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Seznam použitých zkratek 

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

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

ECS  extracelulární roztok 

EPSC  excitační postsynaptický proud 

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 

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

MR mentální retardace 

NMDA  N-methyl-D-aspartátová kyselina 

PA-S  pregnanolon sulfát 

PE-S  pregnenolon sulfát 

Po  pravděpodobnost otevření 

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

Spont  spontánní aktivita 

TMD  transmembránová doména 

vdW  van der Waalsovy interakce 



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

obligatorních GluN1 podjednotek a dvou GluN2/3 podjednotek. Tyto receptory 

zprostředkovávají rychlý synaptický přenos v centrální nervové soustavě, přičemž hrají 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 se nachází 

amino-terminální doména, na kterou 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 však stále zcela charakterizovány. 

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. 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, přičemž 

jsme pozorovali převážně negativní projevy mutací. Ty 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 

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. 

1. Úvod 
N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, řadící se mezi glutamátové receptory, jsou 

proteiny, které 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+
). 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). 

NMDA receptory jsou bezvýhradně heteromery, které jsou složené ze dvou obligatorních 

glycin-vázajících GluN1 a dvou glutamát/glycin-vázajících GluN2/GluN3 podjednotek, 

přičemž si zachovávají specifickou doménovou organizaci. Na extracelulární straně 

nejvzdáleněji od buněčné membrány se nachází amino-terminální doména. 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 karboxy-terminální domény. Mezi LBD a TMD se nacházejí tři krátké polypeptidové 

řetězce (linkery) (Furukawa et al., 2005; Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). 

Obecný mechanismus procesu otevírání iontového kanálu je popsán, avšak některé 

podstatné detaily tohoto procesu nejsou doposud objasněny. Znalost mechanismu otevírání 

iontového kanálu NMDA receptoru je základním předpokladem pro pochopení fyziologické 

funkce NMDA receptorů, jakož i změn provázejících jejich patofyziologické chování. 

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 

al., 2009) a kainátových (Mayer, 2005) receptorů. Obecně, proces otevírání začíná vazbou 

ligandu do jeho vazebného místa na LBD, která je doprovázena rotací jednotlivých 

GluN1/GluN2 heterodimerů o 13,5°, ve směru od povrchu membrány (Tajima et al., 2016). 

Tato konformační změna se šíří směrem k TMD, a ve svém důsledku vede k otevření 

iontového kanálu (Mayer a Armstrong, 2004). Předpokládá se, že přenos energie změny 

konformace se přenáší prostřednictvím M3-S2 linkerů mechanickým působením (Kazi et al., 



2014). NMDA receptory se otevírají 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). 

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 nemocí, spjatých 

s nedostatečným neuronálním vývojem (např. schizofrenií) (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 nemocemi, 

které mohou, ale nemusí být na sobě závislé. Je možné, že za některými projevy dané choroby 

mohou stát unikátní (de novo) mutace v genu kódujícím jeden konkrétní protein, popř. 

podjednotku NMDA receptorů. Tyto mutace mohou vést ke strukturním změnám v klíčových 

oblastech pro proces otevírání kanálu NMDA receptoru. 

Aktivita NMDA receptory může být ovlivněna celou řadou látek, mezi které se řadí i 

neurosteroidy. Steroidy mají potenciál NMDA receptory modulovat pozitivně i negativně, a to 

v závislosti na jejich struktuře (Irwin et al., 1994). 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. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit, které strukturní prvky steroidů jsou 

nezbytné pro jejich modulační působení na NMDA receptorech a které strukturní elementy 

mohou zlepšit účinnost daných látek. 



 

2. Hypotézy a cíle 

2.1. Úloha M3-S2 linkerů v procesu otevírání NMDA receptorů 

Hypotéza: 

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 pravděpodobnosti otevření iontového kanálu (Po) 

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 hGluN2B podjednotky NMDA receptoru  

Hypotéza: 

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 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.  

Cíl: 

Pomocí elektrofyziologických měření stanovit základní funkční parametry NMDA 

receptorů. 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: 

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. 

3. Materiál a metody 

3.1. Chemikálie a roztoky 
Při všech experimentech byla používána deionizovaná voda s konečnou hodnotou odporu 

18,2 MΩ × cm. Steroidní látky byly syntetizovány na Ústavu organické chemie a biochemie 

AV ČR, v. v. i. (Praha, ČR). Ostatní chemikálie (pokud není uvedeno jinak) byly pořízeny u 

firmy Sigma-Aldrich (St. Louise, Missouri, USA). 

3.2. Mutageneze, tkáňové kultury a transfekce 
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 (Sigma-Aldrich). Produkt z polymerázové řetězové 

reakce byl transformován do ultrakompetentních bakterií kmene XL10-Gold. Z narostlých 

pozitivních kolonií byla provedena izolace plazmidové cDNA a přítomnost žádané mutace 

poté ověřena prostřednictvím sekvenování (SEQme, Dobris, ČR nebo Eurofins Genomics, 

Ebersberg, Německo). 

Lidské embryonální ledvinné buňky (HEK293; z angl. „Human embryonic kidney“; 

ATCC, Manassas, Virginie, USA) byly pěstovány v kultivačním médiu Opti-MEM 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), které bylo obohaceno o 5% fetálního telecího séra při 37 °C 

a 5% CO2. Transfekce GFP a mutované či nemutované GluN1/GluN2B podjednotky byla 

provedena pomocí činidla MATra (IBA GmbH, Göttingen, Německo). Buňky byly omyty 



v PBS a uvolněny z povrchu roztokem versene-trypsin. Po uvolnění byla buněčná suspenze 

přenesena do plastových misek, obsahujících krycí sklíčko pokryté kolagenem a poly-L-

lysinem. Měření z transfekovaných HEK293 buněk probíhalo 18 - 48 h po transfekci. 

3.3. Elektrofyziologická měření metodou terčíkového zámku 
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 (Dittert et al., 2006). Odpor 

skleněné se pohyboval v rozmezí 3 – 6 MΩ (pro snímání z celé buňky), nebo 5 – 25 MΩ 

(pro snímání z jednotlivých kanálů). 

Měření z celé buňky bylo prováděno při konstantním membránovém potenciálu -74 mV 

(po korekci difúzního potenciálu). Sériový odpor při tomto měření, který byl menší než 

10 MΩ, byl kompenzován z 80 – 90 %. Mikropipety byly naplněny roztokem ICS 

obsahujícím 120mM Cs-glukonátu, 15mM CsCl, 10mM kyseliny 1,2-bis(2-

aminofenoxy)ethan-N,N,N',N'-tetraoctovou, 10mM kyseliny N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-

2-ethansulfonovou (HEPES), 3mM MgCl2, 1mM CaCl2 a 2mM ATP-Mg
2+

 (pH = 7,2). 

