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1. Úvod 

 
Inzulin přitahoval zájem vědců z celého světa již od 

konce 19. století, kdy se objevily první náznaky, že může 
existovat látka se zásadními účinky na metabolismus glu-
kosy a rovněž jako látka nezbytná pro léčbu cukrovky. 
Inzulin někdy bývá také nazýván bílkovinou 20. století 
právě pro množství významných objevů, které byly jeho 
prostřednictvím učiněny. Za tyto objevy bylo uděleno 
i několik Nobelových cen.  

Inzulin je bílkovinný hormon složený ze dvou pepti-
dových řetězců o 21 a 30 aminokyselinách, které jsou spo-
jené několika disulfidickými můstky. Inzulin je syntetizo-
ván v  buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břiš-
ní neboli pankreatu, odkud je sekretován do krevního ře-
čiště. Po navázání na specifický membránový receptor 
inzulinu dochází k aktivaci složité signalizační kaskády 
fosforylací vnitrobuněčných bílkovin, jež vyústí ve vstup 
glukosy z krve do buňky a její další zpracování. Biosynté-

za inzulinu a jeho interakce s receptorem byly podrobně 
popsány v našich předchozích příspěvcích do tohoto časo-
pisu1,2. Od té doby poznatky o interakci s receptorem 
ovšem dospěly mnohem dále i přispěním našeho týmu 
z ÚOCHB a budou podrobněji vysvětleny v tomto přehled-
ném článku. 

 
 

2. Diabetes mellitus 
 
Pro regulaci koncentrace krevní glukosy hraje klíčo-

vou roli schopnost pankreatu vysoce citlivě sekretovat 
inzulin v odpověď na zvýšenou hladinu krevní glukosy. 
Autoimunní destrukce  buněk, a tudíž ztráta schopnosti 
slinivky produkovat inzulin a ztráta schopnosti těla absor-
bovat glukosu z potravy, vede k nesmírně závažnému, bez 
léčby smrtelnému onemocnění nazývanému cukrovka, 
neboli diabetes mellitus typu 1. V případě tohoto typu 
diabetu je pro pacienta podání exogenního inzulinu jedi-
nou možností. Více než 90 % diabetických pacientů ovšem 
trpí tzv. diabetem typu 2, kdy je produkce inzulinu normál-
ní nebo naopak zvýšená, ale organismus se na inzulin stá-
vá necitlivým. Příčiny diabetu typu 2 jsou stále předmětem 
intenzivního výzkumu, nicméně se jeví velmi pravděpo-
dobné, že se jedná o metabolické onemocnění zapříčiněné 
zejména nepřiměřeným příjmem potravy, špatným život-
ním stylem a obezitou3. Dlouhodobě zvýšená koncentrace 
glukosy v krvi vede z důvodu reaktivity této látky k řadě 
závažných zdravotních komplikací. Diabetes zvláště typu 
2 je dnes pro obrovský nárůst pacientů považován za epi-
demické onemocnění, které představuje stále významnější 
hrozbu pro zdravotní systémy zemí celého světa. Internati-
onal Diabetes Federation odhaduje4, že v roce 2030 bude 
ve světě až 550 miliónů diabetiků, což představuje takřka 
10 % dospělé populace. 

 
 

3. Počátky výzkumu inzulinu v ÚOCHB AV ČR 
  
Nezbytnost podání inzulinu pro léčbu pacientů trpí-

cích diabetem typu 1 a v mnoha případech i diabetem typu 
2 iniciovala v průběhu 20. století intenzivní výzkum vlast-
ností tohoto hormonu a studium mechanismu jeho účinku. 
Na konci 80. let minulého století se do tohoto úsilí zapojili 
i pracovníci z ÚOCHB AV ČR. 

