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Abstrakt 

Insulin a insulinu příbuzné růstové faktory 1 a 2 (IGF-1 a -2) tvoří spolu se svými receptory 

komplexní systém, který ovlivňuje jak bazální metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin tak i 

buněčný růst, proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Poruchy v působení insulinu a faktorů IGF 

mohou vést k závažným onemocněním jako je cukrovka či rakovinné bujení. Obě tyto choroby 

v současnosti představují jedny z největších zdravotních hrozeb pro světovou populaci. 

Insulin i oba IGF vyvolávají své biologické efekty prostřednictvím vysoce podobných 

receptorů, kterými jsou dvě isoformy receptoru insulinu (IR-A a IR-B) a receptor pro IGF-1 

(IGF-1R). Na tyto receptory se hormony vážou s různými afinitami a vyvolávají rozdílné, ale i 

částečně se překrývající efekty, ať už metabolické (převážně insulin) nebo růstové (IGF i 

insulin). Pro pochopení mechanismu působení insulinu a IGF je důležité porozumět, které 

oblasti ve struktuře hormonů jsou důležité pro vazbu na receptory a pro vyvolání 

specifických účinků.  

Jednou z oblastí, kterou se insulin a IGF výrazně liší, jsou D-domény IGF-1 a -2, které 

zcela chybí v insulinu. Z těchto důvodů jsme se rozhodli připravit analogy insulinu 

s prodlouženým řetězcem A o D-domény IGF či jejich fragmenty s cílem definovat vliv těchto 

domén na vazebnou specificitu vůči receptorům IR-A a IR-B a schopnost aktivovat specifické 

signalizační dráhy. Pro model insulinu a ne IGF jsme se rozhodli z důvodů snazší syntézy 

molekuly insulinu.  

V této studii se podařilo připravit celkem 4 analogy insulinu: A21-T-P-A-K-S-E27-

insulin, což je insulin s C-koncem řetězce A prodlouženým o D-doménu IGF-2; A21-P-L-K-P-A-

K-S-A29-insulin, což je insulin s C-koncem řetězce A prodlouženým o D-doménu IGF-1; A21-P-

L-K24-insulin, což je insulin s C-koncem řetězce A prodlouženým o první 4 aminokyseliny z D-

domény IGF-1; a A21-P-L23-insulin, což je insulin s C-koncem řetězce A prodlouženým o první 

3 aminokyseliny z D-domény IGF-1.  

U prvních třech analogů se podařilo stanovit jejich vazebné afinity vůči IR-A a IR-B a 

jejich vliv na aktivaci specifických vnitrobuněčných proteinů. Výsledky dosažené v této studii 

pomohly lépe pochopit roli D-domén IGF-1 a -2 v působení těchto růstových faktorů a mohly 

by přispět k návrhu nových molekul IGF či insulinu se selektivnějšími účinky.  

Klíčová slova 
Insulin, D-domény růstových faktorů podobných insulinu, syntéza peptidů na pevné fázi, 

aktivace receptoru, signalizační dráhy, protein Akt, protein Erk 
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Abstract 
Insulin and insulin-like growth factors (IGF-1 and -2) together with their receptors take part 

in a complex system, which affects both basal metabolism of carbohydrates, lipids and 

proteins as well as cell growth, proliferation, differentiation and apoptosis. Defects in action 

of insulin or IGFs can lead to serious diseases such as diabetes or cancer. Both of these 

disorders represent nowadays one of the biggest health threats to the world's population. 

Insulin and IGFs induce different biological effects through their cognate receptors; two 

isoforms of the insulin receptor (IR-A and IR-B) and the receptor for IGF-1 (IGF-1R). These 

receptors bind insulin and IGFs with different affinities and induce different but partially 

overlapping signalling events leading towards metabolic (especially insulin) or mitogenic 

responses (IGFs and insulin). To understand the mechanism of action of insulin and IGFs it is 

important to specify which structural domains of these hormones are responsible for binding 

to the receptors and exerting specific effects. 

One region that is missing in insulin is the D-domain of IGF-1 and -2. For this reason, 

we decided to prepare insulin analogues with the A-chain extended by either the whole D-

domain of IGF-1 or IGF-2, or by fragments of the IGF-1 D-domain in order to define the impact 

of these domains on binding specificity to the IR-A and IR-B receptors, and on the ability to 

activate specific signalling pathways. We chose the synthetic model of insulin because of an 

easier synthesis of its molecule than that of IGF.  

Four insulin analogues were prepared: A21-T-P-A-K-S-E27-insulin, representing insulin 

with the A-chain extended by the D-domain of IGF-2;  A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin which is 

insulin with the A-chain extended by the D-domain of IGF-1; A21-P-L-K24-insulin with the A-

chain of insulin extended by the initial four amino acids of the D-domain of IGF-1; and A21-P-

L23-insulin with A-chain extended by the initial three amino acids from the D-domain of IGF-1.  

Binding affinities of the first three analogues to the IR-A and IR-B were determined. 

The impacts of analogues on the activation of IR-A, IR-B and IGF-1R and on the receptor-

induced phosphorylation of specific intracellular proteins (Akt and Erk) were also tested. The 

results obtained in this study helped to understand better the role of D-domains of IGF-1 and 

-2. These little pieces of knowledge could contribute to the design of new molecules of 

insulin/IGF with more selective effects. (In Czech) 

Keywords 
Insulin, D-domains of insulin-like growth factors, solid-phase peptide synthesis, receptor 

activation, signalling pathways, Akt protein, Erk protein 
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Seznam použitých zkratek 
AcOH – kyselina octová 

ACN – acetonitril 

Akt – proteinkinasa B 

Ala – alanin 

Asn - asparagin 

Boc  - terc-butyloxykarbonylová skupina 

BSA – hovězí sérový albumin (bovine serum albumin) 

CCD kamera – charge coupled device camera 

DCM – dichlormethan 

DIPEA – N,N-diisopropylethylamin 

DMEM – Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DMF – dimethylformamid 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DODT - 3,6-dioxa-1,8-oktandithiol 

DTT – dithiothreitol 

EDTA – ethylendiamintetraoctová kyselina 

Erk – kinasa regulovaná extracelulárním signálem (extracellular signal–regulated kinase) 

Erk 1/2 – isoforma 1 nebo isoforma 2 proteinu Erk 

ESI-MS – hmotnostní spektrometrie s ionizací „elektrosprejem“  

FBS – fetální hovězí sérum (fetal bovine serum) 

Fmoc – 9-flourenylmethyloxykarbonylová skupina 

GLUT-4 – glukosový transportér typu 4 

Gly - glycin 

GuaHCl – guanidin-hydrochlorid 

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

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

HI – lidský insulin (human insulin) 

HOBt – N-hydroxybenzotriazol 

IGF-1, IGF-2 – růstové faktory 1 a 2 podobné insulinu (insulin-like growth factors) 

IGF-1R, IGF-2R – receptory růstových faktorů 1 a 2 podobných insulinu 

IGF-1Rβ – β-podjednotka receptoru IGF-1R 

IGF-BPs – proteiny vázající růstové faktory podobné insulinu (insulin-like growth factor 

binding proteins) 

IR – insulinový receptor 



9 
 

IRR – receptor podobný insulinovému receptoru (insulin receptor-related receptor) 

IRS – substrát insulinového receptoru (insulin receptor substrate) 

IUB – International Union of Biochemistry and Molecular Biology 

MAPK – proteinkinasy aktivované mitogenem (mitogen-activated protein kinases) 

MeOH – methanol 

Milli Q – deionizovaná voda 

Mr – relativní molekulová hmotnost 

NaOAc – octan sodný 

pAkt – fosforylovaná proteinkinasa B 

pErk1/2 – fosforylovaná a extracelulárním signálem regulovaná kinasa 

PI3K – fosfoinositol-3-kinasa 

Pro – prolin 

Leu - leucin 

PVDF – polyvinylidenflourid 

RP-HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází (reverse phase high-

performance liquid chromatography) 

RTK – tyrosinová kinasa receptoru (receptor tyrosine kinase) 

Shc – adaptorové proteiny obsahující SH2 doménu (SH2-containing collagene-related 

proteins) 

tBu – terc-butylová skupina 

TEMED –  N,N,N’,N’- tetramethylendiamin 

TFA – kyselina triflouroctová 

Thr - threonin 

TIS – triisopropylsilan 

Tris – tris(hydroxymethyl)aminomethan 

Trt – tritylová skupina 

Tyr - tyrosin 

T-TBS – Tris/HCl pufr obsahující chlorid sodný a detergent Tween (Tween-tris  

 buffered saline) 

ÚOCHB AV ČR – Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České Republiky 

 

Dále jsou užívány jednopísmenné zkratky aminokyselin podle doporučení IUPAC-

IUB1. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o aminokyseliny v L-formě. 
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1 Teoretický úvod 
Insulin je jedním z klíčových hormonů organismu, který reguluje jeho bazální 

metabolismus. Mezi nejdůležitější funkce této molekuly patří zprostředkování vstupu 

glukosy do buňky, čímž následně ovlivňuje i metabolismus lipidů a proteinů. 

Důležitou roli v regulaci esenciálních dějů probíhajících v buňkách sehrávají též 

růstové faktory podobné insulinu (IGF-1 a IGF-2). Jedná se o peptidové hormony 

z insulinové rodiny, vykazující podobné, evolučně konzervované strukturní 

vlastnosti. Ovlivňují hlavně pochody jako proliferace, diferenciace a migrace buněk2, 

ale také i délku života organismu3,4. Receptor insulinu (IR) je velmi podobný 

receptoru pro IGF-1 (IGF-1R), na který se silně váže i IGF-2. Tyto receptory jsou 

schopné aktivovat podobné vnitrobuněčné proteiny a fyziologické efekty insulinu a 

IGF se tak mohou někdy překrývat. 

 

1.1 Struktura insulinu a růstových faktorů podobných insulinu 

Lidský insulin je peptidový hormon sestávající z 51 aminokyselin (Mr = 5808) 

uspořádaných jako řetězec A (21 aminokyselin) a řetězec B (30 aminokyselin). 

Řetězce jsou vzájemně propojené disulfidickými můstky, tvořenými mezi zbytky 

cysteinů na pozicích A7 a B7 a v polohách A20 a B19. Strukturu molekuly ještě navíc 

stabilizuje intrachinární můstek v řetězci A v poloze A6-A112,5.  

 Růstové faktory podobné insulinu (IGF-1 a IGF-2) jsou proteiny jejichž jediný 

řetězec lze rozdělit ve směru od N-konce k C- konci molekuly na domény B, C, A, a D. 

Jak u IGF-1, tak i u IGF-2, je podobně jako u insulinu zachována přítomnost a umístění 

třech disulfidických můstků. Růstový faktor IGF-1 je tvořen 70 aminokyselinovými 

zbytky, zatímco IGF-2 sestává z 67 aminokyselin6. Domény B a A růstových faktorů 

podobných insulinu vykazují s řetězcem B a řetězcem A u insulinu sekvenční shodu 

asi 50%7,8. Vzájemné porovnání primárních sekvencí a schematických 3D struktur 

hormonů je znázorněné na obrázku 1 na straně 11. Další společnou charakteristiku 

těchto třech molekul představují konzervované strukturní motivy ve formě třech   α - 

šroubovic: centrální šroubovice 1 tvořená v B-doméně, antiparalelní šroubovice 2 a 3 

v rámci A-domény. Uspořádání C- a D-domén růstových faktorů podobných insulinu 
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se v strukturách řešených pomocí nukleární magnetické rezonance jeví jako 

flexibilní9. 

 

Obrázek 1. (a) Vzájemné porovnání primárních sekvencí IGF-1, IGF-2 a insulinu. Černé 
obdélníky představují pozice α -šroubovic. (b) Schematické znázornění 3D struktur insulinu, 
IGF-1 a IGF-2. Šroubovice 1, nacházející se v B-doméně, je zobrazena modře, šroubovice 2 v A-
doméně růžově a šroubovice 3 červenou barvou. Disulfidické můstky jsou zobrazeny žlutě. 
Převzato a upraveno podle 9. 
 
 

1.2 Biosyntéza a sekrece insulinu, IGF-1 a IGF-2 

Peptidy insulinové rodiny jsou syntetizovány jako jednořetězcové prepro-hormony, 

které jsou dále „procesovány“ do biologicky aktivní formy. Insulin je produkován β-

buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu10. Biosyntéza je iniciována na 

ribosomech drsného endoplasmatického retikula. Preproinsulin obsahuje na svém N-

konci 24-aminokyselinovou signální sekvenci umožňující membránový přechod této 

nascentní jednořetězcové molekuly do lumenu drsného endoplasmatického 

retikula11. Po translokaci je signální sekvence odštěpena a vzniká proinsulin tvořený 

třemi doménami: B-řetězec – tzv. C-peptid – A-řetězec. 
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Proinsulin je spontánně složen do své správní konformace se současným 

vytvořením třech disulfidických můstků. Poté je proinsulin transportován 

v membránových váčcích do Golgiho aparátu, v rámci kterého přechází z jeho cis-

segmentu do trans cisteren, kde v sekrečních granulích β-buněk začíná konverze 

proinsulinu na insulin12. Konverze probíhá odštěpením C-peptidu 

endoproteolytickým působením konvertáz štěpících za páry basických aminokyselin 

a následným odštěpením terminálních basických reziduí pomocí karboxypeptidasy E, 

jakožto exopeptidasy13.  

