (z ang. “wedge-shape“). 

 

1.3 Vztah mezi strukturou peptidu a biologickou aktivitou 

Studium strukturně-aktivitních vztahů nám umožňuje zjistit, které změny 

ve struktuře peptidů mají pozitivní nebo negativní odpověď na biologickou aktivitu. 

Studium strukturně-aktivitních vztahů bylo také předmětem této dizertační práce, kde 

jsem systematicky měnila jednu či dvě aminokyseliny v sekvenci peptidu za jiné 

aminokyseliny. Pro daný peptid byla vždy stanovena jeho antimikrobiální aktivita jako 

minimální koncentrace inhibující růst bakterií (MIC) a též hemolytická aktivita 

vyjádřená jako koncentrace peptidu způsobující 50% lyzi lidských erytrocytů (LC50). 

Pro praktické použití je důležité, aby AMPs měly vysokou antimikrobiální aktivitu a 
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nízkou hemolytickou aktivitu. Všeobecně je známo, že antimikrobiální a hemolytická 

aktivita amfipatických α-helikálních AMPs může být ovlivněna různými parametry, 

jako jsou délka sekvence, náboj, helicita, hydrofobicita a amfipaticita
26, 63, 64

. 

 

A) Sekvence AMPs 

Přírodní α-helikální AMPs mají různorodou primární sekvenci s přibližně 50% 

obsahem hydrofobních aminokyselin. Délka sekvence peptidů se pohybuje mezi 12 až 

40 aminokyselinami. Některé z nich mají ohyb (z ang. “hinge or kink“) způsobený 

přítomností prolinu nebo glycinu v jejich sekvenci. 

Sekvence AMPs izolovaných z různých zdrojů je jedinečná. Určitě stojí za zmínku 

statistická analýza Tossiho a spol., kteří zjišťovali sekvenční homologii 150 

studovaných α-helikálních AMPs
65

. Jak je ukázáno na Obrázek 2., nejvýraznější shoda 

byla pozorována jen v poloze 1 (70% Gly) a v poloze 8 (50% Lys) a v poloze 6 (40% 

Leu). Přítomnost Gly na začátku sekvence může hrát jistou roli při ochraně peptidu před 

aminopeptidasami. Dalším důležitým strukturním rysem je C-koncová amidace peptidu, 

která patří k nejběžnějším postranslačním modifikacím AMPs. Tato modifikace je může 

chránit před účinkem karboxypeptidas. 

 

Obrázek 2: Statistická analýza 150 antimikrobiálních peptidů obsahujících 20 aminokyselin. Grafické 

zobrazení prezentuje frekvenci (%) s jakou se různé aminokyseliny nachází v jednotlivých polohách. 

Obrázek byl převzat z publikace č. 65. 
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B) Náboj AMPs 

Společným rysem všech kationických AMPs je přítomnost lysinu a/nebo argininu 

v sekvenci peptidů. Tyto pozitivně nabité aminokyseliny udávají celkový náboj (z ang. 

“net positive charge“) AMPs, který byl zaznamenám od +2 do +10. Zvyšováním náboje 

(inkorporací Lys nebo Arg) dochází k ovlivnění biologických aktivit.  

 

C) Hydrofobicita a amfipaticita 

Další faktor ovlivňující biologickou aktivitu je hydrofobicita a amfipaticita. 

Zobrazení α-helikálních AMPs v Schiffer-Edmundsonově projekci
66

 nám umožnuje 

vidět vzájemné rozložení hydrofobních a hydrofilních aminokyselin (Obrázek 3). 

Parametr, který souvisí s hydrofobicitou a amfipaticitou se nazývá polární úhel
65

. 

Polární úhel je úhel výseku polárních aminokyselin a určuje míru relativního rozdělení 

amfipatického α-helixu na polární a nepolární část (Obrázek 3 A). Většina přirozeně se 

vyskytujících α-helikálních AMPs má polární úhel 140°-180°. 

A B

 

Obrázek 3: A) Schiffer-Edmundsonova projekce peptidu B) Zobrazení amfipatické struktury 

magaininu2. Horní obrázek v pohledu ve směru osy a spodní obrázek boční pohled. Hydrofobní 

aminokyseliny jsou zobrazeny modře, hydrofilní aminokyselin červeně a šedě je zobrazen Gly. Zeleně je 

zobrazen polární úhel. 

 

α-Helikální antimikrobiální peptidy získávají amfipatický charakter až po vytvoření 

své α-helikální konformace
25, 63

. U této konformace pozorujeme při pohledu v ose         

α-helixu na jedné straně (helixu) hydrofobní aminokyseliny a na druhé straně hydrofilní 

aminokyseliny a to včetně bazických aminokyselin (Arg, Lys) (Obrázek 3 B). Z našich 

zkušeností víme, že tvorba amfipatické struktury je pro aktivitu AMPs důležitá, avšak 

tvorba dokonale-amfipatického peptidu (polární úhel 180°) neměla vždy očekávaný 

účinek (vysokou antimikrobiální aktivitu) (viz kapitola 4.1.1). 
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Hydrofobicita může ovlivnit rozpustnost AMPs ve vodě a je dána počtem 

hydrofobních aminokyselin (nejčastěji 40-60%). Pro aktivitu AMPs je důležité, aby 

hydrofobicita peptidu nebyla příliš nízká (interakce hydrofobních aminokyselin s 

membránou je pak nevýrazná) nebo příliš vysoká (může dojit k snížení rozpustnosti a 

shlukování peptidu, ale hlavně ke zvýšení cytotoxicity peptidu pro eukaryotní 

buňky)
25, 63

. 

 

Na závěr lze shrnout, že biologická aktivita peptidu není určena jediným 

parametrem, ale jejich vzájemnou kombinací. Všechny parametry se navzájem ovlivňují 

tzn. že záměna jedné aminokyseliny za jinou v sekvenci může vést k ovlivnění vícero 

parametrů. Všechny peptidy jsou jedinečné a neexistuje žádné pravidlo, které by 

určovalo optimální náboj, délku sekvence či počet hydrofobních aminokyselin pro 

dosažení maximální antimikrobiální aktivity a nízké cytotoxicity. Zde se vychází 

především z empirických znalostí experimentátora. 

 

1.4 Jiné fyzikální a strukturní vlastnosti peptidů, které 

mohou ovlivnit biologickou aktivitu peptidů 

A) Kation-π interakce 

Jedná se konkrétně o kation-π interakce
67

, které mohou zvýšit schopnost peptidu 

penetrovat do membrány. Kation-π interakce, mezi guanidinovým iontem argininu a      

π-elektronovým oblakem tryptofanu, hrají důležitou úlohu v proteinech (např. při 

stabilizaci proteinu, při vazbě substrátu do aktivního místa enzymu a také při 

enzymatické katalýze)
67

. V literatuře je uvedeno, že tyto kation-π interakce mezi Arg a 

Trp napomáhají při vnoření peptidu do lipidové membrány, přičemž zároveň dochází k 

destabilizaci membrány
67

. Zatímco kladný náboj argininu umožnuje vazbu s negativně 

nabitou membránou bakterií, tryptofan zase jako nepolární aminokyselina umožní 

vnoření peptidu do nepolárního uhlovodíkového nitra membrány. Aby k tomuto efektu 

mohlo dojít, pak postranní řetězce Arg a Trp musí být dostatečně blízko a paralelně 

orientovány. Tyto interakce byly popsány u několika AMPs bohatých na Arg a Trp. 

Mezi nejvíce studované patří peptid indolicidin
68

 a puroindolinA
67, 69

 (Obrázek 4). 
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A B

 

Obrázek 4: A) Struktura indolicidinu. Molekulární dynamické studie indolicidinu v přítomnosti 

dodecylfosfocholinových (DPC) micel ukázaly vznik kation-π interakcí mezi Arg13 a Trp11. Obrázek je 

převzat z publikace č 68. B) Struktura puroindolinuA v přítomnosti SDS micel. Postranní řetězec Arg 6 se 

nachází mezi dvěma indoly Trp5 a Trp7. Tato poloha je energeticky výhodná kvůli vzniku kation-π 

interakcí. Obrázek je převzat z publikace č 69. 

 

B) Peptidy s uhlovodíkovým můstkem (z ang. “stapled peptide“) 

Inkorporace uhlovodíkového můstku do sekvence peptidu za účelem stabilizace             

α-helixu je další možností jak ovlivnit aktivitu peptidů. V literatuře bylo popsáno, že 

inkorporace uhlovodíkových můstků do farmaceuticky zajímavých peptidů vedla 

k zvýšení α-helicity a také k zlepšení jejich farmaceutických vlastnosti (buněčná 

permeabilita, receptorová afinita a proteolytická stabilita)
70, 71

. Všeobecně se tyto 

můstky vytvářejí inkorporací modifikovaných aminokyselin s olefinem v postranním 

řetězci, jako jsou např. S-2-(4´-pentenyl) alanin nebo R-2-(7´-oktenyl) alanin. Tyto 

aminokyseliny mohou být v sekvenci peptidu ve vzájemné poloze i, i+4 resp. i, i+7. 

Následně pomocí kruhotvorné metatheze dochází ke spojení olefinových postranních 

řetězců za tvorby dvojné vazby a tím vytvoření uhlovodíkového můstku (viz 

kapitola 3.3.2)
72, 73

.  

 

1.5 Mechanismus účinku 

Mechanismus účinku kationických AMPs není zcela vysvětlen, avšak je aktivně 

studován a množství dostupných informaci postupně narůstá. V literatuře jsou nejvíce 

popsány studie související se sledováním interakcí peptidů s uměle vytvořenými 

membránami (lipozómy) různého složení, s bakteriální membránou a membránou 

erytrocytů
65, 74, 75, 76, 77

. Tyto studie ukazují, že hlavním cílem kationických AMPs je 

právě bakteriální membrána. 

Všechny Gram-negativní bakterie (Obrázek 5) obsahují lipopolysacharid (LPS) ve 

vnějším listě jejich vnější membrány. LPS se skládá ze tři oblastí (O-antigen, 
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oligosacharidy a lipid A). Hlavní membránová komponenta, lipid A, je komplex 

skládající se z mastných kyselin, glukosaminových jednotek a fosfátových skupin 

navázaných na sacharidech. Negativní náboj lipidu A tak udává celkový negativní náboj 

bakterií na její vnější membráně. Gram-pozitivní bakterie (Obrázek 5) mají na povrchu 

membrány vrstvu peptidoglykanu, který je bohatý na teichoovou kyselinu. Teichoová 

kyselina, skládající se z glycerolfosfátu a ribitolfosfátu, udává negativní náboj Gram-

pozitivním bakteriím. Navíc vnitřní (cytoplazmatická) membrána Gram-negativních 

bakterií a (“jediná“) membrána Gram-pozitivních bakterií obsahují ve vnějším listě 

lipidové dvojvrstvy převážně negativně nabité fosfolipidy (fosfatidylglycerol PG, 

fosfatidylserin PS a cardiolipin CL). Díky převažujícímu negativnímu náboji na 

povrchu bakteriální membrány je takto ideálním cílem pro interakce s kationickými 

AMPs. Naopak membrána savčích buněk obsahuje ve vnějším listě lipidové dvojvrstvy 

převážně neutrální (zwiterionické) fosfolipidy (fosfatidylethanolamin PE, 

fosfatidylcholin PC a sfingomyelin SM). Na rozdíl od bakterií, membrány savčí buněk 

obsahují ještě cholesterol (CH), který membránu stabilizuje a výrazně omezuje 

schopnost AMPs
78

 penetrovat do membrány. Takže rozdílné složení savčí a bakteriální 

membrány umožňuje kationickým AMPs působit hlavně proti bakteriím. 

Vnější membrána

Vnitřní membrána

Cytoplazmatická 

membrána

Peptidoglykan

Transportní protein

Gram-pozitivní bakterie

Teichová kyselina

Periplazmatický 

Gram-negativní bakterie

Peptidoglykan

Lipopolysacharidy

Lipid A

Porinové

Fosfolipidy

Transportní

Lipoprotein

prostor 

proteiny

protein

 

Obrázek 5: Schématické znázornění obalu Gram-negativní a Gram-pozitivní bakterie 

 

Aby mohlo dojít k interakcím peptidů s membránou, musí nejprve dojít ke 

konformační změně peptidu (Obrázek 6). Ve vodě nemají peptidy patřící do skupiny      

α-helikálních peptidů uspořádanou strukturu. Avšak při interakci s membránou tyto 

peptidy zaujmou konformaci amfipatického α-helixu. Hydrofilní strana α-helixu 

(obsahující kationické aminokyseliny Arg, Lys) tak interaguje s hydrofilními záporně 

nabitými hlavičkami fosfolipidů. Následně se peptid vnoří do lipidové dvojvrstvy (jak 

znázorňuji obrázky v dalších podkapitolách), čímž dochází k narušení membrány, 

k úniku vnitřního obsahu a nakonec k smrti bakterie
15, 79

. V literatuře je popsáno několik 



24 

způsobů – modelů narušení membrány
80, 81, 82

. Mezi nejznámější patří model sudových 

dužin, kobercový model a toroidní model. 

 

Obrázek 6: Schématické znázornění změny neuspořádané struktury peptidů ve vodě v α-helikální 

amfipatickou strukturu během interakce s membránou. Obrázek je převzat z publikace č. 15 

 

1.5.1 Model sudových dužin (z ang. “Barrel-Stave Model“) 

Model sudových dužin popisuje tvorbu transmembránových pórů/kanálů
63, 80, 81, 79, 

83
. Tyto póry/kanály jsou tvořeny svazkem amfipatických α-helixů. V prvním kroku se 

monomerní jednotky peptidů naváží na membránu (viz kapitola výše). Následně pak 

dochází k agregaci peptidů a vnoření vytvořeného svazku α-helixů do membrány. 

Jednotlivé α-helixy jsou orientované tak, že hydrofobní strana peptidu směruje 

k hydrofobnímu jádru lipidové dvojvrstvy a hydrofilní strana peptidu vytváří pór. 

(Obrázek 7). Vzniklé póry jsou dynamické struktury. Může docházet k příjmu nebo 

ztrátě monomerních jednotek peptidu a výsledkem je tak různorodá velikost pórů. 

Všeobecně platí, že minimální délka potřebná na příčné překlenutí tloušťky membrány 

je ≈22 aminokyselin v případě α-helikální konformace nebo ≈8 aminokyselin v případě 

β-listu
18

. Alamethicin (20 aminokyselin) je dobře studovaný příklad peptidu, který 

působí tímto mechanismem. Vytváří póry obsahující 3-11 paralelních α-helixů
84

.  

 

Obrázek 7: Model sudových dužin. Schématické znázornění vnoření peptidu do membrány za vzniku 

pórů/kanálů. Hydrofobní aminokyseliny jsou zobrazeny modře a hydrofilní aminokyselin červeně. 

Obrázek je převzat z publikace č. 15 
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1.5.2 Model toroidního póru (z ang. “Toroidal-Pore Model“) 

Tento model popisuje vnoření peptidu do membrány, přičemž zároveň dochází 

k vytvoření kontinuálního ohybu lipidové monovrstvy
63, 80, 81, 85

. Peptidy jsou v póru 

orientovány tak, že hydrofilní část α-helixu interaguje s hydrofilními lipidovými 

hlavičkami, zatímco hydrofobní část α-helixu interaguje s hydrofobním jádrem 

membrány. Peptidy a lipidy takto společně vytváří dobře definovaný pór s hydrofilními 

částmi peptidů a hydrofilními hlavičkami fosfolipidů směřujícími do středu póru
63

 

(Obrázek 8). Jak už bylo zmíněno na příčné překlenutí tloušťky membrány je potřebný 

α-helix s ≈22 aminokyselinami. Avšak toroidní pór může být formovaný i kratšími 

AMPs
86

. Tento typ modelu je indukovaný např. magaininy, protegriny a melittinem. 

Magaininem indukovaný toroidní pór obsahuje 4-7 monomerních jednotek peptidů a 90 

fosfolipidů (ve výsledku je větší než pór vytvořený alamethicinem)
15, 86

. 

 

 

Obrázek 8: Model toroidního póru. Schématické znázornění vnoření peptidu do membrány za vzniku 

toroidního póru. Hydrofobní aminokyseliny jsou zobrazeny modře a hydrofilní aminokyseliny červeně. 

Obrázek je převzat z publikace č. 15 

 

1.5.3 Kobercový model (z ang. “Carpet Model“) 

V kobercovém modelu dochází k akumulaci peptidů a k následnému vytvoření tzv. 

koberce peptidů na povrchu membrány
63, 86, 87, 88

. Díky interakcím s fosfolipidovými 

hlavičkami lipidů jsou peptidy orientovány hydrofilní částí směrem k povrchu 

membrány. V tomto případě nedochází k zanoření do hydrofobního jádra lipidové 

dvojvrstvy. Vyšší koncentrace peptidů způsobí desintegraci membrány podobným 

způsobem jako působí detergenty (v ang. taky označován i jako “detergent-like 

model“), přičemž dochází i k tvorbě micel (Obrázek 9). Tento mechanismus byl 

pozorován u cecropinů
87

. 
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Obrázek 9: Kobercový model. Schématické znázornění rozrušení membrány a vzniku micel. Hydrofobní 

aminokyseliny jsou zobrazeny modře a hydrofilní aminokyselin červeně. Obrázek je převzat z publikace 

č. 15 

 

1.5.4 AMPs s jiným mechanismem účinku 

Jak již bylo popsáno výše, působením AMPs dochází k tvorbě póru/kanálu 

v membráně nebo k její desintegraci, což následně vede k smrti bakteriální buňky. 

