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Hodnocení: 

Dizertační práce Marka Ladislava se zabývá studiem struktury a funkce rekombinantních 

NMDA receptorů, které se vyskytují především na excitačních synapsích v centrálním 

nervovém systému, a zkoumá jejich alosterickou modulací přirozeně se vyskytujícími i 

syntetickými neurosteroidy. Ke studiu NMDA receptorů použil metody molekulární biologie a 

elektrofyziologickou techniku patch clamp, která umožňuje snímání proudů z celé buňky i 

jednotlivých iontových kanálů. Divoký typ a mutace dvou podjednotek NMDA receptorů 

potkana a člověka studoval v transfekovaných HEK293 buňkách. 

Výsledky práce jsou rozděleny do tří části. V první části dizertační práce se autor 

zabýval úlohou M3-S2 linkerů v regulaci funkčních vlastností NMDA receptoru aktivovaného 

glutamátem a glycinem. Linker M3-S2 označuje oblast receptoru, která propojuje pohyblivý 

spodní segment ligand-vazebné extracelulární domény s iontovým kanálem tvořeným 

transmembránovými helixy. Pomocí elektrofyziologické analýzy, delece a skenovací 

mutageneze prozkoumal vliv změny počtu aminokyselin v M3-S2 linkerech GluN1 a GluN2B 

podjednotek na proces otevírání iontového kanálu a identifikoval klíčové aminokyseliny, 

jejichž delece a mutace způsobují spontánní aktivitu NMDA receptorového kanálu. Zjistil, že 

v proximální oblasti M3-S2 linkerů se nachází motiv zásadní pro proces otevírání iontového 

kanálu NMDA receptoru. Ve druhé části studoval de novo mutace v M3-S2 linkeru a 

transmembránové doméně lidské GluN2B podjednotky, které byly identifikovány u osob s 

mentální retardací. Zjistil, že tyto mutace mají převážně negativní vliv na fyziologickou funkci 

NMDA receptoru, což se projevuje buď úplnou ztrátou funkce, nebo snížením povrchové 

exprese, amplitudy agonistou-evokovaného proudu a pravděpodobnosti otevření 

jednotlivých receptorových kanálů. Doložil, že změny a projevy mutací lze farmakologicky 

plně kompenzovat pomocí steroidní látky androst-5-en-3β-yl hemisukcinátu, což dává této 

látce potenciál pro její případné využití ve farmakologii NMDA receptorů. Ve třetí části 

zkoumal vztah mezi strukturou a účinkem steroidních látek, konkrétně význam D kruhu 

steroidů pro inhibici NMDA receptoru. Elektrofyziologickým porovnáním účinků několika 

syntetických perhydrofenantrenových analogů na NMDA receptory v transfekovaných 

HEK293 buňkách zjistil, že si tyto steroidní látky zachovávají inhibiční charakter i po rozrušení 

D kruhu. 

Experimentální výsledky této práce byly publikovány v jedné prvoautorské publikaci 

otištěné v mezinárodním časopise s IF=3,902 (2018), a dvou publikacích, kde je Marek 

Ladislav spoluautorem, IF=3,902 (2018) a IF=6,159 (2016). 

 



Forma práce: 

Práce je předložena ve formě, která odpovídá klasické formě dizertační práce. Má standardní 

členění na „Teoretický úvod“ a „Cíle práce“, (37 stran), „Metody“ (12 stran), „Výsledky“ (29 

stran) „Diskuse“ „Souhrn“ a „Závěr“ (24 stran), celkem má práce 130 stran včetně 37 obrázků 

a 204 literárních odkazů. Je po formální stránce zpracovaná přehledně a na vysoké úrovni. 

Drobné poznámky: 

Drobné poznámky byly již dříve autorovi předány a jsou v konečné verzi opraveny.  
 
Otázky: 

1. Kinetické schéma NMDA receptorů uvedené na Obr 1.4. je podle zdroje (Lester, Jahr 

1992) staré pomalu 30 let. Existují novější modely a jiná schémata, která by vysvětlila 

návrat receptoru z desensitizovaného do původního uzavřeného stavu? Jsou 

schémata pro jiné typy glutamátových receptorů (AMPA, KAINAT) stejná? 

2. Do jaké míry jsou vazebná místa pro neurosteroidy určena primární strukturou 

proteinu iontového kanálu a jakou roli hraje sekundární nebo terciální struktura? Lze 

očekávat homologii těchto vazebných míst mezi různými typy receptorů, např. Mezi 

NMDA receptorem a GABA receptorem typu A? 

Závěr: 

Závěrem lze shrnout, že autor ve své dizertační práci prezentuje výsledky, které zásadním 

způsobem přispěly k porozumění vztahu mezi strukturou a funkcí NMDA receptorového 

kanálu, především mechanismu jeho otevírání a jeho modulace neuroaktivními steroidy. 

Jako první popsal detailně úlohu M3-S2 linkeru v převodu signálu z ligand-vazebné 

extracelulární domény k transmembránové doméně, a charakterizoval funkční a 

farmakologické vlastnosti přirozeně se vyskytujících mutací lidského NMDA receptoru. Není 

pochyb o tom, že autor svými původními nálezy významně přispěl k lepšímu porozumění 

mechanismu aktivace a modulace NMDA receptorů, které hrají důležitou roli v kognitivních 

funkcích i mnoha jiných fyziologických procesech v mozku. Předložená dizertační práce 

přináší nové vědecké poznatky a odpovídá tak požadavkům kladeným na dizertační práci 

tohoto druhu.  
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