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Abstrakt
S ohledem na stále narůstající rezistenci mikrobů vůči tradičním antibiotikům je
nezbytný vývoj nových antimikrobiálních látek. Mezi nadějné kandidáty již několik let
patří antimikrobiální peptidy (AMP). Jejich účinek ve většině případů spočívá
v narušení mikrobiální membrány. Bohatým zdrojem AMP se ukázal 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 C. albicans. Zatímco halictiny a macropin mají značnou hemolytickou
aktivitu, Las není hemolytický. Nový AMP byl izolován také ze sekretu pilořitky
olšové. Jedná se o dosud nepopsaný hmyzí defensin složený z 55 aminokyselin, který
je na C-konci amidovaný a obsahuje tři disulfidické můstky.
Výsledky CD a NMR studií ukázaly schopnost halictinů a macropinu vytvářet
v přítomnosti trifluoroethanolu nebo micel dodecylsulfátu sodného 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, α-helicity, hydrofobicity nebo amfipaticity na antimikrobiální a
hemolytickou aktivitu. Analogy se zvýšeným kladným nábojem patří mezi ty
nejslibnější. V případě MAC-1 jsme vhodně zvolenými modifikacemi na N-konci
zvýšili stabilitu peptidu v krevním séru oproti přírodnímu MAC-1.
Las je cyklický peptid obsahující dva disulfidické můstky. Strukturně-aktivitní
studie ukázala, že disulfidické můstky jsou důležité pro udržení optimální struktury,
která je zásadní pro působení na bakteriální membránu.
Mechanizmus účinku HAL-1 a Las jsme studovali jednak na modelových
membránách 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.c.
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Úvod
Mezi největší problémy současné medicíny patří rezistence bakterií k běžně
užívaným antibiotikům1,2. Pro zamezení návratu do doby „předantibiotické“, před
kterým odborníci stále častěji varují3, je nezbytný vývoj dalších antimikrobiálních
látek, a to nejlépe s úplně odlišným mechanizmem působení než mají současná
antibiotika. Mezi nadějné kandidáty v boji proti bakteriální infekci se řadí
antimikrobiální peptidy (AMP). AMP jsou složkou první obranné linie organizmů a
nachází se prakticky ve všech formách života zahrnující bakterie, houby, rostliny,
bezobratlé i obratlovce.
AMP obvykle obsahují 10-50 aminokyselin a podle náboje je lze rozdělit na
anionické a kationické4. Mnohem větší skupinu tvoří kationické AMP. Přes jejich
rozmanitost sdílejí navzájem některé společné vlastnosti. Jejich sekvence obsahuje ve
vyšší míře bazické aminokyseliny Arg a Lys, nesou tak za fyziologického pH celkově
kladný náboj (+2 až +10), a obsahují vysoké procento hydrofobních aminokyselin
(≥30 %). Často mají neuspořádanou strukturu ve vodném prostředí, ale v přítomnosti
biologických membrán nebo v prostředí napodobující membránu vytvářejí
amfipatickou konformaci obsahující hydrofobní aminokyseliny na jedné straně
molekuly a hydrofilní aminokyseliny na straně druhé 5.
Amfipatický charakter AMP je zásadní pro jejich interakce s biologickou
membránou. Zatímco polární skupiny peptidu dovolují interakci s fosfolipidovými
hlavičkami na povrchu membrány, hydrofobní strana umožňuje uvnitř membrány
kontakt s nepolární části fosfolipidů tvořenou řetězci mastných kyselin5. Schopnost
většiny AMP přednostně napadat bakteriální buňku před buňkou eukaryotní je jejich
významnou vlastností umožňující selektivní účinek. Důležitou roli v selektivitě hraje
již zmiňovaný kladný náboj AMP. Kladně nabité aminokyseliny v AMP přednostně
interagují s negativně nabitou vnější vrstvou bakteriální membrány než s vnější
vrstvou eukaryotní membrány, která nese celkově neutrální náboj 6.
I přesto, že působení antimikrobiálních peptidů na bakterie je už dlouho a
intenzivně zkoumáno, přesný mechanizmus účinku zůstává stále nevyřešený.
Předpokládá se, že na rozdíl od klasických antibiotik většina AMP zabíjí
mikroorganizmy nevratným narušením jejich membrány, ale jejich účinek může
spočívat i v poškození intracelulárních složek následně po proniknutí peptidu do nitra
buňky5.
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Přes rozmanitost kationických AMP existuje jen omezený počet strukturních
rysů, podle kterých je lze rozdělit do tří skupin: (1) lineární AMP schopné vytvářet
v přítomnosti membrány amfipatický α-helix, (2) cyklické AMP obsahující jednu nebo
více disulfidických vazeb, (3) lineární AMP obsahující ve své sekvenci ve zvýšené
míře jednu z aminokyselin (nejčastěji Pro, Gly, His nebo Trp)7. Mezi nejvíce
studované zástupce z hmyzí říše skupiny (1) lze řadit cecropiny, jejichž zástupce
cecropin z hemolymfy kukly nočního motýla martináče Hyalophora cecropia byl
první vůbec objevený a charakterizovaný AMP 8. Dále do této skupiny patří melittin
z jedu včely medonosné (Apis mellifera)9,10,11 nebo mastoparany z vos a sršňů12. Ve
skupině (2) jsou nejpočetnější skupinou defensiny obsahující 3-4 disulfidické
můstky13. Často zmiňovaným zástupcem skupiny (3) je indolicidin izolovaný
z cytoplasmatických granulí hovězích neutrofilů, který obsahuje z celkových 13-ti
aminokyselin pět Trp a tři Pro14,15,16.
Krátké kationické α-helikální peptidy jsou častým předmětem studií strukturněaktivitních vztahů (SAR). Z těchto studií bylo odvozeno několik parametrů, které jsou
podstatné pro antimikrobiální a hemolytické účinky peptidů. Mezi ty nejdůležitější
patří délka, obsah α-helixu, celkový pozitivní náboj, hydrofobicita, amfipaticita a
velikost polárního úhlu. Konečným cílem SAR studií je vylepšení vlastností AMP pro
případné využití jako léčiva. Ideální AMP by měl mít co nejlepší terapeutický index,
který se vyjadřuje jako poměr hemolytické aktivity k antimikrobiální aktivitě
(LC50/MIC).
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Cíle práce
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na AMP z jedu blanokřídlého hmyzu.
Hlavní cíle práce byly následující:
 izolace a identifikace nových AMP z jedových váčků volně žijících včel
 izolace a identifikace AMP z ovipozičního sekretu, který produkuje pilořitka
olšová
 podrobnější výzkum vybraných AMP:
 syntéza peptidů



