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1. Význam a historické aspekty antibiotik  

 
Objev penicilinu sirem Alexandrem Flemingem 

v roce 1929 znamenal velký průlom v boji proti infekcím. 
Od roku 1943 byl penicilin zařazen do klinické praxe 
a byla objevena řada antibiotik bakteriálního původu: baci-

tracin (Bacillus subtilis), streptomycin (Streptomyces gri-
seus), chloramfenikol (Streptomyces venezulae), oxytetra-
cyklin (Streptomyces rimosus), erythromycin 
(Streptomyces erythreum) a další1. Jejich aktivita směřova-
ná proti patogenním mikroorganismům a jejich cílené 
využití v lékařství, zejména v chirurgii či chemoterapiích, 
prodloužilo průměrnou délku života o 8 let (cit.2). 

Přes prvotní úspěchy antibiotik mělo jejich užití 
i negativní dopad. Díky adaptabilitě mikrobiálního a pře-
devším bakteriálního genomu  vznik mutací a výměna 
plasmidů kódující rezistenci  reagovaly bakteriální kme-
ny tvorbou různých mechanismů, díky kterým se staly 
rezistentní na dostupná antibiotika2,3. Nedůsledné až zby-
tečné používání antibiotik včetně jejich přidávání do krmiv 
hospodářských zvířat nežádoucí rozvoj mikrobiální re-
zistence urychlilo. Objev několika nových rodin antibiotik 
v posledních třiceti letech nedostatečně reagoval na nárůst 
rezistentních bakteriálních kmenů a infekční onemocnění 
začala opět představovat hrozbu4. 

V roce 1940, ještě před uvedením penicilinu do kli-
nické praxe, se objevily první rezistentní kmeny Staphylo-
coccus aureus na penicilin. Byla připravena další beta-
laktamová antibiotika, která byla zpočátku dobře účinná, 
avšak začátkem 60. let se objevily kmeny, které byly re-
zistentní i k těmto beta-laktamovým antibiotikům včetně 
methicilinu. V 70. letech se kmeny Staphylococcus aureus 
rezistentní k methicilinu (MRSA) staly po celém světě 
hlavní příčinou nosokomiálních infekcí. Zastoupení re-
zistentních kmenů MRSA v ČR vzrostl mezi roky 2000 až 
2005 ze 4,3 % na 12,9 % (cit.5). Na tyto kmeny dosud 
účinně působí pouze vankomycin, ale v roce 1997 byly 
izolovány i první kmeny vykazující rezistenci vůči vanko-
mycinu6. Podobně krizová situace je např. i u bakterie 
Mycobacterium tuberculosis, která způsobuje tuberkulózu. 
Následkem její multirezistence vůči antibiotikům 
a chemoterapeutikům se odhaduje, že každý desátý případ 
plicní tuberkulózy je smrtelný. Častá tvorba multirezisten-
cí je spojena s nosokomiálními infekcemi, které postihují 
zejména pacienty s oslabenou imunitou. 

V současné době výroba antibiotik představuje jedno 
z největších odvětví farmaceutického průmyslu, ale mnoho 
nových typů antibiotik nepřibývá7. Hledání látek s novým 
mechanismem účinku obrátilo pozornost k nejstarším 
obranným mechanismům – kationickým peptidům. 

 
 

2. Imunitní systém 
 
Imunitní systém patří k základním homeostatickým 

mechanismům organismů. Jeho funkcí je udržování inte-
grity organismu tím, že rozpoznává potenciální patogeny 
od hostitelských buněk. Imunitní systém se obecně skládá 
z odvěkých nespecifických kaskád a reakcí a evolučně 
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mladších, specifických mechanismů (T- a B- lymfocyty  
tzv. buňky s pamětí). Pouze u obratlovců byly pozorovány 
oba typy imunity, přesto miliony let staré mechanismy 
nespecifické imunity časem vytvořily efektivní formu 
obrany imunitního systému a daly možnost rostlinám 
a bezobratlým, v čele s nejpočetnější a nejrozšířenější tří-
dou zahrnující hmyz, stát se evolučně nejúspěšnějšími 
skupinami na Zemi (třída  hmyz: 1 milion druhů a 1018 
jedinců). Důraz je při nespecifických imunitních reakcích 
věnován hbité a dlouhotrvající odpovědi. Neadaptivní 
imunitní systémy rostlin a bezobratlých jsou v určitých 
základních rysech shodné s neadaptivní částí imunity 
u obratlovců8. 

 
2.1. Imunitní systém hmyzu 

 
Nejvíce prostudovaný obranný mechanismus přiroze-

né imunity hmyzu byl popsán u octomilky Drosophila 
melanogaster. Prvotní bariérou tvořenou vnější kutikulou 
a epitelem trávicí soustavy je náročné proniknout, některé 
mikroorganismy narušují kutikulu tvorbou a působením 
enzymu chitinasy. Poranění kutikuly aktivuje iniciační 
enzym proteolytické kaskády, jež katalyzuje přeměnu pro-
fenoloxidasy na fenoloxidasu. Dále tento enzym katalyzu-
je oxidaci fenolických sloučenin s následnou polymerací 
a tvorbou černého pigmentu melaninu9.  

Po proniknutí do těla hmyzu jsou mikroorganismy 
vystaveny působení imunitní odpovědi na humorální 
a buněčné úrovni. Humorální odpověď způsobuje rychlou 
produkci antimikrobiálních peptidů, přičemž některé jsou 
přítomny i konstitutivně, a reaktivních sloučenin kyslíku. 
Tyto peptidy jsou produkovány převážně tukovým tělís-
kem, funkčním ekvivalentem savčích jater, a jsou sekreto-
vány do hemolymfy, kde jejich koncentrace může dosáh-
nout až 100 mol l1.  

