Abstrakt
S ohledem na stále narůstající rezistenci a multirezistenci mikrobů vůči tradičním
antibiotikům je nezbytný vývoj nových antimikrobiálních látek. Mezi nadějné kandidáty již
několik let patří antimikrobiální peptidy (AMP). Jejich výhodou je rychlé a selektivní
působení na prokaryotní buňku. Jejich účinek ve většině případů spočívá v narušení
mikrobiální membrány, které vede ke smrti buňky. Bohatým zdrojem AMP se ukázal být jed
blanokřídlého hmyzu.
Z jedu divoce žijících včel bylo izolováno několik nových AMP. Podrobnější výzkum
je věnován halictinům (HAL-1 a HAL-2) z ploskočelky šestipásé, lasiocepsinu (Las)
z ploskočelky velkohlavé a macropinu (MAC-1) z olejnice žlutonohé. Jsou aktivní proti
Gram-pozitivním i Gram-negativním baktériím a proti kvasince Candida albicans. Liší se
v hemolytické aktivitě. Zatímco halictiny a macropin mají značnou hemolytickou aktivitu,
Las není hemolytický. Nový AMP byl izolován také ze sekretu pilořitky olšové. Jedná se o
nový hmyzí defensin složený z 55 aminokyselin, který je na C-konci amidovaný a obsahuje
tři disulfidické můstky.
Výsledky CD a NMR studií ukázaly schopnost HAL-1, HAL-2 a MAC-1 vytvářet
v přítomnosti micel dodecylsulfátu sodného nebo organického rozpouštědla trifluoroethanolu
amfipatickou α-helikální strukturu. Pro studium vztahu struktury a biologické aktivity jsme
připravili řadu analogů peptidů HAL-1, HAL-2 a MAC-1. Sledovali jsme vliv kationicity, αhelicity, hydrofobicity nebo amfipaticity na antimikrobiální a hemolytickou aktivitu. Analogy
se zvýšeným kladným nábojem patří mezi ty nejslibnější. Vykazovaly zvýšenou
antimikrobiální aktivitu proti některým patogenním bakteriím a zároveň nižší hemolytickou
aktivitu. V případě MAC-1 se ukázalo, že vhodně zvolené modifikace v N-koncové části
sekvence vedou ke zvýšení stability peptidu v krevním séru oproti přírodnímu MAC-1.
Las je cyklický peptid, jehož terciální struktura je složena ze dvou α-helixů spojených
smyčkou. Struktura celé molekuly je stabilizovaná dvěma disulfidickými můstky. Strukturněaktivitní studie ukázala, že disulfidické můstky jsou důležité pro udržení optimální terciální
struktury, která je zásadní pro působení na bakteriální membránu.
Mechanizmus účinku HAL-1 a Las jsme studovali jednak na modelových
membránách vytvořených v podobě vezikul o různém složení a jednak na buňkách bakterie
E.coli. Oba peptidy silně interagovaly s dvouvrstvou anionických vezikul a docházelo i
k jejich zanoření do této dvouvrstvy. Interakce i hloubka zanoření se zvyšovala s obsahem
kardiolipinu v dvouvrstvě. Oba dva peptidy narušovaly jak vnější, tak i vnitřní membránu
E.coli.

