
Abstrakt 

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

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

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

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

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

receptorů je spjata s několika neurologickými a psychiatrickými poruchami.  

NMDA receptory mají specifickou doménovou organizaci. Extracelulárně nejvzdáleněji 

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

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

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

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

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

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

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

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

přesná znalost mechanismu otevírání iontového kanálu NMDA receptoru je základním 

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

strukturní a farmakologické detaily tohoto procesu. 

Pomocí mutační a následné elektrofyziologické analýzy jsme zkoumali úlohu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NMDA receptoru jsme byli schopni farmakologicky plně kompenzovat pomocí steroidní 

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

využití v personalizované medicíně. 

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

inhibici NMDA receptoru. Z elektrofyziologických měření perhydrofenantrenových analogů, 

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

kruhu si látky zachovávají inhibiční charakter. 

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

zásadním způsobem přispívají k porozumění procesu otevírání iontového kanálu NMDA 

receptoru. 
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