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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота магістра: 57 сторінок, 12 рисунків, 8 таблиць, 

1 додаток, 97 літературних джерел. 

 

Методами порівняльної протеоміки визначено 2 молекулярні мішені 

MRSA: диаденілатциклазу та білок DltB, – та 9 мішеней MRD-PA: MreD, 

фумаратгідратаза, білковий компонент рибонуклеази P, 

дигідронеоптеринальдолаза, пантотенаткіназа III типу, еноїл-[ацилпротеїн]-

редуктаза FabV та три σ-фактора РНК-полімерази. Усі перелічені протеїни 

задовільняють сучасним вимогам до потенційних мішеней, а саме: бути не 

гомологічними до протеїнів людини, бути незамінними та новими як 

молекулярні мішені, брати участь в унікальних метаболічних шляхах. У 

результаті моделювання ab initio та гомологічного моделювання отримано 

просторові моделі протеїнів із задовільними значеннями комплексного балу 

MolProbity, лише для DltB значення даного параметра перевищує 3. 

Визначено, що диаденілатциклаза S. aureus має один сайт зв‟язування 

лігандів, а P. aeruginosa – два сайта. 

 

 

 

Ключові слова: MRSA, MDR-PA, ПОРІВНЯЛЬНА ПРОТЕОМІКА, 

ГОМОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МОЛЕКУЛЯРНІ МІШЕНІ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

HTS – High-Throughput Sequencing – високопродуктивне секвенування; 

ESKAPE – Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. – 

акронім, утворений родовими назвами перелічених мікроорганізмів; 

MRSA – Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – стійкий до метициліну 

S. aureus; 

VRSA – Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus – стійкий до 

ванкоміцину S. aureus; 

MDR – Multi-Drug Resistant – стійкий до багатьох антибіотиків; 

MDR-PA – Multi-Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa – стійкий до 

багатьох антибіотиків P. aeruginosa; 

HA-MRSA – Hospital-Acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – 

стійкий до метициліну S. aureus, набутий у стаціонарних умовах; 

СС – Clone Complex – клоновий комплекс; 

CA-MRSA – Community-Acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – 

стійкий до метициліну S. aureus, набутий у громадських місцях; 

PBP – Penithillin-Binding Protein – протеїн, що зв‟язує пеніцилін; 

VISA – Intermediate-resistant Staphylococcus aureus; 

DEG – Database of Essential Genes – база даних незамінних генів; 

KEGG – Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes – Кіотська енциклопедія 

генів і геномів; 

KAAS – KEGG Automatic Annotation Server – сервер з автоматичного 

анотування генів від KEGG; 

RMSD – Root-Mean-Square Deviation – міра середньої відстані між атомами 

суперпозиції органічних молекул, в тому числі й білків. 
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ВСТУП 

У наш час більшість фармацевтичних компаній зосередили свою увагу 

на розробці терапевтичних засобів в областях, відмінних від пошуку нових 

антибіотиків. «Золотий час» винайдення антибіотиків, що почався у 30-і роки 

ХХ століття з відкриття пеніциліну й закінчився 1969 року з відкриттям 

даптоміцину, подарував нам кожен клас антибіотиків, відомий сьогодні. 

У той час актиноміцети були джерелом великої кількості 

антибактеріальних агентів, що були визначені шляхом емпіричного 

скринінгу ферментаційних середовищ та екстрактів з мікроорганізмів, які 

містили вторинні метаболіти-інгібітори бактеріального росту. Майже всі 

класи антибіотиків були відкриті таким чином. У 70-ті роки нові антибіотики 

відкривали шляхом синтезу аналогів існуючих природних сполук, але з 

покращенням показників фармакодинаміки і фармакокінетики. Такі аналоги 

в окремих випадках долали механізми резистентності у мікроорганізмів, 

наприклад, флуорокінолони були ефективнішими за налідиксову кислоту. 

Оскільки почали з‟являтися механізми резистентності до цілих класів 

сполук, наприклад, метало-β-лактамази нівелюють дію β-лактамних 

антибіотиків, у 90-х роках була введена нова парадигма розробки лікарських 

препаратів, заснована на аналізі цілих геномів. Використання такого 

геномного підходу вимагало наявності послідовності всіх генів патогена для 

ідентифікації консервативних генів, незамінних для життєдіяльності. 

Визначені гени, що кодували мішені, які не мали аналогів з високим рівнем 

гомології у ссавців, у подальшому використовувалися для 

високопродуктивного скринінгу (англ., high-throughput screening – HTS) з 

використанням бібліотек хімічних сполук для визначення інгібіторів таких 

протеїнів. На жаль, такий підхід не забезпечив достатню кількість хітів 

антибактеріальних молекул на запланованому рівні. Структурні геномні 

підходи, такі як ідентифікація мішеней in silico, обіцяють відновити успіхи в 

розробці нових антибіотиків у майбутньому. 
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Різноманітні штами Staphylococcus aureus є головною причиною 

інфікування при госпіталізації. Даний патоген викликає бактеримію, 

пневмонію, менінгіт, інфекційно-токсичний шок і багато інших хвороб. 

Зазвичай інфекції, викликані Staphylococcus aureus, лікують β-лактамними 

антибіотиками, сульфаніламідами, тетрациклінами чи кліндаміцином [1]. 

Проте в останні роки з‟являється все більше штамів, резистентних до певної 

групи протимікробних засобів, наприклад, метицилін-резистентні S. aureus 

(MRSA) та ванкоміцин-резистентні S. aureus (VRSA). Через це даний 

мікроорганізм віднесли до так званих ESKAPE-патогенів – групи 

мікроорганізмів, які мають високий рівень стійкості до антибіотиків. 

Розробка нових антибіотиків проти штамів MRSA є складним 

завданням для медичної хімії. Незважаючи на велику кількість 

запропонованих молекулярних мішеней, на даний момент лише 9 сполук 

знаходяться на різних стадіях клінічних досліджень проти S. aureus (у тому 

числі й MRSA). При цьому мішенями для них виступають всього 4 протеїна: 

ДНК-гіраза, топоізомераза IV, еноїл-[ацилпротеїн]-редуктаза (FabI) та Р-сайт 

50S-субодиниці бактеріальної рибосоми [2]. 

До ESKAPE-патогенів належить і P. aeruginosa – Грам-негативна 

бактерія, опортуністичний патоген, який зазвичай в якості середовища 

проживання використовує ґрунт та водойми, але може заселяти й широкий 

спектр штучних середовищ, наприклад, клінічні установи. Наявність 

внутрішніх та набутих механізмів резистентності призвела до виникнення 

мультирезистентних штамів (MDR, від англ. «multidrug-resistant»), які є 

стійкими до флуорокінолонів [3], карбапемів, аміноглікозидів та деяких 

інших груп антибіотиків [4]. Найбільшого поширення MDR-PA набула в 

Японії, а по всьому світу домінуючим штамом є ATCC 27853. Хоча даний 

штам було ізольовано ще в 1971 році, повністю його геном досі не 

просеквеновано [5]. З цієї причини в даній роботі було використано протеом 

референтного штаму P. aeruginosa PAO1. 
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Об‟єктами дослідження були протеоми та геноми S. aureus і 

P. aeruginosa. Предметом дослідження є можливість окремих протеїнів бути 

мішенями для нових лікарських засобів та набір характеристик, яким дані 

протеїни для цього відповідають. 

Метою даної роботи є визначення потенційно нових мішеней для 

лікарських засобів у метицилін-резистентних штамів S. aureus та 

мультирезистентної P. aeruginosa за допомогою методів in silico. Для 

досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

1. Аналіз протеомів окремих штамів S. aureus та P. aeruginosa PAO1 

для побудови вихідного набору потенційних мішеней; 

2. Визначення негомологічних до людських протеїнів; 

3. Визначення незамінних протеїнів на основі незамінності 

відповідних генів; 

4. Аналіз метаболічних шляхів S. aureus та P. aeruginosa у порівнянні з 

метаболомом людини, визначення унікальних реакцій; 

5. Проведення перевірки новизни протеїнів як молекулярних мішеней; 

6. Передбачення локалізації протеїнів у клітині; 

7. Моделювання просторових структур потенційних мішеней та оцінка 

їх якості; 

8. Частковий аналіз просторових структур потенційних мішеней. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

РОЗДІЛ І. МЕТИЦИЛІН-РЕЗИСТЕНТНІ ШТАМИ STAPHYLOCOCCUS 

AURES 

 

1.1. Поширення штамів MRSA у світі 

Вперше ізолят MRSA було виділено в одному з госпіталів Лондона у 

1961 році. Протягом наступних 10 років збільшилася кількість метицилін-

резистентних штамів, сталися вибухи інфекції у Європі (Данія, Франція, 

Швейцарія), перший великий вибух у США в 1968 році. До 1980-х років 

HA-MRSA почав викликати велике занепокоєння у лікарів по всьому світу, 

також з‟явилися дані про розповсюдження MRSA через державні кордони 

багатьох держав. 

Реакцією на швидке розповсюдження стійких до метициліну штамів 

стало формування міжнародних ініціатив зі спостереження за клінічною 

ситуацією. Аналіз даних, отриманих із гель-електрофорезу більше 3000 

ізолятів MRSA з різних регіонів світу, показав існування декількох клонових 

ліній патогена, яким приписали спалахи інфекції, а саме: іберійська, 

бразильська, угорська, японська та педіатрична [6]. Інші міжнародні 

молекулярні епідеміологічні дослідження, основою яких стало 

мультилокусне типування послідовностей генів, визначили п‟яті основних 

клонових комплексів MRSA: СС5, СС8, СС22, СС30 та СС45, - які наявні в 

усіх куточках планети [7]. 

Хоча існують місцеві варіації, СС5, СС8 та СС22 є (станом на 2016 рік) 

найбільш розповсюдженими серед HA-MRSA ізолятів (див. рис. 1А [8]). 

Нещодавні дослідження інфекцій, що циркулюють в кровотоці, серед 25 

європейських країн показали, що більшість MRSA клонів у Європі належать 

до лінії CC5 (в основному штами ST5 та ST225; 25.7%), CC22 (ST22; 24.6%) 

та CC8 (в основному ST8; 12.1%) [9] (рис. 1Б). 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Рис. 1 – Найбільш поширені лінії HA-MRSA у світі (А) та в Європі (Б) [8]. 

 

Більш сучасні дані філогенетичного аналізу виявили регіональну 

експансію деяких кластерів всередині клонових комплексів. Наприклад, СС5 

включає в основному ST225 (Германія, Республіка Чехія), ST228 (Хорватія, 

Австрія, Італія), ST125 (Іспанія) та різні відгалуження від ST22, які були 

вперше виявлені у Великій Британії, а зрештою потрапили у Германію та 

Португалію [10]. 

javascript:void(0);


11 
 

У Латинській Америці СС8 (ST239-III) домінує у Бразилії й Аргентині, 

але наявний і в більшості інших країн. У той самий час, CC5, під яким 

розуміють декілька штамів (ST5-I/II/IV), широко розповсюджений лише в 

п‟яти країнах [11]. В Азії ST239-III (CC8) виявлено у 13 країнах, у той час як 

CC5 (ST5-II) є основним клоновим комплексом у Східній Азії [12]. На 

африканському континенті ST239-III було знайдено у відповідних звітах 

дев‟ятьох з 15 країн, а ST88 – який вище означено як «африканський клон» – 

домінує в районах Західної, Центральної та Східної Африки [13]. Ізоляти 

HA-MRSA в Австралії складаються майже виключно з двох штамів: ST22-IV 

(CC22; 57%) та ST239-III (CC8; 43%) [14]. 

Перші ізоляти CA-MRSA було виділено у 1993 році в пацієнтів-

аборигенів в Австралії. Але лише після смерті чотирьох американських 

школярів поза закладами охорони здоров‟я формально було визнано появу 

інфекційної загрози [15]. Спалахи CA-MRSA було асоційовано з декількома 

спільними для більшості випадків рисами: великі скупчення людей, частий 

безпосередній контакт зі шкірою інших людей, пошкодження чи хвороби 

шкіри, погані гігієнічні умови та використання спільних 

інструментів/продуктів.  