Avšak v literatuře se spekuluje, že permeabilizace, či rozpad membrány není jediným 

mechanismem způsobující smrt bakterie
15

. Bylo popsáno, že AMPs se mohou 

translokovat/penetrovat přes membránu a poté zasáhnout intracelulární cíl
15, 89

 aniž by 

došlo k jejímu rozpadu. Peptidy mohou interagovat s DNA, RNA nebo s buněčnými 

proteiny a způsobovat tak inhibici syntézy důležitých buněčných komponent, podobně 

jako antibiotika. Inhibice syntézy DNA, RNA a proteinů byla pozorována u AMPs jako 

jsou buforin II
42

, tachyplesin
90

, indolicidin
91

 a pleurocidin
92

. Pyrrhocoricin, hmyzí 

peptid bohatý na Pro, se váže na “heat shock protein“ DnaK a zabraňuje chaperonu 

asistovat při skládaní proteinu
93

. Lantibiotikum mersacidin se váže na lipid II a inhibuje 

syntézu peptidoglykanu
94

. 

 

1.6 Lipozómy 

Lipozómy slouží jako užitečný nástroj při sledování mechanismu účinku 

antimikrobiálních peptidů. Lipozómy jsou fosfolipidové vezikuly, které se vyskytují 

přirozeně a také mohou být připraveny uměle. Poprvé byly připraveny v roce 1961 

Banghamem a jeho studenty
95, 96, 97

. Lipozómy se spontánně tvoří po rozptýlení 

fosfolipidů ve vodním prostředí. K tvorbě lipozómů dochází ihned a je vyvolána vlivem 

hydrofobních interakci fosfolipidů s vodou. Vzniklé vezikuly jsou kulovitého tvaru a 

jsou tvořené jednoduchou lipidovou dvojvrstvou, která je podobná biologickým 
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membránám
95, 96, 97

. Nejprve byly lipozómy použité jako modely pro studium 

biologických membrán. V 70-tých letech byly použité v medicíně pro transport léčiva (z 

ang.“drug delivery system“)
98, 99

. Dnes lipozómy slouží jako užitečný model a nástroj 

v různých vědeckých disciplínách. 

Různorodost přírodních a syntetických fosfolipidů nám umožňuje vytvořit 

rozmanitý počet lipozómů s různými vlastnostmi. Pro účely mého zkoumání byly 

lipozómy navrženy tak, aby svým složením napodobily membránu buď bakterií nebo 

červených krvinek. Jak již bylo popsáno v kapitole 1.5 cytoplazmatická membrána 

bakterií obsahuje ve vnějším listě lipidové dvojvrstvy určité procento záporně nabitých 

fosfolipidů, zatímco membrána erytrocytů obsahuje jen neutrální fosfolipidy a 

cholesterol. 

Lipozómy mohou byt připraveny různými metodami, ale nejčastěji se v prvním 

kroku jejich přípravy odpaří organické rozpouštědlo (nejčastěji chloroform), ve kterém 

jsou výchozí fosfolipidy rozpuštěny a pak se vzniklý film fosfolipidů hydratuje 

pufrem
100

 (viz kapitola 3.6.1). 

V závislosti na struktuře rozdělujeme lipozómy na dva typy
95, 96, 97

 (Obrázek 10): 

 

Unilamelární

vezikuly

Multilamelární

vezikuly

 

Obrázek 10: Zobrazení dvou typů lipozómů. 

 

a) Unilamelární vezikuly (ULV): jsou tvořeny jednou fosfolipidovou dvojvrstvou, 

která uzavírá vodný roztok (pufr použitý při hydrataci filmu lipidů). 

b) Multilamelární vezikuly (MLV): jde o tzv. cibulkovou strukturu, kde je jedna 

unilamelární vezikula vytvořená uvnitř jiné unilamelární vezikuly. 

Podle velikosti můžeme lipozómy rozdělit na
95, 96, 97

: 

a) SUV (z ang. “Small Unilamellar Vesicles“) s průměrem 25 nm – 50 nm 

- vznikly sonifikací ULV a MLV  

b) LUV (z ang. “Large Unilamellar Vesicles“) s průměrem 50 nm – 100 nm 

- vznikly extrudací ULV a MLV přes polykarbonovu membránu 

- jsou nejčastěji používané při sledování interakcí AMPs s membránou 
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c) GUV (z ang. “Giant Unilamellar Vesicles“) s průměrem ≥1 µm 

- jsou připravované odlišnou metodou – elektroformací 

- jsou vhodné pro mikroskopické sledováni interakcí AMPs s membránou 

Lipozómy hrají důležitou roli při zkoumání interakcí antimikrobiálních peptidů 

s membránou. V literatuře je popsáno několik metod sledování těchto interakcí 

využívající lipozómy různého složení
75, 76, 77

. Mezi nejčastěji používané metody 

sledování interakcí peptid-membrána patří metoda sledování úniku fluorescenčního 

barviva z lipozómů (z ang. “dye leakage“) a metoda sledování modrého posuvu Trp-

fluorescence. V této dizertační práci byly obě metody použity a navíc byla také použita 

metoda s využitím fluorescenčně značených lipozómů. 

 

1.6.1 Metoda sledování úniku fluorescenčního barviva z lipozómů 

Touto metodou lze zjistit, zdali daný peptid při určité koncentraci způsobí narušení 

membrány lipozómu. Nejčastěji se používají fluorescenční barviva, u kterých ve 

vysokých koncentracích dochází k samozhášení (např. calcein nebo 

karboxyfluorescein). Jinou možností je použití fluoroforu 8-aminonaftalen-1,3,6-

trisulfonové kyseliny (ANTS) spolu se zhášedlem p-xylen-bis-pyridinium bromidem 

(DPX). Tato fluorescenční barviva se v samozhášecích koncentrácích (nebo spolu 

se zhášedlem) přidávají do pufru ve fázi hydrataci lipidového filmu. Následně dochází 

k tvorbě lipozómů ve kterých je uzavřeno fluorescenční barvivo. Fluorescenční barvivo, 

které se nachází vně lipozómů je odstraněno pomocí gelové chromatografie (viz 

kapitola 3.6.2). Po přidání antimikrobiálního peptidu k lipozómům dojde k narušení 

jejich membrány a úniku fluorescenčního barviva, které se v extravesikulárním objemu 

zřeďuje, což je pozorováno jako zvýšení fluorescence
101, 102, 103

 (Obrázek 11). 

 

Calcein ve vysoké konc.

Membrána lipozómu

 

Obrázek 11: Zobrazení úniku calceinu z lipozómů a následné zvýšení jeho fluorescence. 
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Další možností popsanou v literatuře je využití této metody k zjištění velikosti póru 

v membráně lipozómů
101

. Nejčastěji se používá dextran o různé molekulové hmotnosti. 

Fluoresceinem označený dextran má vlastnost samozhášení ve vyšších koncentracích a 

proto se tedy může použit stejně jak bylo uvedeno výše. Velikost pórů je daná velikostí 

prošlého dextranu, který následně způsobil zvýšení fluorescence. 

Provedení těchto experimentů za použití GUV umožňuje mikroskopické sledování 

úniku barviva. 

 

1.6.2 Trp-fluorescence a její zhášení 

Metoda Trp-fluorescence je další z řady možností, které můžeme použít při 

sledování interakce peptid-membrána. K sledování těchto interakcí můžeme použít 

lipozómy různého složení, ale k experimentu je zapotřebí mít peptid, který ve své 

sekvenci obsahuje Trp. Pokud originální sekvence peptidu Trp neobsahuje, je zapotřebí 

připravit vhodný analog, a to záměnou určité hydrofobní aminokyseliny za Trp. 

Fluorescence Trp v molekule antimikrobiálního peptidu se mění v závislosti na polaritě 

prostředí. Pokud se Trp nachází v nepolárním prostředí, dochází k zvýšení jeho 

fluorescence a zároveň k posuvu emisního maxima Trp fluorescence “doleva“; tzv. 

modrý posuv
103, 104

 (Obrázek 12). Z modrého posuvu pozorovaného při interakci AMP 

s lipozómy můžeme vyhodnotit, že Trp (resp. peptid) je vnořen do hydrofobní, lipidické 

vrstvy membrány
105, 106

. 
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Obrázek 12: A) Zobrazení interakce peptidů s membránou lipozómu. B) Grafické zobrazení modrého 

posuvu po interakci peptidu s membránou. Červená křivka znázorňuje Trp fluorescenci ve vodě a modrá 

křivka fluorescenci Trp vnořeného do membrány. 

 

Další možností jak zjistit resp. ověřit interakce peptid-membrána je použiti zhášedla 

Trp fluorescence. K tomuto experimentu se používá nejčastěji akrylamid, popř. jodid 

draselný. Jestliže je Trp vnořen do membrány, pak je omezen kontakt se zhášedlem. 
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K zhášení Trp fluorescence dochází jen v případě, pokud se Trp (resp. peptid) nachází 

vně membrány (v okolním pufru). Velikost zhašení se vyjadřuje Stern-Volmerovou 

konstantou Ksv. Konstanta Ksv je odečtena ze směrnice přímky, která vyjadřuje závislost 

poměru fluorescence Fblank/Fpeptid na zvyšující se koncentraci zhášedla Q
106

 (viz kapitola 

3.6.4). 

 

1.6.3 Permeabilita dithioničitanu sodného  

Zjišťování permeability dithioničitanu sodného Na2S2O4 (z ang “Dithionite Ion 

Permeability“) je další metoda, kterou můžeme sledovat interakce peptid-membrána. U 

této metody jsou lipozómy vytvořeny kromě standartních fosfolipidů ještě malým 

procentem značených fosfolipidů (NBD-PE – N-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl 

fosfatidylethanolamin). Tyto značené lipidy jsou homogenně distribuované ve vnějším i 

vnitřním listě lipidové dvojvrstvy. Působením dithioničitanu sodného dochází k zhášení 

NBD skupin nacházejících se ve vnějším listě lipidové dvojvrstvy. Následným 

působením antimikrobiálního peptidu dochází k rozrušení membrány a zhášení NBD 

skupin nacházejících se i ve vnitřním listě lipidové dvojvrstvy
107

. Ve výsledku se pak 

sleduje snížení fluorescence NBD skupin (viz kapitola 3.6.5). 

 

1.7 Sledování interakce peptidu s membránou bakterie 

Escherichia coli 

Součástí disertační práce bylo kromě sledování interakce peptidu s lipozómy také 

sledování interakce peptidu s membránami bakterie Escherichia coli (E.coli). Protože E. 

coli jako Gram-negativní bakterie obsahuje vnější a vnitřní membránu, byly tyto 

interakce studovány s oběma membránami, a to ve dvou odlišných experimentech.  

Pro studium interakce peptidu s vnější membránou E. coli byl použit test s NPN 

sondou (viz kapitola 3.6.6). NPN (N-fenyl-1-naftylamin) je hydrofobní fluorescenční 

sonda, která vykazuje fluorescenci v nepolárním prostředí. Působením peptidu na vnější 

membránu E. coli dochází k jejímu narušení. Toto narušení vede k zpřístupnění 

nepolárních části membrány NPN fluorescenční sondě, co se následně projeví zvýšením 

fluorescence NPN
108

.  
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ONPG-test byl použit pro sledování interakce s vnitřní membránou E. coli (viz 

kapitola 3.6.7). Propustnost vnitřní membrány byla studována na základě aktivity 

cytoplazmatického enzymu β-galaktosidasy. Tento enzym za normálních okolností štěpí 

laktózu na glukózu a galaktózu. Avšak při sledování interakcí peptidů s vnitřní 

membránou E. coli byl jako substrát použit o-nitrofenyl-β-galaktosid (ONPG). 

Působením peptidu dochází k narušení membrány a k úniku cytoplazmatické                

β-galaktosidasy, která způsobí rozštěpení ONPG na žlutý o-nitrofenol a galaktózu
109

 

(Obrázek 13). Ve výsledku se sleduje zvýšení absorbance při 420 nm. 

 

β-galaktosidasa +

Vnitřní membrána E. coli

Vnější membrána E. coli

 

Obrázek 13: Znázornění ONPG testu. Působením peptidu dochází k únik β-galaktosidasy z cytoplazmy 

E. coli a štěpení ONPG na galaktózu a žlutý o-nitrofenol.  

 

V literatuře jsou popsány i jiné metody, kterými je možné zjistit narušení 

membrány bakterií působením peptidu. Jednou z nich je využití kationického 

membránovo-nepropustného fluorescenčního barviva SYTOX® Green, jehož 

fluorescence vzroste při interakci s DNA
110

. Další možností je použití fluorescenčního 

barviva závislého na membránovém potenciálu diSC3(5) (3,3'-

dipropylthiadicarbocyanin iodid). Kladně nabitý diSC3(5) vlivem membránového 

potenciálu vstupuje do buňky, kde dochází k jeho zkoncentrování a k samozhášení. 

Působením peptidu dochází k narušení membrány a membránového potenciálu, což 

vede k úniku diSC3(5) a zvýšení jeho fluorescence
92, 111

.  

 

1.8 Antimikrobiální peptidy izolované z jedu včel 

Všechny nově izolované antimikrobiální peptidy, které jsou předmětem této 

disertační práce, byly izolovány z jedu volně žijících včel (Obrázek 14). Proto se budu 

v této poslední kapitole věnovat podrobněji morfologii včel a známým AMPs 

izolovaných z jedu včel. 
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Pískohrabka ostruhatá

(Panurgus calcaratus)

Hedvábnice davisová

(Colletes daviesanus)

Pelonoska hluchavková

(Anthophora plumipes)
 

Obrázek 14: Fotografie včel, ze kterých byly izolovány nové AMPs. Fotografie jsou převzaty z databáze 

BWARS 
112

 

 

Včela (Apis) je rod blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera). Nadčeleď včely 

(Apoidae) tvoří sedm čeledí. Šest čeledí (Andrenidae, Colletidae, Halictidae, 

Megachilidae, Melitidae a Stenotritidae) zahrnuje druhově velmi rozmanité samotářské 

včely. Do sedmé čeledi (Apidae) patří mimo jiné i včela medonosná, čmeláci a tropické 

bezžihadlové včely
113

. Včely žijí na všech kontinentech kromě Antarktidy a celosvětově 

je známo víc než 20 tisíc druhů. Jediným společným znakem všech včel, který je 

odlišuje od ostatních blanokřídlých, je stejný zdroj potravy – pyl a nektar
114

. 

Tělo včely je článkované, přičemž volné spojení hlavy, hrudi a zadečku umožňuje 

pohyb. Hlavní složkou kutikuly je chitin. Obdobou krve u této skupiny živočichu je 

hemolymfa. Hemolymfa protéká jen srdcem a hlavní cévou. Jejím otevřeným koncem 

se pak vylévá do tělních dutin a proudí volně kolem všech tělních orgánů v hlavě, hrudi 

a zadečku a dostává se i do končetin a křídel. Žihadlo včely je spojené jedovým 

rezervoárem jedové žlázy. Jed u sociálních včel a vos má obrannou funkci (při ochraně 

před predátory nebo konkurujícími společenstvími). Všeobecně jed řádu Hymenoptera 

obsahuje široké spektrum biologicky aktivních látek. Kromě enzymů hyaluronidasy a 

fosfolipasy se v jedu nachází také neurotoxiny, kininy, hemolyziny a antimikrobiální 

peptidy. Dále také nízkomolekulární látky jako histamin a serotonim
115

. Funkce AMPs 

v jedu včel nebyla zatím objasněna. Předpokládáme, že kromě antimikrobiální funkce 

mohou AMPs vykazovat i jinou funkci a působit synergicky s jinými složkami jedu
116

. 

Nejznámějším antimikrobiálním peptidem izolovaným z jedu včely medonosné 

(Apis mellifera) je melittin. Jeho antimikrobiální účinky byly poprvé popsány v roce 

1968
39

. Od této doby se stal předmětem výzkumu mnoha set vědeckých prací. Tento 

peptid je však vysoce hemolytický. Další zajímavostí je, že první AMP (melectin), 

izolovaný z jedu volně žijící včely smutilky obecné (Melecta albifrons), byl izolován a 

identifikován v naši laboratoři
45

. Po tomto objevu byla z jedu divokých včel izolována a 
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identifikována rada dalších nových AMPs. Celkově je v literatuře popsáno 13 AMPs 

izolovaných z jedu volně žijících včel, přičemž 12 z nich bylo identifikováno v naší 

laboratoři (Tabulka 1). Všechny tyto AMPs vykazují aktivitu proti zkoumaným 

mikroorganizmům a některé z nich mají nízkou hemolytickou aktivitu. 

 

Tabulka 1: Antimikrobiální peptidy izolované v naší laboratoři z jedu divokých včel. Prvních 12 peptidů 

jsme již publikovali.  

