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Úvod 
 
Hlavním důvodem pro hledání nových antimikrobiál-

ních látek je výskyt nových infekcí a zvyšující se rezisten-
ce bakterií vůči stávajícím antibiotikům. Rozvíjí se zájem 
o tzv. antimikrobiální peptidy, které by mohly podpořit 
léčbu současnými antibiotiky nebo je i v některých přípa-
dech nahradit.  
Biologická aktivita peptidů je odrazem příslušných konfor-
mací. Studium sekundární struktury může být provedeno 
například metodami elektronového (ECD) a vibračního 

cirkulárního dichroismu (VCD)1,2. Tyto chiroptické meto-
dy vykazují oproti běžně používané absorpční spektrosko-
pii, ať v ultrafialové (UV), viditelné (VIS) nebo infračerve-
né (IČ) oblasti, velkou citlivost k sekundární struktuře 
peptidů, kterou lze pomocí metod cirkulárního dichroismu 
dobře identifikovat na základě analýzy charakteristických 
spektrálních pásů v oblastech, ve kterých se projevují elek-
tronové přechody amidové skupiny peptidové vazby v 
případě ECD, nebo v oblastech tzv. amidu I (C=O valenční 
vibrace peptidové vazby) či amidu II (spřažené C-N va-
lenční a C-N-H deformační vibrace) v případě VCD. 
V oblasti amidu I však silně absorbuje voda, proto se mě-
ření provádí v těžké vodě a příslušná vibrace je pak ozna-
čována jako amid I´ (cit.2). 

Cílem této práce je studium konformace tří antimikrobiál-
ních peptidů ze skupiny lasioglossinů. V tab. I jsou uvede-
ny sekvence dvou z nich, značených LL-III a LL-III/5. 
V případě třetího peptidu označeného LL-8/43 však jeho 
sekvence nyní nemůže být zveřejněna vzhledem 

k probíhajícímu patentovému řízení. Spektra ECD a VCD 
byla měřena v deuterovaných rozpouštědlech: v těžké vodě 
(D2O), deuterovaném trifluorethanolu (TFE-d3) a ve směsi 
TFE-d3/D2O (40/60, v/v). Trifluorethanol podle literatury3 
má schopnost indukovat tvorbu α-struktur tak, jak se tomu 
děje v prostředí buněčné membáry bakterií, tedy místa 
biologického účinku těchto peptidů. Vzhledem 
k omezenému rozsahu příspěvku jsou dále prezentována 
pouze spektra peptidů měřená v D2O a TFE-d3. Ze získa-
ných spekter bylo odhadnuto zastoupení jednotlivých 
sekundárních struktur těchto peptidů v závislosti na jejich 
sekvenci a použitém rozpouštědle. Diskutován je rovněž 
vztah nalezené sekundární struktury a antimikrobiální akti-
vity, která je jedním ze zásadních parametrů pro potenciál-
ní uplatnění těchto peptidů v klinické praxi.  

 

Experimentální část 
 
Lasioglossiny byly poprvé izolovány spolupracující 

laboratoří RNDr. Václava Čeřovského, CSc. (ÚOCHB 
AV ČR, Praha) z jedu včely Lasioglossum laticeps3. Poté 
byla touto skupinou provedena totální syntéza studova-
ných peptidů (tab. I a peptid LL-8/43), jejich přečištění 
pomocí RP-HPLC a ověření jejich identity metodou 
MALDI-TOF MS. Před vlastní spektrální analýzou byly tyto 
peptidy ve formě trifluoroacetátů převedeny na odpovídající 
hydrochloridy a to dvojnásobnou lyofilizací v prostředí kyse-
liny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol l–1. 

Roztoky peptidů o koncentraci 50 g l–1 byly měřeny 
metodami ECD a VCD doplněnými o příslušná měření 
nepolarizované absorpce (UV a IČ). Spektra ECD a VCD 
spektra byla měřena v  D2O, TFE-d3 a ve směsi TFE-d3/
D2O (40/60, v/v).  

IČ absorpční a VCD spektra byla měřena na přístroji 
s Fourierovou transformací IFS-66/S vybaveném VCD 
modulem PMA 37 (oboje Bruker, Německo). Měření VCD 
bylo prováděno v kyvetách typu A145 (Bruker, Německo) 
s okny z CaF2 a teflonovou distanční folií tloušťky 23 m 
nebo 50 m. Spektra byla měřena s rozlišením 8 cm–1. 