Genom octomilky kóduje minimálně 34 antimikrobi-
álních peptidů, mezi které patří peptidy se širokým spekt-
rem účinku, například cecropiny (gram-pozitivní a gram-
negativní bakterie, houby), nebo úzkospektré: na glycin 
bohaté attaciny (gram-negativní bakterie), drosomycin 
(houby). Tvorba těchto peptidů reaguje na typ patogenu 
(gram-pozitivní a gram-negativní bakterie, houby) v těle 
hmyzu10. 

Imunitní odpověď na bunečné úrovni je zprostředko-
vána také hemocyty  krevními buňkami, které cirkulují 
v hemolymfě. Hemocyty dělíme podle morfologie na plas-
matocyty (fagocytující), lamellocyty (tvorba větších kap-
sulí), a krystalové buňky (obsahující fenoloxidasu a podí-
lející se na proteolytické kaskádě)10. 

Vymezit hranice mezi humorální a buněčnou imuni-
tou není snadné. Některé humorální faktory ovlivňují 
funkci hemocytů, které jsou zároveň zdrojem antimikrobi-
álních peptidů. 

2.2. Signalizační kaskády  nástroje ovládající  
expresi indukovatelných antimikrobiálních 
peptidů 
 
Po aseptickém poranění kutikuly jsou v hemolymfě 

přítomny vedle konstitutivních antimikrobiálních peptidů 
i indukované antimikrobiální peptidy s různým účinkem. 
Tvorbu těchto induktivních antimikrobiálních peptidů 
aktivují dvě signalizační cesty Toll a IMD (obr. 1)11.  

Toll signalizační dráha byla paralelně identifikována 
u savců i u octomilky Drosophila melanogaster12, dále 
také u rostlin a ostatních živočichů (homologie se savčími 
„Toll-like-receptory“)13. Toll signalizační kaskáda je akti-
vována gram-pozitivními bakteriemi a houbami. Ligand 
„spätzle“, který je štěpený serinovými proteasami, se na-
váže na Toll membránový receptor a aktivuje tak signali-
zační kaskádu. Výsledkem kaskády je fosforylace a ná-
sledná degradace „Kaktusu“ a uvolnění transkripčního 
faktoru „DIF/Dorsal“ a jeho translokace do jádra, kde se 
spustí transkripce genu specifického antimikrobiálního 
peptidu. U drosofily tato cesta reguluje geny odpovědné za 
expresi antimikrobiálních peptidů účinným proti houbám 
a gram-pozitivním bakteriím12. Hlavními zástupci peptido-
vých rodin vznikajících touto kaskádou jsou defensin účin-
ný proti gram-pozitivním bakteriím, drosomycin a metch-
nikowin, které jsou účinné proti houbám11.  

Odpověď na infekci způsobenou gram-negativními 
bakteriemi je kontrolována odlišnou cestou. IMD cesta se 

Obr. 1. Schéma signalizačních drah Toll a Imd u octomilky; 
převzato a upraveno z cit.43 
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podobá savčí TNF- dráze a je zakončena expresí peptidů 
antimikrobiálních peptidových rodin jako je attacin, cecro-
pin, drosocin a diptericin, které prokazují značnou účin-
nost proti gram-negativním bakteriím. IMD cesta je zahá-
jena aktivací peptidoglykanového rozpoznávacího protei-
nu (PGRP), který reaguje na složku obsaženou 
v bakteriální stěně gram-negativních bakterií a aktivuje tak 
signalizační kaskádu. Výsledkem kaskády je štěpení pre-
transkripčního faktoru označovaného „Relish“ kaspasou  
pojmenovanou „Dredd“ za uvolnění transkripčního faktoru 
„Rel-68“. Tento faktor je translokován do jádra, kde akti-
vuje transkripci výše uvedených peptidů14. 

 
2.3. Imunitní systém obratlovců 

 
Exprese antimikrobiálních peptidů -defensinů 

v epitelových buňkách dýchacího ústrojí u skotu je stimu-
lována lipopolysacharidy (LPS), interleukinem-1 (IL-1) 
a tumor nekrotizujícím faktorem (TNF). Další analýzy 
5’-koncových regionů indukovatelných epitelových anti-
mikrobiálních peptidů  ze savců a žab odhalily vazebné 
místo NKB, analog transkripčních faktorů u hmyzu (DIF, 
Dorsal a Rel). Jako odpověď na infekci klesá intracelulární 
úroveň NKB, který je translokován do jádra a dochází 
k aktivaci genu pro příslušný antimikrobiální peptid. Re-
ceptor pro IL-1 (IL-1R) je strukturně blízce příbuzný 
receptoru Toll a spolu se signalizační kaskádou a tran-
skripčním faktorem NKB tvoří signalizační dráhu podob-
nou Toll signalizační dráze u hmyzu. U savců jsou IL-1 
vylučovány monocyty, makrofágy, dendritickými buňkami 
a poraněnými epitelovými buňkami. Objevení funkce Toll 
a Toll-podobných receptorů (TLRs) při expresi genů pro 
antimikrobiální peptidy u hmyzu a savců vedlo ke snaze 
hledat další homologní struktury u člověka. Pozdější stu-
die prokázaly, že u člověka se vyskytuje nejméně deset 
těchto genů (TLRs). Současné experimenty prokázaly 
vazbu LPS přímo na TLRs (cit.13).  