Proudové odpovědi byly vyvolány saturujícím množstvím agonistů (pokud není uvedeno 

jinak) přidaných do roztoku ECS obsahující 160mM NaCl, 2,5mM KCl, 0,7mM CaCl2, 

0,2mM ethylendiamin-N,N,N´,N´-tetraoctovou kyselinu, 10mM glukózy a 10mM HEPES, 

přičemž mezi jednotlivými proudovými odpovědmi byl aplikován roztok obsajující Mg
2+

 

(ECS-Mg). Naměřená data byla vyhodnocena v programu Clampfit 10 (Molecular Devices). 

3.4. Statistické zpracování 
Prezentované výsledky jsou vyjádřeny jako aritmetický průměr ± standardní chyba 

průměru (SEM). 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 (WT) byla zvolena jednofaktorová analýza 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. Statistická 

analýza byla provedena pomocí programu SigmaStat 3.5 nebo SigmaPlot 10 (Systat Software 

Inc., San Jose, Kalifornie, USA). 

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. 

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. 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). 

 

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 (WT) receptoru a u mutovaných GluN1(ΔL655)/GluN2B, GluN1(ΔL657)/GluN2B a 



GluN1(ΔP660)/GluN2B 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 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 = 6). 

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. 

 

 

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 

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. Delece v distální části M3-S2 linkeru u obou podjednotek nevykazovaly žádnou 

míru spontánní ani jedním z agonistů vyvolané aktivity.  

Z těchto závěrů 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. Pro potvrzení 

této nové 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.  

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. 

U mutace GluN2B(I655G) jsme pozorovali relativně nízkou míru spontánní aktivity, avšak 

glycinem vyvolaná proudová odpověď byla významně navýšena. 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. 

 



 

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. 

 

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. 4.4). 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. 

 

Obrázek 4.4 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. 

 

4.2. 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 je rovněž neméně důležitá 

strukturní charakteristika oblasti TMD. Z tohoto důvodu jsme se dále zabývali studiem de 

novo mutací v těchto oblastech. Naši pozornost jsme zaměřili především na mutace spjaté 

s MR a ASD, neboť se jedná o velmi závažná 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; Obr. 

4.5). 

 

 

Obrázek 4.5 Umístění vybraných de novo mutací v TMD 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. Kromě funkčních vlastností jsme dále studovali specifickou 

farmakologii mutovaných receptorů, a sice možný pozitivní vliv neurosteroidů na aktivitu 

mutovaného NMDA receptoru.  

Pro ověření funkčnosti receptorů jsme nejprve zjišťovali velikost proudových odpovědí v  

uspořádání snímání „z celé buňky“. 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, čtyři mutace 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. 4.6). 



 

Obrázek 4.6 Mutace lokalizované v TMD 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) (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 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. 

 

Důležitým funkčním parametrem NMDA receptorů je pravděpodobnost otevření (Po). 

Vliv mutací v oblasti TMD na Po jsme zjišťovali pomocí blokátoru otevřeného kanálu, MK-

801 (1 µM). 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 pěti mutací. 

Rychlost nástupu blokády iontového kanálu pomocí MK-801 byla proložena kinetickým 

modelem, z nějž byla následně stanovena hodnota Po. 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. 4.7). 

 



 

Obrázek 4.7 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. 

 

Výsledky z měření Po ukazují, že bodové mutace v oblasti TMD způsobily převážně 

hypofunkci NMDA receptoru. Testovali jsme možnost obnovení normálních funkčních 

vlastností u mutovaných NMDA receptorů pomocí neurosteroidů s potenciačním účinkem. 

Pro tento pokus jsme zvolili přirozeně se vyskytující PE-S (Obr. 4.8A) a jeho účinnějšímu 

synteticky analog, AND-hSuc (Obr. 4.8B) (Krausova et al., 2018). Z výsledků je patrné, že 

oba steroidní modulátory potencují nemutované i mutované receptory, avšak míra potenciace 

se u jednotlivých mutovaných receptorů významně lišila (Obr. 4.8C). 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. 4.8C). Podobné 

výsledky jsme získali i v případě potenciace prostřednictvím AND-hSuc (30 µM). 

 

 

Obrázek 4.8 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). (C) Graf znázorňuje hodnotu relativní potenciace ± 

SEM (n = 5 – 31) vyvolanou 100µM PE-S , v porovnání s relativní potenciací vyvolanou 30µM AND-

hSuc. 

 

Časový průběh deaktivace NMDA receptoru při krátké aplikaci glutamátu je parametrem, 

určujícím časový průběh NMDA receptorové složky excitačního post-synaptického 

potenciálu (EPSC) na synapsích. 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). Aplikace PE-S a AND-hSuc steroidů 

zvýšila amplitudu a zpomalila deaktivaci odpovědí jak u nemutovaných, tak u mutovaných 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů (Obr. 4.8 a Tab. 4.1), přičemž rychlost deaktivace 

u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů nebyla signifikantně odlišná od 

nemutovaných receptorů (P = 0,696).  

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 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. 4.1). 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. 4.7C, D). V případě aplikace 30µM AND-hSuc došlo 

k 161-násobnému a 180-násobnému navýšení relativního přenosu náboje pro nemutované a 

mutované hGluN1/hGluN2B(L825V) receptory (Tab. 4.1), což je naopak více než dostatečná 

kompenzace 7-násobně snížené Po u mutovaných hGluN1/hGluN2B(L825V) receptorů.  

 

Tabulka 4.1 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. 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 

Abychom zjistili, zda je D-kruh u steroidních látek nezbytný pro zachování jejich 

inhibičního působení, byla připravena série plně saturovaných perhydrofenantrenů (Tab. 4.2). 

Elektrofyziologickým snímáním na HEK293 buňkách transfekovaných GluN1/GluN2B 

receptory jsme určovali hodnotu IC50 pro každý z perhydrofenantrenových analogů (látky 1-

10, viz. Tab. 4.2).  

 

Tabulka 4.2 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 

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). 

 

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 

účinek látky 9 podjednotkově závislý. Měřili jsme koncentrační závislost účinku látky 9 

na receptorech obsahujících jednotlivé GluN2A-D podjednotky (Tab. 4.3), 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. 4.3). Dané výsledky dávají látce 9 potenciál být výchozí látkou při vývoji specifických 

inhibitorů NMDA receptorů obsahujících GluN2B podjednotku. 

 

Tabulka 4.3 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.  

5. Diskuze 

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 

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 „Protein Data 

Bank“ (PDB) - 4tll, 4tlm a 4pe5) (Karakas a Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). Z tohoto 

modelu jsme následně pomocí modelování jednotlivých konformačních stavů a 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).  

 

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 (D). 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 

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. 

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. 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). Naším cílem bylo u mutovaných NMDA 

receptorů pomocí funkční a farmakologické analýzy komplexně charakterizovat funkční 

důsledky jednotlivých mutací. 