Peptid Sekvence Druh (čeleď)

Melectin (MEP) GFLSILKKVLPKVMAHMK-NH2 Melecta albifrons  (Apidae)

Lasioglossin-I (LL-I) VNWKKVLGKIIKVAK-NH2 Lasioglossum laticeps  (Halictidae)

Lasioglossin-II (LL-II) VNWKKILGKIIKVAK-NH2 Lasioglossum laticeps  (Halictidae)

Lasioglossin-III (LL-III) VNWKKILGKIIKVVK-NH2 Lasioglossum laticeps  (Halictidae)

Halictin-1 (HAL-1) GMWSKILGHLIR-NH2 Halictus sexcinctus  (Halictidae)

Halictin-2 (HAL-2) GLWMSLLKHILK-NH2 Halictus sexcinctus  (Halictidae)

Macropin (MAC-1) GFGMALKLLKKVL-NH2 Macropis fulvipes  (Melittidae)

Lasiocepsin (Las) GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC Lasioglossum laticeps  (Halictidae)

Panurgin (PNG-1) LNWGAILKHIIK-NH2 Panurgus calcaratus  (Andrenidae)

PNG-K LDVKKIICVACKIKPNPACKKICPK Panurgus calcaratus  (Andrenidae)

PNG-R LDVKKIICVACKIRPNPACKKICPK Panurgus calcaratus  (Andrenidae)

Codesane (COD) GMASLLAKVLPHVVKLIK-NH2 Colletes daviesanus  (Colletidae)

Antapine-1 (ANTP-1) GLLSALRKMIPHILSHIKK-OH Anthophora plumipes  (Apidae)

Antapine-2 (ANTP-2) GLLSALRKMIPHILSHIK-OH Anthophora plumipes  (Apidae)  
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2 Cíle disertační práce 

Cílem předkládané disertační práce byla izolace a identifikace nových 

antimikrobiálních peptidů a studium mechanismu jejich účinku.  

Konkrétním cílem bylo:  

a) izolace a identifikace nových AMPs z jedu divokých včel 

b) syntéza nově identifikovaných AMPs 

c) stanovení antimikrobiální aktivity a hemolytické aktivity 

d) syntéza analogů a strukturně-aktivitní studie 

e) strukturní studie pomocí CD spektrometrie a NMR 

f) studium mechanismu účinku peptidů na lipozómech nebo E. coli zahrnující: 

 přípravu lipozómů 

 metodu sledování úniku calceinu z lipozómů 

 metody sledování Trp-fluorescence a jejího zhášení 

 sledování permeability dithioničitanu sodného 

 metodu sledování permeabilizace vnější a vnitřní membrány E.coli 
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3 Materiál a Metody 

V této kapitole jsou podrobně popsány všechny metody, které jsem použila, nebo 

byly vypracovány ve spolupráci s mými kolegy v naší skupině. Všechny ostatní metody, 

které byly provedeny servisními a vědecko-servisními skupinami z ÚOCHB AV ČR 

jsou popsány stručně s odkazem na příslušné publikace. 

 

3.1 Izolace antimikrobiálních peptidů 

Vzorky včel (5-8 včel) byly pochytány entomology J. Strakou (Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Karlovy) and O. Hovorkou (ÚOCHB AV ČR) na území České 

republiky. Jedové váčky byly vypreparovány pod mikroskopem a uskladněny v roztoku 

50% ACN/voda s 0,5% trifluoroctovou kyselinou (TFA) při teplotě -20 °C. Poté byly 

jedové váčky extrahovány přidáním 40 µl 50% ACN/voda s 0,5% TFA. Extrakt byl 

centrifugován a supernatant byl frakciován pomoci RP-HPLC (Agilent Tecnologies 

1200 Series) s gradientem mobilní fáze z 100 % A (5 % ACN/voda s 0,1 % TFA) do 

100% B (70 % ACN/voda s 0,1 % TFA) během 60 min, za použiti kolony Vydac C-18 

(Grace Vydac, USA) (250 x 4,6 mm; 5 µm) a při průtoku 1 ml/min. Analyt byl 

detekován při 220, 254 a 280 nm. Frakce detekované při 220 nm byly sebrány a mobilní 

fáze byla odpařena použitím SpeedVac. Vzorky byly následně rozpuštěny ve vodě a 

jejich antimikrobiální aktivita byla testována proti M. luteus kapkovou dvouvrstvou 

metodou (viz kapitola 3.4.1). Aktivní frakce odpovídající přítomnosti antimikrobiálních 

peptidů byly měřeny hmotnostní spektrometrií (MS) a sekvenovány Edmanovým 

odbouráváním.  

 

3.2 Identifikace antimikrobiálních peptidů 

3.2.1 Hmotnostní spektrometrie (MS) 

Molekulové hmotnosti peptidů byly měřeny hmotnostním spektrometrem 

Micromass Q-TOF Micro (Waters, USA) v pozitivním ionizačním modu mojí kolegyní 

L. Monicovou. Vzorky (2 µl) rozpuštěné ve směsi 50% ACN/voda s 0,5% TFA byly 
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ionizované v iontovém zdroji (elektrosprej) při průtoku 0,1 ml/min (podrobněji 

publikace A, B). 

 

3.2.2 Edmanovo odbourávaní 

Zjištění sekvence antimikrobiálních peptidů bylo prováděno ve spolupráci se Z. 

Voburkou (servisní skupina ÚOCHB AV ČR) na přístroji Procise Protein Sequencing 

System (PE Applied Biosystems, USA) (podrobněji publikace A, B). 

 

3.2.3 Určení polohy disulfidových můstku 

V publikaci A jsem izolovala ze včely Panurgus calcaratus cyklické peptidy     

PNG-R a PNG-K. Pro určení polohy disulfidových můstků jsem postupovala 

následovně: Vzorek byl rozpuštěn v 50 µl 0,1 M MES pufru s 2 mM CaCl2, pH = 6,5. 

K vzorku byl přidán 1 µl vodného roztoku termolyzínu (1mg/ml) a poté byla směs 

inkubována 16 hodin při 37 °C. Reakce byla ukončena přídavkem 2 µl 10% TFA. Takto 

rozštěpený peptid byl analyzován pomoci RP-HPLC (lineární gradient ze 100 % A (5 % 

ACN/voda s 0,1 % TFA) do 100% B (70 % ACN/voda s 0,1 % TFA) za 60 min.). 

Jednotlivé fragmenty peptidu detekované při 220 nm byly odebírány do zkumavek a po 

odpaření mobilní fáze byly analyzovány MS. Z hmot izolovaných fragmentů byly 

určeny polohy disulfidových můstku (podrobnější ilustrace viz publikace A; Fig. 2) 

 

3.3 Syntéza peptidů 

Peptidy jsem syntetizovala manuálně na pevné fázi (SPPS z ang. “Solid Phase 

Peptide Synthesis“) podle N
α
-Fmoc protokolu v injekčních stříkačkách s teflonovým 

filtrem na dně stříkačky. Podle typu funkční skupiny na C- konci peptidu jsem použila 

buď Rink Amidovou MBHA pryskyřici (na C-konci byla CONH2 skupina) nebo           

2-chlorotrityl chloridovou pryskyřici (na C-konci byla COOH skupina), a to v obou 

případech 110 mg. Syntéza probíhala kondenzací Fmoc-chráněných                              

(9-fluorenylmethyloxykarbonyl) aminokyselin (4 eq, 0,28 mmol) s N,N´-

diisopropylcarbodiimidem (DIPC, 7 eq, 0,49 mmol) a 1-hydroxybenztriazolem (HOBt, 

5 eq, 0,35 mmol) jako kondenzačními činidly v 600 µl N,N´-dimethylformamidu 

(DMF). Fmoc skupina navázaných aminokyselin byla odštěpena 20% piperidinem 
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v DMF. Průběh kondensační reakce (tvorba peptidové vazby) mezi (volnou) amino 

skupinou peptidu navázaného na pryskyřici a volnou karboxylovou skupinou další 

přidané Fmoc-aminokyseliny byl monitorován přídavkem 1 µl 1% roztoku 

bromfenolové modři v DMF. Štěpení peptidu z pryskyřice bylo provedeno buď směsí 

TFA/voda/triisopropylsilan (95:2,5:2,5), nebo byla požita směs 

TFA/thioanisol/voda/1,2-ethandithiol/triisopropylsilan (90:3:2,5:2,5:2), a to v případě 

když se v sekvenci vyskytovaly aminokyseliny obsahující síru (Cys, Met). Štěpení 

v obou případech trvalo 3,5 hodiny. Peptidy byly následně vysráženy přídavkem        

terc-butyl methyl éteru. Surové peptidy byly čištěny na preparativním HPLC přístroji 

s Vydac C-18 kolonou (10 x 250 mm; 5µm) při průtoku 3 ml/min a lineárním 

gradientem zmíněným v kapitole 3.1. Následně byla identita peptidu a jeho čistota 

ověřena pomocí MS a analytickým HPLC. 

 

3.3.1 Tvorba disulfidových můstků 

Lineární surový peptid (40 mg) byl rozpuštěn v 100 ml pufru (0,1 M octan amonný 

pH=7,8) a dále míchán za přístupu vzduchu při laboratorní teplotě. Průběh cyklizace byl 

kontrolován pomocí HPLC. Po 8 hodinách byla směs lyofilizována. Cyklizovaný 

produkt byl čištěn pomocí preparativní HPLC a charakterizován pomocí MS. 

 

3.3.2 Syntéza cyklických analogů ANTP-1NH2 s uhlovodíkovým 

můstkem 

Pro přípravu peptidů ANTP-1NH2/1 a ANTP-1NH2/2 s uhlovodíkovým můstkem 

jsem použila takzvanou kruhotvornou metathezu (RCM z ang. “Ring-Closing 

Metathesis“). Fmoc-S-2-(4´-pentenyl)alanin byl inkorporován do sekvence v průběhu 

SPPS, a to polohách i a i+4 s využitím stejných kondenzačních činidel jako u ostatních 

aminokyselin (DIPC 0,37 mmol a HOBt 0,26 mmol), ale v delším reakčním čase. Po 

ukončení syntézy lineárního peptidu byl peptid důkladně promyt a usušen v exikátoru. 

RCM byla provedena následovně: důkladně usušená pryskyřice s navázaným peptidem, 

byla z injekční stříkačky převedena (100 mg) do skleněné vialky, suspendována v       

1,2-dichloroethanu (2 ml) a po přidání Grubbsuva katalyzátoru 1. generace (20 mg, 

0,024 mmol) byla směs míchána pod argonem při laboratorní teplotě po dobu 2 hodin. 

Poté byla pryskyřice s navázaným peptidem promyta 1,2-dichloroethanem a RCM 
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reakce byla zopakována. Takto zcyklizovaný peptid byl odštěpen z pryskyřice, čištěn a 

analyzován stejně, jak je popsáno v kapitole 3.3. 

 

3.4 Stanovení biologických aktivit 

3.4.1 Antimikrobiální aktivita 

Základní test pro zjištění aktivity jednotlivých frakcí získaných po frakcionaci 

extraktu včelího jedu byl prováděn Dr. V. Fučíkem kapkovou dvouvrstvou metodou na 

bakterii M. luetus v Petriho miskách. 

Pro kvantitativní stanovení antimikrobiálních aktivit syntetických peptidů byl 

použit přistroj Bioscreen C (Oy Growth Curves AB Ltd, Finsko). Měření bylo 

provedeno mými kolegy Dr. J. Slaninovou a O. Nešutou s použitím 100 jamkových 

destiček (“Honey comb plate“). Antimikrobiální aktivita byla vyjádřena jako Minimální 

Inhibiční Koncentrace MIC (µM). Pro test byly baktérie odebrány v střední fázi 

exponenciálního růstu a zředěny na 110
4
 - 510

4
 CFU. Suspenze baktérií (100 µl) 

byla přidána k 100 µl peptidu v koncentračním rozsahu 0,5 – 100 µM. Měření optické 

hustoty při 450 nm probíhalo každých 15 min během 20 hodin za neustálého třepání a 

při teplotě 37 °C. Tetracyklin (0,5 – 50 µM) byl použit jako standard. Běžně jsme pro 

stanovení antimikrobiální aktivity používali tyto mikroorganismy: Bacillus subtilis 

(B.s.), Escherichia coli (E.c.), Micrococcus luteus (M.l), Staphylococcus aureus (S.a.), 

Pseudomonas aeruginosa (P.a.), Candida albicans (C.a.) (podrobněji viz publikace A, 

B). 

 

3.4.2 Hemolytická aktivita 

Stanovení hemolytické aktivity bylo provedeno mojí kolegyní L. Borovičkovou. 

Hemolytická aktivita byla vyjádřena hodnotami LC50 (µM) pro lidské červené krvinky. 

Krvinky pro testování byly získány ze vzorku krve (5 ml), který byl poskytnut zdravými 

dobrovolníky. Vzorek krve byl promyt fyziologickým roztokem a krvinky byly 

odděleny centrifugací (1100 rpm, 10 min). K 100 µl roztoku peptidu ve fyziologickém 

roztoku (1-200 µM) bylo přidáno 100 µl 8% suspenze červených krvinek a směs byla 

inkubována 1 hodinu při 37 °C. Po inkubaci byly vzorky centrifugovány (1500 rpm, 5 
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min) a v supernatantu byla sledována přítomnost uvolněného hemoglobinu při 540 nm 

na přistroji Tecan Infinite M200 PRO (Tecan Austria GmbH, Rakousko). 

 

3.5 Strukturní charakteristika 

3.5.1 Cirkulární dichroismus 

Cirkulární dichroismus byl měřen ve spolupráci s Dr. L. Bednárovou a Dr P. 

Maloněm (servisní skupina ÚOCHB AV ČR) na přístroji Jasco 815 spektrometr 

(Japonsko). Vzorky peptidu (100 µM) byly měřeny ve vodě, v 10 – 50% 

trifluorethanolu (TFE), v 0,016 - 16 mM dodecyl sulfátu sodném (SDS) a v přítomnosti 

LUV různého složeni (0,015 – 3 mM) (podrobněji viz publikace A, B). 

 

3.5.2 Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

NMR bylo měřeno M. Buděšínským (vědecko-servisní skupina ÚOCHB AV ČR) 

na přístroji Bruker AVANCE 600 MHz. 3D struktura byla určena ve spolupráci s V. 

Veverkou a R. Hexnerovou (vědecká skupina ÚOCHB AV ČR) (podrobněji viz 

publikace C). 

 

3.6 Metody sledování interakce peptid - membrána 

3.6.1 Příprava lipozómů 

Lipozómy jsem připravovala kombinací fosfolipidů (DOPC, DOPG, DOPE, DPPG, 

NBD-PE, CL) a cholesterolu v různém poměru následným způsobem. Dané množství 

lipidu bylo rozpuštěno v skleněné zkumavce v 1 ml chloroformu nebo ve směsi 

chloroform/metahnol (3:1). Rozpouštědlo bylo poté odpařeno proudem dusíku za tvorby 

tenkého filmu na stěnách skleněné zkumavky. Pro úplné odpaření rozpouštědla byla 

zkumavka přes noc evakuovaná v exikátoru. Suchý film byl hydratován pufrem ve 

složení 50 mM Na2HPO4.2H2O, 150 mM NaCl a 1 mM EDTA, pH = 7,4. Suspenze 

byla podrobena 5 cyklům zmrazování (suchý led) a rozmrazování (vodní lázeň 37 °C). 

Poté byla suspenze extrudována 31 krát přes polykarbonátovou membránu s 100 nm 

póry za použití Mini-Extruder (Avanti Polar Lipids, USA). Takto připravená suspenze 
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byla zředěna na požadovanou koncentraci a použita k dalšímu měření (viz následující 

kapitoly: Metoda úniku calceinu, Tryptofanová fluorescence, Zhášení tryptofanové 

fluorescence a Permeabilita dithioničitanu sodného). 

 

3.6.2 Metoda úniku calceinu 

Lipozómy obsahující calcein jsem připravila podobně, jako je popsáno v kapitole 

3.6.1, avšak fosfátový pufr obsahoval navíc 70 mM calcein. Odstranění přebytečného 

calceinu od lipozómů (které obsahovaly calcein uvnitř) jsem dosáhla použitím “mini-

kolonové centrifugační metody“ a to na kolonkách (plastové stříkačky 3  5 cm 

s teflonovým filtrem na dně), které byly vyplněné hydratovaným Sephadexem G-50 

coarse. Suspenze lipozómů (400 µl) byla po kapkách přidána na vršek připravené 

kolonky a ty byly následně centrifugovány při 2000 rpm po dobu 10 min. Volný calcein 

zůstal zachycený ve výplni kolonek, zatímco lipozómy s calceinem uvnitř byly 

eluovány, a poté zředěny na požadovanou koncentraci. 

Únik calceinu z lipozómů byl sledován změnou fluorescenční intenzity při excitaci 

490 nm a emisi 520 nm na přístroji Tecan Infinite M200 PRO (Tecan Austria GmbH, 

Rakousko). V 96 jamkových destičkách bylo k 50 µl peptidu (konečna konc. 0,25 – 100 

µM) přidáno 50 µl lipozómu (30 µM) a směsi byly inkubovány 1 hodinu. Úplný únik 

calceinu byl dosažen přídavkem 0,2% roztoku Tritonu X-100 v pufru (50 µl). Únik 

calceinu způsobený účinkem peptidu byl vyjádřen v procentech použitím přepočtu: 

Únik calceinu (%) = 100 · (F-F0)/(Ft-F0), 

kde F – fluorescenční intenzita získaná po hodině působeni peptidu, F0 – fluorescenční 

intenzita roztoku bez peptidu (blank) a Ft – fluorescenční intenzita získané po působení 

Tritonu X-100. 

