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1. Úvod 
Sekundární metabolity člověk využívá už po mnoho let, zejména pak antibiotika. 

V současné době však používaná antibiotika nestačí na léčbu všech známých onemocnění. 

Důvodů je hned několik. Patogenní bakterie získávají rezistenci k antibiotikům používaných 

k léčbě nemocí jimi způsobenými, některé jsou odolné vůči všem dosud užívaným 

antibiotikům (např. některé kmeny Pseudomonas aeruginosa). Použití mnoha antibiotik je 

omezeno pro jejich toxicitu (např. gentamicin vykazuje nefrotoxicitu a ototoxicitu). Navíc se 

objevují nová infekční onemocnění (AIDS, hantavirus). Proto jsou stále hledána a vytvářena 

nová antibiotika. 

Jedním z přístupů pro tvorbu nových antibiotik je manipulace s geny dané bakterie. 

Pomocí zásahů do shluku genů kódujících biosyntézu antibiotika (delece, přemisťování, 

inzerce genů) lze připravit kmeny bakterií produkující deriváty antibiotika, případně 

antibiotika hybridní s výhodnějšími vlastnostmi. 

 Tak jak člověk postupuje při syntéze hybridních antibiotik, podobně v přírodě 

docházelo a dochází ke vzniku nových biosyntetických drah pomocí přenosů genů,  

intercelulárních i intracelulárních. Rychlým tempem přibývající výstupy genomických 

projektů i analýzy desítek a stovek shluků pro biosyntézu jednotlivých sekundárních 

metabolitů odhalují, jak se jednotlivé geny kódující modifikační aktivity sekundárních 

metabolitů i celé části shluků (kódující např. jiné prekurzory pro závěrečné kondenzační 

reakce) stěhují mezi různými producenty. Tyto horizontální přenosy jsou základem obrovské 

biosyntetické diverzity. Příroda nás v tomto směru inspiruje.  

Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v 

Laboratoři sekundárního metabolismu zabývající se biosyntetickými dráhami antibiotik, 

zejména linkosamidových. 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Obr.1 Sporulující  Streptomyces coelicolor 
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2. Literární přehled 

2.1. Charakteristika sekundárních metabolitů 
Sekundární metabolity jsou obsáhlou chemicky různorodou skupinou přírodních látek. 

Tyto látky jsou produkty tzv. sekundárního metabolismu, tvořené z metabolitů primárních. 

Liší se od nich především neobvyklou chemickou strukturou, např. přítomností D-isomerů 

aminokyselin (Peypoux a kol., 1999). Jsou syntetizovány zejména v nadbytku primárních 

metabolitů, které nelze využít k růstu, tj. při nízké rychlosti růstu organismu. V přirozeném 

prostředí usnadňují svému producentovi boj o přežití v konkurenčním prostředí. Člověk 

využívá jejich antibakteriální, antifungální, antivirové, antitumorové a antimetabolické 

vlastnosti. Hlavní skupinou sekundárních metabolitů využívaných člověkem jsou antibiotika.  

Mechanismus účinku antibiotik na buňku je různý. Inhibují její proteosyntézu (např. 

streptomycin), syntézu nukleových kyselin (nalidixová kyselina) nebo tvorbu buněčné stěny 

(penicilin), jiná zase působí dezorganizaci cytoplazmatické membrány (polymyxiny) 

(Kaprálek, 1983). 

Antibiotika jsou produkována nejen bakteriemi, ale i houbami, řasami, vyššími 

rostlinami a živočichy. Řadu terapeuticky významných peptidových antibiotik poskytuje 

bakterie rodu Bacillus. Z plísňových sekundárních metabolitů mají mimořádný klinický 

význam peniciliny produkované rodem Penicillium a cefalosporiny, produkty rodu 

Cephalosporium. 

Největší díl (60%) známých antibiotik je však produkován rodem Streptomyces. 

Streptomycety jsou Gram-pozitivní aerobní vláknité bakterie patřící do řádu Actinomycetales. 

