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1. Uvod

V současné době žije na světě asi 120 milionů lidí
trpících cukrovkou (diabetes mellitusý. V České republice
je registrováno téměř půl milionu diabetiků. Ukazuje se, že
za posledních dvacet let počet postižených touto chorobou
se u nás zdvojnásobil2'3. Tato choroba může být způsobena
nedostatečnou produkcí inzulinu v beta-buňkách Langer-
hansových ostrůvků ve slinivce břišní (pankreas) - tzv.
1. typ cukrovky (juvenilní), kterým trpí asi 10 % pacientů4.
Tzv. 2. typ cukrovky (cukrovka pozdního věku) je způ-
soben nedostatečnou funkcí receptorů inzulinu na povrchu
buněk5.

Do prvé skupiny lze zařadit také případy, kdy pacient
má geneticky pozměněnou primární strukturu molekuly
inzulinu vedoucí k výraznému snížení její biologické účin-
nosti6'7.

Původní snahou, jak omezit následky cukrovky, bylo
nahradit chybějící inzulin preparáty získanými ze zvířat.
Ukazuje se, že nejblíže lidskému inzulinu je inzulin z prasat
a králíků8.Touto cestou se získává asi 6 t inzulinu ročně,
k čemuž musí být poraženo téměř 3,5 milionů prasat1. Po

objevu a identifikaci genu lidského inzulinu je nyní možno
též inzulin vyrábět ve velkém množství postupy genové
techniky. Kromě ekonomického významu zde hraje důleži-
tou roli i skutečnost, že lidský hormon je pro mnoho pa-
cientů snesitelnější než inzulin zvířecího původu9.

O významu inzulinového hormonu svědčí udělení tří
Nobelových cen10. V roce 1923 to byli F. G. Banting
a McLeod za izolaci inzulinu4, roku 1958 F. Sanger za
vyřešení jeho primární struktury11'12 a roku 1977 pak
R. Yalowá a S. A. Berson za vypracování radioimunologic-
ké metody stanovení inzulinu a dalších peptidových hor-
monů13.

Významným předpokladem pro určení prostorové
struktury inzulinu bylo úspěšné úsilí připravit inzulin
v krystalické formě. To se podařilo J. J. Ábelovi v roce 1925
(cit.14) a v přítomnosti iontů Zn 2 + D. A. Scottovi v roce
1934 (cit.15). Vlastní trojrozměrnou (3D) strukturu inzulinu
pak vyřešila metodami difrakce rentgenového záření
D. Hodgkinová se svými spolupracovníky v roce 1969
(cit.16). Na její práce navázala skupina G. Dodsona v Yor-
ku1 7 a T. Blundella v Londýně18. Ze současných pracovišť
je dále možné jmenovat například laboratoř H. Tagera
(Chicago)19, čínské laboratoře v Beijingu20, či japonskou
laboratoř v Nagoye vedenou N. Sakabem21. Z našich pra-
covišť je to pak laboratoř druhého z autorů v Ústavu or-
ganické chemie a biochemie AV ČR v Praze zabývající se
semisyntézou inzulinu.

Stoupající počet nemocných cukrovkou vlivem moder-
ního způsobu života, ale i paradoxně zvýšenou lékařskou
péčí, včetně vyhledávací činnosti, nás vede k dalšímu stu-
diu struktury a vlastností tohoto hormonu, přípravy inzulí-
nových analogů a derivátů s modifikovanými vlastnostmi.
Následující práce je stručným přehledem našich znalostí
o trojrozměrné struktuře uvedených látek a navazuje tak na
publikaci I. Svobody z roku 1991 týkající se chemické
a semisyntetické přípravy inzulinu a jeho analogů22.

2. Primární struktura inzulinu

Sangerovou metodou sekvenovaní12-23 bylo dokázáno,
že bílkoviny tvoří řetězce složené z relativně malého počtu
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aminokyselinových zbytků (reziduí)- Jejich řazení v řetězci
(angl. chain, strand) udává tzv. primární nebo-li sekvenční
strukturu bílkoviny.