Výzkum inzulinu byl v ÚOCHB iniciován Tomisla-
vem Barthem, v té tobě vedoucím oddělení Biochemie 
peptidů. Prvotním cílem byla konverze inzulinu vepřového 
na lidský, neboť státní podnik Spofa disponoval velkými 
zásobami krystalického vepřového inzulinu, který se liší 
od lidského jen záměnou threoninu v pozici B30 za alanin. 
Záměn v C-koncovém oktapeptidu řetězce B inzulinu 
(aminokyseliny B23–B30) lze docílit tzv. enzymatickou 
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semisyntézou za pomoci trypsinu. Velkou zásluhu na zave-
dení základní metodologie práce s inzulinem měl Ivan 
Svoboda, v té době doktorand Tomislava Bartha. Jeho 
práce nakonec vyústila i v semisyntetickou přípravu prv-
ních analogů inzulinu v naší laboratoři. Tyto látky modifi-
kované v pozicích B24 a B25 byly testovány za účelem 
zjištění jejich afinit vůči receptoru inzulinu ve spolupracu-
jící laboratoři Dietricha Brandenburga v Aachenu 
v Německu a představovaly náš první příspěvek5 do studia 
interakce inzulinu s jeho receptorem. 

 
 

4. Receptor inzulinu 
 
Je překvapující, že přes desetiletí intenzivního výzku-

mu mechanismu působení inzulinu stále není přesně zná-
mé, jak inzulin interaguje se svým membránovým recepto-
rem. Je to zejména proto, že se až donedávna nepodařilo 
vykrystalizovat a vyřešit krystalovou strukturu komplexu 
inzulinu s jeho receptorem. Receptor inzulinu je velký 
membránový glykoprotein sestávající se ze dvou extrace-
lulárních podjednotek  a dvou intracelulárních podjedno-
tek . Předpokládá se, že inzulin při vazbě na podjednotky 
 indukuje konformační změnu receptoru, která aktivuje 
autofosforylaci tyrosinkinas podjednotek  a následné 
spuštění signalizační kaskády uvnitř buňky. Významný 
milník ve výzkumu receptoru inzulinu představovala stu-
die skupiny Colina C. Warda z Parkville v Autrálii. Tito 
vědci v roce 2006 určili krystalovou strukturu konstruktu 
receptoru sestávajícího ze dvou extracelulárních  podjed-
notek6. Komplex receptoru s inzulinem se ovšem tehdy 
ještě vyřešit nepodařilo. 

 
 

5. Studium struktury inzulinu vázaného 
na receptor 
 
Existuje velké množství analogů inzulinu, tzn. mole-

kul inzulinu s primární  strukturou a vlastnostmi pozměně-
nými vůči inzulinu lidskému. Cílem přípravy těchto mole-

kul bylo hlavně studium interakce s receptorem, tzn. zjistit, 
které části inzulinu jsou pro vazbu na receptor nutné 
a které ne. Zde je důležité zmínit, že inzulin se na receptor 
váže pouze jako monomer. V této formě ale inzulin existu-
je pouze ve velmi nízkých koncentracích (< 10–7 M). Ve 
vyšších koncentracích tvoří dva monomery dimer a za 
přítomnosti iontů zinku se dimery inzulinu složí v hexamer 
(obr. 1). Hexamer inzulinu je také zásobní krystalickou 
formou inzulinu ve slinivce. Krystalografická analýza je 
rovněž hlavní metodou studia struktury inzulinu. Další 
metodou je NMR, kde je ovšem nutné molekulu inzulinu 
modifikovat tak, aby netvořila vyšší oligomerní formy. 

Z výsledků těchto studií s analogy inzulinu bylo po-
měrně brzy jasné, že se inzulin v takové strukturní formě, 
jakou známe z  krystalových struktur dimeru či hexameru, 
na receptor vázat nemůže. Vyšlo najevo, že některé amino-
kyseliny důležité pro vazbu na receptor, zejména ty na 
N-konci řetězce A a v centrální části -šroubovice řetězce 
B, jsou ve struktuře dimeru lidského inzulinu zakryty 
C-koncem řetězce B. Byla vyslovena hypotéza, že při in-
terakci s receptorem musí docházet k odklonu C-konce 
řetězce B od centrální -šroubovice téhož řetězce (obr. 2). 
Další konformační změny v molekule inzulinu jsou rovněž 
předpokládány na N-konci řetězce B. Aminokyseliny B1–
B8 se totiž v hexameru inzulinu mohou nacházet v tzv. 
konfomaci R (z angl. relaxed), kdy tvoří helikální struktu-
ru prodlužující centrální -šroubovici, či v tzv. konformaci 
T (z angl. tense) tvořené více či méně neuspořádanou 
strukturou aminokyselin B1–B6, přilehlých k centrální 
části inzulinu (obr. 2). Není jasné, která s těchto struktur, 
R či T, je přítomna ve formě vázané na receptor. 