Jejich chromozóm je tvořen lineární dsDNA (Lin a kol., 1993) a je velmi nestabilní (Cullum 

a kol., 1988). K častým delecím dochází především na koncích chromozómu. Genom se 

vyznačuje vysokým obsahem GC párů (61-80%) (Wright a Bibb, 1992). Aktinomycety se 

vyskytují v půdě, kde se podílejí na degradaci biologického materiálu. Tvorba antibiotik je 

závislá na růstové fázi. V tekuté kultuře začíná po vstupu do stacionární fáze, na pevné půdě 

současně s morfologickou diferenciací při sporulaci (obr.1). Některé druhy streptomycet 

produkují dva i více chemicky odlišných antibiotik. Např. sekvenací genomu Streptomyces 

coelicolor byla odhalena přítomnost 23 genových shluků souvisejících se sekundárním 

metabolismem (Challis a Hopwood, 2003).  
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2.2. Uspořádání genů pro produkci sekundárních metabolitů 
Uspořádání genů pro produkci sekundárních metabolitů má ve srovnání s uspořádáním 

genů pro biosyntézu metabolitů primárních některé charakteristické rysy (Spížek a Tichý, 

1995; Spížek a kol., 1998): 

 geny kódující biosyntézu sekundárních metabolitů jsou uspořádány na 

chromozómu ve shlucích  

 geny nejsou obvykle uspořádány jako jeden operon, ale většinou představují 

několik transkripčních jednotek 

 geny kódující rezistenci k určitému metabolitu jsou často těsně vázány se shlukem 

biosyntetických genů nebo jsou umístěny přímo v tomto shluku  

 exprese genů kódujících biosyntézu sekundárních metabolitů včetně genů pro 

rezistenci je obvykle regulována globálními kontrolními okruhy 

 uvnitř každého shluku jsou alespoň některé transkripční jednotky regulovány 

produkty specifických regulačních genů 

 specifické regulační geny jsou obvykle umístěny v těsném sousedství 

biosyntetických genů 

Jako příklad může sloužit genový shluk u Streptomyces venezuelae pro biosyntézu 

makrolidových antibiotik (Obr.2) methymycinu, neomethymycinu, narbomycinu a 

pikromycinu (Xue a kol., 1998). Geny pro jejich biosyntézu jsou tvořeny 18 čtecími rámci 

(na obrázku zobrazeny jako šipky). Geny pro rezistenci - pikR1, pikR2 - se nacházejí na 

začátku shluku. 

 

  

 
Obr.2 Genový klastr pro rezistenci a biosyntézu makrolidových antibiotik u Streptomyces 

                venezuelae (Xue a kol., 1998) 
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Skutečnosti, že rezistentní geny jsou v blízkosti strukturních genů,  je využíváno při 

lokalizaci těchto genových shluků. Inzercí transpozónu se inaktivují geny pro rezistenci, což 

je jednoduchým selekčním znakem, a pomocí značené sondy se tyto geny lokalizují na 

chromozómu, ostatní geny biosyntetického shluku lze očekávat v jejich okolí.   

Znalost sekvence shluku genů kódujících geny biosyntézy sekundárních metabolitů je 

důležitá pro objasnění biosyntetické dráhy daného metabolitu a je základním předpokladem 

pro genové manipulace s cílem vytvořit nové biologicky aktivní látky. 

Pomocí znalosti jednoho shluku genů lze identifikovat shluk jiný, v němž jsou 

obsaženy geny kódující produkty s analogickou funkcí jako mají produkty shluku prvního. 

Jako příklad využití znalostí podobnosti shluků mohou sloužit aminokumarinová antibiotika 

(Pojer a kol., 2002).  

  

2.2.1 Přenos biosyntetických shluků u streptomycet 
U streptomycet mohou být přenášeny jak celé biosyntetické shluky tak jen jejich části. 