Ukazuje se, že primární struktura určuje i vyšší stupně
strukturní stavby bílkovin. Hovoříme o tzv. druhém ge-
netickém kódu2 4'2 5, který je součástí centrálního dogmatu
molekulární biologie26'27.

Dosavadní pokusy o počítačové odvození sekundární,
případně vyšší struktury ze znalosti struktury primární,
zatím ve většině případů selhávají, protože energeticky
přijatelných konformací je nesmírně mnoho a počítačové
metody vyhledávání optimální konformace by vyžadovaly
astronomicky dlouhou dobu. Na druhé straně z experi-
mentu víme, že bílkovinná molekula se za fyziologických
podmínek svine do nativní konformace odpovídající cel-
kovému minimu volné energie během 10"1 až 10-* s. Uve-
dený rozpor je znám v literatuře jako Levinthalův para-
d o x 2 8 3 0

Uvedená fakta platí i pro relativně jednoduchou bílko-
vinu jako je inzulín. Proto je nutné při studiu jeho struktury
kombinovat metody biochemické, fyzikální i počítačové.

Inzulin je v lidském těle produkován nejprve jako bio-
logicky neaktivní prekurzor, tzv. preproinzulin, tvořený
řetězcem 108 reziduí. Působením proteinasy dochází k od-
štěpení prvních 24 reziduí, tzv. signálního peptidu a vytvo-
ření proinzulinu. V dalším kroku je proteolytickým ště-
pením „vyseknuta" střední část zbývajícího řetězce, tzv.
řetězec C obsahující 33 reziduí, čímž vznikne aktivní in-
zulin o molekulové hmotnosti 5806 (cit.10). Jeho dva úseky,
řetězec A (21 reziduí) a řetězec B (30 reziduí) jsou spolu
vázány dvěma disulfidovými můstky: Cys A7-Cys B7
a Cys A20-Cys B19. Třetí disulfidový můstek Cys A6-Cys
A11 pak spojuje rezidua téhož řetězce A (cit. 5 > 3 1) (obr. 1).

Analýzou primární struktury inzulinů a jejich homolo-
gů1 8 '3 2 bylo zjištěno, že některá rezidua zajišťující funkci
hormonu jsou společná většině typů inzulinů, jsou to tzv.
invarianty, zatímco jiná mohou býti nahrazena neb vyne-
chána bez zásadního vlivu na funkci inzulinů. Baker a spo-
lupracovníci33 rozdělují tyto invarianty do dvou skupin:
I. skupina (esenciální rezidua pro trojrozměrnou stavbu):

v řetězci A: 6 ,7 ,11, 16, 20
v řetězci B: 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19,23

II. skupina (povrchová rezidua zodpovědná za interakci
s okolím):

v řetězci A: 1, 2, 3, 5, 19, 21
v řetězci B: 22, 24, 25, 26
Murray-Rust a spolupracovníci18 při klasifikaci asi 80

typů inzulinů a jejich analogů došli k podobnému seznamu
invariantů. Zároveň uvádějí, že naopak největší variabilita
reziduí je v oblastech A8-A10, B1 a B27.

Studium mechanismu působení inzulínu vedlo k labo-
ratorní přípravě jeho různých forem lišících se primární
strukturou. Jsou to především analoga vzniklá záměnou
některého rezidua za jiný typ. Tímto způsobem bylo sub-
stituováno postupně víc než 45 reziduí z celkového počtu
51 reziduí přítomných v řetězcích A a B inzulínového
monomeru. Vlastnostmi takto připravených analogů se za-
bývali např. Liang20'34' Wollmer35 nebo Nakagawa6-36.

Speciálním případem substituce je transpozice, kdy dvě
rezidua jsou vzájemně vyměněna co do polohy v pepti-
dovém řetězci37.