Proinsulin v sekrečních granulích tvoří hexamery koordinované se 

zinečnatými ionty. Hexamerní uspořádání je pravděpodobně zachované i v průběhu 

celého procesu konverze na insulin. Hned poté, co je z prohormonu odštěpen C-

peptid, začnou vzniklé hexamery insulinu vytvářet mikrokrystaly. Insulin skladován v 

krystalické formě hexamerů je velice stabilní, protože pH uvnitř těchto granulí se 

pohybuje okolo hodnoty 5,5, která je blízká pI insulinu. Po uvolnění exocytosou do 

krevního řečiště (pH 7,4) jsou však interakce koordinačního uspořádání oslabeny a 

dochází k rapidnímu rozpadu krystalů14,15 a uvolňování monomerního insulinu. 

Koncentrace insulinu v cirkulaci se periodicky mění u zdravých jedinců v závislosti na 

koncentraci glukosy v rozmezí asi 0,05-0,8 nM. Při hyperinsulinémii projevující se u 

diabetiků typu 2 jsou však koncentrace insulinu v krvi chronicky podstatně vyšší.   

Růstové faktory podobné insulinu jsou primárně produkovány v játrech, 

v menších množstvích také i jinými buňkami či orgány. Na rozdíl od insulinu 

(uvolňovaného ze sekrečních granulí exocytosou jako reakce na zvýšenou 

koncentraci glukosy v krvi), je syntéza a samotná sekrece IGF-1 i IGF-2 kontinuální, 

pomalejší proces, vedoucí k jejich konstantně udržované hladině v séru16,17, která je 

až tisíckrát vyšší než koncentrace insulinu18, přičemž koncentrace IGF-2 je 

v dospělosti člověka několikrát vyšší než koncentrace IGF-119. Případné hypoglykémii 

organismu v důsledku vazby IGF na receptor insulinu zabraňuje fakt, že naprostá 

většina IGF je vázána na IGF-vázající proteiny20 (viz níže). Hlavními regulačními 

faktory koncentrace růstových faktorů podobných insulinu v séru jsou hladiny 

růstového hormonu, výživa, adekvátní sekrece insulinu21, a pravděpodobně i činnost 

štítné žlázy. Interakcí růstového hormonu se svými receptory na jaterních buňkách je 
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stimulována exprese genu IGF-1, následná tvorba a uvolnění peptidu IGF-1 do 

cirkulace6,22. Sekrece růstového hormonu je inhibovaná IGF-1 prostřednictvím 

negativní zpětné vazby. Růstový hormon je pravděpodobně také fyziologickým 

regulátorem exprese genu IGF-2, čímž se do určité míry podílí na řízení syntézy i 

tohoto peptidu23. 

 

1.3 Regulace hladiny IGF-1 a IGF-2 v cirkulaci 

Po uvolnění insulinu z β - buněk pankreatu do krve se jeho koncentrace výrazně 

rozředí24 na hodnotu 10-9 - 10-11 M a hexamerní komplex insulinu disociuje na 

monomer. Poločas života monomerní molekuly insulinu v krvi25 je asi 5 minut. IGF-1 

a IGF-2 jsou v krevním řečišti v mnohem vyšších, nanomolárních koncentracích. Asi 

99 % růstových faktorů podobných insulinu je však vázaných na minimálně šest 

různých typů plasmatických IGF-vázajících proteinů (IGF-BP)20,26,27. IGF-BP ovlivňují 

poločas života růstových faktorů podobných insulinu v cirkulaci a jejich dostupnost, 

čímž modulují jejich aktivitu. 

IGF-BP jsou syntetizované primárně v játrech, ale také i lokálně v ostatních 

tkáních působících auto- nebo parakrinně. Vysoce afinitní vazba růstových faktorů 

podobných insulinu s IGF-vázajícími proteiny (až 10-13 M) může být snížena 

proteolyticky, fosforylací IGF-BP nebo navázáním IGF-BP na extracelulární matrix28, 

29. IGF-1 či IGF-2 jsou poté uvolněny, a to v prospěch vazby na příslušné receptory na 

cílových tkáních. 

Dalším regulátorem hladin růstových faktorů podobných insulinu je receptor 

pro IGF-2 (IGF-2R), označovaný také jako kation-nezávislý-manosa-6-fosfátový 

receptor. Tento receptor, nevykazující žádnou vnitřní tyrosinkinasovou aktivitu, se 

pravděpodobně podílí zejména na internalisaci9 a degradaci IGF-2. Má vysokou 

afinitu k IGF-2, IGF-1 váže jen s nízkou afinitou, insulin není na tento receptor vůbec 

vázán30,31,32. 
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1.4 Vyvolání účinku interakcí jednotlivých ligandů s receptory pro 
insulin a s receptory pro IGF 

Insulin a růstové faktory podobné insulinu jsou homologické peptidové hormony se 

vzájemně se překrývajícími účinky na metabolismus a růst buněk. Zatímco insulin 

metabolicky primárně ovlivňuje buňky jater, svalů a buňky tukové tkáně, kde 

stimuluje přenos glukosového transportéru 4 (GLUT-4) do membrány buňky, a tím 

vstup glukosy do buňky, růstové faktory podobné insulinu sehrávají jako specifické 

regulátory růstu důležitou úlohu téměř v každém orgánu v těle22,33,34. Regulací 

syntézy DNA a proteinů se stávají nezbytnými pro normální růst a vývin 

organismu35,36, přičemž IGF-2 je klíčovým modulátorem zejména při vývinu plodu a 

placenty37. Hladiny obou růstových faktorů jsou udržovány v nanomolárních 

koncentracích až do dospělosti38, přičemž funkce obou IGF, ale zejména IGF-2 (jeho 

hladina je v dospělosti vyšší než hladina IGF-1) v dospělém organismu, zůstávají 

neprozkoumané. 

Účinek hormonu je zprostředkován jeho vazbou na receptor. V případě 

peptidových hormonů mluvíme o receptorech přítomných v plasmatické membráně 

buněk. Do insulinové rodiny receptorů (II. třída tyrosinkinasových receptorů39,40) 

řadíme insulinový receptor (IR), receptor růstového faktoru 1 podobného insulinu 

(IGF-1R) a receptory příbuzné insulinovému receptoru (IRR)41,42,43. Jedná se o 

transmembránové homodimery spojené disulfidickými vazbami44, složené ze dvou 

extracelulárních α-podjednotek a dvou β-podjednotek prostupujících 

z extracelulárního prostředí membránou až do intracelulárního prostoru, kde jsou 

umístěny tyrosinkinasy β-podjednotek.  

IR a IGF-1R jsou syntetizované ve formě prekurzorů, následně 

glykosylovaných na N-koncové (extracelulární) části. Jejich dimerizací a 

proteolytickým štěpením pomocí furinu vzniká zralý receptor s uspořádáním β-α-α-β, 

schopen navázat molekulu ligandu45. 

Homodimerní insulinový receptor se jako důsledek alternativního sestřihu 

vyskytuje ve dvou isoformách46,47,48. Je to isoforma A insulinového receptora (IR-A), 

jejíž mRNA postrádá exon 11 kódující 12 aminokyselinových zbytků na C-konci α-

podjednotky (tzv. α-CT-peptid, z angl. α-carboxy-terminal) a poté isoforma B (IR-B), 
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která má naopak α-CT-peptid o těchto 12 aminokyselin delší. Obě isoformy vykazují 

různou distribuci ve tkáních a současně odlišné vazebné afinity pro jednotlivé 

ligandy49. IR-B má preferenční zastoupení v játrech a významný podíl v tukové tkáni a 

ve svalech jako hlavních tkáních metabolických účinků insulinu50,51. IR-A je 

dominantním receptorem centrálního nervového systému a hematopoetických 

buněk. Zvýšená exprese této isoformy insulinového receptoru je však pozorována 

také ve fetálních a nádorových tkáních52.      

Insulinový receptor (IR) byl tradičně považován za receptor zprostředkující 

metabolické funkce, zatímco receptoru IGF-1R byla přisuzovaná mitogenní odpověď. 

Pokusy in vitro však dokazují, že insulinový receptor může zprostředkovávat i 

mitogenní odpověď, a IGF-1R naopak i odpověď metabolickou53. Aktivace 

jednotlivých tyrosinkinasových receptorů, tj. IR-A, IR-B a IGF-1, je vyvolána primárně 

vazbou hormonů. Afinity jednotlivých hormonů vůči receptorům se značně liší a 

v literatuře se vyskytují značně rozporuplné údaje. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty 

zjištěné v laboratoři Dr. Jiráčka (ÚOCHB AV ČR), které považujeme za relevantní. 

 

Tabulka 1. Průměrné hodnoty afinit insulinu, IGF-1 a IGF-2 vůči jejich receptorům zjištěné 
v laboratoři Dr. Jiráčka (ÚOCHB AV ČR).  

 IR-A 
Kd [nM] 

IR-B 
Kd [nM] 

IGF-1R 
Kd [nM] 

Insulin    0,3  (100%)      0,7     (100%) 240        (0,1%) 
IGF-1  18      (1,7%)  224         (0,3%)      0,25 (100%) 
IGF-2    5        (6%)    35           (2%)      5          (5%) 

 

Jak již bylo uvedeno výše, svoji roli hraje tkáňová distribuce receptorů i 

ligandů. Situace je však dále komplikována výskytem hybridních receptorů, 

existujícím díky vysoké vzájemné strukturní homologii receptorů. Tyto receptory jsou 

tvořeny z jedné poloviny z podjednotek α/β jednoho z typů receptorů z druhé 

poloviny z podjednotek α/β dalšího typu receptorů. Hybridní IR/IGF-1R receptory 

byly nalezeny ve všech tkáních exprimujících oba receptory54,55. Jejich fyziologický 

význam však ještě nebyl úplně objasněn56, ale připisuje se jim čím dál větší důležitost 
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a mohou mít zásadní vliv i na vývoj diabetu druhého typu. I když vazebné afinity 

těchto hybridních receptorů vůči jednotlivým hormonům nejsou ještě dobře 

prozkoumány, poslední výzkumy překvapivě ukazují, že oba hybridy IR-A/IGF-1R i 

IR-B/IGF-1R signalizují po aktivaci s IGF-1 až 20x efektivněji než po aktivaci 

insulinem, což může mít dalekosáhlé dopady57. Vazby jednotlivých ligandů na 

receptory jsou také schematicky znázorněné na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2. Vazby jednotlivých ligandů na receptory insulinu a IGF a jejich hybridní formy. 
Silné interakce jsou znázorněny plnými šipkami, slabé interakce pomocí čárkovaných šipek. 
Stejně je tomu u aktivace metabolických či mitogenních drah. Převzato a upraveno podle 58.  
 

Kromě vazebných afinit (charakterizovaných rovnovážnými disociačními 

konstantami Kd) je také důležitá doba, kterou setrvá hormon v interakci s receptorem, 

neboli jaká je kinetika tvorby komplexu ligand-receptor. Rychlá asociace a disociace 

vede spíš k metabolické dráze (např. insulin na IR), v případě pomalé disociace, kdy 

poločas komplexu ligand-receptor je delší (např. IGF na IR), bude pravděpodobně 

zesílená mitogenní dráha59,60. 

Proces aktivace receptoru je vícekrokový a zahrnuje konformační změnu jak ligandu, 

tak i receptoru61,62. Navázání insulinu nebo růstového faktoru podobného insulinu na 

receptor s tyrosinkinasovou aktivitou vede ke konformační změně vnitrobuněčné 

tyrosinkinasy receptoru (oba monomery kinasy se přiblíží a navzájem se 
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fosforylují)63. Dále mohou být fosforylované tyrosiny několika intracelulárních 

proteinových substrátů64, jako jsou IRS-1, IRS-2 a Shc. Tyto proteiny se po fosforylaci 

stávají základem pro další komplex molekul přenášejících signál do cytosolu nebo do 

buněčného jádra, což vede buď k metabolickým nebo růstovým efektům hormonů.  

Předpokládá se, že fosforylovaný IRS-1 je hlavní komponentou vedoucí ke 

stimulaci transportu glukosy do svalů a adipocytů65, zatímco Shc se přímo neúčastní 

metabolické dráhy, ale hraje kritickou roli v mitogenesi indukované insulinem66. Oba 

dva typy těchto proteinů (IRS i Shc) iniciují dráhu vedenou přes proteinkinasy 

aktivované mitogenem (MAPK) a přes proteinkinasu regulovanou extracelulárním 

signálem (Erk), zahrnující aktivaci proteinů Erk 1/2 vedoucí ke genové transkripci až 

translaci proteinů a růstu buněk. Druhou hlavní signální větví aktivovanou 

prostřednictvím IRS-proteinů je dráha vedena přes fosfatidylinositol-3-kinasu (PI3K). 

Ta vede k aktivaci proteinkinasy B (Akt), jež je následovaná aktivací glykogensyntasy 

a dalších proteinů nezbytných k akutním metabolickým účinkům insulinu64. 

Zjednodušené schéma aktivace receptorů a následujících signálních drah je uvedeno 

na obrázku 3 na straně 18. 

