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Abstrakt 

N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou heterotetramery, složené ze dvou 

obligatorních glycin-vázajících GluN1 podjednotek a dvou glutamát/glycin vázajících 

GluN2/3 podjednotek. Tyto receptory zprostředkovávají rychlý synaptický přenos v centrální 

nervové soustavě, přičemž hrají výraznou roli při vývoji mozku a synaptické plasticitě, která 

je základním mechanismem procesu učení a paměti. Bylo prokázáno, že dysfunkce NMDA 

receptorů je spjata s několika neurologickými a psychiatrickými poruchami.  

NMDA receptory mají specifickou doménovou organizaci. Extracelulárně nejvzdáleněji 

od membrány se nachází amino-terminální doména, na kterou směrem k membráně navazuje 

ligand vázající doména (LBD), kde se vážou agonisté. LBD je propojena třemi krátkými 

polypeptidovými řetězci – linkery s transmembránovou doménou (TMD), kde se nachází 

vlastní iontový kanál. Receptor je na intracelulární straně zakončen karboxy-terminální 

doménou. Proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru zahrnuje několik kroků a je 

založen na funkčním propojení mezi LBD-linkery-TMD, kdy navázáním agonistů do LBD 

dochází ke konformační změně, jejíž energie je přenášena linkery na TMD, čímž dochází k 

otevření iontového kanálu. Detaily tohoto přenosu nejsou stále zcela charakterizovány, i když 

přesná znalost mechanismu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je základním 

předpokladem pro pochopení jejich fyziologické funkce. V této práci jsme se zaměřili na 

strukturní a farmakologické detaily tohoto procesu. 

Pomocí mutační a následné elektrofyziologické analýzy jsme zkoumali úlohu 

jednotlivých středových M3-S2 linkerů, které propojují pohyblivý spodní segment LBD (S2) 

a iontový kanál tvořený M3 helixy TMD. Pomocí bodových záměn za glycinová residua jsme 

následně posuzovali vliv jednotlivých aminokyselin v rámci M3-S2 linkerů. Zjistili jsme, že 

iniciální segmenty M3-S2 linkerů v těsné blízkosti TMD (GluN1(LVL) a GluN2(MIQ)) 

ovlivňují proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, přičemž důležitou úlohu mají 

především GluN1(L657) a GluN2B(I655) aminokyseliny.  

Vedle M3-S2 linkerů jsme testovali také vliv de novo mutací v TMD lidské GluN2B 

podjednotky, které byly identifikovány u osob s mentální retardací. Z výsledků je patrné, že 

mutace v této oblasti mají zásadní vliv na fyziologickou funkci NMDA receptoru, což se 

projevuje buď úplnou ztrátou funkce, nebo snížením povrchové exprese, amplitudy 

agonistou-evokovaného proudu, či pravděpodobnosti otevření. Pozorovali jsme rovněž změnu 

v desenzitizaci či afinitě k agonistům. Tyto, převážně negativní, projevy mutací na funkci 



5 

 

NMDA receptoru jsme byli schopni farmakologicky plně kompenzovat pomocí steroidní 

látky, androst-5-en-3β-yl hemisukcinátu, což dává této látce potenciál pro její případné 

využití v personalizované medicíně. 

V neposlední řadě jsme zkoumali úlohu D kruhu u steroidních látek a jeho význam pro 

inhibici NMDA receptoru. Z elektrofyziologických měření perhydrofenantrenových analogů, 

které zachovávají uspořádaní ABC kruhů steroidních látek, je patrné, že i po rozrušení D 

kruhu si látky zachovávají inhibiční charakter. 

Dané výsledky vedly k získání nových strukturních a farmakologických poznatků, které 

zásadním způsobem přispívají k porozumění procesu otevírání iontového kanálu NMDA 

receptoru. 
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Abstract 

N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are heterotetramers containing two 

obligatory glycine-binding (GluN1) and two glutamate/glycine-binding (GluN2/3) subunits. 

These receptors mediate excitatory synaptic transmission in the central nervous system and 

play a key role in high order neuronal processes as a learning and formation of memory. It has 

been shown that dysregulation of NMDARs is involved in the pathophysiology of 

neurological and psychiatric disorders.  

Each receptor is composed of four protomers exhibiting a conserved domain organization. 

The most distal part to the cell membrane is the amino-terminal domain that is linked to the 

ligand binding domain (LBD), which is connected to the pore-forming transmembrane 

domain (TMD) communicating with the intracellular carboxy-terminal domain. LBD and 

TMD are connected via three polypeptide chains – linkers. Channel opening is the key step in 

the NMDAR gating that allows the flux of ions across the membrane. The energy of agonist 

binding-evoked conformational changes is transferred via linkers to M3 helices forming an 

ion channel. The rearrangement of M3 helices in activated receptor makes the central cavity 

of the channel accessible. The details of energy transfer are not yet fully characterized, 

although accurate knowledge of the receptor gating is a key step for understanding the 

physiological function of NMDAR. Here, we focused on the structural and pharmacological 

details of NMDAR channel gating. 

To answer the fundamental question, what are the initial steps in NMDAR channel 

opening, we embarked on functional and molecular biology studies of GluN1/GluN2B 

receptors and focused on the M3 and initial segments of the M3-S2 linkers. Using 

deletion/glycine mutations, we found that the initial segments of the M3-S2 linkers in close 

proximity of TMD (GluN1 (LVL) and GluN2 (MIQ)) affect NMDAR channel gating, 

specifically GluN1 (L657) and GluN2B (I655) residues. 

In addition, we tested the effect of de novo mutations associated with mental disabilities 

in the TMD of human GluN2B. The results showed that mutations had a complete or partial 

loss-of-function effect. Mutations reduced surface expression, amplitude, and the probability 

of opening. Moreover, changes in desensitization or agonist-affinity were observed. 

Pharmacologically, we were able to fully compensate loss-of-function effect observed in 

hGluN2B(L825V) by androst-5-ene-3β-yl hemisuccinate. This substance has a potential for 

its use in human medicine.  
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Last but not least, we report a structure-activity relationship study for 

perhydrophenanthrenes analogs focusing on the evaluation of the role of the steroidal D-ring in 

the inhibition of NMDAR. Electrophysiological approach showed that compounds retained an 

inhibitory character after the D-ring breakdown. 

All results revealed new structural and pharmacological details that take place during the 

NMDAR channel gating. 
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Seznam použitých zkratek 

7CKA kyselina 7-chlorokynurenová  

AMPA  kyselina (2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl)propanová  

AND-hSuc androst-5-en-3β-yl hemisukcinát 

ASD   poruchy autistického spektra (z angl. „autism spectrum disorders“) 

ATD  amino-terminální doména 

CNS  centrální nervová soustava 

CTD  karboxy-terminální doména 

DTNB  kyselina 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová  

DTT  dithiothreitol 

EC50  koncentrace látky, při které se dosáhne poloviny maximální odpovědi 

ECS  extracelulární roztok 

EDTA  ethylendiamin-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina 

EPSC  excitační postsynaptický proud 

FTS fetální telecí sérum 

Glu  glutamát 

Gly  glycin 

HEK293  lidské embryonální ledvinové buňky 293 (z angl. „human embryonic kidney“) 

HEPES  N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethansulfonová kyselina 

hGluN lidská GluN podjednotka 

IC50  koncentrace látky vyvolávající polovinu maximální inhibice  

ICS  intracelulární roztok 

iGluR  ionotropní glutamátové receptory 

LBD  ligand vázající doména (z angl. „ligand binding domain“) 

MCT  průměrná doba zavření (z angl. „mean closed time“) 

MOT  průměrná doba otevření (z angl. „mean open time“) 

MR mentální retardace 

NMDA  N-methyl-D-aspartátová kyselina 

PA-G  pregnanolon glutamát 

PA-S  pregnanolon sulfát 

PE-S  pregnenolon sulfát 

Po  pravděpodobnost otevření 
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SEM  standardní chyba průměru (z angl. „standard error of mean“) 

SCHZ  schizofrenie 

Spont  spontánní aktivita 

TMD  transmembránová doména 

vdW  van der Waalsovy interakce 

 

Aminokyseliny 

A  Alanin 

C  Cystein 

D  Kyselina asparagová  

E  Kyselina glutamová 

F  Fenylalanin 

G  Glycin 

H  Histidin 

I  Izoleucin 

K  Lysin 

L  Leucin 

M  Metionin 

N  Asparagin 

P  Prolin 

Q  Glutamin 

R  Arginin 

S  Serin 

T  Treonin 

V  Valin 

W  Tryptofan 

Y  Tyrozin 
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1. Literární úvod 

1.1. Ionotropní glutamátové receptory 

Kyselina L-glutamová neboli L-glutamát kromě své role neesenciální aminokyseliny 

zastává funkci neurotransmiteru, který aktivuje rodinu glutamátových receptorů. Glutamátové 

receptory jsou membránové proteiny nalézající se především v centrální nervové soustavě 

(CNS) obratlovců a dělí se na receptory metabotropní a ionotropní. 

Metabotropní glutamátové receptory jsou stejně jako další typy těchto receptorů spřaženy 

s G-proteiny, kde po navázání agonisty předávají signál dále na tzv. druhé posly (Niswender a 

Conn, 2010). Ionotropní glutamátové receptory (iGluR) po navázání agonistů převádějí signál 

pomocí iontového kanálu, který je součástí receptoru, a jejich aktivace vede k toku kladných 

iontů (Na
+
, K

+
 popř. Ca

2+
), což je základem jejich funkce v CNS, kde zprostředkovávají 

excitační synaptický přenos (Traynelis et al., 2010).  

Rozdělení jednotlivých iGluR bylo provedeno na základě specifity exogenních ligandů, 

podle níž se také jednotlivé skupiny nazývají.  Podle této specifity je dělíme na AMPA (2-

amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl)propanová kyselina)/GluA, kainátové/GluK a 

NMDA (N-methyl-D-asparagová kyselina)/GluN receptory (Watkins a Evans, 1981; 

Traynelis et al., 2010). Jednotlivé glutamátové receptory mají rozdílné kinetické vlastnosti, 

se kterými se pojí jejich lokalizace, fyziologická funkce a zapojení v excitačním 

postsynaptickém proudu (EPSC) (Lester et al., 1990). Zatímco AMPA receptory jsou 

zodpovědné za rychlou komponentu EPSC, NMDA receptory tvoří kineticky pomalejší 

komponentu EPSC. Kainátové receptory zprostředkovávají podobně rychlou komponentu 

EPSC jako v případě AMPA receptorů avšak s rozdílnou lokalizací receptorů (Attwell a Gibb, 

2005). Mezi glutamátové receptory se řadí i strukturně identické GluD receptory, pro které 

však prozatím nebyl nalezen žádný agonista aktivující tyto receptory za vzniku proudové 

odpovědi. Proto se předpokládá, že jejich role spočívá spíše v interakci s jinými okolními 

proteiny, s kterými po navázání agonisty interagují a dále přenášejí signál (Traynelis et al., 

2010; Elegheert et al., 2016). Jelikož jsou výsledky této práce zaměřeny na NMDA receptory, 

jsou i následující kapitoly výhradně věnovány tomuto typu receptoru. 

1.2. Lokalizace a fyziologická funkce NMDA receptorů 

NMDA receptory přenášejí chemické signály mezi dvěma nervovými buňkami a 

vyvolávají a regulují celou řadu fyziologických procesů. V synaptickém zakončení můžeme 
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tyto receptory nalézt především postsynapticky, ale jsou lokalizovány také presynapticky a 

extrasynapticky. Lokalizace NMDA receptorů a jejich aktivace v dané oblasti má odlišný 

efekt na přežití nervové buňky, přičemž se zdá, že aktivace synaptických NMDA receptorů 

podporuje růst a má neuroprotektivní účinek, zatímco aktivace extrasynaptických NMDA 

receptorů může vést až k buněčné smrti (Hardingham a Bading, 2010).  

Podíl synaptických a extrasynaptických receptorů se v průběhu vývoje jedince mění. 

V nezralém mozku, i v souvislosti s vývojem a vznikem synaptických zakončení, převládají 

extrasynaptické receptory, zatímco ve vyvinutém dospělém mozku se nachází výraznější 

podíl synaptických NMDA receptorů. Změna rovnováhy signalizace synaptických a 

extrasynaptických receptorů může vést k neurodegenerativním onemocněním (Hardingham a 

Bading, 2010).  

Presynaptické NMDA receptory jsou na základě zdroje glutamátu buď auto- (ze stejné 

buňky), či hetero-receptory (z jiné buňky), které podobně jako extrasynaptické receptory 

převládají v nevyvinutém mozku. NMDA receptory se exprimují v excitačních i inhibičních 

neuronech. Ve vyvinutém dospělém  mozku se nachází presynaptické NMDA auto-receptory 

v excitačních synapsích v oblastech předního mozku, zatímco presynaptické NMDA hetero-

receptory se nachází v inhibičních synapsích v nižších oblastech mozku (Bouvier et al., 2015). 

Kromě nervových buněk se NMDA receptory exprimují rovněž v gliových buňkách, a to 

především v astrocytech, ale i oligodendrocytech (Schipke et al., 2001; Saab et al., 2016). Zdá 

se, že NMDA receptory v gliových buňkách zprostředkovávají komunikaci mezi gliemi a 

neurony, a pravděpodobně ovlivňují také metabolismus neuronů (Lalo et al., 2006; Saab et al., 

2016). Jejich přesný význam je však zatím předmětem zkoumání.  

NMDA receptory v nervových buňkách jsou zapojeny do vývoje mozku a jsou důležitými 

články v synaptické plasticitě. Synaptická plasticita je schopnost synapse v průběhu času 

měnit sílu přenosu signálu na základě aktivity synapse. Sílu přenosu lze vyjádřit jako 

efektivitu přenášet signál z jedné nervové buňky na druhou prostřednictvím synapse, přičemž 

tato efektivita může být posílena, či zeslabena. Na základě mechanismu, lze změny rozdělit na 

krátkodobé (např. fosforylace receptorů) nebo dlouhodobé (např. zvyšování počtu receptorů v 

synapsi). NMDA receptory jsou zapojeny do procesů dlouhodobého posílení nebo zeslabení, 

které se označují jako dlouhodobá potenciace, či dlouhodobá deprese, přičemž oba procesy 

jsou považovány za základní mechanismy učení a paměti (Gibson a Jones, 2010; Warburton, 

2010). Kromě těchto dlouhodobých procesů se NMDA receptory zapojují i do krátkodobých 

změn síly synaptického přenosu (Volianskis et al., 2013). V nedávné době byl zjištěn i 
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metabotropní účinek ionotropních glutamátových receptorů, který je nezávislý na vápenatých 

iontech, kdy po navázání agonisty dochází ke konformačním změnám cytoplasmatické 

karboxy-terminální domény (CTD), a tím k aktivaci intracelulárních drah (Dore et al., 2015). 

NMDA receptory takto presynapticky způsobují dlouhodobou depresi synaptického přenosu 

(Aow et al., 2015). Z tohoto pohledu se otevírá nový prostor pro zkoumání role elektricky 

neaktivních NMDA receptorů. 

NMDA receptory mají na základě svých funkčních vlastností přesně danou roli v CNS, 

kde jsou jednotlivé procesy jemně vyladěny. Případná dysfunkce receptoru (zvýšená i snížená 

aktivita) může vést k narušení těchto procesů, a způsobit tak patologii CNS. Při nadměrné 

aktivaci NMDA receptorů dochází především k nefyziologickému nárůstu koncentrace Ca
2+

 

uvnitř buňky, což vede k jevu, který se označuje jako excitotoxicita. Výsledkem je degenerace 

neuronů, která je hlavním projevem řady neuropatologických procesů (Parsons a Raymond, 

2014). Naopak, snížená aktivita NMDA receptorů může například zvýšit progresi a zhoršit 

symptomy schizofrenie (Snyder a Gao, 2013). 

1.3. Struktura NMDA receptoru 

iGluR jsou proteinové komplexy skládající se ze čtyř podjednotek, které si zachovávají 

specifickou doménovou organizaci (Obrázek 1.1). Na extracelulární straně nejvzdáleněji od 

buněčné membrány se nachází amino-terminální doména (ATD). Na ni navazuje ligand 

vázající doména (z angl. ligand binding domain - LBD) tedy místo, kde se agonisté vážou na 

receptor. LBD doména je dále propojena s transmembránovými helixy (TMD), které tvoří 

vlastní iontový kanál. Na intracelulární straně receptor komunikuje s okolním prostředím 

pomocí CTD. Mezi LBD a TMD se nacházejí tři krátké polypeptidové řetězce (linkery) 

(Furukawa et al., 2005; Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). 
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Obrázek 1.1 Doménová organizace NMDA receptoru. Vlevo je zobrazena doménová organizace 

jedné podjednotky. Na extracelulární straně se nejvzdáleněji od membrány nalézá amino-terminální 

doména (ATD), na kterou navazuje ligand vázající doména (LBD) tvořená dvěma segmenty – S1 a S2. 

Membránu buňky (přerušovaná čára) protíná transmembránová doména (TMD) složená ze tří helixů 

M1, M3 a M4 a jedné krátké vratné smyčky M2, nalézající se na intracelulární straně membránové 

oblasti. TMD a LBD jsou propojeny třemi krátkými polypeptidovými řetězci – linkery. Intracelulárně 

je receptor zakončen karboxy-terminální doménou (CTD; převzato z (Traynelis et al., 2010)). Vpravo 

je zobrazen homologní model NMDA receptoru, složeného ze dvou GluN1 (modře) a dvou GluN2B 

(červeně) podjednotek (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). 

1.3.1. Geny a homologie podjednotek 

NMDA receptory jsou kódovány sedmi geny GRIN1, GRIN2A-D a GRIN3A-B (Traynelis 

et al., 2010). GluN1 podjednotka kódovaná GRIN1 je pak dále rozrůzněna pomocí osmi 

známých sestřihových variant (1a/b – 4a/b), které se liší v přítomnosti exonů 21 a 22 v CTD 

(1-4) a přítomností exonu 5 (a-b) v ATD (Stephenson, 2006). Alternativní sestřih mRNA byl 

pozorován v menší míře také u GluN2 a GluN3 podjednotek. Sestřihové varianty byly 

u GluN2 podjednotek nalezeny pro GluN2B a GluN2D podtypy (Ishii et al., 1993; Tabish a 

Ticku, 2004). Další sestřihová varianta byla nalezena rovněž v případě GluN3A podjednotky, 

která se však nachází pouze u potkanů (Sun et al., 1998). Jednotlivé GluN2 podjednotky jsou 

s ohledem na aktivaci shodným ligandem a funkční podobnost nejvíce homologní v 

oblasti LBD (63 %) a TMD (73 %). Nižší homologii lze pozorovat v ATD (19 %), přičemž 

CTD se zdají být jedinečné, bez zřetelné homologie. Porovnáním všech typů podjednotek 

NMDA receptorů lze pozorovat podobný trend homologie, avšak procentuálně nižší, což je 

logické, vzhledem k  odlišné funkci podjednotek a vazbě jiného ligandu (Traynelis et al., 

2010).  
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1.3.2. Podjednotkové složení 

NMDA receptory jsou, na rozdíl od AMPA a kainátových receptorů, bezvýhradně 

heteromery. Z počátku data naznačovala existenci NMDA receptorů složených ze dvou 

rozdílných typů podjednotek, přičemž dvě z nich jsou obligatorní GluN1 podjednotky, které 

tvoří tetramer s dalšími dvěma identickými GluN2 nebo GluN3 podjednotkami (Traynelis et 

al., 2010). Krystalové struktury ukázaly, že jednotlivé podjednotky jsou v kompletním  

NMDA tetrameru uspořádány dle střídajícího motivu, označovaného 1-2-1-2, tedy kde se 

střídá jeden typ podjednotky (GluN1) s druhým typem (GluN2/3; Obr. 1.1) (Karakas a 

Furukawa, 2014). Teprve nedávno se ukázalo, že nezanedbatelné množství NMDA receptorů 

se nachází ve formě heterotrimerů, které mohou být složeny z různých izoforem GluN1 

podjednotek (Yi et al., 2018), z různých typů GluN2 podjednotek (Stroebel et al., 2014; Lu et 

al., 2017) nebo dokonce v kombinaci, kdy je receptor složen z jedné GluN2 a jedné GluN3 

podjednotky, avšak pro existenci tohoto typu receptoru v CNS existují pouze nepřímé důkazy, 

založené na funkčních vlastnostech (Perez-Otano et al., 2016). Pro heterotrimerní kombinaci 

GluN1/GluN2A/GluN2B byla nedávno získána krystalová struktura, což potvrdilo možnost 

spojení tří různých typů podjednotek (Lu et al., 2017).  

Podjednotkové složení NMDA receptorů je závislé na jednotlivých oblastech CNS, typu 

nervových a gliových buněk, ve kterých se exprimují, či dokonce na oblasti v rámci 

jednotlivých buněk (Traynelis et al., 2010). Rozdílná exprese GluN2 podjednotek byla 

pozorována také v průběhu vývoje jedince. GluN2B a GluN2D podjednotky jsou 

exprimovány především prenatálně, zatímco první exprese mRNA kódující GluN2A a 

GluN2C podjednotky se objevuje v období porodu (Lau a Zukin, 2007). Jednotlivé GluN2 a 

GluN3 podjednotky vnášejí do NMDA receptorům své charakteristické funkční a 

farmakologické vlastnosti, které je možné odlišit pomocí elektrofyziologických měření. 

Především se jedná o rozdíly v napěťově závislé blokádě prostřednictvím Mg
2+

, rozdíly 

v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru a rozdílnou propustnost pro Ca
2+

 

(Kehoe et al., 2013; Wyllie et al., 2013). 

1.3.3. Amino-terminální doména (ATD) 

NMDA receptory mají definovanou strukturu, rozdělenou na jednotlivé domény. ATD se 

nachází extracelulárně a je složena z dvou částí – R1 a R2 (Obr. 1.1), tvarem připomínajících 

rozevřenou škebli (angl. „clamshell-like“), které jsou propojeny polypeptidovými smyčkami 

(Karakas et al., 2009; Furukawa, 2012). Všechny NMDA receptory v této oblasti rovněž 
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obsahují krátký signální polypeptidový řetězec, který je po dosažení membrány proteolyticky 

odštěpen. Receptory s deletovanou ATD neztrácejí své funkční vlastnosti, z čehož lze usoudit, 

že tato část receptoru zastává pouze regulační funkci. Váže se zde několik modulačních látek, 

jako jsou Zn
2+

 nebo ifenprodil (oba negativní modulátory) (Furukawa, 2012). ATD jako 

taková reguluje míru desenzitizace, deaktivace nebo pravděpodobnost otevření iontového 

kanálu NMDA receptorů (Yuan et al., 2009).  

1.3.4. Ligand vázající doména (LBD) 

LBD, podobně jako ATD, tvarem připomíná rozevřenou škebli a je tvořena dvěma 

segmenty – S1 a S2 (Obr. 1.1). V oblasti LBD panuje mezi jednotlivými GluN podjednotkami 

18 % homologie. V této doméně se nachází vazebná místa pro endogenní neuropřenašeče, L-

glycin (dále pak jen glycin; platí pro GluN1 a GluN3 podjednotky) a L-glutamát (dále pak jen 

glutamát; platí pro GluN2 podjednotku) (Traynelis et al., 2010). Do stejných míst se vážou 

také kompetitivní antagonisté a LBD je rovněž místem alosterické modulace (Acker et al., 

2011; Kane a Costa, 2015; Hackos a Hanson, 2017). Segmenty S1 a S2 u GluN1/GluN2 

dimerů jsou v asymetrickém kontaktu, kde vrchní S1 domény tvoří dimer, což má za následek 

velmi nízkou pohyblivost horní části LBD. Naopak spodní S2 segment dimery netvoří, a tím 

pádem je relativně více pohyblivý (Furukawa et al., 2005; Karakas a Furukawa, 2014; Lee et 

al., 2014). Tato vlastnost je patrná na krystalových strukturách s navázaným agonistou, kde 

dochází k uzavření vazebného místa přesunem spodního S2 segmentu směrem k hornímu S1 

segmentu, který si zachovává strukturu a pozici shodnou se stavem bez navázaného agonisty 

(Furukawa et al., 2005; Yao et al., 2013). Právě tento konformační pohyb se zdá být 

významný v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru.  

1.3.5. Transmembránová doména (TMD) 

Součástí NMDA receptoru je iontový kanál, který se nachází v oblasti TMD. TMD je 

tvořena třemi transmembránovými α-helixy, M1, M3 a M4, a jednou krátkou vratnou M2 

smyčkou, nacházející se na intracelulární straně membrány (Obr. 1.1). Tato část NMDA 

receptoru je mezi GluN podjednotkami konzervovaná z 14 %. M3 helixy a M2 smyčky 

v kompletním tetrameru vytváří vlastní iontový kanál, přičemž M2 smyčka tvoří nejužší část, 

a vytváří tak filtr, určující selektivitu k iontům. M3 helixy tvoří velmi těsné uspořádaní kolem 

vlastního póru receptoru, zatímco zbylé M1 a M4 helixy se nachází více na periferii, okolo 

iontového kanálu (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014).  
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Součástí M3 helixů je konzervovaný aminokyselinový SYTANLAAF (číslování 

aminokyselin: S = 1 a F = 9) motiv, který lze nalézt u všech typů glutamátových receptorů. 

Mutace T3A, A4C a A7C v GluN1 podjednotce a mutace A4C a A7C v GluN2 podjednotce, 

nalézající se v SYTANLAAF motivu, tvoří iontový kanál, který je konstitutivně (spontánně) 

otevřený (Kashiwagi et al., 2002; Sobolevsky et al., 2007; Chang a Kuo, 2008; Xu et al., 

2012). Molekulární modelování dále naznačuje existenci kruhu čtyř threoninů (TTTT-motiv) 

v SYTANLAAF motivu, který stabilizuje konformaci iontového kanálu v zavřeném stavu 

(Vyklicky et al., 2015). Zbylé části TMD (pre-M1, M1 a M4) mají modulační vliv na 

otevírání kanálu (Villarroel et al., 1998; Ogden a Traynelis, 2013). TMD je místem účinku 

celé řady různých typů blokátorů iontového kanálu, jako například MK-801, ketaminu, či 9-

aminoakridinu (Traynelis et al., 2010).  

1.3.6. TMD-LBD linkery 

LBD a TMD jsou propojeny třemi krátkými polypeptidovými řetězci – linkery (Obr. 1.1). 

Současné poznatky ukazují, že linkery jsou přímo mechanicky zapojeny do převodu 

konformační energie LBD na iontový kanál (Sobolevsky et al., 2004; Kazi et al., 2014). 

Linkery jsou označeny podle jejich pozice a směru: S1-M1, M3-S2 a S2-M4, kde S označuje 

segment LBD a M transmembránový helix. M3-S2 linkery jsou středové polypeptidové 

řetězce, přímo propojující S2 segmenty z LBD s  M3 helixy, formujícími iontový kanál. S1-

M1 a S2-M4 linkery se nalézají více na periferii, a jejich přesná funkce je doposud méně 

objasněna (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014).  

Na M3-S2 linkeru u GluN1 podjednotky se nalézá DRPEER motiv, představující 

extracelulární vazebné místo pro vápenaté ionty, jež moduluje jejich průchod skrze iontový 

kanál NMDA receptoru (Watanabe et al., 2002). Mutační analýza oblasti M3-S2 linkeru 

u GluN1 podjednotky odhalila citlivost této části receptoru vůči pH (Low et al., 2003). 

Srovnání aminokyselinové sekvence M3-S2 linkerů u jednotlivých podjednotek NMDA 

receptorů ukazuje na variabilitu této oblasti mezi GluN1 a GluN2 podjednotkami. To může 

mít za následek rozdílnou lokální strukturu, která může být příčinou odlišné role jednotlivých 

podjednotek v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru (Obr. 1.2). Nízkou 

variabilitu lze naopak pozorovat mezi jednotlivými GluN2 podjednotkami. AMPA a 

kainátové receptory mají tento linker téměř identický, přičemž se od podjednotek NMDA 

receptorů výrazně liší. Rozdílné sekvence a struktury M3-S2 linkerů u jednotlivých iGluR by 

mohly být jedním z důvodů pro odlišné funkční vlastnosti a význam těchto receptorů (Lester 

et al., 1990). 
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Obrázek 1.2 Aminokyselinová sekvence M3-S2 linkerů jednotlivých podjednotek NMDA 

receptorů. Šedě jsou vyznačeny aminokyseliny, které jsou součástí M3 helix nebo S2 segment LBD. 

Bez označení je pak zobrazeno aminokyselinové složení jednotlivých M3-S2 linkerů. 

1.3.7. Karboxy-terminální doména (CTD) 

CTD, lokalizovaná intracelulárně, je nejvíce variabilní částí NMDA receptoru, pro niž 

zatím nebyla určena žádná struktura, kromě krátké části s navázaným Ca
2+

/kalmodulinem 

(Ataman et al., 2007). CTD se mezi jednotlivými podjednotkami NMDA receptorů liší 

sekvencí a délkou řetězce. CTD je místem výrazné post-translační modifikace. CTD rovněž 

stabilizuje receptor, kotví ho k cytoskeletu buňky, a obsahuje vazebná místa pro mnoho 

regulačních molekul, které ovlivňují NMDA receptory umístěné na membráně. Podobně jako 

u ATD, delece CTD nemá vliv na funkci NMDA receptorů jako takovou, avšak dochází 

ke změnám v jejich regulaci a některých funkčních vlastnostech (Traynelis et al., 2010; Maki 

et al., 2012).  

1.3.8. Orientace domén 

Velmi důležitým aspektem struktury NMDA receptorů je orientace domén jednotlivých 

podjednotek v rámci tetrameru (Obr. 1.3A). NMDA receptory tvoří tetramery ze dvou dimerů, 

kde ATD a LBD tvoří páry s dvojčetnou symetrii, zatímco TMD se skládají do čtyřčetné 

symetrie (označována jako pseudo-). Tento nesoulad mezi symetrií LBD a TMD může mít 

vliv na funkci receptoru, kde jednotlivé M3-S2 linkery mají odlišnou orientaci vůči 

membráně. V případě GluN1/GluN2 receptoru vedou linkery GluN1 rovnoběžně s osou 

celého tetrameru kolmo k membráně, zatímco linkery GluN2 vedou šikmo od osy tetrameru 

více směrem do stran LBD (Obr. 1.3B) (Furukawa et al., 2005; Karakas a Furukawa, 2014; 

Lee et al., 2014). Další důležitou vlastností, jež má význam pro funkci NMDA receptoru, je 

existence alosterické kooperace mezi ATD a LBD (Zheng et al., 2001; Gielen et al., 2008; 

Zhu et al., 2013). 
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Obrázek 1.3 Orientace domén a M3-S2 linkerů u NMDA receptorů. (A) Struktury ATD, LBD a 

TMD u GluN1/GluN2B receptoru, zobrazené z horního pohledu. Nalevo od struktur je zobrazeno 

schematické znázornění orientace jednotlivých domén, přičemž přerušovaná čára představuje 

propojení dvou dimerů (převzato z (Karakas a Furukawa, 2014)). (B) Struktura a orientace M3-S2 

linkerů z bočního pohledu na receptor, kde je vyznačen M3 helix z TMD a spodní S2 segment z LBD. 

 

1.4. Proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru 

Přesný mechanismus procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru není doposud 

zcela rozklíčován, neboť stále chybí detaily jednotlivých kroků otevírání. Příčinou je velký 

počet funkčních stavů NMDA receptoru, a také limity dostupných experimentálních metod, 

které nejsou schopny dostatečně přesně popsat strukturu některých oblastí NMDA receptoru, 

významných pro proces otevírání. Z těchto důvodů doposud chybí krystalové struktury, 

zachycující NMDA receptory v různých fázích procesu otevírání, s dostatečným rozlišením v 

oblastech TMD a linkerů, propojujících TMD a LBD. Proto jsme prozatím odkázáni pouze 

na homologní modely, kde jsou struktury s nízkým rozlišením doplněny výpočetně  a přechod 

ze zavřeného do otevřeného stavu je simulován pomocí molekulární dynamiky. 