V naší práci jsme testovali několik parametrů, majících vliv na proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru, přičemž především amplituda a hodnota Po ukázala na výraznou 

ztrátu funkce mutací. 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. Sníženou 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. 

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 zachovává schopnost steroidu inhibovat NMDA 

receptory. 

6. Závěry 
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 a ASD. 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 a ASD. 

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. 

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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ASD   autism spectrum disorders 
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Po  probability of opening 

SEM  standard error of mean 

Spont  spontaneous activity 

TMD  transmembrane domain 



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. 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. 

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. 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. 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.  

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. 



 

1. Introduction 
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) as a part of the glutamate receptor family are 

proteins activated by glutamate. Structurally these receptors contain an ion channel and 

activation of the receptor by agonist leads to the flow of positive ions (Na
+
, K

+
, Ca

2+
). 

NMDARs are present in almost all nerve and some glial cells, mediating their mutual 

communication (Traynelis et al., 2010). NMDARs play a key role in the process of learning 

and memory (Gibson and Jones, 2010; Warburton, 2010). 

NMDA receptors are strictly heterotetramers, which are composed of two glycine-binding 

GluN1 subunits and two glutamate-/glycine-binding GluN2/GluN3 subunits exhibiting a 

conserved domain organization. Extracellularly, the most distal part to the cell membrane is 

the amino-terminal (ATD). ATD is linked to the ligand binding domain (LBD) where the 

agonists bind to the receptor. The LBD domain is further connected to the four 

transmembrane helices (TMD). Intracellularly, the receptor communicates with the 

surrounding environment using the carboxy-terminal domain. Between LBD and TMD, there 

are three short polypeptide chains (linkers) (Furukawa et al., 2005; Karakas and Furukawa, 

2014; Lee et al., 2014). 

The general mechanism of the ion channel gating is described, but some essential details 

of this process have not yet been clarified. The knowledge of the mechanism of channel 

gating of the NMDAR is essential for understanding the physiological function of the 

receptors, as well as changes accompanying their pathophysiological behavior. The basic 

concept of the glutamate receptor channel opening process is based on the sequence of several 

consecutive steps in conformational changes. It was first specified using data from AMPA 

(Sobolevsky et al., 2009) and kainate (Mayer, 2005) receptor structures. Generally, the 

opening process begins by the ligand binding to its binding site in LBD accompanied by 13.5° 

rotation of the individual GluN1/GluN2 heterodimers away from the surface of the membrane 

(Tajima et al., 2016). This conformational change spreads towards TMD resulting in the 

opening of the ion channel (Mayer and Armstrong, 2004). It is believed that energy transfer 

from conformational changes is mechanically transferred via M3-S2 linkers (Kazi et al., 

2014). The NMDARs are opened only after all four binding sites are occupied. Depending on 

the subunit composition, the NMDARs are opened only by glycine (GluN1/GluN3 receptors) 

(Chatterton et al., 2002), or by glycine together with glutamate (GluN1/GluN2 receptors) 

(Benveniste and Mayer, 1991; Clements and Westbrook, 1991). 



Pathological over-activation of NMDARs results to neuronal damage (excitotoxicity) 

associated with acute traumatic and ischemic damage of nerve tissue (Papadia and 

Hardingham, 2007). On the other hand, decreased activation probably due to a change in the 

ratio of excitatory and inhibitory activity leads to a number of diseases associated with 

insufficient neuronal development (e.g., schizophrenia (SZ)) (Tarabeux et al., 2011; 

Gonzalez-Burgos and Lewis, 2012; Moghaddam and Javitt, 2012), intellectual disability (ID) 

(Hamdan et al., 2011) and autism spectrum disorders (ASD) (Tarabeux et al., 2011; Voineagu 

et al., 2011). Interestingly, both conditions (hypofunction and hyperfunction of NMDARs) 

can produce the same phenotypic manifestation in some diseases (eg epilepsy) (Swanger et 

al., 2016; Addis et al., 2017).  

It is evident that the activity of NMDARs has to be very well balanced. Any deviations 

can lead to serious brain development and functioning disorders. These negative changes can 

affect receptor activity, expression of individual subunits, membrane receptor transport, and 

their localization also (Lau and Zukin, 2007; Traynelis et al., 2010). In addition, many 

patients experience symptoms that are associated with several diseases that may or may not be 

dependent on one another. It is possible that some of the manifestations of the disease may be 

caused by unique (de novo) mutations in the gene encoding one particular protein - subunit of 

NMDARs. These mutations can lead to structural changes in key areas of the NMDAR 

channel gating. 

The activity of NMDARs can be affected by a variety of substances including 

neurosteroids. Depending on their structure, Steroids have the potential to modulate both 

NMDA receptors positively and negatively (Irwin et al., 1994). Structure-activity 

relationships studies are essential for developing drugs that can be potential use in the clinic. 

The desired properties of the drugs are their good permeability through the blood-brain 

barrier, their specificity and their ability to modulate receptors at low concentrations. For this 

reason, it is necessary to determine which structural elements of steroids are necessary for 

their modulating action on NMDA receptors and which structural elements can improve the 

efficacy of the substances. 

 



 

2. Hypothesis and aims 

2.1. The role of the M3-S2 linkers in the NMDAR channel gating 

Hypothesis: 

Previous studies of M3-S2 have demonstrated a direct effect of their mechanical action on 

NMDAR channel gating. Extension of the M3-S2 linker polypeptide chain by insertion of 

glycine residues resulted in significant reduction of the probability of opening (Po) of the 

NMDAR channel (Kazi et al., 2014). Thus, it can be assumed that the reduction in the number 

of amino acids in the M3-S2 linker will result in an opposite effect, i.e. an increase in the Po 

or its full opening mimicking the opening process controlled by glycine and glutamate 

binding. 

Aim: 

Describe the role of M3-S2 linkers for regulation of the functional properties of the 

NMDAR. Using electrophysiological analysis, examine the effect of amino acid changes in 

M3-S2 linkers on GluN1 and GluN2B subunits in the channel gating and assess the 

importance of individual amino acids in this process. 

2.2. Effect of specific mutations localized in the TMD and M3-S2 linker in 

the hGluN2B subunit of the NMDAR 

Hypothesis: 

In various patients with ID, developmental delays, ASD, dyskinetic movement disorders, 

or loss of brain volume, a number of de novo mutation in the gene encoding the hGluN2B 

subunit were identified. We picked eleven mutations located in the pre-M1, M1, M2, M3, M4 

and M3-S2 linkers. We further characterized these mutations as we supposed that changes in 

these regions could affect the NMDA receptor function that could be the cause of the 

development of these neurological disorders. 

Aim: 

Using electrophysiological recordings, determine the basic functional parameters of 

NMDARs. Possible changes in functional properties of the NMDAR, we wanted to 

compensate by various steroid modulators and thus demonstrate their potential for the 

development of new drugs. 