 
2.4. Imunitní systém rostlin 

 
Rostliny, stejně jako živočichové, exprimují antimi-

krobiální peptidy jako defensiny a thioniny konstitutivně 
a jako odpověď na mikrobiální útok. Prvotní vazby jsou 
zprostředkovány specifickými receptory podobné Toll 
a Toll-podobných receptorům (TIR-ND-LRR). Ty aktivují 
specifickou odpověď proti specifickému organismu, tento 
systém obrany u rostlin byl nazván „gene for gene“ strate-
gií12,15,16.   

 
 

3. Antimikrobiální peptidy 
 
Antimikrobiálních peptidů existuje několik druhů  

kationické, anionické (enkelytin, dermcidin), aromatické 
dipeptidy (N--alanyl-5-S-glutathionyl-3,4-dihydroxy-
fenylalanin) a deriváty proteinů vážící kyslík (deriváty 
hemokyaninu a hemoglobinu, laktoferrin). Nejpočetnější 

skupinou z nich jsou kationické peptidy, jež zároveň vyka-
zují mnohonásobně vyšší aktivitu než ostatní druhy. Do-
sud jich bylo charakterizováno přes 700 a více než polovi-
na jich byla izolována z hmyzu17. 

 
3.1. Obecná kritéria pro působení antimikrobiálních 

peptidů 
 
Nezbytnými parametry antimikrobiálních peptidů pro 

jejich působení jsou  konformace, náboj, hydrofobicita, 
hydrofobní moment, amfipaticita a polární úhel. Je důleži-
té zdůraznit, že tato kritéria jsou v rovnováze a navzájem 
na sobě závislá, změna jednoho je obvykle kompenzována 
změnou ostatních. Extrémní odchylky v těchto vlastnos-
tech mohou vést ke snížení antimikrobiální aktivity a se-
lektivní toxicity14. Prakticky všechny antibakteriální pepti-
dy tvoří při vazbě na membránu amfipatické struktury, 
nejčastější strukturou je -helix18. 

Kationické antimikrobiální peptidy obsahují méně 
než 50 aminokyselin. Díky přítomnosti aminokyselin lysi-
nu a nebo argininu je jejich celkový náboj od +2 do +10 
(cit.19). Minimální množství kladného náboje pro interakci 
peptidu s membránou patogenu, která je nabitá záporně, je 
právě +2. Nižší hodnoty již nejsou dostatečné pro signifi-
kantní selektivitu k mikroorganismům. Zvyšování kladné-
ho náboje antimikrobiálních peptidů záměnou aminokyse-
lin může v určitém rozsahu zvýšit jejich antimikrobiální 
účinky20. Někdy však může zvýšení kladného náboje nao-
pak plně potlačit antibakteriální aktivitu a zvýšit např. 
hemolytické účinky namířené proti hostitelským buň-
kám20. 

Hydrofobicita, která je dána procentem hydrofobních 
aminokyselin v peptidovém řetězci, se většinou pohybuje 
kolem 50 %. Přestože je nezbytná pro efektivní membrá-
novou permeabilizaci, zvyšování hydrofobicity silně kore-
luje s toxicitou vůči savčím buňkám a ztrátou specifity 
vůči buňkám mikrobiálním21. 

Polární úhel vyjadřuje prostorové uspořádání hydro-
fobních a hydrofilních aminokyselin, které tvoří domény 
kooperujících na permeabilizaci membrány. Polární úhel 
se také ukázal být v úzkém vztahu s celkovou stabilitou a 
poločasem rozpadu membránových pórů indukovaného 
přítomností peptidů20,22. 

 
3.2. Specifita a selektivní toxicita antimikrobiálních 

peptidů 
 
Působení peptidu proti bakteriálním infekcím chrání 

hostitele, a proto je kladen důraz na selektivní působení 
antimikrobiálních peptidů pouze proti patogenům, přede-
vším bakteriím. Toto rozpoznání umožňují rozdíly ve 
struktuře, složení a transmembránovém potenciálu mezi 
bakteriální a eukaryotní membránou. 

Všechny biologické membrány jsou tvořeny fluidní 
mozaikou tvořenou fosfolipidy. Fosfolipidy jsou amfipa-
tické povahy, to znamená že v rámci molekuly obsahují 
současně hydrofobní i hydrofilní část. Bakterie jsou navíc 
obaleny buněčnou stěnou, jejíž složení se liší u gram-
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pozitivních, gram-negativních bakterií a hub.  
Membrány bakterií jsou bohaté na fosfolipidy 

(fosfatidylglycerol, fosfatidylserin a kardiolipin) a spolu s 
dalšími složkami bakteriální stěny (glykolipidy, lipoprotei-
ny a u gram-negativních jsou to navíc lipopolysacharidy) 
vytvářejí negativní náboj. Naproti tomu fosfolipidová 
dvojvrstva vyšších živočichů obsahuje ve velké míře obo-

jetné ionty fosfatidylethanolaminu, fosfatidylcholinu, sfin-
gomyelinu a molekuly cholesterolu, které udávají mem-
bráně náboj neutrální. Rozdílná distribuce jednotlivých 
molekul ve vnitřní a vnější straně membrány vytváří nábo-
jovou asymetrii, vedoucí k tvorbě transmembránového 
potenciálu (). Například normální savčí buňka vykazu-