Фенотипова та молекулярна характеризація ізолятів CA-MRSA у 

подальшому виявила, що вони походять від основних клонових комплексів 

HA-MRSA. Хоча HA-MRSA в основному є інвазивною інфекцією, CA-MRSA 

вражає шкіру та викликає інфікування м‟яких тканин у 90% випадків, але є 

чутливими до більшості не β-лактамних антибіотиків. Окрім цього, ізоляти 

CA-MRSA проявляють посилену вірулентність, часто виробляють лекоцидин 

Пентона-Валентайна та мають підвищену активність agr, що контролює 

експресію більшості генів S. aureus, які кодують токсини. Для ізолятів 

CA-MRSA характерна менша кількість типів SCCmec – Staphylococcal 

Cassette Chromosome mec – (IV, V та VI) у порівнянні із HA-MRSA (типи I, II, 

III та IV), більша живучість, підвищена здатність колонізувати різноманітні 

ділянки тіла, схильність розповсюджуватися швидко. В основному 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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CA-MRSA належать до клонових комплексів CC8 (ST8), CC30 (ST30), CC59, 

CC80 та CC93, а HA-MRSA зазвичай відносяться до CC5, CC8 (ST239), 

CC22, CC30 (ST36) та CC45. На відміну від HA-MRSA (див. рис. 2А), CA-

MRSA поширений на різних континентах специфічно, а саме: CC8 (ST8-IV; 

USA300 та USA300-LV) в Америці, CC80 (ST80-IV) в Європі, CC30 (ST30-

IV) та CC59 (ST59-IV) в Азії, CC93 (ST93-IV) й CC30 в Австралії (див. 

рис. 2Б).  

 

Рис. 2 – Розповсюдження клонових комплексів HA-MRSA (А) та CA-MRSA 

(Б) по світу [8]. 
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Філогенетичний аналіз показав, що штам USA300, який циркулює по 

Південній Америці (USA300 Latin American variant (USA300-LV)), не 

належить до гілки USA300 у Північній Америці, ці дані було підтверджено 

ПЦР-аналізом [16]. 

 

1.2. Механізми резистентності штамів MRSA до антибіотиків 

Пеніцилін та інші β-лактамні антибіотики зв‟язуються з пеніцилін-

в‟яжучими білками (PBPs), які використовують ліпід ІІ в якості субстрату в 

каталітичній реакції утворення пептидогліканового шару бактеріальної 

клітинної стінки [17]. Пептидоглікан складається з переплетінь 

полімеризованих гліканових ланцюгів (N-ацетилглюкозаміну та N-

ацетилмурамової кислоти) та коротких протеїнових вкраплень, утворюючи 

оболонку, що захищає всю бактеріальну клітину (див. рис. 3) [18]. 

У Грам-позитивних бактерій пептидоглікановий шар досягає декількох 

нанометрів у перерізі [19] та відіграє широкий спектр функцій у процесі 

росту клітини, наприклад, захист від перепадів осмотичних тисків чи роль 

сайту функціонування систем секреції та вірулентності. Порушення в 

структурі клітинної стінки зазвичай призводить до швидкого лізису 

бактерії [18]. 

Стеблові пептиди можуть відрізнятися за послідовністю амінокислот, 

але зазвичай є L-Ala-g-D-Glu-(A2pm/L-Lys)-D-Ala-D-Ala, який у процесі 

розвитку втрачає останній D-Ala у процесі транспептидації, яка каталізується 

PBPs (серинтранспептидази) [20, 18]. A2pm – диамінопімелова кислота – 

часто знаходиться у третій позиції стеблового пептида більшості Грам-

негативних бактерій, бактерій родів Mycobacteria та Bacilli, у той час як L-

Lys характерний для більшості Грам-позитивних мікроорганізмів [18]. 

Цікаво, що структурний мотив D-Ala-D-Ala подібний до такого у пеніциліні, 

у нормальних умовах цей антибіотик, як вважать вчені, діє завдяки мімікрії 

субстрату стеблового пептида, упізнається активним сайтом PBPs. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Рис. 3 – Схема будови клітинної стінки S. aureus. Серед молекул, зображених 

на рисунку, є сортаза А (1Т2Р), β-лактамаза РС1 (3BLM), BlaR1 (3Q82), BlaI 

(1SD4), α-гемолізин (4IDJ), лейкотоксин F (1PVL), лейкотоксин S (1T5R), 

PBP2a (1VQQ) та MscL (2OAR). Усі структури наявні у S. aureus, окрім MscL 

(M. tuberculosis). Секретовані молекули показано поза пептидогліканом (на 

рисунку сіра сітка зі вставками). 

 

Ковалентна взаємодія між β-лактамами та нуклеофільним активним 

центром PBP призводить до необоротного блоку транспептидації, що 

послаблює клітинну стінку [21]. 
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S. aureus характеризується двома первинними механізмами 

резистентності до β-лактамних антибіотиків (таблиця 1). 

Перший загальний механізм включає секрецію великої кількості РС1 β-

лактамази, коли клітина фіксує появу β-лактамного антибіотика в 

навколишньому середовищі. β-лактамази являють собою ензими, здатні до 

швидкого гідролізу β-лактамного кільця та поділені на чотири класи (від A 

до D) в залежності від рівня гомології первинної структури. 

 

Таблиця 1 

Механізми резистентності S. aureus до найбільш поширених антибіотиків 

Антибіотик Клас Механізм дії 
Механізм 

резистентності 

Пеніцилін β-лактамний Ковалентне 

зв‟язування з PBP 

Набуття mecA, 

експресія 

низькоафінного 

PBP2a, гідроліз β-

лактамазами 

Цефтаролін β-лактамний 

(п‟яте покоління 

цефалоспоринів) 

Ковалентне 

зв‟язування з PBP, у 

тому числі PBP2а 

Мутації в PBP2a 

Ванкоміцин Глікопептид Зв‟язування зі 

стебловим пептидом 

Набуття vanA, 

пониження 

експресії PBP4 

Лінезолід Оксазолідінон Унеможливлює 

утворення комплексу 

ініціації в рибосомі 

Метилювання гену 

23S рРНК 

Доксициклін Тетрациклін Зв‟язування з 30S-

субодиницею 

рибосоми 

Активація 

протонних помп та 

захист рибосом 

через RPP 

Гентаміцин Аміноглікозид Зв‟язування з 30S-

субодиницею 

рибосоми 

Метилювання чи 

мутації в гені 30S 

рРНК 

 

Класи А, С, та D структурно подібні до PBPs [22, 23, 24] (рис. 4); 

розповсюдженою є думка, що ці класи еволюціонували з PBP, декретованими 

ґрунтовими мікроорганізмами [25]. 
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Рис. 4 – Порівняння структур β-лактамаз та PBP. (А) β-лактамаза РС1 

S. aureus містить у своєму активному центрі Ser70 та Glu166. (Б) PBP2a 

S. aureus містить Ser403 в якості неклеофільного залишка. Петля між β3 та 

β4, що обмежує доступ до активного центра, є рухомою в більшості PBP. 

 

PC1 (ензим класу A) здатен гідролізувати β-лактами зі швидкістю, 

значно більшою за таку в дикого типу PBPs, що призводить до великого 

спаду концентрації антибіотика ще до того, як він досягає ензима-мішені [22, 

24, 26]. Варто відмітити, що більше 95% стафілококових ізолятів 

характеризуються резистентністю до β-лактамних антибіотиків [27]. 

Секреція РС1 до навколишнього середовища клітини відбувається за 

складним сигнальним механізмом. Гени, що кодують PC1, blaZ, розташовані 

на транспозонному елементі великої плазміди та зв‟язані з двома 

регуляторними генами: blaR1, який кодує інтегральний мембранний 

рецептор, та blaI, який кодує рецептор зв‟язування цитоплазматичної ДНК 

[28] (див. рис. 3). Було проведено тривалі дослідження індукції експресії PC1, 

результати показали поступове ацилування екстрацитоплазматичного домену 

BlaR β-лактамним антибіотиком, за чим наступає стадія формування 

фрагмента деградації пептидоглікану. Це викликає цитоплазматичний 

сигнал, який зрештою інактивує репресор BlaI, наслідком чого є експресія β-

лактамази [29, 23]. 
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Більш високі рівні резистентності до β-лактамних антибіотиків у 

S. aureus, як, наприклад, у випадку MRSA, викликані експресією 

модифікованих PBP. Штами MRSA містять мобільний генетичний елемент 

SCCmec, який, як вважають учені, був набутий у результаті горизонтального 

переносу генів від штамів S. sciuri [30]. Один з генів цієї касети – mecA, який 

є висококонсервативним серед клінічних ізолятів MRSA та кодує PBP2a. 

PBP2a набагато менш чутливий до β-лактамних антибіотиків за інші PBP, які 

в нормі експресуються зі S. aureus (PBP 1–4). PBP2a має низьку афінність до 

ряду β-лактамних антибіотиків, які широко застосовуються в клінічний 

практиці [31]. Кристалографічна структура PBP2a трохи прояснила механізм 

резистентності: деформація активного центру призводить до неефективного 

утворення ковалентного комплексу між антибіотиком та сериновим 

залишком активного центру – етапу, критичного для блокування 

транспептидації β-лактамами [32]. Таким чином, PBP2a залишається 

активним навіть за дуже високих концентрацій β-лактамів, гарантуючи 

виживання бактеріальних клітин. 

Поява MRSA викликала підвищений ажіотаж на глікопептид 

ванкоміцин для лікування інфекцій. Дія ванкоміцину та інших глікопептидів 

заснована на зв‟язуванні з послідовністю D-Ala-D-Ala С-термінального 

пептида ліпіда ІІ, фізично блокуючи його впізнавання  PBPs [33]. Після 

інтенсивного використання ванкоміцину з‟явилися ще два типи 

резистентності: штами VISA, які мають малозв‟язану клітинну стінку та 

акумулюють мішені D-Ala-D-Ala на периферії (це зрештою призводить до 

секвестрування ванкоміцину), та VRSA, які показують високу степінь 

стійкості до ванкоміцину. Штами VISA зазвичай з‟являються внаслідок 

пролонгованого використання ванкоміцину через інвазивні інфекції, часто 

призводить до поганих клінічних результатів. Появу штамів VISA 

пов‟язують із мутаціями в локусах, які відіграють ключову роль у 

метаболізмі клітинної стінки, у тому числі послаблення експресії PBP4 [34], 

результатом чого є акумуляція муропептидних мономерів, які секвеструють 
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великі кількості ванкоміцину. Нещодавно активацію двокомпонентної 

системи WalRK також пов‟язали з розвитком фенотипу VISA [35]. 

Виникнення VRSA було пов‟язане з трансфером оперона vanA від 

бактерій роду Enterococcus [36]. Оперон vanA є відповідальним за синтез 

модифікованого прекурсора пептидоглікану, який закінчується D-Lac замість 

D-Ala, ця заміна надзвичайно знижує афінність прекурсора пептидокгікану 

до глікопептидів. Ізоляти VRSA часто належать до лінії MRSA та часто 

спостерігаються у пацієнтів з історією колонізації стійкими до ванкоміцину 

штамами ентерококів [37]. Незважаючи на таку гнучкість S. aureus у плані 

стійкості до антибіотиків, нові стратегії пошуку лікарських засобів роблять 

можливою боротьбу зі стафілококовими інфекціями. 
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РОЗДІЛ ІІ. МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНІ ШТАМИ PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 

 

2.1. Поширеність MRDPA у світі 

P. aeruginosa є опортуністичним патогеном, який є однією з головних 

причин інфікування людей у госпіталях та хвороб у людей з муковісцидозом 

[38]. Ці Грам-негативні палички мають неклональну епідемічну структуру 

популяції. Тим не менш, є декілька широко розповсюджених ліній (ST111, 

ST175, ST235, ST244 and ST395), які часто асоціюються зі спалахами 

інфекції. ST395 є найбільш поширеним серед цих «міжнародних» клонових 

ліній, які найчастіше пов‟язують з високим ризиком зараження в медичних 

установах, головним чином через їх стійкість до переважної більшості 

антибіотиків [39-41]. 

Про поширеність певних штамів, клонових ліній чи кладів у світі 

говорити досить важко через недостатньо всебічний характер вивчення цього 

питання. Дані про поширення 14 кладів P. aeruginosa ST395 вказують на 

хаотичність розповсюдження даної клонової лінії (рис. 5 [42]). 