Dalším významným typem substituce je D-L konverze,
kdy místo původní L aminokyseliny je substituována její
forma D. Zajímavých výsledků bylo dosaženo například
umístěním D-Phe B24 místo L-Phe24, kdy biologická účin-
nost takto vzniklé látky se zvýšila na 180 % účinnosti látky
původní38'39. Kombinací transpozice a D-L konverze v ob-
lasti B24 až B26 se zabýval např. Mirmira37.

Kromě uvedených typů substituentů připravených syn-
teticky byly nalezeny i substituenty vzniklé geneticky. Tyto
mutanty se všechny projevily sníženou biologickou aktivi-
tou. Podle místa identifikace byly nazvány jako „inzulin
Chicago", kde místo rezidua Phe B25 bylo zjištěno rezi-
duum Leu B25 (cit.40), „inzulin Los Angeles" (místo Phe
B24 je Ser B24) a konečně „inzulin Wakayama" (místo Val
A3 je Leu A3) 6 ' 7 ' 1 9 ' 4 1 ' 4 2. Rovněž byl zaznamenán mutant,
kde v lidském inzulinů, označovaném jako EBL3Q, je
v poloze B13 místo Gly reziduum Gin (cit.43).

Samostatnou skupinu tvoří analoga vzniklá zkrácením
(deletion) inzulínového řetězce. Intenzivně studovanou sku-

Obr. 1. Primární struktura inzulínu. Třípísmenové značení reziduí•31
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pinu takovýchto analogů8 tvoří molekuly zkrácené v C-kon-
cové oblasti řetězce B. Je to především despentapeptid inzu-
línu (DPI) vyznačující se ztrátou schopnosti tvořit dimer6-33-44.
Dále pak deshexapeptid inzulínu (DHexI), desheptapeptid
inzulínu (DHPI) a desoktapeptid inzulínu (DOI)3 7 '4 5-4 6.

Rovněž byla studována analoga, kde byla vyjmuta rezi-
dua A3 (resp. A8), což vedlo ke snížení (resp. ke zvýšení)
bioaktivity výsledné látky33-34.

3. Sekundární a supersekundární struktura
inzulínu

Pod pojmem sekundární struktura bílkovin obvykle
rozumíme uspořádání reziduí vzniklé působením sil na
krátkou vzdálenost, tj. zasahujících asi 10 po sobě následu-
jících reziduí.

Významným pomocníkem při klasifikaci jednotlivých
typů konformací je tzv. Ramachandranův diagram (confor-
mation plot)47, kde každé reziduum je charakterizováno
dvěma souřadnicemi: <|> (torzní úhel kolem vazby HN-Ca)
a v/ (torzní úhel kolem vazby Ca-C). Jednotlivé oblasti
tohoto diagramu jsou charakteristické pro různé konfor-
mace tvořící sekundární strukturu aminokyselin27'48.

Z Ramachandrova diagramu pro inzulín vyplývá, že na
řetězci A můžeme rozlišit tři hlavní úseky: dvě šroubovice
(helix) (A2-A7, A12-A17) popisované některými autory

Obr. 2. „Špagetový" model řetězce A1-A21 inzulínu. Šrou-
bovice HI (A2-A7) a HII (A12-A17) jsou umístěny poblíž N-
konce, resp. C-konce řetězce. Charakteristická otáčka UTII
(A17-A20) je vyznačena jako tmavý úsek49

jako šroubovice typu 3.613 (a-helix)20 a spojovací část
(A8-A11) mající charakter náhodného klubka (random
coil)18-20 (obr. 2).

