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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 
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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.  

 

 

Klíčová slova: insulin, insulinový analog, insulinový receptor, celková chemická syntéza, 

vazebná afinita, přechod T→R, CD spektroskopie, NMR spektroskopie  
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Abstract 
 

 According to the International Diabetes Federation (IDF), there were 371 million 

people in the age from 20 to 79 years worldwide affected by diabetes in 2012. This means 

diabetes has become a global epidemic disease and, therefore, the importace of insulin 

research still grows.  

 Insulin is a protein hormone that plays a key role in regulating blood glucose level 

which has a widespread impact on whole metabolism. Insulin acts through binding of its 

monomeric form to the insulin receptor. It is clear that insulin monomer has to undergo 

structural changes upon binding to the insulin receptor as the residues which are crucial for 

the interaction are burried within the native form. According to studies of highly active 

hormone analogs and the new information about the insulin-insulin receptor complex, there 

is a strong evidence that the C-terminal part of the B-chain is a dynamic element in insulin 

activation and receptor binding. Probably, there is also a great importance of the B-chain 

N-terminus and the transition between T and R conformations of insulin. However, the 

exact significance of the T and R states of insulin still remains unclear.  

 In this work, several new insulin analogs AibB3-insulin, AibB5-insulin, AibB8-

insulin, N-MeAlaB8-insulin and D-ProB8-insulin were prepared for the purpose of 

studying significance of the T and R conformations of insulin and their relationship to the 

active form of the hormone when binding to its receptor. The α-aminoisobutyric acid, a 

non-proteinogenic aminoacid which is a strong inducer of helical structure in polypeptide 

chain, was incorporated into the B-chain N-terminus in positions B3, B5 and B8 to produce 

a conformation close to R-state of insulin. Furthermore, the amino acids N-MeAla and D-

Pro were incorporated in the position B8 to produce molecules in the T-state of insulin. 

The newly synthetized insulin analogs were characterized by the RP-HPLC and mass 

spectrometry and the binding affinity was measured. We also obtained CD spectra of 

AibB3-insulin, AibB8-insulin, N-MeAlaB8-insulin and D-ProB8-insulin in the presence 

and absence of phenol to measure the ability of T→R transition of these analogs. Finally, 

using the 2D NMR experiments TOCSY and NOESY, we determined the three-

dimensional structure of the AibB8LysB28ProB29-insulin, a new insulin analog 

synthetized and characterized previously.  

 Based on this work, we found that the insulin analog AibB8LysB28ProB29-insulin 

is not present in the R-state of insulin as we expected so that even the substitution of 
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GlyB8 to Aib is not enough to produce the molecule in the R conformation. Therefore, it is 

probable that the other insulin analogs with the Aib amino acid substitution are not in the 

R-state either. We proved that the glycine residue in the position B8 of the insulin 

molecule is crucial for its biological activity as the binding affinity of the B8-substitued 

analogs reduced to minimum. We also demonstrated that the main importance of the HisB5 

residue consists in the structure determination during biosynthesis and folding of the 

insulin molecule due to low yields during the recombinant reaction of AibB5-insulin. We 

showed that the T→R transition is essential for the biological activity of the hormone 

whereas the binding affinity of the T-state analogs N-MeAlaB8-insulin and D-ProB8-

insulin is negligible even though they were prepared with a great yield.  

 We conclude that the T-state is fundamental for the right folding of the insulin 

molecule and the ability of the T→R transition is crucial for full receptor binding.  

 

 

Key words: insulin, insulin analog, insulin receptor, total chemical synthesis, binding 

afinity, T→R transition, CD spectroscopy, NMR spectroscopy 
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Seznam použitých zkratek 
 

ACN – acetonitril 

Aib – α-aminoisomáselná kyselina  

Boc – terc-butyloxykarbonylová skupina  

BSA – hovězí sérový albumin  

CD – cirkulární dichroismus  

DCM – dichlormethan  

Dipea – N,N-diisopropylethylamin  

DMF – N,N-dimethylformamid  

DTT – dithiothreitol  

ECD – elektronový cirkulární dichroismus  

EDT – ethandithiol  

EDTA – ethylendiamintetraoctová kyselina  

FID – volné dohasínání signálu (z angl. Free Induction Decay) 

Fmoc – 9-fluorenyl-methyloxykarbonylová skupina  

FT – Fourierova transformace  

GuaHCl – guanidin-hydrochlorid  

Gly/NaOH pufr – glycinový pufr  

HBTU –  2-(1H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorofosfát  

HEPES – 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinylethansulfonová kyselina  

HOBt – N-hydroxybenzotriazol  

IDF – Mezinárodní diabetologická federace (z angl. International Diabetes Federation)  

IUB – Mezinárodní biochemická unie (z angl. International Union of Biochemistry)  

IUPAC – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (z angl. International Union of Pure 

 and Applied Chemistry )  

IR – insulinový receptor  

MS – hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry)  

NMR – nukleární magnetická rezonance  

NOE – nukleární Overhauserův efekt  

NOESY – spektroskopie nukleárního Overhauserova efektu (z angl. Nuclear Overhauser 

 Effect Spectroscopy)  

Pbf – pentamethyldihydrobenzofuran  
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RP-HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi (z angl. Reverse 

 Phase - High Performance Liquid Chromatography) 

tBu – terc-butylová skupina  

TFA – trifluoroctová kyselina 

TIS – triisopropylsilan  

TOCSY – totální korelační spektroskopie (z angl. Total Correlation Spectroscopy) 

Tris – tris-(hydroxymethyl)-aminomethan  

Trt – tritylová skupina 

 

Dále jsou užívány třípísmenné zkratky aminokyselin podle doporučení IUPAC-IUB (1). 

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o aminokyseliny v L-formě.  
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1. ÚVOD 
 

 Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní sekretují nejméně čtyři peptidy 

s hormonální aktivitou. Jedním z nich je insulin (z lat. insula, ostrov), produkovaný 

endokrinními β-buňkami, jehož hlavní úlohou v organismu je regulace vstupu glukosy do 

buněk. Insulin hraje významnou roli v regulaci metabolismu sacharidů, proteinů i lipidů, 

čímž se stává jedním z nejdůležitějších hormonů. Jeho nedostatek vyvolává komplexní 

onemocnění diabetes mellitus (cukrovka), které, pokud není léčeno, může skončit těžkým 

poškozením mnoha orgánů a následnou smrtí (2). Podle Mezinárodní diabetologické 

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

diabetem. IDF zároveň odhaduje, že v roce 2030 vystoupá toto číslo na více než 550 

milionů, což znamená, že touto chorobou bude trpět téměř 10% dospělé populace (3). 

Diabetes se tak stává vážným zdravotně-sociálním problémem nejen ve všech vyspělých 

společnostech, ale v současné době hlavně také v zemích třetího světa.  

 

1.1.  Historie výzkumu insulinu 
 

 Objev insulinu spadá do první čtvrtiny 20. století. Předcházely mu dlouholeté 

výzkumy diabetu, které postupně objasňovaly jednotlivé souvislosti. Na konci 19. století 

v Německu Oskar Minkowski a Josef von Mering při pokusech na psech zjistili, že 

odstranění pankreatu způsobuje vznik onemocnění diabetes mellitus. Jejich další 

experimenty vedly k poznatku, že slinivka produkuje látku, která ovlivňuje metabolismus 

sacharidů (4). Roku 1901 americký lékař Eugene Opie objevil spojitost cukrovky 

s Langerhansovými ostrůvky pankreatu, když pozoroval jejich morfologické změny u 

diabetických pacientů (5). V dalších letech následovaly pokusy o izolaci látky jako 

potenciálního léku. Roku 1909 belgický lékař Jean de Meyer jako první použil pro tuto 

hypotetickou substanci název insulin (6). Čistý insulin se podařilo izolovat až roku 1921 

Kanaďanu Fredericku Bantingovi a jeho asistentu Charlesi Bestovi, když podvázali vývody 

slinivky skotu. Roku 1926 americký biochemik John Jacob Abel jako první vykrystalizoval 

insulin a určil romboedrický tvar jeho krystalu (7), v roce 1934 pak britská vědkyně 

Dorothy Crowfootová Hodgkinová pozorovala na krystalu insulinu první difrakci 

rentgenového záření (8). Roku 1951 anglický biochemik Frederick Sanger se svými kolegy 

určil dinitrofenylovou metodou primární strukturu insulinu (9,10). V roce 1969 
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publikovala skupina Dorothy Crowfootové Hodgkinové z Oxfordu trojrozměrnou strukturu 

insulinu získanou pomocí rentgeno-strukturní analýzy (11,12). První syntetický insulin byl 

připraven na počátku šedesátých let 20. století (13,14), na konci 70. let byl pak poprvé 

připraven lidský rekombinantní insulin pomocí geneticky modifikovaných bakterií E. coli 

(15). V dalších letech se výzkum insulinu intenzivně zabýval studiem insulinových 

analogů a hledáním aktivní konformace molekuly, kterou insulin zaujímá při vazbě na 

receptor. Největší úspěch posledních let zaznamenala v roce 2012 australská laboratoř 

Michaela C. Lawrence, které se po dlouholetých pokusech jako první podařilo 

vykrystalizovat zkrácený konstrukt insulinového receptoru v komplexu s insulinem a také s 

insulinovým analogem připraveným v laboratoři Jiřího Jiráčka na ÚOCHB AV ČR (16).  

 Velká část výzkumných center a také celosvětová výroba insulinu je ovšem 

v současné době úzce spjata především s farmaceutickými společnostmi, jako je Eli Lilly 

v USA, Novo Nordisk v Dánsku a Sanofi-Aventis ve Francii.  

 

1.2.  Struktura insulinu 
 

1.2.1. Primární struktura insulinu 

 

 Molekula insulinu se skládá z 51 aminokyselin a její relativní molekulová hmotnost 

je 5808. Aminokyseliny jsou uspořádány do dvou řetězců označovaných A a B (Obr. 1, str. 

13). Řetězec A obsahuje 21 aminokyselin a má spíše kyselý charakter, řetězec B obsahuje 

30 aminokyselin a má charakter mírně bazický. Řetězce jsou mezi sebou propojeny dvěma 

disulfidickými můstky mezi cysteiny v poloze A7-B7 a A20-B19. V řetězci A pak najdeme 

další disulfidický můstek mezi cysteiny v poloze A6-A11, který je důležitý pro správné 

skládání molekuly (10,17). Insuliny produkované různými organismy jsou si velice 

podobné, odlišují se od sebe zpravidla jednou nebo několika málo aminokyselinami (2). V 

molekule insulinu existují variabilní úseky, které často podléhají mutacím, a naopak úseky, 

které jsou vysoce nebo i evolučně konzervované. Tyto invariantní oblasti se nacházejí ve 

strukturně a funkčně důležitých částech molekuly a jejich změna má většinou fatální dopad 

na tvorbu či funkci insulinu (18).  
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Obr. 1: Primární struktura lidského insulinu. Řetězec A je znázorněn červeně, řetězec B modře. 

Převzato z (19).  

 

 Evolučně konzervované aminokyseliny v molekule insulinu zastávají různé úlohy. 

Některé z nich tvoří hydrofóbní jádro molekuly a napomáhají správnému skládání řetězců 

při tvorbě insulinu (všechny cysteiny, leuciny A16, B6, B11 a B15, valin B12, glyciny B8 

a B23), jiné se nacházejí na povrchu molekuly a podílí se na různých stádiích agregace 

nebo udržování správné terciární struktury (glycin A1, isoleucin A2, valin A3, glutamin 

A5, tyrosin A19, asparagin A21, arginin B22 a aromatický triplet fenylalanin B24, 

fenylalanin B25, tyrosin B26). V neposlední řadě se tyto invariantní a konzervované 

aminokyseliny účastní také interakce insulinu s jeho receptorem (viz 1.5.) (16-18,20-22).   

 

1.2.2. Sekundární a terciární struktura insulinu 

 

 V molekule insulinu najdeme strukturní oblasti α-helixu, β-skládaného listu, β-

otáčky, stejně jako úseky s rozvolněnou neuspořádanou strukturou. Šroubovicová struktura 

přitom tvoří celkově asi 50-55% molekuly (23). V řetězci A se nacházejí dvě α-šroubovice 

v poloze A2-A8 a A13-A19 spojené β-otáčkou A9-A12. Řetězec B je tvořen centrálním α-

helixem B9-B19, na niž navazuje β-otáčka B20-B23, a poté následuje C-konec řetězce B v 

β-struktuře skládaného listu. N-konec řetězce B se může v závislosti na vnějších 

podmínkách objevovat ve dvou různých strukturních stavech T a R (Obr. 2, str. 14). Ve 

stavu T (z angl. tense, napnutý) aminokyseliny B1-B8 nemají uspořádanou strukturu a 

nacházejí se ve formě volně nataženého řetězce, odděleného od centrálního helixu B9-B19 

β-otáčkou. Ve stavu R (z angl. relax, uvolněný) pak N-konec řetězce B přechází do formy 

α-šroubovice a společně s aminokyselinami B9-B19 tvoří dlouhou α-helikální oblast B1-

B19 (18,23).  
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 Prostorové uspořádání řetězce A je určeno intrachinárním disulfidickým můstkem 

mezi cysteiny A6-A11. Zaujímá tak tvar písmene U, jehož ramena jsou tvořena dvěma 

šroubovicemi. Ty se přimykají k centrálnímu α-helixu řetězce B, což je zajištěno pomocí 

dvou interchinárních disulfidických můstků A7-B7 a A20-B19. Řetězec B zaujímá 

pomyslný tvar písmene V, jehož jedno rameno je tvořeno šroubovicí a druhé β-strukturou. 

Kromě kovalentního spojení je většina aminokyselinových zbytků vzájemně fixována 

vodíkovými vazbami s NH a CO skupinami hlavního polypeptidového řetězce. Dále je 

terciární struktura molekuly stabilizována hydrofobními interakcemi typickými pro 

globulární proteiny, kdy jsou nepolární aminokyselinové zbytky situovány převážně 

v jádře molekuly, zatímco polární zbytky jsou umístěny na jejím povrchu (18,23,24).  

 

 
 

Obr. 2: Insulinový monomer ve stavu T (vlevo) a R (vpravo). Řetězec A se dvěma α-helikálními 

strukturami je vyznačen zeleně, centrální α-helix řetězce B je vyznačen červeně a β-struktura 

skládaného listu na C-konci řetězce B oranžově. Žlutě jsou vyznačeny disulfidické můstky. 

Vytvořeno v programu CCP4mg.  

 

1.2.3. Kvartérní struktura insulinu 

 

 Insulin je biologicky aktivní jako monomer, v této formě se však molekula 

vyskytuje pouze při koncentracích nižších než 10
-7

 M. Ve vyšších koncentracích insulinu 

dochází k dimerizaci a v přítomnosti Zn
2+

 iontů se tři dimery spojují za vzniku hexameru. 