 

3.6.3 Tryptofanová fluorescence 

Modrý posuv, který nastal při interakci peptidů s lipozómy, jsem sledovala v 96 

jamkových dětičkách na přístroji Tecan Infinite M200 PRO při excitaci 280 nm a emisi 

v rozsahu od 305 do 400 nm. Protokol měření byl následovný. K 240 µl lipozómů 

(konečná konc. 0 – 600 µM) bylo přidáno 60 µl peptidu ve fosfátovém pufru (50 mM 

Na2HPO4.2H2O, 150 mM NaCl a 1 mM EDTA, pH = 7,4) s konečnou koncentrací 

10 µM. Směs byla změřena po 15 min inkubace při 25 °C za stálého míchání. Získaná 
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spektra měla charakter maxim s výrazným nebo méně výrazným modrým posuvem. 

Vlnové délky těchto maxim byly použity k vyhodnocení interakce peptid – lipozóm 

(membrána). 

 

3.6.4 Zhášení tryptofanové fluorescence akrylamidem 

Zhášení tryptofanové fluorescence jsem opět prováděla v 96 jamkových destičkách 

a na stejném přístroji, jak je popsáno v kapitole výše. K roztoku peptidu (konečná konc. 

10 µM) byl přidán roztok lipozómu (konečná konc. 300 µM) a následně roztok 

akrylamidu (konečná konc. 0 – 300 µM) tak, že celkový objem v jamce byl 300 µl. Pro 

potlačení absorbance akrylamidu, byla excitce Trp měřena při 295 nm a emise při 350 

nm. Směs byla změřena po 15 min inkubace při 25 °C za neustálého míchání. Zhášení 

bylo vyjadřováno Stern-Volmerovou konstantou Ksv. Hodnoty Ksv byly odečteny ze 

směrnice přímky, která podle Stern-Volmerovy rovnice vyjadřuje závislost poměru 

fluorescence F0/F na zvyšující se koncentraci zhášedla Q
106

. 

F0/F = 1 + Ksv ·[Q], 

kde F0 – fluorescence peptidu, F – fluorescence peptidu po přídavku akrylamidu o dané 

koncentraci Q. 

 

3.6.5 Permeabilita dithioničitanu sodného 

Pro tento experiment jsem použila metodu zhášení značených lipozómů v literatuře 

též označovanou jako permeabilita dithioničitanu sodného (z ang. “Dithionite ion 

permeability“). Lipozómy obsahující 0,5% NBD-PE (N-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-

yl fosfatidylethanolamin) byly připraveny stejným postupem, jako je popsáno 

v kapitole 3.6.1, ale s použitím Tris pufru (10 mM Tris, 150 mM NaCl a 1 mM EDTA 

pH = 7,4). K roztoku peptidu (konečna konc 0,1 – 5 µM v Tris pufru, 147 µl) byly 

přidány 3 µl dithioničitanu sodného (1 mM, vždy rozpuštěn těsně před měřením v 1M 

Tris-HCl, pH = 10) a 150 µl roztoku značených lipozómů (60 µM). Fluorescence    

NBD-PE byla měřena při excitaci 450 nm a emisi 530 nm každou minutu v průběhu 15 

min. za neustálého míchání. Získaná data byla vyhodnocena grafem vyjadřující 

závislost koncentrace peptidu na fluorescenci NBD skupin (%). Procento fluorescence 

NBD skupin (FNBD) je získáno z přepočtu: 

FNBD = 100 · (Fpept/F0), 
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kde Fpept – fluorescence získaná po 15 minutové inkubaci roztoku obsahující lipozómy, 

peptid a dithioničitan sodný a F0 – fluorescence získaná po 15 minutové inkubaci 

roztoku obsahující lipozómy a dithioničitan sodný (bez peptidu – blank). 

 

3.6.6 Permeabilizace vnější membrány E. coli 

Permeabilizaci vnější membrány E. coli jsem sledovala změnou fluorescence        

N-fenyl-1-naftylaminu (NPN) v 96 jamkových destičkách na přístroji Tecan Infinite 

M200 PRO. Pro test jsem použila E. coli, v střední fázi exponenciálního růstu, 

kultivovanou v LB médiu. Poté byla narostlá suspenze E. coli dvakrát promyta 5 mM 

HEPES pufrem, pH = 7,2 a suspendována v HEPES pufru tak, aby finální optická 

hustota E. coli v měřených jamkách byla OD = 0,4 při 600 nm. K 90 µl roztoku peptidu 

(finální konc. 0,1 – 10 µM v HEPES pufru) byl přidán roztok NPN (10 µl s finální konc. 

10 µM) a 100 µl suspenze E. coli. Změna fluorescence byla měřena každou minutu 

v průběhu 15 min při excitaci 350 nm a emisi 420 nm. Získaná data byla vyhodnocena 

grafem vyjadřující koncentrační závislost peptidu na fluorescenci NPN po 15 min. 

působení. 

 

3.6.7 Permeabilizace vnitřní membrány E. coli 

Permeabilizaci vnitřní membrány jsem určovala sledováním β-galaktosidasové 

aktivity za použití o-nitrofenyl-β-galaktosidu (ONPG) jako substrátu ve 100 jamkových 

destičkách (“Honey comb plate“) na přístroji Bioscreen Instrument (Oy Growth Curves 

AB Ltd, Finsko). E. coli byla pro tento test kultivována v LB mediu s 2% laktózou do 

střední fáze exponenciálního růstu. E. coli byla poté dvakrát promyta  fosfátovým 

pufrem (10 mM Na2HPO4.2H2O, 100 mM NaCl pH = 7,4) a suspendována 

ve fosfátovém pufru na stejnou OD jako v kapitole 3.6.6. K 90 µl peptidu (konečná 

konc. 0,1 – 10 µM ve fosfátovém pufru) bylo přidáno 10 µl roztoku ONPG (konečná 

konc. 1,5 mM) a 100 µl suspenze E. coli. Hydrolýza ONPG byla měřena při 420 nm 

každé dvě minuty v průběhu 90 min při 37 °C a za neustálého míchání. Získaná data 

byla vyhodnocena grafem vyjadřující časovou závislost hydrolýzy ONPG                     

β-galaktosidasou po přidání jednotlivých peptidů o různé koncentraci. 

Pro zjištění či jde skutečně o uvolnění β-galaktosidasy z E. coli a nikoliv o vstup 

ONPG do E. coli jsem uskutečnila kontrolní experiment. E. coli byla inkubována 
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s peptidem 90 min při 37 °C a následně byla směs centrifugována. K oddělenému 

supernatantu bylo přidáno ONPG a absorbance roztoků byla změřena při 420 nm  

 

3.7 Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronovou mikroskopií za použití metody negativního barvení byl 

sledován účinek peptidu na B. subtillis nebo na E. coli po hodinovém působení peptidu 

(podrobněji viz Publikace A, B). Tato metoda byla uskutečněna ve spolupráci s Dr. J. 

Štokrovou (vědecká skupina ÚOCHB AV ČR) na přístroji JEOL JEM 1011 transmisní 

elektronový mikroskop (JEOL Ltd, Japonsko). Podrobněji viz publikace A a B. 
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4 Výsledky a diskuse 

V této kapitole jsou popsané výsledky třech publikovaných prací (publikace A, B, 

C) a výsledky dalších experimentů, které plánujeme publikovat (publikace D). 

V  publikaci A: “Panurgines, novel antimicrobial peptides from the venom of 

communal bee Panurgus calcaratus (Hymenoptera Andrenidae)“ jsem se v první 

části věnovala syntéze 22 analogů a sledování vlivu různých strukturních změn na 

biologickou aktivitu. Ve druhé části práce jsem se zabývala sledováním interakcí 

peptidů s lipozómy různého složení metodou úniku fluorescenčního barviva calceinu.  

V publikaci B: “Interaction of a novel antimicrobial peptide isolated from the 

venom of solitary bee Colletes daviesanus with phospholipid vesicles and 

Escherichia coli cells“ jsem se zabývala hlavně studiem mechanismu účinku nově 

izolovaného antimikrobiálních peptidu a jeho analogů. Mechanismus účinku byl 

pozorován na základě interakcí peptid-membrána. Pro pozorování těchto interakcí byly 

použity lipozómy různého složení. Kromě metody úniku calceinu byla použita i metoda 

sledování změn Trp fluorescence a její zhášení. Tyto interakce byly dále studovány i na 

bakteriích E. coli metodami sledování permeabilizace vnější a vnitřní bakteriální 

membrány. 

Publikace C: “Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin“ 

popisuje strukturní charakterizaci lasiocepsinu a jeho interakci s membránou už 

zmíněnými metodami. Zde jsem se jako spoluautorka podílela na přípravě lipozómů a 

optimalizaci některých použitých metod (Trp-fluorescence a její zhašení, 

permeabilizace vnitřní a vnější membrány E. coli). 

V připravované publikaci D: (pracovní název) “Structural characterisation of 

novel antimicrobial peptides antapines and study of their action mechanism“ jsem 

se v první části zaměřila na syntézy ANTP-1 analogů s uhlovodíkovým můstkem, 

analogů obsahující Trp a vlivu těchto změn na biologickou aktivitu. V druhé části jsem 

sledovala vliv různé polohy Trp v sekvenci peptidu na interakci peptid-membrána 

metodou Trp-fluorescence. Pomocí NMR spektroskopie byla určena 3D struktura Trp 

analogů. Rovněž byly sledovány interakce peptid-membrána všech ANTP metodou 

zjišťovaní permeability ditioničitanu sodného a sledováním permeabilizace vnější a 

vnitřní membrány E.coli. 
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4.1 Publikace A: Panurgines, novel antimicrobial peptides 

from the venom of communal bee Panurgus calcaratus 

(Hymenoptera Andrenidae) 

 

Sabína Čujová, Jiřina Slaninová, Lenka Monincová, Vladimír Fučík, Lucie 

Bednárová, Jitka Štokrová, Oldrich Hovorka, Zdenek Voburka, Jakub Straka a 

Václav Čeřovský 

Amino Acids 45 (2013) 143-157, IF = 3,9 

 

Tři nové antimikrobiálni peptidy, pojmenované panurginy, byly izolovány z jedu včely 

pískohrabky ostruhaté (Panurgus calcaratus). Jedním z nich byl dodekapeptid PNG-1 

(LNWGAILKHIIK-NH2) a dva téměř identické peptidy PNG-K a PNG-R obsahující 25 

aminokyselin (LDVKKIICVACKIXPNPACKKICPK-OH, kde X=R resp. K) a dva 

disulfidické můstky v polohách Cys8-Cys23 a Cys11-Cys19. Všechny tři peptidy 

vykazovaly antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním, Gram-negativními 

baktériím, kvasinkám a nízkou hemolytickou aktivitu. Za účelem sledovaní vlivu změn 

v sekvenci panurginu na aktivitu, jsem připravila několik analogů. 

 

4.1.1 Sledovaní vlivu strukturních změn na biologickou aktivitu 

PNG-1 je lineární, α-helikální, amfipatický, pozitivně nabitý (+3) dodekapeptid. 

Analogy byly navrženy a připraveny tak, že jsme změnou v sekvenci ovlivňovali kladný 

náboj, α-helicitu, amfipaticitu a hydrofobicitu. Všechny analogy byly testovány na 

antimikrobiální a hemolytickou aktivitu (publikace A; Tab. 1 a Tab. 2). Celkem jsme 

připravili 22 analogů PNG-1 s těmito cíli: 
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Asn2

Ile11

Lys8

Trp3

Gly4
Ala5

Ile6

Leu7

Leu1

His9

Ile10

Lys12

 

Obrázek 15: Schiffer-Edmundsonova projekce PNG-1. Hydrofobní aminokyseliny jsou zobrazeny 

červeně a hydrofilní aminokyselin jsou zobrazeny modře (Lys) a černě (Gly, His a Asn). 

 

a) abychom získali dokonalý amfipatický peptid podle projekce Schiffer-

Edmundsona (Obrázek 15), byla provedená současná výměna Leu1 s Asn2 a 

Gly4 s Ala5 (PNG-1/1) 

Tato výměna aminokyselin vedla k snížení antimikrobiální aktivity a hemolytické 

aktivity. CD spektra ukazuji 46% obsah α-helixu v 40% TFE a 84% obsah α-helixu v 8 

mM SDS. Je to nejvyšší helikální obsah ze všech studovaných analogů PNG-1 

b) abychom zjistili vliv Lys v různých polohách a zároveň tak i zvýšeni kladného 

náboje na hodnotu +4, byl proveden takzvaný lyzinový sken (analogy PNG-1/2 

až PNG-1/11, viz publikace A, Tab. 1), kde každá aminokyselina v sekvenci 

byla postupně nahrazena lyzinem. Následně byly také připravený analogy    

PNG-1/12 a PNG-1/13 obsahující v sekvenci další dva Lys (+5) 

Z výsledků biologických aktivit můžeme shrnout, že inkorporace Lys do hydrofobní 

časti α-helixu v Schiffer-Edmundsonove projekci (za Trp3, Ile6, Leu7, Ile10 a Ile11 – 

PNG-1/4, PNG-1/7, PNG-1/8, PNG-1/10 a PNG-1/11) výrazně snižuje antimikrobiální 

vlastnosti peptidu. Hemolytická aktivita těchto peptidů je LC50 >200 µM. Z toho 

vyplývá, že peptidy jsou velmi málo toxické vůči bakteriím i vůči červeným krvinkám. 

Při náhradě hydrofobních aminokyselin (Leu1 a Ala5) nacházejících se v hydrofilní 

části α-helixu v Schiffer-Edmundsonove projekci lyzinem (PNG-1/2, PNG-1/6) došlo 

k zvýšení kladného náboje a zároveň k zvýšení amfipaticity peptidů. Tato změna 

struktury neměla výrazný efekt na zlepšení biologických aktivit. Naopak inkorporace 

Lys do hydrofilní časti α-helixu v Schiffer-Edmundsonove projekci (za Asn2, Gly4 a 

His9 – PNG-1/3, PNG-1/5 a PNG-1/9) měla za následek zvýšení antimikrobiální 

aktivity a snížení hemolytické aktivity (LC50 >200 µM). Současná inkorporace dvou 
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Lys (za Leu1 a Ala5 – PNG-1/12 a za Leu1 a Gly4 – PNG-1/13 sice snížení 

hemolytické aktivity (LC50 >200 µM), ale zároveň došlo ke snížení aktivity téměř proti 

všem studovaným mikroorganismům (hlavně proti S. aureus). 

c) abychom ověřili náš předpoklad, že přítomnost Ile v poloze 6, 10 a 11 je důležitá 

pro antimikrobiální aktivitu peptidu, a zároveň abychom zjistili vliv změny 

hydrofobicity a amfipaticity na antimikrobiální aktivitu, byly všechny tři Ile 

nahrazeny různými nepolárními aminokyselinami 

Náhrada všech Ile za Leu nebo norleucin (Nle) (PNG-1/19 a PNG-1/20) způsobila 

mírné zvýšení aktivity proti S. aureus, aktivity proti ostatním mikrobům byly víceméně 

nezměněny avšak hemolytická aktivita výrazně vzrostla. Když byly Ile nahrazeny Phe 

(PNG-1/17) nebo Trp (PNG-1/22) došlo k snížení antimikrobiální aktivity, zatímco 

hemolytická aktivita zůstala víceméně nezměněná. CD spektra PNG-1/17 v přítomnosti 

SDS ukazují na tvorbu α-helixu ale i β-listu. PNG-1/22 ve vodě vykazuje neuspořádánu 

strukturu s 20%  α-helikálním obsahem, avšak jeho helikální obsah roste v přítomnosti 

2-4 mM SDS. Nahrazením Ile za Val, Abu (aminobutanová kyselina), Ala a Gly     

(PNG-1/14, PNG-1/15, PNG-1/16 a PNG-1/18) způsobilo snížení hydrofobicity což 

mělo za následek výrazné snížení až úplnou ztrátu biologických aktivit. V případě 

náhrady všech tří Ile glycinem (PNG-1/18) peptid nevytvořil helikální strukturu ani v 

přítomnosti vyšších koncentrací TFE nebo SDS. Inkorporace 1-aminocyklohexan 

karboxylové kyseliny (Aca) místo Ile (PNG-1/21) způsobila mírné zlepšení 

antimikrobiální aktivity, ale též zvýšení hemolytické aktivity peptidu. Ze získaných 

výsledků můžeme konstatovat, že přítomnost přirozeně se vyskytujících Ile v daných 

pozicích je důležitá pro antimikrobiální aktivitu studovaného peptidu (příroda to takhle 

zařídila a věděla proč) a tento fakt bude zřejmě platný pro další peptidy této kategorie. 