návrh analogů
strukturní studie pomocí CD a NMR



testování antimikrobiálních a hemolytických aktivit
strukturně-aktivitní studie



vylepšení terapeutického indexu AMP




stabilita peptidů v krevním séru
interakce s umělými buněčnými membránami



interakce s vnější a vnitřní membránou Gram-negativní bakterie E.c.
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Metody
Izolace antimikrobiálních peptidů z jedových váčků
Obsah jedových váčků byl extrahován směsí ACN/H2O (1:1) s 0,1 nebo 0,5 %
TFA. Extrakt byl centrifugován a supernatant byl dělen pomocí RP-HPLC (C-18),
detekce při 220 a 280 nm. Vysušené vzorky byly testovány na antimikrobiální aktivitu
kapkovací metodou proti M.l.
Izolace defensinu ze sekretu vosy pilořitky olšové
Sekret byl extrahován směsí ACN/H2O (1:1) obsahující 0,5 % TFA. Extrakt byl
ultrafiltrován přes membránu 100 kDa. Získaný filtrát byl ultrafiltrován podruhé
přes membránu 3kD. Vysušený retenát byl následně dělen v několika po sobě jdoucích
izolacích pomocí RP-HPLC. Látky vykazující antimikrobiální aktivitu byly dále
frakcionovány pomocí gelové permeační chromatografie (SE-HPLC) a nakonec znova
přečištěny pomocí RP-HPLC.
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektra látek byla měřena na hmotnostním spektrometru ESI Q-Tof.
Molekulová hmotnost s vysokým rozlišením byla měřena na ESI LTQ Orbitrapu XL.
Stanovení disulfidických můstků
Propojení cysteinů v peptidech bylo určeno kombinací enzymového štěpení
trypsinem a analýzou vzniklých peptidových fragmentů pomocí MS.
Syntéza lineárních peptidů
Peptidy byly připraveny manuální syntézou na pevné fázi podle protokolu N αFmoc metody s využitím HOBt/DIC pro kondensace aminokyselin. Fmoc skupina byla
odstraňována 20% piperidinem v DMF.
Syntéza peptidů s dvěma disulfidickými můstky
Dvoukroková cyklizace lineárních peptidů probíhala regioselektivním způsobem.
První disulfidický můstek vznikl oxidací vzduchem v 0,1 M octanovém pufru, pH=7,8.
Postranní chránící skupiny zbylých dvou cysteinů byly odstraněny 0,1 M roztokem I2
v methanolu. Během této reakce došlo k tvorbě druhého disulfidického můstku.
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Antimikrobiální aktivita
Po izolacích byla antimikrobiální aktivita frakcí získaných z RP-HPLC při 220
nm stanovována kapkovací dvojvrstvou technikou na Petriho miskách proti citlivé
bakterii M.l.17. Tento test byl také použit pro stanovení antimikrobiální aktivity
defensinu z pilořitky olšové proti M.l., B.s., E.c. a P.a.
Antimikrobiální aktivita čistých peptidů byla stanovena kvantitativně a vyjádřena
jako minimální inhibiční koncentrace (MIC). MIC byla stanovena z růstových křivek
jednotlivých bakterií (B.s., S.a., E.c. a P.a.) a kvasinek (C.a.)
Hemolytická aktivita
Hemolytická aktivita byla vyjádřena jako koncentrace peptidů schopná lyzovat
50 % lidských nebo krysích červených krvinek (hodnoty LC50).
Stabilita peptidů v séru
Stabilita peptidů byla stanovena v 25% lidském séru ve vodě. Pro sledování
průběhu štěpení byl peptid inkubován po různě dlouhou dobu (0, 1, 4, 8, 24, 48 h). Pro
určení polohy štěpené peptidové vazby byl vzorek analyzován RP-HPLC a MS.
Tvorba lipozómů
Velké jednovrstevné vezikuly (LUV), které sloužily jako modely buněčných
membrán, byly připraveny z fosfolipidů (PC, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin;
PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfoethanolamin; PG, 1,2-dioleyl-sn-glycero-3-[fosforac-1-glycerol], CL, kardiolipin) v daném poměru (PC:Chol 9:1, PE:PG 7:3,
PE:PG:CL 1,5:8:0,5, PE:PG:CL 1,5:6:2,5). Pro tvorbu lipozómu jsme použili metodu
opakovaného zmrazování a rozmrazování.
Měření fluorescence Trp obsaženého v AMP
Změna fluorescence Trp byla měřena za přítomnosti různé koncentrace vezikul v
mikrotitrační destičce. Výsledná koncentrace peptidu byla 10 μM a LUV 0, 40, 80,
160, 240 nebo 320 μM. Fluorescence Trp byla excitována při 280 nm a emise
fluorescence byla zaznamenávána od 300-400 nm.
Zhášení fluorescence Trp akrylamidem
Výsledná koncentrace peptidu v mikrotitrační destičce byla 10 μM, roztok LUV
240 μM a akrylamidu 60, 120, 180, 240 nebo 300 mM. Fluorescence Trp byla
excitována při 295 nm a emise fluorescence byla zaznamenána při 350 nm. Zhášení
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fluorescence Trp akrylamidem bylo vyjádřeno jako Stern-Volmerova konstanta
(KSV):F0/F = 1+ KSV[Q].
Stanovení propustnosti vnější a vnitřní membrány bakterie E.c.
Propustnost vnější membrány E.c. byla zkoumána za použití fluorescenční barvy
1-N-fenylnaftylaminu (NPN). Výsledná směs v mikrotitrační destičce obsahovala
suspenzi bakterií (OD600=0,4), 10 μM NPN a 0,5, 1, 2,5, 5, 10 nebo 20 μM peptidu
v HEPES pufru. Změny fluorescence se měřily při excitační vlnové délce 350 nm a
emisní vlnové délce 420 nm po dobu 30 minut.
Propustnost vnitřní membrány E.c. byla