Základní představa o procesu otevírání iontového kanálu glutamátových receptorů, která 

je založena na sekvenci několika po sobě jdoucích kroků, při nichž dochází ke konformačním 

změnám, byla poprvé upřesněna pomocí dat z krystalových struktur AMPA (Sobolevsky et 
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al., 2009) a kainátových (Mayer, 2005) receptorů. Obecně, proces otevírání začíná vazbou 

ligandu do jeho vazebného místa na LBD, která je doprovázena změnou konformace LBD, 

což vede k přiblížení spodního S2 segmentu a horního S1 segmentu, čímž se primárně zabrání 

disociaci agonisty. Tato změna se šíří směrem k TMD, a ve svém důsledku vede k otevření 

iontového kanálu (Mayer a Armstrong, 2004). Tyto základní informace o mechanismu 

otevírání byly následně upřesněny pomocí dat z několika dalších krystalových struktur 

AMPA receptorů, jež byly zachyceny v různých stavech s navázanými agonisty nebo 

antagonisty (Durr et al., 2014; Chen et al., 2014; Yelshanskaya et al., 2014). V případě 

AMPA receptorů se dokonce podařilo zachytit receptor v takové konformaci, která by mohla 

představovat otevřený stav (Twomey et al., 2017).  

Iontový kanál NMDA receptoru se efektivně otevírá až po obsazení všech čtyř vazebných 

míst a v závislosti na podjednotkovém složení je k aktivaci potřeba buď pouze glycin 

(GluN1/GluN3 receptory) (Chatterton et al., 2002), nebo glycin spolu s glutamátem 

(GluN1/GluN2 receptory) (Benveniste a Mayer, 1991; Clements a Westbrook, 1991). Existují 

důkazy, že v CNS se, kromě glycinu, na NMDA receptory váže také L-serin. Předpokládá se, 

že glycin aktivuje NMDA receptory lokalizované spíše extrasynapticky, zatímco L-serin 

aktivuje synaptické NMDA receptory (Papouin et al., 2012). 

1.4.1. Kinetické schéma 

Kinetické schéma makroskopického proudu NMDA receptorů, vyvolaného aplikací 

glutamátu, je popsáno zjednodušeným pětistavovým schématem (Obr. 1.4) (Lester a Jahr, 

1992). Glycin je z tohoto schématu vypuštěn, neboť se v synaptické štěrbině běžně vyskytuje 

ve vysoké koncentraci (4,6 µM), která je brána jako saturující. Experimentálně to bylo 

ověřeno přidáním 100 µM exogenního glycinu, které nemělo na kinetiku NMDA receptorů 

žádný vliv (Billups a Attwell, 2003). Přechod mezi jednotlivými stavy je dán rychlostními 

konstantami. První tři stavy představují situace, kdy: (i) receptor (R) není obsazen agonisty 

(A), (ii) receptor je obsazen pouze jedním agonistou (RA), nebo (iii) receptor je obsazen 

dvěma agonisty (RAA). Ze stavu RAA může receptor přecházet do otevřeného (O) nebo 

desenzitizovaného (D) stavu. 
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Obrázek 1.4 Pětistavové kinetické schéma makroskopického proudu glutamátových receptorů. 

Receptor (R) se může nacházet ve stavu, kdy (i) není obsazen agonistou (A), (ii) je obsazen jedním 

agonistou (RA), nebo (iii) je obsazen dvěma agonisty (RAA). Ze stavu RAA může receptor přecházet 

do otevřeného (O) nebo desenzitizovaného (D) stavu. Přechody mezi jednotlivými stavy jsou 

charakterizovány rychlostními konstantami (k) a přechod je také závislý na koncentraci agonisty [A]. 

Rychlostní konstanty 2[A]K+a a [A]K+a charakterizují rychlost navázání prvního, resp. druhého 

agonisty, a naopak, konstanty k-a a 2k-a značí rychlost odvázání prvního resp. druhého agonisty. 

Přechod mezi RAA na O stavy je charakterizován rychlostní konstantou otevření (ko) a zavření (kz). 

Rychlostní konstanty desenzitizace (kd) a resenzitizace (kr) charakterizují přechod mezi RAA a D 

stavy. Převzato z (Lester a Jahr, 1992). 

 

Je známo, že rychlostní konstanty otevření a zavření (ko a kz) jsou výrazně rychlejší, ve 

srovnání s rychlostními konstantami desenzitizace a resenzitizace (kd a kr). Z tohoto důvodu 

dochází nejprve k rychlému opakovanému přechodu mezi RAA a O stavy, který je po nějaké 

době přerušen přechodem do D stavu, trvajícím i několik sekund. Tento proces lze pozorovat 

na elektrofyziologických záznamech z jednotlivých kanálů v přítomnosti saturujících 

koncentrací glycinu a glutamátu, kdy můžeme sledovat tzv. salvu otevření, která je následně 

přerušena delším zavřením, představujícím právě receptor v D stavu (Obr. 1.5A) (Gibb a 

Colquhoun, 1991). Parametr, vyjadřující jakou část doby iontový kanál receptoru stráví v 

otevřeném stavu, se nazývá pravděpodobnost otevření (Po) a v tomto schématu představuje 

poměr rychlostních konstant ko a kz dle vztahu Po = ko/(ko+kz). Jedná se v podstatě o dobu, po 

kterou se receptor po určitý časový úsek nachází v otevřeném stavu. Hodnota Po u NMDA 

receptorů je závislá na vnějších podmínkách, jako například pH, či přítomnost dvojmocných 

iontů (Vyklicky et al., 1990; Popescu a Auerbach, 2003), a také na podjednotkovém složení 

jednotlivých receptorů. V závislosti na technice měření mají receptory obsahující GluN2A 

podjednotku Po okolo 40 %, v případě GluN2B podjednotky okolo 10 % a u GluN2C, 

případně GluN2D podjednotky pouze okolo 2 %  (Traynelis et al., 2010). 
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Obrázek 1.5 Záznamy proudových odpovědí GluN1/GluN2B receptorů. (A) Záznam proudové 

odpovědi, snímané z jednoho kanálu pomocí metody dotyku s buňkou (bez narušení membrány). Ze 

záznamu je patrná „salva“ otevření (O), kde kanál rychle přechází z RAA do O stavu. Mezi salvami je 

patrné, kdy se receptor nachází v D stavu. (B) Záznam makroskopické proudové odpovědi z více 

kanálů při snímání z „celé buňky“. Po aplikaci glutamátu lze pozorovat rychlý nástup odpovědi, a 

následně je zde patrný mírný pokles odpovědi, značící časově závislou desenzitizaci. Odpověď je 

přerušena odmytím agonisty, přičemž na záznamu z GluN1/GluN2B receptorů je patrná pozvolnější 

deaktivace. 

1.4.2. Desenzitizace 

Desenzitizovaný stav receptoru je situace, kdy je sice receptor obsazen agonisty, ale přes 

iontový kanál neproudí žádné ionty. NMDA receptory, na rozdíl od dalších typů 

glutamátových receptorů, desenzitizují pouze mírně a nástup desenzitizace je u nich pomalý. 

Receptory obsahující GluN2C a GluN2D podjednotky dokonce nepodléhají téměř žádné 

desenzitizaci (Traynelis et al., 2010).  

Existuje několik typů desenzitizace NMDA receptoru. Při měření proudů snímaných 

z „celé buňky“ lze pozorovat časově závislou desenzitizaci NMDA receptoru (Obr. 1.5B), za 

kterou je zodpovědná pomalá konstanta kr (Geoffroy et al., 1991). Existuje také na glycinu 

závislá desenzitizace, která je dána negativní kooperativitou vazebných míst pro glycin a 

glutamát, kdy vazbou glutamátu dochází ke snížení afinity receptoru vůči glycinu. Tedy, 

při nízké koncentraci glycinu dochází během aplikace glutamátu ke snížení proudových 

odpovědi (Mayer et al., 1989b). Do kategorie desenzitizace lze zařadit i na vápenatých 

iontech závislou inaktivaci, která nastává v důsledku aplikace agonistů v přítomnosti 

fyziologické koncentrace Ca
2+

. Tyto ionty tečou skrze kanál a hromadí se ve vnitřním 

prostředí buňky, kde pravděpodobně způsobují destabilizaci cytoskeletu, ke kterému je 

NMDA receptor ukotven (Rosenmund a Westbrook, 1993; Vyklicky, 1993).  

Měřením chimerických NMDA receptorů, obsahujících desenzitizující GluN2A 

podjednotku a nedesenzitizující GluN2C podjednotku, byla vytipována místa v pre-M1 a M1 

oblasti, kritická pro rychlou glycinovou a na Ca
2+

 nezávislou desenzitizaci NMDA receptoru 
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(Krupp et al., 1998; Villarroel et al., 1998; Thomas et al., 2006). I přes všechny tyto poznatky 

zůstávají strukturní determinanty desenzitizace stále neobjasněny. Teprve v nedávné době se 

podařilo nalézt první strukturní motiv v pre-M1 oblasti, který by mohl být zodpovědný 

za zvýšenou desenzitizaci u AMPA receptorů, ve srovnání s NMDA receptory. Mutací 

fenylalaninu na pozici 540 u GluN1 podjednotky za leucin, který se u AMPA receptorů 

nalézá na homologním místě, bylo docíleno zvýšené desenzitizace, jež je srovnatelná 

s desenzitizací u AMPA receptorů (Alsaloum et al., 2016). 

1.4.3. Afinita 

Přechod mezi jednotlivými stavy v rámci kinetického schématu je, kromě rychlostních 

konstant, definován také koncentrací agonisty (Obr. 1.4). S koncentrací agonisty je spjata 

afinita vazebného místa na jednotlivých podjednotkách k daným agonistům. Afinita je 

definována jako koncentrace, při které je dosaženo poloviny maximální odpovědi na aplikaci 

dané látky (hodnota EC50). Hodnota EC50 pro glutamát je rozdílná pro jednotlivé GluN2 

podjednotky, a vzhledem k  rozdílné míře negativní kooperativity u různých podjednotkových 

kombinací, je rovněž hodnota EC50 pro glycin závislá na podjednotkovém složení. Kooperace 

jednotlivých vazebných míst je vyjádřena prostřednictvím Hillova koeficientu (h), přičemž h 

> 1 značí pozitivní kooperaci mezi vazebnými místy (Weiss, 1997). EC50 pro glutamát se 

u rekombinantních GluN1/GluN2A-D receptorů postupně snižuje a dosahuje hodnot: 3,3 µM; 

2,9 µM; 1,7 µM a 0,51 µM (pro GluN2A-D podjednotky, respektive). EC50 pro glycin se 

rovněž postupně snižuje a pro rekombinantní GluN1/GluN2A-D receptory dosahuje hodnot: 

1,1 µM; 0,72 µM; 0,34 µM a 0,13 µM, respektive (Traynelis et al., 2010). 

1.4.4. Vodivost 

Dalším parametrem v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je jednotková 

vodivost iontového kanálu, tedy míra procházejícího proudu při daném napětí. Vodivost 

iontového kanálu NMDA receptoru je rovněž závislá na podjednotkovém složení, a kromě 

hlavního vodivostního stavu se u NMDA receptorů objevuje vodivostní podstav, který je 

pravděpodobně zapříčiněn přítomností dvojmocných iontů (Popescu a Auerbach, 2003). 

Hlavní vodivostní stav rekombinantních receptoru obsahujících GluN2A a GluN2B 

podjednotky se pohybuje okolo 50 pS a vedlejší vodivostní stav okolo 40 pS (výskyt 

v poměru 4:1). Vodivostní stavy rekombinantních receptorů obsahujících GluN2C a GluN2D 

podjednotky jsou nižší a pohybují se okolo 35 pS a 20 pS (výskyt v poměru 3:1) (Stern et al., 

1992; Wyllie et al., 1996). 
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1.4.5. Krystalové struktury a proces otevírání iontového kanálu NMDA 

receptoru 

První krystalové struktury kompletního NMDA receptoru s navázanými agonisty, 

antagonisty a blokátory se podařilo vyřešit teprve v roce 2014 (Karakas a Furukawa, 2014; 

Lee et al., 2014), tedy více jak 5 let poté, co byla prvně popsána struktura homomerního 

GluA2 receptoru (Sobolevsky et al., 2009). Postupně přibyly i další struktury, zachycující 

receptor v inaktivovaném nebo pravděpodobně desenzitizovaném stavu s navázanými 

agonisty, v inhibovaném stavu s navázanými antagonisty, ve stavu s navázanými agonisty a 

modulátorem (Zhu et al., 2016) a také v aktivovaném stavu s navázanými agonisty (Tajima et 

al., 2016). Nicméně aby tyto velmi cenné struktury bylo možné získat, obsahují různé 

modifikace v sekvenci (delece, substituce) a některé části receptoru byly stabilizovány 

pomocí uměle zavedených cysteinových můstků mezi jednotlivými podjednotkami na 

úrovni ATD, stejně jako v oblasti TMD. Především v těchto strukturách zcela chybí přesná 

strukturní data pro oblasti linkerů a TMD, což znemožňuje kompletní charakterizaci procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, při němž právě linkery a TMD hrají důležitou 

roli. 

Na rozdíl od oblastí TMD a linkerů, jsou změny struktury v oblasti ATD a LBD 

při procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru mnohem lépe popsány. Do procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru se zapojuje zejména LBD a TMD, zatímco ATD 

má spíše regulační úlohu (Yuan et al., 2009). Z krystalových struktur je patrné, že mezi ATD 

a LBD existuje u NMDA receptoru velmi těsná interakce, založená na poměrně velké styčné 

ploše mezi oběma doménami (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). Krystalové 

struktury s navázanými agonisty, jež zachycují stav NMDA receptoru, který se blíží představě 

receptoru v otevřeném stavu, ukázaly na existenci tří konformací: dvou neaktivních a jednoho 

aktivovaného stavu (Tajima et al., 2016). I když se dvě z těchto konformací popisují jako 

neaktivní stavy, nelze vyloučit, že se jedná o desenzitizovaný stav nebo stav předcházející 

otevření, jenž byl pozorován u ostatních typů glutamátových receptorů (Durr et al., 2014).  

Z těchto struktur je patrné, že architektura ATD v otevřeném stavu receptoru (R1 a R2 

části svírají úhel 14-21°) se překvapivě příliš neliší od tzv. apo-stavu, tedy stavu, kdy receptor 

není obsazen agonisty. Nicméně během otevírání iontového kanálu NMDA receptoru dochází 

k několika konformačním změnám. Změnu konformace ATD lze pozorovat především 

při porovnání apo-stavu s inhibovaným stavem, kdy dochází k uzavření štěrbiny mezi R1 a 

R2 částmi u GluN2B podjednotky o 20° (Obr. 1.6A), a dále pak 15° rotaci GluN1 a GluN2 



27 

 

ATD homodimerů směrem od sebe (Obr. 1.6B). U neaktivovaného stavu NMDA receptoru je, 

podobně jako u inhibovaného stavu, zachována 15° rotace GluN1 a GluN2 ATD 

homodimerů, ale prostor mezi R1 a R2 částmi je více otevřený (Obr. 1.7). Přechod z 

neaktivovaného stavu na otevřený stav způsobí relativně větší rozevření R1 a R2 částí (Obr. 

1.8A) a zpětnou rotaci GluN1 a GluN2 ATD homodimerů směrem k sobě (Obr. 1.8B). Dále 

pak dochází k protisměrné 12° rotaci jednotlivých GluN1/GluN2 ATD heterodimerů proti 

sobě (Obr. 1.8C). Jednotlivé stavy se také liší vzdáleností mezi jednotlivými ATD dimery 

(Obr. 1.9).  Kromě změn konformace ATD při přechodu z neaktivní na aktivní formu 

receptoru dochází rovněž ke změnám konformace v LBD, kde jednotlivé GluN1/GluN2 LBD 

heterodimery rotují o 13,5° směrem nahoru (Obr. 1.10). Bohužel, struktura zachycující 

receptor v otevřeném stavu neobsahuje oblast TMD a linkerů mezi LBD a TMD, a to 

pravděpodobně z důvodu větší strukturní dynamiky této části receptoru (Tajima et al., 2016).  

 

Obrázek 1.6 Porovnání struktur ATD u GluN1-1b/GluN2B receptoru, zachycených v apo- a 

inhibovaném funkčním stavu. (A) Struktura ATD u GluN2B podjednotky z bočního pohledu, kde je 

znázorněno uzavření štěrbiny mezi jednotlivými částmi ATD prostřednictvím posunu R2 části o 20° 

v inhibovaném stavu (šedě), oproti apo-stavu (žlutě) receptoru. (B) Pozice jednotlivých částí ATD je 

znázorněna z bočního pohledu v apo-stavu (barevně) a v inhibovaném stavu (šedě), kde lze 

v inhibovaném stavu pozorovat 15° rotaci ATD u jednotlivých podjednotek směrem od sebe, oproti 

apo-stavu receptoru. Vzdálenost byla měřena mezi aminokyselinami GluN1-1b(K178) a 

GluN2B(N184). NT resp. CT značí amino-terminální resp. karboxy-terminální konec receptoru. 

Obrázek převzat z (Tajima et al., 2016). 
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Obrázek 1.7 Porovnání struktur ATD u GluN1-1b/GluN2B receptorů, zachycených 

v neaktivním a inhibovaném funkčním stavu. (A) Struktura ATD u GluN2B podjednotky z bočního 

pohledu, kde je znázorněno uzavření štěrbiny mezi jednotlivými částmi ATD prostřednictvím posunu 

R2 části o 14° v inhibovaném stavu (šedě), oproti neaktivnímu stavu (modře) receptoru. (B) Pozice 

jednotlivých částí ATD je znázorněna z bočního pohledu v neaktivním (barevně) a inhibovaném stavu 

(šedě), kde nebyla pozorována žádná výrazná změna pozice (v rámci) ATD u jednotlivých 

podjednotek. Vzdálenost byla měřena mezi aminokyselinami GluN1b(K178) a GluN2B(N184). 

Obrázek převzat z (Tajima et al., 2016). 

 

 

 

Obrázek 1.8 Porovnání struktur ATD u GluN1b/GluN2B receptoru, zachycených v neaktivním 

a aktivním funkčním stavu. (A) Struktura ATD u GluN2B podjednotky z bočního pohledu, kde je 

znázorněno otevření štěrbiny mezi jednotlivými částmi ATD posunem R2 části o 8° v aktivním stavu 

(žlutě), oproti neaktivnímu stavu (modře) receptoru. (B) Pozice jednotlivých části ATD je znázorněna 

z bočního pohledu v neaktivním (červeně a modře) a aktivním stavu (žlutě), kde je v aktivním stavu 

pozorována 9° rotace ATD u jednotlivých podjednotek směrem k sobě, oproti neaktivnímu stavu 

receptoru. Vzdálenost byla měřena mezi aminokyselinami GluN1b(K178) a GluN2B(N184). (C) 

Pozice jednotlivých částí ATD je znázorněna z horního pohledu, kde je dochází k 12° rotace 

jednotlivých GluN1/GluN2 ATD heterodimerů vůči sobě v aktivním stavu (žlutě), oproti neaktivnímu 

stavu. Obrázek převzat z (Tajima et al., 2016). 
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Obrázek 1.9 Struktury NMDA receptoru zachycené v různých funkčních stavech. Z obrázku je 

patrná různá vzdálenost jednotlivých ATD dimerů v různých funkčních stavech receptoru. Struktura 

zachycená v aktivním stavu neumožňuje určit pozice M3-S2 linkerů a TMD. NT resp. CT značí 

amino-terminální resp. karboxy-terminální konec receptoru. Obrázek převzat z (Tajima et al., 2016). 
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Obrázek 1.10 Porovnání struktur LBD GluN1b/GluN2B receptoru zachycených v neaktivním a 

aktivním funkčním stavu. Struktury jsou zobrazeny z horního (A), z bočního (B) a dolního (C) 

pohledu a zachycují rotaci LBD dimerů o 13,5° (osa je vyznačena černým válcem) směrem nahoru 

k ATD v případě struktury zachycené v aktivním stavu (žlutá barva) oproti struktuře v neaktivním 

stavu (modrá a červená barva). Dále lze pozorovat posun aminokyseliny E658 nacházející se v M3-S2 

linkeru GluN2B podjednotky o 11 Å směrem do strany od osy receptoru. Napravo jsou z daného 

pohledu vykresleny schématické diagramy přechodu z neaktivního do aktivního stavu. Obrázek 

převzat z (Tajima et al., 2016). 
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Struktury, zachycující receptor ve stavu s navázaným antagonistou, ukázaly na  

konformační změny v LBD u jednotlivých podjednotek i reorganizaci LBD dimerů u NMDA 

receptorů (Obr. 1.11). Při porovnání vazby agonisty a antagonisty do vazebného místa 

na GluN1 podjednotce lze po navázání antagonisty pozorovat větší rozevření štěrbiny mezi S1 

a S2 segmentem LBD. Toto rozevření při vazbě antagonisty do vazebného místa na GluN2 

podjednotce není pozorováno. Z pohledu interakce jednotlivých domén v rámci tetrameru 

dochází po navázání antagonistů ke změně orientace z dvojčetné symetrie na symetrii 

čtyřčetnou (Obr. 1.11). Tato změna orientace je dána přetočením LBD u GluN2B 

podjednotky o 110° po směru hodinových ručiček v horizontální rovině. V případě 

desenzitizace nedochází k výrazné změně struktury LBD nebo změně organizace LBD dimerů 

(Zhu et al., 2016).  

 

Obrázek 1.11 Konformační změny LBD při procesu otevírání iontového kanálu NMDA 

receptoru. Z obrázku je patrná změna dvojčetné symetrie LBD, ve strukturách s navázanými agonisty 

v aktivním (zeleně) a desenzitizovaném stavu (modře), na symetrii čtyřčetnou v případě struktury s 

navázaným antagonistou (růžově). Obrázek převzat z (Zhu a Gouaux, 2017). 

1.4.6. M3-S2 linkery a proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru 

Mezi LBD a TMD se nacházejí tři krátké polypeptidové řetězce, propojující tyto dvě 

oblasti receptoru, které se s velkou pravděpodobností podílejí na přenosu konformační změny 

z LBD na TMD, po které dojde k otevření iontového kanálu. První důkazy o vlivu linkerů 

na proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru byly získány pomocí vnesení 

cysteinových mutací do aminokyselinové sekvence linkerů, spolu s aplikací sloučenin, které 

se na přístupné cysteiny vážou, čímž mění funkční vlastnosti receptoru (Sobolevsky et al., 

2007; Talukder et al., 2010). Přestože je M3-S2 linker považován za hlavní v procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, ukázalo se, že i zbylé linkery mají na tento 
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proces vliv (Talukder et al., 2010), přičemž je patrné, že v průběhu procesu otevírání 

iontového kanálu NMDA receptoru spolu jednotlivé linkery interagují (Talukder a Wollmuth, 

2011).  

V další studii, při níž byly provedeny bodové záměny aminokyselin za alanin, byla 

v případě receptorů s mutacemi v oblasti M3-S2 linkerů v blízkosti TMD pozorována určitá 

míra spontánní aktivity (Chang a Kuo, 2008). První přímý důkaz o mechanickém zapojení 

M3-S2 linkerů u NMDA receptorů byl získán přidáváním glycinových zbytků do M3-S2 

linkeru v blízkosti LBD, čímž se u mutovaného NMDA receptoru docílilo celkového 

utlumení aktivity, jehož podstatou je oslabení převodu konformační energie z LBD na TMD. 

Z této studie je patrné, že přidáváním glycinových zbytků se snižuje pravděpodobnost 

otevření iontového kanálu NMDA receptoru, avšak tyto mutace v oblasti M3-S2 linkerů mají 

u jednotlivých podjednotek rozdílný účinek. Přidání glycinových zbytků do M3-S2 linkeru 

u GluN1 podjednotky vede ke snížení doby otevření iontového kanálu, zatímco stejné mutace 

v GluN2 podjednotce vedou ke snížení frekvence otevírání iontového kanálu (Kazi et al., 

2014).  

Přestože jsou linkery v existujících strukturách špatně čitelné, lze u jednotlivých 

podjednotek pozorovat jednoznačně rozdílnou orientaci M3-S2 linkerů. M3-S2 linker 

u GluN1 podjednotky vede téměř kolmo k membráně, rovnoběžně s osou receptoru, zatímco 

stejný linker u GluN2 podjednotky vede spíše paralelně s membránou, napříč prostorem 

směrem do boku vůči LBD tetrameru (Obr. 1.3B) (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 

2014). Toto uspořádání může vysvětlit rozdílnou úlohu GluN1 a GluN2 podjednotek 

v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, a rovněž může pomoci objasnit 

specifické molekulární mechanismy alosterického propojení mezi glutamátovým a 

glycinovým vazebným místem (Mayer et al., 1989b). Ze struktury, zachycené v otevřeném 

stavu, lze pozorovat posun GluN2B(E658) zbytku v M3-S2 linkeru o 11 Å, oproti receptoru 

v neaktivovaném stavu (Obr. 1.10), což by mohla být jedna z důležitých konformačních změn 

v oblasti linkeru, jež se spolupodílí na otevírání iontového kanálu (Tajima et al., 2016). 

1.5. Farmakologie NMDA receptorů 

NMDA receptory mají velmi rozsáhlou farmakologii. Jednotlivé domény obsahují 

vazebná místa pro různé typy endogenních i exogenních látek (Obr. 1.12), přičemž některé 

látky se specificky vážou jen na určité podjednotky NMDA receptoru. Mezi látky, které 

ovlivňují NMDA receptory, patří jednomocné i dvojmocné ionty, aminokyseliny, polyaminy, 
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neurosteroidy a další.  NMDA receptory jsou rovněž citlivé na redoxní činidla (Aizenman et 

al., 1989).  

Látky působící na NMDA receptorech lze obecně dělit na základě toho, zda aktivitu 

receptoru ovlivňují pozitivně nebo negativně. Další dělení závisí na místě působení, kdy 

v případě vazby ligandu do vazebného místa, umístěného v LBD, mluvíme o agonistech 

(parciálních agonistech), jež receptor aktivují s různou účinností, či kompetitivních 

antagonistech, kteří se navážou do vazebného místa pro ligandy, ale nevyvolávají proudovou 

odpověď. Dále pak existují tzv. blokátory iontového kanálu, které blokují receptor vazbou 

přímo do iontového kanálu.  

Další významnou skupinou látek jsou alosterické modulátory, které mohou receptor 

modulovat pozitivně i negativně, avšak jejich vazebné místo je odlišné od vazebného místa 

pro agonisty a kompetitivní antagonisty (Traynelis et al., 2010). Alosterické modulátory jsou 

nejvíce zajímavé z pohledu nalezení potenciálně prospěšných látek, které by mohly být 

využity k léčbě chorob spjatých s NMDA receptory, a sice z důvodu, že tyto látky aktivitu 

neblokují, ani samy nevyvolávají, ale pouze modulují. Komplikací při vývoji nových 

léčebných látek je jejich specifita. Většina látek, kromě působení na NMDA receptorech, 

moduluje i celou řadu dalších receptorů. Správná kombinace působení látek na určité typy 

receptorů mohou být ku prospěchu, avšak je zde především snaha najít látky, které se 

na NMDA receptory vážou specificky, a v lepším případě vykazují selektivitu pro konkrétní 

podjednotkové složení NMDA receptoru.  
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Obrázek 1.12 Farmakologie NMDA receptoru. Na obrázku jsou vyznačena vazebná místa 

pro několik typů látek, o nichž je známo, že ovlivňují funkci NMDA receptorů. Je patrné, že 

látky se vážou na různé oblasti NMDA receptoru. Obrázek převzat z (Zhu a Gouaux, 2017). 

1.5.1. Agonisté a kompetitivní antagonisté 

NMDA receptory, složené z GluN1 a GluN2 podjednotek, jsou v CNS aktivovány 

kooperativní vazbou glycinu/serinu a glutamátu do příslušných vazebných míst. Kromě těchto 

přirozených agonistů existují tzv. parciální agonisté, jež receptor neaktivují s takovou 

účinností, jako plní agonisté. Tyto látky jsou specifické pro jednotlivé podjednotky a mají 

rozdílné afinity k daným vazebným místům. Parciálními agonisty GluN1 podjednotky jsou 

např. esenciální aminokyseliny (L-alanin) nebo jejich deriváty (D-cykloserin). Do vazebného 

místa GluN2 podjednotky se s nižší mírou účinnosti aktivace vážou analogy glutamátu 

(L-homocysteát, ibotenát) (Traynelis et al., 2010). Typickým příkladem kompetitivního 

antagonisty glycinového vazebného místa je kyselina 7-chlorokynurenová (7CKA) a 

nejznámějším kompetitivním antagonistou glutamátového vazebného místa je 

D-aminofosfovalerát (Davies a Watkins, 1982). Tyto látky mají při dosažení určité 

koncentrace schopnost vytěsnit přirozené agonisty, a tak zabránit aktivaci receptoru. 

1.5.2. Blokátory otevřeného kanálu 

Blokátory otevřeného kanálu jsou látky, vázající se v rámci iontového kanálu NMDA 

receptoru, kde brání toku iontů. Dají se rozdělit podle mechanismu blokády na dvě skupiny, 

přičemž první skupinu představují blokátory, které po uzavření kanálu zůstávají zachyceny 



35 

 

uvnitř (angl. „trapping“), a druhou skupinou jsou blokátory, které fyzicky blokují kanál a 

současně zabraňují odvázání agonistů (angl. „foot in the door“). „Trapping“ blokátory jsou 

většinou menší molekuly s vazebným místem hluboko uvnitř kanálu, u nichž je možné, že se 

iontový kanál po odvázání agonistů uzavře, a pro jeho odblokování je potřeba receptor 

opětovně aktivovat. „Foot in the door“ typy blokátorů jsou větší molekuly, které se nevážou 

tak hluboko do kanálu, ale fyzicky brání uzavření iontového kanálu, což rovněž zabrání 

odvázaní agonistů z jejich vazebného místa (Bolshakov et al., 2003).  

Mezi fyziologicky nejdůležitější blokátory otevřeného kanálu NMDA receptoru patří 

Mg
2+

 , které v koncentraci okolo 1 mM blokují NMDA receptory, umístěné postsynapticky 

v buňkách s vysokým záporným membránovým potenciálem, až do té doby, než dostatečná 

depolarizace, vyvolaná aktivací AMPA/kainátových receptorů, tento blok odstraní. 

Odblokování mimo jiné umožní vtok Ca
2+

 do buňky skrze NMDA receptory (Dingledine et 

al., 1999). Mg
2+

 patří do třídy „trapping“ blokátorů, tudíž jejich vazebné místo je hluboko 

v póru kanálu, přesněji se nalézá na linkeru, spojujícím M2 a M3 helix, kde asparaginy 

v pozici 616 u GluN1 i GluN2B podjednotky tento iont vážou (Mesbahi-Vasey et al., 2017; 

Fedele et al., 2018). 

Dalšími blokátory otevřeného kanálu jsou synteticky připravené látky, jako například 

memantin, amantadin, ketamin, dizocilpin (MK-801), či 9-aminoakridin (Traynelis et al., 

2010). Z těchto látek je pouze memantin používán klinicky, a sice pro léčbu Alzheimerovy 

choroby, protože jako jediný nezpůsobuje závažnější vedlejší účinky (Lipton, 1993). Vazebné 

místo pro memantin se nalézá v blízkosti vazebného místa pro Mg
2+

 (Fedele et al., 2018). 

MK-801 patří do skupiny „trapping“ blokátorů a pro jeho odmytí je potřeba mít receptor 

kontinuálně otevřený, přičemž doba odmytí se při záporném potenciálu (-70 mV) pohybuje 

okolo 90 min (prakticky ireverzibilní blokáda). Odblokování MK-801 lze výrazně urychlit 

pomocí kladných potenciálů, kdy se při +30 mV doba odmytí pohybuje okolo 2 min (Huettner 

a Bean, 1988). Blokáda prostřednictvím MK-801 vykazuje mírnou podjednotkovou závislost, 

neboť GluN2A/B podjednotky jsou k tomuto blokátoru přibližně dvojnásobně citlivější, než 

GluN2C/D podjednotky (Dravid et al., 2007). Na zvířecích modelech parkinsonismu, mrtvice 

a traumatu bylo prokázáno, že MK-801 má neuroprotektivní efekt, avšak podávání této látky 

vyvolává psychotické stavy a způsobuje degeneraci neuronů (Kovacic a Somanathan, 2010). 

