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Abstrakt

N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou ionotropní glutamátové
receptory,

které

mají

klíčovou

úlohu

v savčí

centrální

nervové

soustavě.

Za fyziologických podmínek jsou tyto receptory důležité pro excitační synaptický
přenos a tvorbu paměťových stop. Za patologických podmínek může ovšem jejich
abnormální regulace, či aktivace vést k mnohým neurologickým a psychiatrickým
onemocněním, jako je například Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,
Huntingtonova choroba, epilepsie, nebo schizofrenie. Množství NMDA receptorů
na povrchové membráně buněk je regulováno na několika úrovních, zahrnujících jejich
syntézu, skládání, internalizaci, či degradaci. Během transportu na buněčnou
membránu dochází rovněž ke kontrole vazby agonistů a správné aktivace NMDA
receptorů. Současně dochází u NMDA receptorů k celé řadě posttranslačních
modifikací, jako je palmitoylace, fosforylace, nebo N-glykosylace. V této dizertační práci
jsme se zabývali studiem molekulárních mechanismů, které mohou ovlivnit transport
a funkční vlastnosti NMDA receptorů v savčích buňkách a potkaních hipokampálních
neuronech. Konkrétně jsme podrobně studovali i) roli N-glykosylace u GluN1, GluN2
a GluN3 podjednotek a ii) vliv integrity glycinových vazebných míst na GluN1 a GluN3A
podjednotkách na transport a funkci NMDA receptorů. K studiu těchto otázek jsme
použili kombinaci řady metod, zahrnujících mikroskopii, biochemii a elektrofyziologii.
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Abstract

N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are ionotropic glutamate receptors that
play a key role in the mammalian central nervous system. Under physiological
conditions, these receptors are important for excitatory synaptic transmission and
memory formation. However, under pathological conditions, their abnormal regulation
or activation may lead to many neurological and psychiatric disorders, such
as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, epilepsy or
schizophrenia. Previous studies have shown that the number and type of NMDA
receptors on the cell surface are regulated at multiple levels, including their synthesis,
folding, internalization or degradation. During the trafficking of NMDA receptors
to the cell surface membrane, both the agonist binding and receptor activation are
examined. Moreover, NMDA receptors undergo many posttranslational modifications
such as palmitoylation, phosphorylation or N-glycosylation. In this thesis, we studied
the molecular mechanisms that may affect the trafficking and functional properties
of NMDA receptors in mammalian cells and rat hippocampal neurons. Specifically, we
studied i) the role of N-glycosylation of the GluN1, GluN2 and GluN3 subunits, and ii)
the effect of the integrity of the glycine binding sites of the GluN1 and GluN3A subunits
on trafficking and functional properties of NMDA receptors. To study these questions,
we used a combination of a number of methods including microscopy, biochemistry and
electrophysiology.
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Seznam zkratek

AAL

Aleuria aurantia lectin

AMPA

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionát

ATD

amino-terminální doména

CDG

kongenitální onemocnění glykosylace (z angl. Congenital disorders
of glycosylation)

CNS

centrální nervová soustava

ConA

konkanavalin A

COS-7

buňky ledviných fibroblastů z Africké zelené opice

CTD

karboxyl-terminální doména (z angl. Carboxyl-terminal domain)

EC50

koncentrace látky vyvolávajicí polovinu míru aktivace

Endo H

endoglykosidáza H

ER

endoplasmatické retikulum

ERAD

ER-asociovaným degradační systém

ERGIC

ER-Golgi přechodný kompartment mezi ER a GA (z angl. „ER-Golgi
intermediate compartment)

GA

Golgiho aparát

GluN

podjednotka N-metyl-D-aspartátového receptoru

HEK293

lidské embryonální ledvinné 293 buňky (z angl. Human Embryonic
Kidney 293)

LBD

ligand-vázající doména (z angl. ligand-binding domain)

NMDA

N-methyl-D-aspartát

PNGáza F

protein N-glykosidasy F

QD

kvantové tečky (z ang. Quantum Dots)

TMD

transmembránová doména

WGA

Wheat Germ agglutinin
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1. Úvod

Hlavním excitačním neurotransmiterem v savčí centrální nervové soustavě
(CNS) je glutamát. Tato aminokyselina je zodpovědná za většinu synaptického přenosu
v mozku a míše. Glutamát je připraven ve váčcích v zakončení presynaptických
neuronů, a pokud dojde k adekvátní elektrické stimulaci, následuje kaskáda dějů, která
vede k uvolnění glutamátu z presynaptického neuronu do synaptické štěrbiny.
Zde může koncentrace glutamátu v krátkém časovém úseku dosahovat až 1 mM a tato
koncentrace se postupně v průběhu přibližně 1 ms snižuje (Clements et al., 1992), což je
důsledek