Spektra ECD identických vzorků, které byly měřeny 
pomocí VCD, byla měřena na spektrometru J-815 (Jasco, 

STUDIUM VZTAHU KONFORMACE A ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITY NOVÉHO 
ANTIMIKROBIÁLNÍHO PEPTIDU LASIOGLOSSINU  

a Zkratky označující jednotlivé peptidy byly převzaty z cit.3 

Zkratka a Sekvence peptidů 

LL-III H-Val-Asn-Trp-Lys-Lys-Ile-Leu-Gly-Lys-Ile-Ile-Lys-Val-Val-Lys-NH2 

LL-III/5 H-Val-Asn-Trp-Lys-Lys-Ile-Leu-Gly-Lys-Ile-Ile-Lys-Val-Val-Lys-OH 

Tabulka I 
Aminokyselinové sekvence studovaných lasioglossinů  
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Japonsko) s rozlišením 2 nm, časovou konstantou 1 s 
a rychlostí záznamu 100 nm min–1. Byly použity křemenné 
kyvety o tloušťce 10 m. Odhad procentuálního zastoupe-
ní konformací v jednotlivých peptidech (tab. II a III) byl 
proveden na základě analýzy spekter ECD metodami neu-
ronových sítí v programu CDNN 2.1 (Delphi).  

 
 

Výsledky a diskuse 
 

Peptid LL-III v D2O 
 

Absorpční IČ spektra lasioglossinu LL-III v D2O (obr. 1a) 
byla měřena vždy před a po skončení měření spekter 
VCD. Poloha a intenzita pásu amidu I´ u 1650 cm–1 se 
s časem nemění. Dochází pouze ke snížení intenzity pásu 
amidu II u 1549 cm–1 a k současnému zvýšení intenzity 
amidu II´ u 1463 cm–1, příčinou čehož je výměna vodíku 
za deuterium na dusíku peptidové vazby (H-D výměna). 
Ve spektru VCD v oblasti amidu I´ (Obr. 1b) byl pozoro-
ván negativní couplet sestávající z kladného pásu 
u vlnočtu 1670 cm–1 a záporného u 1633 cm–1. Tento tvar 
spektra poukazuje na přítomnost konformace, která je 
označována jako polyprolin II (PPII)4. Ve spektru se dále 
nachází slabý negativní pás 1652 cm–1, který je částí pozi-
tivního coupletu charakteristického pro -helikální konfor-

maci4. Spektrum VCD tedy vypovídá o současné přítomnosti 
jak -helikální konformace, tak konformace typu PPII s tím, 
že konformace PPII je zastoupena ve větší míře. Ve spektru 
ECD byl pozorován kladný pozitivní pás 185 nm a dva nega-
tivní pásy s maximy 207 a 223 nm. Tento průběh je 
v souladu s VCD pozorováním a následná analýza spektra 
pomocí neuronových sítí poukazuje na vyšší zastoupení kon-
formace PPII vůči -helixu: 12 % -helixu a 31 % konfor-
mace typu PPII.  

 
Peptid LL-III v TFE-d3 

 
Na obr. 2 jsou prezentována spektra peptidu LL-III 

v TFE-d3. IČ pás v oblasti amidu I´ u 1655 cm–1 je oproti 
měření v D2O (obr. 1a) posunut o 5 cm–1 k vyšším vl-
nočtům, což obecně naznačuje vyšší zastoupení -
helikální konformace. Ve spektru VCD byl pozorován 
pozitivní couplet tvořený intenzivním záporným pásem 
1666 cm–1 a slabším kladným pásem 1648 cm–1. Tento 
průběh je charakteristický pro peptidy s významným za-
stoupením -helixu. Ve spektru ECD byly pozorovány 
dva negativní pásy s maximy 208 a 220 nm a následným 
výpočtem procentuálního zastoupení sekundárních struk-
tur byl zjištěn obsah 94 % -helixu a 1 % konformace 
typu PPII. 

Tabulka II 
Odhad zastoupení -helikální konformace (%) v jednotli-
vých peptidech 

Peptid D2O D2O/TFE TFE-d3 

LL-III 12 63 94 

LL-III/5 10 35 18 

LL-8/43 10 89 70 

Tabulka III 
Odhad zastoupení konformace typu PPII (%) v jednotli-
vých peptidech 

Peptid D2O D2O/TFE TFE-d3 

LL-8 31 8 1 

LL-8/8 35 37 37 

LL-8/43 34 3 6 

Obr. 1. Spektra peptidu LL-III měřená v D2O;  a) IČ absorpční spektra měřená před (—) a  po (---) měření VCD, b) spektrum VCD, 
c) spektrum ECD 
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Peptid LL-III/5 v D2O  
 
Negativní couplet v oblasti amidu I´ ve spektru VCD  

(pozitivní pás 1672 cm–1 a negativní 1636 cm–1) a průběh 
spektra ECD peptidu LL-III/5 v D2O poukazovaly na vý-
znamné zastoupení konformace typu PPII. Analýza spek-
tra ECD odhalila 10 % -helixu a 35 % konformace typu 
PPII.  