CD spektra některých PNG-1 analogů (PNG-1/6, PNG-1/14, PNG-1/15, PNG-1/16, 

PNG-1/17, PNG-1/19, PNG-1/20 a PNG-1/21) naznačují na menší schopnost tvorby α-

helixu při zvyšující koncentrací TFE nebo SDS v porovnaní s PNG-1. Sledováním změn 

hydrofobicity PNG-1 a jeho analogů pomocí RP-HPLC bylo zjištěno, že peptidy 

eluované v retenčním čase <30 min mají nízkou hemolytickou aktivitu (LC50 >200 µM).  

 

Další dva peptidy PNG-K a PNG-R obsahující dva disulfidické můstky vykazují 

výrazné antimikrobiální aktivity proti Gram-pozitivním bakteriím M. luteus a                

B. subtilis, ale slabou aktivitu proti E. coli a téměř žádnou aktivitu proti patogenním       

S. aureus, P aeruginosa a červeným krvinkám. Nahrazením všech čtyř Cys za Abu jsme 
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získaly lineární analogy PNG-R/1 a PNG-K/1, které ztratily antimikrobiální aktivitu 

proti všem sledovaným mikroorganismům s výjimkou M. luteus. Je zajímavé, že 

lineární analog PNG-K s SH skupinami v redukované formě má stejnou aktivitu proti 

M. luteus a B. subtilis jako jeho cyklická forma. Z tohoto důvodu jsme se domnívali, že 

v průběhu testování antimikrobiální aktivity dochází k cyklizaci (tvorbě disulfidových 

můstků), a proto byl pokus zopakován v přítomnosti redukčního činidla                      

1,4-dithiotreitolu (DTT), který by měl zabránit spontánní oxidaci SH skupin. 

Překvapivě i v tomto případě aktivita lineárního redukovaného peptidu byla stejná jako 

jeho cyklická forma. Z tohoto pozorování usuzujeme, že i v přítomnosti redukčního 

činidla mohlo dojít k vytvoření prostorové struktury blízké cyklickému uspořádání 

přírodního peptidu, byť s neutvořenými disulfidovými můstky. CD spektra PNG-K a 

PNG-R ukázaly, že oba peptidy tvoří α-helix již ve vodě (54% a 46%) a obsah α-helixu 

se již výrazně nezvyšuje v přítomnosti TFE nebo SDS. Lineární analogy PNG-R/1 a 

PNG-K/1 vykazuji ve vodě menší obsah α-helixu než jejich cyklické formy, ale při 

zvyšující se koncentraci TFE a SDS roste i obsah α-helixu. Je zajímavé, že nejméně 

aktivní peptidy PNG-R/1 a PNG-K/1 jsou schopné zvyšovat podíl α-helixu 

v přítomnosti TFE a SDS, čemuž ovšem neodpovídá jejich antimikrobiální aktivita. 

Můžeme konstatovat, že α-helikální uspořádání není nutnou podmínkou pro aktivitu 

těchto peptidů, neb se jedná o peptidy strukturně patřící do zcela jiné kategorie 

 

4.1.2 Sledovaní interakcí peptid-membrána 

Interakce peptid-membrána byly studovány metodou měřením úniku 

fluorescenčního barviva calceinu uzavřeného v lipozómech. Složení lipozómů bylo 

navrhnuto tak, aby simulovaly membránu bakterií či membránu červených krvinek. 

Jako všeobecný model bakteriální membrány byly použity záporně nabité lipozómy se 

složením DOPC/DPPG (1:2) a DOPC/DOPG (1:2). Dále byly připravený lipozómy 

DOPE/DOPG/CL (15:80:5), které svým složením napodobovaly membránu B. subtilis. 

Lipozómy obsahující jen neutrální DOPC simulovaly membránu červených krvinek. 

Schopnost peptidu způsobit únik calceinu z lipozómů byla vyjádřena hodnotou LC50, 

která byla definovaná jako minimální koncentrace peptidu schopna způsobit 50% únik 

calceinu z lipozómů. Schopnost peptidu narušit membránu a způsobit únik calceinu byla 

převážné daná jejich hydrofobicitou a α-helicitou (publikace A; Tab. 6). Působením 

peptidů, které měly nahrazeny všechny Ile méně hydrofobními aminokyselinami Abu, 
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Ala a Gly (PNG-1/15, PNG-1/16 a PNG-1/18) na záporně nabité i neutrální lipozómy, 

docházelo jen k nepatrnému nebo k žádnému úniku calceinu. Tyto výsledky korelují 

s jejich antimikrobiální aktivitou a též s nízkou schopností tvořit α- helix, hlavně 

v případě PNG-1/18 (obsahujícího Gly místo Ile). Zvýšení kladného náboje peptidu 

(PNG-1/6 a PNG-1/12) či tvorba dokonale amfipatického peptidu (PNG-1/1) neměla 

výrazně lepší efekt na únik calceinu ze záporně nabitých lipozómů v porovnání     

s PNG-1. Víceméně stejný únik byl pozorován i v případě inkorporace nekódovaných 

aminokyselin Nle nebo Aca místo Ile (PNG-1/20, PNG-1/21). Únik calceinu byl 

překvapivě pozorován i z neutrálních lipozómů po působení většiny peptidů, ale byl 

pozorovatelně slabší než v případě záporné nabitých lipozómů. Tento jev může být 

vysvětlen vlivem hydrofobních interakcí mezi peptidem a membránou. V případě 

cyklických peptidů PNG-R a PNG-K byl výraznější rozdíl mezi únikem calceinu ze 

záporně nabitých a neutrálních lipozómů. Lineární analogy PNG-R/1 a PNG-K/1 

způsobovaly slabý únik calceinu ze záporně nabitých lipozómů, zatímco z neutrálních 

lipozómů nebyl pozorován žádný únik calceinu. 

Všechny studované peptidy způsobovaly rychlejší únik calceinu z lipozómů 

obsahující ve fosfolipidech dipalmitoylové uhlovodíkové řetězce (DOPC/DPPG) než z 

lipozómů s dioleoylovými uhlovodíkovými řetězci. Rozdílné složení fosfolipidů může v 

tomto případě způsobit změnu fluidity lipidové dvojvrstvy a ovlivnit tak rychlost 

uvolnění calceinu.  

Na závěr můžeme shrnout, že studované peptidy způsobovaly únik calceinu 

z lipozómů v dobré korelaci s jejich antimikrobiálními aktivitami. U aktivních peptidů 

docházelo k narušení membrány lipozómů, zatímco u neaktivních nikoliv. 

 

4.1.2.1 Transmisní elektronová mikroskopie  

Použitím metody transmisní elektronové mikroskopie jsme pozorovali jak        

PNG-1/21 působí na membránu B. subtilis. Z obrázku (viz Publikace A; Fig. 5) je vidět, 

že bakterie po působení peptidu ztratily většinu flagel a zároveň došlo k narušení jejich 

obálky. Oba póly bakterií se zdají být oteklé a s několika trhlinami. Únik bakteriálního 

obsahu z takto narušených pólu byl pozorován u většiny bakteriálních buněk v zóně 

objektivu. Tento jev může být vysvětlen přítomností vyšší koncentrace cardiolipinu 

(CL, negativně nabitý fosfolipid) lokalizovaného hlavně v membráně na obou pólech 

bakterie
117

. Kladně nabitý peptid byl dle obecného modelu mechanismu účinku
81
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elektrostaticky přitažen k záporně nabitým CL vyskytujících se na obou pólech bakterií. 

Kumulace peptidu v tomto místě pak vedla k narušení buněčné stěny. Následné 

působení vyššího osmotického tlaku uvnitř B. subtilis vedlo k otoku bakteriální buňky 

na pólech a posléze i k úniku cytoplazmatického obsahu bakterie. Ztráta flagel může byt 

vysvětlena narušením membrány v těsné blízkosti flagel (viz Publikace A; Fig. 5). 

 

Podíl disertantky na této publikaci je 65%: Izolace nových peptidu, určení polohy disulfidových 

můstku, syntéza přírodních peptidů, návrh struktury analogů a jejich syntéza, tvorba lipozómů, 

měření úniku calceinu, vyhodnocení experimentálních dat, tvorba obrázků a podíl na sepsání a 

revizi manuskriptu. 

Tato práce byla řešena za podpory Grantové agentury Karlovy University (č. 645012), 

Grantové agentury České Republiky (203/08/0536) a výzkumného projektu ÚOCHB AV ČR 

(RVO 61388963). 
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4.2 Publikace B: Interaction of a novel antimicrobial peptide 

isolated from the venom of solitary bee Colletes 

daviesanus with phospholipid vesicles and Escherichia coli 

cells 

 

Sabína Čujová, Lucie Bednárová, Jiřina Slaninová, Jakub Straka a Václav 

Čeřovský 

Journal of Peptide Science 20 (2014) 885-895, IF = 1,86 

 

Peptid, který jsme pojmenovali codesan (COD), byl izolován ze včely hedvábnice 

davisové (Collete daviesanus). COD je α-helikální, amfipatický antimikrobiální peptid 

obsahující 18 aminokyselin (GMASLLAKVLPHVVKLIK-NH2). Syntetický COD 

vykazuje antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním a Gram-negativním bakteriím 

a C. albicans a též slabší hemolytickou aktivitu. Na základě poznatků získaných v naší 

laboratoři jsme navrhli syntézu analogů s cílem zvýšit kladný náboj peptidu (náhradou 

vybraných aminokyselin v sekvenci za Lys) a podpořit tak zvýšení antimikrobiální 

aktivity. Abychom mohli použít metodu měření Trp-fluorescence, byly připraveny i 

analogy obsahující Trp. 

 

4.2.1 Biologické aktivity COD a jejich analogů 

Zvýšení kladného náboje peptidu COD, nahrazením Ser4 nebo His12 v hydrofilní 

časti α-helixu v Schiffer-Edmundsonove projekci (Obrázek 16) lyzinem (COD-1 a 

COD-3) vedlo k snížení hemolytické aktivity. Oba analogy vykazovaly dvakrát lepší 

antimikrobiální aktivitu proti E. coli a C. albicans. COD-1 měl také lepší aktivitu proti 

P. aeruginosa. Výměna Lys místo Leu5 (COD-2), který se nachází na okraji hydrofobní 

části α-helixu v Schiffer-Edmundsonove projekci, způsobila snížení biologických 

aktivit. V případě substituce Leu6, situovaného ve středě hydrofobní části α-helixu 

v Schiffer-Edmundsonove projekci, za L-Trp (COD-4) nevedlo k žádné výrazné 

strukturní změně (hydrofobicita nebo amfipaticita) a ani k výraznému ovlivnění 

biologický aktivit. Na druhé straně substituce Leu6 D-Trp (COD-5) vedla k výraznému 

poklesu aktivit proti S. aureus, P. aeruginosa a C. albicans a také k poklesu 
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hemolytické aktivity. Tento efekt je možné vysvětlit narušením α-helixu přítomností     

D-aminokyseliny (publikace B; Tab. 1 a Tab. 2).  

Gly1

Met2

Ala3

Ser4

Leu5

Leu6

Ala7

Lys8

Val9

Leu10

Pro11

His12

Val13

Val14

Lys15

Leu16

Ile17

Lys18

 

Obrázek 16: Schiffer-Edmundsonova projekce COD. Hydrofobní aminokyseliny jsou zobrazeny červeně 

a hydrofilní aminokyselin jsou zobrazeny modře (Lys) a černě (Gly, His, Ser a Pro). 

 

4.2.2 Studium interakcí peptid-membrána za použití lipozómů 

COD a jeho analogy vykazovaly schopnost přednostně permeabilizovat membránu 

negativně nabitých lipozómů, zatímco schopnost permeabilizace neutrálních lipozómů 

byla omezená. Tento jev odráží schopnost peptidů specifický působit hlavně proti 

bakteriím, jejichž vnější list lipidové membrány obsahuje negativně nabité fosfolipidy 

(phosfatidylglycerol, phosfatidylserin a cardiolipin), zatímco v případě savčích buněk 

(napr. erytrocytů) to jsou neutrální fosfolipidy (fosfatidylcholin, fosfatidylethanolamin). 

V této práci, byly lipozómy vytvořené ze směsi DOPE/DOPG (7:3) a to jako všeobecný 

model bakterií. Lipozómy použité jako model membrány savčí buněk obsahovaly 

DOPC/CH v poměru 6:4 a 9:1. 

Z CD spekter (publikace B; Suplementary material. Fig. 3, 4, 5) jsme zjistili, že 

COD a jeho analogy tvoří ve vodě převážně neuspořádané struktury. Zvyšováním 

koncentrace SDS (>2 mM) dochází k zvýšení přítomnosti α-helikální struktury. Ty jsou 

procentuálně vyjádřeny pro jednotlivé analogy následně v přítomnosti 16 mM SDS: 

COD 55%, COD-1 54%, COD-2 48% a COD-3 57%, COD-4 41% a COD-5 37% 

V přítomnosti nižších koncentrací SDS (<2 mM) peptidy COD, COD-1 (Lys místo 

Ser4), COD-2 (Lys místo Leu5), a COD-5 (D-Trp místo Leu6) vykazovali tvorbu         

β-listu a nízkého podílu neuspořádaných struktur. U analogů COD-3 (Lys místo His4) a 

COD-4 (L-Trp místo Leu6) byla pozorována tvorba α-helixu již při nízkých koncentrací 

SDS (0,16 mM). α-helikální obsah všech peptidů v přítomnosti záporně nabitých 

lipozómů (DOPE/DOPG 7:3) byl nižší než v přítomnosti SDS. Tvorba α-helixu 
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v přítomnosti těchto lipozómů byla u všech měřených peptidů pozorovaná při 

koncentračním poměru lipid/peptid = 60. V případě měřeni CD spekter v přítomnosti 

neutrálních lipozómů (DOPC/CH 9:1) byla pozorovaná velmi slabá schopnost tvořit     

α-helix, zatímco v případě DOPC/CH 6:4 nedocházelo k žádné tvorbě α-helixu. 

Schopnost COD a jeho analogů způsobit únik calceinu z negativně nabitých 

lipozómů dobře odráží jejich antimikrobiální vlastnosti (publikace B; Fig. 4). Nejvíce 

aktívní peptidy COD-1(Lys místo Ser4) a COD-3 (Lys místo His4) způsobily 100% 

únik calceinu z lipozómů již při koncentraci 2,5 µM zatímco méně aktívní peptidy COD 

a COD-4 (L-Trp místo Leu6) dosáhly 100% úniku calceinu při koncentraci 5 µM. 

Nejméně aktivní peptidy COD-2 (Lys místo Leu5) a COD-5 (D-Trp místo Leu6) toto 

maximum dosáhnou až při koncentracích >10 µM. Tyto výsledky souvisí s jejich 

strukturními vlastnostmi. Například zvýšeni náboje u analogů COD-1 a COD-3 mělo 

výrazný vliv na zvýšení jejich antimikrobiální aktivity a tím pádem i na výraznější 

permeabilizaci membrany. Pokles hydrofobicity u COD-2 a slabší schopnost tvorby       

α-helixu u COD-5 způsobuje nižší schopnost permeabilizovat membránu lipozómů. 

V případě neutrálních lipozómů je únik calceinu dán obsahem cholesterolu 

v lipozómech (publikace B; Fig. 4). U lipozómů s 40% obsahem CH je únik calceinu 

výrazně nižší. Pro nejvíce hemolytický COD byl pozorován 31% únik calceinu při 

konc. 10 µM. Na druhé straně lipozómy s 10% obsahem cholesterolu byly náchylnější 

k permeabilizaci membrány (COD způsoboval 100% únik calceinu při konc. 10 µM), 

ale přesto méně než negativně nabité lipozómy. Všeobecně platí, že schopnost peptidu 

způsobit únik calceinu z neutrálních lipozómů koreluje s jejich hemolytickou aktivitou. 

Je zajímavé, že v případě neutrálních lipozómů docházelo k narušení membrány a 

určitému úniku calceinu hlavně po působní peptidů COD, COD-1, COD-3 a COD-4 

ačkoliv jsme z CD studií zjistili, že tyto peptidy nemají tendenci vytvářet α-helikální 

strukturu. Můžeme to tedy vysvětlit tak, že interakce peptidů skupiny COD s 

membránou nejsou striktně závislé na jejich α-helicitě. 

 

Měřením Trp fluorescence, u analogů COD-4 (L-Trp v poloze 6) a COD-5 (D-Trp 

ve stejné poloze) v přítomnosti negativních lipozómů, byl pozorován výrazný modrý 

posuv maxima Trp fluorescence z 346 nm (v pufru) k 323 nm (publikace B; Fig. 5). 