difúze

a

aktivního

odstraňování

prostřednictvím

glutamátových

transporterů. Glutamát uvolněný do synaptické štěrbiny se váže na glutamátové
receptory, které se nacházejí v membráně postsynaptického neuronu.“ Rozlišujeme dvě
skupiny glutamátových receptorů. Jednou skupinou jsou metabotropní glutamátové
receptory, jejichž aktivace vede ke spuštění kaskády dějů intracelulární signalizace.
Druhou skupinou jsou ionotropní glutamátové receptory, jenž tvoří iontový kanál,
kterým po aktivaci receptoru procházejí kladně nabité ionty do buňky. Ionotropní
glutamátové receptory lze podle jejich specifických agonistů rozdělit na α-amino-3hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionátový (AMPA) receptory, kainátové receptory
a N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory (Obr. 1) (Traynelis et al., 2010).
Tato dizertační práce se zaměřuje na studium NMDA receptorů, které mají
klíčovou roli v savčí CNS. Tyto receptory jsou důležité mediátory mozkové plasticity,
neboť jsou schopné převést specifická schémata neuronální aktivity na dlouhodobé
změny ve struktuře a funkci synapsí, jež jsou molekulární podstatou vyšších
kognitivních funkcí. Na druhou stranu, dysfunkce NMDA receptorů může být příčinou
mnohých neurologických a psychiatrických onemocnění, jako je například
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntigtonova choroba, epilepsie,
mrtvice, bipolární porucha, či schizofrenie (Lau and Zukin, 2007; Paoletti et al., 2013).
Proto je zde rostoucí zájem o vývoj nových léčiv a metod, které by specificky regulovaly
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funkci NMDA receptorů. Toho ovšem není možné dosáhnout bez pochopení základních
mechanismů, které NMDA receptory regulují.
V této dizertační práci se podrobně zabýváme molekulárními mechanismy
transportu NMDA receptorů na povrchovou membránu savčích buněk. Konkrétně se
zabýváme i) studiem vlivu N-glykosylace na transport, funkci a mobilitu receptorů
obsahujících GluN1 a GluN3 podjednotky, ii) charakterizaci N-glykanových zbytků
na GluN1, GluN2B a GluN3A podjednotkách, iii) studiem vlivu integrity glycinového
vazebného místa na GluN1 a GluN3 podjednotkách na povrchovou expresi NMDA
receptorů.

Obrázek 1. Schématické znázornění umístění NMDA receptorů
na synapsi neuronů. Po uvolnění glutamátu z presynaptického neuronu
dochází k jeho vazbě na AMPA a NMDA receptory v membráně
postsynaptického neuronu. Depolarizace způsobená aktivací AMPA
receptorů vede k uvolnění horečnatých iontů, které napěťově závislým
způsobem inhibují selektivní pór iontového kanálu NMDA receptoru, čímž
dojde k otevření iontového kanálu a k průchodu sodných a vápenatých iontů
do buňky.
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2. Literární přehled

2.1. Struktura NMDA receptorů
NMDA receptory jsou heterotetramery složené ze tří různých typů podjednotek
– z obligatorní GluN1 podjednotky, která je kódována jedním genem a má osm
sestřihových variant, GluN2 podjednotky, která je kódována čtyřmi geny (GluN2A,
GluN2B, GluN2C, GluN2D), a z GluN3 podjednotky, jež byla objevena jako poslední, a je
kódována dvěma geny (GluN3A a GluN3B)(Paoletti et al., 2013; Traynelis et al., 2010).
Konvenční NMDA receptor je složen ze dvou GluN1 podjednotek a dvou GluN2
podjednotek v pravděpodobném uspořádání GluN1-GluN2-GluN1-GluN2 (Karakas and
Furukawa, 2014; Lee et al., 2014). Nekonvenční NMDA receptor může mít buď jednu,
nebo obě GluN2 podjednotky nahrazeny GluN3 podjednotkou, čímž může vznikat buď
triheteromerický GluN1/GluN2/GluN3 receptor, nebo GluN1/GluN3 receptor (Kehoe et
al., 2013; Pérez-Otaño et al., 2016). V jednom funkčním NMDA receptoru mohou být
kombinovány různé sestřihové varianty GluN1 podjednotky a různé typy GluN2
a GluN3 podjednotek, což umožňuje jemně modulovat signalizaci zprostředkovanou
NMDA receptory (Hansen et al., 2014; Yi et al., 2018).
2.1.1.

Domény NMDA receptorů
GluN1, GluN2 i GluN3 podjednotky mají podobnou aminokyselinovou sekvenci

a sdílejí shodnou membránovou topologii (Traynelis et al., 2014). Prostřednictvím
krystalografických studií se podařilo získat podrobnější informace o struktuře NMDA
receptoru (Lee et al., 2014; Wang and Furukawa, 2019). Z extracelulární strany
se nejdále od membrány nachází amino-terminální doména (ATD), která se podílí
na kontrole pravděpodobnosti otevření iontového kanálu a na regulaci rychlosti
deaktivace receptoru (Furukawa et al., 2005; Kornau et al., 1995). ATD je složena ze dvou
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laloků – R1 a R2, mezi nimiž vzniká štěrbina, kam se mohou vázat různé ionty nebo malé
molekuly, které působí jako alosterické modulátory NMDA receptoru. Prostřednictvím
ATD působí například zinečnaté ionty, protony, či polyaminy (Lee et al., 2014; Zhu et al.,
2013) (Obr. 2).
Na ATD navazuje extracelulární ligand-vázající doména (LBD, z angl. ligandbinding domain), na kterou se váží agonisté a kompetitivní antagonisté a která
kontroluje otevírání iontového kanálu. LBD je složena ze dvou laloků – S1 a S2, jenž
dohromady tvoří dvě hlavní rozhraní, kam se váží různí interakční a vazební partneři.
Jedno rozhraní vzniká mezi S1 a S1 lalokem GluN1 a GluN2/GluN3 podjednotky, kam
se mohou vázat různé alosterické modulátory (Hansen et al., 2018). Druhé rozhraní
vzniká mezi lalokem S1 a S2 téže podjednotky, na němž dochází k vazbě agonistů,
či kompetitivních antagonistů (Traynelis et al., 2014). Při současné vazbě agonistů
do vazebného místa na GluN1 i GluN2/GluN3 podjednotce dojde k uzavření štěrbiny
mezi S1 a S2 laloky na obou podjednotkách, což vede k přeskupení LBD, které
se následně převádí na pohyb transmembránové domény (TMD) NMDA receptoru (Lee
et al. 2014). Zajímavá je rovněž interakce mezi ATD a LBD. Pokud dojde k navázání
alosterického inhibitoru na ATD, tak i přes vazbu agonisty na LBD nedochází k otevření
iontového kanálu NMDA receptoru. Takto působí například ifenprodil, specifický
antagonista receptorů obsahujících GluN2B podjednotku (Karakas et al., 2011). U NMDA
receptorů jsou ATD a LBD mnohem kompaktněji sbaleny a jsou ve větším kontaktu, než
je tomu například v případě AMPA receptorů. To by mohlo být důvodem, proč se ATD
podílí na regulaci aktivity NMDA receptorů, nikoliv však v případě AMPA,
či kainátových receptorů (Karakas and Furukawa, 2014).
TMD se skládá ze čtyř membránových segmentů – tři z nich (M1, M3 a M4 helixy)
prochází napříč membránou, a jeden segment (M2) tvoří zpětnovazebnou smyčku,
která vstupuje i vystupuje z membrány na intracelulární straně a tvoří vlastní
selektivní filtr iontového kanálu. V nejužším místě má pór iontového kanálu průměr
1,15 – 2,30 Å (Lee et al., 2014). Aminokyselinové zbytky v M2 segmentu určují, které
ionty bude iontový kanál propouštět (Traynelis et al., 2010). Strukturní změny v LBD
vyvolané vazbou agonistů se přenáší na TMD, což vede k přeskupení jednotlivých
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membránových helixů, a vyústí v otevření iontového kanálu NMDA receptoru a vtoku
kladně nabitých iontů do buňky.
Intracelulární část receptoru je tvořena karboxyl-terminální doménou (CTD,
z angl. Carboxyl-terminal domain). Jednotlivé podjednotky NMDA receptoru se liší
v délce CTD (Paoletti et al., 2013). Z důvodu metodického omezení nebylo zatím možné
CTD krystalizovat, její strukturu lze tedy pouze odhadovat (Karakas and Furukawa,
2014). CTD je důležitá pro interakci NMDA receptoru s cytoskeletem a proteiny
postsynaptické denzity, jako je například PSD-95, či SAP-102 (Kornau et al., 1995; Müller
et al., 1996). Tyto interakce jsou důležité pro intracelulární signalizaci, která je klíčová
pro synaptickou plasticitu a pro lokalizaci NMDA receptorů v buněčné membráně
neuronu (Sans et al., 2000). CTD rovněž obsahuje motivy důležité pro internalizaci
NMDA receptorů, či jejich posttranskripční modifikace (Gardoni et al., 1999; Roche et
al., 2001).