studována

měřením

aktivity

β-galaktosidasy uvolněné z buněk bakterií s využitím o-nitrofenyl-β-D-galaktosidu
(ONPG) jako substrátu. Výsledná směs v mikrotitrační destičce obsahovala bakterie
(OD600 = 0,4), 1,5 mM ONPG a 0, 1, 2,5, 5, 10 nebo 20 μM peptidu ve fosfátovém
pufru. Hydrolýza ONPG a vznik o-nitrofenolu byla spektrometricky pozorována při
420 nm po dobu 90 min.
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Výsledky
Halictiny
V jedu včely ploskočelky šestipásé (Halictus sexcinctus) byly objeveny dva AMP
pojmenované
halictiny
HAL-1:
GMWSKILGHLIR-NH2
a
HAL-2:
GKWMSLLKHILK-NH2. Jak ukázalo měření CD a NMR, tyto halictiny vytvářejí
v přítomnosti SDS nebo TFE α-helikální strukturu. Oba dva peptidy vykazují
antimikrobiální aktivitu proti Gram-pozitivním i Gram-negativním bakteriím a proti
kvasinkám C.a. a mírnou hemolytickou aktivitu. Tyto peptidy lze zařadit do skupiny
kationických amfipatických α-helikálních AMP.
Strukturně-aktivitní studie
Pro studium vlivu různých strukturních parametrů na antimikrobiální a
hemolytickou aktivitu bylo postupně navrhnuto a syntetizováno 51 analogů od obou
halictinů. V první sérii analogů byly do sekvence zabudovány aminokyseliny, které
měly narušit α-helikální strukturu peptidu. Většina těchto záměn opravdu vedla
k narušení α-helikální struktury a k výraznému snížení hemolytické aktivity, ale
bohužel také k výraznému snížení nebo ztrátě antimikrobiální aktivity. V druhé
skupině analogů jsme zvyšovali kladný náboj přírodních halictinů. Mezi zajímavé
analogy patří HAL-1/5 (výměna Ser4 za Lys) a HAL-2/2 (výměna Ser5 za Lys).
Negativním faktem však zůstává jejich nezanedbatelná hemolytická aktivita. Tu se
podařilo výrazně snížit při substituci dvou a tří aminokyselin. I tyto analogy mají
zvýšenou aktivitu především proti P.a., ale naopak se výrazně zhoršuje aktivita proti
S.a. Za nejlepší peptid z této řady lze považovat HAL-1/10 s výměnou Ser4 a His9 za
Lys. Třetí zkoumanou vlastností halictinů byla změna celkové hydrofobicity peptidu
jako důsledek záměny aminokyselin. Pokud došlo k malému zvýšení hydrofobicity,
tak antimikrobiální ani hemolytická aktivita nebyla nijak výrazně ovlivněna (př. HAL2/6, HAL-2/13, HAL-2/11). Naopak snížení hydrofobicity vedlo k velkému snížení
hemolytické aktivity, ale současně i k zhoršení antimikrobiální aktivity. Byly také
připraveny enantiomerní formy HAL-1 a HAL-2 syntetizované z D-aminokyselin
(HAL-1/22 a HAL-2/22), které si zachovaly velice podobnou antimikrobiální i
hemolytickou aktivitu jako přírodní peptidy.
Studium interakcí halictinů s membránami
Pro studium interakce HAL-1 a jeho tří analogů s LUV o různém složení jsme
využili přirozenou fluorescenci Trp. Při změně okolí Trp z polárního na nepolární
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dochází k posuvu jeho maxima v emisním spektru k nižším vlnovým délkám (tzv. blue
shift). Pro všechny tři peptidy (HAL-1, HAL-1/10 a HAL-1/23), které mají
antimikrobiální aktivitu, platí, že k nejsilnější interakci, tedy k největšímu posuvu
maxima spektra, docházelo v přítomnosti anionického lipozómu s obsahem CL 25 %.
Výsledky fluorescence Trp u HAL-1 a jeho analogů v přítomnosti vezikul
korespondují s antimikrobiální i hemolytickou aktivitou.
Zhášení fluorescence Trp akrylamidem ukázalo míru zanoření části peptidu s Trp
do dvouvrstvy membrány. Pro peptidy s antimikrobiální aktivitou platí, že
v přítomnosti anionických vezikul došlo k výraznému snížení hodnot KSV a navíc
v případě HAL-1/10, HAL-1/23 došlo k většímu snížení v přítomností LUV
obsahujících CL. Při tomto experimentu jsme zaznamenali, že také neaktivní peptid
(HAL-1/13) se vnořuje do membrány.
V závěru studie jsme pozorovali vliv HAL-1 a jeho tří analogů na propustnost
vnější a vnitřní membrány buňky Gram-negativní bakterie E.c. Při sledování
propustnosti vnější membrány byl výrazný růst intenzity fluorescence NPN pozorován
do koncentrace 5 μM. Nárůst fluorescence jsme pozorovali také v přítomnosti
neaktivního HAL-1/13. Taktéž propustnost vnitřní membrány dosahují maxima svého
působení pro peptidy HAL-1, HAL-1/10 a HAL-1/23 při koncentraci 5 μM. Neaktivní
peptid HAL-1/13 v tomto případě nevyvolal žádnou odezvu.
Lasiocepsin
Charakterizace lasiocepsinu a jeho strukturně aktivitní studie
V jedu včely ploskočelky velkohlavé (Lasioglossum laticeps) byl objeven nový
AMP. Peptid jsem izolovala pomocí HPLC. Edmanovým odbouráváním, MS a
trypsinovým
štěpením
byla
určena
jeho
sekvence
jako
GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC s dvěma disulfidickými můstky mezi
Cys8-Cys25 a Cys17-Cys27. Jeho C-koncový cystein není amidován. Peptid jsme
pojmenovali jako lasiocepsin (Las). Tento cyklický AMP je díky své sekvenci a
struktuře značně ojedinělý mezi ostatními AMP z jedu blanokřídlého hmyzu.
Las vykazuje antimikrobiální aktivitu jak proti Gram-pozitivním i Gramnegativním bakteriím, tak také proti kvasinkám C.a., a naopak nevykazuje žádnou
hemolytickou aktivitu. Studiem sekundární struktury CD bylo zjištěno, že Las zvýší
obsah α-helixu z 35 % na 52 % po přidání 30 % TFE do vody.
Pro studium vlivu disulfidických můstků na strukturu a antimikrobiální aktivitu
jsme připravili analogy pouze s jedním disulfidickým můstkem, lineární analogy a
11