 
5.1. Konformační změny na C-konci řetězce B 

inzulinu a B26 ohyb 
 
Aromatické aminokyseliny PheB24, PheB25 a TyrB26 

v C-konci řetězce B jsou považovány za důležité pro vazbu 
inzulinu na receptor. Další doktorandka Tomislava Bartha, 
Lenka Žáková, za svobodna Klasová, se ve své disertační 
práci zaměřila na studium role těchto aminokyselin při 

Obr. 1. Schématické zobrazení 3D struktur hexameru, dimeru a monomeru inzulinu; červeně je zobrazen peptidový řetězec B a šedě 
peptidový řetězec A 
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interakci inzulinu s receptorem. Podařilo se jí připravit 
série analogů inzulinu specificky modifikovaných 
v polohách B24, B25 či B26 jak přirozenými aminokyseli-
nami, tak aminokyselinami N-methylovanými. Analogy 
byly připraveny jak ve formě zkrácené o čtyři C-koncové 
aminokyseliny (B27–B30), tak v plné délce řetězce B. 
Některé ze zkrácených analogů modifikovaných v poloze 
B26 N-methylovanými aminokyselinami vykazovaly vel-
mi vysoké afinity vůči receptoru inzulinu ve srovnání 
s inzulinem lidským7,8. 

Důležitým impulsem pro další výzkum inzulinu 
v naší skupině byl studijní pobyt Lenky Žákové v York 
Structural Biology Laboratory na univerzitě v Yorku ve 
Velké Británii. Tato laboratoř tehdy působící pod vedením 
Guye G. Dodsona, žáka Dorothy C. Hodgkinové, představo-
vala a stále představuje světovou špičku v krystalografii 
proteinů. 

Naše spolupráce s  univerzitou v Yorku, zejména se 
spolupracovníkem Guye G. Dodsona, Andrzejem Markem 
Brzozowskim, se vyvíjela velice slibně a brzy vyústila 
v několik publikací9–12. Klíčovým výsledkem naší spolu-
práce s Andrzejem M. Brzozowskim bylo vyřešení krysta-
lových struktur analogů inzulinu modifikovaných v poloze 
B26. Některé z těchto látek, zejména ty zkrácené o amino-
kyseliny B27–B30 a modifikované N-methylovanými 
aminokyselinami či D-aminokyselinami, vykazovaly něko-
likanásobně vyšší afinitu vůči receptoru než inzulin lidský. 
Krystalografická analýza jejich struktur vyjevila v jejich 
molekulách unikátní, doposud nepozorovaný motiv, který 
jsme nazvali B26 ohyb (obr. 3). Tento motiv, který byl 
charakterizován jako -ohyb typu II′, je stabilizován sítí 
vodíkových vazeb. B26 ohyb C-konce řetězce B způsobil 
odkrytí dříve stíněných aminokyselin A1–A3 a A19. Kon-
vergence vysokých afinit těchto analogů a jejich 
3D struktur obsahujících B26 ohyb nás vedla 
k formulování hypotézy, že B26 ohyb by mohl být znakem 

tzv. aktivní konformace inzulinu při vazbě na receptor. 
Jinými slovy, B26 ohyb by mohl být podobný konformaci 
C-konce řetězce B lidského inzulinu ve formě vázané na 
receptor13. 