 

2.2. Механізми резистентності до антибіотиків у MRD-PA 

Інфекції, викликані P. aeruginosa, піддаються лікуванню надзвичайно 

важко через внутрішні механізми резистентності цього мікроорганізма до 

багатьох класів антибіотиків, а резистентність до інших класів може бути 

відносно легко набутою. Усі відомі типи резистентності до антибіотиків – 

внутрішня, набута та адаптивна – характерні для бактерій даного виду (див. 

Таблиця 2), іноді всі ці механізми зустрічаються всередині одного ізоляту. 
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Рис. 5 – Поширеність ізолятів ST395 у світі. Країни походження ізолятів 

виділено сірим кольором. Радіуси кругових діаграм пропорційні кількості 

ізолятів, зібраних у кожній країні. Площа кожного сектору діаграми 

пропорційна кількості ізолятів і кожної клади. 

Таблиця 2 

Приклади механізмів резистентності до антибіотиків у P. aeruginosa 

Механізм Тип Приклад 

Ефлюксні 

помпи 

Внутрішній MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN, 

MexXY-OprM (цефалоспорини, 

карбапенеми, аміноглікозиди, кінолони, 

уреідопеніциліни) 

Непроникність 

зовнішньої 

мембрани 

Внутрішній OprF, OprD, OprB (карабапенеми, 

аміноглікозиди, кінолони) 

β-лактамази Внутрішній AmpC (пеніциліни) 

Місцеві мутації Набутий ДНК-гіраза, ДНК-топоізомераза (кінолони) 

MexZ (кінолони, цефапіми, аміноглікозиди) 

Горизонтальний 

перенос генів 

Набутий Метало-β-лактамази, ESBLs – extended 

spectrum β-lactamases – (пеніциліни, 

цефалоспорини, карбапенеми) 

Зміни в 

мембранах 

Адаптивний Модифікації ліпіда А (аміноглікозиди, 

поліміксими) 

Посилена експресія AmpC (пеніціліни) 
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Масштаби резистентності постійно зростають, незважаючи на 

комбіновану антимікробну терапію [43]. Оскільки на даний час існує лише 

невелика кількість відносно нових лікарських препаратів для боротьби з 

P. aeruginosa, спеціалісти повернулися до використання старих антибіотиків, 

наприклад, поліміксинів, від яких попередньо відмовилися через високі 

показники токсичності [4]. Незважаючи на численні звіти про нефроно- та 

нейротоксичність, пацієнтам з муковісцидозом та рецидивними 

мультистійкими бактеріальними інфекціями продовжували протягом 

багатьох років прописувати колістин – поліміксиновий препарат – через 

інгаляції [44]. Це гарно демонструє, що резистентність до антибіотиків є 

проблемою, яка має великий вплив на терапевтичні методики. 

Внутрішня резистентність закодована у хромосомі мікроорганізма. У 

випадку P. aeruginosa внутрішня резистентність виникає через низьку 

проникність зовнішньої мембрани цієї бактерії, конститутивну експресію 

ефлюксних помп (Мех) та наявність у природі хромосомної β-лактамази 

AmpC, експресію якої треба індукувати [45]. Зовнішня мембрана є 

напівпроникним бар‟єром, що обмежує надходження малих гідрофільних 

молекул, наприклад, β-лактамних антибіотиків, до каналів поринових 

протеїнів, які занурені в товщу зовнішньої мембрани. Підраховано, що 

зовнішня мембрана P. aeruginosa у 100 разів менш проникна, ніж така в 

Escherichia coli, має менше великих поринових каналів (утворюються за 

рахунок протеїна OprF) та відносно велику кількість малих поринових 

каналів (утворені OprD та OprB) [46]. Для P. aeruginosa було описано шість 

ефлюксних помп з родини RND (Resistence-Nodulation-Division), хоча ще 12 

було ідентифіковано аналізом геному [47]. За рахунок активного транспорту 

ці помпи здатні повертати до зовнішнього середовища велику кількість 

різних антибіотиків, наприклад, MexAB–OprM та MexXY–OprM здатні разом 

переносити з клітини β-лактами, хлорамфенікол, флуорокінолони, макроліди, 

новобіоцин, сульфонаміди, тетрациклін, триметопрім та аміноглікозиди [4, 

47]. β-лактамаза, AmpC, знаходиться в периплазмі та здатна ефективно 
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гідролізувати деякі β-лактамні антибіотики, наприклад, пеніциліни та 

цефалоспорини. Цей ензим зазвичай експресується в малих кількостях, проте 

його експресію можна підсилити за рахунок появи в навколишньому 

середовищу субінгібіторних концентрацій певних β-лактамів. Резистентність 

за рахунок ефлюксних помп та AmpC тісно пов‟язана з обмеженою 

проникністю зовнішньої мембрани, оскільки концентрації β-лактамів у 

периплазмі залежить від ефективності на швидкості їх транспортування через 

порини зовнішньої мембрани [48]. 

Набута резистентність може бути результатом генетичного трансферу 

та подальшої експресії касет генів, отриманих бактерією, чи результатом 

мутацій у генах, у тому числі й регуляторів, які стабілізують чи посилюють 

внутрішні механізми стійкості до антибіотиків. Мобільні генетичні елементи, 

такі як плазміди та транспозони, можуть передаватися від бактерії до бактерії 

через кон‟югацію, трансфекцію чи трансдукцію та надавати резистентність 

до одного чи групи антибіотиків реципієнтам, які в нормальних умовах 

стійкості не мають. Такі генетичні елементи можуть навіть посилювати 

механізми внутрішньої стійкості P. aeruginosa, наприклад, трансфер та 

експресія додаткової β-лактамази може посилити стійкість до певних β-

лактамних антибіотиків та/або збільшити кількість β-лактамів, до якої 

проявляється стійкість. Набута стійкість може виникнути й у випадку, коли 

мутація в регуляторному гені призводить до неправильної регуляції вже 

існуючих механізмів стійкості. Наприклад, для випадку природних 

індукторів, таких як аміноглікозиди та інші антибіотики, мішенню яких є 

рибосоми, мутація в mexZ, що в нормальному стані супресує mexXY, 

призводить до надмірної експресії ефлюксної помпи MexXY [49]. Мутації, 

результатом яких є зміна мішені антибіотика, також сприяють виникненню 

антибіотикорезистентності. Наприклад, мутація гена ДНК-гірази зменшує 

афінність ензима до флуорокінолонів та викликає стійкость до даної групи 

антибіотиків [46, 47]. 
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Адаптивна стійкість виникає, коли умови навколишнього середовища – 

різні стреси (наприклад, дія субінгібіторних концентрацій антибіотиків), 

особливі форми росту (наприклад, утворення біоплівок чи розвиток на 

рухливих поверхнях), асоціація з епітеліальною тканиною, – призводять до 

підвищення стійкості до антибіотиків. Такі умови призводять до зміни в 

експресії генів, результатом чого стає їх підвищена активність, яка й 

призводить до антибіотикорезистентності [46]. Один із найкраще описаних 

механізмів адаптивної резистентності у P. aeruginosa призводить до стійкості 

до катіонних протимікробних пептидів. У дуже специфічних умовах індукції 

(лімітування концентрації йонів Mg
2+

, дія пептидів та поліміксинів, взаємодія 

з епітелієм) ряд сенсорних кіназ, у тому числі PhoQ, PmrB, ParS, CprS, 

незалежно одна від одної підсилюють експресію оперона amBCADTEF-udg, 

це викликає синтез та лігування аміноарабінози до ліпіду А [50]. Ця 

модифікація призводить до пониженої взаємодії даних катіонних пептидів із 

зовнішньою мембраною зменшуючи негативних заряд на ліпополісахариді. 

Цей ефект є тимчасовим і зникає, як тільки умови навколишнього 

середовища повертаються до вихідних. 

Успіхом у якості опортуністичного патогена P. aeruginosa завдячує 

різноплановості та адаптивності, закодованим у геномі мікроорганізма. У 

порівнянні з іншими бактеріями, що спричиняють різного роду інфекції, 

P. aeruginosa має відносно великий геном у 6,22-6,91 Мб [52]. 

Секвенування великої кількості штамів показало, що геном у бактерій 

даного виду влаштований у вигляді послідовності консервативних регіонів, 

інкрустованих регіонами «генетичної гнучкості», унікальними для кожного 

штаму [53]. Через це кажуть, що P. aeruginosa має коровий (від англ. «core» – 

ядро) геном, що складається з консервативного набору генів, однакового для 

усіх штамів та являє собою 90% усього генетичного контенту. Також є 

«додатковий» геном, який містить гени, які знайдено лише у невеликої 

кількості штамів. Ключовою особливістю геному P. aeruginosa є велика 

кількість генів-паралогів, утворених внаслідок генетичних дуплікацій, які 
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еволюціонували незалежно, утворили різні родини генів, які функціонально 

переплітаються але мають окремі функції чи регуляторні механізми. 

Поєднання з підвищеним метаболічним та функціональним різноманіттям 

наводить на думку, що еволюція геному P. aeruginosa у більшій мірі йшла у 

напрямку адаптивності під селективним тиском навколишнього середовища 

[52]. 

P. aeruginosa відома за свою метаболічну гнучкість, цю бактерію було 

ізольовано з чисельної низки бідних на поживні речовини середовищ, у тому 

числі й із поверхонь у медичних установах. Рід Pseudomonas як такий 

відрізняється тим, що у лабораторних умовах віддає перевагу зростанню на 

середовищах, багатих трикарбоновими кислотами замість цукрів. Не дивно, 

що секвенування штаму PAO1 (першого секвенованого штаму P. aeruginosa) 

виявило близько 300 цитоплазматичних транспортних систем та відповідну 

кількість генів, що кодують ензими, які (теоретично) беруть участь у β-

окисненні різноманітних карбонових сполук [54]. Більшість згаданих 

транспортних систем необхідні для імпорту поживних речовин та інших 

малих молекул. Було ідентифіковано декілька моно-, ди- та 

трикарбоксилатних транспортних систем, хоча кількість транспортерів 

цукрів є надзвичайно малою в порівнянні із системами E. coli. 

Але ще більш незвичним за метаболічну гнучкість є кількість суто 

регуляторних генів, які містяться в геномі P. aeruginosa. За результатами 

секвенування PAO1 було передбачено наявність 521 генів, що кодують 

регуляторні протеїни. Ця цифра складає близько 10% усього геному, 

набагато більше за відповідні характеристики в бактерій з меншими 

геномами. Аналіз бактеріальних геномів продемонстрував, що бактерії, 

здатні вижити в різноманітних середовищах, мають більшу частку геному, 

присвячену регуляторним протеїнам, ніж бактерії, спеціалізовані на 

виживанні у специфічних умовах. Багато ідентифікованих регуляторних 

протеїнів належали до класу двокомпонентних регуляторних систем, які 
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дозволяють бактеріям швидко адаптуватися до змін навколишнього 

середовища. 

Інші системи також було ідентифіковано у P. aeruginosa, що дали 

більше розуміння механізмів патогенності та персистентності даного 

мікроорганізма. Серед інших, P. aeruginosa має численні системи 

внутрішньої антибіотико-резистентності, секреції протеїнів та факторів 

вірулентності [54]. Ще більш вражаючим є той факт, що 45,8% усіх 

відкритих рамок зчитування містили гени, чию функцію не змогли 

визначити. Хоча багато з цих генів мали суттєвий рівень гомології до 

передбачених генів із невідомою функцією в інших бактерій, більшість не 

була гомологічною до раніше секвенованих генів. Через 10 років після 

секвенування PAO1 лише 153 невідомих генів були функціонально 

охарактеризовані [55], але більшість і досі залишаються гіпотетичними. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОТЕЇНИ ЯК МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

3.1. Особливості протеїнів як потенційних мішеней 

Бактеріальні протеїни мають відповідати декільком критеріями для 

того, щоб їх можна було вважати потенційними мішенями для лікарських 

засобів: 

1) білок є незамінним для бактерії (наприклад, якщо його 

інгібування призводить до лізису клітини); 

2) не існує гомолога з такими ж або схожими функціями у ссавців; 

3) таргетований білок має бути висококонсервативним серед різних 

видів бактерій; 

4) білок може бути зв‟язаним з малим лігандом, що призводить до 

зміни функціонування першого. Такі сполуки мають не лише проявляти явну 

протимікробну дію та бути ефективними, але й мати високий рівень 

селективності по відношенню до таргетного протеїна. 