Vazebné místo pro MK-801 se nalézá ve vestibulu iontového kanálu, kde po navázání 

způsobuje uzavření M3 helixů, přičemž látka vytváří zátku mezi M3 helixy a vratnými M2 

smyčkami v TMD u NMDA receptoru (Song et al., 2018). Mezi „foot in the door“ blokátory 
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lze rovněž zařadit některé inhibiční neurosteroidy, jako je endogenní pregnanolon sulfát (PA-

S, neboli 3α5βS; viz níže) (Vyklicky et al., 2015).  

1.5.3. Alosterické modulátory 

Alosterické modulátory NMDA receptor neblokují, ale mají pozitivní nebo negativní 

regulační účinek, přičemž jejich vazebné místo se nachází mimo vazebné místo pro agonisty. 

Do této kategorie patří celá řada látek, jako jsou jednomocné, či dvojmocné ionty, polyaminy, 

polyetanolamin, ifenprodil, a látky steroidního původu. 

Je známo, že NMDA receptory jsou citlivé na změny pH v jejich okolí, přičemž zvýšená 

koncentrace protonů snižuje Po receptoru, beze změny desenzitizace, či deaktivace (Banke et 

al., 2005). Účinek protonů je nezávislý na napětí, vazbě ligandu a jeho ionizaci (Traynelis a 

Cull-Candy, 1990; Vyklicky et al., 1990). Hodnota koncentrace vyvolávající polovinu 

maximální inhibice (IC50) se pro protony pohybuje okolo fyziologického pH (Traynelis a 

Cull-Candy, 1991), tudíž zvýšená synaptická aktivita, snižující hodnotu pH, může NMDA 

receptory selektivně inhibovat (Krishtal et al., 1987). Oblasti NMDA receptoru citlivé na 

změny pH byly nalezeny v rámci M3 helixu u obou podjednotek v konzervovaném 

SYTANLAAF motivu, a rovněž v oblasti M3-S2 linkeru u GluN1 podjednotky v blízkosti 

TMD (Low et al., 2003). 

Dalším modulátorem NMDA receptorů je Zn
2+

, který se vylévá ze synaptického 

zakončení společně s neurotransmitery (Assaf a Chung, 1984; Forsythe et al., 1988). Zn
2+

 

působí na receptor napěťově-závislým i napěťově-nezávislým způsobem, přičemž 

napěťově-závislá modulace způsobuje nízkoafinitní blokádu iontového kanálu, k níž dochází 

ve vestibulu iontového kanálu, podobně jako v případě Mg
2+

, avšak blokáda prostřednictvím 

Zn
2+

 je pouze parciální (Mayer et al., 1989a; Paoletti et al., 1997). K vysokoafinitní modulaci 

pomocí Zn
2+

 dochází v ATD (Mayer et al., 1989a; Karakas et al., 2009) a je závislá 

na podjednotkovém složení NMDA receptoru. Zn
2+

 se specificky váže na GluN2A/B 

podjednotky (na GluN2B s nižší afinitou), avšak ne na GluN2C/D podjednotky (Rachline et 

al., 2005). Negativní modulace Zn
2+

 způsobuje snížení frekvence a doby otevření iontového 

kanálu NMDA receptoru (Legendre a Westbrook, 1990). 

Spolu se Zn
2+ 

působí v ATD na NMDA receptoru také další alosterický modulátor – 

ifenprodil (Tajima et al., 2016). Tato látka se specificky váže pouze na GluN2B podjednotku, 

přičemž afinita k ostatním podjednotkám je přibližně 200-400-krát nižší (Williams, 1993).  

Kromě výše uvedených negativních modulátorů existují i pozitivní alosterické 

modulátory, ke kterým lze přiřadit polyaminy, jako je spermin a spermidin. Tyto látky se 
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přirozeně vyskytují v CNS a na NMDA receptory působí dvojím mechanismem. Receptory 

obsahující GluN2A/B podjednotky jsou polyaminy potencovány prostřednictvím zvýšení 

afinity ke glycinu. U receptorů obsahujících GluN2B podjednotku lze navíc pozorovat na 

glycinu nezávislou potenciaci (Williams, 1994; Pahk a Williams, 1997). 

V posledních letech byla vyvinuta celá řada látek, které prokazují výrazně vyšší 

selektivitu pro určitý typ podjednotky. Lze sem zařadit látky selektivní pro GluN2C/D 

podjednotky, jako je například látka s označením CIQ, látka s potenciačním účinkem, vázající 

se do oblasti M1 helixu v TMD, či naopak selektivní inhibitory GluN2C/D podjednotek 

s označením QNZ46 a DQP1105, vázající se do S2 segmentu v LBD (Ogden a Traynelis, 

2011). Zcela nové látky na bázi N-aryl benzamidu (NAB) se ukázaly jako selektivní negativní 

alosterické modulátory NMDA receptorů obsahujících GluN2C/D podjednotky, přičemž 

zástupce této skupiny, NAB-14, má více než 800-krát vyšší afinitu pro GluN2C/D 

podjednotky, než pro GluN2A/B podjednotky (Swanger et al., 2018). Vývoj podjednotkově 

specifických alosterických modulátorů látek, s ohledem na známé strukturní determinanty 

jejich působení, otevírá budoucí cestu k nalezení žádaných specifických modulátorů NMDA 

receptorů.  

1.5.4. Neurosteroidy 

Steroidy jsou organické látky odvozené ze steranu (cyklopentanperhydrofenantrenu), 

obsahující tři šestičlenné a jeden pětičlenný kruh (Obr. 1.13). Do této skupiny se řadí mnoho 

fyziologicky významných sloučenin, jako jsou vitamíny, hormony, žlučové kyseliny, a další. 

Jako neurosteroidy jsou označovány steroidy, syntetizované de novo v CNS z cholesterolu a 

dalších steroidních látek, kde mají přímý vliv na celou řadu ionotropních, mezi které patří 

glutamátové, glycinové, nikotinové acetylcholinové receptory a A-podtyp ionotropních 

receptorů pro kyselinu γ-aminomáselnou (GABAA receptory). Syntéza neurosteroidů probíhá 

v nervových i gliových buňkách, a sice v mitochondriích, endoplazmatickém retikulu a 

cytoplasmě za přítomnosti řady enzymů. Cytochrom P450scc v několika krocích štěpí 

postranní řetězec cholesterolu za tvorby pregnenolonu, který buď může být sulfotransferázou 

přeměněn na pregnenolon sulfát, nebo může být 17α-hydroxylázou konvertován na 

dehydroepiandrosteron, jenž může být dále sulfatován.  Pregnenolon je obecně výchozí látkou 

pro syntézu dalších neurosteroidů, majících vliv na NMDA receptorech (Kawato et al., 2003).  

Neurosteroidy mají na NMDA receptory pozitivní i negativní modulační efekt v závislosti 

na dané struktuře. Endogenně se vyskytující pregnenolon je sulfatován na C-3 uhlíku 

steranového jádra za vzniku pregnenolon sulfátu (PE-S), který má především potenciační 
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účinek, zatímco preganolon sulfát (PA-S), lišící se pouze absencí dvojné vazby mezi uhlíky 

C-5 a C-6 (Obr. 1.13), NMDA receptory inhibuje. Odlišné působení je dáno tvarem molekuly, 

přičemž PA-S z důvodu absence dvojné vazby má jednotlivé kruhy vůči sobě zalomeny, 

zatímco dvojná vazba u PE-S způsobuje, že struktura se stává více planární (Irwin et al., 

1994; Weaver et al., 2000). 

 

 

Obrázek 1.13 Základní struktury neurosteroidů s potenciačním a inhibičním působením. Horní 

struktura s očíslovanými uhlíky představuje základní kostru neurosteroidů – steran, který je složený ze 

tří šestičlenných a jednoho pětičetného kruhu. Spodní struktury reprezentují neurosteroidy s 

potenciačním (vpravo) a inhibičním (vlevo) účinkem. Inhibiční pregnanolon sulfát (PA-S) se liší 

pouze jednoduchou vazbou mezi uhlíky C5 a C6, oproti potenciačnímu pregnenolon sulfátu (PE-S). 

1.5.4.1. Neurosteroidy s potenciačním účinkem 

Potenciační neurosteroidy mohou mít rozdílný účinek na jednotlivá podjednotková 

složení NMDA receptoru. Příkladem je PE-S, který potencuje receptory obsahující GluN2A/B 

podjednotky dvakrát více než receptory obsahující GluN2C/D. Potenciační účinek PE-S je 

spjatý se zvýšením Po a zvýšením účinnosti glutamátu, a není závislý na otevření receptoru 

(tzv. „disuse-dependentní“) (Horak et al., 2004). Vedle potenciace má PE-S na NMDA 

receptorech také inhibiční účinek, přičemž inhibice receptorů obsahujících GluN2C/D 

podjednotky je výraznější (dva a půl krát), nežli u receptorů obsahujících GluN2A/B 

podjednotky (Horak et al., 2006). Vazebná místa pro rozdílné působení PE-S jsou odlišná a 

nacházejí se pravděpodobně na extracelulární straně receptoru, přičemž inhibiční místo může 

být společné s místem působení ostatních inhibičních neurosteroidů (Park-Chung et al., 1997; 
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Horak et al., 2006; Vyklicky et al., 2015). Přesné vazebné místo pro PE-S však není dosud 

známo. 

Závislost struktury na funkci v případě neurosteroidů s potenciačním účinkem je pouze 

částečně prozkoumána. Zdá se, že pro uchování potenciačního působení je nezbytná 

přítomnost negativně nabitého zbytku v 3β pozici na uhlíku C-3, spolu s dvojnou vazbou mezi 

uhlíky C-5 a C-6. V jedné z mála strukturně-aktivitních studií, které se zabývaly touto 

problematikou, byl použit různě dlouhý řetězec na uhlíku C-3 v kombinaci s různými 

modifikacemi na uhlíku C-17. V této studii bylo nalezeno deset analogů PE-S, které měly 

nižší hodnoty EC50, ve srovnání s PE-S, přičemž nejefektivnější analog, androst-5-en-3β-yl 

hemisukcinát (AND-hSuc), potencoval GluN1/GluN2B receptory přibližně 4-krát více, než 

endogenní PE-S (Krausova et al., 2018). Steroidy s potenciačním účinkem na NMDA 

receptorech jsou látky, které by mohly být případně využity pro obnovení hypofunkce NMDA 

receptorového systému v CNS. Již bylo v in vivo pokusech s behaviorálními testy na myších 

prokázáno, že PE-S zlepšoval paměť při testu vyhýbání se elektrickému šoku do tlapy (Flood 

et al., 1992). 

1.5.4.2. Neurosteroidy s inhibičním účinkem 

Neurosteroidy s inhibičním účinkem, jako je PA-S, negativně ovlivňují NMDA receptory 

prostřednictvím blokády iontového kanálu, avšak napěťově-nezávislým způsobem, což 

ukazuje na jiné vazebné místo a odlišný mechanismus inhibice, než v případě klasických 

blokátorů otevřeného iontového kanálu NMDA receptoru (Park-Chung et al., 1997; Petrovic 

et al., 2005). Inhibice PA-S spočívá ve snižování Po, a to především prodloužením doby 

zavření kanálu a hromadění receptorů v desenzitizovaném stavu, přičemž inhibice NMDA 

receptorů je mírně podjednotkově závislá (Petrovic et al., 2005; Kussius et al., 2009). 

Receptory obsahující GluN2C/D podjednotky jsou přibližně dvakrát více inhibovány 

prostřednictvím PA-S, než receptory obsahující GluN2A/B podjednotky. Inhibice je navíc 

nezávislá na typu sestřihové varianty GluN1 podjednotky.  

Inhibice PA-S způsobuje uzamčení glycinu a glutamátu v příslušných vazebných místech 

na LBD a odvazování PA-S z inhibice není závislé na aktivaci kanálu, což je častou 

charakteristikou „foot in the door“ typu blokátorů. Předpokládá se, že vazebné místo pro 

inhibiční neurosteroidy se nalézá na extracelulární straně receptoru a je přístupné pouze po 

aktivaci receptoru agonisty, přičemž se zdá, že pro inhibici je důležitá oblast mezi helixy M3 

a M4. Když byla tato oblast experimentálně vyměněna z GluN2C podjednotky na GluN2A/B 

podjednotky, objevila se u receptorů, obsahujících GluN2A/B podjednotky, odpověď s 
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výsledným fenotypem GluN2C podjednotky (Petrovic et al., 2005). Tyto výsledky však 

neodhalily konkrétní vazebné místo, ale spíše oblast, významnou pro přenos signálu při vazbě 

neurosteroidu. Teprve následující studie, zaměřená na oblasti M1 a M3 helixů, odhalila 

případný vliv SYTANLAAF motivu v M3 helixu na inhibici PA-S. V této studii také bylo 

zjištěno kompetitivní působení PA-S a 9-aminoakridinu, tedy látkou, spadající do kategorie 

„foot in the door“ typu blokátorů iontového kanálu. Molekulární dokování následně dále 

potvrdilo, že vazebné místo se pravděpodobně nalézá v této konzervované oblasti receptoru 

(Vyklicky et al., 2015). 

Pro získání látky s inhibičním působením na NMDA receptorech, která by byla 

terapeuticky využitelná, je potřeba, aby blokovala dlouhodobě nebo nadměrně aktivované 

receptory, a zároveň by zachovávala normální synaptický přenos. Neurosteroidy by těchto 

vlastností mohly dosáhnout díky skutečnosti, že pro jimi zprostředkovanou inhibici je potřeba 

nejprve iontový kanál otevřít, avšak pro odblokování kanálu není již přítomnost agonistů 

nezbytná (Petrovic et al., 2005). Nevýhodou neurosteroidních inhibitorů je, že mohou 

podléhat enzymatickému štěpení pod vlivem přirozeně se vyskytujících enzymů, a také jejich 

poměrně nízká účinnost (hodnota IC50 se pohybuje řádově v desítkách µM).  

Za účelem zvýšení účinnosti byl endogenní PA-S strukturně modifikován.  Pro zachování 

inhibičního charakteru steroidních látek je nezbytné zachování 5β stereochemie a 3α 

konfigurace (Weaver et al., 2000). Modifikace byly provedeny u zbytků na pozicích C-3 a C-

17, přičemž modifikace s různě dlouhými řetězci na pozici C-17 měly za následek až 

370-násobné snížení hodnoty IC50 v případě záměny acetylu za 2-butyl (5β-androstan-17β-

(2´-butyl) 3α-yl-sulfát), u nějž se hodnota IC50 řádově pohybuje v desítkách nM. Modifikace 

na uhlíku C-3, kde byl záporně nabytý sulfát zaměněn za celkově neutrální skupinu, vedla 

k úplné ztrátě schopnosti neurosteroidu NMDA receptor inhibovat. Na druhou stranu, výměna 

záporné skupiny na uhlíku C-3 za kladně nabitou skupinou vedla k mírnému snížení hodnoty 

IC50 (Kudova et al., 2015). V případech, kdy byl sulfát na uhlíku C-3 u PA-S zaměněn za 

amidové zbytky, a zároveň byla skupina na uhlíku C-17 nahrazena vodíkem, tyto analogy 

inhibovaly NMDA receptory řádově s nižšími hodnotami IC50, ve srovnání s PA-S (Adla et 

al., 2017). 

Neurosteroidy s inhibičním charakterem byly rovněž použity v in vivo experimentech 

následovaných behaviorálním testováním, přičemž namísto přirozeně se vyskytujícího PA-S 

byl použit jeho syntetický analog, pregnanolon glutamát (PA-G), jež přechází přes 

hematoencefalickou bariéru. Účinek PA-G byl testován v několika experimentech, kde se 
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ukázalo, že nevyvolává halucinogenní symptomy, a zároveň působí neuroprotektivně 

snížením poškození mozkové tkáně způsobeného excitotoxicitou (Rambousek et al., 2011). 

Další neuroprotektivní účinky byly pozorovány u modelu fokální cerebrální ischemie, a také 

v případě bilaterální léze hipokampu, způsobené nadměrnou aktivací NMDA receptorů 

(Rambousek et al., 2011; Kleteckova et al., 2014). V behaviorálních pokusech vykazoval PA-

G antidepresivní a anxiolytický účinek, a v případě potkaního modelu schizofrenie zlepšoval 

deficit prostorového učení (Vales et al., 2012; Holubova et al., 2014). 

1.6. NMDA receptory v patofyziologii 

NMDA receptory jsou přítomny téměř ve všech nervových a některých gliových 

buňkách, přičemž zprostředkovávají jejich vzájemnou komunikaci (Traynelis et al., 2010). 

NMDA receptory hrají klíčovou roli v procesu učení a paměti, jehož podstatou je 

mechanismus synaptické plasticity (Gibson a Jones, 2010; Warburton, 2010). Patologická 

aktivace NMDA receptorů vede v případě zvýšené aktivace k poškození neuronů 

(excitotoxicitě), spjaté s akutním traumatickým a ischemickým poškozením nervové tkáně 

(Papadia a Hardingham, 2007). Naopak snížená aktivace, pravděpodobně způsobená změnou 

v poměru excitační a inhibiční aktivity, vede k řadě onemocnění, spjatých s nedostatečným 

neuronálním vývojem (např. schizofrenií (SCHZ)) (Tarabeux et al., 2011; Gonzalez-Burgos a 

Lewis, 2012; Moghaddam a Javitt, 2012), mentální retardací (MR) (Hamdan et al., 2011) a 

poruchami autistického spektra (ASD) (Tarabeux et al., 2011; Voineagu et al., 2011). 

Zajímavé je, že v případě některých nemocí oba stavy (hypofunkce i hyperfunkce NMDA 

receptorů) vyvolávají stejný fenotypový projev (např. u epilepsie) (Swanger et al., 2016; 

Addis et al., 2017).  

Je evidentní, že aktivita NMDA receptorů musí být velice dobře vyvážena, neboť 

jakékoliv odchylky mohou vést k závažným poruchám vývoje a fungování mozku. Tyto 

negativní změny se mohou týkat aktivity receptorů, exprese jednotlivých podjednotek, 

transportu receptorů na membránu, a také jejich lokalizace (Lau a Zukin, 2007; Traynelis et 

al., 2010). U mnoha pacientů se navíc objevují symptomy, spjaté hned s několika 

onemocněními, které mohou, ale nemusí být na sobě závislé. Patologie NMDA receptorů se 

mimo dříve uvedené předpokládá u akutních stavů (např. mrtvice a traumatického poškození 

mozku), a dále u chronických neuropsychiatrických onemocnění, jako například 

Huntingtonovy choroby, Alzheimerovy choroby, neuropatické bolesti, či deprese. Je možné, 

že za některými projevy dané choroby mohou stát unikátní (de novo) mutace v genu 

kódujícím jeden konkrétní protein, popř. podjednotku NMDA receptorů, avšak nástup nové 
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generace sekvenování ukázal, že tyto onemocnění jsou výsledkem společného působení řady 

mutací a změn v genech kódujících různé proteiny, které se podílejí na vzniku a udržování 

synaptické signalizace. 

1.6.1. Schizofrenie 

SCHZ je komplexní syndrom s polygenní podstatou vzniku, přičemž narušení excitační 

signalizace, závislé na NMDA receptorech, je považováno za jednu z hlavních příčin vzniku a 

rozvoje SCHZ.  SCHZ se projevuje pozitivními a negativními symptomy, a také změnou 

kognitivních funkcí (Mulholland a Cooper, 2000). S ohledem na první, částečně úspěšnou 

léčbu pomocí clozapinu, byla příčina vzniku SCHZ nejprve přisuzována zvýšené aktivaci 

dopaminergního systému, avšak antagonisté dopaminových receptorů dokázaly potlačit pouze 

pozitivní symptomy (halucinace), zatímco negativní symptomy a kognitivní deficity 

přetrvávaly. Negativní symptomy jsou dnes brány jako hlavní projev SCHZ a glutamátergní 

signalizace by pravděpodobně mohla být jednou z hlavních příčin tohoto onemocnění 

(Moghaddam a Javitt, 2012). 

Hypotéza hypofunkce NMDA receptorů předpokládá oslabení funkce glutamátergních 

synapsí a jejich omezený vliv na GABAergní inhibiční interneurony. Tato snížená funkce 

NMDA receptorů by mohla vést k nerovnováze mezi excitačními a inhibičními neurony, která 

by mohla způsobit změny v kognitivních a exekutivních funkcích, což nakonec může vést až 

k psychóze (Gonzalez-Burgos a Lewis, 2012; Moghaddam a Javitt, 2012). NMDA 

receptorová hypotéza SCHZ je podpořena řadou pozorování u pacientů, a rovněž na zvířecích 

modelech, kde antagonisté NMDA receptorů vyvolávají symptomy podobné SCHZ (Coyle, 

2006).  

U pacientů trpících SCHZ byla navíc nalezena snížená exprese GluN podjednotek 

(především GluN2A podjednotky), přičemž podobné pozorování bylo učiněno také na 

transgenních myších se sníženou expresí obligatorní GluN1 podjednotky, které vykazovaly 

symptomy SCHZ (Mohn et al., 1999; Bitanihirwe et al., 2009). Podobná studie se sníženou 

expresí GluN1 podjednotky, která byla specificky provedena na GABAergních 

interneuronech, poskytla shodné výsledky, což naznačuje, že právě deficity NMDA 

receptorového systému v interneuronech vyvolávají symptomy související se SCHZ. Zdá se, 

že hypofunkce NMDA receptorů je spjatá se sníženou expresí parvalbuminu, který váže Ca
2+

 

a má význam v procesech, týkajících se regulace a pohybu intracelulárního Ca
2+

, a jeho 

exprese souvisí s dozráváním funkčních okruhů v CNS (Belforte et al., 2010). Z těchto 

pozorování je patrné, že specifické navýšení NMDA receptorové aktivity by pravděpodobně 
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mohlo zvrátit negativní symptomy SCHZ. U pacientů trpících SCHZ byly rovněž nalezeny 

dvě de novo mutace v genu, kódujícím GluN2A podjednotku (Tarabeux et al., 2011), avšak 

genetické studie spíše naznačují, že většina mutací se vyskytuje v genech kódujících 

podpůrné proteiny, vyskytující se na glutamátergních synapsích (Kenny et al., 2014). 

Při klinických pokusech, zaměřených na nápravu negativních symptomů SCHZ, byly pro 

zvýšení aktivity NMDA receptorů testováni agonisté GluN1 podjednotky, glycin a D-serin, 

stejně jako inhibitory glycinového transportéru, které za fyziologických podmínek snižují 

koncentraci agonistů v synaptické štěrbině. U těchto pokusů bylo pozorováno určité zlepšení, 

avšak pro správnou funkci NMDA receptorového systému bude třeba případnou léčbu lépe 

zacílit (Tuominen et al., 2005). Teprve nedávno bylo zjištěno, že specifické narušení NMDA 

receptorového systému v jednom z talamických jader (intralaminárním jádře) vede 

k symptomům SCHZ, přičemž obnovení funkce NMDA receptorů některé tyto symptomy 

odstranilo (Yasuda et al., 2017). Z těchto výsledků lze vyvodit, že by právě intralaminární 

jádro mohlo hrát roli ve SCHZ, a tudíž by se mohlo jednat o místo, vhodné pro potenciální 

cílenou léčbu.  

1.6.2. Mentální retardace (MR) 

MR je postižení, vedoucí ke snížení intelektu (z angl. „intellectual disability“), což má 

negativní vliv na proces učení a paměti, avšak může rovněž způsobovat problémy 

v adaptivním chování (komunikace, úsudek, řešení problémů atd.). Toto postižení lze rozdělit 

do dvou kategorií - na syndromatickou a nesyndromatickou MR, přičemž u syndromatické 

MR je příčina známá, zatímco u nesyndromatické MR příčina známa není. Příčiny 

syndromatické MR mohou být například spjaty s metabolismem (fenylketonurie), další 

mohou být spojeny s malformacemi mozku (cerebrální hypoplazie), či nemocemi 

souvisejícími s neuronální migrací (mikropolygyrie, dvojitý kortex). Nesyndromatická MR je 

často spjata s dalšími onemocněními, jako je ASD, či epilepsie (Chiurazzi a Pirozzi, 2016).  

Mutace genů, kódujících podjednotky NMDA receptorů, byly také nalezeny u osob s MR 

(Endele et al., 2010; Hamdan et al., 2011; Hamdan et al., 2014; Lemke et al., 2014; Swanger 

et al., 2016; Chen et al., 2017; Platzer et al., 2017; Fedele et al., 2018). Mutace se vyskytují 

především v genech kódujících obligatorní GluN1 podjednotku (Hamdan et al., 2011) a 

v genech pro GluN2B podjednotku, exprimující se v časné embryogenezi (Hamdan et al., 

2014; Lemke et al., 2014; Platzer et al., 2017), avšak některé mutace byly nalezeny i v genu 

pro GluN2A podjednotku (Endele et al., 2010). Studie, zaměřená na de novo mutaci 

GluN1(G620R), ukázala, že v případě kombinace s GluN2A nebo GluN2B podjednotkou 
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dochází ke snížení povrchové exprese příslušných receptorů, snížení afinity vůči glycinu i 

glutamátu a ke snížení citlivosti vůči blokádě prostřednictvím Mg
2+

 (Chen et al., 2017). 

V případě povrchové exprese GluN1(G620R)/GluN2B receptorů došlo dokonce k tak 

výraznému snížení, že by mohlo vysvětlovat rozvoj onemocnění, s ohledem na význam 

exprese GluN2B podjednotky během embryonálního vývoje mozku (Lau a Zukin, 2007; Chen 

et al., 2017).  

De novo mutací, spjatých s MR, bylo však v genu, kódujícím GluN2B podjednotku nalezeno 

více. Receptory s mutovanou GluN2B(P553L) podjednotkou výrazně desenzitizovaly a měly 

významně sníženou afinitu ke glutamátu, což ukazuje na hypofunkci tohoto mutovaného 

receptoru (Fedele et al., 2018). Další studie se zabývala sedmi mutacemi v oblasti LBD 

(E413G, C436R, C456Y, C461F, R540H, R658C a R696H) v genu pro GluN2B podjednotku, 

nalezených u pacientů s MR. Většina z těchto mutací měla za následek sníženou mRNA 

expresi, spolu se sníženou povrchovou expresí mutovaných receptorů, čemuž odpovídala 

obecně snížená proudová odpověď na aplikaci glutamátu. Jelikož se mutace nalézají v LBD, 

odpovídají tomu i pozorované účinky, kdy tyto mutace ovlivňují afinitu k agonistům a 

deaktivaci receptoru, přičemž bylo pozorováno jak snížení, tak zvýšení funkce NMDA 

receptorů (Swanger et al., 2016). Tyto výsledky dodatečně potvrzují, že k MR může vést jak 

nadměrná, tak i snížená míra aktivace NMDA receptorů, pravděpodobně v důsledku změny 

exprese podjednotek během vývoje mozku v prenatálním období (Lau a Zukin, 2007). Dalším 

vysvětlením může být, že MR je pouze doprovodnou chorobou, jako například v případě 

mutace GluN2B(R840H), nalezené u pacienta s MR a epilepsií (Lemke et al., 2014). Tato 

mutace způsobuje snížení citlivosti vůči blokádě prostřednictvím Mg
2+

, zvýšení propustnosti 

pro Ca
2+

, zvýšenou afinitou vůči oběma agonistům a sníženou deaktivaci receptoru (Lemke et 

al., 2014; Swanger et al., 2016). Tyto změny ve funkčních vlastnostech se předpokládají právě 

při epilepsii, zatímco u MR se naopak předpokládá snížená aktivita NMDA receptorů. 

Léčba MR je velmi složitý proces, přičemž použití léčiv je značně limitováno. Většina 

způsobů léčby MR se zaměřuje na jiné typy proteinů, než jsou NMDA receptory. Jelikož se 

jedná o postižení snižující intelekt, je k léčbě, nebo spíše ke zlepšení života pacienta, 

využívána především komunikační intervence, která musí být specifická pro daného jedince 

(Snell et al., 2010). Studie, zabývající se léčbou Downova syndromu, což je jedna 

z nejčastějších genetických příčin MR, prokázala na zvířecích modelech Downova syndromu, 

že podáváním memantinu (blokátoru otevřeného kanálu NMDA receptoru) dochází ke 

zlepšení procesu učení a paměti (Rueda et al., 2010). Na základě této studie byl rovněž 
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proveden experiment na pacientech, trpících tímto syndromem, a z daných výsledků vyplývá, 

že došlo jen k velmi malému zlepšení pouze v jednom komunikačním testu z jedenácti. Tyto 

výsledky značí, že pomocí blokády NMDA receptorů nelze napravit MR, způsobenou 

Downovým syndromem.  

1.6.3. Porucha autistického spektra (ASD) 

ASD (z angl. „Autism spectrum disorders“) jsou poruchy vývoje CNS, které se můžou 

projevit v jakémkoli věku, ačkoliv z důvodu narušení vývoje se symptomy nejčastěji objevují 

již v raném dětství. Jako ASD se tato onemocnění označují z důvodu velkého množství typů 

autismu s různě závažnými symptomy. Pacienti mají problémy s komunikací a interakcí 

s jinými osobami, mají omezený zájem a často u nich dochází k opakujícímu se chování. ASD 

jsou také často spojovány s MR, přičemž se běžně tyto choroby překrývají. Vznik ASD nemá 

jasně definované příčiny a následky, jedná se tedy o multifaktoriální onemocnění, při kterém 

hraje roli jak genetika, tak prostředí jedince, přičemž se tyto faktory mohou kombinovat (Park 

et al., 2016). Jeden z možných mechanismů, jež se může přispívat k rozvoji ASD, je rovněž 

narušení funkce NMDA receptorů (O'Roak et al., 2011; O'Roak et al., 2012; Park et al., 

2016).  

Klinické studie, zabývající se ASD, odhalily změny v genech kódujících podjednotky 

NMDA receptorů. Byly rovněž nalezeny de novo mutace v GRIN2B  genu, kódujícím 

GluN2B podjednotku (O'Roak et al., 2011; Tarabeux et al., 2011; O'Roak et al., 2012; Kenny 

et al., 2014), což může být jedním z důvodů, proč je ASD poruchou vývoje CNS se 

symptomy objevujícími se v raném věku (Lau a Zukin, 2007). Bližší informace týkající se 

důsledků těchto mutací však zatím nejsou známy. 

Ze studií je patrné, že jak hypofunkce, tak hyperfunkce NMDA receptorů může vést 

k symptomům spjatým s ASD. Bylo prokázáno, že použití agonisty NMDA receptorů, D-

cykloserinu, může u pacientů s ASD snížit výskyt opakujícího se chování (Urbano et al., 

2014), a zároveň i použití memantinu mělo příznivý vliv na stav pacientů s ASD (Hosenbocus 

a Chahal, 2013). Nedostatečný počet studií však brání bližší charakterizaci úlohy NMDA 

receptorů v ASD. 

1.6.4. Epilepsie 

Epilepsie je neurologické onemocnění, při kterém dochází k abnormální aktivitě mozku, 

což způsobuje záchvaty nebo periody, při kterých se pacient chová a cítí nepřirozeně, přičemž 

může také někdy docházet ke ztrátě vědomí. Epilepsii lze dělit podle typu záchvatů na 
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parciální a generalizované, přičemž při parciálních záchvatech je postižena jen část mozku 

(Aylward, 2008). Mezi epileptické poruchy se řadí také Westův syndrom, což je velmi 

nebezpečné onemocnění, projevující se již u kojenců křečovitými svalovými stahy, neboli 

spasmy (Pavone et al., 2014). Epilepsie nemá známou příčinu, avšak existuje celá řada 

faktorů, které mohou zvýšit riziko výskytu onemocnění. Mezi tyto faktory patří genetické 

předpoklady, prenatální a postnatální poranění hlavy, infekce, ale třeba i vývojová 

onemocnění, kdy se epilepsie může vyskytovat například u pacientů s ASD (Tomson et al., 

2004).  

Vzhledem k tomu, že NMDA receptory zprostředkovávají excitační synaptický přenos, 

jsou přímo spojovány s tímto typem onemocnění (Traynelis et al., 2010). Hned v několika 

studiích, které se zabývaly mutacemi v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů, 

byla nalezena řada de novo mutací, a to především v genech pro GluN2A/B podjednotky. 