 
5.2.  Konformační změny na N-konci řetězce B 

inzulinu 
 
Na tomto místě musíme také zmínit, že ve výše po-

psaných krystalových strukturách vysoce aktivních analo-
gů inzulinu obsahujících B26 ohyb byla na N-konci řetěz-
ce B zaznamenána konformace odlišná od výše popsaných 
konformací T či R (obr. 2). Tato konformace, kterou  jsme 
pracovně nazvali tzv. konformací I (z angl. intermediate), 
je zobrazena na obr. 3. Není vyloučené, že by tato konfor-
mace I mohla být přítomna v inzulinu vázaném na recep-
tor, experimentální důkazy pro tuto hypotézu ovšem chybí. 
V současné době se v naší skupině v ÚOCHB AV ČR 
pokoušíme za pomoci analogů specificky modifikovaných 
v N-konci řetězce B definovat, která ze zmíněných konfor-
mací (T, R či I) by mohla být v inzulinu přítomna při vaz-
bě na receptor. 

 
5.3. Analogy inzulinu modifikované v poloze B24 

 
Mimo námi zastávanou teorii aktivace inzulinu pro-

střednictvím konformační změny v C-konci řetězce B, 
která vede k B26 ohybu a způsobuje pouze částečný od-
klon (aminokyselin B26–B30) této části inzulinu od cen-
trální části molekuly hormonu13, existuje i hypotéza14 akti-
vace inzulinu způsobená úplným odklonem aminokyselin 
B23–B30. Tato hypotéza je mimo jiné založena na vysoké 
afinitě některých analogů inzulinu modifikovaných 
v poloze B24 D-aminokyselinami15. Z tohoto důvodu jsme 

Obr. 2. Monomer inzulinu a šipkami naznačené předpokláda-
né konformační změny na C-konci a N-konci řetězce B; červe-
ně je zobrazen peptidový řetězec B a šedě peptidový řetězec A 

Obr. 3. Porovnání struktury analogu inzulinu obsahujícího 
na C-konci řetězce B B26 ohyb a na N-konci řetězce B kon-
formaci I (řetězec A je šedý a řetězec B je červený) se struktu-
rou lidského inzulinu (řetězec A je světle šedý a řetězec B je 
růžový) s  N-koncem řetězce B v konformaci T 
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se rozhodli tuto možnost prostudovat a připravili jsme 
analogy modifikované v poloze B24 histidinem či jeho 
D-isomerem16. Histidin byl zvolen pro jeho částečný aro-
matický charakter, pro schopnost vytvářet vodíkové vazby 
prostřednictvím imidazolové skupiny postranního řetězce 
a pro jeho velikost podobnou fenylalaninu, který je 
v poloze B24 v inzulinu přirozenou aminokyselinou. Vý-
sledky vazebných studií s receptorem inzulinu ukázaly, že 
HisB24-inzulin je takřka neaktivní, zatímco D-HisB24-
inzulin vykazoval takřka dvojnásobnou vazebnou afinitu 
ve srovnání s inzulinem lidským. Tyto výsledky byly zcela 
ve shodě s afinitami analogů modifikovaných v poloze 
B24 jinými L- či D-aminokyselinami a připravených jinými 
laboratořemi15,17. Logickým krokem byl dále pokus vy-
světlit paradoxní aktivaci inzulinu D-aminokyselinami 
v pozici B24, přičemž L-aminokyseliny jiné než přirozený 
fenylalanin afinitu výsledných analogů vůči receptoru 
snižují. Pokusy o krystalizaci obou analogů, HisB24-
inzulinu a D-HisB24-inzulinu, nebyly úspěšné. Z tohoto 
důvodu jsme se zaměřili na strukturní analýzu obou mole-
kul pomocí NMR, která byla provedena Václavem Vever-
kou ze skupiny Strukturní biologie ÚOCHB. Obvyklým 
rozpouštědlem pro inzulin je díky dobré rozpustnosti mo-
lekuly 20% kyselina octová. Výsledné struktury obou ana-
logů, neaktivního HisB24-inzulinu a vysoce aktivního D-
HisB24-inzulinu, se ovšem v kyselém prostředí (pH asi 

1,9) v základních rysech shodovaly; obsahovaly naprosto 
neuspořádaný C-konec řetězce B (obr. 4A a 4B). Z tohoto 
důvodu jsme přistoupili k měřením NMR spekter ve zcela 
vodném prostředí při pH 8,0. Oba analogy již vykazovaly 
mnohem uspořádanější struktury, jak je vidět na obr. 4C 
a 4D. 