2.3. The biological activity of perhydrofenanthrene analogs as NMDAR 

inhibitors 

Hypothesis: 



Our previous studies have shown that modifying acetyl at the C-17 position located on the 

steroidal D-ring results in a higher inhibitory effect of the analogs on NMDA receptors than in 

the case of the endogenous neurosteroid PA-S (Kudova et al., 2015). Following this study, we 

asked what role has the D-ring itself on modulation of the NMDAR function. 

Aim: 

Using electrophysiological recordings, test potential modulation effect on the activity of 

NMDARs by synthetic analogs of perhydrofenanthrene that lack steroidal D-ring. 

3. Materials and methods 

3.1. Chemicals and solutions 
Deionized water with a final resistance of 18.2 MΩ × cm was used in all experiments. Steroid 

substances were synthesized at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the 

ASCR (Prague, Czech Republic). Other chemicals (unless otherwise noted) were purchased 

from Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA). 

3.2. Mutagenesis, transfection, and maintenance of cells 

Site-directed mutagenesis was performed using the QuikChange Site-Directed 

Mutagenesis Kit (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) in accordance with the 

instructions of the manufacturer, using manually designed primers purchased from Sigma-

Aldrich. DpnI-treated PCR reaction was transformed into competent XL10-Gold E. coli cells, 

positive clones were selected, and isolated DNA plasmids were sequenced. All mutations 

were verified by DNA sequencing (SEQme, Dobris, Czech Republic and/or Eurofins 

Genomics, Germany). 

Human embryonic kidney (HEK 293) cells (ATTC, Manassas, Virginia, USA) were 

cultured in Opti-MEM I (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) with 5% fetal bovine serum (PAN 

Biotech, Aidenbach, Germany) at 37°C in 5% CO2. The cells were transfected with 

expression vectors containing wild-type (WT) or mutated glutamate receptor subunit and GFP 

genes using MATra-A Reagent (IBA, Göttingen, Germany). After trypsinization, the cells 

were resuspended and plated on 30 mm poly-L-lysine-coated glass coverslips.  

3.3. Electrophysiological recordings using patch-clamp 

Experiments were performed 18–48 h after the end of transfection on cultured HEK 293 

cells transfected with vectors containing GluN1/GluN2B/GFP. Whole-cell activity was 

recorded at room temperature using a patch-clamp amplifier (Axopatch 200A or 200B; 

Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Agonist-induced whole-cell responses were low-



pass filtered at 2 kHz with a 4-pole Bessel filter (Frequency Devices, Haverhill, MA, USA), 

sampled at 5 kHz, and analyzed using pClamp software version 10 (Molecular Devices). 

Patch pipettes (3–6 MΩ) were pulled from borosilicate glass and filled with an intracellular 

solution containing (in mM): 120 gluconic acid, 15 CsCl, 10 BAPTA, 10 HEPES, 3 MgCl2, 1 

CaCl2 and 2 ATP-Mg
2+

 salt (pH adjusted to 7.2 with CsOH). Extracellular solution (ECS) 

contained the following (in mM): 160 NaCl, 2.5 KCl, 10 HEPES, 10 glucose, 0.2 

ethylenediaminetetraacetic acid and 0.7 CaCl2 (pH adjusted to 7.3 with NaOH). 

3.4. Statistical Analysis 
The presented results are expressed as the arithmetic mean ± standard error of the mean 

(SEM). The statistical differences between the two groups were determined using the t-test, 

the P <0.050 value being taken as the significance level. In the case of multiple comparisons 

with control group (WT), one-factor analysis of variance (ANOVA) was chosen, where post-

hoc analysis was performed by Dunnett or Kruskal-Wallis test if the level of significance was 

reached between groups, where the significance level was determined to be P <0.050. 

Statistical analysis was performed using SigmaStat 3.5 or SigmaPlot 10 (Systat Software Inc., 

San Jose, California, USA). 

4. Results 

4.1. Mutations in the M3-S2 likers cause spontaneous and single-agonist 

induced activity 
We hypothesized that we could control the initial steps of the NMDAR opening and 

mimic glutamate activation by shortening the GluN2B M3-S2 linkers and glycine activation 

by shortening the GluN1 M3-S2 linkers. To prove our hypothesis and elucidate the role of the 

M3-S2 linkers, we made a series of single AA deletions in the GluN1 and GluN2B M3-S2 

linker. 

For mutated GluN1/GluN2B receptors expressed in HEK293 cells, spontaneous activity, 

glutamate-only activity, and glycine-only activity were measured and the comparison of these 

values was to show whether and how the activity of NMDARs is dependent on chain length 

or presence of the individual amino acids in the M3-S2 linker (Fig. 4.1A). The whole linker 

was measured; however, there was no significant difference in spontaneous or only one 

agonist-induced activity in the distal part so to keep the result organized we do not show these 

results. Measured current values were expressed normalized with respect to the responses 

induced by glutamate together with glycine. As expected, in the WT GluN1/GluN2B 

receptors, spontaneous activity and the responses to only glutamate or only glycine were 



negligible when compared to those induced by 1 mM glutamate and 0.1 mM glycine (RISpont = 

0.44 ± 0.06%; n = 24; RIGly = 1.1 ± 0.2%; n = 24; RIGlu = 0.63 ± 0.30%; n = 24; Fig. 4.1A) 

 

 

Figure 4.1 The effect of single-deletion mutations of GluN1 linker on receptor activity. (A) 

Representative current responses of GluN1/GluN2B wild-type (WT), GluN1(ΔL655)/GluN2B, 

GluN1(ΔL657)/GluN2B and GluN1(ΔP660)/GluN2B. Application of extracellular solution (ECS) 

containing 7-Chlorokynurenic acid (7CKA; 10 μM) is indicated by a black bar (7CKA); application of 

1 mM glutamate and 7CKA (10 μM) is indicated by a red bar (Glu); application of 0.1 mM glycine is 

indicated by a blue bar (Gly). In between the applications of ECS-Mg2+ (B) Summary graphs of the 

mean ± SEM (n) of the relative responses—RISpont (black columns), RIGlu (red columns) and RIGly (blue 

columns)—in receptors with a single residue deleted in GluN1. Differences in the relative responses 

determined for WT and mutated receptors were statistically significant; one-way ANOVA (P < 0.001); 

followed by post hoc Dunnett’s test vs WT. *P < 0.050. 

 

Summary results showed that some amino acid deletions in the M3-S2 linker in the 

GluN1 subunit cause both spontaneous and only single agonist-induced activity at mutated 

receptors (Obr. 4.1B). The responses of GluN1(ΔL657)/GluN2B were characterized by a high 

degree of spontaneous activity (RISpont = 75 ± 4%; n = 6) that was further increased by 

glycine (RIGly = 21 ± 4%; n = 6) or glutamate (RIGlu = 10 ± 6%; n = 6). 