Důkazem pro horizontální přenos byla neshoda mezi fylogenetickými stromy pro trpB (účast 

na syntéze tryptofanu) a strB1 (gen pro amidotransferasu účastnící se syntézy streptomycinu) 

(Egan a kol., 2001). Byly srovnávány streptomycetové půdní izoláty s vybranými 

streptomycetami produkujícími streptomycin. Analýza potvrdila, že dva izoláty byly 

recipienty v přenosu streptomycinových genů. Jeden kmen ASB33 získal celý shluk a 

produkuje streptomycin, zatímco druhý  ASB27 obsahoval jen část shluku (strRAB1- 

rezistentní gen a dva sousedící geny) (Egan a kol., 1998). Je možné, že produkty těchto genů 

se staly součástí biosyntetických drah jiných sekundárních metabolitů. 

 

2.3. Metody pro vyhledávání nových antibiotik 
Jak již bylo řečeno v úvodu, lidé potřebují stále nová antibiotika. Způsoby vyhledávání 

těchto látek jsou různé. Tradiční metody (Strohl, 1997) spočívají: 

 v pátrání po organismech produkujících nová strukturně a funkčně odlišná 

antibiotika 

 v mutaci mikroorganismů 

 ve fúzi protoplastů dvou mikroorganismů s požadovanými vlastnostmi následované 

selekcí rekombinantů s kombinací požadovaných vlastností 

 v chemické a biochemické modifikaci molekuly produkované mikroorganismem 

 v biochemické modifikaci chemicky syntetizovaných struktur 



Metody pro vyhledávání nových antibiotik; Modulární enzymy 6

  v eliminaci biosyntetické dráhy jednoho prekurzoru a jeho nahrazení analogem  

dodaným zvenku 

Výsledkem těchto metod je často znovuobjevení známého antibiotika nebo produkt 

podobné struktury, aktivity či s podobným zásahovým místem. Často rezistence k jednomu 

typu antibiotika zároveň uděluje rezistenci k antibiotikům s podobnými vlastnostmi. Proto se 

hledají léčiva s novými zásahovými místy. K tomuto účelu jsou používány nové přístupy: 

 produkční organismy jsou hledány z různorodých zdrojů – oceány, tropické lesy, 

pouště, horké prameny (Rinehart a kol., 1981) 

 jsou hledány nové aktivity již známých látek  

 jsou vyvíjena specificky cílená léčiva, která by působila na předem určených 

místech (Kuntz,1992)    

 lze modifikovat přirozené produkty metodou kombinatoriální chemie (časově 

náročné) (Petsko, 1996) nebo lze vytvářet náhodnou knihovnu velkého počtu 

nových látek (z nich je však jen malé procento biologicky aktivních) (Glaser, 1996) 

 selektivní sekvenování genomu producentů sekundárních metabolitů 

 lze získat hybridní antibiotikum přenesením genů účastnících se v biosyntéze 

určitého antibiotika z jednoho produkčního kmene do jiného kmene produkujícího 

podobnou sloučeninu – vnesené geny mohou kódovat strukturně modifikační 

reakci jako jsou methylace, hydroxylace, redukce, oxidace atd. (tzv. ornamentace 

antibiotika) (Hopwood a kol., 1985) nebo základní enzymy biosyntetické dráhy, 

pak je výsledkem úplně nová molekula (Bartel a kol., 1990)  

Poslední jmenovaný přístup se uplatňuje a nejlépe je prostudován u polyketidových a 

peptidových antibiotik (kapitola 2.5.1. a 2.5.2.). Produkce nových hybridních antibiotik 

(linkosamidových) je i cílem laboratoře, kde jsem vypracovala tuto bakalářskou práci.  

 

2.4. Modulární enzymy  
Modulární enzymy se podílejí na syntéze mnoha biologicky aktivních látek, 

využívaných v průmyslu, lékařství i farmacii. Proto je velký zájem o jejich studium.  