Přestože je počáteční krok v signalizační kaskádě (navázání daného ligandu na 

membránový receptor) vysoce specifickou záležitostí, tato zdánlivá selektivita se 

rychle ztrácí v dalších krocích signalizačního systému. To může vyústit v konvergenci 

různých signálů v průběhu signalizačních drah vedených přes proteinkinasy 

aktivované mitogenem (MAPK) nebo přes fosfatidylinositol-3-kinasu (PI3K)67. Navíc, 

kromě tohoto faktu musíme brát v úvahu ještě křížové reakce mezi insulin/IGF- 

signalizačními dráhami a dráhami aktivovanými přes cytokinové receptory68. 
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Obrázek 3. Zjednodušené schéma signálních drah po aktivaci receptorů jednotlivými 
hormony. Převzato a upraveno dle 69. 

 

1.5 Patologické stavy a zhoubné bujení 

Víceré epidemiologické studie potvrzují spojitost mezi diabetem druhého typu, 

obesitou a zvýšeným rizikem pro řadu zhoubných nádorů, zahrnujících karcinom 

prsu, prostaty, ledvin, kolorektální karcinom a mnohočetný myelom70. Riziko 

rakovinného bujení při stavech hyperinsulinémie asociované s insulinovou resistencí 

a obesitou71,72 spočívá ve zvýšené aktivaci buď přímo insulinového receptoru73 nebo 

účinky mohou být také zprostředkovány i přes IGF-1R.    
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V mnoha lidských nádorech byla pozorovaná nadměrná exprese insulinového 

receptoru, konkrétně jeho isoformy A (IR-A)52, která je typickým představitelem 

fetálních tkání, a který je schopný vázat s vysokou afinitou nejen insulin, ale také IGF.  

Insulinový receptor navíc tvoří hybridní receptory s homologickým IGF-1R, 

který je v tumorech exprimován také ve zvýšené míře. Hybridní receptory obsahující 

hemidimer IR-A mají širokou vazebnou specificitu, jelikož vážou jak IGF-1, tak i IGF-2 

a insulin74, a jak již bylo zmíněno výše, poslední výzkumy naznačují, že oba druhy 

hybridních receptorů jsou efektivněji aktivovány IGF-1 než insulinem57. 

 

1.6 Analogy IGF-1 a IGF-2 s modifikacemi v D-doméně 

Vlastnosti a význam jednotlivých sekvencí či domén růstových faktorů podobných 

insulinu jsou často zkoumány prostřednictvím pozměněných insulinů, tzv. hybridních 

molekul, což jsou látky nesoucí ve skeletu insulinu strukturní motivy IGF. Model 

insulinu bývá volen z důvodu jednodušší syntézy v porovnání se syntézou celé 

molekuly IGF-1 či IGF-2 (metoda syntézy peptidů na pevné fázi popsaná v kapitole 

4.1). Molekula insulinu bývá modifikována ve smyslu záměny, připojení či delece 

určité aminokyseliny, respektive různě dlouhé sekvence aminokyselin. Testováním 

vazebných a biologických vlastností takových hybridních analogů tak mohou být 

zodpovězeny některé otázky o strukturních důvodech rozdílných vlastností IGF a 

insulinu.  

Jednou z oblastí, kterou se molekuly IGF-1 a IGF-2 výrazně liší od molekuly 

insulinu, jsou D-domény těchto peptidů (obr. 1, str. 11), neboť v molekule insulinu 

zcela chybí. Výsledky nedávných krystalografických studií objasnily75,76, jak se insulin 

váže na fragment receptoru sestávající z L1-domény IR a α-CT-peptidu isoformy IR-A 

(kratší varianta α-CT-peptidu). Při této interakci se C-konec B-řetězce insulinu 

„položí“ na L1-doménu za C-koncem α-CT-peptidu (obr. 4A, str. 20). Otázkou je, jaká 

by byla pozice delšího α-CT-peptidu z isoformy IR-B, ve které je navíc 12 

aminokyselin právě na C-konci α-CT (místo jejich vložení do α-CT vyznačuje 

hvězdička na obrázku 4A) a které jsou zodpovědné za rozdílné vazebné afinity 

insulinu a IGF vůči IR-A a IR-B. Porovnání struktur IGF-1 a IGF-2 se strukturou 
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insulinu ukazuje polohu D-domén IGF-1 a IGF-2 (obr. 4B). Pokud by se IGF-1 a IGF-2 

vázaly na IR podobně jako insulin (což je velmi pravděpodobné), pak by tyto D-

domény směřovaly právě do oblasti, kde by mohlo být 12 aminokyselin α-CT z IR-B a 

možná by mohlo docházet k jejich interakci s tímto peptidem. To by znamenalo, že by 

D-domény IGF-1 a -2 mohly přispívat k rozdílné vazebné specificitě hormonů. 

 

 

 

Obrázek 4. (A) Pozice a struktura lidského insulinu (zelený) v komplexu s L1-doménou IR 
(šedá) a  α-CT-peptidem IR-A (korálový). Korálová hvězdička vyznačuje místo vložení 12 
aminokyselin α-CT-peptidu IR-B. Černá hvězdička označuje, kde by navazovaly D-domény IGF 
na C-konec řetězce A insulinu (či na konec domén A obou IGF). (B) Porovnání struktury 
lidského insulinu (zelený v konformaci vázající receptor, viz 4A) se strukturou IGF-2, jejíž A a 
B domény jsou modré, C-doména žlutá a D-doména červená. Vytvořeno v programu CCP4mg. 

 

V minulosti bylo připraveno několik hybridů insulinu a růstových faktorů 

podobných insulinu s cílem objasnit vliv jednotlivých domén hormonů na biologickou 

funkci.  

V roce 1982 King a kol.77 připravili molekulu vepřového insulinu s C-koncem 

A-řetězce prodlouženým o D-doménu IGF-1. Tento hybrid vykazoval asi 28 % 

vazebné afinity vůči receptoru insulinu v potkaních adipocytech (směs IR-A a IR-B 

isoforem). Zajímavé bylo zjištění, že tento analog byl 2,8x účinnější než insulin ve 

stimulaci inkorporaci thymidinu do fibroblastů (růstová aktivita). Tato data by mohla 

poukazovat na důležitost D-domény IGF-1 pro vyvolání mitogenních účinků IGF-1. 
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De Vroede a kol.78 připravili v roce 1986 lidský insulin s C-koncem A-řetězce 

prodlouženým o D-doménu IGF-2. Tento analog se vázal na IGF-1R v kuřecích 

embryonálních fibroblastech se 4 % afinity IGF-1 a s 36 % afinity insulinu. Vazebné 

afinity dobře korelovaly s mitogenní biologickou aktivitou (inkorporace thymidinu do 

DNA fibroblastů). Z těchto dat by mohlo vyplývat, že D-doména IGF-2 nemá vliv na 

indukci mitogenní aktivity IGF-2. Za zaznamenání také stojí, že afinita lidského 

insulinu vůči IGF-1R byla podstatně vyšší (asi 11 % IGF-1), než hodnoty zjištěné 

v naší laboratoři (asi 0,1 % IGF-1). Podobná rozporuplná data týkající se afinit a 

aktivit analogů insulinu a IGF jsou však v literatuře poměrně častá.  

Z těchto důvodů a také proto, že výše uvedená data Kinga a kol.77 a De Vroede 

a kol.78 neposkytují jasnou informaci o vlivu D-domén obou hormonů na vazebnou 

specificitu vůči všem třem izolovaným receptorům (IR-A, IR-B a IGF-1R) a na 

schopnost aktivovat příslušné signalizační dráhy, jsme se rozhodli připravit molekuly 

insulinu s přidanými D-doménami buď IGF-1 či IGF-2 či jejich fragmenty. Na rozdíl od 

Kinga a kol. a De Vroede a kol. jsme se ale rozhodli do polohy A21 insulinu vložit 

alanin, který je ve stejné poloze přítomen i v obou IGF. Vytváří tak jakoby prodloužení 

D-domény na úkor A-domény a může tak mít vliv na specificitu obou molekul. Role 

asparaginu v pozici A21 v insulinu je poněkud nejasná, pozice 21 musí být obsazena, 

ale jeho mutace za alanin nemá výrazný vliv na vazebnou afinitu (66 %)79. 
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2 Cíle práce 
 

1. Připravit nové analogy insulinu s C-koncem řetězce A prodlouženým o 

sekvenci aminokyselin odvozených z D-domény lidského IGF-2 resp. IGF-1, 

včetně záměny asparaginu přítomného na pozici A21 v insulinu za alanin 

přítomný v této poloze v IGF-1 a IGF-2. 

 

Konkrétně to znamená připravit analogy insulinu s C-koncem řetězce A 

prodlouženým:   

o celou sekvenci aminokyselin z D-domény IGF-2  

(A21-T-P-A-K-S-E27

 o celou sekvenci aminokyselin z D-domény IGF-1  

-insulin), 

(A21-P-L-K-P-A-K-S-A29

 o zkrácenou sekvenci aminokyselin z D-domény IGF-1  

-insulin), 

(A21-P-L-K24

 o zkrácenou sekvenci aminokyselin z D-domény IGF-1  

-insulin), 

(A21-P-L23

 

-insulin). 

2. Určit vazebné afinity jednotlivých analogů, a to vůči oběma izolovaným 

isoformám receptoru insulinu (IR-A, IR-B) a pokud bude možné, i IGF-1R 

pomocí buněčných linií selektivně transfekovaných příslušnými receptory. 

 

3. Studovat úrovně signalizace zprostředkované aktivací receptorů IR-A, IR-B a 

IGF-1R pomocí buněčných linií selektivně transfekovaných příslušnými 

receptory. 

 

4. Na základě výsledků získaných z vazebných testů a signalizací zhodnotit, zda 

tedy hrají D-domény růstových faktorů podobných insulinu určitou 

významnou roli v jejich rozdílné afinitě vůči receptorům insulinu. 
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3 Použitý materiál a přístroje 
lidský insulin – Sigma-Aldrich, USA 

IGF-1 – Tercica, USA  

IGF-2 – Sigma-Aldrich, USA 

[125I]-monoiodotyrosyl-A14-lidský insulin – PerkinElmer Life Sciences, USA 

buněčná linie R+39 - darována prof. Belfiorem, Itálie 

buněčná linie R-/IR-A - darována prof. Belfiorem, Itálie 

buněčná linie R-/IR-B - darována prof. Belfiorem, Itálie a prof. Basergou, USA 

buněčná linie IM-9 – ATCC, USA 

médium DMEM – Gibco, USA 

fetální hovězí sérum – Gibco, USA 

hovězí sérový albumin - Invitrogen, USA 

inhibitory proteas – Protease Inhibitor Cocktail (P8340) – Sigma-Aldrich, Německo 

L-glutamin – Gibco, USA 

puromycin – Gibco, USA  

PVDF membrána – Millipore, USA 

akrylamid – Fluka, Švýcarsko 

bromfenolová modř - Lachema, ČR 

dodecylsíran sodný – Sigma-Aldrich, USA 

trypsin – Sigma-Aldrich, USA 

TEMED – Sigma-Aldrich, USA 

APS – Sigma-Aldrich, USA 

Ponceau S - Sigma-Aldrich, USA 

EDTA - Lachema, ČR 

D-Glukosa - Sigma, USA 

HEPES - Sigma, USA 

HBTU – Novabiochem, Švýcarsko 

acetonitril pro HPLC – Sigma-Aldrich, USA 

diethylether – Penta, ČR 

hydroxid sodný - Penta, ČR 

chlorid sodný – Penta, ČR 

chlorid draselný - Lachema, ČR 
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kyselina chlorovodíková - Penta, ČR 

kyselina octová - Penta, ČR 

Tris – Sigma-Aldrich, USA 

thioanisol – Fluka, Švýcarsko 

triflouroctová kyselina – Fluka, Švýcarsko 

aminokyseliny s Fmoc-chránící skupinou – Novabiochem, Švýcarsko  

HMPB-ChemMatrix pryskyřice – PCAS BioMatrix, Kanada 

Wangova-ChemMatrix pryskyřice – Novabiochem, Švýcarsko 

Sephadex G-10, Sephadex G-50 – Pharmacia, Švédsko 

centrifuga Jouan CR 3i – Thermo, Francie  

centrifuga Hettich Universal 320 – Schoeller, Německo 

inkubátor CO2 Incubator MCO-18 AIC – Sanyo, Japonsko 

peristaltická pumpa Minipuls 3 – Gilson, USA 

lyofilizační přístroj Heto FD3 – Dánsko 

mikroskop Axiovert 40 CFL – Zeiss, Německo 

spektrofotometr Lambda 25 – PerkinElmer Life Sciences, USA 

ultrazvukový homogenizátor Elmasonic S 30 – Elma, Německo 

vakuová odparka Heidolph WB 2000 – Heidolph, Německo 

přístroje pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii – Waters, USA 

zařízení pro imunopřenos – Trans Blot SD Cell - Bio-Rad, USA  

zdroj používaný při elektroforéze a při imunopřenosu  – POWER Pac 1000 - Bio-Rad, 

USA  

CCD kamera ChemiDoc MP Imaging System – Bio-Rad, USA 

přístroj na měření radioaktivity Wizard 1470 Automatic γ Counter – PerkinElmer Life 

Sciences, USA 

Ostatní chemikálie běžně používané v laboratoři byly zakoupeny od společností 

Sigma-Aldrich, USA, Invitrogen, USA, Thermo Scientific, USA či Fluka, Švýcarsko. 
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4 Experimentální metody 