Jedna z těchto mutací, GluN2A(N615K), nalézající se v blízkosti místa, kde se váže Mg
2+

, 

popř. memantin (Fedele et al., 2018), způsobuje ztrátu schopnosti receptoru být blokován 

prostřednictvím Mg
2+

, spolu se sníženou propustností pro Ca
2+

 (Endele et al., 2010). Další 

mutace, GluN2A(T531M), spjatá s epilepsií, je lokalizována v LBD a přibližně 4-krát 

prodlužuje průměrnou dobu otevření iontového kanálu u mutovaného receptoru, ve srovnání 

s nemutovaným receptorem (Carvill et al., 2013). Zvýšená Po byla také pozorována u mutací 

GluN2A(R518H) a GluN2A(F652V), které byly rovněž nalezeny u pacientů s epilepsií (Lesca 

et al., 2013). Mutace GluN2B(R540H), nalezená u pacienta s epilepsií, lokalizovaná v LBD, 

neměla vliv na afinitu vůči glutamátu, avšak došlo k mírnému snížení citlivosti k blokádě 

prostřednictvím Mg
2+

 a propustnosti pro Ca
2+

 (Lemke et al., 2014). Všechny tyto mutace 

ukazují na zvýšení aktivity NMDA receptorů v případě epilepsie. Bylo však prokázáno, že i 

mutace v GluN2A/B podjednotkách, způsobující snížení aktivity receptoru, se vyskytují u 

pacientů trpících epilepsií (Swanger et al., 2016; Addis et al., 2017). 

Terapeutické strategie pro léčbu epilepsie jsou limitované. Existuje celá řada studií, při 

kterých bylo použito velké množství látek, které snižovaly aktivitu NMDA receptorů 

(Ghasemi a Schachter, 2011). V těchto studiích byli použiti antagonisté a inhibitory NMDA 

receptorů, kteří jsou popsáni výše (MK-801, memantin, ketamin, ifenprodil, Mg
2+

 atp.). 

Nevýhodou těchto látek je, jako u léčby ostatních onemocnění, jejich globální účinek a nízká 

selektivita pro jednotlivé podtypy NMDA receptorů, způsobující nežádoucí vedlejší účinky. 

Mnohdy se může stát, že daná mutace může způsobit necitlivost vůči dané látce, jako 

například v případě memantinu, kdy mutace GluN2A(N615K) není na memantin citlivá, 
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zatímco mutaci GluN2A(L812M) je možno touto látkou blokovat (Pierson et al., 2014). 

Dalším příkladem může být studie, kde pacientům, trpícím Westovým syndromem spolu 

s MR (u nich nalezené mutace způsobovaly hyperfunkci NMDA receptoru), byl podáván 

memantin. U těchto pacientů byly v počátcích léčby pozorovány příznivé behaviorální 

účinky, avšak opakovaným záchvatům tato léčba nezabránila (Platzer et al., 2017). Případným 

cílem léčby epilepsie by mohl být talamus, který je za fyziologických podmínek důležitým 

integračním centrem mnoha signálů, které přichází z periferie do kortexu a zpět, avšak 

v případě epilepsie může thalamus zprostředkovávat rovněž patologické záchvaty (Paz et al., 

2013). Je známo, že v talamu se exprimuje především GluN2C podjednotka, která není 

v jiných strukturách mozku téměř exprimována (Karavanova et al., 2007). Této skutečnosti by 

bylo možno využít a specificky zablokovat talamická jádra pomocí nových syntetických 

negativních alosterických modulátorů, které mají vysokou specifitu pro GluN2C/D 

podjednotky a jenž by mohly vykazovat menší vedlejší účinky (Swanger et al., 2018). 
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2. Cíle disertační práce 

 

NMDA receptory jsou proteiny, jejichž součástí je iontový kanál, kterým po aktivaci 

receptoru prostřednictvím agonistů prochází proud v podobě toku kationtů. Obecný 

mechanismus procesu otevírání iontového kanálu je popsán, avšak některé podstatné detaily 

tohoto procesu nejsou doposud objasněny. Základem procesu je převod energie, spjaté 

s navázáním agonistů do vazebného místa, na samotný kanál, kde dochází k centrifugálnímu 

pohybu helixů za tvorby dostatečně velkého póru, kterým procházejí ionty. Vazba agonisty do 

vazebného místa je dobře zdokumentována. V LBD dochází při přechodu z neaktivní formy 

receptoru na aktivní formu k rotaci jednotlivých GluN1/GluN2 heterodimerů o 13,5°, ve 

směru od povrchu membrány (Tajima et al., 2016). Další kroky tohoto procesu již z 

dostupných krystalových struktur nelze dostatečně dobře určit, protože oblast TMD, v které se 

nachází iontový kanál, a krátké polypeptidové řetězce (linkery), které mají potenciál převádět 

konformační změny z LBD na TMD, nejsou v krystalových strukturách zachyceny 

s dostatečným rozlišením. 

Strukturní změny v těchto klíčových oblastech NMDA receptoru mohou vést ke změnám 

ve funkci receptoru, která v rámci celé CNS může být příčinou vzniku některých 

neurologických onemocnění. Bylo nalezeno velké množství de novo bodových mutací 

v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů u pacientů, trpících různými 

neurologickými poruchami. Ukázalo se, že jak ztráta funkce, tak i nárůst aktivity NMDA 

receptorů může vést ke stejným symptomům, z čehož vyplývá, že pro případnou léčbu je 

nutno znát přesný vliv jednotlivých mutací na funkci receptoru. 

Aktivita NMDA receptory může být ovlivněna celou řadou látek, mezi které se řadí i 

látky neurosteroidy. Steroidy mají potenciál NMDA receptory modulovat pozitivně i 

negativně, a to v závislosti na jejich struktuře. Studium struktury steroidů v souvislosti 

s modulací funkce NMDA receptorů je velmi důležitým aspektem pro případné využití těchto 

látek jako léčiv. Žádanými vlastnostmi léčiv je jejich dobrá propustnost přes 

hematoencefalickou bariéru, specifita, a také jejich schopnost receptory modulovat při 

nízkých koncentracích.  
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2.1. Úloha M3-S2 linkerů v procesu otevírání iontového kanálu 

NMDA receptoru 

Hypotéza: 

Vazba glycinu a glutamátu do vazebných míst na LBD vede k otevření iontového kanálu 

NMDA receptoru. Předchozí studie, zaměřená na M3-S2 linkery, které propojují LBD a TMD 

oblasti NMDA receptoru, prokázala přímý vliv jejich mechanického působení na otevírání 

iontového kanálu. Prodloužení polypeptidového řetězce M3-S2 linkeru pomocí vkládání 

glycinových zbytků vedlo k významnému snížení Po iontového kanálu NMDA receptoru 

(Kazi et al., 2014). Lze tedy předpokládat, že snížení počtu aminokyselin v M3-S2 linkeru 

bude mít za následek opačný účinek, tedy zvýšení Po iontového kanálu NMDA receptoru, či 

jeho úplné otevření, které by napodobovalo proces otevírání, řízený vazbou glycinu a 

glutamátu. 

 

Cíl: 

Popsat úlohu M3-S2 linkerů v regulaci funkčních vlastností NMDA receptoru. Pomocí 

elektrofyziologické analýzy prozkoumat vliv změny počtu aminokyselin v  M3-S2 linkerech 

u GluN1 i GluN2B podjednotek na proces otevírání iontového kanálu a posoudit význam 

jednotlivých aminokyselin v tomto procesu. 

 

2.2. Vliv specifických mutací lokalizovaných v TMD a M3-S2 

linkeru u lidské GluN2B podjednotky 

Hypotéza: 

Celá řada poruch CNS je spjata s dysfunkcí NMDA receptorové signalizace. Díky nové 

generaci sekvenování genomové DNA byly u jednotlivých pacientů identifikovány specifické 

mutace v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů. U různých pacientů, trpících MR, 

vývojovým zpožděním, ASD, dyskinetickými poruchami pohybu, nebo ztrátou objemu 

mozku, byla identifikována řada bodových de novo mutací v genu kódujícím lidskou GluN2B 

(hGluN2B) podjednotku, z nichž bylo vybráno jedenáct mutací, umístěných v oblastech 

preM1, M1, M2, M3, M4 a M3-S2 linkerů. Tyto mutace jsme dále funkčně charakterizovali, 

neboť jsme předpokládali, že změny v oblasti iontového kanálu by mohly ovlivňovat funkční 

vlastnosti NMDA receptoru, které by mohly být příčinou vzniku a rozvoje uvedených 

neurologických poruch.  
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Cíl: 

Pomocí elektrofyziologických měření stanovit základní funkční parametry NMDA 

receptorů, obsahujících některou z de novo mutací v hGluN2B podjednotce, jakými jsou 

afinita k agonistům, míra desenzitizace, Po a amplituda proudových odpovědí jednotlivých 

iontových kanálů. Případné změny ve funkčních vlastnostech NMDA receptoru jsme se 

následně pokoušeli kompenzovat pomocí různých steroidních modulátorů, a prokázat tím tak 

jejich potenciál pro vývoj nových farmakologických látek. 

 

2.3. Biologická aktivita analogů perhydrofenanthrenu jakožto 

inhibitorů NMDA receptorů 

Hypotéza: 

Neurosteroidy mohou aktivitu NMDA receptorů potencovat i inhibovat. Předpokládá se, 

že jejich modulační efekt hraje roli u mnoha fyziologických procesů. Naše předchozí studie 

ukázala, že modifikací acetylu v poloze C-17, umístěného na D kruhu steroidního jádra, je 

docíleno vyššího inhibičního účinku daných analogů na NMDA receptorech, než je tomu 

v případě endogenního neurosteroidu PA-S (Kudova et al., 2015). V návaznosti na tuto studii 

jsme si položili otázku, jakou úlohu má samotný D kruh u těchto steroidních látek v modulaci 

funkce NMDA receptorů. 

 

Cíl: 

Za použití elektrofyziologických snímání otestovat případný modulační účinek 

syntetických analogů  perhydrofenanthrenu, které postrádají D kruh steroidního jádra, na 

aktivitu NMDA receptorů. 
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3. Materiál a metody 

3.1. Chemikálie a roztoky 

Při všech experimentech byla používána deionizovaná voda, která byla dále přečištěna 

přístrojem Simplicity 185 (Merck Millipore, Darmstadt, Německo) na konečnou hodnotu 

odporu 18,2 MΩ . cm. Steroidní látky byly syntetizovány na Ústavu organické chemie a 

biochemie AV ČR, v. v. i. (Praha, ČR), přičemž čistota látek byla kontrolována pomocí 

tenkovrstvé chromatografie, nukleární magnetické rezonance a elementární analýzy. Ostatní 

chemikálie (pokud není uvedeno jinak) byly pořízeny u firmy Sigma-Aldrich (St. Louise, 

Missouri, USA). 

 

LB médium 

LB médium obsahovalo 1% pepton, 0,5% kvasničný extrakt (obojí Serva, Heidelberg, 

Německo) a 1% NaCl. Roztok byl následně sterilizován v autoklávu (20 min, 121 °C). 

 

Agarové plotny 

Pro přípravu roztoku na agarové plotny bylo ve vodě rozpuštěno 40 g/L Nutrient agaru N°2 

(Biolife, Miláno, Itálie). Roztok byl poté sterilizován v autoklávu (15 min, 121 °C) a ochlazen 

na 50 °C. Těsně před nalitím do Petriho misek bylo do agaru přidáno antibiotikum (ampicilin 

v poměru 1:500. 

 

PBS – fosfátový pufr 

PBS bylo připraveno jako roztok obsahující 137mM NaCl, 2,7mM KCl, 1,47mM KH2PO4, 

4,3mM Na2HPO4 . Následně bylo pH upraveno pomocí NaOH na hodnotu 7,3. 

 

Roztok versene-trypsin 

Tento roztok obsahoval 0,2% trypsin a 0,02% kyselinu ethylendiamin-N,N,N´,N´-

tetraoctovou (EDTA, versene), zředěné v PBS, přičemž pH bylo upraveno pomocí NaOH 

na hodnotu 7,3. 
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Médium po transfekci 

Médium použité po transfekci bylo namícháno z kultivačního média Opti-MEM (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA), a dále doplněno o 1% fetální telecí sérum (PAN Biotech, Aidenbach, 

Německo), 1mM D-aminofosfovalerát, 3mM KYNA, 1µM ketamin a 15mM MgCl2. 

 

Následující roztoky pro elektrofyziologická měření byly připraveny dle uvedeného 

protokolu, a poté přefiltrovány přes 0,22µm filtr (Merck Millipore, Darmstadt, Německo). 

Jednotlivé roztoky byly rozděleny do alikvot dle potřeby a zamraženy v -20 °C.  

  

Intracelulární roztok (ICS) 

ICS obsahoval 120mM Cs-glukonát, 15mM CsCl, 10mM kyselinu 1,2-bis(2-

aminofenoxy)ethan-N,N,N',N'-tetraoctovou, 10mM kyselinu N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-

2-ethansulfonovou (HEPES), 3mM MgCl2, 1mM CaCl2 a 2mM ATP-Mg
2+

. Hodnota pH = 7,2 

byla upravena pomocí CsOH, přičemž byla zkontrolována i hodnota osmolarity roztoku, která 

se pohybovala kolem 290 mOsm/L. 

 

Extracelulární kontrolní (hořečnatý) roztok (ECS+Mg) 

ECS+Mg obsahoval 160mM NaCl, 2,5mM KCl, 1mM MgCl2, 2mM CaCl2, 10mM glukózu, a 

10mM HEPES a pH bylo upraveno pomocí NaOH na hodnotu 7,3, přičemž byla 

zkontrolována hodnota osmolarity roztoku, která se pohybovala kolem 320 mOsm/L.  

 

Extracelulární aplikační (bezhořečnatý) roztok (ECS) 

ECS obsahoval 160mM NaCl, 2,5mM KCl, 0,7mM CaCl2, 0,2mM EDTA, 10mM glukózu a 

10mM HEPES a pH bylo upraveno pomocí NaOH na hodnotu 7,3, přičemž byla 

zkontrolována hodnota osmolarity roztoku, která se pohybovala kolem 320 mOsm/L. Před 

pokusem bylo do roztoku přidáno požadované množství glycinu a glutamátu. 

 

Extracelulární roztok pro snímání z jednotlivých kanálů v konfiguraci dotyku s buňkou 

(ECS-Ca) 

Tento extracelulární roztok obsahoval 160mM NaCl, 2,5mM KCl, 1mM EDTA, 10mM 

HEPES, 0,1mM glycin a 1mM glutamát. Následně bylo pH upraveno pomocí NaOH na 

hodnotu 8,0. 
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Modulátory NMDA receptorů 

Steroidní látky byly připravovány čerstvě před každým pokusem, jako zásobní roztok (5-

20 mM), přičemž pro jejich rozpuštění byl použit dimethylsulfoxid. Steroidy byly dále ředěny 

dle požadovaného množství do aplikačního roztoku, přičemž i ostatní aplikační roztoky, 

použité v pokusu, obsahovaly stejné množství dimethylsulfoxidu. Pro docílení úplného 

rozpuštění steroidu byl aplikační roztok se steroidem krátce sonikován při 50°C (Sonorex 

Digitec DT 100/H, Badelin electronic, Berlín, Německo).  

3.2. Cílená mutageneze 

Cílená mutageneze byla prováděna na expresních plasmidech, nesoucích nemutované 

typy potkaních a lidských genů pro GluN1-1a a GluN2B podjednotky, za použití QuikChange 

Site-Directed Mutagenesis Kitu (Agilent Technologies, Santa Clara, Kalifornie, USA). Pro 

každou mutaci byly navrženy primery, které byly syntetizovány u firmy Sigma-Aldrich. 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) byla prováděna v Termo-cycleru (Eppendorf, Hamburg, 

Německo), a kromě primerů směs obsahovala templátovou cDNA (expresní plasmid) a další 

reaktanty, které jsou součástí kitu. PCR byla provedena dle postupu doporučeného výrobcem 

a po dokončení byla templátová cDNA naštěpena pomocí enzymu DpnI. Z PCR směsi byly 

odebrány 2 µL, které byly přidány k suspenzi ultrakompetentních bakterií kmene XL10-Gold. 

Transformace bakterií byla provedena prostřednictvím teplotního šoku při 42 °C po dobu 

45 s. Po transformaci byly buňky nasazeny na agarové plotny s ampicilinem (2 µL/mL) jako 

selekční antibiotikum pro pozitivní klony bakterií, které byly úspěšně transformovány. 

Agarové plotny s bakteriemi byly přes noc inkubovány v termostatu při teplotě 37 °C. 

Narostlé kolonie byly pak zaočkovány do 5 nebo 10 mL LB média s ampicilinem a za stálého 

třepání (200 rpm) při 37 °C byly monokolonie kultivovány po dobu 16 – 21 h. Následně byla 

provedena izolace plazmidové cDNA pomocí High-Speed Plasmid Mini Kitu (Geneaid 

Biotech, Tchaj-wan), dle přiloženého návodu. Koncentrace izolované cDNA byla změřena na 

přístroji Nanodrop 1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, USA), a přítomnost žádané 

mutace poté ověřena prostřednictvím sekvenování (SEQme, Dobris, ČR nebo Eurofins 

Genomics, Ebersberg, Německo). 

3.3. Tkáňové kultury a transfekce 

Pro elektrofyziologická měření proudů z rekombinantních NMDA receptorů byly použity 

lidské embryonální ledvinné buňky (HEK293; z angl. „Human embryonic kidney“; ATCC, 

Manassas, Virginie, USA), transfekované příslušnou cDNA kódující jednotlivé podjednotky 
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NMDA receptorů. Tyto buňky byly pěstovány v kultivačním médiu Opti-MEM, které bylo 

obohaceno o 5% fetálního telecího séra. Buňky byly pěstovány v inkubátoru při 37 °C a 5% 

CO2. Pro transfekci byly HEK293 buňky nasazeny na 24 jamkové destičky, které byly 

pokryty kolagenem (SERVA, Heidelberg, Německo).  

Transfekce byla provedena metodou magnetického přenosu částic vázajících cDNA 

pomocí činidla MATra (IBA GmbH, Göttingen, Německo). Do zkumavky bylo přidáno 

50 µL Opti-MEM, 0,7 µL MATra, 0,2 µg zeleného fluorescenčního proteinu (pQBI 25, 

Takara, Tokio, Japonsko, sloužícího k identifikaci transfekovaných buňek), 0,2 µg cDNA 

kódující GluN1-1a podjednotku (nemutovaný typ, GenBank č. U08261, či mutovaný 

konstrukt), 0,2 µg GluN2B (nemutovaný typ, GenBank č. M91562 či mutovaný konstrukt). 

Směs byla inkubována po dobu 20 min při pokojové teplotě, a poté byla přidána do jamky 

k HEK293 buňkám. Buňky byly poté umístěny na neodymový magnet do termostatu po dobu 

15 min při 37 °C a 5% CO2. Po uplynutí této doby byly buňky omyty v PBS a uvolněny 

z povrchu roztokem versene-trypsin. Po uvolnění byla buněčná suspenze přenesena 

do plastových misek o průměru 35 mm, obsahujících krycí sklíčko o průměru 24 mm, pokryté 

kolagenem a poly-L-lysinem. Měření z transfekovaných HEK293 buněk probíhalo 18 - 48 h 

po transfekci. 

3.4. Elektrofyziologická měření metodou terčíkového zámku 

Základním typem měření byla metoda terčíkového zámku v konfiguraci napěťového 

zámku, kdy je membránový potenciál buňky zpětnovazebně udržován na konstantní úrovni. 

Metoda tak umožňuje snímat proudy (v hodnotách pA) z „celé buňky“ nebo z jednotlivých 

iontových kanálů. Princip metody spočívá v měření proudů mezi dvěma elektrodami, kde 

jedna z nich je referenční (umístěna extracelulárně) a druhá elektroda je snímací (umístěná 

intracelulárně nebo na povrchu buňky). Tato snímací elektroda je umístěna ve skleněné 

mikropipetě, naplněné ICS, nebo ECS-Ca (Obr. 3.1A), přičemž konec mikropipety je zúžen 

do velmi malého průměru (1 – 4 µm). V průběhu vlastního měření se nejprve touto 

mikropipetou přibližujeme k buňce, dokud se konec pipety nedotkne buněčné membrány. 

Následně lehkým podtlakem docílíme těsného spojení s vysokou hodnotou odporu mezi 

sklem a membránou buňky (v řádu GΩ), zajišťujícím nízký šum měřeného signálu. Na 

základě dalšího postupu lze rozlišit čtyři různá uspořádání snímání (Obr. 3.1B). V prvním 

případě lze okamžitě po přisátí a vytvoření vysoko-odporového spojení snímat proudy 

z vytvořených terčíků („dotyk s buňkou“), kdy mikropipeta je naplněna ECS-Ca. Toto 

uspořádání umožňuje měření proudů z jednotlivých kanálů, přičemž výhodou tohoto přístupu 
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je zachování přirozeného intracelulárního uspořádání. Pokud je po vytvoření terčíku a získání 

těsného spojení opětovně aplikován větší podtlak, muže dojít k protržení membrány, po 

kterém lze snímat sumární proudy z „celé buňky“. V případě protržení membrány a 

následného tahu mikropipety směrem od buňky, lze tímto způsobem vytrhnout část 

membrány v  mikropipetě (terčík), čímž vznikne varianta měření s orientací vnější stranou 

membrány směrem do extracelulárního prostředí („vnějškem ven“), při které lze rovněž 

snímat proudy z jednotlivých kanálů. V případě dotyku s buňkou následovaného tahem 

mikropipety směrem od buňky, lze vytvořit terčík, orientovaný vnitřní stranou membrány 

směrem do extracelulárního prostředí („vnitřkem ven“). 

 

Obrázek 3.1 Schematické znázornění metody terčíkového zámku. (A) Technické zapojení metody 

terčíkového zámku, kde je znázorněna mikropipeta naplněná ICS nebo ECS-Ca, která je v kontaktu 

se snímací elektrodou, zapojenou do obvodu se zesilovačem. (B) Schématické znázornění jednotlivých 

uspořádání měření technikou terčíkového zámku. Prvním krokem je dotyk pipety s buňkou za tvorby 

těsného spojení s hodnotu odporu v řádech GΩ, kdy je možno měřit proudy z jednotlivých kanálů 

(„dotyk s buňkou“). Po tomto kroku následují dvě možné varianty, kdy je buď tahem možno vytrhnout 

terčík, který je orientovaný vnitřní částí membrány směrem do extracelulárního prostředí („vnitřkem 

ven“). Druhou variantou je pomocí podtlaku protrhnout membránu, což umožňuje snímat proudy 
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z „celé buňky“. Z této varianty je možné následným tahem docílit tvorby terčíku, orientovaného vnější 

stranou membrány směrem do extracelulárního prostředí („vnějškem ven“). 

 

Elektrofyziologická měření, která jsou součástí této práce, byla provedena pomocí 

zesilovače Axopatch 200A nebo 200B (oba Molecular Devices, San Jose, Kalifornie, USA) 

v režimu napěťového zámku. Analogový signál byl filtrován osmipolovým Besselovým 

filtrem v závislosti na typu měření, buď s frekvencí 2 kHz (snímání z „celé buňky“), nebo 

10 kHz (snímání z jednotlivých kanálů), přičemž tento analogový signál byl digitalizován 

pomocí převodníku Digidata 1440A (Molecular Devices) se vzorkovací frekvencí 5 kHz 

(snímání z „celé buňky“), nebo 25 kHz (snímání z jednotlivých kanálů). Tato digitalizovaná 

data byla zaznamenána programem pClamp 10 (Molecular Devices). Pro aplikaci roztoků byl 

použit rychlý aplikační systém, vyvinutý v naší laboratoři, který umožnuje aplikaci až 

dvanácti různých roztoků s rychlostní konstantou výměny roztoku v okolí buňky <10 ms 

(Dittert et al., 2006). Tento systém se podařilo dále vylepšit pomocí piezo posunu, který v 

kombinaci s použitím polyimidových úzkých trubiček se čtvercovým průřezem umožňuje 

rychlost výměny roztoků v okolí buňky pod 5 ms. Pro odstínění elektromagnetického šumu a 

mechanických vybrací byl celý systém s invertovaným mikroskopem Olympus CKX41 

(Olympus, Tokyo, Japonsko) umístěn do Faradayovy klece a ukotven na antivibračním stole 

TMC (AMETEK TMC, Peabody, Massachusetts, USA).  Obě elektrody, použité pro měření 

proudů, byly tvořeny střibrným drátkem, pokrytým chloridem stříbrným – argentchloridové 

elektrody (Ag/AgCl), přičemž pro umístění snímací elektrody se skleněnou mikropipetou do 

blízkosti buňky byl použit mikromanipulátor MP-225 (Sutter Instrument, Novato, Kalifornie, 

USA). Pro vyrobu skleněných mikropipet byly použity skleněné borosilikátové kapiláry o 

vnějším průměru 1,5 mm a o vnitřním průměru 0,86 mm, které byly pomocí horizontálního 

tahače P-1000 (Sutter Instrument) vytaženy tak, aby se jejich výsledný odpor pohyboval v 

rozmezí 3 – 6 MΩ (pro snímání z „celé buňky“), nebo 5 – 25 MΩ (pro snímání z jednotlivých 

kanálů). Měření byla prováděna při pokojové teplotě. 

Měření z „celé buňky“ bylo prováděno při konstantním membránovém potenciálu -60 mV 

(-74 mV po korekci difúzního potenciálu mezi ECS a ICS). Sériový odpor při tomto měření, 

který byl menší než 10 MΩ, byl kompenzován z 80 – 90 %. Mikropipety byly v tomto případě 

naplněny ICS a proudové odpovědi byly vyvolány saturujícím množstvím agonistů (pokud 

není uvedeno jinak) přidaných do ECS, přičemž mezi jednotlivými proudovými odpovědmi 

byl aplikován ECS-Mg. Naměřená data byla vyhodnocena v programu Clampfit 10 

(Molecular Devices). Velikost proudových odpovědí vyvolaných agonisty byly měřené 
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v maximu a byly normalizovány na velikost jednotlivých buněk, přičemž kapacita membrány 

buňky se při měření pohybovala mezi 6-20 pF.  

Snímání proudových odpovědí z jednotlivých kanálů ve variantě „vnějškem ven“ bylo 

prováděno při konstantním membránovém potenciálu -60 mV (-74 mV po korekci). 

Mikropipety byly rovněž naplněny ICS a proudové odpovědi vyvolány saturující koncentrací 

agonistů v ECS. Pro snížení šumu byly mikropipety potaženy dvousložkovou pryskyřicí 

Sylgard 184 (Dow Corning, Midland, Michigan, USA), přičemž hrot pipety byl zároveň 

tepelně opracován pomocí přístroje Microforge MG-900 (Narishige, Tokyo, Japonsko). Data 

byla zpracována v programu Clampfit za použití kritéria přechodu prahu nastaveného na 50% 

amplitudy odpovědi, přičemž události kratší než 446 µs (2,5 násobek doby nástupu odpovědi) 

byly z analýzy vyloučeny (Colquhoun a Sakmann, 1985). 

K vyvolání proudů, tekoucích přes jednotlivé kanály směrem do buňky, ve variantě 

snímání dotykem s buňkou, bylo na mikropipetu použito napětí +100 mV (membránový 

potenciál byl odhadnut na -130 mV). Hrot mikropipet byl tepelně opracován a mikropipeta 

byla naplněna ECS-Ca, který obsahoval saturující koncentraci agonistů a byl zbaven 

dvojmocných iontů pomocí 1mM EDTA, a zároveň byla snížena koncentrace H
+
  (pH = 8). 

Toto složení roztoku zachovává jednotnost jednotlivých otevření iontového kanálu a ruší 

případné změny, vyvolané citlivostí NMDA receptorů vůči těmto modulátorům, které by se 

však mohly projevit v případě mutovaných receptorů (Popescu a Auerbach, 2003; Amico-

Ruvio a Popescu, 2010).  

Analýza dat, získaných ze snímání v uspořádání „dotyk s buňkou“, byla provedena ve 

volně dostupném programu QuB (Nicolai a Sachs, 2013). Pro analýzu byly vybrány pouze 

záznamy, které byly dostatečně dlouhé (>5000 událostí) a neobsahovaly žádná dvojitá 

otevření, čímž došlo k vyloučení terčíků, které by mohly obsahovat více než jeden iontový 

kanál. Nejnižší naměřená Po dosahovala hodnoty 0,03. Při této hodnotě je potřeba naměřit 

alespoň 140 událostí, aby se s 99 % jistotou dalo říct, že terčík obsahuje pouze jeden aktivní 

kanál. Tento počet událostí je 35-krát menší, než námi nastavené minimum (Colquhoun a 

Hawkes, 1990). Prvním krokem analýzy byla idealizace, která byla provedena pomocí SKM 

algoritmu, přičemž data byla digitálně filtrována prostřednictvím filtru s dolní propustí 

12,5 kHz, a byla stanovena minimální délka události na 0,12 ms. Idealizovaná data byla dále 

analyzována pomocí algoritmu maximální pravděpodobnosti intervalu (Qin et al., 1997; 

Amico-Ruvio a Popescu, 2010). Hodnoty Po, průměrné doby otevření (MOT, z angl. „Mean 

Open Time“) a průměrné doby zavření (MCT, z angl. „Mean Closed Time“), byly 
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vyhodnoceny pro každý terčík zvlášť, a hodnoty následně zprůměrovány a vzájemně 

porovnány. 

3.5. Měření spontánní aktivity a aktivity vyvolané pouze 

jedním z agonistů 

Experimentální protokol tohoto měření obsahoval několik kroků, kdy se postupně střídala 

aplikace ECS-Mg s ECS, který obsahoval následující: (i) 10µM 7CKA (kompetitivní 

antagonista glycinového vazebného místa (Traynelis et al., 2010), spontánní aktivita receptoru 

bez přítomnosti agonistů, I7CKA); (ii) 10µM 7CKA a 1mM glutamát (proud vyvolaný pouze 

glutamátem, IGlu); (iii) 0,1mM glycin (proud vyvolaný pouze glycinem, IGly); (iv) 1mM 

glutamát a 0,1mM glycin (maximální proud vyvolaný oběma agonisty, IGlu+Gly). Relativní 

spontánní aktivita (RISpont) byla následně vyjádřena dle vzorce RISpont = I7CKA/IGlu+Gly, relativní 

glutamátová aktivita byla vyjádřena dle vzorce RIGlu = IGlu/IGlu+Gly – RISpont a relativní 

glycinová aktivita byla vyjádřena dle vzorce RIGly = IGly/IGlu+Gly − RISpont. 

Kompetitivní antagonista glycinového vazebného místa, 7CKA, byl použit z důvodu 

odstranění aktivace receptoru prostřednictvím potenciálního znečištění zbytkovým glycinem, 

přičemž i velmi kvalitní deionizovaná voda obsahuje desítky nM glycinu. Jelikož EC50 pro 

glycin se u NMDA receptorů pohybuje v řádech stovek nM, není běžná kontaminace 

zanedbatelná (Traynelis et al., 2010). Aby byl vyloučen případný vliv 7CKA na RISpont a RIGlu, 

byl proveden kontrolní experiment, při kterém byl ECS připraven za takových podmínek, aby 

se pokud možno co nejvíce zamezilo případné glycinové kontaminaci. Byla použita voda, 

běžně využívaná pro HPLC (CHROMASOLV, Sigma-Aldrich), spolu s ultra-čistými 

chemikáliemi. RISpont a RIGlu, měřené pomocí takto připraveného ECS, byly porovnány 

v přítomnosti a bez přítomnosti 7CKA (Obr. 3.2). Z těchto dat je patrné, že 7CKA má 

v naších pokusech pouze zanedbatelný vliv.  
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Obrázek 3.2 Vyloučení případného vlivu 7CKA na RISpont a RIGlu. (A) Reprezentativní záznam 

odpovědi z mutovaných GluN1/GluN2B(ΔI655) receptorů. Aplikace ECS, obsahujícího pouze 

kyselinu 7-chlorokynurenovou (7CKA, 10 µM), je vyznačena černým obdélníkem, aplikace 1mM 

glutamátu je vyznačena červeným obdélníkem a aplikace 0,1µM glycinu je vyznačena modrým 

obdélníkem. Mezi těmito aplikacemi byl aplikován ECS+Mg. (B) V grafu jsou zobrazeny souhrnné 

výsledky relativních odpovědí: RIspont (černé body) a RIglu (červené body) v přítomnosti, či 

nepřítomnosti 7CKA. 