Є й низка критеріїв, які є бажаними, але не завжди реально їх 

притримуватися. Наприклад, потенційна мішень повинна бути стабільною у 

розчинній формі та формувати якісні кристали для проведення 

кристалографічних досліджень; також бажаною є якнайменша схильність до 

мутацій або хоча б відсутність мутацій у ділянках, які кодують активні 

центри ензимів. Часто підбір мішені під час розробки антибіотиків є 

обмежуючим по часу фактором [56]. 

До 2000 року було визначено лише приблизно 500 мішеней, серед яких 

лише 120 мали асоційовані препарати, які застосовувалися в клінічній 

практиці [57]. Завершення проекту з розшифрування геному людини та 

численних геномів різноманітних патогенних мікроорганізмів дало змогу 

підрахувати кількість протеїнів – 4000 – для таргетування [58]. Це 

надзвичайно величезний резервуар для дослідників, хоча раціональних 

підходів для майнингу цього масиву даних мало [59]. Гарним прикладом цієї 

проблеми є ситуація з FabI та FabH [60] (уже визначеними потенційними 
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мішенями), які не змогли проконвертувати у власне мішені. Через це 

останнім часом фокус учених зсувається в сторону класичного фенотипового 

скринінгу та повторної валідації старих лідів. Слід зазначити, що подібні 

підходи виключають використання сучасних технік раціонального дизайну в 

медичній хімії [61]. Таким чином, програми пошуку протимікробних засобів 

можуть фокусуватися або на інгібуванні класичних мішеней, або шукати 

нові. 

 

3.2. Підходи до визначення мішеней біоінформатичними методами 

Відкриття нових лікарських засобів є надзвичайно складною задачею 

на всіх етапах, потребує багато часу та висококваліфікованої праці. Ця 

ситуація є чималим викликом для дослідників, які намагаються знайти 

альтернативні та більш дешеві методи пошуку нових кандидатів у лікарські 

засоби проти різноманітних інфекційних агентів, наприклад, MRSA та MRD-

PA [62]. Корисним методом викорінення інфекцій здається ідентифікація 

унікальних мішеней поміж патогенів, серед яких є й резистентні штами. 

Інформація про незамінність генів та продуктів їх експресії також вважається 

надзвичайно корисною для визначення потенційних мішеней у розробці 

антибіотиків. Наразі поширеними експериментальними методами для 

визначення незамінності генів є нокаут, РНК-інтерференція та умовний 

нокаут, хоча всі вони є дорогими, потребують багато часу та великих вкладів 

у працю. 

У наш час геноми більше 1000 патогенних мікроорганізмів є 

доступними в базі даних NCBI. Цей величезний запас даних потребує 

використання ефективних комп‟ютерних алгоритмів. Наявні технології 

аналізу генетичної інформації виявили деякі характеристики незамінних 

генів, наприклад, еволюційна консервативність, форма спіралі, патерн мережі 

взаємодій з протеїнами, високі рівні експресії, вміст GC, кількість 

амінокислотних залишків у відповідних протеїнах, локалізація протеїнів у 

клітини [63, 64]. 
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Сучасні поступи у комп‟ютерній філології дозволяють ідентифікувати 

й характеризувати незамінні протеїни швидше за класичні методи. 

Одночасно з цим розвиток геноміки і протеоміки дозволяють передбачати 

функції потенційних мішеней з високою точністю. Комбінування цих двох 

концепцій формує новий підхід до ідентифікації нових мішеней лікарських 

засобів методами in silico, а саме використовувати біоінформатичні бази 

даних та засоби обробки інформації в них. Це здійснює революцію в процесі 

відкриття ліків у реальному часі.  

Для ідентифікації нових потенційних мішеней запропоновано ряд 

методів. Серед них біоінформатичні підходи є найбільш швидкими та 

економічно вигідними. Наприклад, субтрактивний геномний аналіз вже 

використали для ідентифікації мішеней різних патологічних штамів 

Staphylococcus aureus таких як Staphylococcus aureus subsp. aureus 

MW2 (CA-MRSA) [65], Staphylococcus aureus N315 [66], Staphylococcus aureus 

ST398, S. aureus 252 [67, 68], ванкоміцинрезистентний Staphylococcus aureus 

[69]. Саме такий підхід ми й застосували в даній роботі. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИ 

Процедура визначення потенційних молекулярних мішеней у даній 

роботі включала в себе формування початкового набору протеїнів, аналіз 

послідовностей останніх та подальший структурний аналіз відібраних білків. 

Для обох досліджених патогенів методики дещо відрізнялися. Спрощену 

схему аналізу подано на рисунку 6. 

 

 

Рис. 6 – Схема аналізу 

 

4.1. Отримання протеому штамів MRSA та P. aeruginosa PAO1 

Повні протеоми шести метицилінрезистентних штамів S. aureus та 

P. aeruginosa PAO1 були завантажені у форматі FASTA з бази даних NCBI 

Protein, яка містить послідовності з GenBank, TPA, RefSeq, PRF, PIR, 

SwissProt та PDB. Окрім самих послідовностей, NCBI також надає загальну 

інформацію про анотацію геному цільового штаму. 
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4.2. Порівняння протеомів 

Для отримання вихідного набору протеїнів для подальшого аналізу 

MRSA ключі доступу NCBI (англ., accession numbers, ACs) протеїнів різних 

штамів були порівняні за допомогою власного скрипта, написаного на мові 

програмування Python v. 3.7.1. Лише протеїни з однаковими ключами були 

додані до вихідного набору, інші не розглядалися в рамках даної роботи, 

оскільки вони можуть мати суттєві відмінності між штамами, що може 

впливати на ефективність потенційних лікарських засобів. 

 

4.3. Визначення не гомологічних до людських послідовностей 

Вихідний набір протеїнів було піддано аналізу в Protein BLAST проти 

протеому людини з граничним значенням Е-value 10
-3

. В якості вагової 

матриці було обрано BLOSUM62, ненадлишкові послідовності протеїнів 

було обрано в якості пошукового набору в базі даних. Протеїни з високою 

подібністю до людського протеому були вилучені з набору і не брали до 

уваги при подальшому аналізі. 

 

4.4. Визначення незамінних послідовностей 

Набір негомологічних протеїнів було піддано вирівнюванню проти 

Database of Essential Genes [70]. Остання версія цієї бази даних вістить 

незамінні гени двох штамів S. aureus – NCTC 8325 та N315. Дана база містить 

336 незамінних генів P. aeruginosa PAO1. Послідовності було відфільтровано 

з наступними установками: blastp в якості алгоритму, BLOSUM62 в якості 

вагової матриці, граничне значення Е-value 10
-5

, мінімальна вага 

вирівнювання 100. 

 

4.5. Аналіз метаболічних шляхів 

Використовуючи дані та засоби з KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes 

and Genomes), було проведено аналіз метаболічних шляхів. KEGG – 

інтегрована база даних, яка містить системну, геномну, хімічну та медичку 
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інформацію, що дозволяє в різній мірі інтерпретувати послідовності 

протеїнів та інші дані [71, 72]. Усі незамінні негомологічні послідовності 

аналізувалися за допомогою KEGG Automatic Annotation Server (KAAS). 

Даний сервіс проводить функціональну анотацію генів чи протеїнів 

алгоритмами BLAST чи GHOST [73]. У даній роботі в якості алгоритма 

вирівнювання було використано blastp. На основі отриманого списку ключів 

KO було відібрано білки без функціональної подібності до людських. 

 

4.6. Визначення новизни протеїнів у якості мішеней 

Для відокремлення вже відомих мішеней від нових було використано 

Protein BLAST проти бази даних DrugBank. Остання версія DrugBank (5.1.0) 

містить 11 143 лігандів, у тому числі 2 555 затверджених 

низькомолекулярних лігандів, 965 затверджених біофармацевтичних 

молекул, 121 нутрацевтиків та більш ніж 5 145 експериментальних 

лігандів [74]. 

 

4.7. Передбачення локалізації протеїнів в клітині 

Важливим питанням при виборі потенційної мішені є її локалізація в 

клітині, оскільки це визначає методи екстракції та очищення протеїнів. Для 

визначення локалізації незамінних негомологічних потенційних мішеней біло 

використано сервіси PSORT v. 3.0.2 [75], CELLO v. 2.5 [76], iLoc-Gpos [77] та 

Pred-Lipo [78]. Слід зазначити, що у випадку P. aeruginosa PAO1 було 

використано лише PSORT v. 3.0.2 та CELLO v. 2.5, оскільки iLoc-Gpos та 

Pred-Lipo не призначені для визначення локалізації протеїнів у Грам-

негативних бактерій. Певну локалізацію було приписано білку лише за умови 

узгодження між собою усіх використаних для аналізу сервісів. 

 

 

 

4.8. Пріоритизація мішеней 
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Хоча попередні кроки визначили новизну мішені, у випадку 

P. aeruginosa PAO1 нам довелося проводити додаткову ручну валідацію для 

вилучення із сету протеїнів, що функціонально є відомими мішенями без 

затверджених в якості лікарських засобів лігандів. Цей етап призвів до 

суттєвого скорочення набору протеїнів для подальшого структурного 

аналізу. 

4.9. Структурний аналіз протеїнів 

Тривимірні структури цільових протеїнів було згенеровано на базі 

гомологічного моделювання веб-серверами SWISS-MODEL [79], Phyre2 [80], 

I-TASSER [81] та MODELLER [82]. Точність цих моделей було перевірено за 

допомогою веб-сервера MolProbity [83]. Структури темплатів було отримано 

з Protein Data Bank. У випадках, коли провести гомологічне моделювання 

було неможливо, 3D структури будувалися ab initio за допомогою I-TASSER. 

Змодельовані структури потенційних мішеней біли проаналізовані в ProBiS 

Tools [84] для передбачення сайтів зв‟язування лігандів. 
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РОЗДІЛ V. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

5.1. Аналіз штамів MRSA 

Метою даного дослідження було визначення новий потенційних 

мішеней метицилінрезистентного S. aureus (MRSA) за допомогою методів in 

silico. Комбінація субтрактивного геномного аналізу та порівняльної 

протеоміки є потужним методом для визначення унікальних послідовностей 

з певними метаболічними функціями. 

Слід зазначити, що не всі метицилінрезистентні штами S. aureus мають 

повністю відсеквенований геном чи анотований протеом. Через це у даній 

роботі порівняно протеоми лише вже відсеквенованих штамів, а саме: MRSA 

ATCC BAA-1680 [85], H-EMRSA-15 [86], LA MRSA ST398 [87], MRSA 252 

[88], ST772 MRSA [89] та UTSW MRSA 55 [90]. 

Загальна кількість протеїнів для кожного штама наведено в таблиці 3. 

Інформацію було добуто з бази даних NCBI Protein. 