Obrázek 2. Krystalografická struktura GluN1/GluN2B receptoru.
Na struktuře NMDA receptoru jsou znázorněny jednotlivé domény.
Z extracelulární strany se vyskytující ATD, která je důležitá pro vazbu
alosterických modulátorů, jako například ifenprodilu, který se specificky
váže na GluN2B podjednotku. LBD, která obsahuje vazebná místa pro
agonisty, jako je například glutamát, NMDA a glycin, či kompetitivní
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antagonisty. V oblasti membrány se nachází TMD. Do ní se mohou vázat
blokátory iontového kanálu, jako jsou například hořečnaté ionty.
Z metodologických důvodů zde není znázorněna intracelulárně se
nacházející CTD, která zajištuje interakci receptoru s vnitřním prostředím
buňky. GluN1 podjednotka je znázorněna tyrkysově, GluN2B žlutě. Červeně
jsou znázorněny molekuly vážící se na specifická místa na NMDA receptoru.
Receptor složený z GluN1/GluN2B podjednotek má na výšku přibližně 150 Å
a na šířku přibližně 120-125 Å (PDB číslo 4PE5 (Karakas and Furukawa,
2014)).
2.1.2.

Podjednotkové složení NMDA receptorů

GluN1 podjednotka
GluN1 podjednotka je nezbytnou součástí funkčních NMDA receptorů, a proto
je exprimována prakticky ve všech neuronech v CNS. Její různé sestřihové varianty
(GluN1-1/2/3/4-a/b) vznikají alternativním sestřihem tří exonů. Podjednotky
s označením –„b“ (například GluN1-1b) se liší od podjednotek s označením –„a“
(například GluN1-1a) tím, že v ATD obsahují N1 kazetu v níž se vyskytuje 21 vysoce
nabitých aminokyselin, které jsou kódovány exonem 5 (Traynelis et al., 2010). V CTD
mohou být přítomny kazety C1, C2 a C2‘, které jsou kódovány exony 21 a 22. Různé
kombinace těchto kazet dávají vzniknout variantám GluN1-(1-4) (např. GluN1-4a).
Sestřihová varianta GluN1-1 má v CTD přítomny kazety C1 a C2, GluN1-2 varianta
obsahuje pouze C2 kazetu, varianta GluN1-3 nese C1 a C2’ kazetu a varianta GluN1-4
pouze C2’ kazetu (Horak and Wenthold, 2009). Tento alternativní sestřih kazet v CTD
ovlivňuje, s jakými intracelulárními proteiny bude receptor interagovat, a může
ovlivnit i distribuci NMDA receptoru v rámci buňky (Traynelis et al., 2014).
GluN1 podjednotku lze v potkaním mozku velmi slabě detekovat již 14.
embryonální den a její exprese se postupně zvyšuje až do třetího postnatálního týdne,
po němž se exprese GluN1 podjednotky mírně snižuje, a následně během dospělosti
zůstává stabilní (Monyer et al., 1994). Jednotlivé sestřihové varianty GluN1 podjednotky
se však liší mírou a oblastí jejich exprese. Varianty GluN1-1 a GluN1-4 tvoří většinu
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GluN1 podjednotek dospělého mozku. GluN1-1 sestřihová varianta je exprimována
převážně v rostrálních oblastech mozku, jako je kortex a hipokampus. Naproti tomu,
GluN1-4 varianta je exprimována převážně v kaudálních oblastech mozku, jako
je thalamus, colliculus a mozeček. Varianty GluN1-b, byly detekovány zejména
v senzorimotorickém kortexu, thalamu, hipokampu a mozečkových granulárních
buňkách. Naproti tomu, GluN1-3 varianta byla detekována pouze ve velmi nízkých
hladinách v postnatálním neokortexu a hipokampu (Monyer et al., 1994; Standaert et
al., 1993).