Modulární enzymy jsou velké multifunkční komplexy, které se skládají z opakujících 

se jednotek, známých jako moduly, zodpovědných za jednotlivé biosyntetické kroky. Každý 

modul obsahuje minimálně 3 funkční domény: dvě s katalytickou funkcí a jednu vazebnou 

doménu, které se dohromady podílejí na vzniku základního řetězce, a dále domény 
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katalyzující různé specifické modifikace (redukce, dehydratace, methylace, cyklizace, ale i 

ukončení syntézy) zvyšující strukturní variabilitu produktu (Cane, 1997). 

Struktura konečného produktu je závislá na struktuře modulárního enzymu, tj. na pořadí 

a počtu modulů. Jednotlivé moduly mohou být nahrazeny funkčně odlišnými analogy, 

deletovány nebo vloženy další moduly s cílem produkovat nové antibiotikum (Hutchinson a 

Fugii, 1995; Cortes a kol., 1995). Proto je jejich význam pro syntézu nových biologicky 

aktivních látek enormní.  

Mechanismus biosyntézy těmito enzymy je založen na postupném připojování 

monomerních jednotek primárního metabolismu (jednoduchých karboxylových kyselin, 

aminokyselin, mastných kyselin). Každý modul se účastní na přidání jedné jednotky za celý 

biosyntetický cyklus (pravidlo kolinearity) (Staunton a Weissman, 2001).  

Avšak v poslední době jsou nacházeny enzymy mající odchylky od standardní struktury 

a mechanismu biosyntézy. V enzymech mohou být některé moduly použity opakovaně nebo 

naopak přeskočeny, což vede k syntéze kratšího konečného produktu, nebo mohou být 

domény v modulech neobvykle uspořádány (Wenzel a Muller, 2005). Tyto abnormality 

zvyšují biosyntetický potenciál těchto enzymů. 

 

2.5. Příklady antibiotik syntetizovaných modulárními enzymy 
 Modulárními enzymy jsou syntetizovány i velmi strukturně odlišné, již zmíněné, 

polyketidy a neribozomálně produkované peptidy (Cane a Walsh, 1999), které tvoří 

rozsáhlou skupinu přírodních produktů využívaných nejen jako antibiotika, ale i jako 

imunosupresanty, protinádorové látky aj..   

 

2.5.1. Polyketidová antibiotika 

Syntéza polyketidových antibiotik je katalyzovaná enzymy označovanými jako 

polyketidsynthasy (PKS). PKS se dělí podle struktury a způsobu syntézy do tří skupin: PKS 

typu I, PKS typu II, PKS typu III. Pouze PKSI jsou modulární. 

PKSI se účastní na spojování jednoduchých karboxylových kyselin za vzniku 

polyketidu. Acylová skupina karboxylové kyseliny je rozpoznána a aktivována AT 

(acyltransferasovou) doménou, poté přenesena na ACP (acyl carrier protein) doménu 

nesoucí rostoucí řetězec. KS (ketosynthasová) doména katalyzuje dekarboxylativní 

kondenzaci acylové skupiny na rostoucí řetězec. Přítomnost dalších domén s enzymatickými 
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aktivitami, jako je ketoreduktasa (KR), dehydratasa (DH) a enoylreduktasa (ER), se podílí na 

modifikaci rostoucího řetězce. Obvykle poslední doménou PKSI je thioesterasa (TE), která 

katalyzuje uvolnění a cyklizaci kompletního řetězce (Obr.3) (Staunton a Weissman, 2001). 

PKS typu I je syntetizováno antibiotikum erythromycin, imunosupresant rapamycin či 

soraphen.  

PKS typu II (repetitivní) se skládají z několika podjednotek, obvykle monofunkčních, 

které provádějí při syntéze polyketidu stejnou funkci opakovaně v každém cyklu 

(Cane,1997). PKS typu II jsou produkovány např. aktinorhodin, daunorubicin, 

tetracenomycin a další protinádorové anthracykliny.  

PKS typu III se vyznačují nejjednodušší stavbou. Jsou tvořeny pouze homodimery KS 

domén (Austin a Noel, 2003). PKSIII je syntetizován flavolin.    