Tabulka I 
Vybrané kationické peptidy a proteiny17 

Struktura a zástupci peptidů Výskyt Antimikrobiální aktivita 

Antimikrobiální proteiny     

BPI protein člověk bakterie 

Kathepsin G člověk bakterie 

Lineární peptidy tvořící a-helix     

Cekropin hmyz, prase bakterie, mikroskopické vláknité houby, viry,  
protozoa, metazoa 

Klavanin, styelin pláštěnci bakterie 

Magainin, dermaseptin obojživelníci bakterie, protozoa 

Buforiny obojživelníci bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Lineární peptidy obohacené určité aminokyseliny     

Bohaté na prolin:     

Drosocin, metchnikowiny octomilka bakterie 

Pyrrhocoricin, metalnikowin blanokřídlí bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Bohaté na glycin:     

Diptericiny, attaciny dvojkřídlí bakterie 

Bohaté na histidin:     

Histatin člověk bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Bohaté na tryptofan:     

Indolicin kráva bakterie 

Peptidy s jednou disulfidovou vazbou     

Thanatin blanokřídlí bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Brevininy žába bakterie 

  

Tachyplesin II krab trnitý bakterie, mikroskopické vláknité houby, viry 

Androctonin škorpión bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Protegrin I prase bakterie, mikroskopické vláknité houby, viry 

Peptidy se třemi disulfidovými vazbami     

-Defensiny savci bakterie, mikroskopické vláknité houby 

-Defensiny savci bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Defensiny hmyz bakterie, mikroskopické vláknité houby, protozoa 

Peptidy s více disulfidovými vazbami     

Tachycitin krab trnitý bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Drosomycin octomilka mikroskopické vláknité houby 

Heliomicin blanokřídlí bakterie, mikroskopické vláknité houby 

Defensiny rostliny mikroskopické vláknité houby 

Peptidy se dvěma disulfidovými vazbami   
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je  –90 až –110 mV. U bakteriálních patogenů 
v logaritmické fázi růstu je  –130 až –150 mV. Hodno-
ta transmembránového potenciálu je důležitým faktorem 
pro elektrostatické přibližování kationického peptidu 
k membráně20. 

 
3.3. Mechanismus účinku antimikrobiálních peptidů 

 
Prvním krokem při působení antimikrobiálních pepti-

dů je přiblížení a interakce s membránou. Důvodem mi-
grace k bakteriální membráně jsou elektrostatické interak-
ce a membránový potenciál. Následuje několik možností 
narušení buněčné membrány  fatální depolarizace mem-
brány, vytváření selektivních kanálů nebo „děr“ a ztráta 
buněčného obsahu, aktivace destrukčních procesů, jež 
zahrnuje aktivaci hydrolas buněčné stěny, narušení funkce 
membrány translokací lipidů  a nakonec průnik některých 
peptidů až k intramolekulárnímu cíli13. 

Peptidy, které narušují celistvost biomembrán, jsou 
převážně ze skupiny -helikálních peptidů23. Tvorba ion-
tově selektivních kanálů může vést ke ztrátě transmembrá-
nového potenciálu, a tedy ztrátě energetické funkce bio-

membrány. Větší „díry“ mohou vést ke ztrátě životně dů-
ležitých látek a způsobují smrt. Včlenění antimikrobiál-
ních peptidů paralelně s dvojvrstvou, mezi hydrofobní 
a hydrofilní část, vytváří místo, kde se následně agregují 
další molekuly peptidu. Po dosažení kritické koncentrace 
se peptidy reorientují za tvorby vodivých kanálů, které 
umožňují únik protonů a jiných iontů, popřípadě větších 
molekul (princip mechanismů vzniku sudové skruže, např. 
magainin20). Poněkud odlišný je tzv. kobercový mechanis-
mus, kdy dochází k agregaci peptidů vně membrány a po 
dosažení kritické koncentrace dochází ke vzniku toroidní-
ho póru nebo micelizaci a prolomení membrány, tento 
mechanismus vykazují např. sapeciny24 (obr. 2). 

Některé antimikrobiální peptidy jsou však transloko-
vány membránou bez jejího znatelného narušení. Uvnitř 
buňky způsobují např. inhibici cytoplasmatického „heat-
shock“ chaperonu DnaK (pyrrhocoricin, apidaecin a dro-
socin)25. Některé peptidy silně narušují syntézu DNA 
a inhibují syntézu RNA a proteinů nebo způsobují jejich 
nesprávnou translaci (indolicin)19. 

 
3.4. Typy kationických antimikrobiálních peptidů  

 
Kationické peptidy rozdělujeme na základě struktur 

a převažujících motivů do čtyř základních tříd: i) antimik-
robiální proteiny (mají přes 100 aminokyselin), ii) lineární 
peptidy s  -helikálními doménami (asi 290 amino-
kyselin), iii) lineární peptidy se zvýšeným obsahem dané 
aminokyseliny (asi 44 aminokyselin), iv) cyklické peptidy 
obsahující disulfidové vazby (asi 380 aminokyselin). Pro 
klasifikaci antimikrobiálních peptidů bakteriálního původu 
a nedávno nalezených peptidů u rostlin a živočichů byly 
navíc vyčleněny tyto třídy: v) peptidy bez disulfidických 
můstků, vi) peptidy s cyklickou strukturou, vii) kovalentně 
vázané dimery26,27. 