zkrácené analogy. Z výsledků stanovování antimikrobiálních aktivit a sekundární
struktury analogů můžeme usuzovat, že samotné disulfidické můstky nejsou důležité
pro antimikrobiální aktivitu, ale jsou důležité pro dosažení optimální struktury, ve
které je Las schopen efektivně působit na bakterii.
Transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) jsme pozorovali přímé působení
Las na buňky bakterii B.s. Ke značnému narušení membrány docházelo především na
pólech bakterie. Je známo, že B.s. má na pólech buňky vyšší obsah záporně nabitého
CL narozdíl od ostatních částí buňky18. Následující studií interakce lasiocepsinu s
umělými membránami pomocí fluorescence Trp, jsme zjišťovali, zdali je CL klíčovým
fosfolipidem pro jeho účinek.
Strukturní základy pro antimikrobiální aktivitu lasiocepsinu
Na základě NMR měření byla stanovena terciální struktura Las. Las vytváří dobře
definovanou strukturu, která je stabilizovaná dvěma disulfidickými můstky a obsahuje
dva α-helikální úseky spojené smyčkou. Molekula Las vytváří amfipatickou strukturu,
která obsahuje devět kladně nabitých aminokyselin. Las lze podle struktury zařadit do
ShK rodiny19,20,21,22.
Pro studium interakce Las s LUV byly navrženy dva analogy obsahující Trp na
začátku sekvence Las[Trp2] a na konci sekvence Las[Trp23]. K nejrychlejšímu
nárůstu Trp fluorescence docházelo v přítomnosti vezikulí obsahujících největší podíl
CL (25 %). Naopak nejpomalejší nárůst byl v přítomnosti LUV bez CL.
V dalším kroku studia mechanizmu účinku Las jsme se zaměřili na vliv peptidu
na propustnost vnější a vnitřní membrány bakterie E.c. Při sledování propustnosti
vnější membrány byl největší nárůst intenzity fluorescence NPN při koncentraci 2,5
μM. V případě narušení vnitřní membrány došlo k zaznamenání -galactosidasové
aktivity již při koncentraci 1 μM.
Zjistili jsme, že za počáteční interakce s negativně nabitou membránou je
zodpovědná N-koncová část Las. Ovšem hluboko do dvouvrstvy membrány se
zanořuje jak N-koncová, tak C-koncová část peptidu.
Macropin
Macropin (MAC-1) jsem izolovala z jedu soliterní včely olejnice žlutonohé
(Macropis fulvipes) a jeho sekvenci jsme určili jako GFGMALKLLKKVL-NH2.
MAC-1 má jen mírnou hemolytickou aktivitu, ale vysokou aktivitu proti Grampozitivním i Gram-negativním bakteriím a také proti kvasinkám C.a. Na základě
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změřených CD spekter vytváří MAC-1 v přítomnosti 30 % TFE strukturu obsahující
43 % α-helixu a v Edmunsově projekci tento peptid vykazuje amfipatické uspořádání.
Pro SAR studii byly navrženy a syntetizovány 3 skupiny analogů. Z první
skupiny analogů stojí za zmínku enantiomerní forma MAC (MAC-1/1), která si stejně
jako v případě halictinů ponechala srovnatelné biologické aktivity s původním
přírodním peptidem. Z výsledků pro peptidy ze třetí skupiny analogů lze vyčíst
souvislost mezi biologickou aktivitou a obsahem α-helikální struktury. Substitucí Laminokyseliny v pozici přibližující se k C-konci za D-aminokyselinu dochází
k narušování α-helikální struktury, snižování jejího celkového obsahu a zároveň ke
zhoršování antimikrobiální aktivity.
Modifikacemi jsme se snažili, kromě ovlivnění antimikrobiální či hemolytické
aktivity, také zvýšit stabilitu peptidů v krevním séru. Zvýšenou stabilitu ukázal
enantiomerní analog (MAC-1/1) a analogy se záměnou N-koncových L-aminokyselin
za D-aminokyseliny.
Studiem struktury MAC-1 a některých jeho analogů pomocí NMR jsme dále
upřesnili vztah mezi strukturou a antimikrobiální aktivitou. Ukázalo se, že samotné
zvýšení obsahu α-helikální struktury nevede k vylepšení antimikrobiální aktivity.
Zkrácení nebo úplné rozrušení α-helixu způsobí výrazné snížení antimikrobiální
aktivity.
Defensin z pilořitky olšové
Z ovipozičního sekretu pilořitky olšové (Xyphidria camelus) jsme za využití
ultrafiltrace a tři postupných chromatografií (RP-HPLC, SE-HPLC a opět RP-HPLC)
izolovali čistý peptid vykazující antimikrobiální aktivitu. Pomocí Edmanova
odbourávání, MS s vysokým rozlišením, tandemové hmotnostní spektrometrie a
štěpení endoproteasou Lys-C jsme určili primární strukturu nového antimikrobiálního
peptidu řadícího se mezi hmyzí defensiny: VTCDLLSLNVKGIEVANSACAANCLSLGKAGGRCVGSVCQCRKTTFGKLWHDRFG-NH2.
Spojení jednotlivých můstků jsme pro nedostatek materiálu nemohli ověřit.
Z literatury je však známo, že hmyzí defensiny mají konzervované propojení
disulfidických můstků v pořadí Cys1-Cys4, Cys2-Cys5, Cys3-Cys6. Podobně jako
většina hmyzích defensinů i tento defensin vykazuje antimikrobiální aktivitu proti
Gram-pozitivním bakteriím (M.l. a B.s), ale není aktivní proti Gram-negativním
bakteriím (E.c. a P.a).
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Diskuze a závěr
Sekvence nově objevených AMP v jedu volně žijících včel
Jedové váčky hmyzu z řádu hymenoptera se ukázaly jako bohatý zdroj AMP
s velkým potenciálem pro terapeutické využití. V tabulce 1 jsou shrnuty sekvence a
biologické aktivity nových AMP z jedu volně žijících včel, kterými se zabývá moje
dizertační práce, a porovnání biologických aktivit

s dalšími antimikrobiálními

látkami.
Tabulka 1: Přehled sekvencí a biologických aktivit nově objevených AMP v jedu
volně žijících včel
Název
AMP

Sekvence

Antimikrobiální aktivita MIC
(μM)
B.s.

E.c. S.a. P.a. C.a.

Hemol.
aktivita
LC50 (μM)