Mezi odchylky od lineárního mechanismu syntézy PKSI patří např. modul BorA5, 

který se účastní na sestavení polyketidu borrelidinu třikrát (Olano a kol., 2003). Příkladem 

programovaného (ne chybného) přeskočení modulu v biosyntéze přírodního polyketidu je 

pikromycinsynthasa ze Streptomyces venezuelae (Beck a kol., 2002). Dále byla popsána 

disorazolsynthasa, ve které ve všech modulech chybí AT domény. AT doména je 

lokalizovaná odděleně a působí in trans (Kopp a kol., 2005). 

Předmětem studia se mimo divezity PKSI stalo i jejich šíření mezi bakteriemi. 

 

 

Obr.3 Porovnání analogického mechanismu 

syntézy polyketidových (a) a peptidových (b) 

antibiotik katalyzované modulárními 

enzymy (PKSI, NRPS) 

(a) KS – ketosynthetasa,  

     AT - acyltransferasa,  

     ACP – acyl carrier protein  

(b) C – kondenzační doména,  

      A - adenylační doména,  

      PCP – peptidyl  carrier protein  

  (Khosla a Harbury, 2001) 
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2.5.1.1. Hypotézy o evoluci genů PKSI  

Jedna z hypotéz předpokládá, že se na vzniku rozmanitosti PKSI podílí duplikace 

domén následovaná divergentním vývojem (Hopwood, 1997). A tak je očekávána větší 

sekvenční podobnost domén uvnitř PKSI než mezi PKSI navzájem (Gokhale a Khosla, 

2000), jestliže čas uplynulý od duplikace není příliš dlouhý.  

Kromě tohoto mechanismu může docházet k vývoji PKSI v důsledku horizontálního 

přenosu genů (Gogarten a kol., 2002; Lopez, 2003). PKSI aktinomycet jsou více homogenní 

skupinou než synthasy v jiných skupinách. Tato homogenita je možná výsledkem vysoké 

frekvence horizontálních přenosů uvnitř aktinomycetové skupiny. V případě blízce 

příbuzných kmenů, častý horizontální přenos může vytvářet podobnost mezi kmeny stejně 

jako vertikální dědičnost (Gogarten a kol., 2002). Domény mycinamycinsynthasy, jejichž 

geny mají nízký obsah GC párů (66%) na rozdíl od ostatních domén (72%), jsou příkladem 

nedávného horizontálního přenosu (Anzai a kol., 2003), protože akceptorový organismus se 

snaží takovéto atypické sekvence homogenizovat s vlastní genetickou informací. Dále 

askomycinsynthasa a rapamycinsynthasa nedávno přijaly velmi si podobnou KS doménu, 

fkbB4 respektive rapC4 (Hopwood, 1997). Jsou společně řazené ve fylogenetickém stromu 

KS domén (Obr. 4), ale odděleně od jejich ostatních domén. KS domény bakterií z řádu 

Actinomycetales jsou popisovány jako monofyletická skupina (Moffitt a Neilan, 2003). 

Přesto aktinomycetálová skupina obsahuje KS domény z myxobakterie Sorangium 

cellulosum (producent sorafenu) (Obr.4). Pravděpodobně část sorafenového shluku byla 

získána horizontálním přenosem z aktinomycet. 

 

Obr. 4 Fylogenetická analýza KS domén. (Ginolhac a kol., 2005) Slepá skupina: Nostocales,   

Chroococcales, Myxococcales, Pseudomonadales. 
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Protože dochází k horizontálním přenosům genů pro PKSI hlavně mezi 

aktinomycetami, musí existovat nějaký specifický mechanismus pro Actinomycetales. 