 
3.4.1. Antimikrobiální proteiny 

Tyto proteiny jsou produkovány různorodými orga-
nismy v různém kontextu. Savčí krevní buňky jsou bohaté 
na tyto proteiny. Vedle lysozymu jsou zde obsaženy ser-
procidiny, kathepsin G, laktoferriny a protein BPI. BPI je 
vysoce kationický protein (55 kDa) s aktivitou zaměřenou 
proti gram-negativním bakteriím, váže se na lipopolysa-
charidy buněčné stěny a způsobuje poškození buněčné 
membrány. Z hmyzu bylo izolováno několik polypeptidů 
(2030 kDa) aktivitou zaměřených proti gram-negativním 
bakteriím – attaciny a sarkotoxiny II. Attaciny se váží 
k lipopolysacharidům v buněčné stěně gram-negativních 
bakterií a inhibují syntézu membránových proteinů. Pro 
strukturu attacinů a sarkotoxinů II je typický vysoký obsah 
glycinu. Různé druhy plžů produkují antimikrobiální gly-
koproteiny achacinové rodiny, které jsou aktivní proti 
gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím. Z rostlin 
byly izolovány puroindoliny a thaumatinu podobné protei-
ny (např. zeamatin, 20 kDa). Bakterie produkují antimi-
krobiální proteiny pro potlačení růstu jiných bakteriálních 
kmenů, působí na membránovou permeabilitu a interferují 
se syntézou proteinů nebo nukleových kyselin. Gram-

Obr. 2. Mechanismus působení antimikrobiálních peptidů; A 
 agregační model, B  model toroidního póru, C  model sudové 
skruže, D   kobercový model, EI mechanismy působení antimikro-
biálních peptidů, převzato a upraveno z cit.44 
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negativní kmeny produkují koliciny s molekulovou hmot-
ností 3090 kDa a gram-pozitivní kmeny produkují druhy 
bakteriocinů (přes 20 aminokyselin)26. 

 
3.4.2. Lineární peptidy 

Tato třída zahrnuje antimikrobiální peptidy s méně 
než 100 aminokyselinami. V databázích těchto peptidů 
zabírají asi polovinu. Nejpočetnější skupinu tvoří peptidy 
s amfipatickou, -helikální strukturou (asi 300 peptidů). 
 
Lineární amfipatické peptidy tvořící -helixy  

Délka řetězce těchto peptidů se pohybuje mezi 16 
a 40 aminokyselinami. -Helikální domény se vyskytují 
většinou na N-konci a u některých peptidů jsou i amidova-
né. Vedle těchto struktur jsou přítomny i sekundární -
helikální domény, smyčky nebo malé cyklické motivy. 
Přítomnost -helikálních domén je nezbytná pro antimik-
robiální účinek, kterým je permeabilizace buněčné mem-
brány za pomocí nespecifických interakcí s membrá-
novými fosfolipidy. Některé z těchto peptidů jsou specific-
ké proti bakteriím, ale některé se vyznačují i hemolytic-
kým působením na erytrocyty26. 

Zástupcem této třídy jsou cekropiny – skupina lineár-
ních peptidů o molekulové hmotnosti 34 kDa, tvořících 
dva -helikální segmenty (silně bazická N-terminální domé-
na a dlouhý hydrofobní C-terminální helix), které jsou spo-
jeny krátkou „stopkou“. První cekropin byl charakterizován 
v 80. letech 20. století u motýla Hyalophora cecropia. 

Další molekulou patřící mezi tyto peptidy je magainin 
izolovaný z kůže žáby Xenopus laevis. Relativně novou 
skupinou těchto kationických peptidů jsou buforiny (2 až 
4 kDa) izolované z rybího epitelu, strukturně jsou podobné 

cekropinům. Cekropiny, magaininy a buforiny působí na 
širokou škálu bakterií, houby a parazity17. U savců včetně 
člověka byly izolovány -helikální antimikrobiální pepti-
dy patřící do rodiny katelicidinů, jsou produkovány hlavně 
fagocyty. Spektrum jejich účinku je stejné jako u cekropi-
nů28,29. 

 
Krátké lineární peptidy 

Žáby rodu Rana produkují lineární antimikrobiální 
peptidy, které patří mezi nejmenší v přírodě. Jedná se 
o temporiny s 13 aminokyselinami, amidovaným C-
koncem, vykazující aktivitu proti některým gram-
pozitivním bakteriím a kvasinkám. Jiný rod žab Bombina 
produkuje peptidy bombininy čítající 20 aminokyselin 
s širokým spektrem účinku. Obě tyto peptidové rodiny 
vykazují hemolytickou aktivitu28. 

 

Peptidy bohaté na prolin 
Tyto peptidy byly nalezeny jak u savců, tak u hmyzu. 

Vedle aminokyseliny prolin je také hodně zastoupen argi-
nin jako bazická aminokyselina. Antimikrobiální aktivita 
je zaměřena proti gram-negativním bakteriím a není do-
provázena hemolytickým působením. Vedle rozrušení 
bakteriálních membrán působí i na intracelulární cíle. Sav-
čí peptidy patří do rodiny katelicidinů (baktenecin, porcin 
PR-39 a profeniny) a mají 40 až 80 zbytků. Téměř všech-
ny jsou amidovány na C-konci. 