We used the same protocol for determining the effect of single deletions in the M3-S2 linker 

on the GluN2B subunit (Figure 4.2). These results show that deletions on the GluN2B subunit 

also cause changes in activation at mutated receptors. Even in this subunit, point deletions in 

the distal part of the linker did not affect spontaneous or only one agonist-induced activity. 

 



 

Figure 4.2 The effect of single-deletion mutations of GluN2B linker on receptor activity. (A) 

Representative current responses of GluN1/GluN2B(ΔM654), GluN1/GluN2B(ΔI655) and 

GluN1/GluN2B(ΔY659). Application of extracellular solution (ECS) containing 7-Chlorokynurenic 

acid (7CKA; 10 μM) is indicated by a black bar (7CKA); application of 1 mM glutamate and 7CKA 

(10 μM) is indicated by a red bar (Glu); application of 0.1 mM glycine is indicated by a blue bar (Gly). 

In between the applications of ECS-Mg2+. (B) Summary graphs of the mean ± SEM (n) of the relative 

responses—RISpont (black columns), RIGlu (red columns) and RIGly (blue columns)—in receptors with a 

single residue deleted in GluNB. Differences in the relative responses determined for WT and mutated 

receptors were statistically significant; one-way ANOVA (P < 0.001); followed by post hoc Dunnett’s 

test vs WT. *P < 0.050. 

 

Deletions in the M3-S2 linker of GluN1 and GluN2B subunits profoundly affect NMDAR 

channel function and the results summarized in Figures 4.1 a 4.2 allowed us to draw the 

following conclusions: (i) NMDARs with mutated linkers open spontaneously and as a 

consequence of receptor activation by a single agonist; (ii) the effect of deletions is 

stratified—spontaneous activity and single ligand-induced responses are more pronounced for 

deletions closer to the M3 helix; (iii) the degree of spontaneous activity and single-agonist 

responses, as well as the length of the linker region affected by deletions, differ for GluN1 

and GluN2B subunits; (iii) the deletions in the distal portion of the M3-S2 linker in both 

subunits did not show any spontaneous activity nor any of the single agonist-induced activity. 

From these results, it can be concluded that the actual length, or more precisely the 

number of amino acids in the M3-S2 linkers, is not so essential to their function in the 

NMDAR channel gating. The results rather indicate that the presence of particular amino 



acids in M3-S2 linkers in both subunits plays a significant role in this process. To strengthen 

new hypothesis we decided to analyze the effect of glycine substitution of single AAs in the 

linker region. These mutations preserve the number of amino acid residues in the linker but 

does not expose any side chains that might interact with another part of the molecule. 

Single glycine substitution mutation resulted in a significant reduction in the number of 

amino acids in the linker, causing both spontaneous activity and single agonist-induced 

activity (Fig. 4.3). While in GluN1(L657G)/GluN2B receptors RISpont was high and glutamate 

or glycine increased the current only a little, in GluN1/GluN2B(I655G) receptors RISpont was 

low and glutamate or glycine increased the current substantially. Functional consequences of 

glycine mutagenesis are similar to those of deletions, indicating on the importance of specific 

linker-linker interactions rather than simply altered linker length. 

 

 

Figure 4.3 The effect of glycine mutagenesis of the GluN1 and GluN2B M3-S2 linker. Summary 

graphs of the mean ± SEM (n) of the relative responses—RISpont (black columns), RIGlu (red columns) 

and RIGly (blue columns)—in receptors with a single residue mutated to glycine in the GluN1 (A) and 

GluN2B (B) linker. Inset, representative current response of GluN1(L657G)/GluN2B (A) and 

GluN1/GluN2B(I655G) (B) receptors. Application of extracellular solution (ECS) containing 7CKA is 

indicated by a black bar; application of glutamate and 7CKA is indicated by a red bar (Glu); 

application of 0.1 mM glycine is indicated by a blue bar (Gly). In between the applications of ECS-

Mg2+. Differences in the relative responses determined for WT and mutated receptors were 



statistically significant; one-way ANOVA (P < 0.001); followed by post hoc Dunnett’s test vs WT. *P 

< 0.050. 

 

Our results suggest that along the way to the ion channel opening, the M3-S2 linker 

transduces the signal from the LBD leading to the pore opening, however, not exclusively 

only by simple mechanical coupling. We hypothesize that the overall effect of the deletions 

and substitutions on the NMDAR gating we describe can be explained by an interaction of 

M3-S2 linkers. Measurements of spontaneous activity and single-agonist-induced responses 

in both the single-deleted and glycine-substituted M3-S2 linker mutants agree on the 

importance of the GluN1 LVL as well as the GluN2B MIQ residues and indicate that the 

extracellular gating motif is located at this site close to the M3 helices where the amino acids 

GluN1 (L657) and GluN2B (I655) play a major role. 

To further strengthen this hypothesis, we test the functional consequences of the 

GluN1(L657) substitution. The selection includes nonpolar amino acids with increasing size 

and hydrophobicity of the side chain as well as a polar glutamine of a size similar to the 

substituted leucine. Mutations in this series of hydrophobic amino acids markedly reduced 

spontaneous activity when compared to that observed for the GluN1(L657) substitution by 

glycine (Fig. 4.4). The activity induced by glutamate or by glycine decreased in a similar 

order as spontaneous activity (L657A > L657V > L657F). 

 

Figure 4.4 Consequences of GluN1(L657) mutations. Summary graphs of the mean ± SEM (n) of 

the relative responses—RISpont (black columns), RIGlu (red columns) and RIGly (blue columns)—in 

receptors with a single residue GluN1(L657) mutated to glycine (G), alanine (A), valine (V), 

phenylalanine (F) and glutamine (Q). Differences in the relative responses determined for WT and 

mutated receptors were statistically significant; one-way ANOVA (P < 0.001); followed by post hoc 

Dunnett’s test vs WT. *P < 0.050. 

 



4.2. De novo mutations in the TMD and M3-S2 linker of the hGluN2B 

subunit change function parameters of NMDAR 
Within the NMDAR channel gating, the structural characteristic of the TMD is also 

important. For this reason, we study ID/ASD-associated de novo mutations in this area. ID 

and ASD is a very serious disease in which the substantial effect of the mutation on the 

NMDAR functionalities can be assumed. We therefore screened available databases 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) and selected 11 mutations (P553L; V558I; W607C; 

N615I; V618G; S628F; E657G; G820E; G820A; M824R; L825V) located in the M3-S2 

linker and pre-M1, M1, M2, M3, and M4 membrane regions of the hGluN2B subunit (Fig. 

4.5). 

 

 

Obrázek 4.5 Locations of the hGluN2B rare ID/ASD-associated mutations (A) Homology model 

of the hGluN1/hGluN2B receptor (Karakas and Furukawa, 2014; Lee et al., 2014) (hGluN1 in gray; 

hGluN2B in orange). (B) Detail of the TMD region of the hGluN2B subunit. Selected residues 

representing amino acids that were altered in human patients are highlighted in red. 