Modrý posuv byl u analogu COD-4 výraznější než u COD-5, což je i v dobré shodě s 

rozdílnými antimikrobiálními aktivitami. U více hemolytického analogu COD-4     

(LC50 = 162,5 µM) byl pozorován menší modry posuv i v přítomnosti neutrálních 
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lipozómů (z 346 nm k 331 nm pro DOPC/CH 6:4 a z 346 nm k 329,5 nm pro DOPC/CH 

9:1). Naopak u COD-5 (LC50 = >>200 µM) byl pozorován jen nepatrný modrý posuv 

(publikace B; Fig. 5). Použitím akrylamidu, jako zhášecího činidla Trp fluorescence, 

můžeme také sledovat interakci peptid-membrána. Je všeobecně známo, že Trp vnořený 

do lipidové dvojvrstvy je chráněn před interakcemi s akrylamidem, zatímco Trp 

nacházející se vně lipozómů bude akrylamidem zhášen (velikost zhášení je určena 

hodnotou Ksv). Čím menší Ksv , tím více je Trp chráněn před zhášením. V přítomnosti 

záporně nabitých lipozómů došlo k výrazné redukci Ksv oproti Ksv získaných v pufru 

(COD-4: Ksv z 13,2 M
-1

 na 1,6 M
-1

 a COD-5: Ksv z 19,1 M
-1

 na 1,7 M
-1

). Na druhé straně 

hodnoty Ksv získané při měření v přítomnosti neutrálních liposomů jsou přibližně třikrát 

vyšší než v případě záporných lipozómů (publikace B; Tab. 4). Z výsledku vyplývá, že 

tyto peptidy silně interaguji ze záporně nabitou membránou a jsou do ní vnořený, avšak 

interakce s neutrální membránou je výrazně slabší. Tyto výsledky dobře korelují s jejich 

biologickými aktivitami. 

 

4.2.3 Studium interakcí peptid-membrána na bakteriích E. coli 

Pro studium interakcí peptid-membrána byly kromě lipozómů použity také bakterie 

E. coli. U E. coli se sledovala schopnost COD a jeho analogů permeabilizovat její vnější 

a vnitřní membránu. 

Schopnost peptidů narušovat vnější membránu E. coli byla pozorována metodou 

s využitím hydrofobní fluorescenční sondy NPN (N-fenyl-1-naftylamin). Za 

předpokladu, že NPN vykazuje fluorescenci jen v nepolárním prostředí, pak můžeme 

z výsledku usoudit, že peptidy způsobily narušení membrány a tím umožnily přístup 

nebo až průnik NPN do nepolární části membrány. Všechny studované peptidy 

způsobily lineární narůst fluorescence NPN již v nízkých koncentracích (0,25 – 1,5 

µM). Zvyšováním koncentrace peptidů (>1,5 µM) se fluorescence NPN měnila jen 

minimálně (publikace B; Fig. 6). Maximum fluorescence NPN bylo pozorováno ihned 

po přidání peptidu k E. coli. Podobnou závislost jsme pozorovali i při působení 

polymyxinu B (peptidové antibiotikum způsobující permeabilizaci vnější membrány)
109

.  

Narušení vnitřní membrány E. coli působením COD a jeho analogů bylo testováno 

měřením β-galaktosidásové aktivity za použití ONPG (o-nitrofenyl-β-galaktosid) jako 

substrátu. Rozsah β-galaktosidasové aktivity byl závislý na strukturních a 

antimikrobiálních vlastnostech COD a jeho analogů, přičemž β-galaktosidasová aktivita 
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byla pozorovaná již při koncentraci peptidů 1 µM (teda při nižší konc. než jejich MIC) 

(publikace B; Fig. 7). Ustálený stav tvorby o-nitrofenolu byl pozorován po 60 min. 

reakce při koncentraci peptidu 2,5 až 5 µM. Z výsledku vyplývá, že k permeabilizaci 

vnitřní membrány je potřebná vyšší koncentrace peptidu a delší reakční doba než při 

permeabilizaci vnější membrány. V literatuře bylo popsáno, že některé peptidy jsou sice 

schopné narušovat tuto membránu již při nízkých koncentracích, ale až ve vyšší 

koncentraci dochází k výraznému narušení membrány a smrti bakterií
118

. 

Při sledovaní vlivu COD-1 (30 µM) na morfologií E. coli metodou transmisní 

elektronové mikroskopie (metoda negativního barvení) jsme pozorovali asi u 30% 

bakteriálních buněk malé trhliny v membráně, přičemž pouze některé z nich byly 

dostatečné velké pro únik vnitřního obsahu bakterie. Při působení vyšších koncentrací 

COD-1 (100 µM) bylo u víc než 70% buněk pozorováno výrazné poškození membrány 

v místě dělení bakterií. Oba póly baktérií zůstávaly nepoškozené, ale některé z baktérií 

byly zcela rozpadlé. 

 

Podíl disertantky na této publikaci je 85%: Izolace nového peptidu, syntéza přírodního peptidu, 

návrh struktury analogů a jejich syntéza, tvorba lipozómů, měření úniku calceinu, měření Trp-

fluorescence a jejího zhášeni, zjišťovaní permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli, 

vyhodnocení experimentálních dat, tvorba grafů a podíl na sepsání a revizi manuskriptu. 

Tato práce byla řešená za podpory Grantové agentury Karlovy University (č. 645012) a 

výzkumného projektu ÚOCHB AV ČR (RVO 61388963). 
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4.3 Publikace C: Structural basis for antimicrobial activity of 

lasiocepsin 

 

Lenka Monincová, Miloš Buděšínský, Sabína Čujová, Václav Čeřovský a Václav 

Veverka 

ChemBioChem 15 (2014) 301-308, IF = 3,74 

 

Lasiocepsin (Las) je antimikrobiální peptid izolovaný ze včely ploskočelky velkohlavé 

(Lasioglossum laticeps). Las je cyklický, kationický antimikrobiální peptid obsahující 

27 aminokyselin GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC-OH a dva disulfidické 

můstky mezi Cys8-Cys25 a Cys17-Cys27. Vysoký obsah Lys a přítomnost dvou 

disulfidických můstku jej řadí k zcela výjimečným antimikrobiálním peptidům 

izolovaných z jedu blanokřídlého hmyzu. Tento antimikrobiální peptid působí hlavně 

proti Gram-pozitivním, Gram-negativním bakteriím a kvasinkám (C. albicans) a 

vykazuje velmi nízkou hemolytickou aktivitu
119

. 

Z NMR měření bylo zjištěno, že Las vytváří dobře definovanou strukturu s dvěma 

na sebe kolmými α-helikálními úseky (Arg4 - Lys13) a (Pro20 - Val24) spojenými 

smyčkou, přičemž celá struktura je stabilizovaná dvěma disulfidovými můstky 

(publikace C; Fig. 1C). Vysoký počet kladných aminokyselin (8 Lys a 1 Arg) vytváří 

kladně nabitou plochu až na 53% z celkového povrch Las. Podle databáze Protein Data 

Bank Las vykazuje strukturní shodu s polypeptidy (AMP a toxiny) ShK rodiny. 

Nicméně Las není typickým členem ShK rodiny, protože obsahuje pouze dva 

disulfidové můstky. Protože se Las shoduje strukturně s toxiny, bude pravděpodobně 

jeho hlavní účinek spíše neurotoxický a pozorované antimikrobiální vlastnosti budou 

pouze jeho doprovodným účinkem. 

V druhé částí článku, kde jsem se částečně podílela na experimentální části, byly 

sledovány interakce analogů Las mající v sekvenci Trp (Las[Trp2] a Las[Trp23]) 

s neutrálními (DOPC/CH 9:1) a záporně nabitými lipozómy, (DOPE/DOPG 7:3, 

DOPE/DOPG/CL 1,5:8:0,5 a 1,5:6:2,5) metodou Trp fluorescence. Ukázalo se, že 

peptidy způsobily nejvýraznější modrý posuv v přítomnosti lipozómů obsahující 

nejvyšší podíl cardiolipinu (CL). Tento jev vysvětluje i pozorovaní z TEM, kde bylo 

zjištěno narušení membrány B. subtilis hlavně na pólech bakterií, kde se vyskytuje vyšší 
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podíl CL
117

. Naopak v přítomnosti neutrálních lipozómů nebyl pozorován žádný modry 

posuv, což se dá vysvětlit tím, že se peptidy do membrány lipozómů nevnořuji. Tento 

výsledek dobře odpovídá nízké hemolytické aktivitě Las[Trp2] a Las[Trp23]. 

Při studiu permeabilizace vnější membrány pomocí NPN sondy byl pozorován po 

působení Las a jeho Trp analogů lineární nárůst fluorescence při koncentraci peptidů od 

0,5 do 2,5 µM. K permeabilizaci vnější membrány tak dochází již při nižších 

koncentrací peptidů než je jejich MIC. V případě pozorovaní permeabilizace vnitřní 

membrány ONPG testem, bylo narušení pozorováno opět při nižší koncentraci peptidů 

(1 µM) než jejich MIC. Z toho usuzujeme, že peptidy způsobují narušení membrány již 

při nízkých koncentracích (pod hodnotou MIC), přičemž k smrti bakterie dochází při 

vyšších koncentracích.  

Abychom zjistili, která část sekvence Las interaguje s membránou, byl proveden 

experiment zhášení Trp fluorescence akrylamidem. Protože Trp analogy lasiocepsinu 

byly navrženy tak, aby v jednom případě byl Trp na začátku sekvence (Las[Trp2]) a ve 

druhém případě na konci sekvence (Las[Trp23]), bylo možné je využit k určení části 

Las zodpovědné za interakci s membránou. Hodnoty Ksv v obou případech Trp analogů 

Las byly v přítomnosti záporně nabitých lipozómů výrazně nižší než bez přítomnosti 

lipozómů (v pufru). Z výsledku vyplývá, že v obou případech je Trp vnořen 

do membrány a lze z toho soudit, že se Las zanořuje do membrány oběma konci.  NMR 

měření prováděná v přítomnosti SDS (anionické micely) ukázaly na interakce SDS s 

postranními řetězci aminokyselin nacházejících se především v mezích delšího α-helixu 

(Arg4 - Lys13). Z toho lze vyvodit, že počáteční interakce peptidu se záporně nabitou 

membránou je způsobená N-koncovou částí Las. Avšak hluboko do membrány se 

zanořuje jak N-koncová tak C-koncová část peptidu. 

 

Podíl disertantky na této publikaci činí 10%: příprava lipozómů a optimalizace metod:          

Trp-fluorescence a její zhášení, permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli.  

 

Poznatky z této publikace jsem využila v mém dalším projektu, kde jsem se 

zaměřila na sledování vlivu změny struktury nových antimikrobiálních peptidů na jejich 

aktivitu a mechanismus účinku (viz kapitola 4.4). 
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4.4 Připravovaná publikace D: Structural characterisation of 

novel antimicrobial peptides antapines and study of their 

action mechanism 

 

Sabína Čujová, Rozálie Hexnerová, Miloš Buděšínský, Ondřej Nešuta, Václav 

Veverka a Václav Čeřovský 

Výsledky této práce ještě nebyly publikovány 

a proto jsou zde popsány podrobněji 

 

Z jedu včely pelonosky hluchavkové (Anthophora plumipes) jsem izolovala dva téměř 

identické antimikrobiální peptidy ANTP-1 a ANTP-2 lišících se pouze přítomností 

jednoho Lys navíc na C-konci ANTP-1. Tyto nové antimikrobiální peptidy byly 

pojmenovány jako antapiny. 

   ANTP-1: GLLSALRKMIPHILSHIKK-OH 

ANTP-2: GLLSALRKMIPHILSHIK-OH 

Synteticky připravený ANTP-1 vykazoval antimikrobiální aktivitu proti 

zkoumaným mikroorganismům a nízkou hemolytickou aktivitu (Tabulka 2). Z dříve 

publikovaných prací je známo, že amidované peptidy na C-konci (-CONH2) vykazují 

vyšší antimikrobiální aktivitu než jejich neamidovaná verze. Proto jsme pro naši studii 

připravili amidované analogy ANTP-1NH2 a ANTP-2NH2. Oba amidované analogy se 

svými biologickými aktivitami výrazně neliší (Tabulka 2). Pro další studium byl zvolen 

ANTP-1NH2 včetně jeho analogů. 

Během mého předešlého studia
50

 jsem zjistila, že výměna Ser (nacházejícího se v 

poloze 4 a zároveň v hydrofilní časti α-helixu) za Lys, vede k zlepšení aktivity proti P. 

aeruginosa a zároveň ke snížení hemolytické aktivity. Proto jsem analogicky i v tomto 

případě připravila analog  

ANTP-K4: GLLKALRKMIPHILSHIKK-NH2,  

který v porovnání s ANTP-1NH2 vykazoval vyšší aktivitu proti P. aeruginosa a nižší 

hemolytickou aktivitu, avšak aktivita proti S. aureus se snížila (Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Antimikrobiální a hemolytická aktivita antapinů a jejich analogů 

Peptid 

Antimikrobiálni aktivita MIC (µM) Hemolytická 
aktivita     

LC50 (µM) B. s. E. c. S. a. 
MRSA 
6271 

P. a. 
P. a. 
5482 

C. a. M. l.  

ANTP-1 2,4 3,3 36,7 20,3 46,7 12,8 9,3 1,5 >200 

ANTP-1NH2 1,5 1,9 7,3 11,3 33,8 8,0 6,9 0,9 97,8 

ANTP-2NH2 2,0 1,8 8,0 8,0 38,8 8,0 6,4 1,4 122,4 

ANTP-K4 2,5 2,0 12,7 32,0 11,3 5,0 10,0 1,6 >200 

 

4.4.1 Cyklické analogy ANTP-1NH2 s uhlovodíkovým můstkem 

(ANTP-1NH2/1 a ANTP-1NH2/2) 

4.4.1.1 Biologické vlastnosti 

Jednou z možností uváděných v literatuře jak zlepšit farmakologické vlastnosti 

peptidů je zpevnění α-helixu tvorbou uhlovodíkových můstku (viz kapitola 1.4). 

Inkorporaci dvou S-2(4´-pentenyl) alaninů (S5) do sekvence peptidu v poloze i a i+4 a 

následnou kruhotvornou metathezí jsem vytvořila uhlovodíkový můstek (Obrázek 17). 

Takto byly připraveny dva analogy ANTP-1NH2/1 (s uhlovodíkovým můstkem mezi 

polohami 9 a 13) a ANTP-1NH2/2 (s uhlovodíkovým můstkem mezi polohami 2 a 6). 

V případě analogu ANTP-1NH2/2 byl Met9 nahrazen norleucinem (Nle), a to z důvodu 

vyhnutí se komplikacím při metathezi, které by mohly být způsobené přítomností síry v 

molekule peptidu. 

ANTP-1NH2: GLLSALRKMIPHILSHIKK-NH2 

ANTP-1NH2/1: GLLSALRKS5IPHS5LSHIKK-NH2 

ANTP-1NH2/2: GS5LSAS5RK-Nle-IPHILSHIKK-NH2 
 

1.Grubbsův kat.

2.TFA štěpeníCH2=CH2

ANTP-1NH2/1

pryskyřice

1.Grubbsův kat.

2.TFA štěpeníCH2=CH2

ANTP-1NH2/2  

Obrázek 17: Schématické zobrazení RCM reakcí mezi dvěma S-2(4´-pentenyl) alaniny v poloze i a i+4 

vedoucí k přípravě ANTP analogů s uhlovodíkovým můstkem 
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Analog ANTP-1NH2/1 v porovnání s ANTP-1NH2 vykazoval výrazně nižší aktivitu 

proti S. aureus a úplnou stratu antimikrobiální aktivity proti P. aeruginosa a C. 

albicans, zatímco jeho hemolytická aktivita se výrazně zvýšila. Hodnoty MIC       

ANTP-1NH2/2 proti S. aureus, P. aeruginosa a C. albicans jsou sice nižší než u analogu 

ANTP-1NH2/1, ale stále vysoké v porovnání s ANTP-1NH2. Hemolytická aktivita byla i 

v tomto případě velmi vysoká. Analogy s nespojenými uhlovodíky (ANTP-1NH2/1n a 

ANTP-1NH2/2n) vykazovaly stejnou nebo slabší biologickou aktivitu jako příslušné 

analogy s můstky (Tabulka 3). 

 

Tabulka 3: : Antimikrobiální a hemolytická aktivita ANTP-1NH2, jeho cyklických analogů a jejich 

prekursorů 

Peptid 

Antimikrobiálni aktivita MIC (µM) Hemolytická 
aktivita     

LC50 (µM) B. s. E. c. S. a. 
MRSA 
6271 

P. a. 
P. a. 
5482 

C. a. M. l.  

ANTP-1NH2 1,5 1,9 7,3 11,3 33,8 8,0 6,9 0,9 97,8 

ANTP-1NH2/1 1,2 5,0 60 90,0 >100 84,0 >100 1,5 31.2 

ANTP-1NH2/1n 1,9 5,5 90 >100 >100 100 >100 1,7 39,0 

ANTP-1NH2/2 1,1 3,0 8,0 42,0 76,7 90,0 19,2 1,4 17,7 

ANTP-1NH2/2n 1,6 8,8 15,0  32,3 38,8  32,3 60,0 1,3 18,2 

 

4.4.1.2 Strukturní studie CD-spektroskopií 

Abychom mohli vyhodnotit vliv vytvořených uhlovodíkových můstku na helicitu 

peptidů, byly peptidy studovány pomoci CD-spektroskopie. CD spektra peptidů byly 

měřeny ve vodě a v přítomnosti TFE a SDS. 