Takové charakteristické uspořádání několika úseků se-
kundárních struktur se často klasifikuje jako supersekun-
dární struktura nebo krátce motiv. V uvedeném případě jde
o motiv šroubovice-smyčka-šroubovice (helix-loop-helix)26.
Z podrobné analýzy krystalického romboedrického inzu-
línu obsahujícího dva ionty Zn 2 + (2Zn-inzulin) bylo zjiš-
těno, že první šroubovice, označovaná jako HI (cit.46) nebo
AN dle N-konce řetězce39 má úseky A1-A4 a A2-A5 typu
šroubovice 3 1 0 (three-ten-helix), zatímco úseky A3-A8
a A4-A9 jsou šroubovice typu 4.416 (7t-helix)46.

Druhá šroubovice (A12-A17), označovaná jako HII
(cit. 4 6 ) nebo šroubovice A^ (cit.39) je typu 3JQ (cit.46).

Konce řetězce A (AI, A19-A21) mají strukturu na-
taženého řetězce (stretches). Úsek A17-A20 je u některých
molekul klasifikován jako reverzní smyčka UTII (U-turn,
reverse turn)46.

Analogicky lze rozlišit na řetězci B tři základní úseky,
které vytvářejí charakteristický motiv ve tvaru písmene V,
označovaný jako inzulínová konformace (inzulín fold)6

(obr. 3).
Je to především a-šroubovice HIII (cit.46), která v pří-

Obr. 3. „Špagetový" model řetězce B1-B30 ve stavu T (B1-B8)
má strukturu nataženého řetězce). HIII (B9-B19) je šrou-
bovice. UTI-1 (B19-B22) a UTI-2 (B20-B23) tvoří dvě po sobě
jdoucí ostré otáčky. Usek B24-B26 je j5-řetězec účastnící se
tvorby P-struktury skládaného listu v případě dimerizace49
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pádě stavu R (relaxed) obsahuje rezidua B1-B19, zatímco
ve stavu T (tense, taut) pouze B9-B19, přičemž počá-
tečních 8 reziduí v blízkosti N-konce (B1-B8) majíkonfor-
maci nataženého řetězce (extended sequence)3'. Přechody
mezi oběma stavy se zabývala řada autorů19-31'43. Rovněž
byly studovány neúplné stavy R, kde první tři rezidua
(B1-B3) představují poruchu v oc-šroubovici49.

Druhý úsek je tvořen ostrou otáčkou tvořenou dvěma za
sebou následujícími |3-otáčkami ((3-turn) B19-B22 a B2O-B23
(označované jako UTI-1 a UTI-2), majícími zásadní význam
při tvorbě trojrozměrné struktury inzulínové molekuly46.

Oblast B24-B26, která má struktura téměř napjatého
řetězce (fJ-strand), hraje významnou roli jak pro funkci
inzulínu jako hormonu, tak i pro tvorbu kvarterní struktury
vhodné pro skladování v těle.

Z uvedeného vyplývá, že v případě inzulínové mo-
lekuly ve stavu T existují tři body otáčení (hinges), a to B8,
B20 a B23, tvořené Gly (ve stavu R dva body: B20
a B23)23, které vzhledem k velké flexibilitě Gly dovolují
tvorbu ostrých otáček. Z Ramachandranova diagramu je
vidět, že všechna tři uvedená rezidua leží v oblasti kladných
hodnot torzního úhlu <j), což je pro L-aminokyseliny s větším
postranním řetězcem zakázaná oblast. Liang20 navíc uvádí
jako body otáčení ještě Ile A10, Gly B4 aPheB24.

4. Terciární struktura inzulínu

Za terciární strukturu bílkovin budeme považovat vzá-
jemné prostorové uspořádání a interakce stavebních jed-
notek definovaných v rámci sekundární struktury jedné
molekuly, tj. šroubovic, smyček, (3-struktur a pod., které se
v dané látce vyskytují.