Las

GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC 0,3

5,5

90,0 15,0

4,5

>200

HAL-1

GMWSKILGHLIR-NH2

0,8

3,8

7,7

45,0

6,3

82

HAL-2

GKWMSLLKHILK-NH2

1,0

2,5

8,1

42,1

6,6

78

MAC-1

GFGMALKLLKKVL-NH2

1,3

3,0

3,7

35,0

6,3

160

Anoplin

GLLKRIKTLL-NH2

5,0

20,0 >100 40,0

-

>200

1,0 >100 13,0 >100

-

>200

Indolicidin ILPWKWPWWPWRR-NH2
Clotrimazol

-

-

-

-

20-60

-

Tetracyklin

7,3

1,1

0,4

55

>200

>200

Biologické aktivity nově objevených AMP v jedu volně žijících včel
Všechny AMP objevené v jedu volně žijících včel jsou účinné proti Grampozitivním a Gram-negativním bakteriím, zahrnující i multirezistentní kmeny S.a. a
P.a., i proti kvasinkám (Tabulka 1). Ve srovnání s podobně dlouhými AMP známými
z literatury, anoplinem a indolicidinem (Tabulka 1), byly naše AMP při testování
v naší laboratoři účinnější. Účinek našich peptidů je srovnatelný s účinkem
tetracyklinu s výjimkou aktivity proti S.a. Všechny AMP objevené v naší laboratoři
jsou také účinnější proti kvasinkám C.a. ve srovnání s antimykotickou látkou
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clotrimazolem. Terapeutické využití halictinů a macropinu komplikuje jejich
hemolytická aktivita, která je v případě halictinů značná a proto byly připraveny
vhodnější analogy.
Nový hmyzí defensin z pilořitky olšové
AMP objevený v ovipozičním sekretu pilořitky olšové se řadí mezi hmyzí
defensiny. Podle databáze BLAST sdílí 68 % identity s royalisinem, defensinem z
hemolymfy včely medonosné, a 66 % identity s defensiny z hemolymfy čmeláků. Tak
jako jiné hmyzí defensiny má antimikrobiální aktivitu pouze proti Gram-pozitivním
bakteriím.
Strukturně-aktivitní studie nových AMP
Pomocí strukturně-aktivitní studie lineárních α-helikálních AMP (HAL-1, HAL-2
a MAC-1) jsme chtěli dosáhnout vylepšení terapeutického indexu, tedy především
snížit nežádoucí toxicitu těchto AMP proti eukaryotním buňkám. Studované peptidy
vytvářejí v přítomností TFE nebo SDS amfipatické α-helikální struktury.
Ze SAR studií se nám ukázalo, že zvýšení kladného náboje začleněním Lys nebo
Arg do sekvence je obecný postup ke zlepšení biologických aktivit. Výjimku tvoří
aktivita proti bakterie S.a., která se často se zvyšujícím se kladným nábojem peptidu
naopak snižuje. Její odolnost nejspíše spočívá v pozměněném povrchu membrány
S.a.23,24. V případě dalších parametrů jako je hydrofobicita nebo α-helicita se ukázalo,
že výraznější změny většinou nevedou k vylepšení terapeutického indexu, ale naopak i
drobné odchýlení od optimální hodnoty může způsobit ztrátu antimikrobiální aktivity a
výrazný nárůst hemolytické aktivity.
SAR studiím jsme podrobili také cyklický peptid Las. Dokázali jsme, že
přítomnost disulfidických můstků není nezbytně nutná pro antimikrobiální aktivitu, ale
hraje podstatnou úlohu pro zachování optimální terciární struktury lasiocepsinu, která
je nicméně potřebná pro zachování jeho biologické aktivity.
Stabilita peptidů v krevním séru
Dalším cílem modifikací bylo zvýšení odolnosti AMP proti proteasam. Na
příkladu macropinu jsme ukázali, že sledováním štěpených míst proteasami
obsažených v krevním séru a jejích cílenou substitucí lze zvýšit stabilitu peptidu, aniž
bychom ztratili antimikrobiální aktivitu.
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Vliv AMP na buněčné membrány
V této práci jsem také stanovovala působení AMP na membránu buňky. Protože
enantiomerní formy HAL-1, HAL-2 a MAC-1 dosahují velmi podobných hodnot
antimikrobiálních aktivit jako výchozí přírodní peptidy, mechanizmus účinku
nespočívá v chirálních interakcích s receptorem, tedy podobně jak je známo o
interakcích hormon-receptor.
Dále se na příkladu Gram-negativní bakterie E.c. pro peptidy HAL-1, Las a jejich
analogy ukázalo, že tyto peptidy zvyšují propustnost jak její vnější, tak i vnitřní
membrány. Pro Las jsme pozorovali, že zvýšení propustnosti obou membrán dochází
dokonce již v koncentracích nižších než jsou hodnoty MIC. Již dříve bylo popsáno, že
některé lytické peptidy dokáží narušit membránu při nízkých koncentracích, ale
výrazné narušení membrány, které vede ke smrti buňky, se děje až při dosáhnutí
koncentrace peptidu odpovídající hodnotě MIC25.
V případě krátkého lineárního α-helikálního peptidu HAL-1 jsme tento jev
nepozorovali. U HAL-1 docházelo k propustnosti membrány až v přítomnosti peptidu
v koncentraci odpovídající MIC. Můžeme tedy dedukovat, že halictiny působí jiným
mechanizmem než Las. Ze studií na uměle vytvořených membránách se potvrdil
význam CL v bakteriální membráně pro antimikrobiální aktivitu halictinů i aktivitu
Las.
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Abstract
Rapid development of bacterial resistance to conventional antibiotics has resulted
in an intensive search for alternative antimicrobial agents. Antimicrobial peptides
(AMPs) belong to promising anti-infective candidates since they do not development
bacterial resistance.
We have isolated several novel AMPs from the venom of wild bees: halictines
(HAL-1 and HAL-2) from Halictus sexcinctus, lasiocepsin (Las) from Lasioglossum
laticeps and macropin (MAC-1) from Macropis fulvipes. They are active against
Gram-positive and Gram-negative bacteria and against yeast Candida albicans. While
halictines and macropin have moderate hemolytic activity, Las show no hemolytic
activity. Novel AMP was isolated also from the mucus of sawfly Xiphydria camelus.
This AMP belongs to category of insect defensins. It contains 55 amino acid residues,
three disulphide bridges and its C-terminus is amidated.
CD and NMR studies of HAL-1, HAL-2 and MAC-1 revealed propensity to form
amphipathic α-helical structure in the presence of sodium dodecyl sulfate or
trifluoroethanol. For the structure-activity relationship study we synthesized series of
HAL-1, HAL-2 and MAC analogs in order to follow effect of cationicity, α-helicity,
hydrophobicity or amphipathicity on antimicrobial and hemolytic activity. Peptides
with increased positive net charge belong to the most promising analogs. They show
increased antimicrobial activity against pathogenic bacteria and lower hemolytic
activity. MAC-1 analogs with modification at the N-terminal part of sequence
exhibited better serum stability than natural MAC-1.
Las belongs to the category of cyclic AMPs. Its tertiary structure consists of two
α-helices linked by a structured loop. Whole structure is stabilized by two disulfide
bridges. Structure-activity relationship studies confirmed the importance of disulfide
bridges for stabilization of its tertiary structure that is important for the interaction
with bacterial membrane and thus for its antimicrobial activity.
Mechanism of action of HAL-1 and Las was studied on vesicles of various
compositions as models of biological membranes or directly on the cells of E.coli.
Both peptides interacted strongly with the membrane of anionic vesicles simulating
bacterial cell membranes and also penetrated into their bilayer. The interaction was
further enhances by increasing concentration of cardiolipin in bilayer of membrane.
Both peptides increased permeability of outer and inner membrane of E.c.
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Introduction
The emergence of many bacterial strains to the most conventional antibiotics has
resulted in an intensive search for alternative antimicrobial agents with fundamentally
different modes of action1,2,3. Antimicrobial peptides (AMPs) are among the most
promising lead compounds in the fight against resistance pathogens. AMPs are part of
the innate defense system of practically all living organism from prokaryotes to
humans.
AMPs usually consist of 10 to 50 amino acid residues and can be divided into two
groups, anionic and cationic AMPs4. Most common AMPs are cationic that bear
positive net charge (from +2 to +10 ) in physiological pH due to the frequent
occurrence of Lys and Arg in the sequence. They are rich in hydrophobic amino acid
residues (≥30 %) and in the presence of membrane or membrane mimicking
environment they can adopt an amphipathic structure, which has hydrophobic amino
acid residues situated on one side of the molecule and hydrophilic amino acid residues
on the opposite part5.
Amphipathic feature of AMPs is the key factor for interaction with a biological
membrane. Whereas polar groups including Arg and Lys residues are able to interact
with phospholipid heads on the surface of the membrane, the hydropobic side of the
molecule can interact with the non-polar fatty acids of phospholipids5. AMPs
preferentially attack bacterial cells rather than eukaryotic cells. The positive net charge
play important role in selectivity. Amino acid residues with the positive charge
preferentially interact with the negatively charged outer layer of the bacterial
membrane than with the outer layer of the eukaryotic membrane, which is neutrall6.
Although the effect of AMPs on the bacterial membrane has been intensively
studied for a long time, exact mechanism of their action is still unknown. It is
generally accepted that AMPs disturb bacterial membrane irreversibly. Some AMPs
may pass through the membrane without its disruption and then interact with putative
key intracellular targets5.
AMPs can be divided according to their structure into three groups: (1) linear
AMPs which form amphipathic α-helical structure in the presence of the membrane,
(2) cyclic AMP containing one or more disulfide bridges and (3) linear AMPs rich in a
specific amino acid residue (e.g. Pro, Gly or Trp) 7. Cecropins8 from the hemolymph of
insect, melittin from the venom of honeybee (Apis mellifera)9,10,11 and mastoparans
from the venoms of hornets and wasps12 represents the peptides of the first group.
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Defensins13 with 3 or 4 disulfide bridges are typical representative of the second
group. Indolicidin belonging to the third group contains five tryptophans and three
prolines from overall 13 amino acid residues in its sequence 14,15,16. It was isolated from
the cytoplasmic granules of bovine neutrophils.
Short cationic α-helical peptides are often subject of structure-activity relationship
studies (SAR). Biological properties of theses peptides reflect their structural and
physicochemical parameters such as α-helical content, overall net positive charge,
hydrophobicity, amphipathicity and polar angle. The aim of SAR studies is the
improvement of AMPs properties for pharmaceutical applications. Ideal AMP should
have the best therapeutic index, which is a ratio of hemolytic activity to antimicrobial
activity (LC50/MIC).
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Aim of PhD thesis
This PhD thesis focused on AMPs from the hymenopterans.
Main aims of PhD thesis were:


isolation and identification of novel AMPs from venoms of wild bees



isolation and identification of the AMP from the mucus of Xiphydria camelus



comprehensive research of selected AMPs:






AMPs synthesis
design of the analogs
structural studies of AMPs by CD and NMR
tests of antimicrobial and hemolytic activities



structure-activity studies
improvement of therapeutic index of AMPs



blood serum stability assay



interactions with models of cell membrane
interactions with inner and outer membrane of Gram-negative



bacteria E.c.
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Methods
AMPs isolation from the venom
Venom contents were extracted with a mixture of ACN/H 2O (1:1) containing 0.1
or 0.5 % TFA. The extract was centrifuged, and the supernatant was fractioned by RPHPLC (C-18) with detection at 220 and 280 nm. Dried fractions were tested for
antimicrobial activity against M.l.
Defensin isolation from the mucus of Xiphydria camelus
The mucus was extracted with a mixture of ACN/H2O (1:1) containing 0.5 % TFA.
The extract was ultrafiltered using 100 kDa membrane. The obtained filtrate was
further ultrafiltered using 3 kDa membrane. Dried retenate was fractionated by
RP-HPLC. Components with antimicrobial activity were fractionated using sizeexclusion chromatography (SE-HPLC) and finally re-purified by RP-HPLC.
Mass spectrometry
Mass spectra of compounds were acquired on ESI-Q-Tof mass spectrometer. High
resolution molecular masses were acquired on ESI-LTQ-Orbitrap XL mass
spectrometer.
Determination of disulfide bridges
Pattern of disulfide bridges was determined by combination of trypsin digestion
and MS analysis.
Synthesis of linear peptides
Peptides were prepared by solid-phase synthesis using Nα-Fmoc protocol utilizing
DIC/HOBt in the coupling steps.
Synthesis of peptides with two disulfide bridges
Disulfide bridges were formed by regioselective two-steps cyclization of linear
peptides. First disulfide bridge was formed under open-air condition in 0.1 M
ammonium acetate buffer, pH=7.8. Simultaneous removal of Cys protecting groups
and formation of second disulfide bridge was achieved by reaction of the peptide with
0.1 M iodine in methanol.
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Antimicrobial activity
Antimicrobial activity of RP-HPLC fractions detected at 220 nm was determined
by drop diffusion test on Petri-dishes against M.l17. This test was used also for
determination of antimicrobial activity of defensin from Xiphydria camelus against
M.l., B.s., E.c. a P.a.
Antimicrobial activity of purified peptides was determined quantitatively as
minimum inhibitory concentrations (MICs). MICs were established by observing
bacterial growth (B.s., S.a., E.c. a P.a.) and yeast growth (C.a.).
Hemolytic activity
Hemolytic activity was established as peptide concentration which is able to lyse
50% of human or rat blood cells (LC50 values).
Stability of peptides in blood serum
Peptide stability was measured in 25% human blood serum in water. Peptide
digestion was monitored in different time of incubation (0, 1, 4, 8, 24, 48 h). The
positions of cleaved bonds were determined by combination of RP-HPLC and MS.
Liposome preparation
Large unilamellar vesicles (LUVs) were prepared from the mixture of
phospholipids (PC, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PE, 1,2-dioleoyl-snglycero-3-fosfoethanolamine; PG, 1,2-dioleyl-sn-glycero-3-[fosfo-rac-1-glycerol], CL,
cardiolipin) in desired molar ratio (PC:Chol 9:1, PE:PG 7:3, PE:PG:CL 1.5:8:0.5,
PE:PG:CL 1.5:6:2.5). LUVs were formed by the freezing and thawing method.
Tryptophan fluorescence
The effect of model membrane on the fluorescence spectra of peptides containing
tryptophan was measured in the presence of various concentrations of LUVs in a
microplate. Final concentration of peptide was 10 μM and LUVs were 0, 40, 80, 160,
240 or 320 μM. The Trp fluorescence was excited at 280 nm, and the emission was
scanned from 300 to 400 nm.
Acrylamide quenching
The final concentration of peptides in a microplate was 10 μM, LUVs were 240
μM and acrylamide was 60, 120, 180, 240 or 300 mM. Trp was excited at 295 nm.
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Fluorescence was recorded at 350 nm. The effect of acrylamide on the fluorescence of
each peptide was expressed as a Stern-Volmer constant (KSV):F0/F = 1+ KSV[Q].
Membrane permeabilisation assay
Outer membrane permeabilisation activity was determined by measurement of
N-phenyl-1-naphthylamine (NPN) dye uptake. The final mixture in a microplate well
consists of bacterial suspension (OD600=0.4), 10 μM NPN a 0,5, 1, 2.5, 5, 10 or 20 μM
of the peptide in HEPES buffer. Changes in fluorescence were recorded with an
excitation wavelength of 350 nm and an emission wavelength of 420 nm for 30 min.
Determination of inner membrane permeabilisation was carried out by measuring
the β-galactosidase activity of E.c. in the presence of o-nitrophenyl-βgalactopyranoside (ONPG) as a substrate. The final mixture in a microplate well
consists of bacterial suspension (OD600=0.4), 1.5 mM of ONPG and 0, 1, 2.5, 5, 10 or
20 μM of the peptide in phospate buffer. Hydrolysis of ONPG was followed
spectrophotometrically at 420 nm over 90 min.
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Results
Halictins
Two
novel
AMPs
HAL-1:
GMWSKILGHLIR-NH2
and
HAL-2:
GKWMSLLKHILK-NH2 were isolated from the venom of wild bee Halictus
sexcinctus. The propensity of halictines to form α-helical conformation in the presence
SDS or TFE was established by CD and NMR. Both peptides possess antimicrobial
activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and against yeast C.a. and
low hemolytic activity. Halictines belong to the category of cationic amphipathic
α-helical AMP.
Structure-activity relationship study
We prepared series of 51 analogs to study the effect of structural parameter on
antimicrobial and hemolytic activity. Analogs of the first series contained α-helix
breaking amino acids. Almost all these changes lead to disturbance of α-helix and
significant decreased hemolytic activity. Antimicrobial activity was decreased
significantly as well. In the second series of analogs we increased net positive charge
of natural halictines. Peptides HAL-1/5 (replacement of Ser4 by Lys) and HAL-2/25
(replacement of Ser5 by Lys) belong to the most interesting analogs. However, these
analogs still possess hemolytic activity. Substitution of two or three amino acid
residues by Lys resulted in substantial decrease of hemolytic activity. While the
activity of these analogs against pathogenic P.a. increased, the activity against S.a.
surprisingly decreased. Peptide HAL-1/10 (replacement of Ser4 and His9 by Lys) is
considered to be the most promising analog of this series. Using the third series of
analogs we studied the effect of hydrophobicity on their biological activity. Slight
hydrophobicity increase did not influence both antimicrobial and hemolytic activity
substantially (e.g., HAL-2/6, HAL-2/13, HAL-2/11). On the other hand, a decrease of
hydrophobicity lead to a significant decrease of hemolytic activity but antimicrobial
activity was reduced as well. We synthesised enantiomeric forms of halictines from Damino acids (HAL-1/22 a HAL-2/22). They possess similar antimicrobial activity in
the comparison with natural halictines.