Ginolhac a kol. (2005) předpokládají, že linearita a nestabilita jejich chromozómu hraje 

v tomto mechanismu roli. Delece a cirkularizace chromozómu nastávají s vysokou frekvencí 

(Chen a kol., 2002). Mnoho biosyntetických drah Streptomyces coelicolor a S. avermitilis 

bylo nalezeno na ramenech chromozómů, zatímco esenciální geny byly lokalizovány v jádře 

chromozómu (Weber a kol., 2003; Challis a Hopwood, 2003). Lineární plazmidy mohou 

přijmout geny z konců chromozómu (Wiener a kol., 1998) a tyto geny mohou být přeneseny 

axtrachromozomálními elementy v rámci rodu Streptomyces nebo i mezi ostatními rody 

s vysokým obsahem GC párů jako jsou aktinomycety. Shluky genů pro biosyntézu antibiotik 

a geny pro rezistenci mohou být přenášeny spolu, jako například v případě streptomycinové 

synthasy (Egan a kol., 2001). Přítomnost inverzních repetic transpozónů blízko 

biosyntetických shluků se podílí na výměně genů uvnitř buňky.  

 

2.5.2. Peptidová antibiotika 

Podobným mechanismem jako u PKS typu I jsou syntetizovány peptidy pomocí 

peptidsynthetas (NRPS – nonribosomal polypeptid synthetase). Základní stavební jednotkou 

je zde aminokyselina, která je aktivována adenylační (A) doménou za vytvoření 

aminoacyladenylátu. Ten je přenesen pomocí thiolové (T) domény, také známé jako PCP 

(peptidyl carrier protein), do aktivního místa kondenzační domény (C), kde je spojen 

peptidickou vazbou s prodlužujícím se řetězcem (Obr.3) (Schwarzer a kol., 2003). Každý 

modul NRPS připojuje jeden aminokyselinový zbytek a pořadí těchto modulů odpovídá 

sekvenci syntetizovaného peptidového antibiotika. Díky dalším modifikačním doménám jsou 

ve struktuře peptidových antibiotik zabudovány vedle L-aminokyselin i D-aminokyseliny, β-

aminokyseliny, hydroxy-, amino-, karboxymethylové aminokyseliny, což umožňuje velkou 

variabilitu chemické struktury těchto látek (Walsh a kol., 2001).  

Mezi terapeuticky nejvýznamnější produkty NRPS patří např. imunosupresant 

cyklosporin a antibiotika gramicidin S a tyrocidin.  

Kromě NRPS popsaných výše, také nazývaných jako lineární, se objevují další 

peptidsynthetasy: repetitivní a nelineární (Mootz a kol., 2002). Repetitivní využívají 

v syntéze produktu moduly nebo domény vícekrát. Vzájemné interakce domén (modulů) 

nejsou tak pevné jako u lineárních synthetas. Takto je syntetizován např. enterobaktin. 
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Nelineární NRPS se liší v organizaci domén od standardní (C-A-T)n architektury. Do 

nelineárních NRPS patří syringomycinsynthetasa a vibriobaktinsynthetasa. 

Peptidové vazbě mezi aminokyselinovými zbytky peptidových antibiotik je analogická 

amidová vazba (Hoeksema a Hinman, 1964) mezi aminokyselinovou (propylprolinem-PPL) 

a cukernou složkou linkomycinu. Na vzniku této vazby se podílí vícepodjednotkový enzym 

N-demethyllinkomycinsynthetasa (NDL-synthetasa) (Argoudelis a kol., 1965). Podjednotkou 

tohoto enzymu je produkt genu lmbC,  protože vykazuje podobnost s částmi synthetas 

peptidových antibiotik, které odpovídají za aktivaci aminokyselin (Peschke a kol., 1995). 

Protein LmbC katalyzuje aktivaci PPL adenylací (adenylační doména).  

 

2.5.2.1. Evoluce NRPS 
Na toto téma bylo vypracováno mnohem méně studií než pro PKSI, ale na evoluci 

NRPS se pravděpodobně podílí stejné mechanismy. Roongsawang a kol. (2005) se zaměřili 

na fylogenetický vztah kondenzačních (C) domén u Gram-pozitivních i Gram-negativních 

bakterií. Bylo srovnáno 162 C domén a sestaven fylogenetický strom. Studie ukázala 

shlukování domén jak podle typu katalyzované reakce, chirality donorové molekuly (L-

peptidyl, D-peptidyl) tak i podle bakteriální skupiny. To nasvědčuje tomu, že C domény 

přijímající L- a D-isomery se od sebe oddělili ještě před oddělením bakterií na G+ a G-. 