4.1 Příprava peptidových řetězců 

Jednotlivé peptidové řetězce byly syntetizovány vědecko-servisní skupinou 

Medicinální chemie ÚOCHB AV ČR na automatizovaném syntetizátoru ABI 433A od 

firmy Applied Biosystems, USA a na automatizovaném syntetizátoru Liberty Blue od 

firmy CEM, USA. Příprava peptidů probíhala metodou syntézy na pevné fázi za použití 

aminokyselin s α-aminoskupinami chráněnými pomocí v basickém prostředí labilní 

Fmoc-skupiny80. Syntéza probíhala na HMPB-pryskyřici respektive na Wangově 

pryskyřici komerčně substituovanými první aminokyselinou v pořadí od C-konce 

peptidu, kde byla syntéza započata. Postranní řetězce aminokyselin byly standardně 

chráněny pomocí skupin tBu, Boc a Trt. Jako kondenzační činidla byly použity HBTU, 

HOBt a DIPEA v prostředí dipolárního aprotického rozpouštědla NMP. Syntéza byla 

uskutečněna v  měřítku 90 – 250 μmol. Každý kondenzační cyklus (30 minut u 

přístroje ABI 433A, 4 minuty u přístroje Liberty Blue) byl proveden 1-2x, přičemž 

bylo vždy přidáno 10-násobné molární množství Fmoc-aminokyseliny vůči 

aminokyselině na pryskyřici, stejné molární množství kondenzačních činidel HBTU a 

HOBt a přebytek DIPEA. Po ukončení syntézy byla pryskyřice s peptidem promyta s 

DCM. Navázaný peptid byl z pryskyřice odštěpen a současně zbaven chránících 

skupin pomocí směsi o složení TFA: H2O: thioanisol: DODT: TIS: fenol (91,5 : 2,3 : 2,3 : 

1,1 : 0,5 (v/v) : 2,3 (w/v)). Štěpení probíhalo za kontinuálního míchání po dobu 2 

hodin při laboratorní teplotě. Následně byla štěpící směs oddělena od pryskyřice 

filtrací přes fritu o velikosti S3 do 250 ml vychlazeného diethyletheru. Sraženina 

peptidu vzniklá v diethyletheru byla postupně filtrována přes fritu o velikosti S4, poté 

ještě 4x propláchnuta asi 100 ml vychlazeného diethyletheru a vysušena. 

Sraženina peptidu byla rozpuštěna ve 25 ml sulfitolyzačního pufru o pH 8,6 o 

následujícím složení: 100 mM Tris, 250 mM Na2SO3, 80 mM Na2S2O3.5H2O, 7M 

GuaHCl. Směs byla míchána 3 hodiny za laboratorní teploty, čímž byly sulfhydrylové 

skupiny (-SH) cysteinů peptidového řetězce převedeny na S-sulfonáty (-S-SO3H). 

Touto konverzí bylo zabráněno spontánnímu vytvoření disulfidických můstků, a tím 

byla umožněna další manipulace s peptidem.  
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Peptid v sulfitolyzačním pufru byl odsolen a částečně purifikován pomocí 

gelové permeační chromatografie na koloně Sephadex G-10 o rozměrech 4x85 cm. 

Eluce probíhala pomocí 50 mM NH4HCO3 za laboratorní teploty o průtokové rychlosti 

0,7 ml/min. Sběr frakcí byl zajištěn automatickým sběračem od firmy Waters v 

intervalech po 15 minutách, průtok byl udržován na konstantní rychlosti 

peristaltickou pumpou Minipuls 3 od společnosti Gilson. Následně byla určena 

absorbance jednotlivých frakcí při vlnové délce 276 nm. Na základě elučního profilu 

byly vybrány frakce obsahující žádaný peptidový řetězec. Po jejich spojení a lyofilizaci 

byl lyofilizát rozpuštěn ve 25 mM roztoku NH4HCO3 a peptidový řetězec byl izolován 

pomocí preparativního provedení RP-HPLC (popsané v kapitole 4.3). 

 

4.2 Rekombinace peptidových řetězců 

Rekombinace insulinových řetězců probíhá ve dvou reakcích. Nejprve jsou 

redukovány S-sulfonátové skupiny jednotlivých řetězců za vzniku sulfhydrylových 

skupin, které jsou následně vystaveny oxidaci prostřednictvím vzdušného kyslíku. 

Formací disulfidických můstků a spontánním „sbalením“ molekuly je dosažena její 

správná konformace.   

Oba dva řetězce (A-řetězec insulinu prodloužený o danou sekvenci z IGF-1 

nebo IGF-2 a B-řetězec insulinu) byly samostatně rozpuštěny v odvzdušněném 0,1 M 

Gly/NaoH pufru (pH 10,5). Přesné molární koncentrace obou řetězců v tomto pufru 

byly určeny spektrofotometricky při vlnové délce 280 nm. Hodnota molárního 

absorpčního koeficientu Ԑ byla vypočtena ze vztahu závislém na počtu zbytků 

tyrosinů a cysteinů v molekule. Pro všechny A-řetězce syntetizované v této práci měl 

koeficient Ԑ hodnotu 3480 M-1cm-1, pro B-řetězec insulinu byl koeficient Ԑ rovný 3230 

M-1cm-1. Ze zjištěné koncentrace a látkového množství peptidu bylo určené látkové 

množství S-sulfonátových skupin (čtyři v řetězci A a dvě v řetězci B). Poté byly 

smíchány roztoky s jednotlivými řetězci, které byly v molárním poměru přibližně 

3A:1B. Poté byl ke směsi přidán DTT, jakožto redukční činidlo. Na jeden celkový 

ekvivalent S-sulfonátových skupin v roztoku připadalo 1,1 ekvivalentu 

sulfhydrylových skupin přítomných v DTT. Po 1 hodině míchání bez přístupu vzduchu 

za laboratorní teploty byl přidán provzdušněný 0,1 M Gly/NaOH pufr (pH 10,5), 
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přičemž finální poměr odvzdušněného pufru k provzdušněnému byl 2:3. Poté byl 

tento roztok 3-4 dny kontinuálně míchán za přístupu vzduchu při teplotě 4°C. Reakce 

byla zastavena přidáním 99% kyseliny octové v množství postačujícím na vytvoření 

bílého zákalu a jeho následnému rozpuštění, jinými slovy produkty vzniklé 

rekombinací řetězců prošli svým isoelektrickým bodem. 

Směs produktů rekombinace byla odsolena a částečně purifikována 

chromatografií na kolonách s nosičem Sephadex G-50 o rozměrech 2x75 cm, 3x75 cm 

či 4x75 cm. Elučním roztokem byla 1 M AcOH s průtokem o rychlosti 0,5 ml/min při 

laboratorní teplotě. Frakce byly jímány v intervalech po 12 minutách. Proměřením 

absorbancí jednotlivých frakcí při vlnové délce 276 nm byl získán eluční profil. 

Jednotlivé frakce byly lyofilizovány a následně podrobeny chromatografické analýze 

(analytické provedení RP-HPLC popsané v kapitole 4.3). Frakce s příslušným 

analogem insulinu byly přečištěné na RP-HPLC v semipreparativním modu (viz 

kapitola 4.3). 

 

4.3 Purifikace a analýza peptidů pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s reverzní fází (RP-HPLC) 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází byla prováděna na 

přístrojích firmy Waters (čerpadlo Waters 600, duální UV/VIS-detektor Waters 

2487). K preparaci peptidových řetězců připravených pomocí syntézy na pevné fázi 

byla používána preparativní kolona (Nucleosil C-18, 250 mm x 21 mm, 5 μm, výrobce 

Macherey-Nagel) s průtokovou rychlostí 9 ml/min. Pro purifikaci výsledných analogů 

insulinu vzniklých rekombinací dvou řetězců byla používaná semipreparativní kolona 

(Nucleosil C-18, 250 mm x 8 mm, 5 µm, výrobce Macherey-Nagel) s průtokovou 

rychlostí 3 ml/min. Čistota látek byla kontrolována pomocí analytické kolony 

(Nucleosil C-18, 250 mm x 4 mm, 5 μm, výrobce Macherey-Nagel) s průtokovou 

rychlostí 1 ml/min. 

Eluce látek z kolony byla zabezpečena roztokem o zvyšující se objemové 

koncentraci ACN v deionizované vodě s 0,1% TFA při laboratorní teplotě. Dále jsou 

mobilní fáze označovány jako roztok A (0,1% TFA v deionizované vodě) a roztok B 

(0,1% TFA s 80% ACN v deionizované vodě).  
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Purifikace jednotlivých peptidových řetězců probíhala pomocí gradientu: 0 

minut/10% B, 30. minuta/70% B, 31. - 33. minuta/100% B a 34. minuta/10% B. U 

obtížněji dělitelných látek byl zvolen gradient: 0 minut/25% B, 30. minuta /55% B, 

32. - 33. minuta /100% B a 34. minuta/25% B. K preparaci výsledných analogů či 

k jejich analytickým stanovením byl použit následující gradient: 0 minut/10% B, 1. 

minuta/35% B, 21. minuta/45% B, 34. minuta/55% B, 36. minuta/90% B, 37. 

minuta/90% B a 37,1. minuta/10% B. Detekce látek byla realizovaná měřením 

absorbance při dvou vlnových délkách - 276 a 218 nm. Získaná data byla 

zpracovávána v chromatografickém programu Clarity Lite od firmy Data Apex, ČR. 

 

4.4 Hmotnostní spektrometrie peptidů 

Identifikace jednotlivých peptidových řetězců a analogů insulinu byla prováděna 

vědecko-servisní skupinou Hmotnostní spektrometrie ÚOCHB AV ČR na přístroji LTQ 

Orbitrap XL od společnosti Thermo Fisher Scientific metodou ESI (Electrospray 

Ionization) obvykle v pozitivním iontovém módu a v negativním módu, pokud šlo o 

peptidy ve formě S-sulfonátů. 

 

4.5 Vazebné testy ligandů s IR-A a IR-B in vitro 

Testování vazebných afinit analogů insulinu k jednotlivým receptorům probíhá jako 

kompetice o vazebná místa na daných receptorech, a to mezi testovaným ligandem a 

insulinem značenými izotopem 125I na tyrosinu v poloze A14. Testování probíhá při 

konstantním množství buněk a konstantní koncentraci radioaktivně značeného 

insulinu, přičemž koncentrace studovaného ligandu je postupně zvyšována. 

 

4.5.1 Příprava roztoků ligandů pro vazebné testy 

Připraveny byly zásobní roztoky jednotlivých ligandů v 0,1% AcOH o koncentraci 100 

µg/ml (řádově 10-5). Přesné koncentrace byly určeny spektrometricky na základě 

měření absorbance při vlnové délce 280 nm. K výpočtu byly použité molární 

absorpční koeficienty vycházející ze vztahu Ԑ = (nY x 1 280) + (nC x 120), kde nY značí 

počet tyrosinů a nC počet cysteinů obsažených v molekule. Pro lidský insulin a 
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analogy připravované v této práci má Ԑ hodnotu 5 840 M-1cm-1, pro IGF-1 a IGF-2 je Ԑ 

rovné 4 560 M-1cm-1.  

 Pro testování vazebných afinit byly roztoky jednotlivých ligandů těsně před 

provedením vazebních testů ředěny pomocí vazebného pufru (100 mM HEPES, 100 

mM NacCl, 5 mM KCl, 1,3 mM MgSO4, 1 mM EDTA, 10 mM glukosa, 15 mM NaOAc, 1% 

BSA (w/v); pH 7,6) na koncentrace řádově 10-5 až 10-11. 

 

4.5.2 Příprava buněk pro stanovení vazebné afinity ligandů k IR-A 

Buněčná linie IM-9 (lidské B-lymfocyty odvozené z mnohočetného myelomu), 

exprimující výhradně isoformu A insulinového receptoru, byla pěstována dle 

doporučení dodavatele ATCC, USA. Buňky byly kultivovány v inkubátoru s  5% CO2 

atmosférou, při teplotě 37 °C, v médiu RPMI-1640 obsahujícím 10% FBS, penicilin 

(100 IU/ml), streptomycin (100 µg/ml) a 2 mM L-glutamin. Médium bylo třikrát 

týdně vyměněno a buňky byly pasážovány. V den provádění vazebných testů byla 

počítáním v Bürkerově komůrce určena jejich koncentrace, která byla ředěním 

následně upravena na hodnotu 2 mil. buněk/ml.          

 
4.5.3 Stanovení vazebné afinity ligandů k IR-A 

Testování bylo prováděno na lidských lymfocytech buněčné linie IM-9 postupem dle 

Morcavallo a kol.81. Buňky byly resuspendovány ve vazebném pufru (složení je 

uvedeno v kapitole 4.5.1) v počtu 2 mil./ml a inkubovány s rostoucí koncentrací 

studovaného analogu (10-11 – 10-5 M) a stálou koncentrací 125I-insulinu (přibližně 0,01 

nM, 20 000 cpm, specifická aktivita 2 200 Ci/mmol) při teplotě 15 °C po dobu 2,5 

hodiny a každou půlhodinu promíchány. Celkový objem každé této reakční směsi činil 

500 µl. Po ukončení inkubace byly z jednotlivých reakčních směsí připravené 

duplikáty po 200 µl, ke kterým byl přidán vychlazený vazebný pufr o objemu 200 µl. 