 
Peptid LL-III/5 v TFE-d3 

 
Ve spektru VCD byl zaznamenán pozitivní couplet 

(pásy 1652 a 1647 cm–1) svým průběhem analogický to-
mu, jaký byl pozorován u peptidu LL-III v TFE-d3. Tento 
průběh spektra naznačuje významné zastoupení 

-helikální konformace, což bylo také potvrzeno analýzou 
spektra ECD: 18 % -helixu a 37 % konformace typu 
PPII. 

 
Peptid LL-8/43 v D2O 

 
Tvar spekter VCD (negativní couplet, pásy 1665 

a 1635 cm–1) i ECD tohoto peptidu poukázal na významné 
zastoupení konformace typu PPII, v tomto případě 34 %. 
Obsah -helikální struktury byl odhadnut na 10 %. 

 
Peptid LL-8/43 v TFE-d3 

 
Ve spektru VCD tohoto peptidu (obr. 3b) v oblasti 

amidu I´ byl pozorován signál tvaru nevyváženého písme-

Obr. 2. Spektra peptidu LL-III měřená v TFE-d3; a) IČ absorpční spektra měřená před (—) a po (---) měření VCD, b) spektrum VCD, 
c) spektrum ECD  

Obr. 3. Spektra peptidu LL-8/43 měřená v TFE-d3; a) IČ absorpční spektra měřená před (—) a po (---) měření VCD, b) spektrum 
VCD, c) spektrum ECD  
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na „W“ (W-shape)5. Tento signál je superpozicí pozitivní-
ho coupletu (záporný pás 1665 cm–1 a pás 1649 cm–1, kdy 
oba poukazují na přítomnost -helikální konformace) 
a signálu charakteristického pro konformaci PPII (pás 
1633 cm–1). Z průběhu obou spekter i analýzy ECD je 
zřejmé, že -helikální konformace převažuje: 70 % -
helixu a 6 % konformace PPII. 

Souhrnné výsledky zastoupení vybraných sekundár-
ních struktur v jednotlivých peptidech v závislosti na roz-
pouštědle jsou uvedeny v tab. II a III, a to i pro případ 
použití směsného rozpouštědla TFE-d3/D2O (40/60, v/v). 
Výsledky zjištěné antimikrobiální aktivity (proti bakteriím 
B. subtilis, S. aureus, E. coli a P. aeruginosa) a hemolytic-
ké aktivity jsou uvedeny v tab. IV. 

 
 

Závěr  
 
Bylo potvrzeno, že spektroskopie VCD a ECD je 

velmi citlivá na sekundární strukturu peptidů a je schopna 
podat podrobné informace i o konformaci antimikrobiál-
ních peptidů.  

U peptidu označovaného jako LL-III bylo zjištěno, že 
procentuální zastoupení -helikální konformace roste se 
zvyšujícím se obsahem TFE-d3. U peptidů LL-III/5 
a LL-8/43 bylo nalezeno největší zastoupení -helixu ve 
směsném rozpouštědle. Obecně nejmenší podíl -helixu 
byl zaznamenán v přítomnosti D2O. Podle relativního pro-
centuálního zastoupení -helixu v TFE-d3 a směsi TFE-d3/
D2O bylo potvrzeno, že TFE-d3 má výrazný vliv na formo-
vání a stabilizaci této struktury. 

Z výsledků plyne, že studované peptidy je díky rela-
tivně vysokému zastoupení -helikální konformace (při 
měření v TFE-d3 a TFE-d3/D2O) možno použít pro další 
testování jako nové potenciální šablony antimikrobiálních 
léčiv. Největší potenciál tvořit -helikální konformaci za 

současně vysoké antimikrobiální a nízké hemolytické akti-
vity vykázaly peptidy LL-III a LL-8/43. Schopnost antimi-
krobiálních peptidů vytvářet -helikální konformaci 
v přítomnosti bakteriální membrány je jedním 
z předpokladů pro jejich antimikrobiální účinek. Z tab. IV 
je zřejmé, že díky nejnižší minimální inhibiční koncentraci 
(MIC) peptidu LL-8/43 bude další pozornost ve vývoji 
nových prostředků antimikrobiální léčby zaměřena právě 
na tento peptid.  

 
Tato studie byla realizována za podpory grantů 

P208/11/0105 (Grantová agentura České republiky), 
A2_FCHI_2012_045 a 6046137307 (MŠMT ČR). Autoři 
velmi děkují Ing. Michalu Tatarkovičovi (VŠCHT, Praha) 
za pomoc při vyhodnocování zastoupení sekundárních 
struktur. 
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Tabulka IV 
Antimikrobiální a hemolytická aktivita studovaných peptidů 

 Peptid Antimikrobiální aktivita MIC [M] Hemolytická aktivita a 

 B.s. S.a. E.c. P.a. LC50 [M] 

LL-III 0,7 3,9 1,4 18,7   >220 

LL-III/5 1,2 40 3,5 40   >200 

LL-8/43 0,8 4 1,2 7,2   >200 

 a Koncentrace peptidu způsobující zánik 50 % červených krvinek  