GluN2 podjednotka
GluN2 podjednotky určují kinetické vlastnosti iontového kanálu NMDA
receptoru (Traynelis et al., 2010). Jednotlivé GluN2 podjednotky se liší v délce CTD a tím,
se jakými intracelulárními partnery interagují (Paoletti et al., 2013). V neuronech se
poměrně běžně vyskytují NMDA receptory složené z kombinace různých typů GluN2
podjednotek, jako například

GluN1/GluN2A/GluN2C, či GluN1/GluN2B/GluN2D

receptory (Hansen et al., 2018). Exprese GluN2 podjednotek je vysoce variabilní
v různých oblastech CNS a míra jejich exprese závisí rovněž na vývojovém stádiu.
Pro transgenní myši je ztráta GluN2B podjednotky letální (Kutsuwada et al., 1996),
zatímco

ztráta GluN2A podjednotky nikoliv (Sakimura et al., 1995). To ukazuje

na zásadní význam GluN2B podjednotky, která v pozdějších stádiích vývoje může zastat
funkci GluN2A podjednotky.
V předním mozku se vyskytují zejména GluN2A a GluN2B podjednotky, které se
liší expresí během vývoje (Sanz-Clemente et al., 2013). GluN2B podjednotka
je exprimována ve velké míře již během narození a míra její exprese postupně s vývojem
klesá, zatímco exprese GluN2A podjednotky se zvyšuje několik dní po narození
a postupně nahrazuje GluN2B podjednotku. GluN2C podjednotka, podobně jako
GluN2A,

je

rovněž

exprimována

v pozdějším

vývojovém

stádiu,

zejména

v mozečkových neuronech. GluN2C podjednotka má u dospělých myší dvě transkripční
varianty, které se liší přítomností 58 nukleotidů umístěných mezi exony 3 a 4
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(Suchanek et al., 1995). Exprese GluN2D podjednotky převládá v raném vývoji a nachází
se především v oblastech středního mozku (Akazawa et al., 1994; Monyer et al., 1994).

GluN3 podjednotka
Během specifických vývojových stádií se v neuronech vyskytují NMDA
receptory obsahující GluN3 podjednotku (Ciabarra et al., 1995; Pérez-Otaño et al., 2016).
Pokud je GluN3 podjednotka v NMDA receptoru přítomna, zásadním způsobem
ovlivňuje nejenom jeho funkční vlastnosti, ale rovněž způsob jeho aktivace (Kehoe et
al., 2013; Pérez-Otaño et al., 2016). V současné době je více prostudována GluN3A
podjednotka, zatímco informace o GluN3B podjednotce jsou omezené. GluN3A a GluN3B
podjednotky sdílejí 57 % sekvenční homologii a jejich geny jsou lokalizovány na různých
chromozomech (Ciabarra et al., 1995). GluN3A podjednotka má u potkanů dvě
transkripční varianty, které se liší délkou CTD - krátkou variantu a dlouhou variantu,
která navíc obsahuje 20 aminokyselin (Sun et al., 1998). Funkční role těchto dvou
transkripčních variant není doposud známa, avšak jejich exprese se liší v různých
oblastech mozku a vývojových stádiích (Andersson et al., 2001). U lidí je přítomna pouze
krátká varianta GluN3A podjednotky (Andersson et al., 2001). GluN3B podjednotka má
více variant alternativního sestřihu a kromě kanonické GluN3B podjednotky existují
ještě další čtyři izoformy, které se mezi sebou liší delecemi v ATD, či CTD, přičemž
NMDA receptory obsahující tyto izoformy mají různou odpověď na agonisty (De Jesus
Domingues et al., 2011).
Expresi GluN3A podjednotky lze detekovat od 15. embryonálního dne, avšak
nejvyšší míry dosahuje během 8. dne postnatálního vývoje, a poté postupně klesá až
do dospělosti (Wee et al., 2016; Wong et al., 2002b). Exprese GluN3A podjednotky byla
detekována v řadě mozkových oblastí, jako například v thalamu, neokortexu,
hipokampu, ale také v míše, či hypotalamu (Goebel and Poosch, 1999; Sun et al., 1998;
Wong et al., 2002b). V dospělosti je exprese GluN3 podjednotky vysoká zejména v V.
vrstvě neokortexu (Sucher et al., 1995; Wong et al., 2002a). Exprese GluN3B
podjednotky je odlišná – během vývoje se postupně zvyšuje a přetrvává i v dospělosti
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(Wee et al., 2016). Exprese GluN3B podjednotky byla detekována zejména v mozkovém
kmeni, středním mozku, prodloužené a páteřní míše (Matsuda et al., 2002).
2.1.3.

Aktivace a funkční vlastnosti NMDA receptorů

GluN1/GluN2 receptory
Aktivace NMDA receptoru závisí na jeho podjednotkovém složení. Konvenční
NMDA receptor složený z GluN1/GluN2 podjednotek je aktivován vazbou ko-agonisty
do glycinového vazebného místa na GluN1 podjednotce a vazbou agonisty
do glutamátového vazebného místa na GluN2 podjednotce (Obr. 3)(Traynelis et al.,
2010). Tyto receptory zároveň vyžadují depolarizaci membrány, která vede k uvolnění
hořčíkového iontu, jenž se běžně vyskytuje v extracelulárním prostředí a působí jako
blokátor iontového kanálu NMDA receptoru (Ruppersberg et al., 1994). GluN1/GluN2
receptory jsou vysoce propustné pro sodné, draslíkové, ale i vápníkové ionty (Jahr and
Stevens, 1993). Právě zvýšená propustnost pro vápenaté ionty může v nadměrné míře
být pro neurony toxická (Hardingham and Bading, 2003, 2010; Zhou et al., 2013).
Funkční a kinetické vlastnosti NMDA receptorů jsou ovlivněny typem GluN2
podjednotek, ze kterých se receptor skládá. GluN2 podjednotky se liší svou afinitou
ke glutamátu (Wyllie et al., 2013) a kinetickými vlastnostmi (Vicini et al., 1998).
Heteromerické NMDA receptory obsahující GluN2A podjednotku mají nejrychlejší
kinetiku. GluN1/GluN2A receptory mají vyšší pravděpodobnost otevření a rychlejší
deaktivaci

než

receptory

obsahující

GluN2B

podjednotku.