V hexamerní formě je hormon skladován v pankreatu (18).  

 Dimer insulinu sestává ze dvou molekul, označovaných I a II, s mírně odlišnou 

konformací, které jsou uspořádány kolem dvojčetné osy souměrnosti. Řetězce B molekul 

insulinu tak vytváří antiparalelní strukturu β-skládaného listu (Obr. 3, str. 15), která je 

stabilizována čtyřmi vodíkovými můstky mezi aminokyselinami B24 a B26. Kromě toho 
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existuje mezi oběma molekulami řada van der Waalsových vazeb mezi nepolárními 

aminokyselinovými zbytky. Spojením dvou monomerů dochází ke skrytí některých 

nepolárních oblastí a dimer insulinu se tak stává více polární (18,23,24).  

 

 

Obr. 3: Insulinový dimer (stav T). Antiparalelní β-struktura C-konců řetězců B je vyznačena 

oranžově. Vytvořeno v programu CCP4mg.  

 

 Insulinový hexamer se skládá ze tří dimerů uspořádaných podél trojčetné osy 

souměrnosti (Obr. 4, str. 16). Na ose se nachází dva Zn
2+

 ionty, z nichž každý je 

koordinován třemi imidazolovými skupinami histidinů B10 (z každého dimeru jeden) a 

třemi molekulami vody. Centrum hexameru je obklopeno šesti molekulami kyseliny 

glutamové B13 uspořádanými po dvojicích (dva z každého dimeru) do kruhu. Tyto zbytky 

jsou spojeny třemi vodíkovými vazbami. Celkově jsou však kontakty mezi molekulami 

v hexameru mnohem slabší než kontakty v dimeru (18,23,25).  

 Hexamer se může vyskytovat ve třech různých stavech podle toho, v jaké 

konformaci se nachází N-konec řetězce B (18). Hexamer koordinující 2 atomy Zn
2+

 má 

konformaci T6 a všechny N-konce řetězců B molekul insulinu se tedy nacházejí ve stavu T 

(Obr. 4A). Hexamer v přítomnosti fenolu má konformaci R6 a všechny N-konce řetězců B 

jsou ve stavu R (Obr. 4B). Kromě těchto dvou existuje ještě stav T3R3, který se objevuje, 

pokud hexamer váže čtyři atomy Zn
2+

. V tomto případě se tři N-konce řetězců B nachází 

ve stavu T a tři ve stavu R (Obr. 4C).  

 



 16 

 
 

Obr. 4: Krystalové struktury insulinu. Černé body uprostřed značí atomy zinku. (A) konformace T6 

hexameru vázajícího 2 atomy zinku, (B) konformace R6 hexameru v přítomnosti fenolu, (C) 

konformace T3R3 hexameru vázajícího 4 atomy zinku. Řetězec A je zobrazen červeně, řetězec B 

(mimo B1-B8) je zobrazen zeleně a oblast B1-B8 modře. Upraveno podle (19).  

 

1.3.  Biosyntéza a sekrece insulinu 
 

 Insulin je syntetizován v  β-buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. 

Prvotním prekurzorem insulinu je preproinsulin, 12 kDa velká jednořetězcová molekula, 

skládající se z 9 kDa proinsulinu a 24 aminokyselin dlouhé signální sekvence. Signální 

sekvence umožňuje transport peptidu vznikajícího na ribozomech drsného endo-

plazmatického retikula přes dvojitou membránu do jeho lumen. K odštěpení signální 

sekvence dochází během přesunu peptidu nebo těsně po něm pomocí specifické signální 

peptidázy umístěné na vnitřní straně membrány endoplazmatického retikula a vzniklý 

proinsulin je v membránových váčcích transportován přes cytoplazmu ke komplexu 

Golgiho aparátu. Ihned po odštěpení signální sekvence přitom spontánně dochází ke 

správnému složení molekuly a vytvoření disulfidických můstků. Proinsulin obsahuje 

insulinové řetězce A a B, mezi kterými se nachází tzv. C-peptid (z angl. connection 

peptide). C-peptid je dlouhý 26 - 31 aminokyselin v závislosti na živočišném druhu a má 

značně variabilní složení, k řetězcům A a B insulinu je však vždy připojen párem 

bazických aminokyselin – k řetězci B nejčastěji párem Arg-Arg, k řetězci A pak většinou 

párem Lys-Arg (26).  

 V Golgiho aparátu je proinsulin nejprve transportován z cis do trans cisteren, kde 

se koncentruje v „pučících“ sekrečních granulích. V trans cisternách a následně pak v nově 

se vytvářejících granulích probíhá proces konverze proinsulinu na insulin. Malé množství 

proinsulinu (asi 1 - 2%) je rovněž vyloučeno neregulovanou sekrecí v malých váčcích 
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vzniklých v různých místech Golgiho aparátu. Ke konverzi proinsulinu na insulin jsou 

zapotřebí dva enzymy – endopeptidasa, která štěpí proinsulin za páry bazických 

aminokyselin, a exopeptidasa, která odstraňuje dvě bazické aminokyseliny z C-konce 

řetězce B insulinu. Tento proces trvá několik hodin, během nichž sekreční granule 

postupně „uzrají“ a jsou schopny vylučovat insulin společně s odštěpeným C-peptidem. 

Regulovaná sekrece probíhá mechanismem exocytosy. Po „uzrání“ se sekreční granule 

oddělí od Golgiho aparátu a putují podél cytoskeletu k buněčné membráně, načež dojde k 

jejich splynutí a následnému vylití obsahu granulí do extracelulárního prostoru. Insulin je 

v sekrečních granulích uskladňován v podobě hexamerních mikrokrystalů, po uvolnění do 

krve a změně pH z hodnoty kolem 5,5 (sekreční granule) na 7,4 (krev) pak dochází 

k destabilizaci interakcí a ztrátě koordinace Zn
2+

 iontů, což způsobí rozpad krystalů. 

Exocytosa je závislá na energii a je řízena především hladinou glukosy v krvi, která spouští 

složitou kaskádu mnoha reakcí, jejichž výsledkem je spuštění resp. zastavení sekrece 

insulinu (26). Schéma sekrece insulinu je znázorněno na obrázku 6.  

 

 
 

Obr. 6: Schéma sekrece insulinu β-buňkami pankreatu se znázorněním doby trvání jednotlivých 

fází. Upraveno podle (19).  
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1.4.  Mechanismus působení insulinu 
 

 Buněčná membrána je pro glukosu volně propustná pouze v případě mozkových a 

jaterních buněk. U ostatních typů buněk k její inkorporaci slouží specifické membránové 

přenašeče označované GLUT1 až GLUT14. Nejdůležitějším z nich je GLUT4, který 

zprostředkovává vstup glukosy především do svalových a tukových buněk. Navázáním 

molekuly insulinu na receptor se spustí rychlá kaskáda následných reakcí. Po 

autofosforylaci tyrosilových zbytků na samotném receptoru následuje fosforylace proteinů 

IRS (insulin receptor substrates), dále pak stimulace fosfatidylinositol-3-kinasy (PI3K) a 

řady dalších proteinkinas až nakonec dojde k vyvolání translokace váčků s glukosovými 

přenašeči GLUT4 k membráně. Zde jsou přenašeče zabudovány do lipidové dvojvrstvy a 

mohou tak vychytávat molekuly glukosy z krve a přenášet je do nitra buňky (27-29).  

 

1.5.  Insulinový receptor 
 

 Molekuly insulinu putují krevním řečištěm k cílovým buňkám, kde se vážou na 

insulinový receptor (IR). IR je membránový glykoprotein ze skupiny tyrosinkinasových 

receptorů, který se nachází v různých koncentracích ve všech tkáních obratlovců. Jeho 

relativní molekulová hmotnost je 460 kDa a poločas života 7 hodin. Receptor se skládá ze 

dvou α a dvou β podjednotek, spojených vzájemně disulfidickými můstky, přičemž 

podjednotky α jsou extracelulární, zatímco podjednotky β jsou částečně extra- a částečně 

intracelulární (30-32). Spojením α a β podjednotky disulfidickým můstkem vzniká 

heterodimer, spojením dvou heterodimerů dalšími čtyřmi disulfidickými můstky vzniká 

heterotetramer, který je schopen vázat molekulu insulinu. Insulinový receptor je vysoce 

homologní s jinými receptory z tyrosinkinázové rodiny, jako např. IGF-1R (insulin-like 

growth factor I receptor) nebo EGFR (epidermal growth factor receptor). Na 

podjednotkách IR je možné rozlišit několik domén. Jsou to dvě velké homologní domény 

L1 a L2 (leucin-rich 1 a 2), menší doména CR (cystein-rich) umístěná mezi nimi, dále pak 

tři domény fibronektinu typu III (Fn0, Fn1 a Fn2), transmembránová doména TM a 

intracelulární tyrosinkinázová doména TK s enzymovou aktivitou. V oblasti propojení 

obou dimerů se pak nachází tzv. vložené domény podjednotek α a β (30-32). Modelová 

struktura insulinového receptoru je znázorněna na obrázku 7 (str. 19).  
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Obr. 7: Modelová struktura heterotetrameru insulinového receptoru. L1, L2 – homologní domény; 

CR – doména bohatá na cystein; Fn0, Fn1, Fn2 – domény fibronektinu typu III; α – vložená 

doména α podjednotky; β – vložená doména β podjednotky; TM – transmembránová doména; TK 

– tyrosinkinasová doména. Upraveno dle (30).  

 

1.6.  Interakce mezi insulinem a insulinovým receptorem 
 

 Kvůli velikosti a složitosti insulinového receptoru i celého komplexu insulin-IR jej 

doposud nebylo možné izolovat a určit jeho strukturu. Zatím se podařilo připravit jen různé 

dílčí části receptoru, jejichž struktura mohla být stanovena. Veškeré teorie ohledně vazby 

insulinu na jeho receptor, tak zůstávaly po celou dobu výzkumu ve stádiu hypotéz. První 

nástin toho, jak interakce skutečně probíhá, získali vědci až v roce 2012, kdy se podařilo 

krystalizací připravit zkrácený konstrukt ektodomény insulinového receptoru s navázaným 

lidským insulinem, hovězím insulinem a vysoce potentním analogem D-ProB26-DTI-NH2-

insulinem (16).  

 Nové poznatky potvrzují obecně přijímanou teorii indukovaného přizpůsobení, 

která předpokládá, že po prvotním kontaktu dochází k rozsáhlým konformačním změnám 

jak v molekule insulinu, tak v molekule insulinového receptoru (33-36). Místem 

primárního kontaktu s vazebným místem je zřejmě C-konec řetězce B insulinu 

(aminokyseliny B23-B26), který je následně odkloněn od hydrofobního jádra molekuly, 
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čímž dojde k odhalení aminokyselin na N-konci řetězce A (16). Ke konformačním 

změnám dochází taktéž na N-konci řetězce B insulinové molekuly.  

Data získaná rentgenostrukturní analýzou dokazují, které aminokyseliny insulinové 

molekuly jsou v přímém kontaktu s vazebným místem insulinového receptoru. Z řetězce A 

se jedná o aminokyseliny GlyA1, IleA2, ValA3, GlnA4 a TyrA19, z řetězce B jsou to pak 

aminokyseliny GlyB8, SerB9, LeuB11, ValB12, LeuB15, TyrB16, PheB24 a PheB25. 

Všechny aminokyseliny insulinu účastnící se interakce insulin-IR jsou invariantní, což 

dokazuje jejich význam a důležitost při vazbě na receptor (16).  

Na ektodoméně insulinového receptoru se nachází dvě vazebná místa pro insulin – 

primární vazebné místo s vyšší vazebnou afinitou tvořené doménami L1-CR-L2 a 

sekundární vazebné místo s nižší vazebnou afinitou tvořené doménami fibronektinu Fn0-

Fn1-Fn2. V případě prvního vazebného místa se přitom jedna část molekuly insulinu váže 

na L1 doménu jednoho heterodimeru, zatímco druhá část molekuly insulinu interaguje s L2 

doménou druhého heterodimeru. Molekula insulinu se tedy k receptoru váže asymetricky 

prostřednictvím obou podjednotek α, k zajištění úplné afinity je proto zapotřebí obou 

heterodimerů. Monomerní receptor je také schopen vázat insulin, ovšem jen s nízkou 

afinitou. Navázáním jedné molekuly insulinu na receptor přitom dochází ke snížení afinity 

pro navázání dalších molekul – tento jev se nazývá negativní kooperativita a má 

pravděpodobně klinický význam jako ochrana před mitogenním účinkem insulinu (37).  

 

1.7. Význam konformací T a R insulinu 
 

 Jak je uvedeno výše, N-konec řetězce B molekuly insulinu se může objevovat ve 

dvou základních strukturních stavech T a R (Obr. 2, str. 14). Ve stavu T se aminokyseliny 

B1-B8 nachází ve formě rozvolněného řetězce, ve stavu R pak tato oblast přechází do 

formy α-helixu a společně s aminokyselinami B9-B19 tvoří dlouhou šroubovici B1-B19. 

Biologický význam jednotlivých konformací nebyl doposud objasněn a zůstává i nadále 

předmětem intenzivního výzkumu.  

 Nejdůležitější aminokyselinou pro přechod mezi stavem T a R je glycin v pozici 

B8, kde dochází k ohybu peptidového řetězce v závislosti na dané konformaci (35,36). Ve 

vodném roztoku je hormon přítomen ve stavu T, jedná se tedy pravděpodobně o nativní 

konformaci insulinu. Zároveň však tuto konformaci zaujímají i některé neaktivní 

insulinové analogy se zvýšenou stabilitou stavu T (35,36,38). Dihedrální úhly Ψ a Φ, 
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vyjadřující stupně volnosti vazby v okolí α uhlíku v peptidovém řetězci, nabývají pro 

glycin B8 v konformaci T hodnoty typické pro D-aminokyseliny a naopak v konformaci R 

hodnoty typické pro L-aminokyseliny. Substitucí glycinu B8 insulinové molekuly za různé 

D- nebo L-aminokyseliny bylo zjištěno, že substituce za D-aminokyseliny zvyšuje stabilitu 

stavu T, ale výrazně snižuje vazebnou afinitu, zatímco substituce za L-aminokyseliny 

snižuje stabilitu stavu T, ale analogy přitom stále mohou být aktivní (35,36) (Tab. 1, str. 