Vzorky byly následně centrifugovány po dobu 10 minut při 13 000 x g a 4 °C. Pelety 

získané po odsátí supernatantu byly použity k měření radioaktivity pomocí γ-počítače 

(Wizard 1470 Automatic γ Counter). Doba měření jednoho vzorku byla stanovena na 

10 minut. Získaná data byla analyzována programem vytvořeným v aplikaci Excel 

v laboratoři prof. De Meytse v Dánsku pro testování vazebných afinit na tomto typu 

buněk. Program využívá metodu nelineární regrese a model vazby do jednoho 
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vazebného místa (one-site fitting model) a bere v úvahu případnou depleci volného 

ligandu. Data byla dále zpracována v programu GraphPad Prism 5 za pomoci stejné 

metody a modelu. Takto byly určeny hodnoty disociačních konstant testovaných 

ligandů, přičemž hodnota Kd lidského 125I-insulinu pro vazbu na IR-A byla nastavena 

na hodnotu 0,3 nM. 

 

4.5.4 Příprava buněk pro stanovení vazebné afinity ligandů k IR-B 

Ke stanovení vazebných afinit ligandů k isoformě B insulinového receptoru byla 

použita buněčná linie myších embryonálních fibroblastů s blokovanou expresí genů 

pro myší IGF-1R a transfekovaná lidským IR-B (R-/IR-B). 

 Pěstování jako i následné stanovení vazebných afinit ligandů k IR-B probíhalo 

metodou popsanou Žákovou a kol.76. Buňky byly kultivovány v inkubátoru s  5% CO2 

atmosférou, při teplotě 37 °C, v DMEM médiu s 25 mM glukosou, 10% FBS, 2 mM L-

glutaminem, penicilinem (100 IU/ml), streptomycinem (100 µg/ml) a puromycinem 

(3 µg/ml). Buňky byly třikrát týdně pasážovány a 2 dny před testováním nasazeny na 

24-jamkové destičky v koncentraci asi 3 000 buněk na jamku. Konečná koncentrace 

buněk použitých k testování byla 35 000-40 000 buněk na jamku. 

 

4.5.5 Stanovení vazebné afinity ligandů k IR-B 

Buňky buněčné linie R-/IR-B „narostlé“ v jamkách destiček byly dvakrát omyty 

vazebným pufrem (složení vazebného pufru viz 4.5.1). Následně byly buňky 

inkubovány s odpovídající rostoucí koncentrací testovaného ligandu a stálou 

koncentrací 125I-insulinu (0,043 nM, 43 000 cpm, specifická aktivita 2 200 Ci/mmol) 

v celkovém objemu 250 µl po dobu 16 hod za kontinuálního míchání na třepačce při 

teplotě 5°C. Všechny vzorky byly připraveny v duplikátech. Po 16 hodinách inkubace 

byly buňky dvakrát omyty 300 µl vychlazeného vazebného pufru a následně 

solubilizovány pomocí 300 µl 0,1 M NaOH, čímž byla reakce zastavena. Po 15 

minutách byl roztok se solubilizovanými buňkami každé jamky kvantitativně 

přenesen do zkumavek a tak připraven k měření radioaktivity pomocí    γ - počítače 

(Wizard 1470 Automatic  γ  Counter).  Každý  vzorek byl měřen po dobu 1 minuty. 



31 
 

Analýza vazebných dat probíhala v programu GraphPad Prism 5, který 

k vyhodnocování dat využívá metodu nelineární regrese, s modelem vazby do 

jednoho vazebného místa a zohledňuje případnou depleci volného ligandu. Každá 

vazebná křivka byla učena vždy minimálně třikrát. Disociační konstanta 125I-insulinu 

pro vazbu na IR-B byla nastavena na hodnotu 0,3 nM. 

 

4.6 Metodika aktivace IR a IGF-1R jednotlivými ligandy a studium 

signálních odpovědí 

4.6.1 Příprava buněk pro studium aktivace IR-A, IR-B a IGF-1R a následných 

signálních odpovědí 

Pro studium aktivace jednotlivých receptorů byly pěstovány myší embryonální 

fibroblasty s vyřazeným genem pro IGF-1R a vloženým genem pro lidský IR-A 

(buněčná linie R-/IR-A), pro lidský IR-B (buněčná linie R-/IR-B) a genem pro lidský 

IGF-1R v případě buněčné linie R+39. Kultivace buněk probíhala v médiu DMEM s 10% 

FBS, penicilinem a streptomycinem (100 IU/ml), glutaminem (200 mmol/l) a 

puromycinem (0,3 µg/ml) v inkubátoru s 5% CO2 atmosférou při teplotě 37 °C. Buňky 

byly nasazeny na 24-jamkové destičky, u každé buněčné linie vždy v množství 40 000 

buněk na jamku. Po inkubaci, která probíhala přes noc a ráno následujícího dne, bylo 

médium s FBS odebráno a vyměněno za médium bez séra.  Buňky v prostředí 

bezsérového média byly ponechány v inkubátoru po dobu 4 hodin a poté 

stimulovány. Proces nasazení buněk na destičky a následné stimulace buněk byl 

opakován čtyřikrát, byly vytvořeny čtyři testovací várky. 

 

4.6.2 Příprava roztoků ligandů pro stimulaci receptorů buněk 

Přesné koncentrace zásobních roztoků byly stanoveny spektrofotometricky při 

vlnové délce 280 nm za použití stejných extinkčních koeficientů jako při přípravě 

ligandů na vazebné testy (viz kapitola 4.5.1). Analogy insulinu byly ředěny v médiu 

bez séra na dvě různé koncentrace (10 nM a 1 nM). Pro roztoky lidského insulinu, 

IGF-1 a IGF-2 byla připravená koncentrace 10 nM. 
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4.6.3 Stimulace IR-A, IR-B a IGF-1R jednotlivými ligandy 

Roztoky připravených ligandů o dané koncentraci byly přidány k fibroblastům 

v jamkách destiček. Ke studiu aktivace a následné signalizace zprostředkované 

vazbou ligandu na isoformu A insulinového receptoru byla použita buněčná linie R-

/IR-A, pro testování aktivace isoformy B insulinového receptoru byla použita linie R-

/IR-B a pro studium aktivace IGF-1R sloužila buněčná linie R+39. 

Stimulace receptorů buněk probíhala vždy po dobu 10 minut. Poté byla 

stimulace zastavena vakuovým odsátím média, opláchnutím fyziologickým roztokem 

(0,9% NaCl) a následným „zalitím“ kapalným dusíkem. Buňky na destičkách byly po 

zastavení stimulace uchovávány na suchém ledu. Obsah jedné jamky z každé destičky 

byl použit jako kontrola (s nulovou koncentrací ligandu) ke stanovení koncentrace 

proteinů metodou podle Bradforda82. 

 

4.6.4 Příprava lyzátů buněk pro SDS-elektroforetickou separaci 

Pro lýzi buněk byl použit vzorkový pufr pro polyakrylamidovou gelovou 

elektroforézu v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE) s přidanými 

inhibitory proteas a fosfatas o složení 62,5 mM Tris/HCl pH 6,8, 2% SDS (w/v), 10% 

glycerol (v/v), 0,01% bromfenolová modř (w/v), 0,1 M DTT (w/v), 50 mM NaF, 1 mM 

Na3VO4 a 0,5% inhibitory proteas. Do každé jamky s buňkami bylo přidáno 50 µl 

vzorkového pufru. Následně byly buňky lyzovány ultrazvukem po dobu 1 minuty. 

Lyzáty buněk byly poté přeneseny do mikrozkumavek a uchovávány při teplotě -20 

°C. Pro elektroforetickou separaci bylo odebráno 10 µl vzorku, který byl po dobu 1 

minuty zahřát na 100 °C.  

 

4.6.5 Polyakrylamidová gelová elektroforéza proteinů z buněčných lyzátů 

v přítomnosti SDS (SDS-PAGE) 

Elektroforetická separace proteinů z buněčných lyzátů byla provedena standardním 

způsobem v 10% polyakrylamidovém gelu s dodecylsíranem sodným (SDS). Do 

komůrek polyakrylamidového gelu byly nanášeny vzorky o objemu 10 µl s obsahem 

proteinů uvedeným v tabulce 2 na straně 33. Elektroforetické dělení probíhalo 

v prostředí 0,025 M Tris/0,192 M glycinového elektrodového pufru s  0,1% (w/v) 
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SDS. Hodnota elektrického proudu byla limitována na 24 mA/gel. Elektroforéza 

probíhala 10 minut při počátečném napětí s hodnotou 100 V, poté bylo napětí 

zvýšeno na 200 V. Celková doba elektroforetické separace byla asi 1 hodina. 

 

Tabulka 2.  Množství proteinů ve vzorcích pro provedení elektroforetického dělení uvedeno 
jako průměrná hodnota množství proteinu se směrodatnou odchylkou; n = 4. 

Buněčná linie Množství proteinů (µg/10 µl vzorku) 
R-/IR-A 11,73 ± 1,98 
R-/IR-B 10,95 ± 1,48 
R+39    8,27 ± 0,75 
 

 

4.6.6 Přenos elektroforeticky separovaných proteinů z gelu na membránu 

Proteiny z buněčných lyzátů byly po dokončení elektroforetické separace přeneseny 

z gelu na PVDF membránu pomocí tzv. techniky přenosu. Gely se 

separovanými proteiny byly nejprve ponechány po dobu 30 minut v pufru pro přenos 

(20 mM Tris, 189 mM glycin, 10% methanol (v/v), 0,1% SDS (w/v)). PVDF membrány 

byly před vlastním použitím k přenosu proteinů aktivovány po dobu 15 sekund 

methanolem, poté opláchnuty deionizovanou vodou a ponechány po dobu 30 minut 

v prostředí pufru pro přenos. Byl sestaven „přenosový sendvič“, kde filtrační papíry 

byly také nasáknuty pufrem pro přenos. Přenos probíhal 75 minut v přístroji pro 

polosuchý přenos při konstantním napětí 12 V, přičemž limitní proud byl nastaven na 

1.5 mA/cm2. 

 

4.6.7 Inkubace proteinů s protilátkami a následná detekce intenzity 

luminiscenčního signálu 

Po dokončení přenosu byly membrány s proteiny reverzibilně obarveny pomocí 0,1% 

roztoku Ponceau S a následně podélně rozstřiženy v oblastech molekulových 

hmotností 75 kDa a 50 kDa. Jednotlivé části membrán slouží k detekci různých 

proteinů - horní část membrány (obsahující proteiny s molekulovou hmotností větší 

než 75 kDa) k detekci receptorů, střední část (s proteiny o molekulové hmotnosti 50-



34 
 

75 kDA) k detekci proteinů Akt a spodní část membrány (obsahující proteiny 

s molekulovou hmotností menší než 50 kDA) k detekci proteinů Erk. Takto 

připravené části membrán byly ponechány 1 hodinu v 5% BSA v T-TBS (20 mM 

Tris/Cl- pH 7,5, 140 mM NaCl, 0,1% Tween-20 (v/v)) za stálého míchaní na třepačce 

při laboratorní teplotě.  

Membrány s proteiny byly dále opláchnuty T-TBS třikrát po dobu 5 minut a 

následně přes noc inkubovány s primární protilátkou při 4° C. Primární protilátky 

byly ředěny v 5% BSA v T-TBS. Byly použité protilátky k detekci fosforylovaných 

forem prvků signální kaskády, jako i kontrolní primární protilátky detekující celkový 

obsah proteinu. Protilátky použité k detekci proteinů jsou uvedeny v tabulce 3 na 

straně 35.  

Následující den byly membrány znovu třikrát omyty T-TBS vždy po dobu 5 

minut. Poté byly membrány inkubovány při laboratorní teplotě s příslušnou 

sekundární protilátkou (viz tab. 3, str. 35) konjugovanou s křenovou peroxidasou. 

Sekundární protilátky byly ředěny v 5% netučném mléku v T-TBS. Po 1 hodině 

inkubace byly membrány s proteinovými komplexy třikrát opláchnuty T-TBS po dobu 

5 minut a poté ještě jedenkrát po dobu 10 minut.  

Pro detekci intenzity vyvolaného signálu byl využit chemiluminiscenční 

substrát „SuperSignal® West FEMTO Max. Sensitivity Substrate“ od firmy Pierce, USA, 

s kterým byly membrány inkubovány po dobu 3 minut. Chemiluminiscence byla 

detekována pomocí CCD kamery ChemiDoc MP Imaging System a intenzita proužků 

byla kvantifikována v programu Image-Lab™, který je součástí ovládacího systému 

kamery. 

Hodnoty intenzit jednotlivých signálů byly v každé várce vztaženy vůči 

hodnotě intenzity signálu vzniklého stimulací 10 nM insulinem (v případě aktivace 

insulinového receptoru) respektive vůči hodnotě intenzity signálu vzniklého 

stimulací 10 nm IGF-1, když se jednalo o aktivaci IGF-1R. Relativní hodnota stimulace 

insulinem či IGF-1 byla proto rovna jedné. Data byla dále zpracována v programu 

GraphPad Prism 5. Úroveň stimulace jednotlivými ligandy ve čtyřech opakováních 

byla vyjádřena pomocí grafů včetně středních chyb průměru (SEM - z angl. standard 

error of the mean). 
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Tabulka 3.  Seznam primárních a sekundárních protilátek použitých k detekci proteinů. 