 

2.6. Linkomycin 
Linkomycin patří mezi linkosamidová antibiotika. Poprvé byla jeho produkce popsána 

u Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis v roce 1963 (Mason a kol., 1963) a od té doby 

je pro své vlastnosti klinicky používán a studován. Později byla jeho produkce prokázána u 

dalších rodů řádu Actinomycetales.  

         Mechanismus účinku linkomycinu spočívá v inhibici proteosyntézy většiny Gram-

pozitivních baktérií, včetně rodů Staphylococcus a Streptococcus, anaerobních baktérií a 

prvoků. Neúčinkují proti Gram-negativním baktériím (Wright, 1983).  

         Dříve zmíněná NDL-synthetasa katalyzuje kondenzaci methyl-6-amino-6,8-dideoxy-1-

thio-D-erythro-α-D-galaktooktopyranosy (methylthiolinkosamid - MTL) (Schroeder a kol., 

1967) a 4-n-propyl-L-prolinu (propylprolin - PPL) (Magerlein a kol., 1967) za vzniku    

N-demethyllinkomycinu (NDL) (Argoudelis a kol., 1965). Poslední krok biosyntézy 

linkomycinu je N-methylace propylprolinové části NDL. Chemická struktura linkomycinu je 

na Obr.5. 
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Obr.5 Porovnání struktury linkomycinu (a) a celesticetinu (b). (a) R… propyl, X…OH- 

                                                                                                                    (b) R- salicylyl  

 

2.6.1. Linkomycinu podobná antibiotika 
Linkomycinu podobnou strukturu nalézáme u dalšího linkosamidového antibiotika, 

celesticetinu (Obr.5b) (Hoeksema, 1964). Jejich společným jmenovatelem je cukerná složka, 

kondenzační reakce v biosyntéze a závěrečná methylace prolinového motivu. Ale na rozdíl 

od linkomycinu je do celesticetinu zabudováván v buňce běžně přístupný prolin. Dále se liší 

biosyntéza modifikačními reakcemi na cukerné složce (vazba salicylátu, methylace).  

Naopak biosyntetickou dráhu přeměňující tyrosin na propylprolin, která chybí u 

celesticetinu, nacházíme u dalších antibiotik, jako jsou např. antramycinová antibiotika 

antramycin, sibiromycin (Hurley, 1980). 

Společné kroky biosyntetických drah linkomycinu, celesticetinu a antramycinových 

antibiotik jsou ukázány na Obr.6.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr.6 Společné kroky biosyntetických drah linkomycinu, celesticetinu a antramycinových 

antibiotik. (PPL-propylprolin, EPL-ethylprolin, MTL-methylthiolinkosamid) 
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2.6.2. Pravděpodobný vznik biosyntetického shluku pro linkomycin 
Protože jsou struktury linkomycinu a celesticetinu tak příbuzné, lze v celesticetinovém 

shluku očekávat výskyt genů homologních k většině genů pro biosyntézu linkomycinu. To 

bylo skutečně prokázáno hybridizační analýzou genomu Streptomyces caelestis, producenta 

celesticetinu (Čermák, 2004). Výsledky prokázaly nejvyšší stupeň homologie pro několik 

genů souvisejících s biosyntézou cukerné složky obou příbuzných antibiotik. Významně nižší 

podobnost vykazují geny, u jejichž produktů se předpokládá účast v kondenzační 

synthetasové reakci a v závěrečné methylaci (liší se v substrátu).  