 

We tested the effect of the selected mutations on the functional parameters characterizing 

the receptor ion channel. In addition to the functional properties, we further studied the 

specific pharmacology of mutated receptors, namely the possible positive effect of 

neurosteroids on the activity of the mutated NMDAR. 

To verify the functionality of the receptors, we first determined the whole-cell current 

responses. HEK293 cells transfected with WT receptors responded to glutamate and glycine 

with peak currents of 66 pA/pF. Receptors with mutated hGluN2B subunit either did not 

respond to glutamate application (currents <5 pA) (P553L; S628F; G820E; M824R) or 

responded with significantly reduced amplitudes (W607C; N615I; V618G; E657G; G820A). 



The amplitude of responses was not significantly different for hGluN1/hGluN2B(V558I) and 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors (Fig. 4.6). 

 

Figure 4.6 Mutations in the TMD of hGluN2B subunit affect the amplitude of responses to glutamate 

and glycine. Representative whole-cell recordings of currents induced in HEK293 cells expressing 

WT, hGluN1/hGluN2B(G820A; and G820E) receptors. Glutamate (1 mM, black bar) was applied for 

10s. Cells were bathed in glycine (30 μM). Graph shows mean current amplitudes ± SEM (n) evoked 

by glutamate and normalized with respect to HEK293Tcell capacitance. Mutations that did not show 

detectable glutamate-activated currents are indicated NR (non-responding). Differences in mean 

values among the treatment groups were statistically significant - Kruskal-Wallis one-way ANOVA on 

Ranks (P < 0.001). Mann-Whitney Rank Sum Test was used to assess significance level compared to 

the WT; * P = 0.001-0.05; ** P < 0.001. 

 

An important function parameter of NMDARs is the probability of opening (Po). The 

effects of mutations in the TMD region for the Po were detected by an open channel blocker 

– MK-801 (1 μM). Desensitization could only be determined for five mutations because lack 

or very low current responses make impossible to reliably analyze this parameter. 

The rate of channel block by MK-801 was fitted to the kinetic model and the Po 

determined. Using this approach, the Po of the human WT receptors was determined to be 

10.5 %. Most of the mutant receptors had a reduced Po of up to 0.49% for 

hGluN1/hGluN2B(V618G) receptors. The only exception was mutated hGluN1/hGluN2B 

(N615I) receptors in which no significant difference was observed compared to WT receptors 

(Fig. 4.7). 

 



 

Figure 4.7 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. 

 

The results of the Po measurements showed that point mutations in the TMD caused 

predominantly hypofunction of the NMDAR. We tested the possibility of restoring normal 

functional properties in mutated NMDA receptors by potentiating neurosteroids. For this 

experiment, we selected naturally occurring PE-S (Fig. 4.8A) and its more efficient synthetic 

analog – androst-5-en-3β-yl hemisuccinate (AND-hSuc; Fig. 4.8B) (Krausova et al., 2018). 

The results showed that both steroid modulators potentiate both WT and mutated receptors, 

but the rate of potentiation differed significantly among the mutated receptors (Fig. 4.8C). 

Analysis revealed that GluN1/GluN2B(L825V) receptors were significantly more potentiated 

by a nearly saturating concentration of PE-S (100 μM) than responses induced in the WT and 

hGluN1/hGluN2B(V558I; W607C; V618G; and G820A) receptors (Kruskal-Wallis one-way 



ANOVA on Ranks, P < 0.001; unpaired t-test, P < 0.001); Fig. 4.8C). Similar results were 

obtained in the case of potentiation by AND-hSuc (30 µM). 

 

 

Figure 4.8 hGluN1/hGluN2B(L825V) enhanced sensitivity to steroids. (A - B) Representative 

responses are shown for WT and hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors. PE-S (100 μM) (A) and AND-

hSuc (30 μM) (B) potentiated the WT receptor responses induced by co-application with 1 μM 

glutamate in the continuous presence of 30 μM glycine. (C) The graph shows relative PE-S (100 μM) 

potentiation ± SEM (n = 5–31) plotted vs. that induced by AND-hSuc (30 μM) ± SEM in the WT and 

in mutated receptors. 

 

The time course of the NMDAR responses following brief glutamate application is 

parameter determining the time course of the excitatory postsynaptic potential of the NMDAR 

on synapses. To evaluate the effects of steroids on the deactivation time course, we measured 

current responses induced by a brief (~5 ms) application of 1 mM glutamate to HEK293T 

cells expressing WT or hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors.  

The application of both steroids (PE-S and AND-hSuc) increased the amplitude and 

delayed the deactivation of responses in both WTand mutated hGluN1/hGluN2B(L825V) 

receptors (Fig. 4.8 and Tab. 4.1), with the rate of deactivation of mutated 

hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors was not significantly different from WT receptors 

(P = 0.696). 



The functional change that the steroids might produce on the synapse was expressed as 

relative charge transfer before and after steroid administration. Relative charge transfer was 

subtracted from the potenciation and deceleration. After PE-S administration, a 3.3-fold and 

3.8-fold increase in charge transfer occurred in the case of WT and mutated 

hGluN/hGluN2B(L285V) receptors, respectively (Tab. 4.1). The increase is quite significant 

but taking into account the 7-fold reduced Po in mutated hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors 

is not sufficient to restore their physiological function (Fig. 4.7C, D). In the case of 30 μM 

AND-hSuc, there was a 161-fold and 180-fold increase in relative charge transfer for WT and 

mutated hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors (Table 4.4), which is more than sufficient 

compensation of 7-fold reduced Po for mutated hGluN1/hGluN2B(L825V) receptors. 

Table 4.1 Summary of the pharmacological properties for synaptic-like responses of 

hGluN1/hGluN2B receptors. 

Receptors  Control 
PES 

(100 µM) 
Control 

AND-hSuc 

(30 µM) 

WT 

Potenciation 

(%) 
- 

98.7 ± 11.5 

(5) 
- 

925 ± 173 

(5) 

τ (ms) 307 ± 14 (5)
 †

 
499 ± 20 

(5)
‡
* 

370 ± 35 (5)
†
 

5961 ± 542 

(5)
†
* 

Deceleration  - 
1.63 ± 0,06 

(5) 
- 

16.4 ± 1.4 

(5)
†
 

Charge 

transfer 
- 

3.26 ± 0,30 

(5) 
- 161 ± 20 (5) 

hGluN2B 

(L825V) 

 

Potenciation 

(%) 
- 

140.8 ± 

10.8 (5) 
- 

2323 ± 121 

(5) 

τ (ms) 323 ± 9 (5)
 †

 
507 ± 28 

(5)
‡
* 

335 ± 29 (5)
 †

 
2467 ± 168 

(5)
†
* 

Deceleration - 
1.57 ± 0.05 

(5) 
- 

7.19 ± 0.59 

(5)
†
 

Charge 

transfer 
- 

3.79 ± 0.25 

(5) 
- 180 ± 9 (5) 

Data are expressed as mean ± SEM. The value n is the number of independent measurements. For 

statistical comparison, a paired t-test was performed vs. WT receptors (* P < 0.001). 
†
 τ was 

determined from the single exponential fit, 
‡
 τw was determined from the double exponential fit. 