Detekovaný protein Název protilátky a její dodavatel Ředění Původ 

Primární protilátky detekující fosforylované proteiny 

pAkt Phospho-Akt (Thr308)(C31E5E) 
Rabbit mAb,  
Cell Signaling Technology, USA 

1 : 1 000 Králík 

pErk Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) 
(Thr202/Tyr204) (E10) Mouse mAb,  
Cell Signaling Technology, USA 

1 : 2 000 Myš 

pTyr 1131 IGF-1R 
pTyr 1158 IR 

Phospho-IGF-1 Receptor β 
(Tyr1131)/Insulin Receptor β 
(Tyr1146) Antibody,  
Cell Signaling Technology, USA 

1: 1 000 Králík 

pTyr 1135/1136 IGF-1R 
pTyr 1162/1163 IR 
 

Phospho- IGF-1 Receptor β 
(Tyr1135/1136)/Insulin Receptor β 
(Tyr1150/1151) (19H7) Rabbit mAb,  
Cell Signaling Technology, USA 

1 : 1 000 Králík 

Primární protilátky detekující celkový obsah proteinu (kontrolní) 

β-podjednotka IR Mouse (monoclonal) Anti-Human 
Insulin Receptor β-Subunit, 
Invitrogen, USA 

1 : 200 Myš 

β-podjednotka IGF-1R IGF-1Rβ (C-20): sc-713, 
Santa Cruz Biotechnology, USA 

1 : 200 Králík 

Akt Akt (pan) (C67E7) Rabbit mAb, 
Cell Signaling Technology, USA 

1 : 1 000 Králík 

Erk p44/42 MAPK (Erk1/2) (3A7)  
Mouse mAb, 
Cell Signaling Technology, USA 

1 : 2 000 Myš 

Sekundární protilátky 

Protilátka rozpoznávající 
primární protilátku 
králičího původu 

Anti-Rabbit IgG (whole molecule) 
Peroxidase antibody produced in 
goat, 
Sigma-Aldrich, Německo 

1 : 80 000 Koza 

Protilátka rozpoznávající 
primární protilátku 
myšího původu 

Anti-Mouse IgG (whole molecule) 
Peroxidase antibody produced in 
rabbit, 
Sigma-Aldrich, Německo 

1 : 20 000 Králík 
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5 Výsledky 

5.1 Příprava peptidů, jejich purifikace a identifikace 
Syntézou na pevné fázi popsanou v kapitole 4.1 byl připraven B-řetězec insulinu a 

čtyři modifikované A-řetězce insulinu. Peptidy byly syntetizovány standardně 

v měřítku 90  μmol nebo 100  μmol. Syntéza A-řetězců insulinu s připojenými 

sekvencemi odvozenými z D-domény IGF-1 poskytla menší výtěžky než syntéza 

insulinového A-řetězce s připojenou D-doménou proteinu IGF-2 (viz tab. 4, str. 39). 

Z toho důvodu byla syntéza A-řetězce s připojenou sekvencí  A21-P-L-K-P-A-K-S-A29  a 

se sekvencí A21-P-L-K24 opakována. Při opakované syntéze A-řetězce insulinu 

prodlouženého o sekvenci A21-P-L-K24 byla zvolena syntéza v měřítku 250  μmol. 

Výtěžek syntézy řetězce A prodlouženého o sekvenci A21-P-L23 byl ze všech peptidů 

nejnižší. V rámci této práce již ale nebyl prostor syntézu zopakovat. Řetězec B byl 

připraven opakovaně několikrát, aby bylo k dispozici dostatečné množství materiálu 

pro rekombinace se všemi řetězci A. Výtěžky dalších syntéz řetězce B byly podobné 

výtěžku uvedenému v tabulce 4 na straně 39.  

 Po převedení peptidů na řetězce obsahující S-sulfonátové skupiny a následném 

odsolení peptidů na koloně Sephadex  G-10 byla měřena absorbance frakcí při vlnové 

délce 276 nm. Názorný příklad elučního profilu gelové permeační chromatografie A-

řetězce insulinu s připojenou sekvencí odvozenou z D-domény IGF-2 je na obrázku 5. 

 

Obrázek 5. Odsolení insulinového řetězce A s připojenou sekvencí A21-T-P-A-K-S-E27 ve 
formě S-sulfonátu na koloně Sephadex G-10 (4x85 cm) za účasti elučního roztoku 50 mM 
NH4HCO3. Modifikovaný A-řetězec insulinu byl přítomný ve frakcích 37-46. 
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Frakce obsahující příslušný peptidový řetězec byly spojeny a po jejich 

lyofilizaci čištěny preparativním provedením RP-HPLC popsaným v kapitole 4.3. 

Chromatografické záznamy purifikací S-sulfonátů insulinových řetězců A s připojenou 

příslušnou sekvencí jsou zobrazeny na obrázcích 6A, 6B, 6C a 6D na stranách 37-38. 
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Obrázek 6. Chromatografie preparátů S-sulfonátů insulinových řetězců A s připojenou 
příslušnou sekvencí při vlnové délce 218 nm, na preparativní RP-HPLC koloně Nucleosil C-18, 
s průtokovou rychlostí 9 ml/min. (A) insulinový řetězec A s připojenou sekvencí A21-T-P-A-K-
S-E27. Vrchol s retenčním časem 22,06 minut byl ručně „kolektován“. (B) insulinový řetězec A 
s připojenou sekvencí A21-P-L-K-P-A-K-S-A29. Vrchol s retenčním časem 23,54 minut byl ručně 
„kolektován“. (C) insulinový řetězec A s připojenou sekvencí A21-P-L-K24. Vrchol s retenčním 
časem 21,08 byl ručně „kolektován“ (D) insulinový řetězec A s připojenou sekvencí A21-P-L23. 
Vrchol s retenčním časem 21,93 byl ručně „kolektován“. 

 

Purifikované peptidy byly identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie. 

V tabulce 4 na straně 39 jsou uvedeny příslušné relativní molekulové hmotnosti a 

výtěžky syntéz. 
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Tabulka 4. Relativní monoisotopické molekulové hmotnosti (teoretické a experimentálně 

zjištěné) připravených insulinových řetězců ve formě S-sulfonátů a výtěžky jejich syntéz.  

Peptid Mr  
Teoretická 

Mr  
Experimentální 

Výtěžek syntézy 

B-řetězec 3 587,59 3 587,60 18 mg (8,1 %) 
A-řetězec s A21-T-P-A-K-S-E27 3 272,13 3 272,13 25 mg (8,6 %) 
A-řetězec s A21-P-L-K-P-A-K-S-A29 3 451,31 3 451,31 26 mg (8,3 %);  

26 mg (7,9 %) 
A-řetězec s A21-P-L-K24 2 997,05 2 997,05 15 mg (5,3 %);  

46 mg (15,2 %) 
A-řetězec s A21-P-L23 2 868,96 2 868,96 12 mg (4,7 %) 

 

5.2 Rekombinace insulinových řetězců 

Po rekombinaci jednotlivých A-řetězců s insulinovým B-řetězcem podle postupu 

popsaného v kapitole 4.2 byla reakční směs nanesena na kolonu Sephadex G-50. 

Absorbance získaných frakcí byla měřena při vlnové délce 276 nm. Eluční profily 

insulinových analogů jsou uvedeny na obrázcích 7-10 na stranách 40-41. Frakce 

s příslušnými insulinovými analogy byly spojeny, lyofilizovány a následně izolovány 

za použití semipreparativní kolony metodou RP-HPLC v gradientu popsaném 

v kapitole 4.3. Chromatografické záznamy jsou zobrazeny na obrázcích 11A, 11B, 11C 

a 11D na stranách 42-43. 

Identita připravených analogů byla potvrzena hmotnostní spektrometrií. 

Hmotnostní spektra připravených analogů jsou uvedena na obrázcích 12-15 na 

stránkách 44-46. V tabulce 5 na stránce 44 jsou uvedeny příslušné relativní 

molekulové hmotnosti výsledných insulinových analogů a jejich výtěžky. V případě 

rekombinací insulinových řetězců A obsahujících na svém C-konci připojenou 

sekvenci odvozenou z D-domény IGF-1, byly rekombinační reakce z důvodu 

neuspokojivého množství produktu získaného při první reakci, ještě jednou 

opakovány. Celkově se u prvních 3 analogů podařilo celkem připravit okolo 1 mg 

každého z nich, což postačovalo k další biologické charakterizaci. Množství 

připraveného A21-P-L23-insulinu (nevážitelné) však nebylo dostačující k jeho dalšímu 

testování a z časových důvodů již nebyla jeho příprava opakována. 
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Obrázek 7. Eluční profil reakční směsi po rekombinaci analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulin na 
koloně Sephadexu G-50 (4x75 cm) za účasti elučního činidla 1 M AcOH. Příslušný insulinový 
analog byl přítomný ve frakcích 65-72. 

 

 

Obrázek 8. Eluční profil reakční směsi po rekombinaci analogu A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin 
na koloně Sephadexu G-50 (4x75 cm) za účasti elučního činidla 1 M AcOH. Příslušný 
insulinový analog byl přítomný ve frakcích 53-63. 
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Obrázek 9. Eluční profil reakční směsi po rekombinaci analogu A21-P-L-K24-insulin na koloně 
Sephadexu G-50 (3x75 cm) za účasti elučního činidla 1 M AcOH. Příslušný insulinový analog 
byl přítomný ve frakcích 31-35. 

 

Obrázek 10. Eluční profil reakční směsi po rekombinaci analogu A21-P-L23-insulin na koloně 
Sephadexu G-50 (2x75 cm) za účasti elučního činidla 1 M AcOH. Příslušný insulinový analog 
byl přítomný ve frakcích 16-30. 
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Obrázek 11. Chromatografické záznamy izolací příslušných insulinových analogů při vlnové 
délce 218 nm, pomocí semipreparativní RP-HPLC kolony Nucleosil C-18 s průtokovou 
rychlostí 3 ml/min. (A) Izolace A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu. Vrchol s retenčním časem 22,00 
minut byl ručně „kolektován“. (B) Izolace A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulinu. Vrchol s retenčním 
časem 22,61 minut byl ručně „kolektován“. (C) Izolace A21-P-L-K24-insulinu. Vrchol 
s retenčním časem 26,06 minut byl ručně „kolektován“. (D) Izolace A21-P-L23-insulinu. Vrchol 
s retenčním časem 29,26 minut byl ručně „kolektován“. 
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Tabulka 5. Relativní monoisotopické molekulové hmotnosti (teoretické a experimentálně 
zjištěné) výsledných insulinových analogů a jejich výtěžky.  

Peptid Mr  
Teoretická 

Mr  
Experimentální 

Výtěžek 
Reakce 

A21-T-P-A-K-S-E27-insulin 6 373,94 6 373,94 1,1 mg (5,4 %) 
A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin 6 553,12 6 553,14 0,1 mg (0,4 %);  

0,9 mg (3,9 %) 
A21-P-L-K24-insulin 6 098,86 6 098,87 §;   

1,1 mg (3,7 %)  
A21-P-L23-insulin 5 970,78 5 970,78 § 
§ Množství produktu rekombinační reakce nebylo pomocí analytických vah važitelné. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12. Hmotnostní spektra analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu měřené na přístroji LTQ 
Orbitrap XL metodou ESI v pozitivním iontovém modu.  
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Obrázek 13. Hmotnostní spektra analogu A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulinu měřené na přístroji 
LTQ Orbitrap XL metodou ESI v pozitivním iontovém modu.  

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Hmotnostní spektra analogu A21-P-L-K24-insulinu měřené na přístroji LTQ 
Orbitrap XL metodou ESI v pozitivním iontovém modu.  
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Obrázek 15. Hmotnostní spektra analogu A21-P-L23-insulinu měřené na přístroji LTQ 
Orbitrap XL metodou ESI v pozitivním iontovém modu. 

 

5.3 Stanovení čistoty peptidů 

Čistota peptidových řetězců jako i výsledných insulinových analogů byla ověřena 

analytickým provedením RP-HPLC za podmínek popsaných v kapitole 4.3. Analytické 

chromatogramy výsledných analogů (při vlnové délce 218 nm) jsou uvedeny na 

obrázcích 16-19 na stranách 46-48. A21-T-P-A-K-S-E27-insulin, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-

insulin a A21-P-L-K24-insulin byly připraveny v čistotě dostatečné (více než 96%) pro 

další testování. Avšak čistota A21-P-L23-insulinu (obr. 19, str. 48) byla jen asi 85%, což 

pro věrohodné biologické testování není dostačující.  

 

Obrázek 16. RP-HPLC (λ=218 nm) výsledného produktu A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu. Produkt 
má přibližně 96% čistotu. 



47 
 

 

Obrázek 17. RP-HPLC (λ=218 nm) výsledného produktu A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulinu. 
Produkt je chromatograficky čistý.  

 

 

Obrázek 18. RP-HPLC (λ=218 nm) výsledného produktu A21-P-L-K24-insulinu. Produkt je 
chromatograficky čistý. 
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Obrázek 19. RP-HPLC (λ=218 nm) výsledného produktu A21-P-L23-insulinu. Produkt je 
chromatograficky čistý jen asi z 85%. 