 

Таблиця 3 

Загальна кількість протеїнів розглянутих штамів 

Штам Ізолят (якщо є) Загальна кількість протеїнів 

MRSA ATCC BAA-

1680 

25b 2874 

 26b 2872 

 27b 2873 

 29b 2873 

 31b 2873 

H-EMRSA-15 - 2775 

LA MRSA ST398 - 2767 

MRSA 252 - 2819 

MRSA ST772 - 2806 

UTSW MRSA 55 - 2976 

 

За описаною вище методикою ми проаналізували протеоми MRSA у 

кілька послідовних етапів, результати яких наведено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Результати субтрактивного аналізу для MRSA 

Аналітичний етап Загальна кількість протеїнів 

Вихідний набір протеїнів 326 

Негомологічні протеїни 172 

Незамінні протеїни 45 

Протеїни після аналізу з KEGG 28 

Потенційно нові мішені 22 

Протеїни, зв‟язані з мембраною 2 

 

Порівняння протеїнів різних штамів показало, що лише 326 

послідовностей є спільними серед них. Отриманий набір не вичерпує пул 

подібних протеїнів через можливу невідповідність ключів доступу з різних 

джерел, але все ще може вважатися адекватним для пошуку спільних 

молекулярних мішеней. Для пришвидшення даного етапу було написано 

програму на мові Python v. 3.7.1: 

 

#Open the needed files for the first 

iteration 

input_set_1=open(„file_name.txt', 'r') 

input_set_2=open('buffer.txt', 'r') 

output=open('resulting_set.txt', 'w') 

 

my_output=[] 

my_set_1=[] 

my_set_2=[] 

 

#Making my protein table into a list 

for line in input_set_1: 

    my_set_1.append(line) 

for line in input_set_2: 

    my_set_2.append(line) 

 

#Checking for the same Accesion 

Codes 

for proteinID in my_set_1: 

    if proteinID in my_set_2: 

        my_output.append(proteinID) 

output_string=str(my_output) 

for element in my_output: 

    output.write(str(element)) 

 

#Closing all files 

input_set_1.close() 

input_set_2.close() 

output.close() 

 

Вважається, що у бактерій гомологічні до людських протеїни виникли 

у процесі еволюції [91-93]. Низка дослідників пропонують “гіпотезу 

подібності”, за якою гомологія є еволюційною адаптацією патогена для 

запобігання розпізнавання імунною системою організма-хазяїна [94, 95]. 
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Вибір певних гомологів у якості мішеней проти MRSA може призвести до 

перехресних реакцій у людини. Саме тому наступним кроком було піддати 

вихідний набір послідовностей аналізу в Protein BLAST проти всього 

протеому людини з пороговим E-value 10
-3

. Протеїни з великою подібністю 

були вилучені з подальшого аналізу для запобігання крос-реактивності між 

людиною та патогеном під час лікування. Цей етап зменшив кількість 

послідовностей до 172. 

Ми провели визначення незамінності негомологічних протеїнів MRSA 

на основі біоінформатичного передбачення за допомогою гомологічного 

пошуку відомих незамінних генів, визначених технікою антисенс-РНК, двох 

штамів S. aureus – NCTC 8325 та N315 – в DEG. У цього підходу є велика 

перевага. Незамінні гени (та їх відповідні протеїни) складають мінімальний 

набір генів, необхідних для виживання клітини в певних умовах. Білки, 

закодовані відповідними незамінними генами, мають більший потенціал в 

якості мішеней. Protein BLAST у DEG виявив, що 45 послідовностей з 

нашого набору мали гомологію з послідовностями з DEG. Більше того, 

спостерігався певний розподіл кількості гомологів, наприклад, одна 

послідовність мала 4 гомолога в DEG, 11 послідовностей мали по 2 гомолога, 

решта мали всього по одного відповідному гомологу. 

KAAS був використаний для визначення того, чи був набір протеїнів, 

отриманий на попередньому етапі, задіяний у незамінних метаболічних 

шляхах. Аналіз з KAAS дозволив нам вилучити негомологічні незамінні 

протеїни, які потенційно мають ензиматичну активність у реакціях 

людського метаболізму чи подібні функції, наприклад, обробка генетичної 

інформації чи передача сигналів між клітинами. Порівняння було проведено 

між метаболічними мережами людини S. aureus та показало, що 28 із 45 

послідовностей мали високу функціональну подібність до ензимів S. aureus 

та жодної подібності до ензимів людини водночас. 
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Після ручної валідації KO ключів всі послідовності було класифіковано 

у відповідності до їх ортологічної групи, розподіл проаналізованих протеїнів 

по метаболічній мережі подано на рис. 7. 

 

Рис. 7 – Ортологічні групи проаналізованих протеїнів 

 

Оскільки метою даної роботи було визначення нових потенційних 

мішеней, було вирішено визначити новизну передбачених на попередніх 

етапах протеїнів в якості мішеней за допомогою Protein BLAST на DrugBank 

database (DBD) v. 5.1.0. DrugBank є публічним веб-ресурсом, що містить 

детальну інформацію про лікарські засоби, їх взаємодію з мішенями, 

механізми дії та описання взаємодії з іншими малими молекулами, про 

засоби, затверджені FDA, та експериментальні ліки, що проходять стадію 

перевірки FDA. Результати, як подано в таблиці 5, показують, що 6 протеїнів 

з отриманого набору взаємодіють з певними лігандами. 

Було передбачено локалізацію в клітині кожного протеїна за 

допомогою PSORT v. 3.0.2, CELLO v. 2.5, iLoc-Gpos та Pred-Lipo. У сумі 

отримані результати звузили набір протеїнів до двох – білок родини 

TIGR00159 (диаденілатциклаза) та D-аланіл-ліпотейхоатсинтетаза DltB. 
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Таблиця 5 

Протеїни, що взаємодіють з лігандами відповідно до даних з DrugBank 

NCBI Accession Number Ліганд Група 

WP_000290472.1 Тродеандоміцин Затверджено 

WP_001123276.1 2-оксо-3-пентенова кислота Експеримент 

WP_001274017.1 
2-метилтіо-N6-ізопентиніл-

аденозин-5'-монофосфат 
Експеримент 

WP_001549197.1 N-формілметіонін Експеримент 

WP_000692521.1 Флавінмононуклеотид Затверджено 

WP_000562498.1 Кладрібін Затверджено 

 

Диаденілатциклаза є незамінним бактеріальним ензимом, який 

використовує дві молекули АТФ для синтезу важливого вторинного 

месенджера – цикло-диаденілатмонофосфату (ц-дАМФ), що впливає на 

багато процесів та ознак патогена, наприклад, вірулентність, утворення 

клітинної стінки, розмір клітин, йонний транспорт тощо. Таким чином, 

диаденілатциклаза є потенційною мішенню для розробки нових антибіотиків. 

Але на даний момент у науковій літературі повідомлено лише про декілька 

інгібіторів бактеріальної диаденілатциклази. Було показано, що поліфеноли 

інгібують диаденілатциклазу Bacillus subtilis [96]. Також було показано, що 

сурамін, відомий антипаразитичний засіб, є інгібітором диаденілатциклази. 

Низькомолекулярні інгібітори диаденілатциклази S. aureus не відомі. 

DltB пронизує мембрану багато разів і є необхідним для 

D-аланілювання тейхоєвих кислот, що дуже важливо для формування 

клітинної стінки. Делеція gdpP у S. aureus призводить до зменшення розміру 

клітин, підвищення крос-лінкінгу в пептидоглікані, підвищення 

резистентності проти антибіотиків, мішенями яких є клітинна стінка та 

мембрана, порушення роботи калієвих йонних каналів [97]. Тому DltB також 

можна розглядати в якості важливої мішені для антибіотиків. 

Ми побудували 3D моделі для диаденілатциклази та DltB S. aureus, що 

може бути використано для подальшого дизайну лікарських засобів. Для 

визначення шаблону для гомологічного моделювання було проведено 

https://www.drugbank.ca/drugs/DB13179
https://www.drugbank.ca/drugs/DB02005
https://www.drugbank.ca/drugs/DB04464
https://www.drugbank.ca/drugs/DB03247
https://www.drugbank.ca/drugs/DB00242
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вирівнювання послідовностей на базу PDB, використовуючи рBLAST. Було 

встановлено, що найкращу гомологію до диаденілатциклази S. aureus має 

диаденілатциклаза Listeria monocytogenes (ключ доступу в PDB: 4RV7). Ми 

побудували чотири гомологічні моделі диаденілатциклази S. aureus на основі 

кристалічної структури диаденілатциклази L. monocytogenes за допомогою 

вер-серверів Swiss-Model, Phyre2, I-TASSER та програмного пакету Modeller. 

Ці гомологічні моделі були валідовані веб-сервером MolProbity. 

Комплексний бал MolProbity (score) поєднує в собі клешскор, розрахунок 

ротамерів та Рамачандранових карт. Score для моделі Swiss-Model склав 1.66, 

для моделі Phyre2 – 2.42, для моделі I-TASSER – 3.85, для моделі Modeller – 

3.49. Таким чином, відповідно до отриманих результатів, гомологічна модель 

з найкращим скором, отримана на базі сервера Swiss-Model, була обрана для 

подальшого аналізу. 

Суперпозицію гомологічної моделі диаденілатциклази S. aureus 

(червоний колір) та кристалічної структури диаденілатциклази 

L. monocytogenes (синій колір) показано на рисунку 8. У якості ліганда для 

проведення моделювання було обрано молекулу АТФ. Отримані структури 

були далі проаналізовані для визначення амінокислотних залишків 

зв‟язування модельного протеїна в радіусі 7 Å від ліганда (рис. 9). 

Суперпозиція активних центрів гомологічної моделі (атоми Карбону 

позначено зеленим кольором) та шаблонної структури (атоми вуглецю 

позначено білим кольором) показує, що структура цих протеїнів є дуже 

схожою. 

Оскільки після BLAST ми не ідентифікували жодного гомологічного 

протеїна до DltB, 3D модель потрібно було генерувати лише ab initio. Нами 

було побудовано модель DltB S. aureus за допомогою веб-сервера I-TASSER. 

Confidence score (C-score) для найкращої моделі склав (-1.29). C-score в 

I-TASSER – це величина, що характеризує якість передбаченої моделі. 

 



39 
 

 

Рис. 8 – Суперпозиція гомологічної моделі диаденілатциклази S. aureus 

(червоний колір) та та кристалічної структури диаденілатциклази L. 

monocytogenes (синій колір). Лігандом є одна молекула АТФ. 

 

 
 

Рис. 9 – Суперпозиція активних центрів гомологічної моделі (атоми Карбону 

позначено зеленим кольором) та шаблонної структури (атоми вуглецю 

позначено білим кольором). Лігандом є одна молекула АТФ. 
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Зазвичай цей показник варіює від -5 до 2. Score у MolProbity для цієї 

гомологічної моделі склав 3.63. Також нами було використано пакет ProBis 

для визначення сайтів зв‟язування змодельованого білка DltB. Два потенційні 

сайти зв‟язування малих молекул зображено на рисунку 10. 

 

 

Рис. 10 – Модель D-аланіл-ліпотейхоатсинтетази DltB S. aureus, отримана за 

допомогою сервера I-TASSER. Ліганди (зелений гем та жовтий CYMAL-4) 

вказують на сайти зв‟язування низькомолекулярних сполук. 
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5.2. Аналіз MRD-PA на прикладі P. aeruginosa PAO1 

Окрім визначення потенційних мішеней у S. aureus, метою даного 

дослідження було визначення потенційних мішеней P. aeruginosa. Нами було 

застосовано методи порівняльної геноміки/протеоміки для визначення 

унікальних послідовностей з певними метаболічними функціями для 

подальшої генерації тривимірних моделей відібраних протеїнів. 

За процедурою, описаною в секції МЕТОДИ, у декілька послідовних 

кроків було проаналізовано протеом P. aeruginosa для визначення 

пріоритетних протеїнів. Загальні результати наведено в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Аналізи субтрактивного протеомного аналізу P. aeruginosa 

Етап аналізу Загальна кількість протеїнів 

Початковий набір протеїнів 6376 

Негомологічні протеїни  3079 

Незамінні протеїни 83 

Протеїни після аналізу з KEGG 53 

Потенційно нові мішені 41 

Пріоритетні білки 9 

 

Для запобігання перехресних реакцій з людськими білками першим 

етапом було формування із початкового набору протеїнів списку з 

негомологічних до людських білків. На відміну від ситуації зі S. aureus ми із 

самого початку аналізували протеом одного типового штама патогена, через 

що ми одразу приступили до вирівнювання на цілий людський протеом за 

допомогою Protein BLAST з пороговим значенням E-value 10
-3

. У результаті 

цього етапу кількість послідовностей було зменшено до 3079, а усі 

гомологічні протеїни було виключено зі списку для запобігання перехресних 

реакцій під час перебігу лікування антибіотиками. На цьому етапі ми 
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зменшили теоретичну кількість побічних ефектів, які може викликати 

антибіотик. 