Vlastnosti

triheteromerických GluN1/GluN2A/GluN2B receptorů se pohybují někde mezi
GluN1/GluN2A a GluN1/GluN2B receptory (Sanz-Clemente et al., 2013; Vicini et al.,
1998). Receptory složené z GluN2C a GluN2D podjednotek mají velmi pomalou kinetiku
a nevykazují téměř žádnou desenzitizaci (Traynelis et al., 2010).
GluN1/GluN3 receptory
Odlišný způsob aktivace mají nekonvenční NMDA receptory složené
z GluN1/GluN3 podjednotek. Tyto receptory jsou aktivovány pouze glycinem, přičemž
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za jejich aktivaci je zodpovědné glycinové vazebné místo na GluN3A podjednotce,
zatímco vazba agonisty do glycinového vazebného místa na GluN1 podjednotce se podílí
na výrazné desenzitizaci GluN1/GluN3 receptorů (Kehoe et al., 2013; Pérez-Otaño et al.,
2016). Zásadní vlastností receptorů obsahujících GluN3A podjednotku je jejich velmi
nízká propustnost pro vápenaté ionty (Madry et al., 2007; Smothers and Woodward,
2007), což je dáno zúžením vnějšího ústí iontového kanálu (Wada et al., 2006). Z toho
důvodu se exprese GluN1/GluN3 receptorů v neuronech považuje za neuroprotektivní
(Lee et al., 2015; Wang et al., 2013). Tyto receptory rovněž nejsou blokovány
prostřednictvím hořečnatých iontů (Pachernegg et al., 2012).
Ohledně

funkčních

vlastností

vykazují

NMDA

receptory

složené

z GluN1/GluN3A podjednotek, na rozdíl od GluN1/GluN2 receptorů, velmi rychlou
desenzitizaci (Cummings and Popescu, 2016). U NMDA receptorů obsahujících GluN3B
podjednotku se po ukončení aplikace glycinu vyskytuje výrazný proud, označovaný
jako „tail current“ (Smothers and Woodward, 2009). GluN1/GluN3A receptory mohou
navíc svou sníženou propustností pro vápenaté ionty působit jako molekulární brzda
synaptické plasticity. Přítomnost GluN1/GluN3 receptorů tedy může mít vliv
na množství dendritických trnů a synaptických spojů (Kehoe et al., 2014; Mohamad et
al., 2013; Yuan and Bellone, 2013).
GluN1/GluN2/GluN3 receptory
Nekonvenční triheteromerické GluN1/GluN2/GluN3 receptory ke své aktivaci
vyžadují jak vazbu agonisty do glutamátového vazebného místa na GluN2 podjednotce,
tak vazbu agonisty do glycinového vazebného místa na GluN1 a GluN3 podjednotkách.
Tento typ receptorů má pravděpodobně sníženou propustnost pro vápenaté ionty
ve srovnání s GluN1/GluN2 receptory, ačkoliv jejich přesná propustnost dosud není
známa (Henson et al., 2010; Pachernegg et al., 2012).

20

Obrázek 3. Schématické znázornění podjednotkového složení NMDA
receptoru. Konvenční receptory GluN1/GluN2 jsou aktivované glutamátem
a glycinem, jsou propustné pro vápenaté ionty a citlivé na inhibici
hořečnatými ionty. Nekonvenční GluN1/GluN3 receptory jsou méně
propustné pro vápenaté ionty a jsou necitlivé k inhibici hořečnatými ionty
(Kehoe et al., 2013).
Kinetické schéma aktivace NMDA receptoru
Kinetické schéma aktivace NMDA receptoru je zatím popsáno pouze
pro konvenční GluN1/GluN2 receptory (Lester and Jahr, 1992). Pro nekonvenční
GluN1/GluN3 receptory není kinetické schéma doposud známo. GluN1/GluN2 receptor
po vazbě agonistů prochází několika stavy, které mohou být zjednodušeně znázorněny
pomocí kinetického schématu aktivace (Obr. 4). Receptor je nejprve obsazen jedním
agonistou a následně přechází do stavu, kdy je obsazen dvěma agonisty. Ze stavu, kdy je
receptor obsazen dvěma agonisty, může receptor přecházet buď do otevřeného, nebo
desenzitizovaného stavu. Vzhedem k tomu, že jsou konstanty popisující přechod
z otevřeného do zavřeného stavu rychlejší, než konstanty popisující desenzitizaci
a resenzitizaci, dochází z počátku k vícečetným přechodům mezi stavy, kdy je receptor
obsazen dvěma agonisty,

a stavem otevření, a až později k přechodu do stavu

desenzitizovaného (Lester and Jahr, 1992). V tomto schématu se uvažuje pouze vazba
agonisty do glutamátového vazebného místa, neboť se předpokládá, že glycin je
v dostatečných koncentracích trvale přítomen v extracelulárním prostředí.
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Obrázek 4. Kinetické schéma aktivace NMDA receptoru. NMDA receptor
(R) je znázorněn se dvěma vazebnými místy pro agonistu (A). Po vazbě
agonisty vzniká nejprve stav RA a následně RAA. Z toho stavu receptor může
přejít do stavu otevřeného (O), nebo desenzitizovaného (D). Rychlost
přechodů mezi těmito stavy je dána rychlostními konstantami (k), kde k+a
a k -a jsou rychlostní konstanty vazby a odvazovaní agonisty, ko a kz rychlostní
konstanty otevření a zavření a kd a kr rychlostní konstanty desenzitizace
a resenzitizace. Převzato z (Lester and Jahr, 1992).