Několik těchto peptidů bylo izolováno z hmyzu 
a můžeme je rozdělit podle délky řetězce na krátké a dlou-
hé. Krátké mají 15 až 20 zbytků a zahrnují apidaeciny, 
formaeciny, drosocin, pyrrhokoricin a metalnikowniny. 
Apidaeciny a metalnikowniny působí proti gram-

Tabulka II 
Vybrané nekationické peptidy17 

Struktura a zástupci peptidů Výskyt Antimikrobiální aktivita 

Anionické peptidy     

Deriváty neuropeptidu:     

Enkelytin kráva, člověk bakterie 

Peptid B kráva, člověk, pijavice, mušle bakterie 

Bohaté na kyselinu asparagovou:     

H-GDDDDDD-OH ovce bakterie 

Dermicin člověk bakterie 

Aromatické dipeptidy     

N--Alanyl-5-S-glutathionyl-3,4-
dihydroxyfenylalanin 

masařka bakterie, mikroskopické vláknité houby 

p-Hydroxycinnamaldehyd blanokřídlí-širopasí bakterie, mikroskopické vláknité houby 

  

Deriváty hemokyaninu kreveta bakterie 

Deriváty hemoglobinu klíště bakterie 

Lactoferin člověk bakterie, mikroskopické vláknité  
houby, viry 

Peptidy odvozené od proteinů vážící kyslík   
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negativním bakteriím, avšak mechanismus účinku je po-
malejší než u -helikálních peptidů a defensinů. Antimik-
robiální aktivitu ovlivňují optické vlastnosti aminokyselin. 
Průnik do buňky je totiž uskutečňován specifickými trans-
portními mechanismy a ne vznikem nespecifických pórů. 
Hlavními intracelulárními cíly jsou například „heat-shock“ 
proteiny. Dlouhé hmyzí peptidy bohaté na prolin zahrnují 
abaeciny, lebociny a metchnikowin. Drosocin, pyrrhokori-
cin, formaeciny a lebociny jsou O-glykosylované a byl 
prokázán vliv glykosylace na antimikrobiální aktivitu26,30. 

 
Peptidy bohaté na glycin 

Tyto peptidy jsou produkovány pouze hmyzem 
a můžeme je rozdělit do tří skupin: peptidy s doménou 
podobnou attacinu, peptidy bohaté na Pro/Gly a peptidy 
bohaté na His/Gly. Do první skupiny patří hymenoptaeci-
ny, holotricin 2, koleoptericiny, hemiptericin, gloverininy 
a akaloleptiny a jejich aktivita je zaměřena proti gram-
negativním bakteriím. U gloverinu byla objevena interakce 
s membránovými lipopolysacharidy a následná inhibice 
syntézy membránových proteinů. Diptericin je zástupcem 
druhé skupiny, jeho N-doména je bohatá na aminokyselinu 
prolin a C-doména na aminokyselinu glycin. U diptericinu 
A bylo prokázáno, že glykosylace nemá vliv na aktivitu. 
Do třetí skupiny řadíme tři antifungální peptidy: holotricin 
3, tenecin 3 a antifungální protein z masařky (Sarcophaga 
peregrina). Obsahují 67 až 84 aminokyselinových zbytků. 
Antifungální protein z masařky vykazuje synergismus se 
sarkotoxinem I izolovaným z téhož organismu26. 

 
Peptidy bohaté na histidin 

Tyto peptidy s velkým zastoupením aminokyseliny 
histidin byly izolovány ze slin lidí a primátů a nazývají se 
histatiny17. Jejich aktivita je namířena proti kvasinkám 
a plísním. Tyto peptidy po průniku do buňky napadají 
mitochondrie. Působí i na azol-rezistentní kvasinky a plís-
ně a vykazují nízkou toxicitu, což z nich dělá skvělé kan-
didáty na chemoterapeutika26. 

 
Peptidy bohaté na tryptofan 

Dosud jsou známy pouze dva takové peptidy a to 
indolicin a tritrypticin. Mají široké spektrum účinku: 
gram-pozitivní a gram-negativní bakterie, plísně, kvasinky 
a dokonce i obalený virus HIV. Nevýhodou z hlediska 
potenciálního využití jsou hemolytické a cytotoxické pů-
sobení proti T-lymfocytům. 

 
3.4.3. Peptidy bohaté na cystein tvořící disulfidové můstky  

Téměř polovina všech antimikrobiálních peptidů 
v databázích obsahuje dva nebo více cysteinových amino-
kyselin, které často tvoří disulfidové můstky. Jsou produ-
kovány různými druhy bakterií, plísní, rostlin, obratlovci 
i bezobratlými živočichy. 

 
Peptidy se dvěma nebo čtyřmi cysteiny  

Tyto peptidy tvoří vlásenkové struktury nebo tzv. 
„ranaboxy“. Disulfidové můstky stabilizují strukturu. Tyto 
peptidy jsou produkovány savci, bezobratlými, rostlinami, 

a i gram-pozitivními mléčnými bakteriemi26.  
Žába rodu Rana produkuje tyto peptidy: brevininy, 

eskuletiny a tigerinin. Brevininy a eskuletiny obsahují 
amfipatické -helikální struktury končící motivem 
„ranaboxu“. Podobný cyklický motiv byl objeven i u hmy-
zího thanatinu. Tyto peptidy působí proti bakteriím i kva-
sinkám a plísním membranolytickým mechanismem 
a vykazují i hemolytickou aktivitu. 

Savčí peptid protegrin obsahuje čtyři cysteinové zbyt-
ky. Působí jako dimer na širokou škálu i běžně rezistent-
ních patogenů. 

V rostlinách nebyly nalezeny peptidy s jednou disulfi-
dovou vazbou, ale jen se dvěma. 