Нами проведено визначення незамінності негомологічних білків 

P. aeruginosa, отриманих на попередньому етапі, на основі 

біоінформатичного передбачення пошуком гомологічних генів P. aeruginosa 

PAO1, які наявні в базі даних DEG. Аналіз за допомогою Protein BLAST по 

336 референтним протеїнам з пороговим значенням E-value 10
-5

, мінімальною 

вагою вирівнювання 100 та BLOSUM62 в якості матриці амінокислотних 

замін виявив 83 послідовності, до яких референтні протеїни мали гомологію. 

Ми використали KAAS для того, щоб визначити, чи беруть участь 

протеїни з результатів попереднього етапу в так званих «унікальних» 

метаболічних шляхах. Аналіз за допомогою KAAS дозволив нам виключити 

із набору негомологічні незамінні протеїни, які потенційно можуть 

проявляти ензиматичну активність по відношенню до реакцій метаболізму 

людини або мають подібну функцію по відношенню до обробки генетичної 

інформації, сигнальних систем клітини та інших процесів. Порівняння 

метаболічних карт P. aeruginosa та людини виявило, що 53 послідовності не 

мали функціональної подібності до людських протеїнів. Серед таким чином 

проанотованих білків найчастіше зустрічалися категорії KAAS “Citric cycle”, 

“Metabolic pathways”, ”Transporters”, “Enzymes”, у той самий час унікальними 

категоріями були “Glyoxylate and dicarboxylate metabolism”, “Histidine 

metabolism”, “Quorum sensing”, “Protein export”, “Streptomycin biosynthesis”, 

“Aminobenzoate degradation” та деякі інші. 

Для визначення новизни відібраних у попередніх етапах протеїнів ми 

скористалися аналізом Protein BLAST по базі даних DrugBank (DBD) v. 5.1.2. 

Результати показали, що серед проаналізованого сету 41 білок не мав ніяких 

відомих взаємодій з лікарськими засобами. 

Після цього було передбачено субклітинну локалізацію кожного 

протеїна за допомогою PSORT v. 3.0.2 and CELLO v. 2.5. Ці програмні засоби 

розроблено спеціально для аналізу Грам-негативних мікроорганізмів, хоча їх 
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можна застосувати й до Грам-позитивних. Слід зазначити, що використані 

засоби були спроможні ідентифікувати трансмембранні протеїни, але 

результати інколи були суперечливими щодо типу мембрани (зовнішньої, 

внутрішньої чи системи цитоплазматичних мембран). Тому нами було 

розглянуто як цитоплазматичні, так і мембранні протеїни, незважаючи на їх 

точну локалізацію в клітині. Список із 29 протеїнів, для яких результати 

аналізу за допомогою PSORT та CELLO узгоджуються, подано в Додатку А. 

На наступному етапі критичним було обрати найкращі протеїни, щоб 

оминути обмеження в часі під час виконання наступних етапів. Чи є білки з 

даною функціональною активністю відомими мішенями в інших 

мікроорганізмах, стало критерієм відбору. Тому лише 9 білків зі списку (див. 

табл. 7) було залишено, кожний з цих протеїнів є відомою мішенню в деяких 

мікроорганізмах, але не для P. aeruginosa. 

 

Таблиця 7 

Перелік потенційних мішеней 

Назва Функція 
Рід бактерій, для якого 

даний білок є мішенню 

Паличкоформуючий білок 

MreD 

Формування муреїну Staphylococcus, 

Escherichia, Clostridium, 

Lactobacillus 

Фумаратгідратаза ЦТК Escherichia 

Білковий компонент 

рибонуклеази P 

Процесинг РНК Escherichia 

Дигідронеоптеринальдолаза Біосинтез фолієвої 

кислоти 

Staphylococcus 

Пантотенаткіназа III типу Синтез коензиму А Micobacterium 

Еноїл-[ацилпротеїн]-

редуктаза FabV 

Біосинтез жирних 

кислот 

Mycobacterium, 

Escherichia, Helicobacter, 

Bacillus, Staphylococcus 

σ-фактор РНК-полімерази  Транскрипція Clostridium, Thermus 

σ-фактор РНК-полімерази 

родини σ-70 (І) 

Транскрипція Clostridium, Thermus 

σ-фактор РНК-полімерази 

родини σ-70 (ІІ) 

Транскрипція Clostridium, Thermus 
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Було побудовано тривимірні моделі всіх зазначених вище протеїнів 

P. aeruginosa, які можна використовувати для подальшого раціонального 

дизайну ліків. Ці моделі було провалідовано за допомогою веб-сервера 

MolProbity. Структуру для білка MreD, єдиного трансмембранного протеїну в 

списку, було змодельовано ab initio веб-сервером Robetta. Білок MreD (murein 

formation D) бере участь у формуванні клітинної стінки бактерії, визначаючи 

її паличкоподібний вигляд. Більшість бактерій залежить від MreB та RodA 

для набуття паличкоподібної форми чи іншої несферичної морфології, 

наприклад, котушки чи стебла. MreD кодується в одному опероні з MreB, 

часто з RodA та PBP-2. MreD є дуже гідрофобним (через що має не дуже 

складну третинну структуру) та різноманітним у плані первинної структури, 

через це приписування його функцій теоретичним білкам на основі гомології 

не завжди є можливим. 

Як результат, ми отримали 5 структур. Три з них мали занадто довгі 

хімічні зв‟язки, ще одна – амінокислотні залишки, конформації яких лежать у 

забороненій зоні діаграми Рамачандрана. Саме тому модель 4 (рис. 11) було 

обрано як оптимальну: клешскор по всіх атомах дорівнює 0, відсутні занадто 

довгі хімічні зв‟язки та «погані» ротамери, комплексний бал MolProbity 

складає 0,50. 

Решта протеїнів були піддані гомологічному моделюванню за 

допомогою сервера SWISS-MODELL (рис. 12). Визначення шаблонних 

протеїнів було проведено з pBLAST по послідовностях у бібліотеці шаблонів 

SWISS-MODEL; результати наведено в таблиці 8. Як і в попередніх 

випадках, якість усіх структур було перевірено за допомогою сервера 

MolProbity. Хоча скор білкового компонента рибонуклеази Р знаходиться в 

«жовтій» зоні, його можна використати для подальшої оптимізації. 

Додатково було визначено RMSD для даних мішеней по шаблонним 

структурам. 
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Рис. 11 – Модель паличкоформуючого білка MreD, скор MolProbity 

становить 0,50. 

 

Суттєві відмінності між шаблоном та отриманою моделлю є лише у 

фумаратгідратази, яку в комбінації з низьким значенням скору MolProbity 

може свідчити про високу варіативність первинної структури даного білка. 

 

 

(а) Дигідронеоптеринальдолаза 

 

 

(б) Пантотенаткіназа III типу 

Рис. 12 – Тривимірні моделі обраних в якостей потенційних мішеней 

протеїнів P. aeruginosa 
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(в) Еноїл-[ацилпротеїн]-редуктаза 

FabV 

 

(г) Фумаратгідратаза 

 

(д) σ-фактор РНК-полімерази родини 

σ-70 (І) 

 

(е) σ-фактор РНК-полімерази родини 

σ-70 (ІІ) 

 

(ж) σ-фактор РНК-полімерази 

 

(з) Білковий компонент 

рибонуклеази P 

Рис. 12 (продовження) – Тривимірні моделі обраних в якостей потенційних 

мішеней протеїнів P. aeruginosa 
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Таблиця 8 

Шаблони для гомологічного моделювання та валідаційні скори відповідних 

моделей 

Назва 
PDB ID 

шаблону 

Організм-

«господар» 

шаблону 

Скор 

MolProbity 
RMSD 

Фумаратгідратаза 5L2R Leishmania major 

 

1.57 5.597 

Білковий компонент 

рибонуклеази P 

2LJP Escherichia coli 2.46 0.160 

Дигідронеоптерин-

альдолаза 

3O1K Vibrio cholerae 1.57 0.210 

Пантотенаткіназа III 

типу 

2F9T Pseudomonas 

aeruginosa 

 

1.08 0.070 

Еноїл-[ацилпротеїн]-

редуктаза FabV 

3ZU2 Yersinia pestis 1.19 0.428 

σ-фактор РНК-

полімерази  

1OR7 Escherichia coli 1.71 0.174 

σ-фактор РНК-

полімерази родини 

σ-70 (І) 

2Q1Z Rhodobacter 

sphaeroides 

 

1.93 1.663 

σ-фактор РНК-

полімерази родини 

σ-70 (ІІ) 

2Q1Z Rhodobacter 

sphaeroides 

 

1.75 0.665 

 

Дигідронеоптеринальдолаза (рис. 12а) є гомооктамером, належить до 

класу ліаз, а саме – альдегідоліаз, які здатні розщеплювати карбон-карбонові 

зв‟язки. Даний ензим каталізує конверсію 7,8-дигідронеоптерину в 6-

гідроксиметил-7,8-дигідроптерин у каскаді реакцій по синтезу 

тетрагідрофолату. Ця альдолаза здатна використовувати L-

треодигідронеоптерин та D-еритродигідронеоптерин в якості субстратів, але 

додатково здатна каталізувати епімеризацію 2‟-атома Карбону 

дигідронеоптерину та дигідромонаптерину. 

Пантотенаткіназа ІІІ типу (рис. 12б) каталізує перший з п‟яти етапів 

синтезу коензима А, що включає в себе перенесення фосфатної групи від 

АТФ до пантотенату, відомого як вітамін В5. Відрізняється дана 
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пантотенаткіназа ІІІ групи від інших двох більш широким філогенетичним 

різноманіттям, також вони не інгібуються КоА. 

Еноїл-[ацилпротеїн]-редуктаза FabV (рис. 12в) є одним із двох еноїл-

ACP-редуктаз у P. aeruginosa, іншою є FabI. Обидві є ключовими 

ферментами при синтезі жирних кислот. Цікавим є факт, що FabV викликає у 

бактерій даного роду резистентність до триклозану. 

Фумаратгідратаза (рис. 12г) каталізує стереоспецифічну конверсію 

фумарату в L-малат у циклі Кребса. Нещодавній кристалографічний аналіз 

цього протеїна в E. coli показав наявність катіонного сайту зв‟язування, 

утвореного боковими ланцюгами трьох з чотирьох субодиниць тетраметру. 

Основу РНК-полімеразного комплексу складають п‟ять субодиниць 

(ββ‟α2ω), але для ініціації транскрипції необхідна ще одна субодиниця – σ-

фактор. До числа останніх належать декілька різних протеїнів, які поділяють 

на дві родини: σ70 (найбільш чисельна родина) та σ54. Цікаво, що у нашому 

випадку нам вдалося точно встановити належність двох з трьох σ-факторів 

(див. рис. 12д та рис. 12е) із числа потенційних мішеней лікарських засобів 

до родини σ70. Для встановлення належності третього протеїна (рис. 12ж) 

необхідно провести більш глибокий аналіз, що виходить за рамки даної 

роботи. 

Білковий компонент рибонуклеази P (рис. 12з) відіграє структурну роль 

у комплексі рибонуклеази Р, яка відповідає за процесинг пре-тРНК, 

формування зрілих тРНК шляхом відщеплення 5‟-кінця. 

Перспективним є раціональний дизайн лікарських засобів на основі 

даних мішеней з метою отримання нових терапевтичних агентів для 

боротьби з мультирезистентними стафілококовими та псевдомонадними 

інфекціями. 

 

  



49 
 

ВИСНОВКИ 

1. Потенційними молекулярними мішенями в MRSA є 

диаденілатциклаза та білок DltB. Потенційними молекулярними мішенями 

MRD-PA є MreD, фумаратгідратаза, білковий компонент рибонуклеази P, 

дигідронеоптеринальдолаза, пантотенаткіназа III типу, еноїл-[ацилпротеїн]-

редуктаза FabV та три σ-фактора РНК-полімерази. 

2. Дані протеїни є негомологічними до протеїнів людини, незамінними, 

новими як молекулярні мішені, беруть участь в унікальних для бактерій 

метаболічних процесах. Мембранними мішенями є DltB та MreD, інші білки 

– цитоплазматичними. 

3. Майже всі просторові моделі, отримані в результаті моделювання ab 

initio та гомологічного моделювання третинної структури, є якісними. Лише 

моделі D-аланіл-ліпотейхоатсинтетази DltB та білкового компонента 

рибонуклеази P потребують подальшої оптимізації, оскільки їх комплексні 

бали MolProbity складають 3.63 та 2.46 відповідно. 