2.2. Transport a povrchová mobilita NMDA receptorů
Většina

membránových

endoplasmatického

retikula

proteinů

(ER)

(Obr.

je
5).

syntetizovaná
Zde

následně

na

membráně

dochází

k jejich

posttranslačním modifikacím a proteiny prochází řadou komplexních kontrolních
mechanismů, při kterých se kontroluje jejich správné konformační složení a funkčnost.
Membránový protein je poté transportován dále prostřednictvím membránového
systému, který je distribuován po celé buňce, v případě neuronů rovněž v axonech
a dendritických trnech (Hanus and Ehlers, 2016). Membránové proteiny procházejí
Golgiho aparátem (GA), kde dochází zejména k N-glykosylačním modifikacím,
započatým v ER, a následně je protein transportován na místo svého určení. Pokud je
však kontrolním mechanismem zjištěna nějaká závada, transport proteinu je v dané
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organele pozastaven, a protein je poté degradován pomocí proteolytického aparátu
(Arvan et al., 2002; Briant et al., 2017).
NMDA receptory na své cestě do povrchové membrány neuronů musí projít
stejným transportním mechanismem (Traynelis et al., 2010). Počet a typ NMDA
receptorů lokalizovaných na povrchové membráně je regulován na několika úrovních,
zahrnujících jejich – syntézu, podjednotkové skládání, zpracování v ER, transport
na povrchovou membránu, povrchovou mobilitu, internalizaci, recyklaci a degradaci
(Hanus et al., 2014; Horak et al., 2014; Traynelis et al., 2010).

Obrázek 5. Přehled transportu NMDA receptorů na membránu
neuronu. Syntéza NMDA receptoru začíná na membráně ER, kde dochází
mimo jiné k řadě postranslačních modifikací. Poté pokračuje do GA
a následně jsou receptory trasnportovány do synapse. Převzato a upraveno
z Kaniakova et al., 2012b.
2.2.1 Syntéza NMDA receptorů a jejich doprava na buněčný povrch
Následujícím krokem po syntéze jednotlivých podjednotek NMDA receptoru
na membráně ER je jejich sdružování. GluN1 podjednotka je exprimována v nadbytku
(v porovnání s GluN2 a GluN3 podjednotkami), aby jí vždy byl dostatek a její množství
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nebylo limitujícím faktorem (Chazot and Stephenson, 2002). Dosud se debatuje o tom,
jakým způsobem vznikají dimery podjednotek NMDA receptoru – zda nejprve dochází
k dimerizaci GluN1 a GluN2/GluN3 podjednotek, a tedy ke vzniku GluN1-GluN1
a GluN2-GluN2 (případně GluN3-GluN3) homodimerů (Meddows et al., 2001),
či vznikají heterodimery GluN1-GluN2/3 podjednotek (Schüler et al., 2008). Dokud
nedojde ke složení kompletního heterotetrameru NMDA receptoru, jednotlivé
podjednotky zůstávají zadrženy v ER. Bylo pozorováno, že u transgenních myší,
jež postrádají GluN1 podjednotku v CA1 pyramidálních buňkách hipokampu, dochází
k akumulaci GluN2 podjednotky v ER (Fukaya et al., 2003). Podobně zůstávají v ER
zadrženy GluN3 podjednotky, pokud nemohou asociovat s GluN1 podjednotkou (PerezOtano et al., 2001). Jednotlivé GluN podjednotky totiž obsahují ve svých doménách
několik signálních retenčních motivů, které v případě, že nejsou zamaskovány
prostřednictvím interakce s ostatními podjednotkami NMDA receptoru, zapříčiní
zadržení GluN podjednotek v ER. Například GluN1-1 podjednotka obsahuje v CTD v C1
kazetě tzv. KKK a RRR retenční motivy. V případě GluN1 a GluN2 podjednotek se
retenční motivy nacházejí rovněž v membránové M3 doméně (Horak et al., 2008; Horak
and Wenthold, 2009; Kaniakova et al., 2012a). Výjimku tvoří GluN1-2, GluN1-3 a GluN14 sestřihové varianty GluN1 podjednotky, které sice mohou být samostatně dopraveny
na buněčný povrch, avšak nejsou zde schopny utvořit funkční receptory (Horak and
Wenthold, 2009).
Dalším kontrolním mechanismem před uvolněním NMDA receptoru z ER je
kontrola vazby agonistů do vazebných míst na LBD. Aby NMDA receptor prošel touto
kontrolou, musí mít funkční vazebná místa pro oba koagonisty. Mutace
ve vazebném místě pro glutamát na GluN2 podjednotce (She et al., 2012), či pro glycin
na GluN1 podjednotce (Kenny et al., 2009) mají za následek snížení povrchové exprese
NMDA receptoru. Tato snížená exprese odpovídá snížené afinitě daného vazebného
místa pro jeho agonistu (Kenny et al., 2009; She et al., 2012). Kontrola vazby agonistů
do LBD před uvolněním receptoru z ER je pravděpodobně společná pro všechny
ionotropní glutamátové receptory, neboť obdobný mechanismus byl pozorován
i u AMPA a kainátových receptorů (Fleck, 2006). Je rovněž možné, že pro vazbu
agonistů na intracelulárně lokalizované NMDA receptory existuje ještě další vysvětlení
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než

pouhá

kontrola

jejich

funkčnosti.