26). Analogy s L-aminokyselinou v poloze B8 navíc vykazovaly pouze velmi malé 

výtěžky, zatímco analogy s D-aminokyselinami v této pozici byly připraveny se 

standardním nebo i vyšším výtěžkem, dokazujícím přirozenou schopnost správného 

skládání molekuly (36). Analog vyskytující se bez přídavku aditiv stabilně ve stavu R se 

zatím nepodařilo připravit, podle posledních poznatků, získaných rentgenostrukturní 

analýzou zkráceného konstruktu IR v komplexu s insulinem, však ani konformace R 

pravděpodobně není shodná s aktivní formou molekuly při vazbě na receptor (16). Kromě 

toho v krystalových strukturách některých vysoce potentních analogů insulinu 

modifikovaných na C-konci řetězce B byla pozorována další strukturní forma N-konce 

řetězce B lišící se od klasické konformace T a R. Tato struktura je charakterizována 

pseudo-β-otáčkou v poloze B5, stabilizovanou vodíkovými vazbami mezi histidinem B5 a 

asparaginem B3, a tvoří tak jakýsi přechod mezi stavy T a R (Obr. 9). Součástí aktivní 

konformace molekuly při vazbě na receptor by tedy teoreticky mohla být i tato struktura, 

pojmenovaná jako stav I (z angl. intermediate, přechodný). Tomu by napovídaly i vysoké 

vazebné afinity zjištěné u těchto „superpotentních“ insulinových analogů (34).  

 

Obr. 9: Unikátní konformace N-konce řetězce B vysoce potentního N-MeAlaB26-DTI-NH2-

insulinu. Pseudo-β-otáčka analogu je zobrazena zeleně (pro rezidua v polohách B2-B5 jsou 

zobrazeny jednotlivé atomy). Struktura oblasti B1-B19 typická pro T stav insulinu je zobrazena 

žlutě, struktura typická pro R stav růžově. Vodíkové vazby jsou naznačeny přerušovanou čarou. 

Převzato z (34).  
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1.8. Příprava insulinu a jeho analogů 
 

1.8.1. Celková chemická syntéza insulinu a jeho analogů 

 

 Metoda přípravy insulinových analogů celkovou chemickou syntézou byla vyvinuta 

v 60. letech 20. století (13,14). Celková chemická syntéza insulinu umožňuje substituce 

nekódovanými nebo modifikovanými aminokyselinami, a to na jakémkoliv místě v 

molekule insulinu. Právě možnost substituce nepřirozenými aminokyselinami je přitom 

hlavní výhodou oproti rekombinantní přípravě insulinu v geneticky modifikovaných 

mikroorganismech. Jedná se však o techniku časově, finančně i metodicky náročnou.  

 Nejprve se celkovou chemickou syntézou připraví jednotlivé insulinové řetězce A a 

B. Příprava řetězců probíhá metodou syntézy na pevné fázi od C-konce peptidu dle 

Merrifielda (39). Tato technika je založena na postupném připojování aminokyselin 

chráněných na α-aminoskupině, přičemž C-konec peptidu je ukotven na polymerním 

nosiči. U aminokyselin s postranním řetězcem obsahujícím funkční skupinu je nutné také 

postranní chránění těchto skupin. K dočasnému chránění α-aminoskupin se používá 

acidolabilní skupina terc-butyloxykarbonyl (Boc) nebo skupina 9-fluorenylmethyloxy-

karbonyl (Fmoc) odštěpitelná naopak v zásaditém prostředí (39,40). Po odstranění           

N--chránící skupiny může být použitím kondenzačních činidel připojena další chráněná 

aminokyselina. Po ukončení syntézy celého řetězce je peptid nejprve odštěpen 

z polymerního nosiče a následně jsou odstraněny chránící skupiny postranních řetězců 

aminokyselin.  

 Rozhodujícím krokem syntézy insulinu a jeho analogů je spojení obou řetězců 

vytvořením správných disulfidických můstků mezi cysteiny. Řetězce A (obsahující 4 

cysteiny) a B (2 cysteiny) mohou po oxidaci vytvořit obrovské množství kombinací 

disulfidických můstků, z nichž ovšem jen jedna je správná a biologicky aktivní. 

Nejpoužívanější metoda dle Chance et al. (41) využívá přirozené schopnosti řetězců 

insulinu spontánně se formovat do správného prostorového uspořádání. Řetězce A a B jsou 

syntetizovány ve formě S-sulfonátů, které jsou stálé vůči oxidaci a snadno se s nimi 

manipuluje. Poté následuje stechiometrická redukce S-sulfonátů na volné SH skupiny a 

dále oxidace vzdušným kyslíkem za pozvolného formování disulfidických můstků. Tato 

metoda je poměrně jednoduchá a poskytuje uspokojivé výtěžky produktu (41). Touto 
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metodou byla připravena již velká řada analogů (35,36,42-46) a byla použita i při přípravě 

insulinových analogů v této práci.  

 

1.8.2. Semisyntéza insulinu a jeho analogů 

 

 Semisyntetická metoda představuje poměrně snadný způsob výroby lidského 

insulinu z insulinů produkovaných jinými organismy a také přípravy analogů. Spočívá 

v odštěpení koncové části některého řetězce insulinu proteasou (např. trypsin, pepsin) a 

následném připojení modifikovaného peptidu s požadovaným pořadím aminokyselin 

stejnou proteasou za pozměněných reakčních podmínek (např. přítomnost organického 

rozpouštědla, rozdílné pH apod.) (47). Lze tak například připravit lidský insulin z 

vepřového, který se od něj liší pouze aminokyselinou v pozici B30, kde obsahuje alanin 

místo threoninu (48,49). Tato metoda je však omezena pouze na určité úseky molekuly 

insulinu, které lze pomocí proteas odštěpit.  

 

1.8.3. Biosyntéza insulinu a jeho analogů metodami genového inženýrství 

 

 Biosyntéza insulinu pomocí mikroorganismů (bakterií či kvasinek) se používá 

hlavně pro průmyslovou výrobu lidského insulinu, neboť poskytuje možnost získávat 

lidský insulin dlouhodobě prakticky v neomezeném množství (50). Uměle připravený 

plasmid s genetickým kódem pro požadovaný polypeptid je vpraven do mikroorganismu, 

kde je následně exprimován. Někdy je tato metoda využívána také pro přípravu analogů se 

záměnami v peptidovém řetězci, na rozdíl od jiných způsobů přípravy ji však lze použít 

pouze pro substituce přirozenými aminokyselinami.  

 První možností přípravy insulinu biosyntézou je kombinace řetězců A a B insulinu 

exprimovaných v mikroorganismech samostatně. Nutnost správného propojení řetězců 

disulfidickými můstky však vyžaduje i některé syntetické kroky. Další možností je 

produkce proinsulinu, který je posléze pomocí proteas upraven na insulin. Vzniklý 

proinsulin se spontánně skládá do správné konformace, čímž umožní bezchybné propojení 

obou řetězců insulinu (51,52).  
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1.9. Insulinové analogy a modifikace v molekule insulinu 
 

 Insulinové analogy jsou připravovány jednak za účelem nalezení vhodných látek 

k léčbě diabetu, jednak kvůli porozumění mechanismu působení insulinu a jeho interakce 

s insulinovým receptorem. Modifikacemi jednotlivých aminokyselin v různých pozicích v 

molekule insulinu a zjišťováním jejich vlivu na vazebnou afinitu či biologickou aktivitu 

tohoto hormonu lze získat důležité informace o významu a funkci daných aminokyselin.  

 Zkoumáním přirozeně se vyskytujících nefunkčních analogů insulinu, které 

vznikají genetickými mutacemi a jejichž biologická účinnost je menší než 1% vzhledem k 

normálnímu insulinu, bylo zjištěno, které oblasti insulinové molekuly jsou důležité pro 

správnou funkci hormonu (53,54). Vedle těchto insulinových mutantů bylo do dnešního 

dne připraveno již mnoho desítek analogů insulinu s modifikacemi v různých částech 

molekuly (35,36,42-46,55-64). Pomocí nich bylo odhaleno, které aminokyseliny insulinu 

jsou vysoce konzervované a které naopak variabilní; které z nich mají strukturní funkci či 

hrají významnou roli při interakci s insulinovým receptorem. Obecně lze říci, že všechny 

modifikace konzervovaných aminokyselin v obou řetězcích molekuly insulinu vedou 

k fatální ztrátě biologické aktivity a afinity vůči receptoru (55). V této práci se blíže 

zaměřím pouze na analogy s modifikacemi na N-konci řetězce B. Zmíním se rovněž o 

záměně aminokyselin v pozicích B28 a B29, která také souvisí s touto prací.  

 

1.9.1.  Insulinové analogy s modifikacemi na N-konci řetězce B 

 

 Většina analogů s modifikacemi v řetězci B se týká jeho C-koncové oblasti, 

zejména invariantních aminokyselin B23-B26, které jsou rozhodující pro vazbu molekuly 

na receptor. Analogů s modifikacemi v N-koncové části řetězce B bylo zatím připraveno 

méně. Funkce N-konce řetězce B insulinu je stále předmětem výzkumu, důležitost 

některých aminokyselin v této části insulinové molekuly je však nesporná.  

 Odstranění nebo záměna prvních tří N-koncových aminokyselin řetězce B insulinu 

nemá na vazebnou afinitu či biologickou aktivitu hormonu vliv (56). Záměnou valinu B2 a 

asparaginu B3 za alanin se vazebná afinita k insulinovému receptoru dokonce zvýší (57). 

Odstraněním dalších dvou aminokyselin z N-konce řetězce B, tj. asparaginu B4 a histidinu 

B5, již dojde ke snížení vazebné afinity, neboť obě aminokyseliny jsou zahrnuty 

v intramolekulárních interakcích stabilizujících správnou strukturu molekuly. I tyto 
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analogy jsou však stále biologicky aktivní (56). Podobně záměna těchto aminokyselin za 

alanin pak způsobí pokles vazebné afinity v prvním případě zhruba o polovinu, v druhém 

případě o dvě třetiny (57). Přestože histidin v poloze B5 je vysoce konzervovaný, jeho 

záměna za jiné aminokyseliny není spojena se  ztrátou vazebné afinity či aktivity. Jeho 

hlavní funkcí se zdá být tedy spíše určování správné konformace při biosyntéze a skládání 

molekuly, což dokazují i nízké výtěžky u analogů s modifikací v této pozici (42,44). 

Zásadní vliv na vazebnou afinitu a biologickou aktivitu insulinu má až evolučně 

konzervovaný leucin v poloze B6. Odstranění koncového hexapeptidu B1-B6 znamená 

úplnou ztrátu vazebné afinity a aktivity hormonu, stejně jako záměna leucinu B6 za 

jakoukoliv jinou aminokyselinu. Leucin v poloze B6 pravděpodobně udržuje N-konec 

řetězce B ve správné orientaci, která je kritická pro dosažení aktivní konformace molekuly 

při vazbě na receptor (43). Další aminokyselinou N-konce řetězce B je invariantní cystein 

v poloze B7. Jeho postranní řetězec tvoří interchinární disulfidický můstek s cysteinem 

v poloze A7, což ovlivňuje stabilitu a správné „sbalení“ celé molekuly. Záměna cysteinu 

B7 za jakoukoliv jinou aminokyselinu tak představuje jednoznačnou ztrátu vazebné afinity 

a biologické aktivity (17). Kvůli objasnění strukturní funkce glycinu B8, který se účastní 

vazby na receptor a současně představuje hlavní aminokyselinu pro přechod mezi stavy T a 

R, byla připravena řada analogů s modifikací v této poloze (58-60). Výsledkem je 

hypotéza, že evolučně konzervovaný glycin B8 je stejně jako LeuB6 a CysB7 

nenahraditelný a jakákoliv záměna vede ke snížení jak aktivity a afinity analogu, tak i jeho 

strukturní stability (35,36). Invariantní serin v pozici B9 se kromě vazby na receptor 

účastní také dimerizace, jeho záměna tak vede ke snížení schopnosti agregace těchto 

analogů (61). Vliv této modifikace na vazebnou afinitu je různý a závisí na konkrétní 

aminokyselině, kterou je neutrální serin v molekule insulinu nahrazen (57,61). Vybrané 

analogy insulinu s mutacemi v různých polohách na N-konci řetězce B a jejich vazebné 

afinity jsou přehledně shrnuty v tabulce 1 (str. 26).  

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Tab. 1: Vybrané analogy insulinu s modifikací na N-konci řetězce B (B1-B9) a jejich vazebná 

afinita vzhledem k insulinu.  
 

analog insulinu vazebná afinita (%) citace 

insulin 100   

AlaB1-insulin 79 57 

AlaB2-insulin 110 57 

AlaB3-insulin 134 57 

AlaB4-insulin 54 57 

AlaB5-insulin 31 57 

ArgB5-insulin 40 62 

ThrB5-insulin 18 44 

AlaB6-insulin 1,4 57 

AlaB8-insulin 1,0-3,0 36,57 

D-AlaB8-insulin 0,11 36 

AlaB5-DKP-insulin 129 42 

AlaB8-DKP-insulin 3,6 36 

D-AlaB8-DKP-insulin 0,17 36 

SerB8-DKP-insulin 90 35,36 

D-SerB8-DKP-insulin 1,1 35,36 

D-ArgB8-DKP-insulin 0,05 36 

SerB8,desB30-insulin 23 58 

ThrB8,desB30-insulin < 0,2 58 

LeuB8,desB30-insulin < 0,2 58 

D-LysB8-insulin < 0,5 60 

D-TrpB8-insulin < 0,6 60 

GluB9-insulin 21 61 

AlaB9-insulin 80 57 
 

Pozn.: DKP-insulin je analog insulinu, který byl vytvořen pro studium insulinového monomeru a 

procesů agregace. Obsahuje modifikace v pozicích AspB10, LysB28 a ProB29, které velmi 

výrazně snižují agregaci insulinu. Má vyšší afinitu k insulinovému receptoru (cca 180%) než 

nativní insulin a jeho další analogy se často používají ke strukturně-aktivitním studiím (63).  

 

1.9.2.  Záměna prolinu a lysinu v pozici B28 a B29 insulinu 

 

 Speciálním případem substituce v peptidovém řetězci je tzv. záměna, při níž je 

vyměněna pozice dvou aminokyselin (18). Zajímavý efekt na molekulu insulinu má 

záměna prolinu a lysinu v pozicích B28 a B29, při které vznikají sterické překážky a 

zanikají specifické kontakty prolinu, což vede k výraznému snížení schopnosti molekuly 

vytvářet dimery (64). Tento insulinový analog má in vivo velmi rychlý nástup účinku a 
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zároveň velmi krátkou dobu trvání. Může být podáván přímo v monomerní formě a je tedy 

vhodný pro rychlé snížení hladiny glukosy při léčbě diabetu. Takto modifikovaný insulin 

byl pod názvem Humalog® jako první insulinový analog uveden do klinické praxe. Stejný 

účinek má i analog s komerčním názvem Novorapid®, který má prolin v poloze B28 

nahrazen kyselinou asparagovou (65). Biologická účinnost a vazebná afinita těchto 

analogů je přitom přibližně stejná jako účinnost lidského insulinu.  