4. Диаденілатциклаза має 1 сайт зв‟язування з лігандами, а DltB – два. 

  



50 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Cheung A.L., Projan S.J., Gresham H. The genomic aspect of virulence, sepsis 

and resistance to killing mechanisms in Staphylococcus aureus.// Curr. Infect. Dis. 

Rep. – 2002 – 4:400–410. 

2. Vuong C., Yeh A.J., Cheung G.Y.C., Otto M. Investigational drugs to treat 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus. // Expert Opin. Investig. Drugs. – 

2016 – 25, 73-93. 

3. Chen F.J., Lo H.J. Molecular mechanisms of fluoroquinolone resistance. 

//J. Microbiol Immunol Infect. – 2003 – 36(1):1–9. 

4. Livermore D.M. Multiple mechanisms of antimicrobial resistance 

in Pseudomonas aeruginosa: our worst nightmare? // Clin Infect Dis. – 2002 – 

34(5):634–640. 

5. Cao H., Lai Y., Bougouffa S., Xu Z., Yan A. Comparative genome and 

transcriptome analysis reveals distinctive surface characteristics and unique 

physiological potentials of Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. // BMC 

Genimics. – 2017 – 18(1), 459-476. 

6. Oliveira D.C., Tomasz A., de Lencastre H. Secrets of success of a human 

pathogen: molecular evolution of pandemic clones of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. // Lancet Infect. Dis. – 2002 – 2. 

7. Enright M.C. The evolution of a resistant pathogen-the case of MRSA. // Curr. 

Opin. Pharmacol. – 2003 – 3. 

8. Aires-de-Sousa M. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus among animals: 

current overview. // Clin Microbiol Infect. – 2017 – 6: 373-380 

9. Grundmann H., Schouls L.M., Aanensen D.M., Pluister G.N., Tami A., 

Chlebowicz M., et al. The dynamic changes of dominant clones of Staphylococcus 

aureus causing bloodstream infections in the European region: results of a second 

structured survey. // Euro Surveill. – 2014 – 19. 

10. Aanensen D.M., Feil E.J., Holden M.T., Dordel J., Yeats C.A., Fedosejev A., et 

al. Whole-genome sequencing for routine pathogen surveillance in public health: a 

population snapshot of invasive Staphylococcus aureus in Europe. // mBio – 2016 

– 7. 

11. Rodriguez-Noriega E., Seas C., Guzman-Blanco M., Mejia C., Alvarez C., 

Bavestrello L., et al. Evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

clones in Latin America. // Int J Infect Dis – 2010 – 14. 

12. Chen C.J., Huang Y.C. New epidemiology of Staphylococcus aureus infection 

in Asia. // Clin Microbiol Infect – 2014 – 20. 

13. Abdulgader S.M., Shittu A.O., Nicol M.P., Kaba M. Molecular epidemiology 

of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Africa: a systematic review. // 

Front Microbiol – 2015 – 6. 

14. Coombs G., Pearson J., Christiansen K., Nimmo G. Staphylococcus aureus 

programme 2010 (SAP 2010). Community survey. MRSA epidemiology and 

typing report on behalf of the Australian Group for Antimicrobial Resistance 

(AGAR). 



51 
 

15. CDC. Four pediatric deaths from community-acquired methicillin-resistant 

Staphylococcus aureusdMinnesota and North Dakota, 1997-1999. // Morb Mortal 

Wkly Rep – 1999 – 48. 

16. Planet P.J., Diaz L., Kolokotronis S.O., Narechania A., Reyes J., Xing G., et al. 

Parallel epidemics of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus USA300 infection in North and South America. // J Infect Dis – 2015 – 

212. 

17. Matteï P.J., Neves D., Dessen A. Bridging cell wall biosynthesis andbacterial 

morphogenesis. // Curr. Opin. Struct. Biol. – 2010 – 20, 749–755. 

18. Vollmer W., Blanot D., de Pedro M.A. Peptidoglycan structure 

andarchitecture. // FEMS Microbiol. – 2008 – Rev. 32, 149–167. 

19. Vollmer W., Seligman S.J. Architecture of peptidoglycan: more data andmore 

models. // Trends Microbiol. – 2010 – 18, 59–66. 

20. Frère J.M., Duez C., Ghuysen J.M., Vanderkerkhove J. Occurrence of a 

serineresidue in the penicillin-binding site of the exocellularDD-carboxy-

peptidase-transpeptidase from Streptomyces R61. // FEBS Lett. – 1976 – 70, 257–

260. 

21. Walsh C. Where will new antibiotics come from? // Nat. Rev. Microbiol. – 

2003 – 1, 65–70. 

22. Frère J.M., Sauvage E., Kerff F. From An enzyme able to destroy penicillin 

tocarbapenemases: 70 years of beta-lactamase misbehaviour. // Curr. Drug Targets 

– 2016 – 17, 974–982. 

23. Fuda C.C.S., Fisher J.F., Mobashery S. β-lactam resistance in 

Staphylococcusaureus: the adaptive resistance of a plastic genome. // Cell. Mol. 

Life Sci. – 2005 – 62, 2617–2633. 

24. Nikolaidis I., Favini-Stabile S., Dessen A. Resistance to antibiotics targetedto 

the bacterial cell wall. // Protein Sci. – 2014 – 23, 243–259. 

25. Ghuysen J.M. Molecular structures of penicillin-binding proteins and β-

lactamases. // Trends Microbiol. – 1994 – 2, 372–380. 

26. Drawz S.M., Bonomo R.A. Three decades of β-lactamase inhibitors. // 

Clin.Microbiol. Rev. – 2010 – 23, 160–201. 

27. Lowy F.D. Staphylococcus aureus infections. // N. Engl. J. Med. – 1998 – 339, 

520–532. 

28. Hackbarth C.J., Chambers H.F. blaI and blaR1 regulate β-lactamase andPBP2a 

production in methicillin- resistant Staphylococcus aureus. // Antimicrob. Agents 

Chemother. – 1993 – 37, 1144–1149. 

29. Amoroso A., Boudet J., Berzigotti S., Duval V., Teller N., Mengin-Lecreulx 

D., Luxen A., Simorre J.P., Joris B. A peptidoglycan fragment triggers β-lactam 

resistance in Bacillus lichenformis. // PLoS Pathog. – 2012 – 8. 

30. Goffin C., Ghuysen J.M. Multimodular penicillin-binding proteins: 

anenigmatic family of orthologs and paralogs. Microbiol. // Mol. Biol. Rev. – 1998 

– 62, 1079–1093. 

31. Pinho M.G., Filipe S.R., de Lancastre H., Tomasz A. Complementation of 

theessential peptidoglycan transpeptidase function of Penicillin-Binding Protein 



52 
 

2(PBP2) by the drug resistance protein PBP2a in Staphylococcus aureus. // 

J. Bacteriol. – 2001 – 183, 6525–6531. 

32. Lim D., Strynadka N.C. Structural basis for the beta lactam resistance of 

PBP2a from methicillin-resistant Staphylococcus aureus. // Nat. Struct. Biol. – 

2002 – 9,870–876. 

33. Walsh T.R., Howe R.A. The prevalence and mechanisms of vancomycin 

resistance in Staphylococcus aureus. // Ann. Rev. Microbiol. – 2002 – 56, 657–

675. 

34. Katayama Y., Sekine M., Hishinuma T., Aiba Y., Hiramatsu K. Complete 

reconstitution of the vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus phenotype of 

strain Mu50 in vancomycin-susceptible S. aureus. // Antimicrob. Agents 

Chemother. – 2016 – 60, 3730–3742. 

35. Cameron D.R., Jiang J.H., Kostoulias X., Foxwell D.J., Peleg A.Y. 

Vancomycin susceptibility in methicillin-resistant Staphylococcus aureus is 

mediated by YycHI activation of the WalRK essential two-component regulatory 

system. // Sci. Rep. – 2016 – 6, 308-323. 

36. Perichon B., Courvalin P. VanA-type vancomycin-resistant Staphylococcus 

aureus. // Antimicrob. Agents Chemother. – 2009 – 53, 4580–4587. 

37. Sievert D.M., Rudrik J.T., Patel J.B., McDonald L.C., Wilkins M.J., Hageman 

J.C. Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus in the United States, 2002–2006. 

// Clin. Infect. Dis. – 2008 – 46, 668–674. 

38. Gellatly S.L, Hancock R.E.W. Pseudomonas aeruginosa: new insights into 

pathogenesis and host defenses. // Pathog. Dis. – 2013 – 67. 

39. Pirnay J.P., De Vos D., Cochez C., Bilocq F., Vanderkelen A., Zizi M., et al. 

Pseudomonas aeruginosa displays an epidemic population structure. // Environ. 

Microbiol. – 2002 – 4. 

40. Woodford N., Turton J.F., Livermore D.M. Multiresistant Gram-negative 

bacteria: the role of high-risk clones in the dissemination of antibiotic resistance. // 

FEMS Microbiol Rev – 2011 – 35:736-755. 

41. Oliver A., Mulet X., Lopez-Causape C., Juan C. The increasing threat of 

Pseudomonas aeruginosa high-risk clones. // Drug Resist Updat – 2015 – 21 : 41-

59. 

42. Treepong P., Kos V.N., Guyeux C., Blanc D.S., Bertrand X., Valot B., 

Hocquet D. Global emergence of the widespread Pseudomonas aeruginosa ST235 

clone. // Clin Microbiol Infect. – 2018 – 3: 258-266 

43. Moore N.M., Flaws M.L. Antimicrobial resistance mechanisms in 

Pseudomonas aeruginosa. // Clin Lab Sci – 2011 – 24: 47–51. 

44. Falagas M.E., Kasiakou S.K. Toxicity of polymyxins: a systematic review of 

the evidence from old and recent studies. // Crit Care – 2006 – 10. 

45. Strateva T., Yordanov D. Pseudomonas aeruginosa – a phenomenon of 

bacterial resistance. // J Med Microbiol – 2009 – 58: 1133– 1148. 

46. Breidenstein E.B.M., de la Fuente-Nunez C., Hancock R.E.W. Pseudomonas 

aeruginosa: all roads lead to resistance. // Trends Microbiol – 2011 – 8: 419–426. 



53 
 

47. Schweizer H.P. Efflux as a mechanism of resistance to antimicrobials in 

Pseudomonas aeruginosa and related bacteria: unanswered questions. // Genet Mol 

Res – 2003 – 2: 48–62 

48. Jacoby G.A. AmpC beta-lactamases. // Clin Microbiol Rev – 2009 – 22: 161–

182 

49. Matsuo Y., Eda S., Gotoh N., Yoshihara E., Nakae T. MexZ-mediated 

regulation of mexXY multidrug efflux pump expression in Pseudomonas 

aeruginosa by binding on the mexZ-mexX intergenic DNA. // FEMS Microbiol 

Lett – 2004 – 238: 23–28. 

50. McPhee J.B., Bains M., Winsor G., Lewenza S., Kwasnicka A., Brazas M.D., 

Brinkman F.S., Hancock R.E. Contribution of the PhoP-PhoQ and PmrA-PmrB 

two-component regulatory systems to Mg2+-induced gene regulation in 

Pseudomonas aeruginosa. // J Bacteriol – 2006 – 188: 3995–4006. 

51. Moradali M.F., Ghods S., Rehm B.H. Pseudomonas aeruginosa Lifestyle: A 

Paradigm for Adaptation, Survival, and Persistence. // Front Cell Infect Microbiol. 

– 2017 – 15: 7-35. 

52. Silby M.W., Winstanley C., Godfrey S.A., Levy S.B. ,Jackson R.W. 

Pseudomonas genomes: diverse and adaptable. // FEMS Microbiol Rev – 2011 – 

35: 652–680. 

53. Mathee K., Narasimhan G., Valdes C. et al. Dynamics of Pseudomonas 

aeruginosa genome evolution. // P Natl Acad Sci USA – 2008 – 105: 3100–3105. 

54. Stover C.K., Pham X.Q., Erwin A.L. et al. Complete genome sequence of 

Pseudomonas aeruginosa PAO1, an opportunistic pathogen. // Nature – 2000 – 

406: 959–964. 