V naší laboratoři byla provedena studie srovnávající aminokyselinové sekvence 

adenylačních domén rozpoznávajících prolin a propylprolin. Porovnávány byly i proteiny 

LmbC (aktivující propylprolin u Streptomyces lincolnensis) a CcbC (homologní adenylační 

doména celesticetinové synthetasy ze S. caelestis). Aminokyselinové sekvence jejich 

vazebných míst se lišily, ale přesto si LmbC a CcbC byly podobnější (více jak 50%) než 

CcbC a ostatní prolinové adenylační domény (okolo 35%), které naopak byly ve vazebném 

místě konzervované. Velmi konzervované jsou u všech srovnávaných domén aminokyseliny 

v polohách 235-D (kyselina asparágová) a 517-K (lysin), které hrají roli v držení 

karboxylové skupiny a aminoskupiny rozpoznávané aminokyseliny. Významnou je zřejmě i 

aminokyselina v poloze 330, kde u CcbC je valin, zatímco u LmbC je glycin (aminokyselina 

s menším postraním řetězcem), což může vytvářet vazebné místo pro objemnější substrát 

jako je propylprolin. Byla měřena aktivita CcbC a LmbC pro různé aminokyseliny pomocí 

radioaktivně značeného pyrofosfátu (32PPi). Aktivita CcbC pro propylprolin byla nulová. 

Naopak u LmbC byly naměřeny aktivity pro všechny testované aminokyseliny (prolin, 

hydroxyprolin, alanin a valin). Na základě srovnávací studie byl sestaven fylogenetický 

strom A domén, ve kterém LmbC a CcbC tvoří společnou větev (Kadlčík, ústní sdělení).  

Z toho lze usuzovat, že předek producentů obou linkosamidových antibiotik, 

linkomycinu a celesticetinu, nejspíše nesl geny pro prolinovou adenylační doménu. Poté 

došlo pravděpodobně k vložení biosyntetické dráhy pro propylprolin (např. z producenta 

antramycinových antibiotik) do blízkosti biosyntetického shluku pro antibiotikum. Aby 

mohla být zabudována nová aminokyselina, musela se ještě změnit substrátová specifita 

rozpoznávajícího enzymu (aminokyselinovou záměnou ve vazebném místě). Právě 

substrátová specifita je  klíčovým prvkem pro tvorbu nových hybridních antibiotik. NDL-

synthetasa s pozměněnou aktivitou, která by byla schopna kondenzovat cukernou složku 
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s jinou aminokyselinou než je propylprolin (např. s delším postraním řetězcem), by mohla 

produkovat nové hybridní linkosamidové antibiotikum.  

Dále  je cílem studium zaměřit na antramycinové biosyntetické shluky. Získáním genů 

zodpovědných za modifikační aktivity ze shluků antramycinových antibotik by bylo možné, 

je použít k ornamentaci prolinového motivu.  
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3. Závěr 
Stále je třeba hledat a vytvářet nová účinnější antibiotika. Velmi nadějným přístupem je 

tvorba hybridních antibiotik, kdy člověk zasahuje do biosyntetických shluků podobných 

antibiotik přenášením genů z jednoho producenta do druhého za vzniku nových 

biosyntetických shluků. Podobně jako postupuje člověk v přípravě hybridních antibiotik, tak 

pracuje evoluce v  přírodě.  

V naší laboratoři je cílem tvorba nového hybridního linkosamidového antibiotika 

pomocí modifikace NDL-synthetasy, která by kondenzovala cukernou složku s jinou než 

propylprolinovou podjednotku. Modifikace synthetasy spočívá v modifikaci substrátové 

specifity podjednotky tohoto enzymu zodpovědné za aktivaci kondenzované aminokyseliny.  

Jinou možností produkovat nová antibiotika na bázi linkosamidů je ornamentace 

prolinového motivu pomocí modifikačních aktivit kódovaných geny přítomnými ve shlucích 

některých antramycinových antibiotik. Včleněním těchto genů do shluků linkosamidových 

antibiotik vzniknou produkční kmeny těchto hybridních antibiotik. Mým úkolem by mělo být 

vyhledávání genů zodpovědných za modifikační reakce v producentech antramycinových 

antibiotik a později též vyhledávání těchto genů u bakterií ze sbírky obsahující zhruba 1000 

aktinomycet. K vyhledávání by měla být použita metoda DNA hybridizace. 
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