 

1.9.3.  Aib-insuliny a další analogy připravené v této práci 

 

 Jak již bylo zmíněno, význam konformací T a R, které může zaujímat N-konec 

řetězce B insulinu, nebyl doposud objasněn. Z velkého množství struktur získaných 

rentgenostrukturní analýzou a ze spekter získaných pomocí CD spektroskopie bylo 

zjištěno, že konformace R u insulinu je možné dosáhnout pouze přidáním určitých aditiv, 

jako jsou např. malé cyklické alkoholy (fenol, kresol, resorcinol) (66). Tyto látky se vážou 

do specifických míst v insulinové molekule a umožňují tak přechod N-koncových 

aminokyselin řetězce B do stavu R. Přirozeně se insulin nachází ve stavu T, získání 

insulinu ve stavu R bez přidaných stabilizačních látek a jeho biologická charakterizace by 

přitom byly velkým příslibem pro objasnění významu těchto konformací.  

 Kyselina α-aminoisomáselná (Aib) neboli 2-methylalanin je neproteinogenní 

achirální aminokyselina, která se v přírodě vyskytuje jen zřídka jako součást některých 

antibiotik produkovaných nižšími houbami. Tato aminokyselina může díky své 

stereochemii zaujmout v polypeptidovém řetězci pouze konformaci pravo- nebo 

levotočivého helixu, čímž velmi silně indukuje šroubovicovou strukturu u následujících 

aminokyselin. Díky této vlastnosti se Aib používá v syntéze proteinů k vytvoření či 

stabilizaci helikální struktury v peptidovém řetězci (67).  

 Inkorporací této aminokyseliny do polypeptidového řetězce insulinu tedy můžeme 

předpokládat indukci α-helikální struktury v dané oblasti. Substitucí vybraných 

aminokyselin na N-konci řetězce B za Aib bychom tak mohli získat insulin se stabilní 

šroubovicovou strukturou v celém úseku B1-B19, tedy insulin ve stavu R. Zjištěním 

vazebné afinity tohoto analogu k IR bychom pak mohli získat informace týkající se 

preference či akceptovatelnosti konformace R insulinu při vazbě na receptor.   

 V této práci byly připraveny analogy s kyselinou α-aminoisomáselnou v pozicích 

B3, B5 a B8 insulinové molekuly. Zároveň byly pro srovnání připraveny dva analogy 



 28 

s modifikací v poloze B8, které by se měly stabilně nacházet ve stavu T a jejichž přechod 

do stavu R by měl být díky jejich stereochemii více či méně znemožněn. Aminokyseliny, 

kterými byl glycin v pozici B8 substituován, byly vybrány na základě přípustných úhlů v 

Ramachandranových diagramech pro tyto aminokyseliny a jsou to D-Pro a N-MeAla 

(68,69).  

 Analog připravený v rámci mé bakalářské práce (70) – AibB8LysB28ProB29-

insulin – má mimo substituce aminokyseliny Aib v pozici B8 navíc vyměněny 

aminokyselinové zbytky v pozicích B28 a B29. Jak již bylo řečeno, tato modifikace velmi 

výrazně (300x) snižuje agregační schopnosti insulinu (64). Toho se s výhodou využívá při 

přípravě insulinových analogů, které díky tomu neagregují a jsou přítomné v roztoku ve 

formě monomeru i ve vyšších koncentracích. Tvorba dimerů či hexamerů insulinu by 

přitom mohla být na obtíž při následných fyzikálně-chemických a strukturních analýzách, 

jako je např. NMR spektroskopie.  

 

       1.10. NMR spektroskopie proteinů 

 

 NMR spektroskopie je významná analytická metoda vhodná pro studium 

biologických makromolekul. Spolu s krystalografií je to jediná technika poskytující 

informace o 3D struktuře látek v atomárním rozlišení. Zároveň je NMR spektroskopie 

jedinou metodou, která umožňuje určení 3D struktury molekul v roztoku (71). V současné 

době nám tato metoda poskytuje jedinečné informace o struktuře, dynamice, hydrataci, 

skládání či interakcích proteinů a stává se tak nepostradatelným nástrojem pro studium 

těchto biomolekul až do velikosti přesahující 100 kDa (71,72).  

 NMR spektroskopie je založená na fenoménu nukleární magnetické rezonance. 

Využívá magnetických vlastností jader s nenulovým magnetickým momentem k získání 

informací o struktuře zkoumané látky. Jedná se o techniku analogickou jiným spektro-

skopickým metodám. Dochází zde k absorpci nízkoenergetického radiofrekvenčního záření 

o vlnové délce 10
-7

 až 10
-10

 m. Tohoto procesu se přitom účastní přímo jádra daných atomů 

a ne pouze elektronový obal, jak je tomu např. u UV, VIS nebo IR absorpce. 

Nejvyužívanějšími jádry pro studium proteinů jsou 
1
H, 

13
C a 

15
N. Nejrozšířenější aplikací 

je měření vzorku v roztoku, neboť umožňuje zkoumání látky za fyziologických podmínek. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalného prostředí lze přitom snadno měnit, díky čemuž 

můžeme zjišťovat také vliv vnějších podmínek na vlastnosti proteinu (73). NMR 
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spektroskopie je nedestruktivní metoda, která vyžaduje relativně malé množství vzorku – 

při objemu kolem 300 µl postačuje koncentrace proteinu v rozmezí 0,1 – 3 mM. Omezení 

metody představuje především velikost molekul zkoumané látky. Strukturu malých 

proteinů (zhruba do velikosti 10 kDa) lze řešit přímo bez nutnosti izotopového obohacení 

kombinací komplementárních NMR experimentů. Pro větší proteiny (do 20 kDa) je již 

nutné 100% izotopové obohacení 
13

C a 
15

N. U ještě větších proteinů (do 100 kDa) je nutné 

100% obohacení 
13

C a 
15

N a částečné nebo úplné obohacení 
2
H. U větších molekul (nad 

100 kDa) pak lze získat pouze hrubý „náhled“ na celkovou strukturu, např. prvky 

pravidelné sekundární struktury.  

 Po umístění vzorku do vnějšího magnetického pole absorbují magneticky aktivní 

jádra elektromagnetické záření o frekvenci charakteristické pro daný izotop. Rezonanční 

frekvence měřených jader se vztahuje ke standardu a její hodnota se vyjadřuje pomocí 

stupnice chemického posunu δ s relativní jednotkou ppm (parts per milion), která odpovídá 

jedné miliontině vnějšího magnetického pole. Měření NMR spekter probíhá metodou FT-

NMR (NMR s Fourierovou transformací), kdy jedním radiofrekvenčním pulsem, popř. 

sekvencí pulsů, excitujeme najednou všechny spiny měřených jader a sledujeme následnou 

relaxaci. Tím získáme signál tzv. volného dohasínání neboli FID (Free Induction Decay), z 

něhož převedením z časové domény do frekvenční pomocí Fourierovy transformace 

získáme NMR spektrum zkoumané látky (73). NMR spektrum obsahuje signály, tzv. píky, 

charakterizované chemickým posunem δ, který nám poskytuje informace o chemickém 

okolí měřeného jádra. Rozdílné chemické okolí atomů způsobuje vznik lokálních 

magnetických polí a výsledná rezonanční frekvence každého magneticky neekvivalentního 

jádra se tak bude mírně lišit. Pro zjišťování struktury proteinů se zpravidla používají dvou- 

a vícedimenzionální NMR experimenty, které umožňují rozlišit informace, jež by se z 1D 

spektra nedaly získat kvůli jeho složitosti (74). Zatímco v 1D experimentech je FID funkcí 

jedné časové proměnné a spektrum funkcí jedné frekvence, pro experimenty 2D NMR je 

charakteristické zavedení další časové proměnné (tzv. evoluční doby) a získané spektrum 

tak obsahuje dvě frekvenční domény.  

 Z NMR spektra můžeme identifikovat atomy, které se nachází v blízkosti měřeného 

jádra – ať už spolu sousedí v primární sekvenci (nepřímé spin-spinové interakce přes 

vazby, tzv. skalární interakce) nebo jen v prostoru díky „sbalení“ peptidového řetězce 

(přímé dipól-dipólové interakce přes prostor). Různé typy NMR experimentů přitom 

umožňují zobrazovat rozdílné korelace jader. Informace o trojdimenzionální struktuře 
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proteinu je primárně obsažena v přímých interakcích zprostředkovaných nukleárním 

Overhauserovým efektem (NOE) a získáváme ji pomocí NMR experimentu označovaného 

jako NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy). Při NOE dochází k přenosu 

magnetizace v důsledku vzájemného ovlivnění spinů jader. Přenos probíhá přímou 

interakcí volně přes prostor a není ovlivněn chemickými vazbami. Intenzita NOE je 

úměrná 1/r
6
, kde r je vzdálenost atomů. Běžně lze pozorovat kontakty až do vzdálenosti 

zhruba 5 Å (71,73,75).  

 Základem pro vyřešení struktury proteinu je sekvenčně specifické rezonanční 

přiřazování, vyplývající z komplementárních NMR experimentů a znalosti chemické 

struktury (sekvence) dané látky (71). Pro přiřazení atomů hlavního řetězce bílkoviny se 

používají NMR experimenty, které využívají přenos magnetizace pomocí skalárních 

interakcí. Jedním z nich je např. TOCSY (Total Correlation Spectroscopy). Na rozdíl od 

NOESY, v TOCSY se magnetizace šíří přes vazby v rámci jednoho spinového systému 

(jeden aminokyselinový zbytek) a lze tak získat informace o atomech a aminokyselinách 

nacházejících se blízko sebe v peptidovém řetězci (74,75). Velikost skalárních interakcí je 

přitom závislá na dihedrálních úhlech. Po přiřazení hlavního řetězce následuje přiřazení 

atomů vedlejších řetězců aminokyselin. Konečným cílem je správné přiřazení co možná 

největšího počtu signálů NMR spektra konkrétním atomům. Na základě těchto dat lze 

přistoupit k výpočtu struktury. Nejprve se do výpočetního programu vloží základní 

informace o molekule (primární struktura, délky a úhly vazeb, disulfidické můstky apod.) a 

vypočtená strukturní omezení, která jsme získali pomocí NMR experimentů (NOE 

kontakty, dihedrální úhly atd.). Následně program pomocí molekulové mechaniky vypočte 

na základě minimalizace celkové energie systému nejvýhodnější struktury proteinu. Ve 

výsledku tak obdržíme soubor konvergujících struktur, které mají minimální energie a 

zároveň jsou v souladu s experimentálními omezeními (71,75).  

 Insulin je malá molekula, skládající se z 51 aminokyselin, a jeho strukturu lze tedy 

určit pomocí NMR spektroskopie bez nutnosti izotopového obohacení za podmínky, že 

insulin nebude tvořit dimery. Nejsnáze strukturu získáme právě pomocí dvou výše 

uvedených komplementárních NMR experimentů – TOCSY a NOESY. Touto metodou 

byla určena struktura monomerního insulinového analogu AibB8LysB28ProB29-insulinu 

v této práci.  
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       1.11. CD spektroskopie proteinů  

 

 CD spektroskopie (circular dichroism spectroscopy) je další významnou metodou, 

která nám poskytuje cenné informace o struktuře proteinů. Při průchodu kruhově 

polarizovaného světla opticky aktivní látkou dochází k rozdílné absorpci jeho levotočivé a 

pravotočivé složky. Světlo se tak mění na elipticky polarizované. Tento jev je způsoben 

chiralitou molekul přítomných v látce a nazývá se cirkulární dichroismus. CD je funkcí 

vlnové délky a je definován jako rozdíl absorpčních koeficientů levotočivé a pravotočivé 

složky kruhově polarizovaného světla v UV a VIS oblasti. Často se vyjadřuje také jako tzv. 

elipticita, což je úhel charakterizující míru změny rovinně polarizovaného světla na 

elipticky polarizované (76,77).  

 Absorpce záření je silně závislá na prostorovém uspořádání, spektrum získané 

pomocí CD spektroskopie tak reflektuje 3D strukturu zkoumané látky. Pro proteiny jsou 

charakteristické absorpční pásy v rozmezí vlnových délek 190-250 nm. Optická aktivita 

bílkovin tak může být s výhodou využita k získání informací o struktuře těchto 

biomakromolekul. Každý ze tří základních prvků sekundární struktury polypeptidového 

řetězce (α-helix, β-skládaný list a náhodné klubko) poskytuje charakteristické CD 

spektrum (Obr. 10, str. 32), naopak protein bez vyššího strukturního uspořádání (např. 

denaturovaný) vykazuje hodnoty CD v oblasti kolem 210-220 nm blízké nule, což 

odpovídá absorpčnímu pásu peptidové vazby. V případě uspořádání asymetrických 

strukturních jednotek do šroubovice navíc dochází k výraznému zesílení optické aktivity 

celé molekuly. Na základě CD spekter proteinů o známé struktuře tak lze poměrně snadno 

a přesně vypočítat zastoupení sekundární struktury (78,79). Na rozdíl od NMR nebo 

krystalografie zde není možné získat informace o struktuře jednotlivých aminokyselin, 

můžeme sledovat pouze vlastnosti proteinu jako celku (77). I tak má však metoda nesporné 

výhody, díky nimž si našla své uplatnění. Měření probíhá v roztoku, což umožňuje jak 

studium za fyziologických podmínek, tak i zjišťování vlivu prostředí na strukturu proteinu. 

Pomocí CD spektroskopie je přitom možné detekovat již velmi malé strukturní změny. 

Mezi hlavní výhody této metody pak patří především rychlost a relativní jednoduchost 

provedení (80). Stejně jako u NMR spektroskopie se jedná o nedestruktivní metodu, která 

vyžaduje poměrně malé množství vzorku, standardně postačuje 20-200 µl roztoku o 

koncentraci proteinu 0,5-1 mg/ml. Využití CD spektroskopie je široké, hojně se využívá ke 

zjišťování sekundární a terciární struktury, stanovení poměrného zastoupení jednotlivých 
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prvků sekundární struktury či správné skladby proteinu. Dále pak např. k určování teplotní 

stability, sledování strukturních změn nebo ke studiu interakcí proteinů s dalšími látkami 

(76-80).  

 

 

 

Obr. 10: Rozdílná CD spektra základních prvků sekundární struktury polypeptidového řetězce 

vyjádřená pomocí elipticity. Upraveno dle (81).  
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2. CÍL PRÁCE 
 

 Cílem této diplomové práce byla příprava a charakterizace několika insulinových 

analogů s modifikacemi v různých polohách na N-konci řetězce B za účelem získání 

informací, které by mohly přispět k objasnění významu konformací T a R insulinu. Dalším 

cílem pak bylo určení trojrozměrné struktury AibB8LysB28ProB29-insulinu - analogu 

připraveného a charakterizovaného v rámci mé bakalářské práce - pomocí nukleární 

magnetické rezonance.  