3.6. Afinita agonistů 

Relativní proud (I) získaný ze snímání odpovědí při různých koncentracích agonisty, byl 

proložen následující logistickou rovnicí: 

                                 I = 1/(1+(EC50/[agonista])
h
) (R1), 

kde EC50 představuje koncentraci agonisty, vyvolávající polovinu maximální odpovědi, h je 

Hillův koeficient a [agonista] je koncentrace agonisty. Hodnoty EC50 pro glycin byly 

naměřeny v přítomnosti 1 mM glutámátu a hodnoty EC50 pro glutamát byly naměřeny 

v přítomnosti 30 µM glycinu. 
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3.7. Výpočet Po při snímání z „celé buňky“ 

Hodnotu Po lze stanovit rovněž při snímání sumárních proudů z „celé buňky“, k čemuž se 

využívá blokátor otevřeného iontového kanálu, MK-801. V pokusu byl použit 1µM MK-801, 

který byl aplikován v přítomnosti saturující koncentrace obou agonistů. Hodnota Po, 

odvozená z rychlosti nástupu blokády prostřednictvím MK-801, byla následně vypočítána 

pomocí kinetického modelu za použití volně přístupného programu Gepasi verze 3.21 

(Mendes, 1993). Původní kinetické schéma (Obr. 1.4) bylo možno zjednodušit, neboť 

při saturující koncentraci agonistů lze oprávněně předpokládat, že většina receptorů se 

nachází ve stavu RAA (>99,6 % (Cais et al., 2008)). Na základě této skutečnosti lze schéma 

upravit a doplnit: 

      (S1), 

přičemž do schématu byl přidán stav B, značící zablokovaný stav receptoru v přítomnosti 

MK-801, spolu s rychlostní konstantou blokády (kb) a odblokování (k-b). Proložení dat 

kinetickým modelem zahrnovalo dva kroky, přičemž prvním krokem bylo stanovení 

jednotlivých parametrů ve schématu a druhým krokem byl samotný vypočet hodnoty Po 

pomocí kinetického modelu. V prvním kroku byly stanoveny hodnoty maximálního proudu 

(Ip) a proudu v ustáleném stavu (ISS), z čehož lze odečíst velikost desenzitizace (D) na základě 

vzorce: 

D = 1−(ISS/IP) (R2). 

Dalšími parametry jsou rychlostní konstanty desenzitizace a resenzitizace (kd a kr), které byly 

stanoveny dle následujících rovnic: 

                                                        kd = D/τd (R3), 

kr = (1−D)/τd (R4), 

kde τd značí čas, určený z proložení nástupu desenzitizace jedno-exponenciální křivkou. 

Ve druhém kroku byly hodnoty kd a kr, získané z prvního kroku, zafixovány a hodnota kz 

nastavena a fixována na hodnotě 200 s
-1 

(hodnota získána z 1/MOT; MOT získáno z měření 

jednotlivých kanálů). Dále byla v kinetickém modelu při výpočtu rychlosti nástupu blokády 

prostřednictvím MK-801  nastavena a zafixována hodnota kb na 25 µM
-1

 s
-1

, přičemž se 

předpokládá, že blokáda MK-801 je v tomto časovém horizontu prakticky ireverzibilní 

(Rosenmund et al., 1995). Výjimku tvořila mutace hGluN2B(N615I), která způsobila, že 

blokáda prostřednictvím MK-801 byla reversibilní v rámci několika sekund po jeho odmytí. 
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Z tohoto důvodu musel být parametr kb pro tuto mutaci nastaven jako volný. Pro všechny 

receptory byl parametr ko nastaven volně. Hodnota Po byla poté vypočítána z následujícího 

vzorce: 

Po = 100×ko/(ko+kz) (R5). 

3.8. Účinek potenciačních steroidů 

Relativní míra potenciace (Ir) vyvolaná steroidem byla získána pro různé koncentrace a 

data byla proložena následující logistickou rovnicí: 

Ir = Imax/(1+(EC50/[steroid])
h
) (R6), 

kde Imax představuje maximální míru potenciace, EC50 je koncentrace steroidu, která vyvolává 

poloviční hodnotu maximální potenciace, [steroid] je koncentrace steroidu a h je Hillův 

koeficient.  

3.9. Účinek inhibičních steroidů 

Hodnota IC50 pro nové analogy perhydrofenantrenu byla stanovena z jedné koncentrace 

steroidu podle následujícího vzorce: 

  (R7), 

kde [steroid] je koncentrace steroidu a h je Hillův koeficient (fixován na hodnotě 1,2) a II je 

relativní míra inhibice vyvolaná steroidem. Hodnota IC50 byla stanovena minimálně pro dvě 

koncentrace steroidu, které se lišily v rozmezí dvou řádů. Pokud rozdíl hodnot IC50 z těchto 

dvou koncentrací byl menší než 10 %, byla hodnota IC50 vypočtena z koncentrace bližší IC50. 

Pokud rozdíl hodnot byl větší než 10 %, byla hodnota IC50 stanovena z nižší koncentrace.  

Dále pak závislost relativní inhibice (I) na koncentraci steroidu byla získána proložením 

dat následující logistickou rovnicí: 

I = 1/(1+([steroid]/IC50)
h
) (R8), 

kde [steroid] je koncentrace steroidu, IC50 představuje koncentraci steroidu, která 

vyvolává 50% inhibici proudových odpovědí a h je Hillův koeficient.  

3.10. Statistické zpracování 

Prezentované výsledky jsou vyjádřeny jako aritmetický průměr ± standardní chyba 

průměru (SEM). U výsledků je vždy explicitně uveden počet nezávislých měření (n). 

Statistické rozdíly mezi dvěma skupinami byly zjišťovány pomocí t-testu, přičemž hodnota 

P < 0,050 byla brána jako hladina významnosti (signifikance). V případě porovnání více 

skupin proti kontrole (nemutovaný typ receptoru) byla zvolena jednofaktorová analýza 
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rozptylu (ANOVA; z angl. „analysis of variance“), přičemž v případě dosažení hladiny 

signifikance mezi jednotlivými skupinami byla provedena post hoc analýza pomocí 

Dunnettova nebo Kruskal-Wallisova testu, kde hladina významnosti byla stanovena 

na *P < 0,050 a **P < 0,001. Statistická analýza byla provedena pomocí programu SigmaStat 

3.5 nebo SigmaPlot 10 (Systat Software Inc., San Jose, Kalifornie, USA). 

 

Následující metody nebyly použity k získání výsledků této dizertační práci a jsou pouze 

diskutovány v daných kapitolách v sekci 5. Diskuze. Tyto výsledky byly získány v rámci 

spoluautorství článků, přičemž byly měřeny a analyzovány odborníky na danou problematiku.  

Náplní mé práce v mém prvoautorském a ve dvou spoluautorských článcích bylo především 

měření a zpracování elektrofyziologických dat. Důvodem nezařazení diskutovaných dat do 

výsledků dizertační práce je, že tato data nejsou elektrofyziologického původu a experimenty 

nebyly prováděny přímo mnou a ani se necítím být odborníkem v dané problematice. Pro 

lepší přehled a porozumění textu jsem však tyto metody ve zkrácené formě zařadil do této 

kapitoly. Metodické detaily lze nalézt v příslušných článcích (Ladislav et al., 2018; Vyklicky 

et al., 2018). 

3.11. Homologní modelování 

Jako předloha pro vytvoření homologního modelu GluN1/GluN2B receptoru složených 

z potkanních podjednotek sloužili dostupné krystalové struktury (PDB z angl. „Protein Data 

Bank“ - 4tll, 4tlm a 4pe5) (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). Pro vytvoření celé 

struktury receptoru byl použit balíček programů MODELLER (Sali a Blundell, 1993). Ve 

stejném programu byly pomocí funkce „automodel“ doplněny struktury, které chyběly 

v předloze homologního modelu. Z tohoto modelu byl programem MODELLER také 

vytvořen model skládající se z hGluN1/hGluN2B podjednotek. 

Jednotlivé linkery byly namodelovány pomocí funkce „loopmodel“ v programu 

MODELLER za použití procedury založené na metodě Monte Carlo. Model 

s nejpravděpodobnější strukturou byl vybrán na základě hodnoty DOPE (z angl. Discrete 

Optimized Protein Energy).  

Pro vytvoření homologního modelu TMD pro nemutované a mutované hGluN1/hGluN2B 

receptory byl také použit program MODELLER za použití molekulárně-dynamické simulace. 

Vzniklé modely byly dále modelovány s  parametry umělé membrány (EEF1/IMM1 

(Lazaridis, 2003)) v uživatelském rozhraní CHARMM-GUI (Jo et al., 2008) a za použití 



63 

 

balíčku programů CHARMM (Brooks et al., 2009) byla provedena Langevinova 

molekulárně-dynamická simulace.  

Vizualizace struktury a analýza okolí, které jednotlivé aminokyseliny zastupují, byla 

provedena v programech PyMOL a VMD. 

3.12. Imunofluorescenční mikroskopie 

Pro imunocytochemické stanovení povrchové exprese NMDA receptorů byla použita 

buněčná linie COS-7, transfekovaná příslušnou cDNA kódující jednotlivé podjednotky 

NMDA receptorů, přičemž GluN1 podjednotka byla značena žlutým fluorescenčním 

proteinem (Kaniakova et al., 2012). V rozmezí 24-36 h po transfekci byly buňky označeny 

králičí primární protilátkou proti zelenému fluorescenčnímu proteinu a posléze kozí 

sekundární protilátkou proti protilátce králičí a byly měřeny fluorescenčním mikroskopem 

Olympus Cell^R. Intenzita celkového a povrchového signálu byla analyzována pomocí 

programu ImageJ (Lichnerova et al., 2014).  
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4. Výsledky 

4.1. Delece a mutace aminokyselin v oblasti M3-S2 linkerů 

způsobují spontánní aktivitu a jedním agonistou vyvolanou 

odpověď 

Předpokládali jsme, že zkrácením M3-S2 linkeru u GluN2B podjednotky budeme moci 

napodobit aktivaci receptoru prostřednictvím glutamátu a zkrácením linkeru u GluN1 

podjednotky aktivací pomocí glycinu. Pro potvrzení této hypotézy jsme nejprve vyrobili sérii 

bodových delecí aminokyselin v M3-S2 linkerech u GluN1 a GluN2B podjednotek, a 

mutované receptory jsme následně funkčně charakterizovali pomocí metody terčíkového 

zámku. 

4.1.1. Aktivita receptoru při deleci jedné aminokyseliny 

U mutovaných GluN1/GluN2B receptorů, exprimovaných v HEK293 buňkách, byla 

měřena míra spontánní aktivity, aktivity vyvolané pouze glutamátem a aktivity vyvolané 

pouze glycinem, a porovnání těchto hodnot nám mělo ukázat, zda a jak je aktivita NMDA 

receptorů závislá na délce řetězce, či přítomnosti jednotlivých aminokyselin v M3-S2 linkeru 

(Obr. 4.1A). Naměřené hodnoty proudů byly relativizovány vůči maximální odpovědi, 

vyvolané 1mM glutamátem a 0,1mM glycinem. Protokol použitý pro toto měření a vzorce pro 

výpočet jednotlivých aktivit jsou uvedeny v Kapitole 3.5. V souladu se základním 

předpokladem byla u nemutovaného typu receptoru spontánní aktivita a aktivita vyvolaná 

jedním z agonistů v porovnání s maximální odpovědí zanedbatelná (𝑅𝐼𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡 = 0,44 ± 0,06 % 

(n = 24); 𝑅𝐼𝐺𝑙𝑦 = 1,1 ± 0,2 % (n = 24); 𝑅𝐼𝐺𝑙𝑢 = 0,63 ± 0,30 % (n = 24); Obr. 4.1A). Její 

minimální přítomnost mohla být pravděpodobně způsobena nepřímým efektem odmývání 

Mg
2+

, jenž ovlivňuje vlastnosti buněčné membrány. 
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Obrázek 4.1 Aktivita receptoru při deleci jedné aminokyseliny v M3-S2 linkeru u GluN1 

podjednotky. (A) Reprezentativní záznamy proudových odpovědí u nemutovaného typu 

GluN1/GluN2B receptoru a u mutovaných GluN1(ΔL655)/GluN2B, GluN1(ΔL657)/GluN2B a 

GluN1(ΔP660)/GluN2B receptorů. Aplikace ECS obsahujícího pouze 7CKA (10 µM) je vyznačena 

černým obdélníkem, aplikace 1mM glutamátu je vyznačena červeným obdélníkem a aplikace 0,1µM 

glycinu je vyznačena modrým obdélníkem. Mezi uvedenými roztoky byl aplikován ECS+Mg. (B) 

Grafy zobrazují souhrnné hodnoty relativních proudových odpovědí - RISpont (černé sloupce), RIGlu 

(červené sloupce) a RIGly (modré sloupce). Rozdíly v míře relativních odpovědí byly statisticky 

porovnány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post hoc analýzou pomocí 

Dunnettova testu (*P < 0,050), přičemž mutované receptory byly porovnávány vůči nemutovanému 

typu receptoru. V závorkách je vyznačen počet nezávislých měření. 

 

Z celkových výsledků je patrné, že některé delece aminokyselin v M3-S2 

linkeru u GluN1 podjednotky způsobují spontánní i pouze jedním agonistou vyvolanou 

aktivitu u mutovaných receptorů (Obr. 4.1B). Aktivita byla měřena pro celý linker, avšak 

delece aminokyselin v distální části receptoru nevykazovaly žádnou spontánní ani pouze 

jedním agonistou vyvolanou aktivitu. Z důvodu přehlednosti jsme se rozhodli zobrazit 

výsledky pouze z proximální části linkeru. Nejvyšší míra spontánní aktivity byla pozorována 

u GluN1(ΔL657)/GluN2B receptorů (𝑅𝐼𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡 = 75 ± 4 %; n = 6), která je dále navýšena 

aplikací glycinu (𝑅𝐼𝐺𝑙𝑦 = 21 ± 4 %; n = 6) nebo glutamátu (𝑅𝐼𝐺𝑙𝑢 = 10 ± 6 %; n = 24). Delece 
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aminokyselin vzdálenějších od TMD (M3 helixu) způsobují minimální spontánní i agonistou 

vyvolanou aktivitu (např. GluN1(ΔP660)/GluN2B receptory). 

Stejný postup jsme využili v případě stanovení vlivu bodových delecí v M3-S2 linkeru 

u GluN2B podjednotky (Obr. 4.2). Z těchto výsledků vyplývá, že rovněž delece na GluN2B 

podjednotce způsobují změny v aktivaci u mutovaných receptorů. Avšak spontánní aktivita 

u těchto receptorů není tak výrazná, ve srovnání s aktivitou vyvolanou jednotlivými agonisty. 

Příkladem mohou být GluN1/GluN2B(ΔI655) receptory s relativně nízkou spontánní aktivitou 

(𝑅𝐼𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡 = 17 ± 1 %; n = 4), avšak zvýšenou aktivitou při aplikaci glycinu (𝑅𝐼𝐺𝑙𝑦 = 61 ± 4 %; n 

= 4)) nebo glutamátu (𝑅𝐼𝐺𝑙𝑢 = 32 ± 7 % n = 4). Delece v M3-S2 linkeru u GluN2B 

podjednotky umístěné dále od TMD (M3 helixu) vykazují rovněž nízkou míru spontánní i 

jedním agonistou vyvolané aktivity, podobně jako v případě GluN1 podjednotky. Ani u této 

podjednotky neměly bodové delece v distální části linkeru vliv na spontánní ani pouze jedním 

agonistou vyvolanou aktivitu. 

 

 

Obrázek 4.2 Aktivita receptoru při deleci jedné aminokyseliny v M3-S2 linkeru u GluN2B 

podjednotky. (A) Reprezentativní záznamy odpovědí z mutovaných GluN1/GluN2B(ΔM654), 

GluN1/GluN2B(ΔI655) a GluN1/GluN2B(ΔY659) receptorů. Aplikace ECS obsahujícího pouze 

7CKA (10 µM) je vyznačena černým obdélníkem, aplikace 1mM glutamátu je vyznačena červeným 

obdélníkem a aplikace 0,1µM glycinu je vyznačena modrým obdélníkem. Mezi uvedenými roztoky 
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byl aplikován ECS+Mg. (B) Grafy zobrazují souhrnné výsledky relativních odpovědí - RISpont (černé 

sloupce), RIGlu (červené sloupce) a RIGly (modré sloupce; rovnice v metodách). Rozdíly v míře 

relativních odpovědí byly statisticky porovnány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), 

následované post hoc analýzou pomocí Dunnettova testu (*P < 0,050), přičemž mutované receptory 

byly porovnávány vůči nemutovanému typu receptoru. V závorkách je označen počet nezávislých 

měření. 

 

Z těchto výsledků je patrný výrazný vliv bodových delecí v M3-S2 linkerech u GluN1 a 

GluN2B podjednotek (Obr. 4.1 a 4.2) na funkci iontového kanálu NMDA receptoru a lze 

z nich vyvodit několik závěrů. U NMDA receptorů se zkrácenými linkery se iontový kanál 

otevírá spontánně, a rovněž vykazují aktivitu již v přítomnosti pouze jednoho z agonistů 

(glutamátu nebo glycinu), přičemž tento účinek není totožný pro všechny delece v rámci 

linkeru, nýbrž  se daleko výrazněji projevuje u delecí, které se nacházejí blíže TMD. Rozdíly 

jsou patrné i mezi jednotlivými podjednotkami, kde úsek linkeru (počet aminokyselin), 

zodpovědný za zvýšenou aktivitu, je delší u GluN1 podjednotky, než v případě GluN2B 

podjednotky. Naproti tomu, aktivita při aplikaci samotného glycinu nebo glutamátu není na 

typu podjednotky závislá. Obecně lze říci, že nezávisle na typu podjednotky, je glycinová 

aktivita v průměru vyšší, než aktivita glutamátová, ačkoliv žádná z delecí nevyvolala při 

aplikaci pouze jednoho z agonistů stejnou míru aktivace, jako při aplikaci obou agonistů 

současně (nedosáhla maxima). Delece v distální části M3-S2 linkeru u obou podjednotek 

nevykazovaly žádnou míru spontánní ani jedním z agonistů vyvolané aktivity.  

Z těchto závěrů, spolu s výsledky z výpočetní analýzy struktury linkeru (data nejsou 

součástí výsledků této dizertační práce, viz Obr. S3B v (Ladislav et al., 2018)), která ukazala, 

že jednobodové delece nezpůsobují zkrácení linkeru, lze usoudit, že vlastní délka, či přesněji 

řečeno počet aminokyselin v M3-S2 linkerech, není až tak zásadní pro jejich funkci v procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru. Výsledky spíše naznačují, že v tomto procesu 

hraje významnou roli přitomnost konkrétních aminokyselin v M3-S2 linkerech u obou 

podjednotek.  

Z toho vyplývá předpoklad, že některé delece pravděpodobně vedly k rozrušení 

specifických interakcí, které mohou v proximální části (blíže TMD) linkeru vznikat, a ovlivnit 

tak fyziologickou funkci NMDA receptorů. Pro potvrzení této hypotézy jsme připravili sérii 

bodových záměn aminokyselin v proximální oblasti M3-S2 linkerů u obou podjednotek 

za glycin, který zachovává počet aminokyselinových zbytků v linkeru, avšak nevystavuje 

do okolí žádné postranní řetězce, jež by mohly interagovat s jinou částí molekuly.  
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4.1.2. Aktivita receptoru při bodové záměně aminokyselin za glycin 

Bodové záměny za glycin vedly k výraznému snížení počtu aminokyselin v linkeru, které 

způsobují spontánní aktivitu i aktivitu vyvolanou jedním z agonistů (Obr. 4.3). U receptorů 

obsahujících mutaci GluN1(L657G) jsme pozorovali vysokou míru spontánní aktivity, avšak 

aplikace samotného glycinu, případně glutamátu již nevedla k dalšímu navýšení aktivity 

mutovaného receptoru. Opačný trend jsme pozorovali u mutace GluN2B(I655G), kde míra 

spontánní aktivity byla relativně nízká, zatímco glycinem vyvolaná proudová odpověď byla 

významně navýšena. Záměny za glycin v případě aminokyselin v distální oblasti linkeru 

(mutace GluN1(D658G-E662G) a GluN2B(E658G-D661G)) vykazovaly minimální míru 

spontánní aktivity i aktivity vyvolané jedním z agonistů. Tyto výsledky jsou v souladu s 

předchozími výsledky s bodovými delecemi a podpořily naši představu o případné interakci 

mezi linkery, která se zdá být pro funkci M3-S2 linkerů v procesu otevírání iontového kanálu 

NMDA receptoru významnější, než jejich samotná délka. 
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Obrázek 4.3 Aktivita receptoru při bodové záměně aminokyselin v M3-S2 linkerech u GluN1 a 

GluN2B podjednotek za glycin. Grafy představují souhrnné výsledky relativních proudových 

odpovědí - RISpont (černé sloupce), RIGlu (červené sloupce) a RIGly (modré sloupce) u receptorů 

s mutacemi v M3-S2 linkeru u GluN1 (A) a GluN2B (B) podjednotky. Vložený obrázek představuje 

reprezentativní záznam proudové odpovědi u GluN1(L657G)/GluN2B (A) a GluN1/GluN2B(I655G) 

(B) receptorů, kde aplikace ECS obsahujícího pouze 7CKA (10 µM) je vyznačena černým 

obdélníkem, aplikace 1mM glutamátu je vyznačena červeným obdélníkem a aplikace 0,1µM glycinu 

je vyznačena modrým obdelníkem. Rozdíly v míře relativních odpovědí byly statisticky porovnány 

pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post hoc analýzou pomocí Dunnettova testu 

(*P < 0,050), přičemž mutované receptory byly porovnány vůči nemutovanému typu receptoru. 

V závorkách je označen počet nezávislých měření. 

4.1.3. Analýza proudových odpovědí z měření jednotlivých kanálů delece a 
mutace aminokyseliny GluN1(L657) 

Předchozí data naznačují určitý vliv mutací/delecí na spontánní aktivitu a na otevírání 

iontového kanálu NMDA receptoru v případě aplikace jednotlivých agonistů. Zejména 

aminokyselinový zbytek GluN1(L657) se zdá být pro funkci M3-S2 linkerů v procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru významný, avšak tyto data nám neposkytují 

informace o základních vlastnostech iontového kanálu aktivovaného oběma agonisty, jež by 

mohly být mutacemi/delecemi rovněž ovlivněny. Z toho důvodu jsme přistoupili 

k charakterizaci funkčně významné aminokyseliny GluN1(L657) pomocí měření aktivity 

jednotlivých iontových kanálů, ze které lze získat základní parametry, jako je Po, či  MCT a 

MOT.  Pro všechny měřené receptory jsme získali dostatečně dlouhé záznamy (počet událostí 

≥ 10
5
), přičemž měřené terčíky v uspořádání „dotyku s buňkou“ obsahovaly pouze jeden 

aktivní kanál, který byl aktivován saturující koncentrací agonistů (1 mM glutamátu a 0,1 mM 

glycinu). 

Z výsledků vyplývá, že delece i bodová záměna za glycin v případě aminokyseliny 

GluN1(L657) měly významný vliv na základní parametry receptoru. GluN1(L657G)/GluN2B 

a GluN1(ΔL657)/GluN2B receptory vykazovaly zvýšenou hodnotu Po (7,5-krát a 5,7-krát, 

respektive), v porovnání s nemutovaným typem receptoru. V případě obou mutovaných 

receptorů bylo navýšení Po v důsledku zkrácení MCT (11,0-krát a 4,1-krát, respektive) a 

současně prodloužení MOT (12,0-krát a 4,3-krát, respektive; viz Obr. 4.4A, B, C a Tab. 4.1). 

V případě delece aminokyseliny umístěné distálně od TMD (GluN1(P660)) se parametry 

statisticky významně nelišily od hodnot určených pro nemutovaný typ receptoru (Obr. 4.4D a 

Tab. 4.1). 
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Obrázek 4.4 Delece a mutace na pozici GluN1(L657) ovlivňují funkční vlastnosti iontového 

kanálu. (A-D) Reprezentativní úseky záznamů proudových odpovědí získaných z měření jednotlivých 

iontových kanálů v uspořádání „dotyku s buňkou“, které jsou pro účely prezentace filtrovány 

na 1 kHz. Snímání bylo provedeno na HEK293 buňkách, exprimujících buď nemutovaný typ 

receptoru (A), nebo mutované GluN1(ΔL657)/GluN2B (B), GluN1(L657G)/GluN2B (C) a 

GluN1(ΔP660)/GluN2B (D) receptory. Každý úsek záznamu je dále rozšířen do deseti stop na časové 

škále (1 kHz), a tato rozšíření jsou zobrazena pod jednotlivými úseky, přičemž proudové odpovědi 

byly vyvolány 1mM glutamátem a 0,1mM glycinem. 

 

Tabulka 4.1 Přehled základních parametrů jednotlivých iontových kanálů. 

 Po MCT 

(ms) 

MOT 

(ms) 

Amplituda 

(pA) 

Celkový počet 

událostí (n) 

GluN1/GluN2B 0,12 ± 0,02 49 ± 11 5,1 ± 0,5 8,0 ± 0,4 4,4 x 10
5
 (6) 

GluN1(ΔL657)/G

luN2B 

0,68 ± 0,09
*
 12 ± 4

*
 22 ± 5

*
 6,3 ± 0,4

*
 6,0 x 10

5
 (5) 
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GluN1(L657G)/

GluN2B 

0,90 ± 0,03
*
 4,6 ± 1,0

*
 63 ± 14

*
 7,2 ± 1,3 1,0 x 10

5
 (6) 

GluN1(ΔP660)/G

luN2B 

0,21 ± 0,05 20 ± 3 4,8 ± 0,6 7,2 ± 0,4 4,0 x 10
5
 (4) 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Hodnota n je počet měřených buněk. Statistický test byl 

proveden porovnáním mutací s nemutovaným typem receptoru (jednofaktorová ANOVA; Dunnettův 

test, 
*
P < 0,050). 

4.1.4. Aktivita receptoru při bodové záměně aminokyseliny GluN1(L657) 

Naše výsledky ukazují, že M3-S2 linkery a jejich konkrétní oblasti, respektive 

aminokyseliny, jsou významné pro přenos konformační změny z LBD na TMD. Zdá se, že 

převod signálu není zprostředkován pouhým mechanickým působením (fungujícím jako např. 

jednoduché táhlo), ale že v mechanismu otevírání hrají roli i specifické interakce mezi 

samotnými linkery. Měření spontánní aktivity a aktivity vyvolané jedním z agonistů u 

receptorů s deletovanou nebo zaměněnou aminokyselinou ukazují na význam dvou oblastí 

v M3-S2 linkeru v těsné blízkosti TMD - GluN1-LVL a GluN2B-MIQ, v nichž jsme pomocí 

elektrofyziologických technik identifikovali motiv ovlivňující proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru, kde hlavní roli hrají aminokyseliny GluN1(L657) a GluN2B(I655).  

Pro další měření jsme připravili sadu bodových záměn na pozici GluN1(L657), u nichž 

jsme testovali podobné funkční parametry, jako v případě receptorů s delecí nebo 

jednobodovou záměnou za glycin. Vybrali jsme sérii aminokyselin, které mají nepolární 

charakter, s postupně se prodlužujícím a více hydrofobním postranním řetězcem. Když 

porovnáme vliv záměny za glycin s řadou záměn za hydrofobní aminokyseliny 

s prodlužujícím se řetězcem, můžeme v případě této série pozorovat významný pokles 

spontánní aktivity (Obr. 4.5). Aktivita vyvolaná samotným glycinem nebo glutamátem byla 

rovněž v případě série bodových záměn snížena v uvedeném pořadí (L657A > L657V > 

L657F), ve srovnání se záměnou za glycin. 
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Obrázek 4.5 Vliv bodových záměn na pozici GluN1(L657) na aktivitu mutovaných receptorů. 

Grafy zobrazují souhrnné výsledky relativních proudových odpovědí - RISpont (černé sloupce), RIGlu 

(červené sloupce) a RIGly (modré sloupce) u receptorů, v nichž byla změněna aminokyselina na pozici 

GluN1(L657) za glycin (G), alanin (A), valin (V), fenylalanin (F) a glutamin (Q). Rozdíly 

v relativních odpovědích byly statisticky porovnány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), 

následované post hoc analýzou pomocí Dunnettova testu (*P < 0,050), přičemž byly porovnávány 

mutované receptory vůči nemutovanému typu receptoru (L657(WT)). V závorkách je označen počet 

nezávislých měření. 

 

4.1.5. Aktivita receptoru při záměnách aminokyselin GluN1(L657) a 
GluN2B(I655) za cysteiny 

Naši představu o existenci přímé funkční interakce mezi aminokyselinami GluN1(L657) a 

GluN2B(I655) jsme dále testovali v pokusu, v němž jsme obě aminokyseliny zaměnily za 

cysteiny, které jsou v případě dostatečně krátké vzdálenosti schopné vytvářet disulfidické 

můstky.  Tvorbu těchto disulfidických můstků je možno experimentálně ověřit pomocí 

redukčního činidla, dithiothreitolu (DTT), který můstky rozrušuje, čímž lze tuto interakci 

nepřímo potvrdit. Samotný DTT potencuje aktivitu nemutovaného typu receptoru ze 93 ± 7 % 

(n = 6), přičemž GluN1(L657C)/GluN2B(I655C) receptory byly potencovány signifikantně 

více, a sice ze 739 ± 84 % (n = 4; t-test, P < 0,001; Obr. 4.6). Tento potenciační účinek DTT 

bylo možné zvrátit pomocí oxidačního činidla, kyseliny 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoové (Obr. 

4.6), která má opačný účinek než DTT, tedy vznik disulfidických můstků vyvolává. 

Skutečnost, že mutované receptory byly po aplikaci DTT potencovány signifikantně více, než 

nemutovaný typ receptoru, ukazuje na existenci disulfidických můstků v této oblasti, a 

posiluje tak naší představu o interakci mezi zbytky GluN1(L657) a GluN2B(I655). 
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Obrázek 4.6 Vliv cysteinových záměn u aminokyselin GluN1(L657) a GluN2B(I655) na aktivitu 

receptoru. Reprezentativní záznamy proudových odpovědí u nemutovaného typu receptoru (A) a 

u GluN1(L657C)/GluN2B(I655C) receptorů (B). V záznamech byly vyvolány tři po sobě jdoucí 

proudové odpovědi v přítomnosti saturující koncentrace glycinu (0,1 mM, modrý obdélník) a 

glutamátu (1 mM, červený obdélník) před a po 2min aplikaci redukčního činidla, 4mM DTT (bílý 

obdélník), a po 2min aplikaci oxidačního činidla, 1mM kyseliny 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoové 

(DTNB, černý obdélník). 

 

4.2. De novo mutace lokalizované v TMD a M3-S2 linkeru u 

hGluN2B podjednotky mění funkční parametry NMDA receptoru 

V rámci procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, vedle charakterizace 

přesného nastavení přenosu konformační energie z LBD na TMD prostřednictvím M3-S2 
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linkerů, je rovněž neméně důležitá strukturní charakteristika oblasti TMD, v níž se nachází 

vlastní iontový kanál (tvořený M2 a M3 helixy) a jeho okolí, které je tvořeno vnějším kruhem 

z M1 a M4 helixů. Z tohoto důvodu jsme se dále zabývali studiem de novo mutací v těchto 

oblastech. Naši pozornost jsme zaměřili především na mutace spjaté s MR, neboť se jedná o 

velmi závažné onemocnění, u kterého lze předpokládat podstatný vliv dané mutace na funkční 

vlastnosti NMDA receptorů. Z volně přístupné databáze 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) jsme vybrali jedenáct de novo mutací v genu 

kódujícím lidský typ hGluN2B podjednotky, z nichž deset mutací se nachází v pre-M1, M1, 

M2, M3 a M4 oblastech (P553L; V558I; W607C; N615I; V618G; S628F; G820E; G820A; 

M824R; L825V) a jedna mutace se nachází v oblasti M3-S2 linkeru (E657G; Tab. 4.2 a Obr. 

4.7). 