Study of halictines interaction with membranes
The interactions of HAL-1 and its three analogs with LUVs of various
compositions were studied using Trp fluorescence. The maximum of Trp emission
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spectrum depends on the polarity of the local environment (blue shift). All three
peptides (HAL-1, HAL-1/10 a HAL-1/23) showed the strongest interaction (the largest
maximum blue shift) in the present of anionic LUV containing 25% of CL thus
reflecting their strong antimicrobial activity. The acrylamide quenching experiment
helped us to determine a measure of insertion of peptides into a phospholipids bilayer.
KSV values for halictines with antimicrobial activity decreased in the presence of
anionic vesicles. Analogs HAL-1/10 and HAL1/23 showed the highest decrease of
KSV values in the presence of LUV containing CL. Furthermore, this experiment
demonstrated that also inactive peptide (HAL-1/13) inserts into the membrane.
Finally, we studied the effect of HAL-1 and its three analogs on a permeabilisation
of inner and outer membrane of E.c. A significant increase of NPN fluorescence was
observed up to the concentration of 5 μM during the outer membrane permeabilisation
experiment. An increase of fluorescence was observed also in the presence of inactive
peptide HAL-1/13. Analogs HAL-1, HAL-1/10 and HAL-1/23 reached the maximum
of the activity at the concentration of 5 μM also at the inner membrane
permeabilisation assay. Inactive HAL-1/13 did not affect the inner membrane.
Lasiocepsin
Characterisation of lasiocepsin and its structure-activity relationship study
From the venom of of eusocial bee Lasioglessum laticeps we isolated novel AMP
of the sequence GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC and two disulfide bridges
Cys8-Cys25 and Cys17-Cys27. This peptide which we named lasiocepsin (Las) is
unique among other AMPs from the hymenopterans.
Las showed antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative
bacteria and also against yeast C.a. and it did not show hemolytic activity. According
to CD analysis, Las α-helical content increased from 35 % in water to 52 % in the
presence of 30 % TFE in water.
For the study of the effect of disulfide bridges on the structure and antimicrobial
activity we designed analogs with one disulfide bridge, linear analogs or shortened
analogs. Our study led to the conclusion that disulfide bridges are not necessary for
antimicrobial activity but are important for folding into the optimal structure, in which
Las can attack bacteria membrane effectively.
We observed direct effect of Las on bacteria B.s. by transmission electron
microscopy (TEM). Bacteria membranes were destroyed especially at the ends of the
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bacteria cells. It is well known that the polar region of B.s. is enriched in negatively
charged phospholipids such as CL18.
Structural basis for antimicrobial activity of lasiocepsin
Tertiary structure of Las was determined by NMR spectroscopy. It adopts a
well-defined structure consisting of two α-helices linked by a structured loop. The
whole structure is stabilized by two disulfide bridges. Its basic residues form two
distinct positively charged regions on the surface. Las belongs to the ShK family of
proteins19,20,21,22.
We designed two Las analogs containing Trp at the beginning of the sequence
Las[Trp2] and at the end of the sequence Las[Trp23] to study interactions of Las with
LUVs. The steepest increase of Trp fluorescence was observed in the presence of the
vesicles containing the highest portion of CL (25 %). On the contrary, the slowest
increase was observed in the presence of LUVs without CL.
In the next step of Las mechanisms of action study, we focused on E.c. membrane
permeabilisation. The significant increase of NPN fluorescence was observed up to the
concentration of 2.5 μM during the outer membrane permeabilisation experiment. LAS
reached the maximum of the activity even at the concentration of 1 μM at the inner
membrane permeabilisation assay.
Finally, we identified region responsible for the interaction with biological
membranes. Whereas the N-terminal part of Las is responsible for the initial contact of
the peptide with an anionic membrane, both the N- and C-terminal parts are
incorporated deeply in the membrane during penetration. This action is promoted by
the presence of CL.
Macropin
Macropin (MAC-1) is a novel AMP discovered in the venom of solitary bee
Macropis fulvipes. Its sequence was determined as GFGMALKLLKKVL-NH2.
MAC-1 possesses high antimicrobial activity against Gram-positive and Gramnegative bacteria and against yeast C.a. It exhibited moderate hemolytic activity.
MAC-1 adopts an amphipathic secondary structure containing 43 % of α-helix in the
presence of 30 % TFE in water.
We synthesized series of MAC-1 analogs for SAR study. MAC-1/1, the
enantiomeric form of MAC-1, retained similar biological activity in the comparison
with natural MAC-1. The replacement of L-amino acid residues by D-amino acid
residues influenced the helicity of the analogs which in certain cases resulted in the
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improvement of their biological activity. That was explained by detail study of
secondary structure of the analogs using NMR spectroscopy.
Peptide modifications were also used to improve blood serum stability. The
enantiomeric analog MAC-1/1 and analogs with substitution at N-terminal part of
sequence showed increased stability in human blood serum.
Defensin from Xyphidria camelus
We isolated a novel peptide possessing antimicrobial activity from the mucus of
sawfly X. camelus by ultrafiltration and three subsequent chromatographic steps (RPHPLC, SE-HPLC and RP-HPLC). Using Edman degradation, MS with high
resolution, tandem mass spectrometry and digestion by endoproteases Lys-C we
determined
its
primary
structure
as
VTCDLLSLNVKGIEVANSACAANCLSLGKAGGRCVGSVCQCRKTTFGKLWHDRFG-NH2. This AMP belongs
to insect defensins.
Although we cannot determine disulfide bridges connectivity because of low
amount of the isolated material, it is known that insect defensins possess conserved
disulfide pattern: Cys1-Cys4, Cys2-Cys5, Cys3-Cys6. This defensin, same as majority
of insect defensins, exhibited antimicrobial activity only against Gram-positive
bacteria (M.l. a B.s), but it did not showed activity against Gram-negative bacteria
(E.c. a P.a).
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Discussion and conclusion
Sequences of novel AMPs discovered in the venom of the wild bees
We have shown that venoms of hymenopterous insects represent a rich source of
AMPs that have a potential for therapeutic application. Summary of sequences of
novel AMPs from wild bee venoms mentioned in my PhD thesis is shown in Table 1
in comparison to other selected antimicrobial agents.
Table 1. The summary of sequences and biological activities of novel AMPs from
wild bee venoms
AMP
name