 

Cíle diplomové práce lze shrnout do několika bodů: 

 

1. Příprava analogů AibB3-insulinu, AibB5-insulinu, AibB8-insulinu, N-MeAlaB8-

insulinu a D-ProB8-insulinu celkovou chemickou syntézou.  

 

2. Charakterizace připravených analogů pomocí RP-HPLC a hmotnostní spektrometrie.  

 

3. Zjištění vazebné afinity jednotlivých analogů k insulinovému receptoru in vitro.  

 

4. Určení schopnosti přechodu mezi konformacemi T a R u vybraných analogů pomocí CD 

spektroskopie.  

 

5. Určení 3D struktury AibB8LysB28Pro29-insulinu pomocí 2D NMR experimentů 

TOCSY a NOESY.  
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3. MATERIÁL 
 

ACN – Scharlau Chemie, Sentmenat, Španělsko 

BSA – Invitrogen, Carlsbad, California, USA 

diethylether – Penta, Chrudim, ČR 

Dipea – Aldrich, Milwaukee, USA 

DMF – Fluka, Buchs, Švýcarsko  

DTT – Thermo Scientific, Rockford, USA 

EDT – Fluka, Buchs, Švýcarsko 

fenol – Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Fmoc-chráněné aminokyseliny – Novabiochem, Lucern, Švýcarsko 

glukosa – Sigma, St. Louis, USA 

Gly – Sigma, St. Louis, USA 

guanidin – Sigma, St. Louis, USA 

HBTU – Novabiochem, Lucern, Švýcarsko 

HEPES – Sigma, St. Louis, USA 

hydrogenuhličitan amonný – Sigma, St. Louis, USA 

hydroxid sodný – Penta, Chrudim, ČR  

chlorid draselný – Sigma, St. Louis, USA 

chlorid sodný – Penta, Chrudim, ČR  

kyselina octová – Penta, Chrudim, ČR 

lidský insulin – Sigma, St. Louis, USA 

lidský insulin značený radioizotopem 
125

I – Perkin Elmer, Waltham, USA 

octan sodný – Lachema, Neratovice, ČR 

Sephadex G10, Sephadex G 50 – Pharmacia, Uppsala, Švédsko 

siřičitan sodný – Sigma, St. Louis, USA 

síran hořečnatý – Fluka, Buchs, Švýcarsko 

tetrathionan sodný – Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

TFA – Fluka, Buchs, Švýcarsko 

thioanizol – Fluka, Buchs, Švýcarsko 

TIS – Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Tris – Sigma, St. Louis, USA 

Wangova pryskyřice – Fmoc-Thr/Asn(tBu)-Wang resin, Novabiochem, Lucern, Švýcarsko  
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4. METODY 
 

4.1. Příprava insulinových řetězců A a B 
 

 Řetězec A a modifikované řetězce B (AibB3, AibB5, AibB8, N-MeAlaB8 a D-

ProB8) insulinu byly syntetizovány v servisním pracovišti Syntéza peptidů ÚOCHB AV 

ČR na automatizovaném syntetizátoru ABI 433A od firmy Applied Biosystems. Jejich 

příprava probíhá metodou syntézy na pevné fázi podle Merrifielda (39) s použitím Fmoc 

chránící strategie. Tento postup využívá jako semipermanentní N-koncovou chránící 

skupinu 9-fluorenyl-methyloxykarbonyl (Fmoc) (40), který je odštěpitelný v bazickém 

prostředí. K chránění postranních skupin jednotlivých aminokyselin byly použity skupiny 

Boc, tBu, Trt a Pbf. Pro syntézu byla použita předem substituovaná Wangova pryskyřice (s 

připojeným threoninem pro řetězce B a asparaginem pro řetězec A). Syntéza byla 

prováděna v 0,1 mmol měřítku.  

 Každý kondenzační cyklus byl proveden 1-2x (délka trvání 30 minut), přičemž bylo 

vždy přidáno 10násobné množství dané Fmoc-chráněné aminokyseliny. Jako kondenzační 

činidla byly použity HBTU, HOBt a Dipea v DMF. Po navázání všech aminokyselin byl 

výsledný produkt promyt DCM a navázaný na pryskyřici předán k dalšímu použití.  

 

4.1.1. Štěpení insulinových řetězců a jejich konverze na S-sulfonáty 

 

 „Surové“ insulinové řetězce byly odštěpeny z pryskyřice a zároveň zbaveny 

chránících skupin štěpící směsí o následujícím složení: 21 ml TFA, 0,75 ml vody, 0,75 ml 

thioanizolu, 0,375 ml EDT, 0,75 g fenolu a 0,15 ml TIS. Směs byla smíchána s řetězcem a 

míchána 2 hodiny za pokojové teploty. Poté byla směs přefiltrována přes fritu velikosti S3 

do 200 ml studeného diethyletheru za stálého chlazení v ledové lázni, čímž vznikla 

sraženina peptidu. Sraženina byla dále filtrována přes fritu velikosti S4, propláchnuta 

větším množstvím studeného diethyletheru a následně vysušena.  

 Řetězce s volnými thiolátovými skupinami byly následně převedeny do formy S-

sulfonátů použitím sulfitolyzačního pufru o složení 100 mM Tris, 250 mM Na2SO3, 80 

mM Na2S2O3·5H20 a 7 M GuaHCl. pH pufru bylo upraveno pomocí HCl na hodnotu 8,6. 

Sraženina peptidu byla rozpuštěna ve 25 ml tohoto pufru a směs byla míchána 3 hodiny za 

laboratorní teploty.  



 36 

4.1.2. Odsolení insulinových řetězců gelovou chromatografií 

 

 Peptid v sulfitolyzačním roztoku byl odsolen na nízkotlaké chromatografické 

koloně Sephadex G10 o celkovém objemu 1000 ml. Gelová chromatografie probíhala za 

laboratorní teploty, mobilní fází byl 50 mM NH4HCO3, rychlost průtoku 0,7 ml/min, 

frakce byly jímány automatickým sběračem po 15 minutách. Po ukončení chromatografie 

byla měřena absorbance jednotlivých frakcí na spektrofotometru Lambda 25 od firmy 

Perkin Elmer při vlnové délce 276 nm. Frakce obsahující příslušný insulinový řetězec byly 

spojeny a lyofilizovány. Lyofilizát byl následně rozpuštěn v roztoku obsahujícím 0,1% 

TFA v deionizované vodě a přečištěn preparativním provedením RP-HPLC (viz 4.1.3.).  

 

4.1.3. Preparace řetězců a analogů insulinu vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií (HPLC) 

 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi (RP-HPLC) byla 

prováděna na přístrojích firmy Waters (čerpadlo Waters 600, UV/VIS detektor Waters 

2487). Data byla zpracována chromatografickým programem Clarity Lite od firmy Data Apex.  

Analytické provedení RP-HPLC 

 Pro analýzu reakční směsi a ověření čistoty jednotlivých řetězců i výsledných 

analogů insulinu pomocí analytického provedení RP-HPLC byla použita analytická kolona 

Nucleosil 120-5-C18 o rozměru 250 × 4 mm firmy Watrex. Gradientová eluce (Tab. 2, str. 

37) byla prováděna roztokem o zvyšující se koncentraci ACN v deionizované vodě 

obsahující 0,1% TFA. Průtok byl 1 ml za minutu. Absorbance eluátu byla proměřována při 

vlnových délkách 218 a 276 nm.   

Preparativní provedení RP-HPLC 

 Po odsolení gelovou chromatografií byly jednotlivé řetězce i výsledné analogy 

insulinu purifikovány a izolovány preparativním provedením RP-HPLC. K tomuto účelu 

byly použity preparativní kolony Nucleosil 120-5-C18 firmy Watrex – pro preparaci 

řetězců rozměr 250 × 21 mm (průtok 9 ml/min), pro preparaci analogu pak rozměr 250 × 8 

mm (průtok 3 ml/min). Gradientová eluce (Tab. 2, str. 37) byla prováděna roztokem o 

zvyšující se koncentraci ACN v deionizované vodě obsahující 0,1% TFA. Absorbance 

eluátu byla měřena při vlnových délkách 218 a 276 nm.  
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Tab. 2: Gradientové eluce použité při RP-HPLC insulinových řetězců a analogů. Gradient 1 byl 

použit pro analytické provedení a při preparaci výsledných analogů insulinu, gradient 2 byl použit 

pro preparaci jednotlivých insulinových řetězců.  

 

gradient 1 

čas (min) 0 1 21 35 36 37 37,1 
obsah ACN (%) 8 28 36 44 72 72 8 

gradient 2 

čas (min) 0 30 31 
obsah ACN (%) 8 80 8 

 

 

4.1.4. Identifikace produktů hmotnostní spektrometrií 

 

 Identifikace jednotlivých insulinových řetězců i výsledných analogů byla 

provedena pomocí hmotnostní spektrometrie v Laboratoři hmotnostní spektrometrie 

ÚOCHB AV ČR na přístroji LTQ Orbitrap XL od firmy Thermo Fisher Scientific. Jedná 

se o hybridní hmotnostní spektrometr pracující s Fourierovou transformací a kombinující 

metody lineární iontové pasti a orbitrapu (elektrostatická past), který běžně dosahuje 

přesnosti lepší než 5 ppm.  

 

4.2. Rekombinace insulinových řetězců 
 

 Jednotlivé řetězce insulinu A a B jsou propojeny spontánním vytvořením dvou 

disulfidických můstků mezi řetězci A a B během rekombinační reakce. Třetí disulfidický 

můstek se pak formuje v řetězci A. Rekombinační reakce je rozdělena na dvě části: 

redukce a oxidace. V první části dochází k redukci S-sulfonátových skupin řetězců za 

vzniku thiolových skupin, které jsou pak v druhé části podrobeny pomalé oxidaci 

vzdušným kyslíkem za vzniku disulfidických můstků.  

Redukce 

 Řetězec A a příslušný modifikovaný řetězec B byly rozpuštěny v odvzdušněném 

0,1 M Gly/NaOH pufru o pH 10,5 a smíchány v hmotnostním poměru A:B = 2:1. Přesná 

koncentrace řetězců byla stanovena spektrofotometricky na spektrofotometru Lambda 25 

(Perkin Elmer, USA) a podle ní bylo vypočteno množství DTT odpovídající 1,1 

ekvivalentu thiolových skupin obsažených v řetězcích. Alikvotovaný DTT byl rozpuštěn 



 38 

ve stejném odvzdušněném 0,1 M Gly/NaOH pufru a v přesném množství přidán 

k řetězcům. Směs byla míchána 30 minut bez přístupu vzduchu za pokojové teploty.  

Oxidace 

 Redukce byla ukončena přidáním 1,5násobku objemu zavzdušněného 0,1 M 

Gly/NaOH pufru o pH 10,5. Směs byla za stálého míchání za přístupu vzduchu ponechána 

v chladové místnosti při 5°C po dobu 3-4 dní. Poté byla oxidace ukončena přidáním 

několika ml 99% CH3COOH, dokud nedošlo k zakalení a opětovnému vyčeření směsi.  

 

 Po ukončení rekombinace byla směs nanesena na nízkotlakou chromatografickou 

kolonu Sephadex G50 medium o celkovém objemu 500 ml. Gelová chromatografie 

probíhala za laboratorní teploty, mobilní fází byla 1 M CH3COOH, rychlost průtoku 0,5 

ml/min, frakce byly jímány automatickým sběračem frakcí po 12 minutách. Po ukončení 

chromatografie byla proměřena absorbance jednotlivých frakcí na spektrofotometru při 

vlnové délce 276 nm. Frakce obsahující příslušný insulinový analog byly analyzovány 

analytickým provedením RP-HPLC (viz 4.1.3.) a následně spojeny a lyofilizovány. 

Lyofilizát byl následně rozpuštěn v roztoku 0,1% TFA v deionizované vodě a analog byl 

izolován semipreparativním provedením RP-HPLC (viz 4.1.3.).   

 

4.3. Příprava buněk pro vazebné testy 
 

 Buněčná linie IM-9 byla pěstována dle doporučení dodavatele ATCC (Manassas, 

USA; LGC Standards, Poland). Buňky rostly při teplotě 37°C ve zvlhčené atmosféře se 

zvýšeným obsahem CO2 (5%) v médiu RPMI-1640 obsahujícím 10% BSA, 100 U/ml 

penicilinu/streptomycinu a 2 mM Gln (všechny chemikálie od firmy Invitrogen, Carlsbad, 

California, USA). Buňky byly pasážovány 3x týdně.  

 

4.4. Testování vazebné afinity insulinových analogů in vitro 

 

 Testování vazebné afinity insulinových analogů k insulinovému receptoru probíhá 

jako kompetice insulinu značeného radioaktivním izotopem 
125

I na tyrosinu v poloze A14 s 

insulinovým analogem o vazebná místa na IR. Testování se provádí na lidských 

lymfocytech IM-9, které jsou bohaté na insulinový receptor typu A. Testování probíhá za 
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stálé koncentrace značeného insulinu a stejného množství buněk IM-9 a rostoucí 

koncentrace testovaného insulinu nebo jeho analogu. Testování bylo provedeno metodou 

dle De Meytse (82). Buňky o koncentraci 2 miliony/ml byly inkubovány se značeným 

lidským 
125

I-insulinem (20 000 cpm, 2200 Ci/mmol) o konstantní koncentraci (0,01 nM) a 

insulinem resp. insulinovým analogem o zvyšující se koncentraci. Reakce probíhala 

ve vazebném pufru o následujícím složení: 100 mM HEPES, 100mM NaCl, 5 mM KCl, 

1,3 mM Mg2SO4, 1 mM EDTA, 10 mM Glc, 15 mM CH3COONa a 1% BSA v celkovém 

objemu 500 μl při pH 7,6 a teplotě 15°C po dobu 2,5 hodiny. Po ukončení inkubace byly 

připraveny duplikáty o objemu 200 μl a centrifugovány při 15000×g a 4°C po dobu 10 

minut. Supernatant byl odebrán a radioaktivita navázaná v peletách byla stanovena pomocí 

γ-počítače (Wizard 1470 Automatic Gamma Counter, Perkin Elmer, Wellesley, USA). 

Vazebná data byla analyzována programem GraphPad Prizm 5.0 metodou nelineární 

regrese podle modelu vazby do jednoho vazebného místa („one-site fitting model“). 

Disociační konstanta Kd značeného insulinu byla 0,3 nM.  