 

Tabulka 4.2. Vybrané de novo mutace v lidském GRIN2B genu a jejich fenotypový projev. 

hGluN2B 

mutace 

Genotyp Fenotyp Věk 

nástupu 

Zdroj 

P553L c.1658C>T MR, hypotonie Časně po 

narození 

(de Ligt et al., 2012) 

V558I c.1672G>A MR - (Hamdan et al., 2014; 

Lelieveld et al., 2016) 

W607C c.1821G>T MR, DD - (Yavarna et al., 2015) 

N615I c.1844A>T WS, MR 7 týden (Lemke et al., 2014) 

V618G c.1853T>G WS, MR 4 měsíc (Lemke et al., 2014) 

S628F c.1883C>T MR, DD  - (Platzer et al., 2017) 

E657G c.1970A>G MR, DD - (Platzer et al., 2017) 

G820E c.2459G>A MR, mikrocefálie Časně po 

narození 

(Hamdan et al., 2014) 

G820A c.2459G>C MR, DD, DMD, ES, 

GVL, ASD 

- (Platzer et al., 2017) 

M824R c.2471T>G MR, DD, 

mikrocefálie, Epi 

aktivita na EEG 

2 měsíc (Zhu et al., 2015) 

L825V c.2473T>G ASD - (Talukder a 



75 

 

Wollmuth, 2011) 

 

MR - mentální retardace; DD - zpožděný vývoj; WS - Westův Syndrom; Epi – epilepsie a/nebo 

záchvaty, infantilní křeče; ASD - poruchy autistického spektra; DMD - Dyskinetická porucha pohybu; 

ES - epileptické křeče; GVL – generalizovaná ztráta cerebrálního objemu 

 

 

 

Obrázek 4.7 Umístění vybraných de novo mutací v TMD a M3-S2 linkeru u hGluN2B 

podjednotky. (A) Homologní model hGluN1/hGluN2B receptoru (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et 

al., 2014). V šedé barvě je znázorněna hGluN1 podjednotka, v oranžové barvě je pak znázorněna 

hGluN2B podjednotka. (B) Detail oblasti TMD u hGluN2B podjednotky. Červeně jsou vyznačeny 

vybrané aminokyseliny, jejichž mutace byly nalezeny u pacientů trpících neurologickými poruchami.  

 

Ověřovali jsme, jaký vliv mají vybrané mutace na funkční parametry charakterizující 

iontový kanál receptoru, jako je afinita k agonistům, desenzitizace receptoru, amplituda 

odpovědí a relativní Po. Kromě těchto funkčních vlastností jsme dále studovali specifickou 

farmakologii mutovaných receptorů, a sice možný pozitivní vliv neurosteroidů na aktivitu 

mutovaného NMDA receptoru. Dané výsledky by mohly být základem pro pochopení role 

NMDA receptorů v patofyziologii těchto konkrétních neurologických onemocnění. 
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4.2.1. Agonistou-vyvolané proudové odpovědi mutovaných receptorů 

Pro ověření funkčnosti receptorů jsme nejprve zjišťovali velikost proudových odpovědí v  

uspořádání snímání „z celé buňky“, přičemž proudy byly vyvolány aplikací 1mM glutamátu a 

30µM glycinu. HEK293 buňky transfekované nemutovaným typem receptoru vykazovaly 

relativní proudové odpovědi 66 ± 23 pA/pF (n = 23, odečteno v maximu). V případě pěti 

mutací (hGluN2B(W607C, N615I, V618G, E657G, G820A)) jsme pozorovali signifikantně 

sníženou amplitudu proudových odpovědí mutovaných receptorů. Čtyři mutace z jedenácti 

vybraných dokonce způsobily, že mutované receptory nevykazovaly žádnou proudovou 

odpověď (< 5 pA) – hGluN2B(P553L, S628F, G820E, M824R), a pouze u dvou mutací 

(hGluN2B(V558I a L825V)) se velikosti proudových odpovědí významně nelišily 

od nemutovaných receptorů (Obr. 4.8). 

 

 

Obrázek 4.8 Mutace lokalizované v TMD a M3-S2 linkeru u hGluN2B podjednotky mají vliv na 

amplitudu proudových odpovědí vyvolaných 1mM glutamátem. Reprezentativní záznamy 

z měření z „celé buňky“. HEK293 buňky exprimovaly nemutovaný typ receptoru (WT) nebo 

mutované hGluN1/hGluN2B(G820A) a hGluN1/hGluN2B(G820E) receptory. Odpověď byla 

vyvolána saturující koncentrací glutamátu (1 mM) a glycinu (30 µM) po dobu 10s (černé obdélníky). 

Graf pod reprezentativními záznamy zobrazuje průměrné amplitudy ± SEM (n) proudových odpovědí, 

vyvolaných saturující koncentrací agonistů, které byly normalizovány s ohledem na kapacitu buňky.  

Mutované receptory, které při aplikaci saturujících koncentrací agonistů nevykazovaly proudovou 
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odpověď, jsou označeny NR (z angl. „non-responding“). Rozdíly v průměrných hodnotách byly 

statisticky porovnány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post hoc analýzou 

pomocí Mann-Whitneyova U testu (*P = 0,001-0,050; **P < 0,001), přičemž mutované receptory byly 

porovnávány vůči nemutovanému typu receptoru. 

4.2.2. Afinita receptorů vůči glutamátu a glycinu 

 Jelikož LBD-linkery-TMD vytváří funkčně propojený celek, lze předpokládat, že 

v případě strukturní změny v TMD dojde rovněž k ovlivnění dalších domén, či oblastí 

receptoru, spjatých s procesem otevírání iontového kanálu. Z toho důvodu jsme se rozhodli 

určit afinitu jednotlivých agonistů vůči danému vazebnému místu na LBD v případě sedmi 

mutací, které vykazovaly dostatečné proudové odpovědi pro provedení analýzy (Tab. 4.3). 

Tyto výsledky ukázaly, že afinita vůči glutamátu byla v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(W607C) a hGluN1/hGluN2B(N615I) receptorů 3,2-krát a 1,7-krát nižší, 

než v případě nemutovaných receptorů, zatímco  hGluN1/hGluN2B(E657G) receptory 

vykazovaly 2,3-násobně vyšší afinitu, v porovnání s nemutovanými receptory (Obr. 4.9A a 

Tab. 4.3). Podobná analýza byla provedena i v případě afinity receptorů pro glycin, kde jsme 

pozorovali 2,0-násobné a 1,8-násobné snížení afinity u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(W607C) a hGluN1/hGluN2B(E657G) receptorů, v porovnání 

s nemutovanými receptory (Obr. 4.3B a Tab. 4.3). Společně s afinitou pro glycin byla rovněž 

snížena hodnota Hillova koeficientu, a sice v případě mutací hGluN2B(W607C a E657G). 

V případě afinity pro glutamát byla hodnota Hillova koeficientu snížena u mutace 

hGluN2B(E657G). Snížení Hillova koeficientu obecně ukazuje na snížení kooperativity 

při navazování agonistů do jednotlivých vazebných míst, přičemž hodnoty nižší než 1 ukazují 

na negativní kooperativitu mezi jednotlivými vazebnými místy (Weiss, 1997). 
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Obrázek 4.9 De novo mutace v hGluN2B podjednotce mění afinitu receptorů vůči glutamátu a 

glycinu. (A) Reprezentativní záznamy proudových odpovědí vyvolaných 3, 10 a 1000µM glutamátem 

v přítomnosti 30µM glycinu u nemutovaných a mutovaných hGluN1/hGluN2B(W607C) receptorů. 

V grafu pod záznamy je vynesena závislost maximální proudové odpovědi na koncentraci glutamátu 

pro nemutované a mutované hGluN1/hGluN2B(W607C) a hGluN1/hGluN2B(E657G) receptory. (B) 

Reprezentativní záznamy proudových odpovědí vyvolaných 0,1, 1 a 30µM glycinem v přítomnosti 

1mM glutamátu u nemutovaných a mutovaných hGluN1/hGluN2B(W607C) receptorů. V grafu pod 

záznamy je zobrazena závislost maximální proudové odpovědi na koncentraci glycinu pro nemutované 

a mutované hGluN1/hGluN2B(W607C) receptory. Jednotlivé body v grafech představují průměrné 

hodnoty proudu, relativizovaného vůči maximální odpovědi vyvolané saturující koncentrací agonistů, 

přičemž chybové úsečky představují SEM. Hodnoty EC50, h a n jsou uvedeny v Tabulce 4.3. 

 

Tabulka 4.3 Přehled afinit pro jednotlivé agonisty naměřených u de novo mutací v hGluN2B 

podjednotce. 

Mutace 
Glutamát Glycin 

EC50 (μM) h n EC50 (μM) h n 

hGluN2B 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,1 15 0,22 ± 0,03 1,45 ± 0,11 9 

hGluN2B(V558I) 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,2 5 0,22 ± 0,05 1,14 ± 0,05 5 

hGluN2B(W607C) 5,1 ± 0,4* 1,3 ± 0,2 5 0,45 ± 0,08* 0,87 ± 0,05* 7 

hGluN2B(N615I) 2,7 ± 0,2* 1,2 ± 0,1 5 0,31 ± 0,02 1,41 ± 0,10 5 

hGluN2B(V618G) 1,7 ± 0,2 1,2 ± 0,1 5 0,28 ± 0,03 1,43 ± 0,09 5 

hGluN2B(E657G) 0,7 ± 0,1* 0,8 ± 0,1* 9 0,39 ± 0,08* 0,97 ± 0,10* 5 

hGluN2B(G820A) 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 4 0,20 ± 0,09 1,15 ± 0,05 3 
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hGluN2B(L825V) 1,5 ± 0,1 1,1 ± 0,1 9 0,16 ± 0,01 1,26 ± 0,12 5 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Hodnota n je počet nezávislých měření. Statistický test byl 

proveden pro hodnoty log(EC50) a log(h) u mutovaných receptorů v porovnání s nemutovanými 

receptory (jednofaktorová ANOVA; Dunnettův test, *P < 0,050). 

4.2.3. Desenzitizace mutovaných receptorů 

Dalším významným funkčním parametrem NMDA receptorů je míra desenzitizace. 

Z důvodu velmi nízkých proudových odpovědí v důsledku mutací hGluN2B(E657G a 

G820A), u nichž nebylo možné tento parametr spolehlivě zanalyzovat, bylo možné míru 

desenzitizace stanovit pouze v případě zbylých pěti mutací. K vyvolání desenzitizace jsme při 

měření použili saturující koncentrace glycinu (30 μM) a glutamátu (1 mM). Z analýzy 

časově-závislého poklesu odpovědí způsobeného desenzitizací je patrné, že 16,1 % 

nemutovaných receptorů přechází do desenzitizovaného stavu (Obr. 4.10A, D). Míra 

desenzitizace se významně nelišila v případě tří mutací (hGluN2B(W607C, N615I, L825V); 

Obr. 4.10C, D). U mutovaných hGluN1/hGluN2B(V558I) receptorů se míra desenzitizace 

signifikantně zvýšila na 72,9 % (Obr. 4.10B, D), a naopak v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(V618G) receptorů se míra desenzitizace pohybovala v průměru okolo 

4,1 % (Obr. 4.10D). 
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Obrázek 4.10 Mutace v TMD u hGluN2B podjednotky ovlivňují míru desenzitizace. (A-C) 

Reprezentativní záznamy z  HEK293 buněk exprimujících nemutované nebo mutované 

hGluN1/hGluN2B(V558I) a hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory. Odpovědi byly vyvolány rychlou 

aplikací 1mM glutamátu v kontinuální přítomnosti 30µM glycinu. Odpověď byla následně 

zablokována pomocí MK-801. Vedle každého záznamu je v detailu zobrazen nástup desenzitizace. 

Průběh desenzitizace byl pro tento konkrétní záznam proudové odpovědi z nemutovaných receptorů 

nejlépe popsán pomocí rychlostních konstant kd = 0,17 s
−1

 a kr = 0,69 s
−1

, v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(V558I) receptorů pomocí rychlostních konstant kd = 4,06 s
−1

 a kr = 1,12 s
−1

 a u 

mutovaných  hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů pomocí rychlostních konstant kd = 0,11 s
−1

 a kr = 

0,83 s
−1

 (proložená křivka je vyznačena červeně). (D) Grafy zobrazují průměrné hodnoty míry 

desenzitizace (± SEM) u nemutovaných (WT) a mutovaných receptorů. Rozdíly v průměrných 

hodnotách byly statisticky zpracovány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post 

hoc analýzou pomocí Mann-Whitneyova U testu (**P < 0,001), přičemž mutované receptory byly 

porovnávány vůči nemutovanému typu receptoru. 

 

 

Kromě míry desenzitizace jsme analyzovali rovněž i rychlost jejího nástupu. V rámci této 

analýzy jsme stanovili rychlostní konstanty desenzitizace (kd) a resenzitizace (kr) (pomocí 

rovnic (R3) a (R4), Obr. 4.10) pro nemutované a mutované receptory s dostatečnou 

proudovou odpovědí (hGluN1/hGluN2B(V558I, W607C, N615I a L825V) receptory), což 
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neplatí pro mutované hGluN1/hGluN2B(V618G) receptory s nízkou mírou desenzitizace. 

Nástup desenzitizace u nemutovaných receptorů byl charakterizován pomocí rychlostní 

konstanty kd = 0,24 ± 0,08 s
-1

 (n = 10). Signifikantní nárůst hodnoty kd (jednofaktorová 

ANOVA; Dunnettův test, P < 0,050) jsme pozorovali v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(V558I) (kd = 3,55 ± 0,46 s
-1

; n = 7) a hGluN1/hGluN2B(W607C) (kd = 

1,59 ± 0,54 s
-1

; n = 4) receptorů. Hodnoty kd u mutací hGluN2B(N615I a L825V) se 

signifikantně nelišily od nemutovaných receptorů. Hodnota kr pro nemutované receptory byla 

stanovena na kr = 1,06 ± 0,17 s
-1

 (n = 10). Tato hodnota byla signifikantně (jednofaktorová 

ANOVA; Dunnettův test, P < 0,050) zvýšena pro hGluN1/hGluN2B(W607C) (kr = 4,79 ± 

1,22 s
-1

; n = 4) a hGluN1/hGluN2B(N615I) (kr = 2,61 ± 0,51 s
-1

; n = 4)) receptory. Hodnota kr 

u mutovaných hGluN1/hGluN2B(V558I) (kr = 1,29 ± 0,28 s
-1

; n = 7) a 

hGluN1/hGluN2B(L825V) (kr = 1,47 ± 0,20 s
-1

; n = 6) receptorů se signifikantně nelišila od 

nemutovaných receptorů. 

4.2.4. Pravděpodobnost otevření mutovaných receptorů 

Vliv mutací v oblasti TMD na Po jsme zjišťovali pomocí blokátoru otevřeného kanálu, 

MK-801 (1 µM), který byl aplikován do otevřeného stavu hGluN1/hGluN2B receptoru, 

aktivovaného saturující koncentrací glycinu (30 μM) a glutamátu (1 mM). Rychlost nástupu 

blokády iontového kanálu pomocí MK-801 byla proložena kinetickým modelem, z nějž byla 

následně stanovena hodnota Po (viz kapitola 3.7). Z kinetického modelu jsme stanovili 

hodnotu Po pro nemutovaný receptor na 10,5 %, přičemž většina z mutovaných receptorů 

měla sníženou Po až na hodnotu 0,49 % u hGluN1/hGluN2B(V618G) receptorů. Jedinou 

výjimku tvořily mutované hGluN1/hGluN2B(N615I) receptory, u nichž nebyl pozorován 

signifikantní rozdíl, ve srovnání s nemutovanými receptory (Obr. 4.11). 
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Obrázek 4.11 Mutace v TMD u hGluN2B podjednotky ovlivňují Po iontového kanálu NMDA 

receptoru. (A-C) Reprezentativní záznamy proudových odpovědí z HEK293 buněk exprimujících 

nemutované nebo mutované hGluN1/hGluN2B(V558I) a hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory, 

vyvolané aplikací 1mM glutamátu v kontinuální přítomnosti 30µM glycinu, které byly blokovány 

prostřednictvím 1µM MK-801. Vedle každého ze záznamů je v detailu zobrazen nástup blokády 

pomocí MK-801. Časový průběh nástupu blokády u nemutovaných receptorů byl pro tento konkrétní 

záznam nejlépe popsán pomocí hodnoty Po = 12%, pro mutované hGluN1/hGluN2B(V558I) receptory 

pomocí Po = 0,61 % a pro mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory pomocí Po = 1,2 % 

(proložená křivka je vyznačena červeně). (D) Grafy zobrazují průměrné hodnoty Po (± SEM) 

pro nemutované (WT) a mutované receptory. Rozdíly v průměrných hodnotách byly statisticky 

zpracovány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post hoc analýzou pomocí 

Mann-Whitneyova U testu (**P < 0,001), přičemž mutované receptory byly porovnávány vůči 

nemutovanému typu receptoru. 

4.2.5. Jednotková vodivost mutovaných receptorů 

Strukturní data ukazují, že zbytky hGluN2B(W607, N615 a V618) jsou součástí 

selektivního póru iontového kanálu NMDA receptoru (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 

2014). Lze předpokládat, že změny ve složení, a tedy struktuře selektivního póru, mohou vést 

ke změně vodivosti iontového kanálu. Z tohoto důvodu jsme v případě mutací 

hGluN2B(W607C, N615I a V618G) měřili amplitudy proudových odpovědí z jednotlivých 

iontových kanálů ve vytržených terčících, orientovaných „vnějškem ven“. Proudy byly 
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vyvolány saturující koncentrací agonistů (30 μM glycinu a 1 mM glutamátu) při napětí -

60 mV. Průměrná amplituda odpovědi při hlavním otevřeném stavu dosahovala 

u nemutovaných receptorů 4,5 ± 0,1 pA (n = 6; Obr. 4.12). Všechny mutované receptory měly 

signifikantně sníženou amplitudu proudových odpovědí (jednofaktorová ANOVA; Dunnettův 

test, P < 0,050), ve srovnání s nemutovanými receptory. U hGluN1/hGluN2B(W607C) 

receptorů se amplituda snížila na 2,4 ± 0,1 pA (n = 5), v případě hGluN1/hGluN2B(N615I) 

receptorů na 1,8 ± 0,1 pA (n = 5) a u hGluN1/hGluN2B(V618G) receptorů na 3,6 ± 0,1 pA (n 

= 5, Obr. 4.12).  

 

 

Obrázek 4.12 Mutace v selektivním póru iontového kanálu lokalizované na hGluN2B 

podjednotce ovlivňují jednotkovou vodivost iontového kanálu. Kumulativní histogramy 

pro amplitudy proudových odpovědí u jednotlivých iontových kanálů z nemutovaných a mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(W607C), hGluN1/hGluN2B(N615I) a hGluN1/hGluN2B(V618G) receptorů, 

snímané ve variantě „vnějškem ven“, které jsou proloženy Gaussovou křivkou s jednou komponentou. 

Agonisty vyvolaná proudová odpověď měla pro tyto konkrétní terčíky hodnotu amplitudy: 4,7 pA 

(WT), 2,4 pA (hGluN1/hGluN2B(W607C)), 1,9 pA (hGluN1/hGluN2B(N615I)) a 3,9 pA 

(hGluN1/hGluN2B(V618G)). Do histogramů je vložená část záznamu z daného snímání proudů 

z jednotlivých iontových kanálů, vyvolaných 1mM glutamátem a 30µM glycinem. Přerušovaná čára 

představuje průměrnou hodnotu amplitudy pro nemutované receptory. 

 

Výše zmíněné výsledky ukazují, že defekty NMDA receptoru, způsobené bodovými 

mutacemi v oblasti TMD u hGluN2B podjednotky, se projevují především celkovou 

hypofunkcí NMDA receptorů.  
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4.2.6. Citlivost mutovaných receptorů vůči steroidním látkám 

Jelikož některé endogenní steroidy působí jako pozitivní alosterické modulátory (Korinek 

et al., 2011), testovali jsme možnost obnovení normálních funkčních vlastností u mutovaných 

NMDA receptorů pomocí neurosteroidů s potenciačním účinkem. Abychom určili citlivost 

mutovaných receptorů vůči přirozeně se vyskytujícímu PE-S (Obr. 4.13A) a jeho účinnějšímu 

syntetickému analogu, AND-hSuc (Obr. 4.13B) (Krausova et al., 2018), použili jsme 

z důvodu „disuse-dependentního“ působení těchto steroidů nízkou koncentraci glutamátu 

(1 µM). Z výsledků je patrné, že oba steroidní modulátory potencují nemutované i mutované 

receptory, avšak míra potenciace se u jednotlivých mutovaných receptorů významně lišila 

(Obr. 4.13C). V případě mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů jsme zjistili, že 

potenciace téměř saturující koncentrací PE-S (100 µM) byla signifikantně vyšší, než 

u nemutovaných receptorů i ostatních mutovaných hGluN1/hGluN2B(V558I, W607C, 

V618G a G820A) receptorů (jednofaktorová ANOVA, Kruskal-Wallisův test, P < 0,001; 

nepárový t-test, P < 0,001; Obr. 4.13C). Podobné výsledky jsme získali i v případě potenciace 

prostřednictvím AND-hSuc (30 µM). Pro mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory 

dosahovala míra potenciace pomocí AND-hSuc hodnoty 1647 % (Obr. 4.13C). Z analýzy 

koncentrační závislosti účinku obou steroidů je patrné, že potenciace u 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů je dána zvýšenou účinností obou steroidů, spíše než 

zvýšením afinity receptoru pro dané steroidy (Obr. 4.13D, E).  
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Obrázek 4.13 Mutované hGluN1/hGluN2B(L825) receptory mají zvýšenou citlivost vůči 

steroidům. (A - B) Reprezentativní záznamy proudových odpovědí z nemutovaných a mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů, vyvolané aplikací 1 µM glutamátu (černý obdélník) 

v kontinuální přítomnosti 30µM glycinu. Odpovědi byly potencovány pomocí aplikace (bílý obdélník) 

100µM PE-S (A) nebo 30µM AND-hSuc (B), přičemž míra potenciace se lišila (85 % a 575 %, 

respektive). Oba steroidy potencovaly mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory přibližně 2-krát 

více, než nemutované receptory. (C) Graf znázorňuje hodnotu relativní potenciace ± SEM (n = 5 – 31) 

vyvolanou 100µM PE-S , v porovnání s relativní potenciací vyvolanou 30µM AND-hSuc. Data byla 

proložena lineární regresí (korelační koeficient r
2
 = 0,928, P = 0,008). (D-E) Závislost míry potenciace 

na koncentraci PE-S (D) a AND-hSuc (E), stanovená pro nemutované a mutované 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory, přičemž odpovědi byly vyvolány 1µM glutamátem za stálé 

přítomnosti 30µM glycinu. Proložením této závislosti pomocí logistické funkce (R6) jsme pro 
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nemutované receptory získali hodnoty maximální potenciace (Imax) vyvolané PE-S, dosahující 

101 ± 9 % s hodnotou EC50 = 24,3 ± 1,8 μM a h = 1,54 ± 0,08 (n = 7). Hodnoty Imax vyvolané 

AND-hSuc u nemutovaných receptorů dosahovaly 570 ± 57 %; s hodnotou EC50 = 9,5 ± 1,0 μM a h = 

1,50 ± 0,16 (n = 6). Pro mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory platí, že hodnota Imax 

v případě PE-S dosahovala 185 ± 50 % (P = 0,030), s hodnotou EC50 = 24,8 ± 1,2 μM (P = 0,840) a h 

= 1,52 ± 0,12 (n = 5). Hodnota Imax vyvolaná AND-hSuc u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) 

receptorů dosahovala 1492 ± 514 % (P = 0,030), s hodnotou EC50 = 9,6 ± 2,3 μM (P = 0,961) a h = 

1,58 ± 0,36 (n = 6). K porovnání významnosti mezi nemutovanými a mutovanými receptory byl použit 

t-test. 

4.2.7. Navrácení funkce hGluN1/hGluN2B(L825V) receptoru aplikací 
steroidních látek 

Časový průběh deaktivace NMDA receptoru při krátké aplikaci glutamátu je parametrem, 

určujícím časový průběh NMDA receptorové složky EPSC na synapsích. Steroidy by 

teoreticky mohly rychlost deaktivace NMDA receptorů ovlivňovat, a tím měnit trvání EPSC. 

Vznik EPSC jsme na HEK293 buňkách exprimujících nemutované a mutované 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory simulovali krátkou aplikací (cca 5 ms) glutamátu 

v saturující koncentraci (1 mM). Receptory byly aktivovány glutamátem před aplikací 

steroidu (kontrolní odpověď) a po pre-aplikaci 100µM PE-S nebo 30µM AND-hSuc  (Obr. 

4.14). Aplikace obou steroidů zvýšila amplitudu a zpomalila deaktivaci odpovědí jak 

u nemutovaných, tak u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů (Obr. 4.14 a Tab. 

4.4), přičemž rychlost deaktivace u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů nebyla 

signifikantně odlišná od nemutovaných receptorů (P = 0,696). Tyto výsledky jsou v souladu 

se sníženou Po v případě mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů, 

avšak nezměněnou afinitou pro glutamát (Obr. 4.11D a Tab. 4.3), přičemž se předpokládá, že 

zvýšenou potenciaci prostřednictvím steroidů lze pozorovat u receptorů s nižší Po, či 

pomalejší deaktivací a nižší hodnotou EC50 pro glutamát. 

Funkční změnu, kterou by steroidy svým působením mohly na synapsi vyvolat, jsme 

vyjádřili jako relativní přenos náboje před aplikací a po aplikaci steroidů. Relativní přenos 

náboje byl odečten z potenciace odpovědi a relativního zpomalení deaktivace. Po aplikaci 

100µM PE-S došlo k 3,3-násobnému a 3,8-násobnému navýšení přenosu náboje v případě 

nemutovaných a mutovaných hGluN1/hGluN2B(L285V) receptorů, respektive (Tab. 4.4). 

Navýšení je poměrně značné, avšak pokud budeme brát v úvahu 7-krát sníženou hodnotu Po 

u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů, tak není dostatečné pro obnovení jejich 

fyziologické funkce (Obr. 4.11C, D). V případě aplikace 30µM AND-hSuc došlo 

k 161-násobnému a 180-násobnému navýšení relativního přenosu náboje pro nemutované a 
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mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory (Tab. 4.4), což je naopak více než dostatečná 

kompenzace 7-násobně snížené Po u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů.  

 

 

 

Obrázek 4.14 PE-S a AND-hSuc částečně nebo plně kompenzují ztrátu funkce hGluN2B(L825V) 

receptorů. (A-B) Reprezentativní záznamy normalizovaných proudových odpovědí z nemutovaných 

(A) a mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) (B) receptorů po krátké (5 ms) aplikaci 1mM glutamátu 

v kontinuální přítomnosti 30µM glycinu před (kontrola) a po pre-aplikaci (30 s) 100µM PE-S (vlevo) 

nebo 30µM AND-hSuc (vpravo). Hodnoty a statistické porovnání účinku obou steroidů je zobrazeno 

v Tabulce 4.4. 
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Tabulka 4.4 Souhrn farmakologických vlastností hGluN1/hGluN2B receptorů z měření 

simulujících synaptický přenos. 

Receptor  Kontrola 
PES 

(100 µM) 
Kontrola 

AND-hSuc 

(30 µM) 

WT 

Potenciace (%) - 
98,7 ± 11,5 

(5) 
- 

925 ± 173 

(5) 

τ (ms) 307 ± 14 (5)
 †

 
499 ± 20 

(5)
‡
* 

370 ± 35 (5)
†
 

5961 ± 542 

(5)
†
* 

Relativní 

zpomalení 

deaktivace  

- 
1,63 ± 0,06 

(5) 
- 

16,4 ± 1,4 

(5)
†
 

Relativní 

přenos náboje 
- 

3,26 ± 0,30 

(5) 
- 161 ± 20 (5) 

hGluN2B 

(L825V) 

 

Potenciace (%) - 
140,8 ± 

10,8 (5) 
- 

2323 ± 121 

(5) 

τ (ms) 323 ± 9 (5)
 †

 
507 ± 28 

(5)
‡
* 

335 ± 29 (5)
 †

 
2467 ± 168 

(5)
†
* 

Relativní 

zpomalení 

deaktivace  

- 
1,57 ± 0,05 

(5) 
- 

7,19 ± 0,59 

(5)
†
 

Relativní 

přenos náboje 
- 

3,79 ± 0,25 

(5) 
- 180 ± 9 (5) 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Hodnota n je počet nezávislých měření. WT značí 

nemutovaný typ receptoru. Pro statistické porovnání byl proveden párový t-test vůči nemutovaným 

receptorům (*P < 0,001). 
†
 τ bylo získáno z proložení dat jedno-exponenciální křivkou, 

‡
 τw bylo 

získáno z proložení dat dvou-exponenciální křivkou. Relativní zpomalení deaktivace je definováno 

jako τsteroid/τkontrola. Relativní přenos náboje je definován jako Relativní zpomalení deaktivace x 

((Potenciace/100)+1).  

 

4.3. Perhydrofenantreny působí na NMDA receptory inhibičně 

4.3.1. Stanovení inhibiční aktivity perhydrofenantrenových analogů 

Abychom zjistili, zda je D kruh u steroidních látek nezbytný pro zachování jejich 

inhibičního působení, byla připravena série plně saturovaných perhydrofenantrenů (Tab. 4.5). 

Tyto látky byly rozděleny do dvou skupin podle zbytku na uhlíku C-2 (odpovídá uhlíku C-3 
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u běžného steroidu), a sice buď 2-sulfátové, nebo 2-hemisukcinátové skupiny. 

Elektrofyziologickým snímáním na HEK293 buňkách transfekovaných GluN1/GluN2B 

receptory jsme určovali hodnotu IC50 z jedné koncentrace pomocí vzorce (R7) pro každý 

z perhydrofenantrenových analogů (látky 1-10, viz Tab. 4.5).  

 

Tabulka 4.5 Přehled nově syntetizovaných perhydrofenantrenových analogů a jejich inhibiční 

účinek na GluN1/GluN2B receptorech. 

 

Látka R
1
 R

2
 R

3
 IC50 (µM) 

(h=1,2), 

(n) 

Koncentrace 

(µM) 

PA-S
b
 OSO3pyH CH(COCH3) 

(CH2)2 

(R
2
 = R

3
) 

CH(COCH3) 

(CH2)2 

(R
2
 = R

3
) 

25 ± 2 

(5) 

100 

5β-

Androstan-

3α-yl sulfát
a
 

OSO3pyH CH2CH2CH2 

(R
2
 = R

3
) 

CH2CH2CH2 

(R
2
 = R

3
) 

1,2 ± 0,1 

(11) 

3 

1 OSO3pyH COOCH3 CH3 75 ± 9 

(5) 

50 

2 OCO(CH2)2

COOH 

COOCH3 CH3 63 ± 3 

(3) 

10 

3 OSO3pyH CH2OCH3 CH3 33 ± 3 

(5) 

50 

4 OCO(CH2)2

COOH 

CH2OCH3 CH3 29,2 ± 0,4  

(3) 

10 

5 OSO3pyH COOCH3 H 224 ± 14 

(4) 

50 

6 OCO(CH2)2

COOH 

COOCH3 H 88 ± 24 

(4) 

10 

7 OSO3pyH CH2OCH3 H 77 ± 4 

(6) 

50 
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8 OCO(CH2)2

COOH 

CH2OCH3 H 33 ± 4 

(7) 

10 

9 OSO3pyH H H 16 ± 2 

(4) 

10 

10 OCO(CH2)2

COOH 

H H 23 ± 3 

(5) 

10 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Hodnota n je počet nezávislých měření. Hodnota h značí 

Hillův koeficient, který byl fixován na hodnotě 1,2 (Kudova et al., 2015). 
a
(Petrovic et al., 2005; 

Borovska et al., 2012), 
b
(Kudova et al., 2015). 

 

Inhibiční účinek perhydrofenantrenových analogů (látky  9 a 10, IC50 = 16 a 23 µM, 

respektive), jež mají zachovány pouze ABC-kruhy steroidního jádra, není signifikantně 

odlišný od endogenního PA-S (IC50 = 25 µM) (jednofaktorová ANOVA, P = 0,497). Avšak 

látky 9 a 10, ve srovnání s 5β-Androstan-3α-yl sulfátem (IC50 = 1 μM), jenž má zachovaný 

pětičetný D kruh bez substituentu, dosahují přibližně 13-násobně a 19-násobně vyšších 

hodnot IC50 (Tab. 4.5). 