Důkladná analýza NMR struktur obou analogů při 
pH 8,0 nás přivedla k formulování jednoznačných závěrů 
o příčinách minimální a na druhé straně vysoké afinity 
studovaných analogů. Na obr. 5A je vidět, že postranní 
řetězec L-His v poloze B24 neaktivního analogu se mimo-
řádně dobře adaptoval ve vazebné kapse původního 
PheB24, přičemž vytváří dvě nové stabilizující vodíkové 
vazby. Celkově je struktura HisB24-inzulinu rigidnější 
a C-koncová -struktura řetězce B je k centrální části ana-
logu přichycena blíže a pevněji, než je tomu ve struktuře 
inzulinu lidského. Domníváme se, že právě to je příčinou 
nízké afinity HisB24-inzulinu neboť C-konec B-řetězce se 
není schopen při interakci s receptorem odklopit a odkrýt 
aminokyseliny důležité pro receptor. Naproti tomu struktu-
ra D-HisB24-inzulinu (obr. 5B) je flexibilnější a více roz-
volněná, než je tomu u inzulinu lidského. U analogu je 
C-konec řetězce B navíc částečně odkloněn od centrální 
části molekuly. Jsme přesvědčeni, že celková flexibilita 
struktury D-HisB24-inzulinu a jeho částečná „preaktivace“ 
částečným odklonem C-konce řetězce B je příčinou vyso-

Obr. 4. NMR struktury [HisB24]-inzulinu a [D-HisB24]-inzulinu. Řetězce A jsou zobrazeny šedě, řetězce B červeně a postranní řetěz-
ce histidinu v poloze B24 modře. Panel A zobrazuje 30 konvergujících NMR struktur [HisB24]-inzulinu a panel B struktury [D-HisB24]-
inzulinu, obě při pH 1,9. Panel C zobrazuje 30 konvergujících NMR struktur [HisB24]-inzulinu a panel D struktury [D-HisB24]-inzulinu, 
obě při pH 8,0. Upraveno podle Žáková a spol.15 
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ké afinity tohoto analogu. Struktura D-HisB24-inzulinu 
vykazuje jeden zajímavý strukturní rys, který stojí za po-
drobnější popis. Interní vazebné místo pro postranní řetě-
zec PheB24 by mělo být prázdné díky odklonu postranní-
ho řetězce D-His v poloze B24 vně molekuly. Jak je ale 
vidět na obr. 5B, toto vazebné místo je zaplněno postran-
ním řetězcem PheB25. Domníváme se, že potřeba 
„zaplnění“ vazebného místa původně určeného pro po-
stranní řetězec PheB24 je přirozenou vlastností inzulinu a 
že toto vazebné místo zůstává zaplněno i při interakci in-
zulinu s receptorem. V důsledku toho se zdá teorie úplné-
ho odklonu C-konce řetězce B při interakci s receptorem 
nepravděpodobnou a domníváme se, že teorie B26 ohybu 
je blíže realitě.  

 
 

6. Role aminokyselin v polohách B24–B26 
při dimerizaci inzulinu 
 
Jak jsme již zmínili dříve, inzulin je schopný tvořit již 

v mikromolárních koncentracích dimery a za přítomnosti 
iontů zinku i hexamery (obr. 1). Na receptor se inzulin 
ovšem váže pouze jako monomer. Uvolňování inzulinu 
z hexamerů a dimerů je tudíž velmi důležité pro jeho uvol-
ňování z pankreatu do krevního řečiště a pro vazbu na 
receptor. Dimer inzulinu je tvořen antiparalelní interakcí 
dvou C-konců řetězců B inzulinu, které jsou v monomeru 
inzulinu důležité pro interakci s receptorem. Interakce 
dvou antiparalelních C-konců řetězce B v dimeru je mimo 
jiné tvořena čtyřmi vodíkovými vazbami formovanými 
mezi kyslíkovými atomy karbonylů aminokyselin 
v polohách B24 a B26 a amidickými vodíky těch samých 
aminokyselin protějšího řetězce. Amidický vodík fenylala-
ninu v poloze B25 naproti tomu tvoří intramolekulární 
vodíkový můstek s kyslíkem karbonylu tyrosinu v poloze 