 

       4.5. Určení schopnosti přechodu analogů mezi konformacemi  T a R
 pomocí CD spektroskopie  
 

 CD spektra byla nasnímána a zpracována Ing. Pavlínou Novotnou ze skupiny 

Chiroptických metod Ústavu analytické chemie VŠCHT. Data byla naměřena na 

spektrometru J-815 od firmy Jasco (Japonsko). Podmínky měření byly následující: rychlost 

skenování 10 nm/min, responze 8 s, šířka štěrbiny 1 nm, standardní citlivost tj. 100 mdeg, 

rozlišení 0,5 nm, počet akumulací = 5, spektrální rozsah 185 320 nm. K proplachování 

přístroje byl použit tlakový dusík o průtoku 7 l/min. Všechna měření byla prováděna v 

křemenné kyvetě o tloušťce měřené vrstvy 1 cm (oblast 245 – 320 nm, Helma, Německo) 

nebo 0,5 mm (185 – 320 nm, Helma, Německo) při teplotě 22°C. Současně se spektry CD 

byla ve stejném spektrálním rozsahu měřena i absorpční spektra v UV a VIS oblasti, kvůli 

ověření koncentrace roztoků.  

 Spektra byla pořízena na vzorcích o koncentraci 0,25 mg/ml insulinu nebo analogu 

v 25 mM TrisHCl pufru o pH 8 s obsahem Zn
2+

 iontů o koncentraci 1,42.10
-5

 mol/l 

(molární poměr insulinu a Zn
2+

 3:1). Dále byla změřena CD spektra těchto vzorků 

s přidaným fenolem o výsledné koncentraci 1,076.10
-3

 mol/l (molární poměr insulinu a 

fenolu 1:25).  
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       4.6. Určení 3D struktury AibB8LysB28ProB29-insulinu pomocí NMR 

 

NMR spektra AibB8LysB28ProB29-insulinu byla snímána při 25°C na 600 MHz 

spektrometru Bruker AVANCE s trojrezonanční (
15

N, 
13

C, 
1
H) kryosondou a gradientem 

v ose z. Data byla měřena a zpracována Ing. Václavem Veverkou, PhD. ze skupiny 

Strukturní biologie ÚOCHB AV ČR. Přiřazení signálů ve spektrech jsem pak provedla pod 

jeho odborným vedením.  

 Spektra byla získána z 0,35 ml 0,1 mM roztoku AibB8LysB28ProB29-insulinu v 

20% deuterované kyselině octové o pH 1,9. Jako standard s chemickým posunem 0 ppm 

byla použita 4,4-dimethyl-4-silapentan-1-sulfonová kyselina (DSS), signál vody ve spektru 

byl potlačen metodou WATERGATE. Byly provedeny homonukleární 
1
H-

1
H 2D NMR 

experimenty TOCSY a NOESY s následujícími akvizičními parametry: standardní pulsní 

schéma, spektrální šířka 12 ppm, akviziční časy 170 ms v přímé doméně a 65 ms 

v nepřímé doméně, relaxační prodleva 2 s, počet skenů 64. Celková doba snímání dat byla 

12 h. Získaná data byla následně zpracována pomocí programu TOPSPIN (počet bodů po 

zpracování 4096 v f2 a 2048 v f1, apodizace pomocí funkce cos
2
) a převedena do formátu 

pro použití v programu Sparky.  
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5. VÝSLEDKY 
 

5.1. Příprava insulinových řetězců A a B  
 

 Řetězec A a modifikované řetězce B (AibB3, AibB5, AibB8, N-MeAlaB8 a          

D-ProB8) byly po syntéze na pevné fázi nejprve štěpící směsí odštěpeny z pryskyřice, 

zbaveny chránících skupin a následně převedeny na S-sulfonáty působením 

sulfitolyzačního pufru.  

 Směs po štěpení a sulfitolýze jednotlivých peptidů byla rozdělena gelovou 

chromatografií na koloně Sephadex G10 o celkovém objemu 1000 ml za podmínek 

popsaných v kapitole 4.1.2. Následně byla měřena absorbance frakcí při 276 nm. Eluční 

profil řetězců je velmi podobný, pro názornost je uveden eluční profil směsi obsahující S-

sulfonát řetězce A (Obr. 11) a směsi obsahující S-sulfonát řetězce AibB5-B (Obr. 12, str. 

42). Frakce obsahující příslušný insulinový řetězec byly spojeny, lyofilizovány a 

purifikovány pomocí RP-HPLC. Pro názornost je opět uveden eluční profil S-sulfonátu 

řetězce A (Obr. 13, str. 42) a S-sulfonátu řetězce AibB5-B (Obr. 14, str. 43). Čistota všech 

řetězců byla ověřena analytickou RP-HPLC a identifikace byla provedena hmotnostní 

spektrometrií (Tab. 3, str. 43).  

 

 
 

Obr. 11: Odsolení S-sulfonátu řetězce A na koloně Sephadex G10. Eluce byla provedena 50 mM 

NH4HCO3. Frakce 25-35 obsahovaly S-sulfonát řetězce A.  

S-sulfonát řetězce A 

guanidin 
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Obr. 12: Odsolení S-sulfonátu řetězce AibB5-B na koloně Sephadex G10. Eluce byla provedena 50 

mM NH4HCO3. Frakce 39-49 obsahovaly S-sulfonát řetězce AibB5-B.  

 

 

 

Obr. 13: Preparace S-sulfonátu řetězce A insulinu pomocí RP-HPLC po odsolení gelovou 

chromatografií.  

 

 

 

S-sulfonát řetězce 

AibB5-B 

guanidin 

S-sulfonát řetězce A 
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Obr. 14: Preparace S-sulfonátu řetězce AibB5-B insulinu pomocí RP-HPLC po odsolení gelovou 

chromatografií.  

 

 

Tab. 3: Relativní molekulové hmotnosti jednotlivých insulinových řetězců - vypočtené hodnoty 

monoizotopických forem a hodnoty zjištěné hmotnostní spektrometrií.  
 

peptid Mr (monoizotopická) Mr (naměřená) 

A-řetězec 2701,83 2701,80 

AibB3-B-řetězec 3558,61 3558,60 

AibB5-B-řetězec 3535,59 3535,56 

AibB8-B-řetězec 3615,63 3615,60 

N-MeAlaB8-B-řetězec 3615,63 3615,60 

D-ProB8-B-řetězec 3627,63 3627,61 

 

 

 

 

 

 

S-sulfonát řetězce AibB5-B 
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5.2. Rekombinace insulinových řetězců 
 

 Čisté S-sulfonáty řetězce A a modifikovaných řetězců B (AibB3, AibB5, AibB8,  

N-MeAlaB8 a D-ProB8) byly zredukovány v přítomnosti DTT a poté podrobeny pomalé 

oxidaci za přístupu vzduchu. Po ukončení rekombinačních reakcí byla reakční směs 

nanesena na kolonu Sephadex G50 medium o celkovém objemu 500 ml za podmínek 

popsaných v kapitole 4.2. Následně byla měřena absorbance frakcí při 276 nm. Eluční 

profily směsí jednotlivých insulinových analogů jsou zobrazeny na obrázcích č. 15-19 (str. 

44-46). Frakce obsahující příslušné analogy byly spojeny a lyofilizovány. Analogy byly 

dále purifikovány a izolovány preparativním provedením RP-HPLC (Obr. 20-24, str. 47-

49). AibB3-insulin byl připraven s průměrným výtěžkem 1,7%, AibB5-insulin s výtěžkem 

0,5%, AibB8-insulin s výtěžkem 5%, N-MeAlaB8-insulin s výtěžkem 9% a D-ProB8-

insulin s výtěžkem 25%. Průměrný výtěžek lidského insulinu se přitom pohybuje mezi 9 a 

12%. Kvalita a čistota jednotlivých analogů byly nakonec ověřeny analytickým 

provedením RP-HPLC a hmotnostní spektrometrií (Tab. 4, str. 49, Obr. 25-29, str. 50-54). 

Čistota (dle RP-HPLC) byla v případě všech analogů vyšší než 95%.  

 

 
 

Obr. 15: Eluční profil AibB3-insulinu na koloně Sephadex G50. Eluce byla provedena 1 M 

CH3COOH. Frakce 54-69 obsahovaly analog AibB3-insulin.  

 

AibB3-insulin 
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Obr. 16: Eluční profil AibB5-insulinu na koloně Sephadex G50. Eluce byla provedena 1 M 

CH3COOH. Frakce 46-55 obsahovaly analog AibB5-insulin.  

 

 

 
 

Obr. 17: Eluční profil AibB8-insulinu na koloně Sephadex G50. Eluce byla provedena 1 M 

CH3COOH. Frakce 46-59 obsahovaly analog AibB8-insulin.  

 

AibB5-insulin 

AibB8-insulin 
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Obr. 18: Eluční profil N-MeAlaB8-insulinu na koloně Sephadex G50. Eluce byla provedena 1 M 

CH3COOH. Frakce 54-69 obsahovaly analog N-MeAlaB8-insulin.  

 

 

 
 

Obr. 19: Eluční profil D-ProB8-insulinu na koloně Sephadex G50. Eluce byla provedena 1 M 

CH3COOH. Frakce 42-53 obsahovaly analog D-ProB8-insulin.  

 

 

 

N-MeAlaB8-insulin 

D-ProB8-insulin 
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Obr. 20: RP-HPLC spojených frakcí po rekombinaci insulinového analogu AibB3-insulinu po 

odsolení gelovou chromatografií.  

 

 

 

 

Obr. 21: RP-HPLC spojených frakcí po rekombinaci insulinového analogu AibB5-insulinu po 

odsolení gelovou chromatografií. 

 

AibB3-insulin 

AibB5-insulin 
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Obr. 22: RP-HPLC spojených frakcí po rekombinaci insulinového analogu AibB8-insulinu po 

odsolení gelovou chromatografií. 

 

 

 
 

Obr. 23: RP-HPLC spojených frakcí po rekombinaci insulinového analogu N-MeAlaB8-insulinu po 

odsolení gelovou chromatografií. 

 

 

N-MeAlaB8-insulin 

AibB8-insulin 
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Obr. 24: RP-HPLC spojených frakcí po rekombinaci insulinového analogu D-ProB8-insulinu po 

odsolení gelovou chromatografií. 

 

 

Tab. 4: Relativní molekulové hmotnosti připravených insulinových analogů - vypočtené hodnoty 

monoizotopických forem a hodnoty zjištěné hmotnostní spektrometrií.  
 

analog Mr (monoizotopická) Mr (naměřená) 

AibB3-insulin 5774,01 5774,65 

AibB5-insulin 5750,99 5751,64 

AibB8-insulin 5831,03 5831,68 

N-MeAlaB8-insulin 5831,03 5831,67 

D-ProB8-insulin 5843,03 5843,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-ProB8-insulin 
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Obr 25: Hmotnostní spektrum analogu AibB3-insulinu.  
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Obr 26: Hmotnostní spektrum analogu AibB5-insulinu.  
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Obr 27: Hmotnostní spektrum analogu AibB8-insulinu.  
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Obr 28: Hmotnostní spektrum analogu N-MeAlaB8-insulinu.  
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Obr 29: Hmotnostní spektrum analogu D-ProB8-insulinu.  
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5.3. Testování vazebné afinity insulinových analogů in vitro 
 

 Vazebné testy insulinu a jeho analogů AibB3-, AibB5-, AibB8-, N-MeAlaB8- a   

D-ProB8-insulinu s insulinovým receptorem byly provedeny v duplikátech 3-5x (Tab. 5-7, 

str. 50-51). Z výsledků byly vytvořeny vazebné křivky a určeny hodnoty disociačních 

konstant Kd (Obr. 30-32, str. 55-56). Ve srovnání s lidským insulinem vykazují všechny 

připravené insulinové analogy kromě AibB3-insulinu (25,62%) velmi nízkou vazebnou 

afinitu k IR. Vazebná afinita N-MeAlaB8-insulinu k IR je dokonce tak malá, že se jeho 

disociační konstantu pomocí programu GraphPad Prizm 5.0 nepodařilo vyhodnotit.  

 

Tab. 5: Vazebná afinita AibB8-insulinu k insulinovému receptoru (Obr. 30).  

peptid Kd ± SEM vazebná afinita (%) počet měření 

lidský insulin        0,42 ± 0,02           100,00 4 

AibB8-insulin      88,00 ± 4,98               0,48 4 

  Kd – rovnovážná disociační konstanta, SEM – standardní chyba průměru 
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Obr. 30: Vazebná křivka lidského insulinu a AibB8-insulinu. cM je molární koncentrace lidského 

insulinu resp. analogu. Vytvořeno v programu GraphPad Prizm 5.0.  

 

Tab. 6: Vazebná afinita D-ProB8-insulinu a AibB3-insulinu k IR (Obr. 31, str. 56). 

peptid Kd ± SEM vazebná afinita (%) počet měření 

lidský insulin        0,35 ± 0,01           100,00 5 

D-ProB8-insulin    563,20 ± 88,75               0,06 3 

AibB3-insulin        1,37 ± 0,11             25,62 3 

  Kd – rovnovážná disociační konstanta, SEM – standardní chyba průměru 
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Obr. 31: Vazebná křivka lidského insulinu, D-ProB8-insulinu a AibB3-insulinu. cM je molární 

koncentrace lidského insulinu resp. analogu. Vytvořeno v programu GraphPad Prizm 5.0.  

  

 

Tab. 7: Vazebná afinita AibB5-insulinu a N-MeAlaB8-insulinu k IR (Obr. 32).  

peptid Kd ± SEM vazebná afinita (%) počet měření 

lidský insulin         0,47  0,01            100,00 4 

AibB5-insulin       10,43  1,03                4,45 3 

AibB3-insulin            >1500              <0,01 3 

  Kd – rovnovážná disociační konstanta, SEM – standardní chyba průměru 
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Obr. 32: Vazebná křivka lidského insulinu, AibB5-insulinu a N-MeAlaB8-insulinu. cM je molární 

koncentrace lidského insulinu resp. analogu. Vytvořeno v programu GraphPad Prizm 5.0.  
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5.4.  Určení schopnosti přechodu insulinových analogů mezi 
konformacemi T a R pomocí CD spektroskopie 

 

 Za podmínek popsaných v kap. 4.6. byla získána CD spektra insulinu a jeho 

analogů AibB3-insulinu, AibB8-insulinu, N-MeAlaB8-insulinu a D-ProB8-insulinu (Obr. 

33-42, str. 58-62). Pro korekci základní linie bylo použito spektrum pufru o koncentraci 

Zn
2+

 iontů a fenolu relevantní danému spektru. Toto spektrum bylo odečteno od 

změřeného CD spektra i od absorpčního spektra peptidu. Výsledná CD spektra jsou 

uváděna jako závislost molární elipticity v jednotkách deg.cm
2
.dmol

-1
 na vlnové délce v 

nanometrech a nebyla před dalším zpracováním vyhlazována.  