Antimicrobial activity MIC (μM)
Sequence
B.s.

E.c. S.a. P.a. C.a.

Hemol.
activity
LC50 (μM)

Las

GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC

0.3

5.5

90.0 15.0

4.5

>200

HAL-1

GMWSKILGHLIR-NH2

0.8

3.8

7.7

45.0

6.3

82

HAL-2

GKWMSLLKHILK-NH2

1.0

2.5

8.1

42.1

6.6

78

MAC-1

GFGMALKLLKKVL-NH2

1.3

3.0

3.7

35.0

6.3

160

Anoplin

GLLKRIKTLL-NH2

5.0

20.0 >100 40.0

-

>200

Indolicidin

ILPWKWPWWPWRR-NH2

1.0 >100 13.0 >100

-

>200

Clotrimazol

-

-

-

-

20-60

-

Tetracycline

7.3

1.1

0.4

55

>200

>200

Biological activity of novel AMPs discovered from the venom of wild bees
All AMPs isolated from the venom of wild bees possess antimicrobial activity
against Gram-positive and Gram-negative bacteria and also against yeast (Table 1).
AMPs isolated in our laboratory had better antimicrobial activity than AMPs from
literature, anoplin and indolicidin, which have a similar length of the sequence. Our
AMPs also showed similar antimicrobial activity in comparison to antibiotic
tetracycline. Exception is the activity against S.a. that is higher for tetracycline than
for our AMPs. AMPs discovered in our laboratory possessed also activity against yeast
C.a., which is higher than the activity of antimycoticum clotrimazole. Considerable
toxicity of natural AMPs against red blood cells is not acceptable for their
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consideration in therapeutic applications, so that we designed and prepared analogs
having improved biological properties.
Novel insect defensin from sawfly X. camelus
Defensin found in this mucus of X. camelus belongs to insect defensins. It shares
68 % of identity with royalisin, defensin from the hemolymph of honeybee Apis
mellifera, and 66 % of identity with defensins from the hemolymph of bumblebees.
Defensin from X. camelus possess antimicrobial activity against Gram-positive
bacteria as other insect defensins.
Structure-activity relationship study of novel AMPs
We used SAR study of linear α-helical AMPs (HAL-1, HAL-2 and MAC-1) to
improve their therapeutic index. Studied peptides form an amphipathic α-helical
structure in the presence of TFE or SDS.
SAR study showed that increase of a net positive charge by replacement of amino
acid residues by Lys or Arg is a general method to improve antimicrobial and
hemolytic activity except antimicrobial activity against S.a. Activity against this
bacterium is often reduced with increased net positive charge. Probably, its resistance
is caused by a modified bacteria membrane23,24. With the certain exceptions, the
alterations of other parameters such as hydrophobicity or α-helicity did not lead to a
significant improvement of therapeutic index and a little deviation from the optimum
caused loss of the antimicrobial activity.
In the case of cyclic peptide Las we demonstrated that the disulfide bridges are not
essential for its antimicrobial activity, but they play a key role for maintaining its
tertiary structure that in general is important for biological activity.
Peptide stability in blood serum
Based on the monitoring the digestion of MAC-1 in blood serum we modified its
sequence thus obtained analogs with better stability without loss of antimicrobial
activity.
Effect of AMPs on bacterial membrane
Studies of the effect of AMPs on bacterial membranes resulted in the conclusion
that the enantiomeric forms of HAL-1, HAL-2 and MAC-1 had very similar
antimicrobial and hemolytic activities as natural AMPs. It means that mechanism of
their action is not chiral and is receptor independent such as it is known for a receptorhormone interaction. Further, we used Gram-negative bacteria E.c. for determination
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of membrane permeabilisation by peptides HAL-1, LAS and their analogs. These
AMPs caused permeabilisation of both the inner and outer membrane. Las increased
membrane permeability even at a concentration below MIC. It has been already
published that some lytic peptides destroy the membrane at a low concentration. But
significant membrane disruption, which leads to the cell death, occurs at MIC25. We
did not observe this phenomenon for short linear α-helical peptide HAL-1. HAL-1
caused membrane permeability at a peptide concentration similar to MIC. We can
deduce that halictines mechanism of action is different to Las. Study of the effect of
AMPs on artificial membranes confirmed the importance of CL in the bacterial
membrane for activity of halictines and activity of Las.
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