Jak jsme se již zmínili v předcházejícím, prostorové
uspořádání řetězce A je fixováno disulfidovým můstkem
Cys A6-Cys AI 1. Řetězec A má tak tvar písmene U, kde
obě ramena jsou tvořena šroubovicemi HI a H1I přimyka-
jícími se na cc-šroubovici HIII řetězce B. Tato konfigurace
je zajištěna dvojicí disulfidových můstků, jednak mezi
šroubovicí HI a a-šroubovicí HIII řetězce B dvojicí Cys
A7-Cys B7, jednak mezi šrubovicí HII a alfa-šroubovicí
HIII dvojicí Cys A20-Cys B 19. Šroubovice HIII tak tvoří
distanční vložku (spacer) udržující polohy HI a HII.

Kromě toho, volný C-konec řetězce A může být vázán
na řetězec B solným můstkem Asn A21:COO"-Arg+ B22
(cit.46). Krueger39 dále uvádí pro prasečí inzulín solný
můstek Gly Al-Thr B30, který při vytvoření hexameru je
u poloviny molekul přerušen.

Většina reziduí je vzájemně propojena vodíkovými
můstky mezi skupinami NH a CO hlavního polypepti-
dového řetězce inzulínu. Terciární struktura inzulínu je dále
stabilizována uspořádáním typickým pro globulární protei-
ny, kdy hydrofobní rezidua jsou umístěna v jádře molekuly,
zatímco na jejím povrchu leží rezidua polární23. Podrob-
ným studiem těchto interakcí se zabývá např. Wang46.

5. Kvarterní struktura inzulinu

Za kvarterní strukturu inzulinu budeme považovat pros-
torové uspořádání jeho molekul v dimeru, hexameru, pří-
padně i v krystalech.

V krvi se vyskytuje inzulín jako monomer, pokud jeho
koncentrace je v rozmezí od 10"11 do 10~8 mol.I"1, což
zaručuje jeho biologickou aktivitu při kontaktu s inzulí-
novým receptorem19'44.

Inzulín v koncentracích vyšších než 10~5 mol.H exis-
tuje převážně jako dimer, kdy dvě molekuly inzulinu jsou
k sobě vztaženy pseudodvojčetnou rotační osou směřující
kolmo na úsek B24-B26 (cit.50) (obr. 4).

Mezi oběma molekulami existuje řada van der Waal-
sových kontaktů nepolárních reziduí jako jsou Val a Phe
a vodíkových můstků, zejména mezi rezidui B24 až B26
řetězce B prvé molekuly (molekula I dle čínského značení)
a obdobnými rezidui B'24 až B'26 druhé molekuly (II),
označované též, ve shodě s PDB, jako rezidua D24 až D26
(cit.49). Takto vzniklé čtyři vodíkové můstky tvoří „žebřík"

Obr. 4. „Bubnový" model dimeru inzulinu. Molekula I je ve
stavu T, molekula II v porušeném stavu R. Šipky znázorňují
umístění antiparalelní p-struktury skládaného listu v oblasti
B24-B26 (molekula I) a D24-D26 (molekula II) 4 9
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struktury antiparalelního skládaného listu (antiparallel
pleated sheet, antiparallel |3-structure)23.

Při neutrálním pH a v přítomnosti iontů Zn 2 + dimery
dále agregují do hexamerů5'. Uspořádání tří inzulínových
dimerů pak vykazuje trojčetnou osu symetrie, která je kol-
má na pseudodvojčetnou osu dimeru. Výsledný hexamer
má tvar zploštělého sferoidu23 vykazujícího přibližně sy-
metrii bodové grupy 32 (mezinárodní značení). Ukazuje se,
že vazba mezi třemi dimery je slabší než mezi monomery
tvořícími dimer.

Prostor kolem trojčetné osy je obklopen polárními rezi-
dui. To umožňuje, aby na trojčetné osy byly umístěny ionty,
např. dva ionty Zn2+, každý vázán ke třem reziduím His,
vždy jedním od každého dimeru. Dále to mohou být napří-
klad ionty Ca 2 + a Cl" a další19-49.