Ve vodě všechny zkoumané peptidy vykazovaly neuspořádanou strukturu (Obrázek 

18 A), která se vzrůstající koncentrací TFE a SDS přecházela na strukturu α-helixu, jak 

je patrno z Obrázek 18 B, C, D a F. Zde jsou ve spektrech většiny peptidů patrna 

minima při 208 a 223 nm, typická pro α-helikální uspořádání. V přítomnosti 20% TFE 

byla α-helikální struktura pozorována u všech studovaných peptidů, nikoliv však v 

přítomnosti 10% TFE, kdy ANTP-1NH2 a ANTP-1NH2/1n byly stále v neuspořádaném 

stavu (Obrázek 18B, C). Při vyšších konc. TFE (>20%) α-helikální podíl dále nevzrůstal 

(Tabulka 4). CD spektra naměřená v přítomnosti SDS ukazují na tvorbu α-helikální 

struktury u všech studovaných peptidů už při koncentraci SDS 0,16 mM, přičemž        

α-helikální obsah roste se zvyšující se koncentraci SDS (Tabulka 4 a Obrázek 18 D, E). 
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Z této studie také vyplývá, že zavedení uhlovodíkového můstku do obou 

zkoumaných poloh v podstatě nepřispívá k α-helikálnímu uspořádání studovaného 

ANTP-1NH2 (Tabulka 4). Jeho přítomnost v molekule naopak zvyšuje celkovou 

hydrofobicitu peptidů, což má za následek výrazné zvýšení jejich hemolytické aktivity. 
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Obrázek 18: UV-CD spektra ANTP-1NH2 analogů 
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Tabulka 4: Vypočtený α-helikální podíl fh (%) ANTP-1NH2 a jeho analogů na základě CD měření 

v přítomnosti různých koncentrací TFE a SDS. 

Peptid 

α-helikální podíl (fh) (%) 

Voda 
TFE (%) 

 
SDS (mM) 

10 20 30 40 50 
 

0,0016 0,16 2 4 8 

ANTP-1NH2 10 12 65 59 63 62 
 

10 31 66 70 72 

ANTP-1NH2/1 15 31 57 55 56 56 
 

17 47 63 62 65 

ANTP-1NH2/1n 11 11 64 57 55 57 
 

13 44 58 63 67 

ANTP-1NH2/2 17 27 54 50 51 51 
 

21 45 56 55 55 

ANTP-1NH2/2n 13 31 54 54 53 53   16 44 64 63 60 

 

4.4.2 Lineární analogy ANTP-1NH2 obsahující v sekvenci tryptofan 

4.4.2.1 Biologické vlastnosti 

Přítomnost Trp v sekvenci nám jednak umožnuje sledovat interakci                 

peptid-membrána metodou Trp-fluorescence, ale také může jeho správné vložení do 

blízkosti Arg ovlivnit penetraci peptidu do membrány. Bylo popsáno, že kation-π 

interakce mezi Arg a Trp napomáhají vnoření peptidu do membrány
67

 (viz podrobněji 

kapitola 1.4). Proto byla poloha Trp při navrhování primární struktury analogů       

ANTP-1NH2 volena tak, aby se nacházel buď o jednu otáčku α-helixu před nebo za 

Arg7 (Obrázek 19). Z učebnic je známo, že na jednu otáčku je zapotřebí 3,6 

aminokyselin
120

. 

 

ANTP-1NH2: GLLSALRKMIPHILSHIKK-NH2 

Obrázek 19: Prostorová struktura ANTP-1NH2 se zvýrazněnými polohami (růžově), které byly 

substituovány Trp. Poloha Arg je znázorněna modře. 

 

Nejprve bylo cílem připravit analogy, které by se svou strukturou fyzikálně 

chemickými vlastnostmi (hydrofobicita, amfipaticita) výrazně nelišily. Proto byla pro 

inkorporaci Trp zvolena poloha 3, tedy výměnou za hydrofobní Leu (ANTP-W3), 

nacházející se v hydrofobní časti α-helixu (Obrázek 20). 

ANTP-W3: GLWSALRKMIPHILSHIKK-NH2 
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U analogu ANTP-W3 pozorujeme poměrně stejnou antimikrobiální aktivitu jako u 

ANTP-1NH2, ale hemolytická aktivita je výrazně vyšší. Dále byl připraven ANTP-W10, 

kde byl Trp vložen do polohy 10 místo Ile (nacházející se rovněž v hydrofobní časti      

α-helixu, Obrázek 20).  

ANTP-W10: GLLSALRKMWPHILSHIKK-NH2 

Analog ANTP-W10 vykazuje porovnatelnou antimikrobiální a hemolytickou aktivitu 

s ANTP-1NH2. Protože ani jeden ze zmíněných  analogů nevykazoval výrazné zlepšení 

antimikrobiální aktivity v porovnání s ANTP-1NH2, domníváme se, že pravděpodobně 

u nich nedochází ke vzniku kation-π interakcí. 

Dalším cílem bylo připravit výrazněji strukturně pozměněný analog, abychom 

mohli více ovlivnit jeho biologickou aktivitu a následně podrobněji studovat vliv 

strukturních změn na tuto aktivitu. Protože z naší zkušenosti víme, že Pro v poloze 11 

hraje u těchto peptidů důležitou roli pro jejich aktivitu a sekundární strukturu (může 

docházet k ohybu tzv. “Pro-kink“), nahradili jsme Pro11 jednak L-Trp (ANTP-W11) a 

jednak D-Trp (ANTP-dW11). 

ANTP-W11: GLLSALRKMIWHILSHIKK-NH2 

ANTP-dW11: GLLSALRKMIdWHILSHIKK-NH2 

V případě ANTP-W11 jsme předpokládali, že touto záměnou dojde ke zvýšení             

α-helicity a hydrofobicity peptidu a tím se zvýší i antimikrobiální aktivita. Překvapivě 

bylo pozorováno snížení aktivity proti B. subtilis, E. coli a M. luteus a úplná ztráta 

aktivity proti S. aureus, P. aeruginosa a C. albicans. Hemolytická aktivita byla naopak 

velmi vysoká. Rovněž překvapivé bylo zvýšení antimikrobiální aktivity ANTP-dW11 

oproti ANTP-W11, avšak hemolytická aktivita zůstala nezměněna (Tabulka 5). 

Gly1

Leu2

Leu3

Ser4

Ala5

Leu6

Arg7

Lys8

Met9

Ile10

Pro11

His12

Ile13

Leu14

Ser15

His16

Ile17

Lys18

 

Obrázek 20: Schiffer-Edmundsonova projekce ANTP-1NH2. Hydrofobní aminokyseliny jsou zobrazeny 

červeně a hydrofilní aminokyselin jsou zobrazeny modře (Lys) a černě (Gly, His, Ser a Pro). 
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Tabulka 5: Antimikrobiální a hemolytická aktivita ANTP-1HN2 a jeho analogů s Trp a D-Trp v sekvenci 

Peptid 

Antimikrobiální aktivita MIC (µM) Hemolytická 
aktivita     

LC50 (µM) B. s. E. c. S. a. 
MRSA 
6271 

P. a. 
P. a. 
5482 

C. a. M. l.  

ANTP-1NH2 1,5 1,9 7,3 11,3 33,8 8,0 6,9 0,9 97,8 

ANTP-W3 1,9 2,4 4,5 9,0 46,7 11,7 11,7 2,0 37.5 

ANTP-W10 2,3 2,3 4,5 9,0 46,7 9,0 11,7 1,8 87.4 

ANTP-W11 2,0 5,0 >100 >100 >100 >100 >100 2,0 12.7 

ANTP-dW11 1,0 2,0 14,7 46,0 >100 73,0 98,0 1,0 14.4 

 

4.4.2.2 Trp-fluorescence a její zhašení akrylamidem 

Sledování interakcí peptid-membrána bylo pozorované změnou Trp-fluorescence 

v přítomnosti negativně nabitých lipozómů DOPE/DOPG 7:3 a DOPE/DOPG 5:5 a 

neutrálních lipozómů DOPC a DOPC/CH 6:4. Modrý posuv pozorovaný v přítomnosti 

lipozómů s 30% obsahem negativně nabitého fosfolipidu DOPG dobře korespondoval 

s antimikrobiálními vlastnostmi peptidů. Nejvíc aktívní z Trp analogů ANTP-W10 měl 

nejvýraznější modrý posuv (23 nm), pak následoval ANTP-W3 (19 nm), ANTP-dW11 

(7 nm) a nakonec nejméně aktivní ANTP-W11 (2 nm) (Obrázek 21 A). V případě 

lipozómů s 50% obsahem DOPG, byl modry posuv ještě výraznější (Obrázek 21 B). 

Kladně nabitý peptidy (+4) jsou více přitahovány k membráně s vyšším negativním 

nábojem. Tyto výsledky nám potvrzuji i hodnoty Ksv zjištěné při zhašení Trp 

akrylamidem (Tabulka 6). Hodnoty Ksv jsou nižší u záporněji nabitých lipozómů 

(DOPE/DOPG 5:5). Peptidy jsou více zanořené v membráně a tím více chráněné před 

akrylamidem. Při sledovaní interakcí nejvíce hemolytického peptidů ANTP-W11 s 

neutrálními lipozómy DOPC a DOPC/CH 6:4 (Obrázek 21 C, D) dochází k modrému 

posuvu (5 a 4,5 nm), který není až tak výrazný jak bychom očekávali. Analog ANTP-

dW11, který vykazuje antimikrobiální i hemolytickou aktivitu, interaguje s neutrálními 

(modrý posuv 7 a 5 nm) i negativními lipozómy víceméně stejně. Což odpovídá jeho 

biologickým aktivitám – působí toxicky jak na bakterie, tak na červené krvinky. U 

analogů s vyšší antimikrobiální aktivitou a zároveň s nižší hemolytickou aktivitou 

(ANTP-W3 a ANTP-W10) pozorujeme výrazně menší modry posuv (11,5 nm a 8 nm) 

při interakcí s neutrálními lipozómy (DOPC/CH 6:4) než při interakcí s  negativními 

lipozómy. Je zajímavé, že méně hemolytické analogy (ANTP-W3 a ANTP-W10) 

způsobují výraznější modrý posuv při interakci s neutrálními lipozómy než analogy 

s vyšší hemolýzou (ANTP-W11 a ANTP-dW11). Můžeme se domnívat, že v případě 
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ANTP-W11 a ANTP-dW11 mohlo dojít k úplnému rozpadu neutrálních lipozómů a 

pozorovány modrý posuv může byt ve skutečnosti shluky fosfolipidů a peptidů. Při 

porovnání interakcí peptidů s lipozómy DOPC a DOPC/CH 6:4, pozorujeme trochu 

výraznější posuv v přítomnosti DOPC hlavně u ANTP-W3 a ANTP-W10 (17 nm a 14 

nm). Zjištěné hodnoty Ksv nám tyto výsledky potvrzují. Hodnoty Ksv jsou u lipozómů 

DOPC/CH 6:4 vyšší než u DOPC, co odpovídá slabší penetraci peptidů do membrán 

obsahující cholesterol (Tabulka 6). 
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Obrázek 21: Modrý posuv maxim Trp-fluorescence analogů ANTP-1NH2 s Trp v sekvenci. Koncentrace 

peptidu 10 µM 

 

 

Tabulka 6: Hodnoty modrého posuvu a Sterm-Volmerovy konstanty (Ksv). Koncentrace lipozómů byla 

240 µM a peptidů 10 µM 

 

ANTP-W3 ANTP-W10 ANTP-W11 ANTP-dW11 

 

modrý 
posuv 
(nm) 

Ksv   
(M

-1
) 

modrý 
posuv 
(nm) 

Ksv   
(M

-1
) 

modrý 
posuv 
(nm) 

Ksv   
(M

-1
) 

modrý 
posuv 
(nm) 

Ksv   
(M

-1
)   

Pufr 0 8,7 0 12,4 0 11,9 0 16,0 

DOPE/DOPG 7:3 19 2,0 23 1,6 1 5,2 6,5 3,4 

DOPE/DOPG 5:5 21 1,7 25 1,0 4 4,8 10 3,1 

DOPC/CH 6:4 11,5 3,6 7,5 5,7 4,5 4,4 5 4,7 

DOPC  17 2,7 14 3,4 5 4,2 7 3,3 
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4.4.2.3 NMR měření 

Na základě NMR měření v přítomnosti TFE byla zjištěna 3D struktura ANTP-1NH2 

a jeho Trp analogů (Obrázek 22). Bylo pozorováno, že ANTP-1NH2 vytváří α-helix 

s mírným zakřivením v místě Pro. Analogy ANTP-W3 a ANTP-W10 vytváří stejnou 

sktrukturu se stejnou měrou zakřivení jako ANTP-1NH2. Ze změřených struktur obou 

analogu je patrno, že nedochází k vzniku takové konformace, při které by došlo 

k vzájemnému přiblížení prostranných řetězců Arg a Trp (Obrázek 22) a mohly byt tak 

být pozorovány kation-π interakce. Naše domněnka, vytvořená na základě biologických 

aktivit ANTP-W3 a ANTP-W10, že u těchto peptidů nebude docházet k vzniku kation-π 

interakcí, byla potvrzena. 

Substituce Pro11 tryptofanem (ANTP-W11) vedla k narovnání α-helixu (Obrázek 

22) a k výraznému zhoršení antimikrobiálních aktivit. Je zajímavé, že při substituci za 

D-Trp (ANTP-dW11) pozorujeme zlepšení antimikrobiálních aktivit v porovnání 

s ANTP-W11. Při porovnání těchto dvou struktur je výrazná odlišnost ve vzájemné 

poloze postranních řetězců Arg a Trp (Obrázek 22). V případě ANTP-dW11 postranní 

řetězce Arg a Trp zaujímají takovou konformaci, u které je možný vznik kation-π 

interakcí. Domníváme se, že právě tyto kation-π interakce u ANTP-dW11 souvisí 

se zlepšením jeho antimikrobiální aktivity v porovnání s ANTP-W11. Kladný náboj Arg 

umožňuje peptidu interagovat se záporně nabitými fosfolipidy v membráně. Přítomností 

sousedního Trp dochází současně k interakci s nepolárním prostředím lipidové 

dvojvrstvy a následným vnoření peptidu do membrány, čímž je umocněn konečný 

efekt
67

. 
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ANTP-1NH2

ANTP-W11

ANTP-dW11

ANTP-W3

ANTP-W10

 

Obrázek 22: NMR struktury ANTP analogů. Zobrazení vzájemné polohy Arg (modře) a Trp (fialově) 

Vlevo je zobrazené překrytí 20-tich konvergovaných struktur. Vpravo výběr jedné z 20 konvergovaných 

struktur. 
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4.4.3 Permeabilita dithioničitanu sodného 

Metodou sledování Trp-fluorescence jsme mohli studovat interakce peptid-

membrána jen u analogů s Trp v sekvenci. Pro studium interakcí všech zkoumaných 

peptidů s membránou lipozómu jsme použili metodu sledování permeability 

dithioničitanu sodného. Pro tato měření jsme použili lipozómy se stejným složením jak 

v předešlé kapitole, avšak lipozómy obsahovaly navíc malé procento značeného 

fosfolipidu (0,5% NBD-PE N-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl fosfatidylethanolamin). 

Permeabilita dithioničitanu sodného byla monitorována na základě zhášení fluoroforu 

(NBD) ditioničtanem sodným (viz kapitola 1.6.3). Přidáním dithioničitanu sodného 

k lipozómů dochází k zhášení NBD skupin nacházejících se ve vnějším listě lipidové 

dvojvrstvy, přičemž NBD skupiny nacházející se ve vnitřním listě lipidové dvojvrstvy 

vykazuji stále určitou fluorescenci (blank). Působením peptidu dochází k rozrušení 

membrány lipozómů a zároveň k zhášení fluorescence NBD skupin dithioničtanem 

sodným nacházející se i ve vnitřním listě lipidové membrány (ve výsledku dochází k 

redukci fluorescence NBD skupin až k nulovým hodnotám). 

Po vyhodnocení naměřených dat pozorujeme výraznější (rychlejší) zhášení NBD 

skupin (po působení všech studovaných peptidů) u lipozómů DOPE/DOPG/NBD-PE 

7:3:0,05 než u lipozómů se složením DOPE/DOPG/NBD-PE 5:5:0,05 (Obrázek 23 A, 

B). Avšak fluorescence u více záporně nabitých lipozómů (DOPE/DOPG/NBD-PE 

5:5:0,05) je při koncentraci peptidů 5 µM téměř nulová, zatímco u lipozómů 

DOPE/DOPG/NBD-PE 7:3:0,05 je ustálena na nízkých hodnotách.  

Jak jsem předpokládala, výrazně slabší redukce fluorescence byla pozorována u 

neutrálních lipozómů (Obrázek 23 B, D) a především v případě lipozómů s 40% 

obsahem cholesterolu. Nájemně hemolytické peptidy ANTP-1 (>200 µM), ANTP-K4 

(>200 µM), ANTP-2/NH2 (122,4 µM) a ANTP-1/NH2 (97,8 µM) způsobují ne víc než 

50% redukci fluorescence NBD skupin u lipozómů s 40% obsahem cholesterolu. U 

lipozómů s 10% obsahem cholesterolu pozorujeme jen o trochu výraznější redukci 

fluorescence NBD skupin oproti lipozómů s 40% obsahem cholesterolu. Rozsah 

poklesu fluorescence NBD skupin u neutrálních lipozómů tedy dobře koresponduje s 

hemolytickou aktivitou peptidů. 

