
 
 

ABSTRAKT 

 

Inzulinu podobné růstové faktory 1 a 2 (IGF-1/2) jsou peptidy vykazující strukturní 

homologii s inzulinem. Jedná se o jednořetězcové peptidy, které se inzulinu podobají jak 

aminokyselinovou sekvencí, tak svou terciární strukturou. Hlavní funkcí těchto látek je 

stimulace buněčného růstu, proliferace a diferenciace.  

Jak inzulin, tak inzulinu podobné růstové faktory zprostředkovávají svou funkci pomocí 

membránových receptorů, konkrétně inzulinového receptoru, vyskytujícího se ve dvou 

izoformách (IR-A a IR-B), a IGF-1 receptoru. Jedná se o receptory s tyrosinkinasovou 

aktivitou, vyznačující se shodným podjednotkovým a doménovým složením. S aktivací 

receptorů je bezprostředně spojeno spuštění dvou vnitrobuněčných signálních drah. PI3-K/Akt 

signalizační dráha se podílí na transportu glukosy do buňky, stimulaci proliferace či inhibici 

apoptózy. Ras/MAPK dráha se podílí především na buněčném růstu a diferenciaci. 

Vzhledem k podobnosti jak všech tří ligandů, tak i zmíněných membránových 

receptorů, může každý ligand více či méně aktivovat různé receptory a s nimi spojené 

signalizační dráhy. Dochází tedy k určitému překryvu funkcí inzulinu a obou IGF, stejně jako 

jejich receptorů. Na odlišení funkcí vyvolaných jednotlivými ligandy má jistě určitý podíl 

rozdílná tkáňová distribuce IGF-1 receptoru a obou izoforem inzulinového receptoru. Byly však 

pozorovány rovněž rozdílné biologické efekty vyvolané stejným receptorem, avšak po aktivaci 

jiným ligandem. Mechanizmy způsobující toto odlišení funkcí nebyly dosud zcela objasněny.  

K většímu porozumění problému napomáhá studium vlastností analogů inzulinu  

a obou IGF. V rámci této práce byl připraven dvouřetězcový analog IGF-1 sekvenčně se nelišící 

od přirozeného IGF-1, avšak postrádající peptidovou vazbu mezi Arg36 a Arg37 sekvence  

IGF-1. Následně byly porovnány vazebné afinity zmíněného analogu a lidského inzulinu, IGF-1 

a IGF-2 k oboum izoformám inzulinového receptoru a IGF-1 rceptoru. Byla testována rovněž 

schopnost hormonů aktivovat inzulinový a IGF-1 receptor a s nimi spojené signalizační dráhy.  

U dvouřetězcového IGF-1 analogu byla ve srovnání s IGF-1 pozorována ztráta 

schopnosti aktivovat IGF-1 receptor a s ním spojené signalizační dráhy. S ohledem na fakt,  

že látka shodná s námi nasyntetizovaným IGF-1 analogem byla dříve detekována v krevní 

plazmě, se dá předpokládat, že se jedná o degradační produkt IGF-1 postrádající vlastní 

biologickou funkci. Dále byla pozorována zvýšená schopnost IGF-2 aktivovat izoformu A 

inzulinového receptoru a s ní spojené signalizační dráhy oproti izoformě B tohoto receptoru. 

Hojný výskyt izoformy A inzulinového receptoru byl v rámci různých výzkumů pozorován  

ve fetálních a rakovinných tkáních. IGF-2 se tedy pravděpodobně podílí na fetálním vývoji  

a rozvoji rakoviny. 

 