Decelaration is defined as τsteroid/ τtest. Charge transfer is defined as τ x ((potenciation/100) +1). 



4.3. Perhydrofenanthrene analogs inhibit NMDAR current 
To determine whether the steroidal D-ring is necessary to maintain the inhibitory effect of 

steroid, a series of fully saturated perhydrophenanthrenes was prepared (Table 4.2). By 

electrophysiological recordings on HEK293 cells transfected with GluN1/GluN2B receptors, 

we determined an IC50 value for each of the perhydrophenanthrene analogs (substances 1-10, 

Tab. 4.2). 

Table 4.2 The effect of compounds 1-10 on current responses of GluN1/GluN2B receptors to 

glycine and glutamate. 

 

Compound R
1
 R

2
 R

3
 IC50 (µM) 

(h=1.2), 

(n) 

Concentration 

(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-

Androstane-

3α-yl Sulfate
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 50 



(6) 

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 are expressed as mean ± SEM. The value n is the number of independent measurements. The 

value h is Hill's coefficient which was fixed at 1.2 (Kudova et al., 2015). 
a
(Petrovic et al., 2005; 

Borovska et al., 2012), 
b
(Kudova et al., 2015). 

 

This structural-activity study of the series of newly prepared perhydrophenanthrene 

analogs showed that the most effective substance is the sulfate analog without substituents on 

C-7 and C-8 (substance 9). Therefore, we chose this substance for further testing whether the 

effect of substance 9 is subunit dependent. We measured the concentration dependence of the 

effect of substance 9 on the receptors containing the individual GluN2A-D subunits (Tab. 

4.3). Results showed that the IC50 for the GluN2B subunit-containing receptors differed 

significantly from the receptors containing the GluN2A, C, D subunits (one-way ANOVA, P 

< 0.007). The IC50 was not significantly different between GluN2A, C, D subunit receptors 

(Tab. 4.3). Substance 9 could be a starting substance in the development of specific NMDAR 

inhibitors containing the GluN2B subunit. 

 

Table 4.3 Effect of compound 9 on current responses of GluN1/GluN2A-D to glycine and 

glutamate. 

 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 are expressed as mean ± SEM. The value h is the Hill coefficient and the value n is the number of 

independent measurements. 

 



5. Discussion 

5.1. There is a critical motif for the NMDAR channel gating in the 

proximal region of the M3-S2 linkers 
The hypothesis, which assumes that shortening of M3-S2 linkers by deletion of single 

amino acids can enhance the mechanical action between LBD and TMD, or even imitate full 

glycine/glutamate activation leading to the opening of the ion channel, proved to be 

inaccurate. Some of the amino acid deletions confirmed this assumption, but for others, the 

effect was only slight or even none. Our results show that, rather than the length of linkers, 

the local interaction between GluN1 and GluN2B subunits is essential for the course of ion 

channel opening. Our results demonstrated a significant role of several amino acids in both 

linkers near the extracellular vestibule of the ion channel formed by M3 helixes. For a 

comprehensive understanding of the problem and elucidation of the function of these residues, 

a number of molecular dynamic simulations were performed on the existing and proposed 

homologous NMDA receptor model. A series of detailed structural models emerged to 

indicate how a conformational change can occur in the proximal part of the linkers (near 

TMD), which interact with the amino acids, and then what initiate the opening of the 

vestibular part of the ion channel. 

In our previous work, we published a homologous model of the NMDAR (Vyklicky et al., 

2015) that reflects the fully-liganded conformational state of the receptor just before opening 

the ion channel. We modified and supplemented this model with information from recently 

solved NMDAR crystal structures (PDB - 4tll, 4tlm a 4pe5) (Karakas and Furukawa, 2014; 

Lee et al., 2014). Subsequently, we model the individual conformational states and analyze a 

set of the lowest conformation energies for the amino acid residues of the LVLDRPEE 

(GluN1) and MIQEEYVD (GluN2B) linkers. On the basis of the data obtained, we confirmed 

the specific role of the GluN1(L657) for the NMDAR channel gating which consists of van 

der Waals interactions between side chains of two leucine residues that effectively block 

access for water to the ion-selective pore (Fig. 5.1). The role of the GluN2B linker and the 

GluN2B(I655) lies in its potential interaction that stabilizes the interaction of these two 

GluN1(L657). 



 

Figure 5.1 The structural arrangement of the NMDAR channel gate. (A) Ribbon diagram showing 

the GluN1 (blue) and GluN2B (red) M3 helices with the initial portion of the M3-S2 linkers. 

Semitransparent molecular surface representation of GluN1(L657) and GluN2B(I655) is indicated in 

light blue and light red, respectively. (B) The extracellular channel gate of the GluN1/GluN2B 

receptor is shown in a closed conformation and viewed from the extracellular side of the membrane. 

(C,D) The structure of the gate viewed from the side with the GluN1 M3 helices in the front and in the 

back (C) and rotated by 90° along the longitudinal axis (D).  

 

Based on the residues involved, we used a “LILI” shortcut for this newly identified 

structural-functional motif within the NMDAR. The presence of the LILI motif in a 

conformation that blocks access to the ion-selective pore was evident in the dynamically most 

stable model of the NMDAR (Fig. 5.1A, B). The function of the LILI motif as a stabilizing 

element lies in the asymmetric position of individual GluN1(L657) that are stacked over each 

other, while both interacting with the GluN2B(I655) (Figure 5.1C, D). This arrangement is 

very tight in the interaction and occurs in the conformation state of the agonist-bound receptor 

just before the opening of the ion channel. Data from molecular modeling are consistent with 

the results from electrophysiological measurements and clarifying their structural basis. 

It is possible to assume that the LILI motif is an important link in the NMDAR channel 

gating which regulates the transfer of conformational change caused by binding of the 

agonists to the LBD leading to the opening of the ion channel in the TMD. Based on these and 

our previous results (Vyklicky et al., 2015), the mechanism of opening of the NMDAR ion 

channel can be predicted involving both linkers through the sequence of structural changes, 

followed by rotation and deflection of the M3 helix, resulting in stabilization of the open state. 