Inzulínový hexamer se dvěma ionty Zn 2 + (označovaný
též jako 2Zn inzulín) je biologicky významný, protože
v této formě je deponován v pankreatu43.

Kombinací molekul stavu T a R v dimeru můžeme
dostat hexamery typu T6, R6 nebo smíšený stav T3R3, který
ztrácí pseudodvoj četnou symetrii. Rovněž byl publikován
hexamer, kde stav R je neúplný49. Allosterické přechody
mezi jednotlivými stavy v roztocích byly studovány meto-
dami NMR43.

Vhodnou volbou růstových podmínek a za přítomnosti
různých iontů a nízkomolekulárních fragmentů byl připra-
ven inzulin a jeho analoga i ve formě monokrystalů. To
dovolilo stanovit přesné polohy jednotlivých atomů in-
zulinu, přítomných molekul vody a dalších heteroatomů.
Adams a spolupracovníci16 vyřešili krystalovou strukturu
vykazující romboedrickou grupu symetrie R3 a obsahující
v nezávislé jednotce 2 molekuly (Z = 2) inzulínu sdružené
pseudodvojčetnou osou symetrie, které působením troj-
četné rotační osy kolmé k ní vytvářejí hexamer typu T6. Dva
ionty Zn2+jsou pak umístěny na trojčetné ose (obr. 5).

Bentley a spolupracovníci52 publikovali strukturu in-
zulinu rovněž v grupě R3, Z = 2, kde ale inzulinové mo-
lekuly agregují do hexamerů typu T3R3 a počet iontů Zn 2 +

je 4. Derewenda a spolupracovníci53 vyřešili strukturu inzu-
linu v monoklinické grupě P2], Z = 6, hexamer typu Rg
a počet iontů Zn2+je 2. Dodsonovi a spolupracovníkům54 se
podařilo připravit kubické krystaly inzulínu, grupa 12]3,
Z = 1, bez iontů Zn2+, kde inzulin agreguje pouze jako dimer.
Inzulin, který neagreguje. doposud nebyl připraven v krys-
talické formě. Podařilo se však získat monokrystaly despen-
tapeptidu inzulinu (DPI), které této podmínce vyhovují. Dai
a spolupracovníci55 uvádějí strukturu zmíněného analogu
v grupě C2, Z = 2.

Současnou krystalizací inzulinu s dalšími látkami byly
připraveny materiály vykazující i další grupy symetrie,
např. P4 3 2,aZ=8(ci t . 5 6 ) .

Doposud bylo stanoveno několik desítek krystalových
struktur různých forem inzulinu. Jejich přehled, včetně
souřadnic atomů a dalších charakteristik, nalezneme v Pro-
tein Data Bank (nebo v jejích kopiích), která je volně
dosažitelná např. prostřednictvím počítačové sítě Internet57.

Znalost trojrozměrné struktury většího počtu modifi-
kací inzulinu dovoluje řešit i některé otázky týkající se
chování tohoto hormonu. Ve stručnosti se zde zmíníme
o třech nejvýznamnějších:
1) Předně je to problém agregace inzulínových molekul do
dimerů, resp. hexamerů. Z podrobných studií vyplývá, že
dimer spojuje nejen „žebřík" čtyř vodíkových můstků an-
tiparalelní [J-struktury, ale že k vazbě dimeru dále přispívají
interakce reziduí B10, B12, B16 patřící ke šroubovici HIII,
reziduum A21 (skupinou COO), B21 smyčky UTI a B28,
B29 C-konce řetězce B, včetně skupiny COO" rezidua B30
( c i t 17,20,34,58,59)

Poněkud slabší je vazba dimerů v hexamerů33. Účastní
sejí A13, 14 a Bl,10, 13, 14, 17 (cit.17). Ukázalo se, že
odstraněním konce B26-B30, a tím i p-struktury, ztrácí
vzniklý DPI schopnost vytvořit dimer. To také vysvětluje,
proč se podařilo DPI vykrystalizovat v monomerní formě.
Proto se DPI často používá jako model monomerního in-
zulinu.