55. Winsor G.L., Lo R., Sui S.J., Ung K.S., Huang S., Cheng D., Ching W.K., 

Hancock R.E., Brinkman F.S. Pseudomonas aeruginosa Genome Database and 

PseudoCAP: facilitating community-based, continually updated, genome 

annotation. // Nucleic Acids Res – 2005 – 33: 338–343. 

56. Silver L.L. Challenges of antibacterial discovery. // Clin Microbiol Rev – 2011 

– 24 : 71–109. 

57. Hopkins A.L., Groom C.R. The druggable genome. // Nat Rev Drug Discov – 

2002 – 1 : 727–730. 

58. Russ A.P., Lampel S. The druggable genome: an update. // Drug Discov Today 

– 2005 – 10 : 1607–1610. 

59. Gao Z., Li H., Zhang H., Liu X., Kang L., Luo X., Luo X., Zhu W., Chen K., 

Wang X., Jiang H. PDTD: a web-accessible protein database for drug target 

identification. // BMC Bioinformatics – 2008 – 9 : 104. 

60. Payne D.J., Gwynn M.N., Holmes D.J., Pompliano D.L. Drugs for bad bugs: 

confronting the challenges of antibacterial discovery. // Nat Rev Drug Discov – 

2007 – 6 : 29–40. 

61. Chung B.K.-S., Dick T., Lee D.-Y. In silico analyses for the discovery of 

tuberculosis drug targets. // J Antimicrob Chemother – 2013 – 68 : 2701–2709. 

62. Hellerstein M.K. Exploiting complexity and the robustness of network archi-

tecture for drug discovery. // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 2008 – 325, 1–9. 



54 
 

63. Deng, J., et al. Investigating the predictability of essential genes across 

distantly related organisms using an integrative approach. // Nucl. Acid Res. – 

2011 – 39,795–807. 

64. Gustafson A., et al. Towards the identification of essential genes using tar-

geted genome sequencing and comparative analysis. // BMC Genom. – 2006 – 7, 

265. 

65. Yadav P.K., Singh G., Singh S., Gautam B., Saad E. Potential therapeutic drug 

target identification in community acquired-methicillin resistant Staphylococcus 

aureus (CA-MRSA) using computational analysis. // Bioinformation – 2012 – 8, 

664-672. 

66. Hossain M., Chowdhury D.U., Farhana J., Akbar M.T., Chakraborty A., Islam 

S., Mannan A.Identification of potential targets in Staphylococcus aureus N315 

using computer aided protein data analysis. // Bioinformation – 2012 – 9, 187-192. 

67. Uddin R., Saeed K. Identification and characterization of potential drug targets 

by subtractive genome analyses of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. // 

Comput. Biol. Chem. – 2014 – 48 : 55-63. 

68. Uddin R., Saeed K., Khan W., Azam S.S., Wadood A. Metabolic pathway 

analysis approach: Identification of novel therapeutic target against methicillin 

resistant Staphylococcus aureus. // Gene – 2015 – 556 : 213-226. 

69. Hasan A., Khan A., Sharmin T., Hasan Mazumber M.H., Chowdhury A.S. 

Identification of putative drug targets in Vancomycin-resistant Staphylococcus 

aureus (VRSA) using computer aided protein data analysis. // Gene – 2016 – 575 : 

132-143. 

70. Luo H., Lin Y., Gao F., Zhang Ch.-T., Zhang R. DEG10, an update of the 

database of essential genes that includes both protein-coding genes and noncoding 

genomic elements. // Nucleic Acid Research – 2014 – 42, pp. 574-580. 

71. Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto encyclopedia of essential genes. // 

Nucleic Acid Research – 2000 – Vol. 28, No. 1, pp. 27-30. 

72. Kanehisa M., Furumichi M., Tanabe M., Sato Y., Morishima K. KEGG: new 

perspectives on genomes, pathways diseases and drugs. // Nucleic Acid Research – 

2017 – Vol. 45, pp. 353-361. 

73. Moriya Y., Itoh M., Okuda Sh., Yoshizawa A.C., Kanehisa M. KAAS: an 

automated genome annotation and pathway reconstruction sever. // Nucleic Acid 

Research – 2007 – Vol. 35, pp. 182-185. 

74. Wishart D.S., Feunang Y.D., Guo A.C., Lo E.J., Marcu A., Grant J.R., Sajed 

T., Johnson D., Li C., Sayeeda Z., Assempour N., Iynkkaran I., Liu Y., 

Maciejewski A., Gale N., Wilson A., Chin L., Cummings R., Le D., Pon A., Knox 

C., Wilson M. DrugBank 5.0: a major update to the DrugBank database for 2018. // 

Nucleic Acid Research – 2018 – Vol. 46, pp. 1074-1082. 

75. Gardy J.L., Brinkman F.S.L. Methods for predicting bacterial protein 

subcellular localization. // Nature Reviews Microbiology – 2006 – 4, pp. 741-751. 

76. Yu C.S., Chen Y.C., Hwang J.K. Prediction of protein subcellular localization. 

// Proteins – 2006 – 64(3), pp. 643-651. 



55 
 

77. Wu Z.C., Xiao X., Chou K.C. iLoc-Gpos: a multi-layer classifier for predicting 

the subcellular localization of singleplex and multiplex Gram-positive bacterial 

proteins. // Protein and peptide letters – 2012 – 19(1), pp. 4-14. 

78. Bagos P.G., Tsirigos K.D., Liakopoulos T.D., Hamodrakas S.J. Prediction of 

lipoprotein signal peptides in Gram-positive bacteria with a Hidden Markov 

Model. // Journal of Proteome Research – 2008 – 7(12), pp. 5082-5093. 

79. Waterhouse A., Bertoni M., Bienert S., Studer G., Tauriello G., Gumienny R., 

Heer F., de Beer T.A.P., Rempfer Ch., Bordoli L., Lepore R., Schwede T. SWISS-

MODEL: homology modelling of proteinstructures and complexes. // Nucleic Acid 

Research – 2018 – 1. 

80. Kelley L.A., Mezulis S., Yates Ch.M., Wass M.N., Sternberg M.J.E. The 

Phyre2 web portal for protein modeling, prediction and analysis. // Nature 

Protocols – 2015 – Vol. 10, No. 6, pp. 845-858. 

81. Zhang Y. I-TASSER server for protein 3D structure prediction. // BMC 

Bioinformatics – 2008 – 40(9). 

82. Webb B., Sali A. Comparative protein structure modeling using MODELLER. 

// Curr Protoc Bioinformatics – 2017 – 54. 

83. Chen V.B., Arendal W.B., Headd J.J., Keedy D.A., Immormito R.M., Kapral 

G.J., Murray L.W., Richardson J.S., Richardson D.C. MolProbity: all-atom 

structure validation for macromolecular crystallography. // Acta Crystallographica 

– 2010 – pp. 12-21. 

84. Konc J., Janezic D. ProBiS Tools (algorithm, database, and web servers) for 

predicting and modeling of biologically interesting proteins. // Progress in 

Biophysics and Molecular Biology – 2017 – 128, pp. 24-32. 

85. Daum L.T., Bumah V.V., Masson-Meyers D.S., Khubbar M., Rodriguez J.D., 

Fischer G.W., Enwemeka C.S., Gradus S., Bhattacharyy S. Whole-genome 

sequence for methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain ATCC BAA-1680. 

// Genome Announc. – 2015 – 3 : 11-15. 

86. Sabirova J.S., Xavier B.B., Hernalsteens J.P., De Greve H., Ieven M., 

Goossens H., Malhotra-Kumar S. Complete genome sequences of two prolific 

biofilm-forming Staphylococcus aureus isolates belonging to USA300 and 

EMRSA-15 clonal lineages. // Genome Announc. – 20152015 – 2, : 610-614. 

87. Golding G.R., Bryden L., Levett P.N., McDonald R.R., Wong A., Graham 

M.R., Tyler S., van Domselaar G., Mabon P., Kent H., Butaye P., Smith T.C., 

Kadlec K., Schwarz S., Weese S.J., Mulvey M.R. Whole-genome sequence of 

livestock-associated ST398 methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated 

from humans in Canada. – 2012 – 194 : 6627-6628. 

88. Holden M.T., Feil E.J., Lindsay J.A., Peacock S.J., Day N.P., Enright M.C., 

Foster T.J., Moore C.E., Hurst L., Atkin R., Barron A., Bason N., Bentley S.D., 

Chillingworth C., Chillingworth T., Churcher C., Clark L., Corton C., Cronin A., 

Doggett J., Dowd L., Feltwell T., Hance Z., Harris B., Hauser H., Holroyd S., 

Jagels K., James K.D., Lennard N., Line A., Mayes R., Moule S., Mungall K., 

Ormond D., Quail M.A., Rabbinowitsch E., Rutherford K., Sanders M., Sharp S., 

Simmonds M., Stevens K., Whitehead S., Barrell B.G., Spratt B.G., Parkhill J. 



56 
 

Complete genomes of two clinical Staphylococcus aureus strains: evidence for the 

rapid evolution of virulence and drug resistance. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA – 

2004 – 101, 9786-9791. 

89. Steinig E.J., Andersson P., Harris S.R., Sarovich D.S., Manoharan A., 

Coupland P., Holden M.T.G., Parkhill J., Bentley S.D., Robinson D.A., Tong 

S.Y.C. Single-molecule sequencing reveals the molecular basis of multidrug-

resistance in ST772 methicillin-resistant Staphylococcus aureus. // BMC 

Genomics. – 2015 – 16 : 388. 

90. Gaviria-Agudelo C., Aroh C., Tareen N., Wakeland E.K., Kim M., Copley 

L.A. Genomic Heterogeneity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

associated with variation in severity of illness among children with acute 

hematogenous osteomyelitis. // PLoS ONE – 2015 – 10(6). 

91. Hediger M.A., Turk E., Wright E.M. Homology of human intestinal 

Na+/glucose and Escherichia coli Na+/proline cotransporters. // Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America – 1989 – 86, pp. 

5748-5752. 

92. Swango K.L., Hymes J., Brown P., Wolf B. Amino acid homologies between 

human biotinidase and bacterial aliphatic amidases: putative identification of the 

active site of biotinidase. // Molecular Genetics and Metabolism – 2000 – 69(2) : 

pp. 111-115. 

93. Chen I.T., Dixit A., Rhoads D.D., Roufa D.J. Homologous ribosomal proteins 

in bacteria, yeast, and humans. // Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America – 1986 – 83, pp. 6907-6911. 

94. Willers J., Lucchese A., Kanduc D., Ferrone S. Molecular mimicry of phage 

displayed peptides mimicking GD3 ganglioside. // Peptides – 1999 – 20(9), 

pp. 1021-1026. 

95. Natale C., Giannini T., Lucchese A., Kanduc D. Computer-assisted analysis of 

molecular mimicry between human papillomavirus 16 E7 oncoprotein and human 

protein sequences. // Immunology and Cell Biology – 2000 – 78(6), pp. 580-585. 

96. Opoku-Temeng C., Sintim H.O. Potent inhibition of cyclic diadenylate 

monophosphate cyclase by the antiparasitic drug, suramin. // Chem. Commun. 

(Camb). – 2016 – 52 : 3754-3757. 

97. Fahmi T., Port G.C., Cho K.H. c-di-AMP: An essential molecule in the 

signaling pathways that regulate the viability and virulence of gram-positive 

bacteria. // Genes (Basel) – 2017 – 8, 197. 

  



57 
 

ДОДАТОК А 

 

Результати визначення субклітинної локалізації протеїнів P. aeruginosa 

Код послідовності CELLO Psort 

>WP_003088700.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003087888.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_016851900.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003116189.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003094389.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003113904.1 Periplasmic Outer Membrane 

>WP_003116169.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_014603361.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003114553.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003116148.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003096332.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_016852278.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003100251.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_016852340.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003084598.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003099587.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003093768.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003108030.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003092999.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003092864.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003092863.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003092640.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_016852563.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003104434.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003122256.1 Inner Membrane Cytoplasmic Membrane 

>WP_003102929.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003090610.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

>WP_003090414.1 Periplasmic Periplasmic 

>WP_016562011.1 Cytoplasmic Cytoplasmic 

 