Výsledky dále ukazují, že látky s metyl-esterem na uhlíku C-7 mají vyšší hodnoty IC50, 

než jejich metyl-éterové analogy. Pokud srovnáme látky s metylovou skupinou na uhlíku C-8 

(látky 1 vs. 3 a 2 vs. 4), lze říci, že látky s metyl-éterem (látky 3 a 4) mají přibližně 2,2-krát 

nižší hodnotu IC50 (Tab. 4.5). V případě látek bez substituentu na uhlíku C-8  (látky 5 vs. 7 a 6 

vs. 8) byly hodnoty IC50 u látek s metyl-éterem (látky 7 a 8) 2,9-krát a 2,6-krát nižší, než 

u látek s metyl-esterem (Tab. 4.5). Z následné analýzy hodnot IC50 vyplývá, že analogy 

metylované  na uhlíku C-8 mají nižší hodnoty IC50, než jejich nesubstituované analogy (Tab. 

4.5). 

Z porovnání hodnot IC50 pro analogy se sulfátovým (látky 1, 3, 5, 7 a 9) a 

hemisukcinátovým  (látky 2, 4, 6, 8 a 10) zbytkem na C-2 uhlíku lze usoudit, že analogy, 

obsahující na uhlíku C-7 kyslíkový substituent, mají nižší hodnoty IC50, než hemisukcinátové 

analogy (Tab. 4.5). Opačná situace nastává v případě látek 9 a 10 bez substituentů na uhlících 

C-7 a C-8, kdy nižší hodnotu IC50 vykazuje sulfátový analog. 

4.3.2. Podjednotková specifita látky 9 

Z této strukturně-aktivitní studie pro sérii nově připravených perhydrofenantrenových 

analogů vyplývá, že nejúčinnější látkou je sulfátový analog bez substituentů na C-7 a C-8 

(látka 9). Tuto látku jsme tedy zvolili pro  další testování, v němž jsme zjišťovali, zda je 
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účinek látky 9 podjednotkově závislý. Měřili jsme koncentrační závislost účinku látky 9 

na receptorech obsahujících jednotlivé GluN2A-D podjednotky (Obr. 4.15 a Tab. 4.6), z níž 

vyplývá, že hodnota IC50 pro receptory obsahující GluN2B podjednotku se signifikantně liší 

oproti receptorům, obsahujícím GluN2A,C,D podjednotky (jednofaktorová ANOVA, 

P < 0,007). Hodnota IC50 se signifikantně neliší mezi  receptory, obsahujícími GluN2A,C,D 

podjednotky (Tab. 4.6). Dané výsledky dávají látce 9 potenciál být výchozí látkou při vývoji 

specifických inhibitorů NMDA receptorů obsahujících GluN2B podjednotku.  
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Obrázek 4.15 Vliv látky 9 na receptory složené z různých GluN2 podjednotek. (A) 

Reprezentativní záznamy proudových odpovědí z HEK293 buněk exprimujících receptory složené 

z GluN1 podjednotky, spolu s GluN2A, GluN2B, GluN2C a GluN2D podjednotkou. Proudové 

odpovědi byly vyvolány 1mM glutamátem (černý obdélník) v kontinuální přítomností 10µM glycinu. 

Látka 9 (30 µM) byla aplikována v přítomnosti obou agonistů (bílý obdélník). Šedý obdélník 

vyznačuje aplikaci ECS-Mg
2+

. (B) Závislost míry inhibice na koncentraci látky 9 pro receptory 

obsahující různé podtypy GluN2A-D podjednotek. Proudy byly relativizovány vůči odpovědi 



93 

 

receptoru v ustáleném stavu. Jednotlivé body jsou průměrné hodnoty (± SEM) relativní inhibice. Body 

byly proloženy křivkou určenou z rovnice (R8) a souhrnné výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 4.6.  

 

Tabulka 4.6 Přehled účinku látky 9 na jednotlivých GluN1/GluN2 receptorech. 

 IC50 (μM) h  n 

GluN1/GluN2A 10,9 ± 0,4 1,1 ± 0,1 6 

GluN1/GluN2B 15,6 ± 0,4 1,3 ± 0,1 5 

GluN1/GluN2C 11,1 ± 0,4 1,4 ± 0,1 4 

GluN1/GluN2D 8,1 ± 0,5 1,1 ± 0,1 4 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Hodnota h značí Hillův koeficient a Hodnota n je počet 

nezávislých měření.  
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5. Diskuze 

Mechanismus otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je založen na sekvenci 

několika kroků, kdy nejprve dochází k navázání agonistů, glycinu a glutamátu, do jejich 

vazebných míst (Kuryatov et al., 1994; Laube et al., 1997), které je provázeno konformační 

změnou v LBD, jejíž energie se přenáší prostřednictvím polypeptidických řetězců - linkerů -  

na TMD, kde dochází k  otevření iontového kanálu, tvořeného M2 a M3 helixy. Současný 

model otevírání iontového kanálu NMDA receptoru předpokládá  mechanický tah, vedený z 

LBD na TMD (Furukawa et al., 2005; Dai a Zhou, 2013; Yao et al., 2013; Kazi et al., 2014).  

Charakter otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je ovlivněn celou řadou faktorů, 

jako např. afinitou vůči agonistům, mírou desenzitizace, vodivostí iontového kanálu, popř. Po, 

která je dána dobou, po kterou receptor setrvává v otevřeném a zavřeném stavu. Tyto 

parametry je možné ovlivnit celou řadou látek, které mohou působit vzhledem k agonistům 

kompetitivně, akompetitivně, či alostericky (Traynelis et al., 2010). Mezi alosterické 

modulátory NMDA receptorů lze rovněž zařadit látky steroidní povahy, které ovlivňují 

aktivitu receptorů jak pozitivně, tak negativně (Irwin et al., 1994). 

Mechanismus otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je komplexní proces, v němž 

i drobné změny ve struktuře receptoru mohou mít s vysokou pravděpodobností zásadní 

důsledky pro jeho průběh. Tomu by odpovídal i předpokládaný vliv bodových mutací 

v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů, nalezených u pacientů trpících 

neurologickými poruchami, kde se lze domnívat, že tyto mutace mohou způsobit dysfunkci 

NMDA receptoru, která se projevuje změnami v mechanismu otevírání iontového kanálu. 

5.1. V proximální oblasti M3-S2 linkerů se nachází motiv 

zásadní pro proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru 

Hypotéza, která předpokládá, že zkrácením M3-S2 linkerů prostřednictvím delece některé 

z aminokyselin dojde k posílení mechanického působení mezi LBD a TMD, či dokonce 

napodobení plné glycinové/glutamátové aktivace, vedoucí k otevření iontového kanálu, se 

ukázala jako nepřesná. Některé z delecí aminokyselin tento předpoklad potvrdily, avšak u 

ostatních byl daný účinek pouze nepatrný nebo dokonce žádný. Z našich výsledků vyplývá, že 

spíše než vlastní délka linkerů je pro průběh otevírání iontového kanálu podstatná lokální 

interakce mezi linkery z GluN1 a GluN2B podjednotek. Naše výsledky prokázaly významnou 

úlohu několika aminokyselin v obou linkerech v blízkosti extracelulárního vestibulu 
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iontového kanálu, tvořeného M3 helixy. Pro komplexní pochopení dané problematiky a 

objasnění funkce těchto zbytků byla provedena řada molekulárně-dynamických simulací na 

stávajícím a námi navrženém homologním modelu NMDA receptoru. Vznikla tak série 

detailních strukturních modelů, jež naznačují, jakým způsobem může docházet 

ke konformační změně v proximální oblasti linkerů (v blízkosti TMD), které aminokyseliny 

spolu interagují, a jak následně dochází k iniciaci otevírání vestibulární části iontového 

kanálu. 

V naší předchozí práci jsme publikovali homologní model NMDA receptoru (Vyklicky et 

al., 2015), který představuje konformační stav receptoru s plně obsazenými vazebnými místy, 

těsně před otevřením iontového kanálu. Tento model jsme upravili a doplnili o informace 

z nedávno vyřešených krystalických struktur NMDA receptoru (odkaz viz PDB - 4tll, 4tlm a 

4pe5) (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). Z tohoto modelu jsme následně pomocí 

modelování jednotlivých konformačních stavů analyzovali sadu nejnižších konformačních 

energií pro uvedené aminokyselinové zbytky z jednotlivých linkerů - LVLDRPEE (GluN1) a 

MIQEEYVD (GluN2B). Na základě získaných dat bylo možné v rámci funkčně kritických 

oblastí, LVL (GluN1) a MIQ (GluN2B), potvrdit specifickou roli zbytku GluN1(L657) 

pro proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, jež spočívá v tvorbě  van der 

Waalsových (vdW) interakcí mezi postranními řetězci dvou leucinových zbytků 

GluN1(L657), které účinně blokují přístup vody k selektivnímu póru iontového kanálu (Obr. 

5.1). Úloha GluN2B linkeru a zbytku GluN2B(I655) spočívá v jeho případné interakci, jež 

stabilizuje vazbu těchto dvou GluN1(L657).  
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Obrázek 5.1 Strukturní uspořádání iontového kanálu a proximální části M3-S2 linkerů. (A) 

Schéma znázorňující M3 helixy a proximální části M3-S2 linkerů u GluN1 (modře) a GluN2B 

(červeně) podjednotek. Světle je znázorněn molekulární povrch u zbytků GluN1(L657) a 

GluN2B(I655). (B) Funkční propojení mezi těmito zbytky je zobrazeno z horního pohledu 

z extracelulární strany. (C, D) Představuje přiblížený boční pohled na interakci mezi zbytky 

GluN1(L657) a GluN2B(I655) (C), a stejný pohled, otočený o 90° dle podélné osy (E). Převzato z 

(Ladislav et al., 2018). 

 

Toto nově identifikované strukturně-funkční seskupení v rámci NMDA receptoru 

označujeme jako tzv. LILI-motiv. Přítomnost LILI-motivu v konformaci, jež blokuje přístup 

k selektivnímu póru iontového kanálu, byla patrná v dynamicky nejstabilnějším modelu 

NMDA receptoru (Obr. 5.1A, B). Funkce LILI-motivu jako stabilizujícího prvku spočívá 

v asymetrické pozici jednotlivých GluN1(L657), které se nenachází v jedné rovině, nýbrž se 

překládají přes sebe, za současné interakce s GluN2B(I655) (Obr. 5.1C, D). Toto uspořádaní 

tvoří velmi těsné vdW interakce a vyskytuje se v konformačním stavu receptoru s navázanými 

agonisty, těsně před otevřením iontového kanálu. Data z molekulárního modelování jsou 

v souladu s výsledky elektrofyziologických měření na mutovaných receptorech, u nichž 
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mutace vedla k ovlivnění procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, a mohou tak 

objasnit jejich strukturní základ. 

Je tedy možné se domnívat, že LILI-motiv je významným článkem v procesu otevírání 

iontového kanálu NMDA receptoru, který reguluje přenos konformační změny, způsobené 

navázáním agonistů do LBD, vedoucí k otevření iontového kanálu v TMD. Na základě těchto 

a našich předchozích výsledků (Vyklicky et al., 2015) lze predikovat mechanismus otevírání 

iontového kanálu NMDA receptoru, v němž se zapojují oba linkery prostřednictvím sekvence 

postupného uvolňování daných strukturních motivů, následovaným rotací a odklonem M3 

helixů, jenž ve výsledku vede ke stabilizaci otevřeného stavu. 

Naše výsledky z měření mutovaných receptorů, u nichž byl M3-S2 linker zkrácen nebo 

pozměněn, ukazují, že M3-S2 linkery na GluN1 a GluN2 podjednotkách přispívají k procesu 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru odlišným způsobem. Rozdílné působení linkerů 

u jednotlivých podjednotek bylo pozorováno i v předchozích studiích, v nichž byly M3-S2 

linkery buď prodlouženy pomocí vkládání glycinových zbytků (Kazi et al., 2014), nebo byly 

jednotlivé aminokyseliny zaměněny za alanin (Chang a Kuo, 2008). Strukturní detaily, 

týkající se příspěvku jednotlivých linkerů při otevírání iontového kanálu, však nejsou dosud 

plně objasněny.  

Naše data ukázala, že již delece jedné aminokyseliny v linkeru ovlivňuje aktivitu 

iontového kanálu (Obr. 4.1 a 4.2). Predikce důsledků zkrácení linkeru o jednu aminokyselinu 

vzhledem k jeho délce je sice závislá na lokální struktuře, avšak z čistě matematického 

hlediska by delece jedné aminokyseliny v plně natažené struktuře (β-skládaném listu) měla 

zkrátit linker přibližně o 3,4 Å. Z analýzy našeho strukturního modelu však vyplývá, že 

delece jedné aminokyseliny se projeví zkrácením linkeru pouze o 1,5 Å. 

Předchozí funkční a krystalografické studie ukazovaly na další místo, významné pro 

otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, které se nachází ve vysoce konzervovaném 

SYTANLAAF motivu u GluN1 i GluN2 podjednotek (Kashiwagi et al., 2002; Sobolevsky et 

al., 2007; Chang a Kuo, 2008; Sobolevsky et al., 2009; Vyklicky et al., 2015). V této oblasti 

se nachází vnější vrátka iontového kanálu, jež jsou tvořena dvěma páry treoninů, 

GluN1(T648) a GluN2B(T647) (TTTT-motiv), které rovněž stabilizují receptor v zavřeném 

stavu, a sice tvorbou hydrofobních vdW interakcí a vodíkových můstků prostřednictvím 

postranních řetězců treoninu (Vyklicky et al., 2015). 

Naše předchozí data ukazují, že k rozvolnění TTTT-motivu (tvořeného zbytky 

GluN1(T648) a GluN2B(T647) v SYTANLAAF motivu v oblasti M3 helixů), jenž se 
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zformuje v iontovém kanálu, je potřeba, aby se vrchol extracelulárního vestibulu iontového 

kanálu NMDA receptoru rozevřel poměrně doširoka (Vyklicky et al., 2015). Mezi atomy Cα 

a Cα u zbytků GluN1(D658) a GluN2B(E657) v oblasti linkerů je potřeba dosáhnout 

diagonální vzdálenosti 37 × 38 Å (Vyklicky et al., 1988; Vyklicky et al., 2015). Obdobná 

šířka vestibulu iontového kanálu byla pozorována i v případě homologního modelu NMDA 

receptoru v konformačním stavu, jenž těsně předchází otevření iontového kanálu (Dai a Zhou, 

2013). Tyto poznatky naznačují, že pouhé zkrácení délky linkeru pravděpodobně nehraje 

při otevření iontového kanálu NMDA receptoru významnou roli. Tento fakt je navíc podpořen 

krystalografickými daty, jež naznačují, že pohyb S2 segmentu v LBD, který se považuje 

za hlavní motor pohánějící tah linkerů, není dostatečný pro  tak rozsáhlý posun v oblasti 

extracelulárního vestibulu iontového kanálu (Furukawa et al., 2005; Karakas a Furukawa, 

2014; Lee et al., 2014). 

Existence LILI-motivu může být také důvodem, proč je M3-S2 linker u GluN1 

podjednotky orientován kolmo k membráně (Obr. 1.3), a jeho tah je tedy teoreticky veden 

spíše směrem nahoru, nežli do stran, což je předpoklad pro dostatečné rozevření M3 helixů.  

Identifikovaný LILI-motiv představuje místo, kde se mechanické působení obou GluN1 a 

GluN2B M3-S2 linkerů při otevírání iontového kanálu NMDA receptoru projevuje současně. 

Z našich simulací vyplývá, že pouze společný mechanický tah v linkerech u obou 

podjednotek rozvolňuje blokující LILI-motiv, čímž dochází k  iniciaci otevření iontového 

kanálu. Nicméně pro stabilitu iontového kanálu těsně před otevřením je potřeba, aby byl 

LILI-motiv zachován, neboť i nepatrná změna v tomto místě má výrazný vliv na charakter 

otevření iontového kanálu (Obr. 4.5). Pozorované změny funkce u receptorů s mutacemi 

v GluN1(L657) jsme korelovali s našimi strukturními modely.  Tyto modely ukázaly, že 

v případě bodové záměny za glycin (GluN1(L657G)), jenž nemá žádný postranní řetězec, jsou 

vdW interakce v LILI-motivu výrazně oslabeny a vzniklý nestabilní GIGI-motiv ztrácí 

možnost blokovat vestibul iontového kanálu (Obr. 5.2). Bodové záměny za alanin, popř. valin 

(GluN1(L657A/L657V)), tyto vdW interakce částečně obnovují, nicméně v těchto případech 

vede interakce s GluN2B(I655) k částečnému rozpletení M3 helixu u GluN1 podjednotky 

(Obr. 5.2). V případě bodové záměny za objemnější fenylalanin ukázal model na přednostní 

interakci mezi GluN1(L657F) a GluN2B(I655), avšak druhý fenylalanin již nemá kvůli 

prostorovým omezením možnost interagovat (Obr. 5.2). 
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Obrázek 5.2 Struktury znázorňující extracelulární vestibul iontového kanálu u nemutovaných a 

mutovaných GluN1(L657)/GluN2B receptorů. Molekulární modelování určilo tyto struktury 

(pozice) jako nejčasteji se vyskytující. Nahoře jsou zobrazeny struktury z bočního pohledu, kde lze 

pozorovat nemutovaný (šedě) a mutované (modře) receptory, v nichž byl GluN1(L657) zaměněn za 

glycin (G), alanin (A), valin (V) a fenylalanin (F). Pod nimi lze pozorvat stejné mutace z horního 

pohledu z extracelulární strany, kde je modře vyznačena GluN1 podjednotka a červeně GluN2B 

podjednotka. Světle je znázorněn molekulární povrch u zbytků GluN1(L657) a GluN2B(I655). 

Převzato z (Ladislav et al., 2018). 

 

Na základě molekulárně-dynamických simulací si význam obou motivů (LILI a TTTT) 

představujeme následovně. Krystalické struktury heterotetramerních GluN1/GluN2B 

receptorů, které jsou k dispozici, byly získány v konformačním stavu s navázanými agonisty, 

a je tedy pravděpodobné, že jsou zachyceny v přechodovém stavu těsně před otevřením 

iontového kanálu – tzv. aktivovaném zavřeném stavu, tedy takovém, ve kterém dochází 

ke zformování LILI-motivu. Na základě našich homologních modelů (Vyklicky et al., 2015; 

Ladislav et al., 2018) předpokládáme, že pohyb M3-S2 linkeru u GluN1 podjednotky, 

způsobený navázáním glycinu, směřuje nahoru (směrem od membrány) a pohyb M3-S2 

linkeru u GluN2B podjednotky, způsobený navázáním glutamátu, směřuje spíše do stran. To 

vede k rozrušení vdW interakcí v rámci LILI-motivu (Obr. 5.3C vlevo), jenž v zavřeném 

stavu receptoru působí jako zátka, zabraňující přístupu molekul vody do selektivního póru 

iontového kanálu (Obr. 5.1 a 5.3B).  

Ve výsledku je struktura LILI-motivu rozrušena prostřednictvím kombinace oddálení 

vnějších oblastí M3 helixů, a zároveň rotací těchto helixů, způsobenou pohybem obou M3-S2 

linkerů. Molekulární modelování naznačuje, že během procesu rozvolnění struktury LILI-
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motivu dochází rovněž ke změnám v případě původně oddělených treoninových zbytků 

v TTTT-motivu, jež se v důsledku toho mezi sebou vážou prostřednictvím hydrofobních 

interakcí, které v extracelulárním vestibulu iontového kanálu vytváří těsný prstenec (Vyklicky 

et al., 2015) (Obr. 5.3C vpravo). V okamžiku, kdy dojde ke kontaktu molekul vody s TTTT-

motivem, začnou s nimi jednotlivé treoniny interagovat, což vede k rozrušení vodíkových 

můstků a hydrofobních interakcí. Následně dochází k oddálení M3 helixů za tvorby iontového 

kanálu, oscilujícího mezi otevřeným a zavřeným stavem, jež se střídají po celou dobu, kdy je 

receptor aktivován agonisty. V tomto homologním modelu tvoří LILI- a TTTT-motivy 

funkční, vnitřně propojený strukturní celek, který řídí proces otevírání iontového kanálu 

NMDA receptoru. 

 

Obrázek 5.3 Homologní model procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru. (A) 

Zobrazuje umístění LILI- a TTTT-motivů. (B) LILI-motiv v aktivovaném zavřeném stavu slouží jako 

zátka, zabraňující přístupu iontů a molekul vody do extracelulárního vestibulu iontového kanálu. 

Během otevírání dochází k tahu M3-S2 linkerů u GluN1 podjednotek směrem nahoru a tahu M3-S2 

linkerů u GluN2 podjednotek směrem do stran, což vede k narušení těsných vdW interakcí v LILI-

motivu, čímž se extracelulární vestibul iontového kanálu stává přístupným pro ionty a molekuly vody. 

(C) Toto rozrušení LILI-motivu má za následek tvorbu mezistavu, kdy se vytváří TTTT-motiv. 

V okamžiku, kdy molekuly vody dosáhnou k TTTT-motivu, začnou interagovat s vodíkovými můstky 

a vdW interakcemi mezi threnoniny, což nakonec vede k rozrušení těchto interakcí, a způsobí  to 

vzájemné oddálení M3 helixů. Převzato z (Ladislav et al., 2018) 
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5.2. Specifické mutace v TMD a M3-S2 linkeru často způsobují 

strukturně-závislou hypofunkci receptoru 

Prostřednictvím nové generace sekvenování byly odhaleny mutace v GRIN1 a GRIN2 

genech kódujících GluN1 a GluN2 podjednotky NMDA receptorů u pacientů s různými 

neurologickými a psychiatrickými poruchami. Z naší analýzy vybraných jedenácti de novo 

mutací v oblastech TMD a M3-S2 linkeru u hGluN2B podjednotky, které byly nalezeny 

u těchto pacientů, je patrné, že funkce NMDA receptoru může být narušena celou řadou 

mechanismů, či na různých úrovních, které se mohou různě kombinovat, a jsou podmíněny 

umístěním dané mutace v rámci struktury NMDA receptoru. GluN2B podjednotka je 

exprimována především prenatálně, a v průběhu vývoje jedince je částečně nahrazována 

jinými podtypy GluN2 podjednotek (GluN2A/C), což naznačuje, že mutace v GluN2B 

podjednotce se mohou výrazně projevit především v prenatálním a časně postnatálním období 

(Lau a Zukin, 2007). Již několik předchozích studií se věnovalo vzácným mutacím v GRIN1 a 

GRIN2 genech v různých oblastech receptoru, které jsou kritické pro proces otevírání 

iontového kanálu (Yuan et al., 2014; Swanger et al., 2016; Chen et al., 2017; Ogden et al., 

2017; Platzer et al., 2017). V nedávno vydané studii se autoři zaměřili na tři mutace (P553L, 

N615I a V618G) v GluN2B podjednotce, které jsou rovněž součástí naší studie. Nicméně 

výsledky obou studií se doplňují, a pouze z malé části došlo k překryvu dat, přičemž tyto 

výsledky jsou ve vzájemném souladu (Fedele et al., 2018). Naším cílem bylo u mutovaných 

NMDA receptorů pomocí strukturní, funkční a farmakologické analýzy komplexně 

charakterizovat funkční důsledky jednotlivých mutací. Důležitou součástí studie bylo rovněž 

molekulární modelování a imunocytochemické stanovení povrchové exprese  NMDA 

receptorů, které však nejsou součástí výsledků této disertační práce, zaměřené převážně 

na elektrofyziologická snímání z mutovaných NMDA receptorů, a z toho důvodu zde budou 

pouze diskutovány. Zjištění souvislostí mezi sníženou povrchovou expresí, případně 

poškozením funkce receptoru, a danou genetickou variantou NMDA receptoru je velmi 

významným vodítkem pro pochopení role těchto mutovaných NMDA receptorů 

v patofyziologii konkrétního neurologického onemocnění (McRae et al., 2017). 

V naší práci jsme testovali několik parametrů, majících vliv na proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru, jako jsou změny v amplitudě odpovědí, afinitě vůči agonistům, 

desenzitizaci receptorů, Po a změny ve vodivosti u jednotlivých iontových kanálů. Změny 

v amplitudě odpovědí u receptorů  exprimovaných v HEK293 buňkách a jejich interpretace je 

potřeba brát s rezervou, neboť velikost odpovědí může být ovlivněna celou řadou faktorů. 
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Snížené amplitudy proudových odpovědí mohou souviset se změnou ve funkčních 

vlastnostech receptoru, které ovlivňují samotný proces otevíraní iontového kanálu NMDA 

receptoru, avšak rovněž mohou znamenat, že receptory se nedostávají v takové míře 

na povrch buňky. Z tohoto důvodu bylo provedeno imunocytochemické stanovení povrchové 

exprese receptorů (Vyklicky et al., 2018), v němž bylo například zjištěno, že vymizení 

proudových odpovědí v případě mutovaných hGluN1/hGluN2B(S628F) receptorů je 

pravděpodobně dáno ztrátou exprese u  těchto mutovaných receptorů na povrchu buňky (Obr. 

5.4). Ostatní mutované hGluN1/hGluN2B(P553L, G820E, M824R) receptory, jež 

nevykazovaly žádné proudové odpovědi, byly na povrchu buňky přítomny ve stejné, nebo 

dokonce vyšší míře, než nemutované receptory (Obr. 5.4), a zřejmě tedy u nich dochází 

k zásadnímu narušení funkčního propojení mezi vazbou agonistů a otevíráním iontového 

kanálu. Z imunocytochemických dat je dále patrné, že snížená amplituda odpovědí 

u mutovaných hGluN1/hGluN2B(W607C) receptorů může být rovněž částečně dána sníženou 

povrchovou expresí (Obr. 5.4). V případě zbylých mutovaných receptorů, u nichž byla 

pozorována nižší amplituda proudových odpovědí, avšak normální povrchová exprese (u 

mutací hGluN2B(N615I, V618G, E657G, G820A); (Obr. 5.4)), lze předpokládat pouze 

částečně sníženou schopnost přenosu signálu z LBD na TMD. 
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Obrázek 5.4 Povrchová exprese mutací lokalizovaných v TMD a M3-S2 linkeru u hGluN2B 

podjednotky. Pro zjištění míry relativní povrchové exprese vůči celkové expresi NMDA receptorů 

byla použita imunofluorescenční mikroskopie COS-7 buněk transfekovaných žlutým fluorescenčním 

proteinem navázaným na hGluN1 podjednotku (YFP-GluN1, kontrola) nebo YFP-GluN1 

podjednotkou spolu s hGluN2B (nemutovaný (WT) nebo mutovaný typ) podjednotkou. Graf zobrazuje 

průměrné hodnoty ± SEM (n = 35 ze tří experimentů). Rozdíly v míře exprese byly statisticky 

porovnány pomocí jednofaktorové ANOVA (P < 0,001), následované post hoc analýzou pomocí 

Dunnettova testu (*P < 0,050), přičemž mutované receptory byly porovnávány vůči nemutovanému 

typu (WT) receptoru. 

 

LBD je skrze S1-M1 linker strukturně provázaná s pre-M1 a M1 helixy, což naznačuje 

jejich možnou roli v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru (Lee et al., 2014). 

Aminokyseliny hGluN2B(P553 a V558) jsou součástí pre-M1 a M1 helixů a jsou 

konzervovány v rámci všech GluN2 podjednotek (Sobolevsky et al., 2009; Karakas a 

Furukawa, 2014). Mutované hGluN1/hGluN2B(P553L) receptory nevykazovaly žádné 

proudové odpovědi. Mutované hGluN1/hGluN2B(V558I) receptory naopak proudové 

odpovědi vykazují, avšak májí zvýšenou míru desenzitizace a sníženou Po (Obr. 4.10 a 4.11). 

Přestože naše výsledky neukazovaly na sníženou povrchovou expresi v případě mutace 

hGluN2B(P553L) (Obr. 5.4), jiná studie prokázaly 33 % snížení povrchové exprese (Ogden et 

al., 2017). I přesto je patrné, že za ztrátu proudových odpovědí při aplikaci 1 mM glutamátu 

může spíše poškození funkce mutovaného receptoru, nežli pouhá změna jeho povrchové 

exprese. Lze se domnívat, že za ztrátu funkce u mutovaných hGluN1/hGluN2B(P553L) 

receptorů může být zodpovědná zvýšená míra desenzitizace. Vodítkem je již dříve 

pozorovaná 98,5% desenzitizace u receptorů s mutovanou potkaní variantou GluN2A(P552R) 

podjednotky, což je homologní pozice ke zbytku P553 v lidské variantě GluN2B podjednotky 

(Ogden et al., 2017). Vliv desenzitizace byl rovněž nedávno potvrzen pro danou mutaci 

GluN2B(P553L), exprimovanou s odlišnou sestřihovou variantou GluN1 

podjednotky (GluN1-4a), přičemž u mutovaného receptoru byla pozorována zvýšená míra 

desenzitizace, která bude nejspíše závislá na přítomnosti konkrétní izoformy GluN1 

podjednotky (Fedele et al., 2018). Zvýšená míra desenzitizace u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(V558I) receptorů je v souladu s již dříve publikovanými výsledky, v nichž 

byly oblasti pre-M1 a M1 helixů identifikovány jako kritické struktury pro rychlou 

glycinovou a na Ca
2+

-nezávislou desenzitizaci NMDA receptorů (Krupp et al., 1998; 

Villarroel et al., 1998; Thomas et al., 2006). 

Podobně, jako v případě objasnění funkce M3-S2 linkerů pro proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru, jsme využili homologní model NMDA receptoru (Vyklicky et al., 
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2015), který se nachází ve stavu s plně obsazenými vazebnými místy pro agonisty, těsně před 

otevřením iontového kanálu. V tomto konformačním stavu se pre-M1 helix nachází v prostoru 

mezi vrcholy M1 a M4 helixů, a tudíž může být zapojen do přenosu mechanického signálu, 

vycházejícího ze změny konformace plně obsazených LBD, na iontový kanál, tvořený M3 

helixy, a na zbylé M1 a M4 helixy (Obr. 5.5A). Strukturní model ukazuje na interakce 

mezi sousedními aminokyselinami, tedy, že zbytek GluN2B(P553) slabě interaguje se 

zbytky GluN2B(L650 a F653), přičemž mutace by tyto interakce mohly narušit. Strukturní 

model, publikovaný ve (Fedele et al., 2018), doplňuje náš stávající model o možnost vzniku 

nové interakce mezi zbytky  GluN2B(L553) a  GluN2B(N649). Naše molekulárně-dynamické 

simulace rovněž naznačují, že mutace GluN2B(P553L) vede až ke vzniku téměř 

kontinuálního helixu, a sice z důvodu odstranění prolinu, který normálně helix přerušuje, a 

rozděluje ho tak na pre-M1 oblast a vlastní transmembranový M1 helix (Obr. 5.5B).  

V případě aminokyseliny GluN2B(V558) homologní model naznačuje, že tento zbytek 

interaguje s aminokyselinami v M3 helixu a že mutace GluN2B(V558I) danou interakci 

stabilizuje, čímž dochází ke změně orientace pre-M1 helixu z horizontální polohy, což ve 

výsledku oslabuje interakci mezi M1 a M4 helixy (Obr. 5.5C). 
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Obrázek 5.5 Strukturní změny v hGluN2B podjednotce způsobené mutacemi P553L a V558I. 

(A) Homologní model TMD, založený na krystalografické struktuře potkaního GluN1/GluN2B 

receptoru (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014), znázorňuje aminokyselinové zbytky, které 

byly mutovány (hGluN1 podjednotka je zobrazena šedě a hGluN2B podjednotka je znázorněna žlutě). 

Molekulárně-dynamická simulace odhalila vdW interakce mezi zbytky hGluN2B(L551) a 

hGluN2B(M824), které jsou podstatné pro správné uspořádání pre-M1 oblasti, M1 a M4 helixů. 