Obr. 5. Projekce krystalové struktury inzulinu T3R3 podél
trojčetné osy souměrnosti. Nezávislou jednotkou je dimer tvo-
řený molekulou I spolu s molekulou II. Krystalografická grupa
souměrnosti je R3 (cit.49)
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2) Druhý okruh otázek se týká vazby inzulinového mo-
nomeru na příslušný receptor1 8 '2 6 '3 1 '3 3. Předpokládá se, že
styčná plocha inzulinového monomeru s receptorem je
tvořena: jednak hydrofobními rezidui A2, 3, 19 a B11, 12,
15, 16,24,25,26, zaujímajícími oblast velikosti asi 150 A2,
která je obklopena věncem hydrofilních reziduí AI, 4, 5,
18,21 aB9, 10, 13,21,22,30. Takto vytvořený amfipatický
povrch lze aproximovat rovinou svírající úhel 20° s rovinou
dimerizace20. Obdobnou množinu vazebních reziduí uva-
žuje i Nakagawa6. Centrální hydrofobní oblast je obvykle
kryta nataženým C-koncem řetězce B vykazujícím značnou
pohyblivost a chránícím tuto oblast před molekulami roz-
pouštědla20'42. Předpokládá se, že v okamžiku vazby in-
zulinu na receptor se tento řetězec odsune a zpřístupní
hydrofobní oblast vazbě. Postupným odtržením C-kon-
cových reziduí řetězce B se prokázal jejich význam při
interakci s receptorem. Až po DPI se biologická aktivita
inzulinu sice snižovala, ale neklesla pod 40 % původní
hodnoty. Teprve odtržení B25, B24 a dalších, kdy se poruší
i dvojitá smyčka UTI, vedlo k neaktivnímu analogu. Rov-
něž byl prokázán význam rezidua AI při interakci s recep-
torem20.

3) Třetí okruh problémů se týká dynamických vlastností
molekul inzulinu. O významu dynamického chování pro-
teinů obecně svědčí např. skutečnost, že kyslík by nemohl
proniknout k vazebnému centru myoglobinu či hemoglo-
binu pokud by jejich trojrozměrná struktura nevykazovala
dostatečné fluktuace otevírající tranzitní cestu60.

Analogicky lze předpokládat, že i dynamika inzulinu33

bude hrát významnou roli v procesu navázání inzulinového
monomeru na receptor. Superpozicí mnoha struktur in-
zulinu a jeho analogů se došlo k závěru, že všechny tři
šroubovice a UTI se chovají jako tuhá tělesa, která se
vzájemně mohou mírně pohybovat, zatímco jiné oblasti,
jako např. oba konce řetězce B, o kterých se předpokládá,
že mají významnou imunologickou funkci, vykazují znač-
nou pohyblivost34. Tyto změny v terciární struktuře umož-
ňuje flexibilita některých reziduí působících jako body
otáčení 2 0-3 4.4 6. Obdobná pozornost je věnována pohyb-
livosti postranních řetězců34.

6. Počítačové modelování inzulinu

Stanovení trojrozměrné struktury metodami CD aNMR
umožňuje sledovat rozdíly ve stavbě molekuly inzulinu
v různém prostředí. Přesnější údaje nám pak poskytuje
rentgenová strukturní analýza. Jejím nedostatkem je však

omezení na relativně malý počet existujících krystalových
forem.

Počítačové metody tak představují nové možnosti stu-
dia struktury bílkovin i za podmínek, kde současné experi-
mentální postupy selhávají. Významnou roli zde hrají zna-
losti o tvaru funkcí popisuj ících potenciální energii systému
a současná vyspělost výpočetní techniky61.

