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Oponentský posudek doktorské disertační práce 

Mgr. Sabíny Čujové: 

Nové antimikrobiální peptidy izolované z jedu včel a studium mechanismu 

jejich účinku 

 

Téma disertační práce Mgr. Sabíny Čujové, zaměřené na studium mechanismu účinku nových 

antimikrobiálních peptidů, je vysoce aktuální. Výskyt bakterií, rezistentních vůči dostupným 

antibiotikům se stále rozšiřuje a proto vývoj nových antimikrobiálních peptidů je potenciálním 

řešením tohoto problému.  

Koncepce této disertační práce je ideální jak z hlediska tematiky vhodné pro studenta Ph.D., tak i 

z hlediska předpokládaných výsledků. Zahrnuje jak izolaci nových peptidů z jedu volně žijících 

včel a stanovení struktury těchto peptidů, jejich syntézu a přípravu řady analogů pro další 

strukturně aktivitní studium, tak i měření fyzikálně-chemických parametrů připravených látek 

jako jsou kationicita, hydrofobicita, α-helicita a amfipaticita. Stanovení antibakteriálních účinků 

vůči širokému spektru bakterií a hemolytické aktivity na eukaryotních buňkách umožnilo jejich 

korelaci s výše uvedenými parametry a současně i s výsledky měření interakcí studovaných 

peptidů s umělými membránami, čili negativně nabitými lipozómy, které imitují vnější a vnitřní 

bakteriální membránu a s neutrálními lipozómy imitujícími membránu eukaryotních buněk. 

Lipozómy připravila Mgr. Čujová kombinací dioleylfosfatidylcholinu s dipalmitoylfosfatidyl- 

glycerolem resp. dioleylfosfatidylglycerolem, nebo s dioleylfosfatidylethanolaminem a 

kardiolipinem, resp. s dioleylfosfatidylglycerolem v různých poměrech, zatímco membrána 

červených krvinek byla simulována neutrálním lipozómem s obsahem dioleylfosfatidylcholinu, 

resp. v kombinaci s cholesterolem. V neposlední řadě prezentovala výsledky interakcí vybraných 

peptidů s bakteriemi B. subtilis a E. coli.  

Ve své disertační práci izolovala Mgr. Čujová s využitím HPLC 6 nových peptidů z jedu tří 

druhů včel poskytnutých entomology z ÚOCHB AVČR. Po jejich identifikaci tyto peptidy 

syntetizovala metodikou na pevné fázi a charakterizovala ESI-QTOF MS, aminokyselinovou 

analýzou, Edmanovým odbouráváním a rovněž stanovila uspořádání disulfidových můstků 

cyklických peptidů. Dále připravila jejich příslušné strukturní analogy, takže její studie zahrnuje 
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více než 40 nových peptidů. Při stanovení konformace peptidů pracovala s výsledky CD a NMR 

případně Protein Structure Prediction Server (PSIPRED). 

Nejdříve studovala panurginy ze včely pískohrabka ostruhatá, z nichž lineární dvanáctipeptid 

PNG-1 byl základní molekulou pro syntézu a studium dalších 22 analogů. Rozsáhlá strukturně 

aktivitní studie uvedená i v příslušné publikaci ukázala na zvýšení antimikrobiálního účinku 

peptidu po zvýšení jeho positivního náboje při nízké hemolytické aktivitě. Z této včely izolovala i 

cyklické pětadvacetipeptidy PNG-K a PNG-R se dvěma disulfidovými můstky, jejichž 

nezbytnost pro antimikrobiální aktivitu však nebyla prokázána. Ta byla zjištěna i u redukované 

formy jejich lineárních analogů, což naznačuje na jejich pseudocyklické prostorové uspořádání.  

Mgr. Čujová také izolovala lineární osmnáctipeptid amid codesan – COD ze včely hedvábnice 

davisova a připravila 5 jeho analogů se zvýšeným obsahem Lys a proto i se zvýšeným celkovým 

kladným nábojem, a také s Trp a D-Trp pro měření Trp fluorescence v přítomnosti negativních 

lipozómů. Zvýšení kladného náboje u analogů vedlo ke snížení hemolytické a dvojnásobnému 

zvýšení antimikrobiální aktivity v dobré korelaci s interakcemi analogů COD s lipozómy.  

Třetí skupinu peptidů ANTP-1 a ANTP-2 (18 resp. 19 aminokyselin), lišících se pouze v jednom 

dalším C-koncovém Lys tvoří antapiny, které izolovala ze včely pelonoska hluchavková. 

Z celkem 9 analogů, nezpůsobila amidace jejich C-konce na ANTP-1NH2 očekávanou disociaci 

antimikrobiální a nízké hemolytické aktivity. Cyklizace tohoto amidu, insercí uhlovodíkového 

můstku, nevedla k předpokládanému zpevnění jeho α-helikální struktury. Naopak se zvýšila jeho 

celková hydrofobicita  za výrazného zvýšení hemolytické aktivity. I tak mě tato studie zaujala ze 

syntetického hlediska, když inkorporací dvou S-2(4´-pentenyl)alaninů do peptidového řetězce v 

poloze i a i+4 byl následnou kruhotvornou metathesí vytvořen uhlovodíkový můstek. Analogy 

obsahující Trp v různých polohách řetězce, měly spíše zvýšený hemolytický účinek.   