A19 (obr. 6). V naší další studii18 jsme se proto rozhodli 
posoudit důležitost každé z těchto vodíkových vazeb pro 
schopnost inzulinu dimerizovat prostřednictvím analogů 
inzulinu se selektivně N-methylovanými peptidovými 
vazbami v polohách B24–B26. Schopnost dimerizace byla 
posuzována na základě měření isotermální titrační mikro-

Obr. 5. Porovnání struktur řetězce B lidského inzulinu (šedý, PDB kód 1mso) s řetězcem B HisB24-inzulinu (panel A, červený) či 
s řetězcem B D-HisB24-inzulinu (panel B, červený), které představují reprezentativní NMR struktury při pH 8,0. Z postranních 
řetězců aminokyselin jsou zobrazeny pouze pozice PheB24, HisB24, PheB25 a TyrB26. Přerušované čáry na panelu A zobrazují vybrané 
vodíkové vazby stabilizující strukturu HisB24-inzulinu. Upraveno podle Žáková a spol.15 

Obr. 6. Dimerizační oblast inzulinu zobrazená jako kontakt 
dvou antiparalelních vláken tvořených aminokyselinami B23–
B28 každého z monomerů (molekuly I a molekuly II) dimeru. 
Přerušovanými čárami jsou naznačeny vodíkové vazby diskuto-
vané v textu 
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kalorimetrií, která je schopna poskytnout hodnoty disoci-
ační konstanty dimerizace. Výsledky měření ukázaly, že 
N-methylace amidů v polohách B26 a B24 mají negativní 
vliv na schopnost analogů dimerizovat, neboť jejich dime-
rizační konstanty byly 14 resp. 58 vyšší než u inzulinu 
lidského. Překvapivým výsledkem byla ale nulová schop-
nost dimerizovat pozorovaná u inzulinu s N-methylo-
vaným amidickým dusíkem v poloze B25. Zdá se, že intra-
molekulární vodíkový můstek mezi NHB25 a COA19 má 
zásadní vliv na stabilizaci napnuté konformace C-konce 
řetězce B. Pokud můstek chybí, struktura je rozvolněná 
a analog není schopný dimerizovat. 

 
 

7.  První struktury receptoru inzulinu 
v komplexu s inzulinem 
 
Rok 2012 přinesl další výrazný milník ve výzkumu 

interakce inzulinu s jeho receptorem. Australské skupině 
Michaela C. Lawrence se podařilo vykrystalizovat a určit 
3D struktury několika konstruktů extracelulární domény 
receptoru s navázaným lidským či hovězím inzulinem 
nebo také s vysoce aktivním analogem inzulinu, D-ProB26
-inzulinem zkráceným o čtyři aminokyseliny C-konce 
řetězce B, připraveným v naší laboratoři. Tyto struktury 
podávají detailní informaci o způsobu interakce inzulinu 
s doménou L1 a fragmentem C-konce -podjednotky re-

ceptoru nazývaným -CT peptidem, které tvoří vazebné 
místo 1 receptoru (obr. 7). Studie, jíž se mimo australské 
laboratoře účastnily i týmy ze Spojených států amerických, 
Velké Británie a z ÚOCHB, byla publikována19 na začátku 
roku 2013 a je skvělým příkladem účelnosti vědecké spo-
lupráce dříve si spíše konkurujících vědeckých skupin 
z nejrůznějších koutů planety. Spojovacím článkem mezi 
jednotlivými týmy byla osoba Guye G. Dodsona, pro kte-
rého to ale byla, bohužel, poslední vědecká publikace, 
neboť zemřel na Štědrý den roku 2012. 