Tyto metody je možno rozdělit do několika skupin.
Předně je to prostá optimalizace systému, kdy hledáme
lokální minimum potenciální energie v nejbližším okolí
výchozího modelu struktury. Wodak a spolupracovníci62

takto studovali změny konformace monomerů inzulinu,
jestliže za výchozí stav zvolili souřadnice izolované mole-
kuly I a izolované molekuly II inzulinu získané difrakcí
RTG záření na romboedrickém 2Zn-inzulinu63. Polohy
atomů vodíku byly dopočítány a molekuly rozpouštědla
zanedbány. Z dosažených výsledků vyplynulo, že optimali-
zované konformace obou molekul se přiblížily konformaci
molekuly I.

Za druhou etapu lze považovat molekulární simulaci
(computer experiment), kam řadíme stochastické metody,
jako jsou metody Monte Carlo a deterministické metody
molekulární dynamiky (MD)64. Metodu MD, se zaned-
báním interakce s okolím molekuly, použil pro studium
inzulinu např. Krueger a spolupracovníci39. Vyšel ze struk-
tury romboedrického prasečího 2Zn-inzulinu, kde mole-
kula I a molekula II byly studovány izolovaně, a to bez vlivu
kvarterní struktury, včetně zanedbání sil krystalového
uspořádání. Ukázalo se, že oba monomery konvergují ke
strukturám odlišným od výchozích, ale relativně blízkých
ke konformaci I získané difrakcí RTG záření na krystalu
inzulinu.

Shi Yun-yu a spolupracovníci44 postoupili ve výpoč-
tech do další etapy obtížnosti, kdy při použití metody MD
vzali v úvahu i krystalové prostředí. Za výchozí model
použili základní buňku obsahující 4 molekuly DPI, 398
molekul vody, 4 Cd2+, 8 Na+ a 4 Cl". Až na odchylné polohy
reziduí v N-konci řetězce B dosáhli hodnot shodných s vý-
sledky rentgenové strukturní analýzy.

Počítačovou studii o konformační flexibilitě inzulino-
vého monomeru a dimeru rozpuštěného ve vodě uvádějí
Mark a spolupracovníci65.

Počítačovou molekulární dynamikou lze sledovat i cho-
vání rozpadu dimeru při postupném odtrhávání koncových
reziduí v řetězci B, případně vliv substituce vybraných
reziduí za jejich optické antipody66'67.

Závěrem lze říci, že současné využití experimentálních,
teoretických i počítačových metod dovolí v nejbližší době
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zodpovědět řadu doposud otevřených otázek týkajících se
struktury a chování inzulínu in vitro a in vivo. Vzhledem
k biologickému významu a zároveň ke své relativně malé
molekulové hmotnosti se stal inzulín předmětem nejen
rozsáhlého výzkumu, ale i vhodnou látkou pro ověřování
nových postupů.

Autoři si dovolují poděkovat prof. J. Janinovi (CNRS,
Gifsur Yvette, France) a prof. S. Miertusovi (ICS UNIDO,
Trieste, Italy) za pomoc v oblasti počítačového studia in-
zulínu. Publikace byla podporována granty GA AV ČR
450412, GA ČR 203/96/0111, GA ČR 303/95/1247, GA ČR
303/93/1012, GA AV ČR 75543 a projektem COPERNI-
CUS.EBR 35 12 PL 94 10 09.
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K. Humla and T. Barthb {"Institute of Macro-
molecular Chemistry, bInstitute of Organic Chemistry and
Biochemistry, Academy of Sciences ofthe Czech Republic,
Prague): Structure of Insulin

A short survey of primary, secondary, tertiary, and
quaternary structures of insulin is presented. Also super-
secondary and crystal structures are briefly deseribed.
A speciál attention is paid to a variety of natural and arti-
ficial insulin analogues. Finally, computer-aided molecular
modelling is mentioned as a modern method of protein
study.
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