 
Peptidy se šesti a více cysteiny 

Tyto peptidy jsou rozšířeny zejména u eukaryotních 
organismů. Struktura je stabilizována vznikem -struktur, 
ale není vyloučena i přítomnost -helixu. Tyto peptidy 
jsou souhrně nazývány defensiny. Tři druhy defensinů (-, 
- a -) se vyskytují u obratlovců včetně člověka, čtvrtý 
druh u rostlin a pátý u hmyzu.   -Defensiny mají 29 až 35 
aminokyselin se třemi disulfidovými můstky. Lidské -
defensiny mají pozice disulfidových můstků konzervova-
né, doposud jich u člověka bylo identifikováno šest dru-
hů31. Jsou produkovány neutrofily. Jejich struktura se sklá-
dá z C-koncové vlásenky spojené smyčkou ke třetímu N-
koncovému -listu. -Defensiny mají podobnou strukturu 
jako -defensiny, jen se liší v aminokyselinovém složení. 
Jsou to širokospektrální antimikrobiální peptidy vyznačují-
cí se expresí v různých tkáních (epitely dutiny ústní, hor-
ních cest dýchacích, ledviny, slinivka břišní, močové cesty 
a ženské pohlavní orgány), kde potlačují spolu 
s přirozenou mikroflórou různé infekce. Již u čtyř lidských 
-defensinů (hBD-1 až 4) byly exprese a funkce již dobře 
popsány, avšak studium genomu předpokládá existenci 
dalších 28 nových lidských -defensinů32. Dalším pepti-
dem, jež obsahuje vysoký obsah cysteinů, je hepcidin, 
který obsahuje 24 aminokyselin, z nich osm cysteinů, kte-
ré tvoří disulfidové můstky. Lidská játra produkují tento 
antimikrobiální peptid do moči. Analoga byla nalezena 
u všech živočichů, u bezobratlých jsou tyto na cystein 
bohaté peptidy produkovány tukovým tělískem33.  

Velký počet defensinů byl objeven u hmyzu, a jejich 
homology byly nalezeny u jiných bezobratlých (škorpión). 
Tyto peptidy jsou dlouhé 3351 aminokyselin a působí na 
cytoplasmu gram-pozitivních bakterií. Tím doplňují roli 
-helikálních hmyzích peptidů, které působí proti gram-
negativním bakteriím. U defensinů blanokřídlých (včela 
medonosná) byl C-koncový -helix amidovaný. Další 
peptid podobný hmyzím defensinům produkuje octomilka 
Drosophila melanogaster a nazývá se drosomycin. Vedle 
-struktur a -helixu jsou C- a N-konce spojeny čtyřmi 
disulfidovými můstky, antimikrobiální aktivita byla zazna-
menána pouze proti mikroskopickým vláknitým houbám. 

Dále k antimikrobiálním peptidům s vysokým počtem 
cysteinových zbytků řadíme mytiliny a myticiny z mušle, 
illuciny produkované plísní Rhizomucor pussillus či anti-
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fungální protein plísně Aspergillus giganteus nebo tachy-
plesiny a tachystatiny klepítkatce Tachypleus tridentatus26. 

V roce 1999 byla definována nová skupina cyklic-
kých peptidů se třemi disulfidovými můstky a -listy 
označená cyklotidy. Poprvé byly izolované z rostlin, dále 
i z bakterií a živočichů. Mají široké spektrum biologických 
aktivit: hemolytické, antimikrobiální, antivirové, insekti-
cidní, jsou také inhibitory neurotensinů a trypsinů34. 

Z rostlin byl dále izolován peptid snakin-1, který 
obsahuje 63 aminokyselin, z toho 12 cysteinů, jež mohou 
tvořit až 6 disulfidových můstků a stabilizovat tak struktu-
ru. Již v koncentraci pod 10 mol l1 je aktivní proti bakte-
riálním a fungálním infekcím35. 

 
Peptidy s kovalentně vázanými dimery  

Některé antimikrobiální peptidy bakteriálního původu 
obsahují i jiné kovalentní vazby než disulfidovou. Napří-
klad lantibiotika, patřící mezi bakteriociny, tvoří můstky 
díky přítomnosti aminokyseliny lanthioninu (je tvořená 
dvěma zbytky alaninu propojenými přes -uhlík thioethe-
rovou vazbou). Lantibiotika působí na membránu gram-
pozitivních bakterií, jejich zástupci jsou nisin a mersaci-
din26,36. 

 
3.4.4. Posttranslační modifikace antimikrobiálních  

peptidů     
Nejběžnější formou posttranslační modifikace u anti-

mikrobiálních peptidů a proteinů je tvorba disulfidových 
můstků. Ty jsou nezbytné pro správné uspořádání popřípa-
dě dimerizaci peptidů, což má ve většině případů, ale ne 
ve všech, vliv na biologickou aktivitu. Dalším druhem 
modifikací jsou glykosylace. Asi třetina peptidů 
v databázích je glykosylovaná. Přítomnost cukru není ne-
zbytná pro antimikrobiální aktivitu, avšak v mnoha přípa-
dech glykosylace tuto aktivitu zvyšuje. Experimenty 
s glykosylovanými a neglykosylovanými peptidy a různý-
mi bakteriálními kmeny však prokázaly, že není souvislost 
mezi vlivem glykosylace a mechanismem účinku26,37. Stu-
die drosocinu pomocí NMR spektroskopie prokazuje, že  
disacharid otevírá těsné sevření centrálního ohybu pepti-
dové páteře, díky níž dochází ke stabilizaci C-koncového 
ohybu a lepší vazbě na cílovou molekulu38.  