 Z CD spekter insulinu a insulinových analogů AibB8-insulinu, N-MeAlaB8-

insulinu a D-ProB8-insulinu bylo pomocí programu CD Spectra Deconvolution 2.11 

určeno zastoupení jednotlivých prvků sekundárních struktur s využitím metody 

neuronových sítí NNET_13 (Tab. 8-11, str. 63). Určení sekundárních struktur bylo 

provedeno ve spektrálním rozsahu 200-260 nm. Použitá neuronová síť NNET_13 je 

vhodná pro komplexní spektra peptidů, průměrná chyba predikce sekundární struktury je 

4,63%. Program analyzoval spektra v jednotkách deg.cm
2
.dmol

-1
, dále byla pro výpočet 

použita zjištěná koncentrace peptidu, tloušťka kyvety, počet aminokyselinových jednotek 

daného peptidu a jeho průměrná molární hmotnost. U AibB3-insulinu se zastoupení 

jednotlivých struktur vzhledem ke kvalitě jeho CD spektra nepodařilo vyhodnotit (Obr. 39, 

str. 61).  
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Obr. 33: CD spektrum insulinu s přidaným fenolem a bez něj. V roztoku insulinu s přidaným 

fenolem je patrný nárůst hodnot obou záporných maxim v oblasti kolem 210-220 nm související se 

zvýšením poměrného zastoupení helikální struktury v molekule insulinu při přechodu T→R.  
 

 

Obr. 34: CD spektrum AibB3-insulinu s přidaným fenolem a bez něj v porovnání s CD spektrem 

insulinu opět s fenolem a bez něj. Přechod T→R charakterizuje změna hodnot záporných maxim 

při 208 a 220 nm. 
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Obr. 35: CD spektrum AibB8-insulinu s přidaným fenolem a bez něj v porovnání s CD spektrem 

insulinu také s fenolem a bez něj. Přechod T→R charakterizuje změna hodnot záporných maxim 

při 208 a 220 nm. 
 

 

Obr. 36: CD spektrum D-ProB8-insulinu s přidaným fenolem a bez něj v porovnání s CD spektrem 

insulinu opět s fenolem a bez něj. Přechod T→R charakterizuje změna hodnot záporných maxim 

při 208 a 220 nm. 
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Obr. 37: CD spektrum N-MeAlaB8-insulinu s přidaným fenolem a bez něj v porovnání s CD 

spektrem insulinu také s fenolem a bez něj. Přechod T→R charakterizuje změna hodnot záporných 

maxim při 208 a 220 nm. 

 

 

Obr. 38: CD spektrum insulinu v oblasti 245-305 nm s přidaným fenolem a bez něj. Změna spektra 

v této oblasti charakterizuje změny v terciární struktuře molekuly insulinu. Pro přechod T→R je 

typické snížení hodnoty elipticity kolem 251 nm, které můžeme pozorovat po přidání fenolu.  
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Obr. 39: CD spektrum insulinu a AibB3-insulinu v oblasti 245-300 nm s přidaným fenolem a bez 

něj. Změna spektra v této oblasti charakterizuje změny v terciární struktuře molekuly insulinu, resp. 

analogu. Pro T→R přechod T→R je typické snížení hodnoty elipticity kolem 251 nm.  

 

 

Obr. 40: CD spektrum insulinu a AibB8-insulinu v oblasti 245-300 nm s přidaným fenolem a bez 

něj. Změna spektra v této oblasti charakterizuje změny v terciární struktuře molekuly insulinu, resp. 

analogu. Pro přechod T→R je typické snížení hodnoty elipticity kolem 251 nm.  
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Obr. 41: CD spektrum insulinu a D-ProB8-insulinu v oblasti 245-300 nm s přidaným fenolem a bez 

něj. Změna spektra v této oblasti charakterizuje změny v terciární struktuře molekuly insulinu, resp. 

analogu. Pro přechod T→R je typické snížení hodnoty elipticity kolem 251 nm.  

 

 

Obr. 42: CD spektrum insulinu a N-MeAlaB8-insulinu v oblasti 245-300 nm s přidaným fenolem a 

bez něj. Změna spektra v této oblasti charakterizuje změny v terciární struktuře molekuly insulinu, 

resp. analogu. Pro přechod T→R je typické snížení hodnoty elipticity kolem 251 nm.  
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Tab. 8-11: Zastoupení jednotlivých prvků sekundární struktury v molekule insulinu, resp. 

insulinových analogů, vypočtené na základě příslušných CD spekter v oblasti 200-260 nm pomocí 

programu CD Spectra Deconvolution 2.11.  

Tab. 8:               Tab. 9: 

Struktura Ins Ins+Phe  Struktura AibB8 AibB8+Phe 

Helix 22,20% 30,50%  Helix 26,90% 30,20% 

Antiparallel 18,70% 14,00%  Antiparallel 11,00% 8,90% 

Parallel 5,90% 6,00%  Parallel 10,40% 10,30% 

Beta-Turn 16,70% 14,90%  Beta-Turn 17,50% 17,50% 

Rndm. Coil 32,00% 29,50%  Rndm. Coil 36,20% 33,30% 

Total Sum 95,40% 95,00%  Total Sum 102,00% 100,20% 

Tab. 10:               Tab. 11: 

Struktura N-MeAlaB8 N-MeAlaB8+Phe  Struktura D-ProB8 D-ProB8+Phe 

Helix 26,00% 26,20%  Helix 22,20% 27,10% 

Antiparallel 16,40% 16,20%  Antiparallel 18,90% 15,90% 

Parallel 6,00% 5,90%  Parallel 5,90% 6,00% 

Beta-Turn 16,10% 16,10%  Beta-Turn 16,90% 15,80% 

Rndm. Coil 31,00% 31,00%  Rndm. Coil 32,10% 30,70% 

Total Sum 95,50% 95,40%  Total Sum 96,10% 95,50% 

Pozn.: Ins – insulin, Ins+Phe – insulin s přidaným fenolem, AibB8 – AibB8-insulin, AibB8+Phe – 

AibB8-insulin s přidaným fenolem,  N-MeAlaB8 – N-MeAlaB8-insulin, N-MeAlaB8+Phe –         

N-MeAlaB8-insulin s přidaným fenolem, D-ProB8 – D-ProB8-insulin, D-ProB8+Phe – D-ProB8-

insulin s přidaným fenolem. Helix – helikální struktura, Antiparallel – antiparalelní β-struktura 

skládaného listu, Parallel - paralelní β-struktura skládaného listu, Beta-Turn – β-otáčka, Rndm. 

Coil – náhodné klubko, Total Sum – celkový součet zastoupení jednotlivých struktur.  
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5.5.  Určení 3D struktury AibB8LysB28ProB29-insulinu pomocí NMR 
 

 Za podmínek popsaných v kap. 4.5. byla pořízena 2D TOCSY a 2D NOESY 

spektra AibB8LysB28ProB29-insulinu. Na obrázku 43 jsou zobrazeny dvě charakteristické 

oblasti NOESY spektra tohoto analogu. Po zpracování dat a jejich převedení do formátu 

pro program Sparky bylo v tomto programu provedeno sekvenčně specifické rezonanční 

přiřazení NMR signálů ve spektrech jednotlivým vodíkovým atomům. Přiřazení vychází ze 

znalosti primární struktury peptidu a je založeno na specifických proton-protonových 

konektivitách. Podařilo se přiřadit 240 vodíkových atomů, což odpovídá 96,0%. Na 

základě tohoto rezonančního přiřazení byl s použitím programu Cyana 2.1 vypočten 

primární soubor konvergujících struktur. K automatickému přiřazení signálů 

identifikovaných v 2D NOESY spektru a k získání předběžných struktur byl použit 

protokol pro kombinované automatizované NOE přiřazení a určení struktury CANDID 

(83). Následně bylo provedeno pět cyklů simulovaného žíhání kombinovaného 

s experimentálním omezením vzdáleností. V závěru bylo vybráno 30 struktur s nejnižší 

vypočtenou energií a s porušením vzdálenostních omezení nepřesahujícím 0,2 Å. Data byla 

nakonec převedena do formátu pro zpracování programem PyMol. Výsledná struktura je 

zobrazena na obrázku 44 (str. 65). N-konec řetězce B AibB8LysB28ProB29-insulinu 

zaujímá polohu mezi konformacemi T a R a nejedná se tedy o molekulu ve stavu R (Obr. 

45, str. 65).  

 

Obr. 43: Charakteristické oblasti 2D NOESY spektra AibB8LysB28ProB29-insulinu. Vlevo: 

prostorové korelace Hα-protonů a protonů postranních řetězců (osa x) s amidickými vodíky (osa y). 

Vpravo: korelace amidických vodíků a vodíků aromatických postranních řetězců. Relativně vysoký 

počet HN-HN NOE kontaktů je důsledkem poměrně vysokého zastoupení helikalní struktury 

v molekule insulinu.  
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Obr. 44: Struktura AibB8LysB28ProB29-insulinu vyřešená pomocí 2D NMR experimentů TOCSY 

a NOESY. Řetězec A je zobrazen červeně, řetězec B černě. Vytvořeno v programu CCP4mg.  

 

 

Obr. 45: Struktura řetězce B insulinového analogu AibB8LysB28ProB29-insulinu (červeně) ve 

srovnání s řetězcem B insulinu ve stavu T a R (oba šedě). Řetězec B AibB8LysB28ProB29-

insulinu se nachází v poloze mezi konformacemi T a R. Vytvořeno v programu CCP4mg.  

R-stav 

T-stav 

B30 

B1 
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6. DISKUZE 
 

 N-konec řetězce B insulinu se může nacházet ve dvou základních strukturních 

stavech T a R. Význam těchto konformací ani jejich úloha při interakci insulinu 

s insulinovým receptorem nebyly doposud objasněny a zůstávají předmětem výzkumu. Ve 

vodném roztoku se molekula insulinu nachází ve stavu T, jedná se tedy zřejmě o nativní 

konformaci tohoto hormonu. Zároveň však tuto konformaci zaujímají i některé neaktivní 

insulinové analogy se zvýšenou stabilitou stavu T (35,36,38,60), z čehož vyplývá, že tento 

stav pravděpodobně není součástí tzv. aktivní formy molekuly při vazbě na receptor. 

Dlouho se předpokládalo, že součástí této konformačně pozměněné aktivní struktury 

insulinu je stav R, podle posledních poznatků však ani tato konformace pravděpodobně 

není shodná s aktivní formou molekuly při vazbě na receptor (16). Z nejnovějších dat 

získaných rentgenostrukturní analýzou zkráceného konstruktu IR v komplexu s insulinem 

je patrné, které aminokyseliny se účastní vazby na receptor v tzv. primárním vazebném 

místě, nicméně polohu N-konce řetězce B se ani zde nepodařilo zcela vyřešit a jeho přesná 

konformace tak stále zůstává neznámá. Dílčí informace získané z komplexu však 

naznačují, že ani jeden ze stavů T a R insulinu není nejspíše v komplexu přítomen a že 

konformace N-konce řetězce B insulinu při vazbě na receptor je odlišná (16).  

 Nejdůležitější aminokyselinou pro přechod mezi stavem T a R je glycin v pozici B8 

insulinové molekuly, na kterém dochází k ohybu peptidového řetězce v závislosti na dané 

konformaci (35,36). Dihedrální úhly glycinu Φ a Ψ, vyjadřující stupně volnosti vazby 

v okolí Cα uhlíku peptidového řetězce, nabývají pro glycin B8 v  konformaci T hodnoty 

typické pro D-aminokyseliny a naopak v konformaci R hodnoty typické pro                      

L-aminokyseliny. Substitucí glycinu v pozici B8 za různé D- nebo L-aminokyseliny bylo 

zjištěno, že substituce za D-aminokyseliny zvyšuje stabilitu stavu T, ale výrazně snižuje 

vazebnou afinitu, zatímco substituce za L-aminokyseliny snižuje stabilitu stavu T, ale 

analogy přitom stále mohou být aktivní (35,36) (Tab. 1, str. 26). Navíc analogy s              

L-aminokyselinou v poloze B8 vykazují obecně jen velmi malé výtěžky syntézy, zatímco 

analogy s D-aminokyselinami v této pozici byly připraveny se standardním nebo i vyšším 

výtěžkem, což dokazuje přirozenou schopnost správného skládání molekuly ve stavu T 

(36). Z toho lze usoudit, že konformace T je pravděpodobně vyžadována pro počáteční 

disulfidické párování a správné skládání molekul. Dostatečná flexibilita N-konce řetězce B 

a možnost jeho přechodu do jiné konformace je na druhou stranu nutná pro plnou 
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vazebnou afinitu insulinu. Zdá se ale, že ani jeden ze stavů T a R přitom není součástí 

aktivní konformace při interakci insulinu s jeho receptorem. Pro plnou biologickou 

účinnost hormonu je tedy pravděpodobně nezbytná schopnost přechodu insulinové 

molekuly mezi konformacemi T a R. Tuto teorii podporuje i fakt, že přirozeně se 

vyskytující mutace insulinu, které znemožňují přechod molekuly mezi stavem T a R, 

vedou k neonatálnímu diabetu (84). Kromě toho v krystalových strukturách některých 

vysoce potentních analogů insulinu modifikovaných na C-konci řetězce B byla pozorována 

další strukturní forma N-konce řetězce B lišící se od klasické konformace T a R. Tato 

struktura, pojmenovaná jako stav I (z angl. intermediate, přechodný), tvoří jakýsi přechod 

mezi stavy T a R (Obr. 9, str. 21) a mohla by být součástí aktivní konformace molekuly při 

vazbě na receptor. Tomu by napovídaly i vysoké vazebné afinity naměřené u 

„superpotentních“ insulinových analogů vykazujících tuto strukturu (34).  

Při objasňování významu konformačních stavů T a R a důležitosti jejich 

vzájemného přechodu mohou být užitečné nové insulinové analogy, které mají 

stabilizovanou některou z těchto konformací. Kyselina α-aminoisomáselná má výjimečnou 

schopnost silně indukovat šroubovicovou strukturu u následujících aminokyselin 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 ve stavu 

R. Za tímto účelem byly v této práci připraveny nové insulinové analogy AibB3-insulin, 

AibB5-insulin a AibB8-insulin. Dále byly také připraveny insulinové analogy D-ProB8-

insulin a N-MeAlaB8-insulin. Aminokyseliny D-Pro a N-MeAla byly vybrány na základě 

přípustných Ψ a Φ úhlů v Ramachandranových diagramech pro tyto aminokyseliny a měly 

by představovat modifikace stabilizující β-otáčku v pozici B8 a tím i konformaci T 

molekuly insulinu.  

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala přípravou a charakterizací nového 

insulinového analogu AibB8LysB28ProB29-insulinu (70). Glycin v poloze B8 svojí 

obrovskou flexibilitou umožňuje N-konci řetězce B stáčet se do velkého množství úhlů. 