Získané výsledky dobře korelují s výsledky získanými měřením Trp fluorescence. 

Při obou metodách měření byla pozorovaná výraznější permeabilizace u záporně 

nabitých lipozómů, zatímco u neutrálních byla mírnější. Z měření Trp fluorescence jsem 
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zjistila, že ANTP-W11 se do membrány záporně nabitých lipozómů nevnořuje. Naproti 

tomu, ale při sledovaní zhášeni NBD skupin u záporně nabitých lipozómů pozorujeme v 

případě ANTP-W11 pokles fluorescence. Můžeme se tedy domnívat, že k narušení 

membrány dochází působením ANTP-W11 na povrch membrány, ale bez jeho zanoření 

dovnitř. 

 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10R
e

d
u

k
ce

 f
lu

o
re

sc
e

n
ce

 (
%

)

peptid (µM)

DOPE/DOPG/NDB-PE 7:3:0,05
ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

A

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10R
e

d
u

k
ce

 f
lu

o
re

sc
e

n
ce

 (
%

)

peptid (µM)

DOPE/DOPG/NDB-PE 5:5:0,05
ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

B

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10R
e

d
u

k
ce

 f
lu

o
re

sc
e

n
ce

 (
%

)

peptid (µM)

DOPC/CH/NBD-PE 6:4:0,05
ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

C

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

R
e

d
u

kc
e

 fl
u

o
re

sc
e

n
ce

 (%
)

peptid (µM)

DOPC/NBD-PE 10:0,05
ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

D

 

Obrázek 23: Redukce fluorescence NBD skupin dithioničitanem sodným 

 

4.4.4 Permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli 

Narušení vnější membrány E. coli ANTP-1 a jeho analogy bylo sledováno 

lineárním nárůstem fluorescence hydrofobní fluorescenční sondy (NPN). Téměř u všech 

studovaných peptidů s výjimkou ANTP-1 byl pozorován lineární narůst fluorescence v 

rozmezí koncentrace peptidů od 0 do 1,5 µM (pod hodnotou MIC) (Obrázek 24). 

Podobný lineární narůst byl pozorován i při působení polymyxinu (komerční 

antibiotikum působící na vnější membránu E. coli)
109

. Dalším zvýšením koncentrace 

peptidů se fluorescence NPN už výrazně nemění. Porovnáním fluorescence NPN při 

vyšších koncentracích peptidů, je u některých peptidů pozorována vyšší fluorescence 

než při působení polymyxinu. Tento jev může být způsoben výraznější penetrací 

peptidů a tím umožnění vyššímu počtu molekul NPN reagovat s nepolární částí 

membrány. 
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Narušení vnitřní membrány bylo pozorováno nárůstem absorbance o-nitrofenolu 

vzniklého hydrolýzou ONPG uvolněnou β-galaktosidasou. Nárůst absorbance byl 

pozorován u všech peptidů při koncentraci 2 µM, přičemž ustálený narůst byl dosažen 

při koncentracích 3 až 5 µM (Obrázek 25). K permeabilizaci vnitřní membrány tedy 

dochází při hodnotách MIC. V případě ANTP-1, který způsobil výrazně slabší 

permeabilizaci vnější membrány, pozorujeme při permeabilizaci vnitřní membrány 

stejný trend nárůstu absorbance o-nitrofenolu jako u všech ostatních peptidů. 

Pravděpodobně vytvořil méně pórů nebo menší póry/narušeni ve vnější membráně, ale 

tento účinek byl dostatečný k tomu, aby pronikl k vnitřní membráně a způsobil její 

permeabilizaci. 
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Obrázek 24: Studium permeabilizace vnější membrány. Graf vyjadřuje závislost intenzity fluorescence 

NPN na různých koncentracích peptidů. 

 

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7
1.9

0 20 40 60 80 100 120

A
d

so
rb

a
n

ce

t (min)

2 µM ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

BLANK

A

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7
1.9

0 20 40 60 80 100 120

A
d

so
rb

a
n

ce
 

t (min)

2.5 µM ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

BLANK

B

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7
1.9

0 20 40 60 80 100 120

A
d

so
rb

a
n

ce
 

t (min)

3 µM ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

BLANK

C

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7
1.9

0 20 40 60 80 100 120

A
d

so
rb

a
n

ce
 

t (min)

5 µM ANTP-1

ANTP-1NH2

ANTP-2NH2

ANTP-K4

ANTP-1NH2/1

ANTP-1NH2/2

ANTP-W3

ANTP-W10

ANTP-W11

ANTP-dW11

BLANK

D

 
Obrázek 25: Studium permeabilizace vnitřní membrány. Grafy vyjadřují závislost absorbance                

o-nitrofenolu na různé koncentrace peptidů v průběhu 2 hodin. 
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Podíl disertantky na této připravované publikaci je 85%: Izolace nových peptidů, syntéza 

přírodních peptidů, návrh struktury analogů a jejich syntéza, syntéza analogů s uhlovodíkovým 

můstkem, tvorba lipozómů, měření Trp-fluorescence a jejího zhášeni, sledování permeability 

dthioničitanu sodného, zjišťovaní permeabilizace vnější a vnitřní membrány E. coli, 

vyhodnocení experimentálních dat a tvorba grafů a obrázku. 
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5 Souhrnná diskuse 

V této kapitole jsou shrnuty a porovnány výsledky všech tří publikací, kterých jsem 

autorkou či spoluautorkou a jedné připravované publikace. Mé výsledky jsou rovněž 

diskutovány v souvislosti s jinými publikacemi a výsledky získanými v naší skupině s 

názvem Antimikrobiální peptidy (vedoucí skupiny: Dr. Čeřovský). 

Porovnáním sekvence všech přírodních peptidů (PNG-1, PNG-K, PNG-R, COD, 

Las, ANTP-1 a ANTP-2) uvedených v této disertační práci navzájem a také s některými 

jinými peptidy izolovanými v naší laboratoři (HAL-1, HAL-2, LL-I, LL-II, LL-III a 

MEP) si můžeme všimnout několik podobností (Tabulka 7). 

 

Tabulka 7: Sekvence antimikrobiálních peptidů izolovaných v naši laboratoři a jejich vzájemné 

homologie 

 

 

a) Na N-konci sekvencí se převážně vyskytuje Leu nebo Gly a na C-konci Lys. 

b) Dodekapeptidy a pentadekapeptidy mají v poloze 3 Trp a v poloze 7 Leu. Dále 

je taky shoda v polohách 10 a 11 (Ile, Leu), v poloze 2 (Asn) a v poloze 9 (His). 

c) Oktadekapeptidy a nonadekopeptidy mají shodu v polohách 4 (Ser), 6 (Leu), 8 

(Lys), 11 (Pro), 12 a 16 (His). 

d) Cyklické peptidy mají shodu v polohách 6 (Lys), 7 (Ile) a 9 (Cys). 
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V průběhu mého výzkumu, kdy jsem sledovala vliv struktury peptidů na jejich 

biologické aktivity a připravovala jejich analogy jsem si všimla, že výměna Ser4 za Lys 

(v případě COD a ANTP-1) vedla ke zlepšení antimikrobiálních aktivit (hlavně proti     

P. aeruginosa) a zároveň ke snížení hemolytické aktivity. Stejný efekt (při stejné 

substituci) byl pozorován i v případě HAL-1 a také při substituci His9 lyzinem 

v případě PNG-1, HAL-1 a HAL-2
48

. Výměna Pro11 za Lys, Ala nebo Gly (v případě 

MEP)
45

 výrazně nezměnila jeho původní antimikrobiální vlastnosti, avšak hemolytická 

aktivita výrazně vzrostla. Při výměně Pro11 za Trp (v případě ANTP-1NH2) byla opět 

pozorována vysoká hemolytická aktivita, ale antimikrobiální aktivita byla naopak velmi 

nízká. Při zkoumaní, zda-li přítomnost disulfidových můstků je nutná pro jejich 

antimikrobiální vlastnosti, byly všechny Cys nahrazeny za Abu (v případě PNG-R a 

PNG-K) nebo za Ala (v případě Las)
119

. U všech tří analogů byla pozorovaná ztráta 

biologických vlastností. Naopak biologická aktivita lineárních analogů 

s nezoxidovanými -SH skupinami byla téměř stejná jako u jejich cyklických variant. 

Domníváme se, že v případě lineárních analogů s nezoxidovanými -SH skupinami 

mohlo dojít k vytvoření prostorové struktury blízké cyklickému uspořádání přírodního 

peptidu. Z toho usuzujeme, že přítomnost Cys v sekvenci je u těchto peptidů důležitá 

pro jejich antimikrobiální účinky a přítomnost či nepřítomnost disulfidových můstku 

výrazně tuto aktivitu neovlivňuje. Do mé práce jsem zahrnula i studium vlivu 

uhlovodíkového můstku na ovlivnění struktury α-helikálních peptidů a jejich 

biologických aktivit. Výsledkem však byla snížená antimikrobiální aktivita a zvýšená 

hemolytická aktivita v případě peptidů ANTP-1NH2/1 a ANTP-1NH2/2. Podobný efekt 

byl pozorován i u analogů řady LL a MEP
73

, u kterých byl tento negativní efekt, 

podobně jako v mé práci, vysvětlen výrazným nárůstem hydrofobicity peptidů s 

uhlovodíkovým můstkem. Kontroverzně bylo v literatuře popsáno, že tento typ 

modifikace zlepšuje farmakologické vlastnosti některých peptidů a proteinů
70, 71

. 

Při sledování interakce peptid-membrána byly použity lipozómy různého složení. 

Složení lipozómů bylo navrženo tak, aby simulovaly buď bakteriální membránu 

(záporně nabité lipozómy) nebo membránu savčích buněk - převážně erytrocytů 

(neutrální lipozómy). Porovnáním výsledků získaných při sledování interakce peptid-

membrána ve všech čtyřech projektech této disertační práce bylo pozorováno, že 

antimikrobiálně aktivní a hemolyticky méně aktivní peptidy způsobovaly výrazné 

narušení záporně nabitých lipozómů, zatímco neutrální lipozómy byly narušeny 

minimálně. Permeabilizace záporně nabitých lipozómů vždy dobře odrážela 
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antimikrobiální vlastnosti peptidů (tzn. aktivnější peptidy způsobovaly intenzívnější 

narušení než méně aktivní peptidy). V literatuře nejčastěji používaným modelem 

záporně nabitých lipozómů je DOPE/DOPG 7:3. Proto byl použit i v mé práci. Také 

bylo popsáno, že tento model odráží složení membrány E. coli
121

. Dále byl použit model 

DOPE/DOPG/CL 1,5:8:0,5 odrážející složení membrány B. subtillis
117

. Byly použity 

také modely s vyšším obsahem záporně nabitých fosfolipidů DOPE/DOPG:CL 1,5:6:2,5 

a DOPE/DOPG 5:5. Sledováním interakcí peptid-membrána využitím těchto více 

záporně nabitých lipozómů metodou Trp-fluorescence byl pozorován výraznější modrý 

posuv u Las analogů a ANTP-1NH2 analogů než u lipozómů s nižším obsahem záporně 

nabitých fosfolipidů. V případě neutrálních lipozómů permeabilizace membrány 

korespondovala s hemolytickou aktivitou peptidu. Narušení membrány bylo také 

ovlivněno obsahem cholesterolu (CH) v lipozómech. U jednoduchých DOPC lipozómů 

byla permeabilizace výraznější než u lipozómů DOPC/CH 9:1 a DOPC/CH 6:4, ale 

stále menši než u záporně nabitých lipozómů. Z toho vyplývá, že cholesterol zvyšuje 

odolnost membrány savčích buněk vůči antimikrobiálním peptidům. V literatuře 

nejčastějším modelem savčích buněk je DOPC/CH 9:1. Lipozómy s 40% obsahem 

cholesterolu byly použity, protože jsou blízké složení membrány erytrocytů (kde poměr 

cholesterol:fosfolipidy je 0,84)
78

. Všeobecně se může říct, že lipozómy jsou dobrým 

nástrojem k sledování interakce peptid-membrána. Dovolují nám také použít širokou 

škálu metod pro studium těchto interakcí. 

Sledováním interakcí peptidů s membránou bakterií NPN sondou, ONPG-testem a 

transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) byla pozorovaná permeabilizace 

membrány a u ONPG-testu a TEM i uvolnění vnitřního obsahu bakterií. V případě 

panurginů a lasiocepsinu byl metodou TEM pozorován únik obsahu bakterie převážně 

na pólech B. subtilis. V těchto pólech se v bakteriální membráně nachází zvýšený obsah 

cardiolipinu
117

 a tím pádem má zde membrána zápornější náboj než membrána v 

ostatních částech bakterie a tudíž jsou kladně nabité peptidy k těmto pólům více 

přitahovány. V případě codesanu byly pro pozorovaní TEM použity bakterie E. coli. Je 

zajímavé, že codesan nezpůsobil narušení membrány na pólech bakterie, ale v místě 

jejího dělení (septa). I zde předpokládáme, že tento jev může byt způsoben zvýšeným 

obsahem cardiolipinu v oblasti septa. 

Z NMR studií byla zjištěna struktura dvou strukturně zcela odlišných AMPs; Las a 

ANTP-1NH2 a jeho Trp analogů. Na základě pozorování interakcí Las s membránou 

bylo zjištěno, že počáteční interakce je způsobená N-koncovou částí Las, avšak hluboko 



75 

do membrány se zanořuje jak N-koncová tak C-koncová část peptidu. V případě ANTP 

analogů byla sledována vzájemná poloha postranních řetězců Arg a Trp a vznik    

kation-π interakcí. Na základě naměřených NMR struktur ANTP-W3 a ANTP-W10 

bylo zjištěno, že ani u jednoho z nich nedochází k vzniku kation-π interakcí mezi Arg a 

Trp. Kation-π interakce mezi postranními řetězci Arg a D-Trp však byla překvapivě 

prokázána NMR měřením struktury ANTP-dW11. Předpokládáme, že tato interakce, 

způsobená příhodnou vzájemnou pozicí postranních řetězců Arg a D-Trp, měla za 

následek zvýšení antimikrobiální aktivity ANTP-dW11 v porovnání s ANTP-W11. 

Porovnáním výsledků získaných metodou měření Trp-fluorescence, sledováním 

permeability dithioničitanu sodného a ONPG testu jsme si všimli, že ANTP-W11 

pravděpodobně působí trochu odlišným mechanismem účinku. Z měření                     

Trp-fluorescence se zjistilo, že nedochází k zanoření tohoto peptidu do membrány 

záporně nabitých lipozómů. Avšak v případě sledovaní permeability dithioničitanu 

sodného a ONPG testu byla pozorována permeabilizace membrány. Proto se 

domníváme, že ANTP-W11 způsobuje destabilizaci membrány na povrchu membrány 

bez zanoření dovnitř (zřejmě kobercový model narušení membrány). 

Na závěr konstatuji, že získané výsledky naměřené při studiích interakcí peptidů s 

uměle vytvořenými membránami – lipozómy jsou ve shodě s výsledky získanými při 

studiu interakcí peptid – membrána E. coli a rovněž dobře korelují s biologickými 

aktivitami peptidů. Z výsledků lze odvodit, že peptidy vykazují vyšší afinitu 

k bakteriální membráně. Minimální změny v sekvenci peptidu mohou vést k výrazným 

biologickým změnám. Peptidy narušují bakteriální membránu tvorbou pórů, děr nebo 

trhlin, přičemž dochází k úniku bakteriálního obsahu a tím i k smrti bakterií. 
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6 Závěr 

Předložená disertační práce shrnuje poznatky o nových antimikrobiálních peptidech, 

které jsem objevila v průběhu mého PhD studia. Tyto poznatky lze shrnout do 

následujících odstavců. 

 

 Z jedových rezervoárů volně žijících včel jsem izolovala, identifikovala a 

pojmenovala nové antimikrobiální peptidy: panurginy, codesany a antapiny. 

 Tyto peptidy jsem připravila metodou syntézy peptidů na pevné fázi (SPPS) 

s využitím Fmoc protokolu. 

 Pro studium vztahu struktury a biologické aktivity nově-objevených peptidů 

jsem navrhla a připravila řadu analogů. Na základě stanovených hodnot 

biologických aktivit připravených peptidů jsem získala poznatky o důležitosti 

některých aminokyselin v jejich sekvenci. 

 Studovala jsem interakce nově-objevených antimikrobiálních peptidů a jejich 

analogů s uměle vytvořenými membránami – lipozómy. Interakce těchto peptidů 

jsem také studovala s membránami bakterie E. coli. Na základě výsledků těchto 

studií jsem došla k závěru, že peptidy interagují přednostně se záporně nabitými 

membránami, které svým složením simulovaly membrány bakterií. Tyto 

poznatky dobře korelují se specifitou antimikrobiálních peptidů pro bakteriální 

buňky. 

 Pomocí NMR studií byla určená prostorová struktura peptidu lasiocepsinu. Na 

základě této prostorové struktury a studia jeho interakcí s membránami byl 

navrhnutý mechanismus jeho antimikrobiálního účinku. 

 Pomocí NMR studií byla zjištěna prostorová struktura ANTP-1NH2 a jeho 

analogů. Zároveň jsem popsala vliv strukturních modifikací ANTP-1NH2 na 

jeho biologické aktivity. 
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