Mgr. Čujová využila svých znalostí a experimentální zručnosti rovněž při studiu interakcí 

antimikrobiálního peptidu lasiocepsinu (Las), izolovaného již dříve ze včely ploskočelka 

velkohlavá, s lipozómy a membránami bakterie E. coli,  které dobře korelovaly s vysokou 

antibakteriální a velmi nízkou hemolytickou aktivitou tohoto peptidu.  
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U panurginů a jejich analogů a codesanu měřila Mgr. Čujová únik fluorescenčního barviva 

calceinu  ze záporně nabitých lipozómů, po narušení jejich membrány interakcí s těmito peptidy, 

jejichž hydrofobicita a α-helicita dobře korelovaly s antimikrobiálním účinkem.  

Kromě přímého měření fluorescence peptidů obsahujících Trp, byl u řady z nich včetně analogů 

lasiocepsinu a antapinu, použit také akrylamid jako zhášecí činidlo Trp fluorescence. Mgr. 

Čujová zjistila, že větší vnoření peptidu do záporně nabité membrány omezuje jeho interakci 

s akrylamidem, zatímco Trp nacházející se vně lipozómů je akrylamidem zhášen, což dobře 

korelovalo se zvýšenou antimikrobiální aktivitou příslušných peptidů. Interakce s neutrálním 

lipozómem, imitujícím membránu eukaryotní buňky byla významně slabší a zhášení Trp 

fluorescence výraznější. 

Jako další metody pro sledování interakcí peptidů s membránou, využila Mgr. Čujová 

permeability dithioničitanu sodného, v jehož přítomnosti docházelo ke dvoustupňovému zhášení 

NBD skupin derivátu fosfatidylethanolaminu, který před tím jako značku distribuovala do 

lipozómu. Tento test s úspěchem aplikovala u analogů antapinů obsahujících v sekvenci Trp.   

Pro měření interakcí peptid-membrána bakterie E. coli (codesan a analogy, antapin, lasiocepsin)  

využila fluorescence hydrofobní sondy N-fenyl-1-naftylamin po jeho průniku do nepolární části 

vnější membrány, kterou „otevřel“ přítomný peptid již v koncentraci 0.25-1.5 µM. Narušení 

vnitřní membrány bakterie působením peptidu testovala měřením β – galaktosidásové aktivity na 

substrát o-nitrofenyl - β – galaktosid. Uvolněný o-nitrofenol byl pozorován při koncentraci 

peptidu 2.5-5 µM. K permeabilizaci vnitřní membrány je tudíž logicky zapotřebí vyšší 

koncentrace peptidu než k narušení membrány vnější. Kombinací s NMR měřením v SDS dále 

zjistila, že Las interaguje nejdříve se záporně nabitou membránou svým N-koncem, aby se 

posléze do ní vnořil oběma konci. U vybraných peptidů jako PNG1/21, COD-1 použila metody 

transmisní elektronové mikroskopie ke sledování jejich působení na membránu bakterií B. 

subtilis a E. coli), kde zaznamenala mj. v různém rozsahu únik cytoplasmatického obsahu 

bakterie po narušení buněčné stěny.     

 

V práci jsem nenalezl zjevných odborných chyb a nesrovnalostí, zajímalo by mě však, zda by si 

studovaná oblast nezasloužila i zájem teoretické a designové chemie, zda nemohly být učiněny 
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pokusy o výpočty struktur aktivních antimikrobiálních peptidů, resp. jejich komplexů s lipozómy. 

Také bych uvítal nějakou zmínku o potenciálu praktického využití připravených peptidů.  

Mám jen několik formálních připomínek a to k velikosti jinak krásných obrázků, zejména 3 a 5, 

která snižuje jejich výpovědní hodnotu (obr. 3, kde je šedivý Gly?). Nelíbí se mi nekonkrétní 

formulace „Dané“ množství na str. 39 a na stejné str. 39 mě zajímá, proč byla suspenze 

extrudována právě 31 krát. Na str. 68 bych „Nájemně“ (najmä ?) hemolytické peptidy nahradil 

slovem Zejména. Nelíbí se mi výrazy „jsem si všimla“ a „trochu“ na str. 73, resp. 75, které 

nepatří do vědecké práce. V Závěru na str. 76 bych předpokládal uvedení ne „řady“ ale přesného 

počtu připravených analogů. Na celkem 18 stranách jsem zaznamenal různé překlepy a zejména 

chybějící poslední písmena u některých slov.        

 

Celkově mohu konstatovat, že disertační práce Mgr. Čujové poskytuje značné množství 

korektních informací z oblasti antimikrobiálních peptidů a je komplexním dílem pokrývajícím 

jejich izolaci, identifikaci, syntézu plus množství analogů a měření biologických a fyzikálně 

chemických vlastností. Tento široký záběr byl umožněn účelnou a plodnou spoluprací Mgr. 

Čujové se specializovanými pracovišti převážně z ÚOCHB AVČR. Ona sama musela kromě 

analytické a syntetické činnosti vyvinout nesmírné úsilí při zavedení a zvládnutí techniky práce 

s umělými i přírodními membránami. Je patrné, že její úsilí bylo úspěšně korunováno detailními 

poznatky o korelaci peptidových parametrů s jejich aktivitami a interakcí s membránami.  

 

Závěrem konstatuji, že disertační práce Mgr. Sabíny Čujové splňuje beze zbytku požadavky na 

disertační práce kladené a doporučuji ji jako podklad k dalšímu řízení a udělení vědecké 

hodnosti, resp. doktorského titulu Ph.D.  

 

 

 

Praha, 7. 5. 2015                                                                 RNDr. Jan Hlaváček, CSc. 

 

 

 

 