5.2. Specific mutations in the TMD and M3-S2 linker of hGluN2B cause 

structurally-based NMDAR hypofunction  
Through the new generation of sequences, mutations in GRIN1 and GRIN2 genes 

encoding GluN1 and GluN2 subunits of NMDARs have been detected in patients with various 

neurological and psychiatric disorders. From our analysis of eleven new mutations in the 

TMD and M3-S2 linker regions of the hGluN2B subunit found in these patients, it is clear that 

the NMDAR function may be impaired by a variety of mechanisms or at different levels that 

can be combined in various ways. The GluN2B subunit is expressed mostly prenatally and 

during the development of the individual is partially replaced by other subtypes of GluN2 

subunits (GluN2A/C) suggesting that mutations in the GluN2B subunit can manifest 

significantly in the prenatal and early postnatal period (Lau and Zukin, 2007). Several 

previous studies have dealt with rare mutations in GRIN1 and GRIN2 genes in various 

receptor regions that are critical for channel gating (Yuan et al., 2014; Swanger et al., 2016; 

Chen et al., 2017; Ogden et al., 2017; Platzer et al., 2017). Our goal was to characterize the 

functional consequences of individual mutations in functional and pharmacological analyzes 

in mutated NMDARs. 

In this work, we tested a number of parameters influencing the NMDAR channel gating, 

in particular mutation related loss-of-function was observed in amplitude and Po value. 

Finding a specific substance that would be able to restore physiological function at the 

mutated receptor could be a significant step in the eventual treatment of mutation-associated 

disorders. Reduced ability of the ion channel at mutated NMDARs can be partially and fully 

pharmacologically compensated upon agonist binding by endogenous PE-S steroid with 

potentiating effect (Horak et al., 2004; Korinek et al., 2011) and its synthetic derivative AND-

hSuc (Krausova et al., 2018). Endogenous PE-S and its more potent AND-hSuc analog 

potentiated the activity of mutated hGluN1/hGluN2B (V558I, W607C, V618G and G820A) 

receptors approximately the same as for WT receptors. The higher effect of both steroids was 

observed only in mutated hGluN1/hGluN2B (L825V) receptors which gives these substances 

the potential for their possible use in personalized medicine. It is likely that the effect of PE-S 

is not only specific for mutations in TMD, as a similar potentiating effect was also observed 

for GluN2A(V685G) and GluN2A(D731N) mutants located in the LBD (Swanger et al., 

2016). 

Loss-of-function in mutated NMDARs would only be fully demonstrated if both alleles of 

the gene in patients were mutated identically. However, this situation is not so likely, so it can 

be assumed that each neuron will contain 25% of the WT receptors, 50% of the receptors in 



which only one of the GluN2B subunits is mutated and 25% of the receptors with both 

mutated GluN2B subunits. Bases on Mendelian Inheritance Laws and the Dominance Act, if 

the Po value is reduced from 10% (in WT receptors) to 1% (in mutated receptors), it can be 

assumed that on the basis of whether the mutation is recessive, independent or dominant, 

there is a decrease in NMDAR activity to 77.5%, 55% or 32.5%, compared to the WT 

receptor. This implies that the potentiation effect of potential drugs would have to increase Po 

of the ion channel approximately 1.3, 1.8, or 3.1 times, respectively. These calculations are 

purely theoretical, and do not take into account that neurons express multiple types of 

GluN2/GluN3 subunits and that there is a large proportion of triheteromeric NMDARs that 

have functional properties depending on the subunit composition (Monyer et al., 1994; 

Stroebel et al., 2014; Perez-Otano et al., 2016; Lu et al., 2017; Yi et al., 2018). Taking these 

facts into account, the potential potentiation effect of potential drugs might be theoretically 

lower. 

5.3. By disrupting steroidal D-ring, compounds preserve inhibitory effect 

on NMDARs 
Steroidal substances modulate NMDAR activity based on the structure either positively or 

negatively. They have the potential for the development of new groups of pharmacologically 

useful substances (Irwin et al., 1994). In the study of mutations in the human NMDAR, we 

used PE-S to compensate defects caused by mutations. PA-S differing only by the simple 

coupling between C-5 and C-6 carbides inhibits NMDAR activity. This inhibiting feature can 

be used to protect against excitotoxicity which can be caused by the excessive opening of the 

ion channel of the NMDARs. Possible neuroprotective effects of PA-S have been tested in 

animal models of human disease (Rambousek et al., 2011; Holubova et al., 2014; Kleteckova 

et al., 2014).  

A study on modifications of naturally occurring PA-S shown that non-polar modifications 

on C-17 and C-20 carbons can produce a steroid that inhibits NMDARs at lower levels than 

PA-S (Kudova et al., 2015). Our results investigating the activity of perhydrophenanthrene 

analogs showed that complete degradation of steroidal D-ring preserves the steroid's ability to 

inhibit NMDARs. 

6. Conclusions 
NMDARs are membrane proteins in which activation by glycine and glutamate leads to 

the opening of the ion channel and the subsequent flow of ions there through. A precisely 

controlled NMDAR channel gating is essential for its normal physiological function, and any 



disruption of this process can lead to serious neurological and psychiatric disorders. This 

dissertation was focused on investigating the NMDAR channel gating from a functional, 

structural and pharmacological point of view. 

The general mechanism of the NMDAR channel gating is described, but the details of this 

process have not yet been elucidated. One of these details is the exact function of individual 

M3-S2 linkers, previously assuming only a purely mechanical link between LBDs where 

agonists bind, and TMD, which forms its own ion channel of the receptor. By a series of 

electrophysiological recordings on mutant receptors, we have discovered that rather than the 

length of linkers there is a significant local interaction between the side chains of particular 

amino acids. We have been able to find a functional link between the linkers of both NMDAR 

subtypes, the LILI motif, found near TMD which forms a structural-functional complex 

stabilizing receptor in the closed state, and it is likely that the mechanical pulse of the LBD 

interrupts this interaction leading to access for ion into the ion channel. 

Thanks to the new generation of sequencing, it is now possible to better identify de novo 

mutations in patients suffering from specific pathological conditions that may be caused by 

these mutations or can have a significant effect on their course. In this dissertation, eleven 

mutations linked mainly to ID and ASD were selected. Since mutations are found in critical 

areas relevant to the NMDAR channel gating, we assume significant changes in this process 

for selected mutations. We observed that mutations predominantly lead to inhibition of the 

transport to the membrane or hypofunction of NMDARs which could explain the presence of 

these mutations in patients with ID and ASD. In one of these mutations (hGluN2B(L825V)), 

we pharmacologically managed to fully recover its physiological function using steroid with 

potentiating action, AND-hSuc. 

The development of new drugs is essential for the potential treatment of diseases 

associated with NMDAR dysfunction. Developed substances that have been clinically tested 

have had a problem with their low specificity and often have to be withdrawn due to 

undesirable side effects. Neurosteroids base on their structures can influence NMDARs both 

positively and negatively. In this dissertation, we focused on the importance of steroidal D-

ring for their inhibitory action on NMDARs. This knowledge could contribute to finding new 

types of medicines in the future. 
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