Předpokládali jsme, že použití specifické aminokyseliny Aib, která je schopna zaujímat 

jenom Φ a Ψ úhly pro pravo- nebo levotočivou šroubovici, by mohlo pomoci k vytvoření 

stabilního stavu R i bez použití malých cyklických alkoholů (fenol, cyklohexanol, atd.), 

popřípadě jiných aditiv, která se pro dosažení tohoto stavu obvykle používají (66). Záměna 

prolinu v pozici B28 s lysinem v pozici B29, která nijak neovlivňuje vazebnou afinitu 

insulinu, byla použita z důvodu minimalizování dimerizace insulinu (64), která by vadila 
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při dalších fyzikálně-chemických analýzách, jako je například NMR. Pomocí této metody 

pak byla v rámci mé diplomové práce vyřešena terciární struktura tohoto analogu v roztoku 

(Obr. 44, str. 65). Určení struktury AibB8LysB28ProB29-insulinu bylo velice náročné a 

vyžadovalo několikeré opakování experimentu. Získaná spektra měla i přes dlouhý měřící 

čas špatné rozlišení a museli jsme se potýkat s četnými překryvy signálů. To přisuzujeme 

především negativnímu strukturnímu vlivu kombinace použitých modifikací, který se 

odrazil i při přípravě tohoto analogu, jehož průměrný výtěžek z několika rekombinací 

nepřesáhl 2%. Bylo zjištěno, že N-konec řetězce B v AibB8LysB28ProB29-insulinu 

zaujímá polohu mezi stavem T a R (nejedná se však o stav I) a tudíž ani substituce glycinu 

v poloze B8 za Aib nestačí k získání molekuly ve stavu R (Obr. 45, str. 65). Z NMR 

spekter tohoto analogu je patrné, že postranní řetězec histidinu v poloze B5 je v kontaktu 

s postranním řetězcem isoleucinu v pozici A10. Tyto kontakty pravděpodobně přidržují   

N-konec řetězce B u jádra molekuly a nedovolují mu zaujmout R konformaci. Pro získání 

molekuly ve stavu R by tedy pravděpodobně byla nutná ještě substituce HisB5 za jinou 

aminokyselinu. Modifikace v této poloze má však velmi negativní vliv na výtěžky syntézy 

analogů (42,44 a viz níže) a získání insulinového analogu s modifikacemi v polohách B5 a 

B8 by tak nejspíše bylo velkým problémem.   

Dále byly v této práci připraveny tři další insulinové analogy s kyselinou               

α-aminoisomáselnou zabudovanou na N-konci řetězce B – AibB3-insulin, AibB5-insulin a 

AibB8-insulin. Stejně jako u AibB8LysB28ProB28-insulinu jsme se domnívali, že tyto 

analogy by se mohly přiblížit struktuře molekuly insulinu ve stavu R. Jelikož se však u 

AibB8LysB28ProB28-insulinu stavu R nepodařilo docílit, dá se předpokládat, že ani žádný 

z těchto nových insulinových analogů se nenachází stabilně v konformaci R. Z hlediska 

přípravy těchto analogů výrazně vybočuje AibB5-insulin, který byl připraven s velkými 

obtížemi a nízkým výtěžkem. Z pěti rekombinací bylo získáno jen velmi malé množství 

analogu (asi 0,2 mg), což odpovídá průměrnému výtěžku asi 0,5%. Standardní výtěžky 

insulinových analogů se přitom v závislosti na konkrétní modifikaci pohybují mezi 3 a 6% 

(36). AibB3-insulin by připraven také s poměrně nízkým výtěžkem 1,7%, AibB8-insulin 

byl pak připraven se standardním výtěžkem 5%. Co se týče vazebné afinity, můžeme zde 

pozorovat zajímavý trend. Zatímco AibB3-insulin vykazuje poměrně dobrou vazebnou 

afinitu 25,62%, u AibB5-insulinu jsou to již pouhé 4,45% a u AibB8-insulinu jen 0,48% 

vůči lidskému insulinu. Z toho je patrné, jak se směrem od jádra molekuly k N-konci 

řetězce B insulinu snižuje význam jednotlivých aminokyselin pro vazbu insulinu na 
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receptor. Ve schopnosti interagovat s IR hrají roli oba důsledky substituce: snížená 

flexibilita peptidového řetězce při použití Aib a záměna postranního řetězce, která může 

ovlivnit specifické intramolekulární kontakty. Glycin jako jediná aminokyselina bez 

postranního řetězce může zaujímat širokou škálu úhlů a může být součástí v podstatě 

jakékoliv sekundární struktury. D- a L-aminokyseliny mají kvůli svým postranním 

řetězcům určitá omezení v pohyblivosti a některé úhly a konformace jsou pro ně 

nepřípustné. Aib je velice rigidní aminokyselina strukturně spojující D- a L-alanin, která 

umožňuje zaujímat pouze oblast úhlů typickou pro levo- nebo pravotočivou šroubovici. 

Záměna evolučně konzervovaného flexibilního glycinu v poloze B8 za rigidní Aib 

aminokyselinu má tedy velký vliv na vazebnou afinitu molekuly, čímž se opět potvrzuje 

hypotéza, že schopnost zaujímat různé konformační stavy v této části insulinu je nezbytné 

pro správné fungování molekuly. Určitý vliv postranního řetězce Aib na vazebnou afinitu 

nelze vyloučit, neboť glycin B8 se přímo účastní interakce s insulinovým receptorem (16), 

nicméně předpokládáme, že methyly kyseliny α-aminoisomáselné jsou poměrně malými 

substituenty a jejich vliv by pravděpodobně nemusel být velký. Pozice B5 není 

k substitucím tak náchylná jako B8 a citované analogy s aminokyselinovou záměnou 

v pozici B5 nemají tak nízké vazebné afinity (Tabulka 1, str. 26). Námi připravený analog 

AibB5-insulin také neměl tak nízkou vazebnou afinitu jako AibB8-insulin, nicméně měl ze 

všech analogů nejnižší výtěžky. Potvrzuje se tedy předpoklad, že hlavní funkcí této 

aminokyseliny je udržování správné terciární struktury při biosyntéze a skládání molekuly. 

V nově pozorovaném stavu I „superpotentních“ analogů (Obr. 9, str. 21) hraje klíčovou roli 

právě histidin v pozici B5, který vytváří specifické kontakty stabilizující tuto strukturu. Je 

tedy možné, že podobné kontakty vznikají i při vazbě lidského insulinu na receptor a jsou 

důležité pro zajištění plné vazebné afinity tohoto hormonu. Z vazebné křivky analogu 

AibB3-insulinu (Obr. 31, str. 56), jenž má ze všech Aib-analogů nejvyšší afinitu, je patrné, 

že záměna v této části molekuly nemá zásadní vliv ani na vazebnou schopnost molekuly 

ani na schopnost přechodu mezi jednotlivými stavy T a R.  

Na druhé straně byly připraveny dva nové insulinové analogy, které by měly 

představovat molekulu insulinu ve stabilní konformaci T. Jsou to N-MeAlaB8-insulin a    

D-ProB8-insulin. U obou analogů se v průběhu práce podařilo získat krystalové struktury, 

které dokazují, že N-konec řetězce B těchto analogů se skutečně nachází ve stavu T (určení 

těchto struktur nebylo součástí diplomové práce). Z hlediska výtěžku se zde vyjímá         

D-ProB8-insulin, který byl na rozdíl od AibB5-insulinu připraven s velice nadprůměrným 
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výtěžkem téměř 25% i v porovnání s výtěžky z rekombinačních reakcí přirozeného 

insulinu. To je patrné i z obrázku 19 (str. 46), na kterém je zobrazen eluční profil 

rekombinační směsi tohoto analogu po gelové chromatografii. Tento výtěžek je souladu s 

vyššími výtěžky u analogů s D-aminokyselinou v pozici B8. Stejně tak se zde i potvrzuje, 

že vazebná afinita těchto analogů je téměř nulová (u D-ProB8-insulinu pouhých 0,06%, 

Tab. 6, str. 55). Vazebná afinita N-MeAlaB8-insulinu, který byl také připraven 

s nadstandardním výtěžkem 9% a který taktéž představuje molekulu insulinu se 

stabilizovaným stavem T, je dokonce tak nízká (<0,01%, Tab. 7, str. 56), že se jeho 

disociační konstantu Kd pomocí programu GraphPad Prizm 5.0 vůbec nepodařilo 

vyhodnotit. To opět potvrzuje teorii, že flexibilita N-konce řetězce B a schopnost jeho 

přechodu mezi stavem T a R je naprosto nezbytná pro plnou vazebnou afinitu a tudíž i 

biologickou aktivitu hormonu. Vliv postranního řetězce N-MeAla, resp. cyklu D-Pro na 

vazebnou afinitu také nemůžeme vyloučit, vzhledem k jejich velikosti však opět 

považujeme za zásadní spíše vliv změny konformace hlavního peptidového řetězce 

molekuly insulinu.  

Pomocí CD spektroskopie připravených insulinových analogů jsme chtěli ověřit, do 

jaké míry se mění struktura daného analogu po přidání fenolu (jako látky schopné 

indukovat u insulinu konformaci R) a jak jsou tedy jednotlivé analogy schopné přecházet 

mezi stavem T a R. Změna sekundární struktury insulinu se projeví v CD spektru jako 

zvýšení hodnot záporných maxim při 208 nm a 220 nm (Obr. 33, str. 58). V oblasti 245-

305 nm je pak pro přechod TR typický pokles hodnoty elipticity kolem 251 nm. Pokud 

by se některý z připravených analogů nacházel stabilně ve stavu R, fenol by nezpůsobil 

změnu struktury, a tudíž by se u něj neprojevila ani žádná změna ve spektru. Stejně by 

tomu také bylo, pokud by se některý z analogů nacházel výhradně ve stavu T a nebyl 

schopen přejít do konformace R ani částečně. Jak již bylo řečeno, AibB5-insulin se nám 

podařilo připravit pouze ve velmi malém množství, CD spektra u něj tedy bohužel nemohla 

být změřena. Další problém se objevil u AibB3-insulinu, který se během měření 

z neznámých důvodů choval značně nestandardně v porovnání s ostatními analogy. To je 

jasně vidět na obrázku 39 (str. 61), kde se ve spektru po přidání fenolu objevuje velký šum 

a hodnoty prudce kolísají. Ve výsledku to tak paradoxně vypadá, jako by se celkové 

zastoupení helikální struktury v molekule po přidání fenolu snížilo, což ale nedává smysl. 

Jako možné se jeví vysvětlení, že N-konec řetězce B v důsledku modifikace v roztoku 

neustále a velmi rychle mění svoji strukturu a nelze ji tedy přesně určit. Tomu by 



 71 

napovídala také skutečnost, že program CD Spectra Deconvolution 2.11 nedokázal 

poměrné zastoupení jednotlivých prvků sekundární struktury u tohoto analogu vyhodnotit. 

U ostatních analogů probíhalo měření standardně a byl také určen poměr zastoupení 

jednotlivých struktur. Tyto hodnoty jsou však pouze orientační a nelze je považovat u tak 

malé molekuly, jako je insulin, za směrodatné. Lze v nich ale sledovat určité trendy 

týkající se změn ve struktuře molekuly. U AibB8-insulinu je patrná změna terciární 

struktury oproti lidskému insulinu (Obr. 40, str. 61), změna spektra tohoto analogu po 

přidání fenolu je ale výrazně menší než u insulinu (Obr. 35, str. 59 a Obr. 40, str. 61) a také 

vypočtené hodnoty poměrného zastoupení prvků sekundární struktury napovídají, že 

přidání fenolu vyvolalo jen menší strukturní změnu než u insulinu (Tab. 8 a 9, str. 63).    

To by znamenalo, že centrální helix v řetězci B je u AibB8-insulinu oproti insulinu 

prodloužen a N-konec řetězce B zaujímá strukturu podobnou jako AibB8LysB28ProB29-

insulin (Obr. 44 a 45, str. 65). U D-ProB8-insulinu a N-MeAlaB8-insulinu je průběh 

spektra v oblasti 245-305 nm je stejný jako u lidského insulinu (Obr. 41 a 42, str. 62), což 

znamená, že terciární struktura těchto analogů je shodná s terciární strukturou insulinu. 

Jedná se tedy opravdu o analogy představující molekulu insulinu ve stavu T. Přestože oba 

tyto analogy by se měly přednostně nacházet v konformaci T a jejich přechod mezi stavem 

T a R by měl být ze stérických důvodů omezen, z CD spekter D-ProB8-insulinu je patrné, 

že schopnost přechodu TR je u tohoto analogu stále částečně zachována (Obr. 36, str. 59 

a Obr. 41, str. 62, Tab. 11, str. 63). Je tedy možné, že i přes přítomnost prolinu vzniká 

v prostředí fenolu stabilizovaná nedokonalá/nepravidelná helikální struktura, která je 

přerušena D-prolinem v poloze B8 (tzv. β-výduť). Situace je zcela odlišná u N-MeAlaB8-

insulinu, u kterého je schopnost přechodu mezi stavem T a R v důsledku modifikace 

značně potlačena a změna struktury je podle všeho po přidání fenolu je jen minimální 

(Obr. 37, str. 60 a Obr. 42, str. 62, Tab. 10, str. 63). Tato modifikace tedy poskytuje 

molekulu insulinu ve stavu T bez schopnosti přechodu mezi konformací T a R.  

Z pěti připravených insulinových analogů byly tři připraveny za účelem zafixování 

stavu R a dva za účelem zafixování stavu T N-konce řetězce B insulinu. Z výsledků 

vyplývá, že pravděpodobně ani jeden ze tří Aib-analogů se nenachází zcela ve stavu R. 

Vysoká rigidita peptidového řetězce v místě substituce Aib však pravděpodobně 

znemožňuje přechod N-konce řetězce B do stavu T, čímž narušuje skládání insulinové 

molekuly do správné terciární konformace. Z vazebných afinit „R-analogů“ vyplývá, že 

pozice B8, kde se v lidském insulinu nachází evolučně konzerovaný glycin, je klíčová 
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pro zachování schopnosti vázat se na IR. Z výsledků „T-analogů“ vyplývá, že se nám 

pravděpodobně podařilo připravit jeden analog ve stabilním a neměnném T-stavu           

(N-MeAlaB8-insulin). Oba připravené „T-analogy“ mají, shodně s literaturou, zvýšenou 

schopnost složit se do správné konformace, ale naopak velmi sníženou schopnost vazby na 

IR. Z těchto závěrů je patrné, že stav T insulinu je klíčový pro složení molekuly do 

správné konformace, zatímco schopnost přechodu mezi konformacemi T a R je nezbytná 

pro správnou vazebnou afinitu a tedy i plnou biologickou účinnost hormonu. 

Pravděpodobně ani jeden z konformačních stavů T a R přitom není součástí aktivní 

struktury insulinu při vazbě na receptor.  
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