 

 

5.4 Vazebné testy analogů insulinu s insulinovým receptorem 

5.4.1 Testování vazebných afinit připravených analogů k isoformě A 

insulinového receptoru in vitro 

Insulinové analogy byly testovány na lidských B-lymfocytech  linie IM-9 (obsahujících 

výlučně receptor IR-A) postupem popsaným v kapitole 4.5.3. Vazebné testy byly 

provedeny v duplikátech minimálně ve třech opakováních. Ze získaných dat byly 

v programu GraphPad Prism 5 vytvořeny vazebné křivky a určeny hodnoty 

rovnovážných disociačních konstant (Kd). Vazebné křivky lidského insulinu spolu se 

studovanými analogy jsou znázorněny na obrázcích 20A a 20B na straně 49. Vazebné 

afinity testovaných analogů spolu se stanovenými disociačními konstantami jsou 

uvedeny v tabulce 6 na straně 50. Afinita analogu musí být vztahována k afinitě 

lidského insulinu testovaného ve stejné sérii měření. Z tohoto důvodu jsou v tabulce 6 

uvedeny dvě hodnoty vazebných afinit lidského insulinu (s indexem 1 a indexem 2). 
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A 

 

 

B 

 

 

 

Obrázek 20. Vazebné křivky připravených analogů s IR-A v porovnání s lidským insulinem. 
(A) Porovnání analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu vůči insulinu. (B) Porovnání analogu A21-P-
L-K-P-A-K-S-A29-insulinu a analogu A21-P-L-K24-insulinu vůči insulinu stanovenému ve stejné 
sérii měření. Vazebné křivky byly vytvořeny v programu GraphPad Prism 5. 
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Tabulka 6. Vazebné afinity insulinu a připravených insulinových analogů k IR-A. Vazebné 
afinity analogů byly vztaženy k hodnotám lidského insulinu určeným současně ve stejné sérii 
měření (1 či 2).  

Analog insulinu Kd ± SEM (nM) Vazebná afinita Počet měření 
Insulin 0,55 ± 0,101 100 % 5 

Insulin 0,51 ± 0,072 100 % 5 

A21-T-P-A-K-S-E27-insulin 0,61 ± 0,161  90,2 % 3 

A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin 1,86 ± 0,102 27,4 % 3 

A21-P-L-K24-insulin 1,58 ± 0,092 32,3 % 3 
Kd – rovnovážná disociační konstanta, SEM – střední chyba průměru (z angl. standard error of the mean) 

 

Ze třech studovaných analogů má nejvyšší, takřka ekvipotentní (90 %), vazebnou 

afinitu k isoformě A insulinového receptoru analog A21-T-P-A-K-S-E27-insulin, nesoucí 

na svém C-konci A-řetězce připojenou D-doménou odvozenou z IGF-2. V případě 

dalších dvou analogů (A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin a A21-P-L-K24-insulin) byla 

pozorována vzájemně velmi podobná a vůči insulinu dosti snížená afinita (asi 27-30 

%), což by mohlo nasvědčovat tomu, že pro redukci vazby na receptor IR-A je 

postačující sekvence A21-P-L-K24 a přítomnost celé sekvence D-domény odvozené z 

IGF-1 už tolik neovlivní vazebnou afinitu negativním směrem.  

 

5.4.2 Testování vazebných afinit připravených analogů k isoformě B 

insulinového receptoru in vitro 

Vazebná afinita analogů byla testována na buněčné linii R-/IR-B postupem popsaným 

v kapitole 4.5.5. Testování probíhalo v duplikátech ve čtyřech opakováních. Vazebné 

křivky lidského insulinu spolu se studovanými analogy jsou znázorněny na obrázku 

21 na straně 51. Vazebné afinity testovaných analogů, spolu se 

stanovenými disociačními konstantami, jsou uvedeny v tabulce 7 na straně 51. 
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Obrázek 21. Vazebné křivky připravených analogů s IR-B v porovnání s lidským insulinem. 

(A) Porovnání analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulinu vůči insulinu. (B) Porovnání analogu A21-P-

L-K-P-A-K-S-A29-insulinu a analogu A21-P-L-K24-insulinu vůči insulinu stanovenému ve stejné 

sérii měření. Vazebné křivky byly vytvořeny v programu GraphPad Prism 5. 

 

Tabulka 7. Vazebné afinity insulinu a připravených insulinových analogů k IR-B. Vazebné 
afinity analogů byly vztaženy k hodnotám lidského insulinu určeným současně ve stejné sérii 
měření (1 či 2). 

Analog insulinu Kd ± SEM (nM) Vazebná afinita Počet měření 
Insulin 0,67 ± 0,171 100 % 4 

Insulin 0,67 ± 0,122 100 % 5 

A21-T-P-A-K-S-E27-insulin 1,26 ± 0,231 53,2 % 4 
A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin 2,51 ± 0,362 26,7 % 4 

A21-P-L-K24-insulin 2,51 ± 0,632 26,7 % 4 
Kd – rovnovážná disociační konstanta, SEM – střední chyba průměru (z angl. standard error of the mean) 

 

Vazebná afinita analogu A21-T-P-A-K-S-E27-insulin vůči isoformě B insulinového 

receptoru vzhledem k lidskému insulinu je téměř o polovinu nižší (53 %) v porovnání 

s jeho afinitou k receptoru IR-A (90%). Naproti tomu vazebná afinita analogů 

s připojenou sekvencemi odvozenými z D-domény proteinu IGF-1 zůstává ve 

srovnání s afinitou lidského insulinu přibližně stejná či jen mírně nižší (asi 27%) než 

vůči IR-A (27-30%). 
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5.5 Studium aktivace receptoru a následně vyvolaných signalizačních 
drah 

5.5.1 Porovnání obsahu proteinů ve vzorcích buněčných lyzátů 

Suspenze buněk byly před nasazením na destičky pečlivě promíchávány, aby bylo 

dosaženo rovnoměrného množství buněk ve všech jamkách.  

 Jak již bylo zmíněno v kapitolách 4.6.3 a 4.6.5, obsah proteinů v buněčných 

lyzátech byl průběžně kontrolován a ve vybraných vzorcích bylo určeno celkové 

množství proteinu (viz tab. 2, str. 33). Koncentrace proteinů v jednotlivých 

„nanáškách“ se u každé dané linie pohybovala v rozsahu běžném pro biologické 

vzorky (střední chyba průměru se pohybovala v rozmezí 9 – 17 %).    

 Informaci, že obsah celkového proteinu se mezi jednotlivými vzorky zásadně 

nelišil a „nanášky“ do komůrek polyakrylamidového gelu byly srovnatelné, podává 

také tabulka 8. Tabulka obsahuje hodnoty intenzit signálu celkových proteinů (čísla 

generovaná v programu Image-Lab™ v dynamickém rozsahu intenzit 104).  

 

Tabulka 8.  Porovnání obsahu celkových příslušných receptorů a proteinů Akt a Erk ve 
vzorcích buněčných lyzátů vyjádřené jako průměrné hodnoty intenzit chemiluminiscenčních 
signálů specifických protilátek detekujících tyto proteiny se střední chybou průměru (SEM - 
z angl. standard error of the mean); (n=12). V každém z 12 pokusů bylo naneseno stejné 
množství bílkovin vzorku.  

Buněčná linie Celkový receptor Celkový protein Akt Celkový protein Erk 
R-/IR-A 3 294 ± 131 2 521 ±   99 1589 ± 104 
R-/IR-B 2 739 ± 118 2 563 ± 101 1287 ± 101 
R+39 3 550 ± 171 2016 ± 105 1582 ± 109 
 

5.5.2 Testování aktivace IR-A, IR-B a IGF-1R různými ligandy a interpretace 

vyvolaných signalizačních drah  

Jednotlivé receptory byly aktivovány stimulací různými ligandy metodou popsanou 

v kapitole 4.6.3. Doba stimulace byla ve všech případech 10 minut. Koncentrace 

roztoku lidského insulinu, IGF-1 a IGF-2 byla 10 nM, analogy A21-T-P-A-K-S-E27-

insulin, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin, A21-P-L-K24-insulin byly testovány ve dvou 
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různých koncentracích (10 nM a 1 nM). Analog A21-P-L23-insulin nebyl studován, a to 

z důvodu jeho nedostatečného množství k testování. 

Primární a sekundární protilátky použité k detekci jednotlivých proteinů jsou 

uvedeny v tabulce 3 na straně 35. Pro detekci fosforylace receptoru IR-A a IR-B byla 

použita primární protilátka detekující fosforylaci tyrosinů 1158 IR a 1131 IGF-1R, 

zatímco pro detekci fosforylace receptoru IGF-1R byla použita protilátka detekující 

fosforylaci tyrosinů 1135/1136 IGF-1R a 1162/1163 IR, protože výše zmíněná 

protilátka neposkytla dostatečně silný signál. Intenzity výsledných 

chemiluminiscenčních signálů charakterizující míru fosforylace proteinů byly 

detekovány a následně vyhodnocovány postupem popsaným v kapitole 4.6.7. 

Aktivace receptorů IR-A, IR-B a IGF-1R jsou zobrazeny na obrázcích 22-24 na 

stránách 54-56 pomocí sloupcových grafů ilustrujících úrovně fosforylace proteinů. 

Relativní intenzity signálů po aktivaci jednotlivými ligandy jsou vztaženy k hodnotě 

intenzity signálu po aktivaci insulinem (v případě testování aktivace IR-A a IR-B) 

respektive k hodnotě intenzity signálu po aktivaci prostřednictvím IGF-1 (v případě 

testování aktivace IGF-1R). 

Z výsledků uvedených na obrázku 22 na straně 54 plyne, že všechny tři 

analogy stimulují v 10 nM koncentraci autofosforylaci IR-A mírně slaběji než lidský 

insulin, ale přibližně stejně jako IGF-2. Tento jev se ovšem neodráží ve fosforylaci 

proteinů Akt a Erk (konkrétně jeho isoformy Erk42), kde jsou tyto analogy s lidským 

insulinem ekvipotentní.  Za zmínku stojí, že IGF-2 stimuluje fosforylaci Akt a Erk42 

jen mírně slaběji než insulin i analogy. 

V případě aktivace receptoru IR-B (obr. 23, str. 55) se zdá, že všechny tři 

analogy stimulují autofosforylaci IR-B i fosforylaci Akt prostřednictvím tohoto 

receptoru stejně silně jako insulin (10 nM) a podstatně silněji než oba IGF. V případě 

fosforylace Erk42 je možné pozorovat jisté snížení aktivity analogů ve srovnání 

s insulinem.  

V případě receptoru IGF-1R (obr. 24, str. 56) všechny tři analogy i insulin 

stimulují autofosforylaci receptoru a fosforylaci Akt a Erk42 přibližně stejně a 

výrazně slaběji než oba IGF.  
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Před vyhodnocením pokusů byly porovnány intenzity signálů po aktivaci 

insulinem respektive IGF-1 (vůči kterým byly vztaženy hodnoty intenzit ostatních 

analogů) mezi jednotlivými sériemi pokusů (tab. 9, str. 57). Hodnoty byly vyjádřeny 

jako průměr poměrů jednotlivých intenzit po aktivaci insulinem či IGF-1 vůči 

průměrné hodnotě intenzit signálu celkového proteinu v dané sérii. 

 

 

 

 

Obrázek 22. Aktivace receptoru IR-A; úroveň fosforylace (A) tyrosinu 1158 
v intracelulární části β-podjednotky receptoru IR-A, (B) proteinu Akt, (C) proteinu Erk, 
prostřednictvím různých ligandů na buněčné linii R-/IR-A. Relativní intenzita signálu 
vzhledem k lidskému insulinu je vyjádřena sloupcovými grafy spolu se střední chybou 
průměru (SEM - z angl. standard error of the mean). Ligandy s označením 1, 2, 3 (o 
koncentraci 10 nM) resp. 1’, 2’, 3’ (o koncentraci 1 nM) představují analogy insulinu v tomto 
pořadí: A21-T-P-A-K-S-E27-insulin, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin, A21-P-L-K24-insulin. 
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Obrázek 23. Aktivace receptoru IR-B; úroveň fosforylace (A) tyrosinu 1158 
v intracelulární části β-podjednotky receptoru IR-B, (B) proteinu Akt, (C) proteinu Erk, 
prostřednictvím různých ligandů na buněčné linii R-/IR-B. Relativní intenzita signálu 
vzhledem k lidskému insulinu je vyjádřena sloupcovými grafy spolu se střední chybou 
průměru (SEM - z angl. standard error of the mean). Ligandy s označením 1, 2, 3 (o 
koncentraci 10 nM) resp. 1’, 2’, 3’ (o koncentraci 1 nM) představují analogy insulinu v tomto 
pořadí: A21-T-P-A-K-S-E27-insulin, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin, A21-P-L-K24-insulin. 
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Obrázek 24. Aktivace receptoru IGF-1R; úroveň fosforylace (A) tyrosinů 1135/1136 
v intracelulární části β-podjednotky receptoru IGF-1R, (B) proteinu Akt, (C) proteinu Erk, 
prostřednictvím různých ligandů na buněčné linii R+39. Relativní intenzita signálu vzhledem 
k lidskému IGF-1 je vyjádřena sloupcovými grafy spolu se střední chybou průměru (SEM - z 
angl. standard error of the mean). Ligandy s označením 1, 2, 3 (o koncentraci 10 nM) resp. 1’, 
2’, 3’ (o koncentraci 1 nM) představují analogy insulinu v tomto pořadí: A21-T-P-A-K-S-E27-
insulin, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin, A21-P-L-K24-insulin. 
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Tabulka 9. Porovnání intenzit signálů vyvolaných ligandy, vůči kterým byly vztaženy 
intenzity ostatních analogů. Výsledné hodnoty jsou uvedené spolu se střední chybou průměru 
(SEM, anglicky standard error of mean) a představují průměrné hodnoty poměrů intenzit; 
(n=4).  