U

intracelulárnně

se

nacházejících

metabotropních mGluR5 receptorů bylo pozorováno, že jejich aktivace spouští odlišnou
signální kaskádu, než aktivace stejných receptorů nacházejících se na buněčné
membráně (Jong et al., 2009). Je tedy možné, že aktivace intracelulárně umístěných
NMDA receptorů, která vede k průchodu sodných a vápenatých iontů z ER do cytosolu,
může v neuronu spouštět dosud neznámou lokální signalizaci (She et al., 2012).
Pokud NMDA receptor projde všemi kvalitativními kontrolami v ER,
je transportován do dalších organel. Po ER následuje ER-Golgi přechodný kompartment
mezi ER a GA (ERGIC, z angl. ER-Golgi intermediate compartment), GA a trans-Golgi síť,
kde jsou NMDA receptory dále modifikovány (Hanus and Ehlers, 2016). Doposud není
zcela jasné, jaký je podíl NMDA receptorů syntetizovaných a posttranslačně
modifikovaných

na

membránovém

systému

v

těle

neuronu,

a

následně

transportovaných na dlouhé vzdálenosti do dendritů, a jaký podíl NMDA receptorů
podstupuje nekonvenční sekreční dráhu, obchází somatické organely neuronu
a využívá membránový systém nacházející se v dendritech. ER, ERGIC a organely mající
podobný enzymatický aparát jako GA – takzvané „Golgiho outposty“, totiž prochází
napříč celým neuronem a nachází se i v dendritech a axonech (Ori-McKenney et al.,
2012; Quassollo et al., 2015). Již v několika studiích bylo prokázáno, že NMDA receptory
mohou obcházet somatický GA a k jejich modifikacím dochází až lokálně v místě jejich
povrchové lokalizace (Garcia-Alvarez et al., 2015; Hanus et al., 2014; Jeyifous et al.,
2009; Mikhaylova et al., 2016; Sannerud et al., 2006). Je možné, že NMDA receptory
syntetizované v dendritech prochází jinými drahami a mohou mít odlišné funkční
vlastnosti, zapříčiněné rozdílnými modifikacemi (Hanus and Ehlers, 2016).
2.2.2 Synaptická a extrasynaptická lokalizace NMDA receptorů
Poté, co NMDA receptor projde příslušnými posttranslačními modifikacemi
v jednotlivých buněčných organelách, dochází k jeho transportu na povrchovou
membránu neuronu, kde může být lokalizován buď v synaptických, nebo
extrasynaptických

oblastech.

Během

vývoje

se

poměr

synaptických

a extrasynaptických receptorů mění. U nezralých hipokampálních neuronů mohou
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extrasynaptické receptory tvořit až tři čtvrtiny všech NMDA receptorů na povrchu
neuronu (Tovar and Westbrook, 1999). Během maturace neuronů postupně narůstá
podíl synapticky lokalizovaných NMDA receptorů. Určitá část extrasynaptických
receptorů však přetrvává i v dospělosti (Tovar and Westbrook, 1999). Mezi
extrasynaptické receptory se řadí i tzv. perisynaptické receptory, které se nachází
do vzdálenosti 100 nm od proteinů postsynaptické denzity (Petralia et al., 2010).
Výskyt extrasynaptických NMDA receptorů lze vysvětlit několika způsoby – buď
mají odlišnou funkční úlohu od synaptických receptorů, nebo jsou zde připraveny
z místa exocytózy na posun do synapse, či naopak jsou ze synapse odstraňovány
a transportovány do extrasynaptických oblastí za účelem endocytózy (Bard and Groc,
2011; Groc et al., 2009). Extrasynaptické a synaptické NMDA receptory se mohou lišit
v podjednotkovém složení. Synaptické NMDA receptory u maturovaných neuronů
obsahují především GluN2A podjednotky a extrasynaptické receptory obsahují
převážně GluN2B podjednotky (Paoletti et al., 2013). GluN3A podjednotka je přítomna
zejména v perisynaptických a extrasynaptických NMDA receptorech (Pérez-Otaño et
al., 2006) a během maturace synapsí dochází k jejímu odstraňování ze synapsí. Toho
je docíleno pomocí vazby GluN1/GluN3A receptorů na endocytický adaptorový protein
PACSIN1, který přesouvá tyto receptory do perisynaptických oblastí, kde může dojít
k jejich k endocytóze prostřednictvím klatrínových váčků (Pérez-Otaño et al., 2006).
Synaptické a extrasynaptické NMDA receptory mohou být preferenčně
aktivovány pomocí odlišných koagonistů. D-serin je koagonistou převážně
synaptických NMDA receptorů, zatímco glycin je významný pro aktivaci
extrasynaptických NMDA receptorů (Mothet et al., 2015; Papouin et al., 2012; Sacchi et
al., 2012). Tento odlišný způsob aktivace může vést k rozdílné signalizaci nebo
ke změnám v povrchové mobilitě NMDA receptorů (Ferreira et al., 2017). Aktivace
synaptických, či extrasynaptických NMDA receptorů může navíc hrát klíčovou úlohu
při neuroprotekci a excitotoxicitě (Hardingham et al., 2002; Hardingham and Bading,
2003, 2010; Kaufman et al., 2012).
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2.2.3. Povrchová mobilita NMDA receptorů
Podíl synaptických a extrasynaptických NMDA receptorů je ovlivněn nejen jejich
endocytózou a exocytózou, ale rovněž laterální difuzí v povrchové membráně neuronu
(Tovar and Westbrook, 2002). Díky možnosti selektivně označit jednotlivé receptory
pomocí fluorescenčně stabilních kvantových teček (QD, z angl. Quantum Dots) o velmi
malých rozměrech (5-10 nm) se otevřela cesta k porozumění dynamice receptorů
na povrchové membráně živých buněk (Bannai et al., 2006; Dahan et al., 2003).
V případě ionotropních glutamátových receptorů byla nejprve studována povrchová
mobilita AMPA receptorů, jež jsou v povrchové membráně více pohyblivé, než NMDA
receptory (Bredt and Nicoll, 2003). V případě AMPA receptorů bylo zjištěno,
že po aktivaci se mění jejich povrchová mobilita, čímž dochází ke změně jejich
synaptické a extrasynaptické lokalizace (Constals et al., 2015; Ehlers et al., 2007; Heine
et al., 2008).
Později bylo ukázáno, že i NMDA receptory mohou vykazovat v povrchové
membráně neuronů velmi vysokou mobilitu a jejich laterální difuze je ovlivněna
jak podjednotkovým složením (Ferreira et al., 2017; Groc et al., 2006), tak vnějšími
podmínkami a mírou stimulace (Ferreira et al., 2017; Groc et al., 2007; Mikasova et al.,
2017; Papouin et al., 2012), což ve výsledku výrazně ovlivňuje množství i podjednotkové
složení synaptických a extrasynaptických NMDA receptorů. V současné době je výzkum
zaměřen zejména na povrchovou mobilitu NMDA receptorů obsahujících GluN2A
a GluN2B podjednotky. Bylo zjištěno, že NMDA receptory obsahující GluN2A
podjednotku mají na povrchové membráně neuronů vyšší stabilitu, než receptory
obsahující GluN2B podjednotku (Groc et al., 2006). Synaptická dynamika NMDA
receptorů obsahující GluN2B podjednotku, na rozdíl od receptorů s GluN2A
podjednotkou, je rovněž snížena v přítomnosti D-serinu (Ferreira et al., 2017).
Je zajímavé, že