 Také amidace C-konce, která se často vyskytuje 
u antimikrobiálních peptidů, zvyšuje antimikrobiální po-
tenciál díky zvýšení kationicity. 

 
3.5. Použití antimikrobiálních peptidů 

 
Spektrum působení antimikrobiálních peptidů je veli-

ce široké a zahrnuje i řadu mikroorganismů rezistentních 
proti dostupným antibiotikům. Navrhované aplikace těchto 
antimikrobiálních peptidů zahrnující léčbu, popřípadě 
prevenci, systemických bakteriálních, kvasinkových 
a virových infekcí, ale i onemocnění způsobených parazi-
ty. Bylo prokázáno i působení na rakovinné buňky. Využi-
tí je dále zaměřeno proti patogenům ohrožující pacienty 
s cystickou fibrózou (kathelicidin), žaludečními vředy, 
kožními nádory, onemocněním dutiny ústní, očními choro-

bami, sexuálně přenosnými nemocemi a sepsí. Také se 
uvažuje o použití těchto peptidů v oblasti genových tera-
pií, pro sterilizaci nemocničního a chirurgického materiá-
lu, produkci sterilních obvazových materiálů, pro použití 
v kosmetice a potravinářství26,39. 

Na trh se zatím dostalo jen pár antimikrobiálních 
peptidů bakteriálního původu: kationické peptidy polymy-
xin B a gramicidin S, které jsou používány v klinické praxi 
již dlouho, a kationické lantibiotikum nisin používaný jako 
konzervační prostředek do potravin26,40. 

Přes možnosti, které dnes nabízí navrhování nových 
peptidů nebo proteinů, je jejich úspěšnost limitována kli-
nickými testy. Dodnes se pouze čtyřem peptidům nebo 
proteinům podařilo dospět do 3. fáze klinických testů – 
testů účinnosti. Byly navrženy k léčbě nebo prevenci im-
petiga a diabetických vředů na nohách (derivát žabího 
magaininu MSI-78, Pexiganan, firma Genaera), mukózy 
dutiny ústní (derivát prasečího protegrinu IB-367, Isega-
nan, firma Intrabiotics), sepse (derivát lidského BPI protei-
nu rBPI23, Neuprex, firma Xoma) a s katetrizací spojených 
infekcí (varianta kravího indolocinu CP-226, Omiganan, 
firma Migenix). Pouze dva peptidy prokázaly dostatečnou 
účinnost. Pexiganan při orálním užití spolu s ofloxacinem 
vedl k vyléčení nebo zlepšení u 90 % pacientů. Avšak 
Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) neschválil 
tento lék pro klinické využití. Omniganan v 3a fázi klinic-
kých testů  dosáhl statisticky významného úspěchu při 
redukci infekcí vedoucích z katetrů a jejich kolonizaci na 
katetrech. Přesto, že toto nebyl původně navržený cíl toho-
to peptidu, postoupil do další fáze testování 3b (cit.41,42). 

Zájmu o antimikrobiální peptidy napomáhá i fakt, že 
by mohly být produkovány endogenně pomocí geneticky 
modifikovaných organismů. Jedny z navržených peptidů 
jsou defensiny. Působí širokospektrálně a jejich hladina 
v krvi při infekci vzrůstá – byla indikována např. u pacien-
tů s cystickou fibrózou. Jejich produkce ve větším měřítku 
však není zcela vyřešena, přestože produkce defensinů 
produkovaných neutrofily a jejich analog byla již popsána. 
Produkce defensinů rekombinantní technologií se již také 
objevuje, ale popisuje pouze produkci v menším měřítku. 
Také byly prováděny pokusy, při kterých byla úspěšně 
provedena transformace rostlin s následnou expresí de-
fensinů jako součást obrany proti infekcím. Takto ošetřené 
rostliny projevily zvýšenou odolnost vůči infekcím ve 
srovnání s konvenčním ošetřením26. 

Antimikrobiální peptidy izolované z obojživelníků 
(hlavně žab) nabízejí také rozmanité využití 
v terapeutických a biotechnologických aplikacích, ale vy-
žadují další studie. 

 
Tato studie byla podpořena granty GA ČR 

522/09/1693 a 305/09/H008, FRVŠ 942/2009/G4, MSM 
6046137305 a výzkumnými záměry Ministerstva školství 
Z 40550506. 
 
Seznam zkratek 
 
BPI baktericidní, protein zvyšující permeabilitu mem-
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brán (Bactericidal/Permeability-Increasing pro-
tein) 

DIF  imunitní faktor příbuzný s Dorsalem (Dorsal-
related Immunity Factor) 

FDA  Americký úřad pro potraviny a léky (US Food 
and Drug Administration) 

IMD  imunitní nedostatečnost (Immune Deficiency) 
LPS  lipopolysacharidy 
MRSA methicilin rezistentní Staphylococcus aureus 

(Methicilin Resistant Staphylococcus aureus) 
NK  nukleární faktor (Nuclear Factor) 
PGRP  peptidoglykany rozpoznávající protein (Peptido-

glycan Recognition Protein) 
TNF  tumor nekrotizující faktor (Tumor Necrosis Fak-

tor) 
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The resistance of microorganisms to antibiotics is an 

increasing public health problem. Hence, Hence, sub-
stances with new mechanisms of antimicrobial action, 
such as cationic peptides, are of interest. Cationic peptides 
play an important role in the innate immunity of all living 
organisms. Over 700 of the peptides have been isolated. 
Half of them were isolated from insects; their  biosynthesis 
was described. They show a broad antimicrobial activity 
and act against tumor cells and viruses. 


