
Abstrakt 
  

Insulin je významný peptidový hormon slinivky břišní. Jeho základní funkcí v 

organismu je regulace vstupu molekul glukosy do buněk, čímž ovlivňuje metabolismus 

sacharidů a následně i proteinů a lipidů. Nedostatek insulinu, ať už částečný nebo úplný, 

vyvolává komplexní onemocnění diabetes mellitus. Podle Mezinárodní diabetologické 

federace (IDF) žilo v roce 2012 na naší planetě 371 milionů lidí ve věku 20-79 let trpících 

touto chorobou. Diabetes se tak stává celosvětovým zdravotně sociálním problémem a 

důležitost jeho výzkumu stále roste.  

Při interakci insulinu s insulinovým receptorem dochází v molekule insulinu 

ke konformačním změnám, ke kterým patří i přechod N-konce řetězce B insulinu mezi stavem 

T a R. Význam těchto dvou konformací nebyl doposud objasněn a zůstává předmětem 

intenzivního výzkumu. V této práci bylo celkovou chemickou syntézou připraveno celkem pět 

nových insulinových analogů - AibB3-insulin, AibB5-insulin, AibB8-insulin, D-ProB8-

insulin a N-MeAlaB8-insulin. Všechny analogy byly připraveny za účelem získání informací, 

které by mohly přispět k objasnění významu konformací T a R insulinu a jejich úlohy při 

interakci insulinu s insulinovým receptorem. Kyselina α-aminoisomáselná byla použita 

z důvodu její výjimečné schopnosti silně indukovat šroubovicovou strukturu v peptidovém 

řetězci. Jejím zabudováním do N-konce řetězce B molekuly insulinu by tedy teoreticky mohlo 

být možné připravit insulinový analog, který se nachází stabilně v R stavu. Aminokyseliny D-

Pro a N-MeAla byly vybrány na základě přípustných Ψ a Φ úhlů v Ramachandranových 

diagramech pro tyto aminokyseliny a měly by naopak představovat modifikace stabilizující 

stav T molekuly insulinu. Metodou syntézy na pevné fázi byl připraven insulinový řetězec A a 

modifikované insulinové řetězce AibB3, AibB5, AibB8, D-ProB8 a N-MeAlaB8. „Surové“ 

řetězce A a B byly po odštěpení z pryskyřice nejprve převedeny na S-sulfonáty, poté odsoleny 

gelovou chromatografií a následně purifikovány a izolovány pomocí preparativního provedení    

RP-HPLC. Řetězce byly poté spojeny rekombinačními reakcemi za vzniku nových 

insulinových analogů. Tyto analogy byly opět purifikovány gelovou chromatografií a    RP-

HPLC. Všechny insulinové řetězce i výsledné analogy byly charakterizovány analytickým 

provedením RP-HPLC a identifikovány hmotnostní spektrometrií. Následně byla stanovena 

vazebná afinita připravených insulinových analogů k insulinovému receptoru. Ve srovnání 

s lidským insulinem vykazují všechny tyto insulinové analogy kromě AibB3-insulinu velmi 

vysoké hodnoty disociační konstanty Kd, což vypovídá o ztrátě vazebné afinity a tedy i 



biologické aktivity těchto analogů. Z vazebné afinity AibB3-insulinu (25,62%) lze usoudit, že 

modifikace v poloze B3 nemá na molekulu insulinu tak zásadní vliv jako modifikace 

v pozicích B5 a B8. Dále byla u vybraných insulinových analogů CD spektroskopií určena 

schopnost jejich přechodu mezi konformacemi T a R. Výsledky naznačují, že u AibB3-

insulinu, AibB8-insulinu i D-ProB8-insulinu zůstává schopnost přechodu mezi jednotlivými 

konformacemi více či méně zachována. Pouze u   N-MeAlaB8-insulinu lze říci, že se 

pravděpodobně nachází výhradně ve stavu T a jeho schopnost přechodu do stavu R je tedy 

danou modifikací značně potlačena. Nakonec byla v této práci pomocí 2D NMR experimentů 

TOCSY a NOESY vyřešena 3D struktura insulinového analogu připraveného a 

charakterizovaného v rámci mé bakalářské práce – AibB8LysB28ProB29-insulinu. Bylo 

zjištěno, že N-konec řetězce B zaujímá přechodovou polohu mezi konformacemi T a R a tudíž 

ani umístění aminokyseliny Aib do polohy B8 insulinové molekuly nestačí k získání 

molekuly ve stavu R.  
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