Buněčná linie p58 či p62/63 pAkt pErk42 
R-/IR-A 0,95 ± 0,14 0,85 ± 0,13 1,16 ± 0,14 
R-/IR-B 1,10 ± 0,12 1,06 ± 0,15 1,20 ± 0,17 
R+39 1,43 ± 0,26 1,16 ± 0,18 1,31 ± 0,23 
 

 

Názorná ukázka detekce proteinů, charakterizovaných intenzitou 

luminiscenčního signálu, je uvedena na obrázku 25. 

 

A 

 

 

B 

 

 

Obrázek 25. Detekce (A) fosforylovaného proteinu Akt a (B) celkového proteinu Akt pomocí 
luminiscence na PVDF membráně, s dobou stimulace 10 minut. Jedná se o aktivaci receptoru 
IGF-1R na buněčné linii R+39 prostřednictvím ligandů jdoucích v tomto pořadí: A21-T-P-A-K-S-
E27-insulin o koncentraci 10 nM a 1 nM, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin o koncentraci 10 nM a 
1 nM, A21-P-L-K24-insulin o koncentraci 10 nM a 1 nM, HI, IGF-1, IGF-2 o koncentraci 10 nM. 
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6 Diskuse 
V této diplomové práci byly navrženy 4 analogy lidského insulinu s C-koncem řetězce 

A prodlouženým o D-domény IGF-1, IGF-2 či dvěma různými fragmenty D-domény 

IGF-1. Všechny analogy měly zároveň Asn v poloze A21 nahrazený Ala, který je 

přítomný i v obou IGF. Cílem práce bylo jasně definovat vazebné afinity analogů vůči 

izolovaným receptorům IR-A, IR-B a pokud možno i IGF-1R a dále určit schopnost 

těchto analogů aktivovat specifické buněčné dráhy v buňce, a tím definovat roli D-

domén obou hormonů na jejich biologickou aktivitu. Přesto, že dva z těchto analogů 

byly v minulosti již připraveny (ovšem s Asn v poloze A21), biologická data nebyla 

konzistentní a úplná (viz teoretický úvod této diplomové práce).  

 Z důvodu obtížné chemické syntézy IGF-1 a -2, které mají příliš dlouhé 

peptidové řetězce, a z důvodu, že v době započetí práce nebyla ještě rekombinantní 

příprava IGF na ÚOCHB AV ČR zavedena, jsme se rozhodli pro celkovou chemickou 

syntézu molekul insulinu s přidanými motivy (D-doménami) obou IGF. Chemická 

syntéza insulinu je již relativně dobře zvládnutá a dostupná. Pro chemickou syntézu 

jsme zvolili námi používanou metodu oxidační rekombinace disulfidických můstků 

obou separovaných řetězců insulinu s -SH skupinami ve formě S-sulfonátů. Tato 

metoda v případě lidského insulinu standardně v naší laboratoři poskytuje výtěžek 

asi 10 % (vztaženo na množství jednotlivých řetězců v rekombinační reakci).  

Prvním krokem práce byla syntéza jednotlivých řetězců metodou na pevné 

fázi. Již výtěžky těchto automatizovaných reakcí mohou napovídat o struktuře a 

charakteru sekvencí. Výtěžky syntézy jednotlivých řetězců (tab. 4, str. 39) ukazují, že 

výtěžky byly okolo 8 % s výjimkou nejkratšího z řetězců (A-řetězec s přidanou 

sekvencí A21-P-L23), jehož syntéza poskytla překvapivě jen 4,7% výtěžek a jen 12 mg 

hmoty. To byl asi také jeden z důvodů, proč se nepodařilo poslední z analogů, A21-P-

L23-insulin, připravit v dostatečném množství.  

Klíčovým krokem syntézy analogů v této práci byla rekombinace 

modifikovaných A-řetězců s řetězcem B přirozeného insulinu. Pokud totiž modifikace 

v sekvenci výrazně ovlivní strukturu peptidu, může se to odrazit v lepším výtěžku či 

ve většině případů ve výtěžku horším. Řetězce insulinu totiž musí přijít v reakci do 

kontaktu ve správné konformaci tak, aby došlo k propojení správných disulfidických 
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můstků. Tento proces tak vlastně napodobuje „balení“ molekuly proinsulinu in vivo, i 

když samozřejmě s menší efektivitou. Výtěžky rekombinací analogů jsou uvedeny 

v tabulce 5 na straně 44. Všechny výtěžky (neměřitelné až 5,4 %) byly nižší, než kolik 

bývá obvyklé u insulinu lidského (asi 10 %). Prodloužení sekvence A-řetězce insulinu 

o sekvence z IGF tedy negativně ovlivňuje správné „balení“ molekuly. Nejhorší 

výtěžek (nevážitelné množství) opět poskytl překvapivě nejkratší z analogů A21-P-L23-

insulin. Příslušný produkt byl sice izolován a identifikován, jeho čistota (obr. 19, str. 

48) a množství ale nestačily na testování. Zdá se, že přidané aminokyseliny Pro-Leu 

negativně ovlivňují strukturu řetězce, a tím i jeho „balení“ do správné konformace. 

Zajímavé je, že analogy A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin a A21-P-L-K24-insulin, ve kterých 

je motiv Pro-Leu přítomen rovněž, poskytly výtěžky vyšší a dostatek materiálu pro 

testy (okolo 1 mg). Je možné, že je zde negativní strukturní efekt sekvence Pro-Leu 

kompenzován navazujícími aminokyselinami. Na druhou stranu byla rekombinace 

A21-P-L23-insulinu provedena jen jednou a z malého množství, což také mohlo ovlivnit 

výtěžek.  

Dále byly tři analogy, které poskytly dostatečné množství materiálu, testovány 

za účelem zjištění vazebné afinity vůči IR-A  (tab. 6, str. 50). Insulin s přidanou 

doménou z IGF-2 (A21-T-P-A-K-S-E27-insulin) byl takřka ekvipotentní (90 %) 

s insulinem lidským. Naproti tomu vazebná afinita insulinu s přidanou doménou 

z IGF-1 (A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin) byla vůči insulinu dosti výrazně snížena (27 

%). Tento výsledek by mohl znamenat, že D-doména IGF-2 nemá výrazný vliv na 

vazbu hormonu na IR-A a naopak, že D-doména IGF-1 v tomto procesu hraje 

negativní, i když ne jedinou, roli. To by bylo v souladu s vyšší (Kd asi 5 nM, tabulka 1, 

str. 15) vazebnou afinitou IGF-2  vůči IR-A než je afinita IGF-1 k IR-A (asi 18 nM). 

Zajímavé zjištění je, že třetí z testovaných analogů (A21-P-L-K24-insulin) má takřka 

stejnou afinitu (32%) jako A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin. To by mohlo znamenat, že 

za snížení vazebné afinity je zodpovědná již sama sekvence P22-L-K24.  

Vazebné afinity analogů vůči IR-B (tab. 7, str. 51) ukázaly, že přidání D-

domény IGF-2 k insulinu snižuje afinitu na polovinu (53%), což je výrazný rozdíl 

oproti takřka nulovému efektu na IR-A. Tento fakt je relativně v souladu s asi 7x nižší 

afinitou IGF-2 vůči IR-B (35 nM, tab. 1, str. 15) než vůči IR-A (5 nM). Zdá se však jasné, 
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že D-doména molekuly IGF-2 se na tomto trendu podílí jen částečně a že i jiné části 

molekuly IGF-2 musí hrát roli ve vazbě na oba receptory. Zajímavé zjištění bylo, že 

oba analogy s motivy z IGF-1, A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin a A21-P-L-K24-insulin, 

mají stejné afinity vůči IR-B, a to asi 27% afinity lidského insulinu. Tak tomu bylo 

podobně i u IR-A. Zdá se tedy, že D-doména IGF-1 (a v ní možná zásadní roli hrající 

pouze sekvence P22-L-K24) snižuje afinitu IGF-1 vůči oběma isoformám IR stejně a 

nehraje roli v selektivní vazbě IGF-1 na tyto receptory (18 nM vůči IR-A a 224 nM vůči 

IR-B, tab. 1, str. 15). Zdá se tedy, že v této selektivitě hrají roli jiné části molekuly IGF-

1. 

Z výše diskutovaných vazebných dat by se tedy mohlo usoudit, že D-doména 

IGF-2 může interagovat s rozdílovou sekvencí 12 aminokyselin α-CT-peptidu IR-B a 

tak snižovat afinitu IGF-2 vůči tomuto receptoru. A naopak, D-doména IGF-1 

pravděpodobně s těmito aminokyselinami neinteraguje. To je ovšem jen předběžný 

závěr a hodnotnější odpověď by poskytla jen strukturní analýza analogů, nejlépe 

v komplexu s receptorem.  

Časové možnosti nám, bohužel neumožnily testovat vazebné afinity vůči 

receptoru IGF-1R. Bude tomu tak učiněno v budoucnu.  

Dalším krokem bylo testování schopnosti analogů aktivovat autofosforylaci 

tyrosinkinas receptorů IR-A, IR-B a IGF-1R, a tím aktivaci fosforylovaných forem 

vnitrobuněčných proteinů Akt a Erk42. V případě autofosforylace IR-A (obr. 22A, str. 

54) se zdá, že všechny tři analogy iniciují tento proces přibližně stejně, podobně jako 

IGF-2 a o něco slaběji než insulin lidský. Zdá se tedy, že snížení vazebné afinity 

analogů s D-doménami z IGF-1 (27% u A21-P-L-K-P-A-K-S-A29-insulin a 32% u A21-P-

L-K24-insulin) vůči IR-A nemá výrazný vliv na autofosforylaci IR-A. Podobný efekt 

analogů byl pozorován i v případě fosforylace proteinů Akt a Erk42, kdy analogy 

aktivovaly dokonce stejně silně jako insulin (obr. 22B a obr. 22C, str. 54). Velmi 

podobné závěry můžeme učinit i z výsledků aktivace receptoru IR-B (obr. 23, str. 55), 

kdy byla schopnost všech tří analogů indukovat autofosforylaci a fosforylaci proteinu 

Akt (a do velké míry i Erk42) velmi podobná schopnosti insulinu navzdory snížené 

afinitě analogů o 50 až 75%. Všechny analogy ovšem aktivovaly IR-B signifikantně 

lépe než IGF-2 i IGF-1, což nebyl případ receptoru IR-A. 
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Vysvětlení pro výše popsané jevy není zcela jasné a pravděpodobně ani 

jednoduché. Je možné, že na způsob aktivace má vliv nejen hodnota vazebné 

konstanty (Kd), ale i hodnoty rychlostních konstant asociace hormonů (kon) a (koff). 

Tyto hodnoty pro jednotlivé ligandy ovšem neznáme, tak můžeme jen spekulovat. 

Dále je možné, že na aktivaci receptorů mají velký vliv i jiné části obou IGF, než jsou 

jejich D-domény. V molekulách našich analogů převažuje struktura insulinu, která má 

asi rozhodující vliv na pozitivní aktivaci IR-A i IR-B. Každopádně je jisté, že pouhé 

vnesení D-domén IGF do struktury insulinu (ač redukující vazebné afinity 2-4x) 

nestačí pro modulaci aktivačních schopností molekul analogů vůči IR-A a IR-B. 

Aktivace IGF-1R (obr. 24, str. 56) poskytla poněkud jiný (avšak logický) obraz 

než aktivace obou isoforem IR. Všechny tři analogy aktivovaly autofosforylaci IGF-1R 

velmi podobně jako insulin, a to podstatně slaběji než IGF-1 a IGF-2. Bohužel, dosud 

nemáme k dispozici vazebné afinity analogů vůči IGF-1R abychom mohly provést 

korelaci s aktivačními schopnostmi. Zdá se nicméně, že přítomnost D-domén IGF 

v molekule insulinu zdaleka nestačí pro zvýšení aktivačních schopností molekuly vůči 

IGF-1R na úroveň schopností obou IGF. Opět, jako v případě IR-A a IR-B, se zdá, že u 

analogů převládla dominantní struktura insulinu. Naproti tomu to jsou 

pravděpodobně domény A, B a C obou IGF, které rozhodují o schopnosti potentně 

aktivovat IGF-1R. 
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7 Souhrn 
Z výsledků získaných při řešení diplomové práce vyplývá, že vnesení D-domén 

do molekuly insulinu poskytlo cenné informace, jak tyto domény ovlivňují vazebnou 

afinitu vůči oběma isoformám IR a aktivaci receptorů. D-doména IGF-2 nemá vliv na 

vazbu k IR-A, ale na polovinu redukuje vazbu k IR-B. D-doména IGF-1 snižuje afinitu 

k oběma isoformám IR na třetinu až čtvrtinu, a tudíž, zdá se, nemá vliv na vazebnou 

selektivitu. Navíc, se zdá, že jen první tři aminokyseliny z D-domény IGF-1 jsou 

zodpovědné za redukci vazebných afinit. Vnesení D-domén obou IGF do molekuly 

insulinu, a s tím pozměněné vazebné afinity, nestačí pro modulaci schopnosti analogů 

aktivovat příslušné receptory, neboť analogy aktivují autofosforylaci, fosforylaci Akt a 

Erk42 podobně jako insulin. Jedinou výjimkou je jen aktivace autofosforylace IR-A, 

kde jsou všechny 3 analogy slabší než lidský insulin. Výsledky této práce představují 

cenné příspěvky do mozaiky poznatků o roli jednotlivých strukturních oblastí 

insulinu, IGF-1 a IGF-2 v biologické selektivitě těchto hormonů a mohly by 

v budoucnu přispět k návrhům funkčně selektivních analogů insulinu či IGF.  
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