
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. 

 