Napravo lze pozorovat M3 helixy NMDA receptoru z vrchního pohledu z extracelulární strany. (B) 

Molekulárně-dynamická simulace ukázala, že mutace hGluN2B(P553L) (tmavě) způsobuje 

ve srovnání s uspořádáním u nemutovaných receptorů (světle) arteficiální prodloužení oblasti pre-M1 

helixu, které rozruší interakci mezi zmíněnými zbytky hGluN2B(L551) a hGluN2B(M824), což 

způsobí změnu uspořádání M1 a M4 helixů. (C) Molekulárně-dynamická simulace v případě mutace 

hGluN2B(V558I) (tmavě)  ukázala na prodloužení helikální struktury M1 helixu, oproti nemutovaným 

receptorům (světle), což vede ke stejným závěrům, jako v případě mutace hGluN2B(P553L). Převzato 

z (Vyklicky et al., 2018). 

 

Zbytky hGluN2B(W607, N615 a V618) jsou orientovány směrem do ústí iontového 

kanálu NMDA receptoru (Kuner et al., 1996). Je známo, že asparaginy (GluN1(N616), 

GluN2A(N614) a GluN2B(N615)) a přilehlé tryptofany (GluN2A(W606), GluN2B(W607)) 
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ovlivňují propustnost a blokádu prostřednictvím Mg
2+

 (Williams et al., 1998). Současný 

strukturní model ukazuje, že asparaginy na pozici 616 v hGluN1 i hGluN2B podjednotkách 

vážou Mg
2+

, přičemž hGluN2B(N615) spolu s hGluN2B(N615) prostřednictvím vodíkových 

můstků stabilizují tuto interakci (Mesbahi-Vasey et al., 2017; Fedele et al., 2018).  

Výsledky našich pokusů, zaměřených na změny v blokádě prostřednictvím Mg
2+

  

(Vyklický et al, 2018), jsou v souladu s již publikovanými daty, kdy byla v případě mutací 

hGluN2B(N615I a W607C) zjištěna snížená citlivost vůči  napěťově-závislé blokádě 

prostřednictvím Mg
2+

 (Lemke et al., 2014; Mullier et al., 2017; Fedele et al., 2018). Snížená 

citlivost vůči Mg
2+

 byla pozorována i u mutovaných hGluN1/hGluN2B(V618G) receptorů 

(Lemke et al., 2014), u nichž tato mutace vede až k propustnosti iontového kanálu pro Mg
2+

 

(Fedele et al., 2018). Vazebné místo pro Mg
2+ 

na NMDA receptorech se nachází na stejné 

pozici, jako místo určující propustnost pro Ca
2+

 (Mesbahi-Vasey et al., 2017). Z toho důvodu 

lze předpokládat, že mutace budou ovlivňovat i propustnost pro Ca
2+

. Zdá se, že mutace 

hGluN2B(N615I) způsobuje výrazné snížení propustnosti pro Ca
2+

, zatímco v případě mutace 

hGluN2B(V618G) se propustnost nemění (Fedele et al., 2018). Dále je známo, že 

GluN2B(N615) ovlivňuje vodivost jednotlivých iontových kanálů (Dingledine et al., 1999). 

Kromě odlišné citlivosti vůči Mg
2+ 

a Ca
2+

, jsme pro mutace hGluN2B(W607C, N615I a 

V618G) pozorovali i snížené amplitudy proudových odpovědí z jednotlivých iontových 

kanálů, přičemž mutované hGluN1/hGluN2B(N615I) receptory vykazovaly nejnižší 

amplitudu. 

Pomocí homologních modelů jsme rovněž analyzovali vliv mutací hGluN2B(W607C, 

N615I a V618G) na strukturu a funkci receptoru. Náš model ukazuje, že v oblasti selektivního 

póru iontového kanálu, podobně jako ve spodních částech M1, M3 a M4 helixů, nedochází 

k významným změnám mezi stavem těsně před otevřením a stavem s plně otevřeným 

iontovým kanálem. Velikost nejužší části selektivního póru, která umožňuje tok iontů, je 

v případě daného modelu v souladu s předchozími odhady: 6,0 Å (Vyklicky et al., 1988), 

5,5 Å (Villarroel et al., 1995) a ~4,5 × 5,7 Å (Zarei a Dani, 1995). Parametry modelu jsou ve 

shodě i s limity, navrženými pro průměr iontového kanálu na úrovni extracelulárního 

vestibulu v aktivovaném stavu receptoru: 7,3 Å (Villarroel et al., 1995) a 11,0 Å (Sobolevskii 

a Khodorov, 2002).  

Aminokyselina GluN2B(W607) interaguje s GluN1(R630), nacházejícím se v M1 helixu 

(Obr. 5.6A). Tato interakce přispívá k správné orientaci M2 helixů vůči jejich okolí. 

Molekulárně dynamická simulace ukazuje, že mutace hGluN2B(W607C) oslabuje tuto 
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interakci, a způsobuje tak vychýlení M2 helixů (Obr. 5.6B). Zbytek hGluN2B(V618) 

interaguje s hGluN2B(L608), a tím udržuje správnou orientaci karbonylových skupin 

v selektivním póru iontového kanálu (Obr. 5.6C). Mutace hGluN2B(V618G) tuto orientaci 

narušuje, a tím pravděpodobně snižuje účinnost toku iontů (Obr. 5.6D). Strukturní model 

publikovaný ve (Fedele et al., 2018) ukazuje, že by interakce mohla být mnohem rozsáhlejší. 

Aminokyselina GluN2B(V618) by rovněž mohla prostřednictvím hydrofobních vazeb 

interagovat s GluN2B(V602), lokalizovaným mezi M1 a M2 helixy u hGluN2B podjednotky, 

s GluN1(F609) v M1 helixu u GluN1 podjednotky, s GluN1(M634) v M3 helixu u GluN1 

podjednotky a s GluN1(V613) v M2 helixu u GluN1 podjednotky. Polární postranní řetězec 

u aminokyseliny GluN2B(N615) (Obr. 5.6C), který je homologní k pozici Q686 u AMPA 

receptorů, slouží ke správnému nasměrování iontů k toku skrze iontový kanál. Mutace 

hGluN2B(N615I) vede ke ztrátě této interakce s ionty, což způsobuje snížení jejich toku. 
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Obrázek 5.6 Strukturní změny způsobené mutacemi hGluN2B(W607C, N615G a V618G). (A) 

Struktura znázorňující vdW interakce mezi zbytky R630 a W607 lokalizovanými v hGluN2B 

podjednoce, jež mají význam pro správné uspořádání oblasti TMD. (B) Molekulárně dynamická 

simulace odhalila, že mutace hGluN2B(W607C) oslabuje tuto interakci z důvodů menší velikosti 

cysteinu, což vede ke změně pozice M3 helixu a M2 smyčky u hGluN2B podjednotky. (C) Strukturní 

model ukazuje dráhu toku iontů skrze selektivní pór iontového kanálu u nemutovaného receptoru. 

Pozice iontů byla určena na základě krystalografických dat pro strukturně podobný draselný kanál 

(PDB - 1k4c) (Zhou et al., 2001). Molekulárně dynamická simulace u nemutovaného receptoru 

odhalila strukturně významnou vdW interakci mezi zbytky L608 a V618 lokalizovanými v hGluN2B 

podjednotce, která zajištuje přesnou pozici a orientaci M2 smyčky vůčí okolním strukturám. 

Procházející ionty (Na
+
, K

+
 a Ca

2+
; naznačeny modrými tečkami) interagují s polárními postranními 

řetězci u zbytku hGluN2B(L608) a s karbonylovými skupinami u zbytku hGluN2B(V618). (D) 

Molekulárně dynamická simulace naznačuje, že u mutace hGluN2B(N615I) dochází v důsledku 

záměny za nepolární izoleucin ke ztrátě možnosti interakce s ionty, což způsobuje snížení jejich toku, 

které je navíc umocněno tvorbou vdW interakcí mezi protilehlými izoleuciny. Současně dochází 

k narušení interakce mezi výše zmíněnými zbytky GluN2B(L608 a V618), což způsobí ztrátu stability 

pro pozici M2 smyčky. Podobná ztráta stability byla pozorována i v případě mutace 

hGluN2B(V618G). Převzato z (Vyklicky et al., 2018). 
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Žádné proudové odpovědi na saturující koncentraci glutamátu v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(S628F) receptorů jsou dány minimální povrchovou expresí těchto 

receptorů (Obr. 5.4). Konzervovaný zbytek hGluN2B(S628) je přítomný u všech GluN2 

podjednotek a nachází se v intracelulární oblasti M3 helixu (Obr. 5.7). Dřívější studie 

ukázala, že aminokyseliny v M3 helixu nacházející se v oblasti extracelulárního vestibulu 

iontového kanálu (W635, S645, Y646 a T647) mají vliv na povrchovou expresi NMDA 

receptorů (Kaniakova et al., 2012). Lze tedy spekulovat, že minimální exprese u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(S628F) receptorů může podléhat podobným regulačním mechanismům, 

jako v případě již popsaných mutací aminokyselin v M3 helixu. Náš strukturní model 

ukazuje, že záměna polárního a poměrně malého serinu za větší nepolární fenylalanin vede 

ke sterickému bránění a změně v interakci s M1 helixem (Obr. 5.7B). 

 

Obrázek 5.7 Strukturní změny způsobené mutací hGluN2B(S628F). (A) Molekulárně dynamická 

simulace u nemutovaného receptoru ukazuje, že mezi M1 a M4 helixy u hGluN2B podjednotky 

dochází k řadě inter-helikálních interakcí, které připomínají leucinový zip. Ve struktuře je vyznačena 

interakce dvou zbytků, S628 a V576, lokalizovaných v hGluN2B podjednotce. (B) Zdá se, že 

v důsledku mutace hGluN2B(S628F) dochází k oddálení M1 a M4 helixů. Namísto předpokládaného 

posílení vdW interkace se zbytkem hGluN2B(V576), dochází kvůli sterickým vlivům spíše ke změně 

struktury celého M4 helixu, prostřednictvím tvorby řetězce vdW interakcí, stabilizujících M4 helix. 

Převzato z (Vyklicky et al., 2018). 

 

Mutace hGluN2B(E657G) se nachází v oblasti M3-S2 linkeru. Tento zbytek je 

konzervovaný v rámci celé rodiny iGluR (u GluN2, GluA a GluK podjednotek glutamátových 

receptorů). Zásadní význam M3-S2 linkerů pro proces otevírání iontového kanálu NMDA 

receptoru byl popsán výše. Mutace hGluN2B(E657G) v potkaním typu receptoru (Obr. 4.3) 

nevykazovala, ve srovnání s ostatními mutovanými receptory, žádnou proudovou odpověď v 
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přítomnosti saturujících koncentrací agonistů, a rovněž v případě lidské varianty mutovaných 

receptorů jsme pozorovali velmi nízké proudy (Obr. 4.8), ačkoliv beze změn v povrchové 

expresi (Obr. 5.4). Z těchto poznatků lze vyvodit, že mutace hGluN2B(E657G) ovlivňuje 

spíše funkční vlastnosti NMDA receptorů, a sice pravděpodobně narušením specifických 

interakcí mezi jednotlivými linkery. 

Snížené proudové odpovědi na saturující koncentrace agonistů v důsledku mutace 

hGluN2B(G820A), či dokonce ztrátu proudových odpovědí v případě mutací 

hGluN2B(G820E a M824R) (Obr. 4.8), není možné dát do souvislosti s povrchovou expresí, 

která odpovídá nemutovaným receptorům (Obr. 5.4). Proudové odpovědi u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(G820A) receptorů byly natolik nízké, že nebylo možné provést 

spolehlivou analýzu dalších funkčních parametrů. Naopak proudové odpovědi u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů se významně nelišily od nemutovaných receptorů, 

zatímco Po byla snížená až o 86 % (Obr. 4.8 a 4.11). 

Strukturně konzervované a vzájemně blízké zbytky G820, M824 a L825 jsou umístěny 

v M4 helixu u GluN2B podjednotky (Sobolevsky et al., 2009; Karakas a Furukawa, 2014). 

Řada strukturních a funkčních důkazů naznačuje, že M1 a M4 helixy jsou umístěny na 

periferii TMD a modulují proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, a sice 

působením na centrální M3 helixy, tvořící vlastní iontový kanál (Villarroel et al., 1998; 

Sobolevsky et al., 2004; Ogden a Traynelis, 2013; Karakas a Furukawa, 2014). Náš 

homologní model ukazuje, že aminokyselina hGluN2B(L825) interaguje se zbytkem F639 

lokalizovaným v M1 helixu u hGluN1 podjednotky (Obr. 5.8A) a mutace hGluN2B(L825V) 

tuto interakci oslabuje (Obr. 5.8B). Zbytek hGluN2B(G820) se nachází na úplném konci M4 

helixu, kde při reorientaci LBD během otevírání iontového kanálu mění lokální strukturu 

z helixové formy do rozvolněného stavu, čímž umožňuje nezbytné prodloužení S2-M4 

linkeru. Avšak obě mutace hGluN2B(G820E a G820A) zachovávají formu helixu i po změně 

konformace LBD, čímž je pravděpodobně otevření iontového kanálu zabráněno. Postranní 

řetězce obou mutovaných zbytků navíc interagují s pre-M1 helixem, což má za následek 

posun pre-M1 helixu z horizontální pozice a způsobuje relativní změnu pozice M1 a M4 

helixů (Obr. 5.8C, D). Aminokyselina GluN2B(M824) je zapojena do interakce se 

zbytkem L551 v pre-M1 helixu u GluN2B podjednotky. Mutace hGluN2B(M824R) této 

interakci zabraňuje a způsobuje změnu pozice M1 a M4 helixů, což pravděpodobně vede 

k neefektivnímu převodu signálu z LBD na TMD (Obr. 5.8E). 
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Obrázek 5.8 Strukturní změny způsobené mutacemi hGluN2B(L825V, G820E, G820A a 

M824R). (A) Molekulárně dynamická simulace u nemutovaného receptoru ukazuje na interakci 

zbytku GluN1(F639), umístěného v M3 helixu, se zbytkem GluN2B(L825), umístěným v M4 helixu. 

(B) Mutace hGluN2B(L825V)  z důvodu záměny za menší alifatickou aminokyselinu způsobuje mírné 

oddálení obou helixů od sebe, kvůli oslabené vdW interakci mezi jednotlivými zbytky. (C, D)  

Molekulárně dynamická simulace u nemutovaných receptorů rovněž naznačuje, že G820 jako poslední 

zbytek v M4 helixu v případě změny orientace LBD při aktivaci receptoru mění svou helixovou 

strukturu na více rozvolněný stav. Mutace hGluN2B(G820E a G820A) zůstavají při aktivaci 

v helikální formě, čímž dochází k interkaci postranních řetězců se zbytky v pre-M1 oblasti. Interakce 

mění horizontální pozici pre-M1 helixu, a rovněž mění relativní pozici M1 a M4 helixů. (E) Zbytek 

hGluN2B(M824) v konformačním stavu receptoru s navázanými agonisty pravděpodobně interaguje 

se zbytkem hGluN2B(L551) nalézajícím se v pre-M1 oblasti. Mutace hGluN2B(M824R) této interakci 

pravděpodobně zabraňuje, což vede ke změně vzájemné pozice M1 a M4 helixů. Převzato z (Vyklicky 

et al., 2018). 

 

Nalezení specifické látky, jež by byla schopná navrátit fyziologickou funkci 

u mutovaného receptoru, by mohlo být významným krokem k  případné léčbě poruch spjatých 

s danými mutacemi. U výše popsaných jedenácti de novo mutací v oblasti TMD u hGluN2B 

podjednotky docházelo k negativnímu vlivu na Po, a také další funkční parametry. Sníženou 
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schopnost iontového kanálu u mutovaných NMDA receptorů se po navázání agonisty otevírat 

lze částečně i plně farmakologicky kompenzovat pomocí endogenního steroidu PE-S 

s potenciačním působením (Horak et al., 2004; Korinek et al., 2011) a jeho syntetického 

derivátu AND-hSuc (Krausova et al., 2018). Přirozeně se vyskytující PE-S a jeho více 

potentní analog AND-hSuc potencovali aktivitu mutovaných hGluN1/hGluN2B(V558I, 

W607C, V618G a G820A) receptorů přibližně stejně, jako u nemutovaných receptorů. Vyšší 

účinek obou steroidů byl pozorován pouze u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) 

receptorů, což dává těmto látkám potenciál pro jejich případné využití v personalizované 

medicíně. Je pravděpodobné, že účinek PE-S není specifický pouze pro mutace v TMD, 

neboť podobný potenciační efekt byl pozorován i v případě mutací V685G a D731N, 

umístěných v LBD na GluN2A podjednotce (Swanger et al., 2016). 

Narušená funkce u mutovaných NMDA receptorů by se plně projevila pouze v případě, 

že u pacientů budou obě alely daného genu mutovány identicky. Tato situace však není až tak 

pravděpodobná, proto lze předpokládat, že každý neuron bude obsahovat 25 % nemutovaných 

receptorů, 50 % receptorů, u nichž je pouze jedna z GluN2B podjednotek mutovaná, a 25 % 

receptorů s oběma mutovanými GluN2B podjednotkami. Za použití mendelovských zákonů 

o dědičnosti a zákonu o dominanci, lze v případě, kdy se Po sníží z 10 % (u nemutovaných 

receptorů) na 1 % (u mutovaných receptorů), předpokládat, že na základě toho, zda mutace je 

recesivní, nezávislá nebo dominantní, dojde ke snížení aktivity NMDA receptorů na 77,5 %, 

55 % nebo 32,5 %, ve srovnání s nemutovaným typem receptoru. Z toho vyplývá, že 

potenciační efekt případných léčiv by musel navýšit Po iontového kanálu přibližně 1,3-krát, 

1,8-krát, nebo 3,1-krát. Tyto výpočty jsou pouze teoretického charakteru a nezohledňují, že 

neurony exprimují více typů GluN2/GluN3 podjednotek a že existuje velký podíl 

triheteromerních NMDA receptorů, které mají funkční vlastnosti, závislé na podjednotkovém 

složení (Monyer et al., 1994; Stroebel et al., 2014; Perez-Otano et al., 2016; Lu et al., 2017; 

Yi et al., 2018). S přihlédnutím k těmto skutečnostem by potřebný potenciační účinek 

případných léčiv mohl být teoreticky nižší. 
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5.3. Rozrušením D kruhu steroidu se zachovává inhibiční 

působení látek na NMDA receptory 

Steroidní látky, které v závislosti na struktuře modulují aktivitu NMDA receptorů buď 

pozitivně, nebo negativně, mají potenciál pro vývoj nových skupin farmakologicky 

využitelných látek (Irwin et al., 1994). Ve studii, zabývající se mutacemi v lidském typu 

NMDA receptorů, jsme využili PE-S pro kompenzaci defektů způsobených mutacemi. PA-S, 

lišící se pouze jednoduchou vazbou mezi uhlíky C-5 a C-6, naopak aktivitu NMDA receptorů 

inhibuje, což lze využít při protekci před excitotoxicitou, jejíž příčinnou může být nadměrné 

otevírání iontového kanálu NMDA receptorů. Případný neuroprotektivní účinek PA-S byl 

testován na zvířecích modelech lidských onemocnění (Rambousek et al., 2011; Holubova et 

al., 2014; Kleteckova et al., 2014).  

Studie zabývající se modifikacemi přirozeně se vyskytujícího PA-S ukázala, že 

nepolárními modifikacemi na uhlících C-17 a C-20 lze připravit steroid, který inhibuje 

NMDA receptory v řádově nižších koncentracích, než PA-S (Kudova et al., 2015). Naše 

výsledky zkoumající aktivitu perhydrofenantrenových analogů ukázaly, že kompletní 

odbourání D kruhu steroidního jádra sice zachovává schopnost steroidu inhibovat NMDA 

receptory, avšak tato modifikace pravděpodobně vede ke snížení lipofilicity daných analogů, 

která zvyšuje hodnotu IC50. Pro vývoj případných léčiv je v souvislosti s biologickou 

dostupností daných látek důležité, aby tato hodnota byla co nejnižší. 

Perhydrofenantreny byly v naší studii modifikovány na třech místech. Ukázalo se, že 

nahrazení D kruhu pomocí metylesteru popř. metyléteru na pozici C-7 vytvořilo nové 

strukturní motivy, jež si zachovávají inhibiční charakter a které je možné na uhlíku C-2 dále 

modifikovat prostřednictvím různých hemiesterových skupin. Avšak je třeba vzít v úvahu, že 

modulační vliv těchto případně využitelných látek by mohl být výrazně ovlivněn dalšími 

aspekty, jako je jejich rozpustnost a propustnost, popř. Lipinského pravidlo pěti. Nejvíce 

účinnou látkou byl perhydrofenantren sulfát bez substituentů na uhlících C-7 a C-8 (látka 9, 

Tab. 4.5). Tento analog byl vybrán k dalšímu testování, v němž jsme zjistili, že inhibiční 

účinek látky 9 je mírně podjednotkově závislý, přičemž receptory obsahující GluN2B 

podjednotku jsou vůči tomuto analogu méně citlivé, nežli receptory obsahující zbylé podtypy 

GluN2 podjednotek. Specificita látek pro určitý typ receptoru, složený z konkrétních 

podjednotek, je významným parametrem, neboť právě neselektivní působení látek, použitých 

při léčbě chorob spjatých s NMDA receptory, vedlo k nežádoucím vedlejším účinkům a jejich 

následnému vyřazení z klinických studií.  
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6. Souhrn 

 Bodové delece v M3-S2 linkerech u obou podjednotek ovlivnily funkci NMDA 

receptorů, jež se staly spontánně aktivními, přičemž je rovněž bylo možné aktivovat 

pouze jedním z agonistů (glycinem nebo glutamátem). Míra spontánní a jedním 

agonistou vyvolané aktivity nebyla identická u všech delecí v linkeru. Výraznější efekt 

byl pozorován u bodových delecí, provedených na aminokyselinách blíže TMD. 

Rozdíly bylo možné pozorovat i mezi jednotlivými podjednotkami, kde oblast linkeru, 

zodpovědná za spontánní a jedním agonistou vyvolanou aktivitu, byla rozsáhlejší 

v případě GluN1 podjednotky. Dané výsledky naznačily, že počet aminokyselin v 

linkeru nemusí být až tak zásadní pro funkci receptoru, ale spíše ukázaly na význam 

konkrétních aminokyselin v jednotlivých linkerech pro proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru. 

 Pomocí bodových glycinových mutací byla oblast linkerů, zodpovědná za spontánní a 

jedním agonistou vyvolanou aktivitu, zúžena na první tři aminokyseliny v proximální 

části linkerů (blíže TMD) u obou podjednotek (GluN1(LVL) a GluN2B(MIQ)), 

přičemž nejvyšší aktivita byla pozorována v případě mutace GluN1(L657G). 

 Mutace i delece aminokyseliny GluN1(L657G) ovlivnily základní funkční parametry 

receptoru. Pozorovali jsme zvýšení Po, které bylo dáno zkrácením doby zavření a 

zároveň prodloužením doby otevření iontového kanálu NMDA receptoru. 

 Substituce zbytku na pozici GluN1(L657) za aminokyseliny, které měly nepolární 

charakter s postupně se zvětšujícím a více hydrofobním postranním řetězcem (A < V < 

F), vedly k postupnému poklesu spontánní a jedním agonistou vyvolané aktivity 

ve shodném pořadí. 

 Experiment, v němž bylo využito cysteinových mutací a oxidačně-redukčních činidel, 

ukázal na možnou existenci interakce mezi zbytky GluN1(L657) a GluN2B(I655), 

neboť aplikace redukčního činidla (DTT), atakujícího vytvořené cysteinové můstky, 

signifikantně potencovala mutované receptory oproti nemutovaným receptorům.  

 Pomocí homologního modelovaní a molekulárně dynamických simulací jsme ukázali 

na možný krok v procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, který 

vyžaduje dočasnou interakci mezi zbytky GluN1(L657) a GluN2B(I655) za tvorby 

tzv. LILI-motivu, jenž předchází konformačním změnám v iontovém kanálu 
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(zformování a rozrušení TTTT-motivu), které vedou až ke konečnému otevření 

vlastního iontového kanálu. 

 Z jedenácti vybraných de novo mutací převážně spjatých s MR - čtyři mutace 

nevykazovaly žádnou proudovou odpověď (hGluN2B(P553L, S628F, G820E, 

M824R)), u dalších pěti bylo možné pozorovat signifikantně sníženou amplitudu 

proudových odpovědi oproti nemutovaným receptorům (hGluN2B(W607C, N615I, 

V618G, E657G, G820A)), a pouze dvě mutace (hGluN2B(V558I a L825V)) se 

velikostí proudových odpovědí signifikantně nelišily od nemutovaných receptorů. 

Snížené amplitudy proudových odpovědí, či dokonce žádné proudové odpovědi, 

stěžovaly, respektive zcela znemožnily další funkční analýzu u  těchto mutovaných 

receptorů. 

 Pouze v případě sedmi mutovaných receptorů bylo tedy možné stanovit afinitu pro 

glycinu a glutamátu. Tato analýza ukázala, že mutace hGluN2B(W607C) a 

hGluN2B(N615I) způsobily 3,2-násobné a 1,7-násobné snížení afinity pro glutamát, 

ve srovnání s nemutovanými receptory, zatímco mutované hGluN1/hGluN2B(E657G) 

receptory naopak vykazovaly 2,3-krát vyšší afinitu pro glutamát, v porovnání 

s nemutovanými receptory. Ohledně afinity pro glycin bylo možné pozorovat 

2,0-násobné a 1,8-násobné snížení afinity v případě mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(W607C) a hGluN1/hGluN2B(E657G) receptorů, respektive. 

 Z důvodů velmi nízkých proudových odpovědí u mutací hGluN2B(E657G a G820A) 

bylo možné stanovit míru desenzitizace pouze u zbylých pěti mutací. Nezměněná míra 

desenzitizace byla pozorována v případě mutací hGluN2B(W607C, N615I, L825V). 

Mutace hGluN2B(V558I) způsobila zvýšení míry desenzitizace až na 72,9 %, oproti 

16,1 % u nemutovaných receptorů. Naopak mutace hGluN2B(V618G) ovlivnila 

receptor natolik, že mutované receptory nevykazovaly téměř žádnou desenzitizaci.  

 V případě pěti mutací, u nichž byla stanovena míra desenzitizace, bylo rovněž možné 

určit hodnotu Po. S výjimkou mutovaných hGluN1/hGluN2B(N615I) receptorů, u 

nichž se hodnota Po nezměnila, způsobily zbylé mutace významné snížení hodnoty 

Po, oproti nemutovaným receptorům. 

 U mutací aminokyselin, jež jsou součástí vlastního iontového kanálu 

(hGluN2B(W607, N615 a V618)), byla měřena amplituda proudových odpovědí 

z jednotlivých kanálů, kde se ukázalo, že všechny tři mutace signifikantně snižují 

amplitudu proudových odpovědí iontového kanálu (u hGluN2B(W607C) na 2,4 pA, 
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u hGluN2B(N615I) na 1,8 pA, a u hGluN2B(V618G) na 3,6 pA), ve srovnání s  

nemutovanými receptory (4,5 pA). 

 Rovněž jsme testovali možnost obnovení normálních funkčních vlastností mutovaných 

receptorů pomocí neurosteroidů s potenciačním působením (PE-S a AND-hSuc). 

Výsledky ukázaly, že potenciace prostřednictvím PE-S a AND-hSuc v případě 

mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů je signifikantně vyšší, než u 

nemutovaných receptorů a ostatních mutovaných hGluN1/hGluN2B(V558I, W607C, 

V618G a G820A) receptorů. U mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů 

jsme následně pomocí simulace EPSC v HEK293 buňkách zjistili, že aplikace steroidů 

vede k částečnému (PE-S) nebo úplnému (AND-hSuc) obnovení fyziologické funkce 

mutovaných receptorů. 

 Výsledky našich měření ukázaly, že steroidní látky s rozrušeným D kruhem, avšak 

zachovanými zbylými ABC-kruhy, působí na NMDA receptory inhibičně. Deset 

testovaných analogů bylo rozděleno do dvou skupin na základě zbytku na uhlíku C-2 

(uhlík C-3 u běžného steroidu), nesoucím 2-sulfátovou nebo 2-hemisukcinátovou 

skupinu. Ukázalo se, že 2-hemisukcinátové analogy s kyslíkovým substituentem na 

uhlíku C-7 mají nižší hodnoty IC50, než jejich 2-sulfátové analogy. Opačný trend byl 

pozorován u analogů bez kyslíkového substituentu na uhlíku C-7. 

 Připravené látky je možné rovněž rozdělit na analogy obsahující na uhlíku C-7 

metylester nebo metyléter. Výsledky ukázaly, že metylesterové analogy mají vyšší 

hodnoty IC50, než jejich metyléterové analogy. 

 Z řady připravených perhydrofenantrenových analogů se jako nejúčinnější látka 

ukázal být perhydrofenantren 2-sulfát bez substituentu na uhlíku C-7 (látka 9). 

Ohledně podjednotkové specificity se u látky 9 ukázalo, že je méně citlivá v případě 

receptorů obsahujících GluN2B podjednotku. 

 Ukázalo se, že rozrušením D kruhu nelze docílit požadovaného účinku ve formě 

snížení hodnoty IC50, což je z pohledu biologické dostupnosti látek nutný předpoklad 

pro vývoj případných nových léčiv. 
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7. Závěr 

NMDA receptory jsou membránové proteiny, u nichž aktivace prostřednictvím glycinu a 

glutamátu vede k otevření iontového kanálu a následnému toku iontů skrze něj. Přesně 

regulovaný proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je nezbytný pro jeho 

normální fyziologickou funkci, přičemž jakékoliv narušení tohoto procesu může vést ke 

vzniku závažných neurologických a psychiatrických onemocnění. Tato dizertační práce byla 

zaměřena na zkoumání procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru z funkčního, 

strukturního a farmakologického hlediska.  

Obecný mechanismus procesu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je popsán, 

avšak jednotlivé detaily tohoto procesu doposud nebyly objasněny. Jedním z těchto detailů je 

i přesná funkce jednotlivých M3-S2 linkerů, u nichž se dříve předpokládalo pouze čistě 

mechanické propojení mezi LBD, kde se vážou agonisté, a TMD, jež vytváří vlastní iontový 

kanál receptoru. Sérií elektrofyziologických měření na mutovaných receptorech jsme odhalili, 

že spíše než vlastní délka linkerů je významná lokální interakce mezi postranními řetězci 

konkrétních aminokyselin. Podařilo se nám nalézt funkční propojení mezi linkery z obou 

podjednotek NMDA receptoru - tzv. LILI motiv, nalézající se v blízkosti TMD, který tvoří 

strukturně-funkční celek stabilizující receptor v zavřeném stavu, a pravděpodobně až 

mechanický impuls z LBD tuto interakci přeruší, a umožní tak přístup iontů do  ústí iontového 

kanálu.  

Díky  nové generaci sekvenační analýzy je dnes možné lépe identifikovat bodové de novo 

mutace u pacientů trpících konkrétními patologickými stavy, jež mohou být těmito mutacemi 

způsobeny nebo mohou mít zásadní vliv na jejich průběh. V této dizertační práci bylo 

vybráno jedenáct mutací spjatých převážně s MR. Jelikož se mutace nalézají v kritických 

oblastech, významných pro proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru, 

předpokládali jsme u mutovaných receptorů zásadní změny v tomto procesu. Pozorovali jsme, 

že mutace převážně vedou k hypofunkci nebo inhibici transportu NMDA receptorů do 

membrány, což by mohlo vysvětlovat výskyt těchto mutací u pacientů s MR. V případě jedné 

z těchto mutací (hGluN2B(L825V)) se nám podařilo farmakologicky plně navrátit její 

fyziologickou funkci pomocí aplikace steroidu s potenciačním působením, AND-hSuc. 

Vývoj nových léčiv je nezbytný pro případnou léčbu chorob spjatých s dysfunkcí NMDA 

receptorů. Dosud vyvinuté látky, jež byly klinicky testovány, měly problém převážně s jejich 

nízkou specifitou, a často musely být staženy z důvodu nežádoucích vedlejších účinků. 
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Neurosteroidy v závislosti na jejich struktuře mohou NMDA receptory ovlivňovat jak 

pozitivně, tak negativně. V této dizertační práci jsme se zaměřili na význam D-kruhu 

steroidního jádra pro jejich inhibiční působení na NMDA receptorech. Tyto poznatky by 

mohly v budoucnu přispět k nalezení nových typů léčiv.  
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