Krystalové struktury prokázaly, že centrální 
-šroubovice řetězce B inzulinu je v přímém kontaktu jak 
s L1 doménou receptoru, tak s -CT peptidem. Řetězec A 
inzulinu naproti tomu interaguje pouze s -CT peptidem. 
Flexibilní části inzulinu, C- a N-konec řetězce B inzulinu, 
nejsou ve struktuře komplexu díky nízkému rozlišení vidi-
telné, a tudíž není možné říci, zda je N-konec řetězce B 
v konformaci R, T či jiné. Je ale jisté, že C-konec řetězce 
B inzulinu nemůže být v komplexu s receptorem ve stavu 
přimknutém k centrální části -šroubovice řetězce B inzu-
linu, neboť toto místo je minimálně z části obsazeno -CT 
peptidem. K minimálně částečnému odklonu C-konce ře-
tězce B tudíž docházet musí, což potvrzují předchozí závě-
ry dosažené na základě výsledků s analogy inzulinu. Kom-
plexy rovněž nepodávají informaci o interakci inzulinu 
s vazebným místem 2 tvořeným zejména fibronektinovými 
doménami receptoru. Právě interakce inzulinu s touto částí 

Obr. 7. Krystalová struktura komplexu inzulinu a fragmentu receptoru inzulinu. Tato interakce představuje kontakt inzulinu s tzv. 
vazebným místem 1 receptoru. Domény L1 a CR receptoru inzulinu jsou zobrazeny ve světle hnědé. C-koncový peptid -podjednotky 
receptoru je fialový. Řetězec B inzulinu je žlutý a řetězec A inzulinu je světle modrý. Upraveno podle Mentinga a spol.19  
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receptoru by měla vést k aktivaci vnitrobuněčné tyrosinki-
nasy receptoru. I přes některé chybějící informace ovšem 
představuje tato práce další výrazný milník ve studiu me-
chanismu působení inzulinu. Fakt, že australská skupina 
Colina C. Warda a Michaela C. Lawrence začala pracovat 
na krystalizaci komplexu inzulinu s receptorem již na za-
čátku 90. let minulého století, dokládá komplexitu a obtíž-
nost úkolu. 

 
8. Závěr 

 
Během mnoha let studia struktury a funkce inzulinu 

jsme získali poměrně komplexní pohled na molekulu toho-
to hormonu, kde téměř každá aminokyselina má svou přes-
nou funkci a význam. Cílem naší další práce je zkompleto-
vat informace o vazbě inzulinu na receptor. To by nám 
mělo v budoucnu pomoci v návrzích a přípravě nových 
analogů či tzv. nepeptidových mimetik inzulinu, které by 
mohly najít uplatnění při léčbě diabetu. V poslední řadě se 
naše pozornost rovněž upíná k hormonům nazývaným 
IGF-1 a 2 (z angl. insulin-like growth factor), což jsou 
inzulinu evolučně příbuzné a strukturně podobné proteiny, 
které ale na rozdíl od inzulinu primárně vyvolávají 
v cílových tkáních růstové efekty. IGF-1 a 2 se mohou do 
jisté míry vázat na obě isoformy (A a B) receptoru inzuli-
nu a inzulin se může také při vyšších koncentracích vázat 
na receptor pro IGF-1. Existuje řada důkazů, že IGF-1 
a IGF-2 mohou být zapojeny do vývoje některých druhů 
rakovinného bujení, a to i prostřednictvím receptoru inzu-
linu20. Naším cílem je za pomoci nových analogů IGF-1 a 
2 a inzulinu či jejich hybridů definovat, která místa 
v molekulách těchto hormonů jsou zodpovědná za vazbu 
na příslušné receptory. Tyto poznatky by mohly 
v budoucnu vést k vývoji antagonistů IGF-1 a 2 či analogů 
inzulinu s čistě metabolickými účinky. 

 
Tato práce byla podporována Grantovou agenturou 

České republiky (grant P207/11/P430) a výzkumným zá-
měrem RVO:61388963.  
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L. Žáková and J. Jiráček (Institute of Organic 
Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Prague): Advances in Studies of Insulin 
Interaction with Its Receptor 

 
Until recently, despite decades of intensive research, 

the exact mode of interaction of insulin with its membrane 
receptor remained elusive. However, recent advances 
achieved with insulin analogues and crystallographic 
studies with the insulin receptor provided a first insight 
into the interaction of insulin with its primary binding site 
on the insulin receptor. This review describes the story of 
insulin research at the above Institute.  