glycin tento účinek na povrchovou mobilitu NMDA receptorů

nevykazuje, bez ohledu na přítomnost GluN2A, či GluN2B podjednotky (Ferreira et al.,
2017). Podobný podjednotkově vázaný účinek mají i různé stresové hormony,
jako kortikosteron, či aldosteron. Tyto hormony snižují povrchovou mobilitu NMDA
receptorů obsahujících GluN2B podjednotku a způsobují jejich zadržení v synapsi
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(Mikasova et al., 2017). Tato změna v mobilitě a lokalizaci může být dána například
změnou vazby GluN2B podjednotky na proteiny synaptické denzity (Dore et al., 2015;
Roche et al., 2001; Sans et al., 2000) či jejich odlišnou úlohou v maturaci (Petralia et al.,
2010). Ovšem i změny v proteinovém složení extracelulární matrix mohou vést
k ovlivnění laterální difuze NMDA receptorů (Groc et al., 2007). Povrchová mobilita
NMDA receptorů tak může hrát zásadní roli v maturaci neuronů (Groc et al., 2007),
při vzniku paměťových stop (Dupuis et al., 2014), či u různých neurologických
onemocnění (Zhang et al., 2018).

2.3. Posttranslační modifikace NMDA receptorů
NMDA receptory, podobně jako ostatní proteiny, prochází celou řadou
posttranslačních modifikací. Mezi tyto modifikace se řadí například fosforylace,
palmytoilace, tvorba disulfidických můstků, ubikvitinylace, či glykosylace. K většině
těchto modifikací dochází v lumen ER a pokračují i v dalších buněčných organelách.
Mezi posttranslační modifikace, které využívají rozsáhlý enzymatický aparát buňky,
patří glykosylace proteinů. Glykosylací je několik typů – tzv. O-glykosylace (Yao et al.,
2015), C-glykosylace (Furmanek and Hofsteenge, 2000), S-glykosylace (Stepper et al.,
2011) a N-glykosylace (Stanley et al., 2015). V této dizertační práci se podrobněji
zaměřujeme na N-glykosylace, které jsou v případě NMDA receptorů velmi komplexní.
2.3.1 N-glykosylace proteinů
Většina membránových a ve vodě rozpustných proteinů sekreční dráhy obsahuje
jednu, či více glykanových struktur, které jsou na proteiny postupně přidávány
a následně modifikovány během transportu na buněčný povrch (Stanley et al., 2015).
Tento proces začíná na cytosolické straně membrány ER, kde nejprve vzniká prekurzor
N-glykanu, který je zpočátku navázán na dolichol-fosfát a skládá se ze dvou Nacetlyglukosaminových a pěti manózových zbytků (Obr. 6). Flipáza RFT1 poté převrátí
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tento prekurzor do lumen ER, kde jsou následně přidány další čtyři manózové zbytky.
Glukozyltransferáza nakonec postupně přidá tři glukózové zbytky, které signalizují,
že N-glykanový prekurzor je hotov a může být pomocí oligosacharyl transferázy
přenesen na protein, jenž je v ER syntetizován (Stanley et al., 2015). N-glykan
je na protein přenesen do oblasti s aminokyselinovou sekvencí N-X-S/T, kde X je
libovolná aminokyselina, s výjimkou prolinu (Aebi, 2013; Aebi et al., 2010). Vzhledem
k tomu, že oligosycharyl transferáza se v ER nachází v těsné blízkosti translokonu,
k přenosu N-glykanového prekurzoru dochází nejspíše během translokace ještě před
sbalením proteinu (Xu and Ng, 2015). Na jednom proteinu se může nacházet více
konsenzuálních N-glykosylačních sekvencí, čímž vznikají proteiny, které mají na svém
povrchu navázáných několik N-glykanových zbytků (Kaniakova et al., 2016; Lichnerova
et al., 2015).
Po přenosu N-glykanového prekurzoru na protein dochází nejprve k odstranění
glukózových zbytků pomocí glukosidázy, čímž vzniká první ze tří typu N-glykanů,
které se mohou nacházet na membránových proteinech – takzvaný vysoce manózový
typ (Stanley et al., 2015). Pokud je protein správně sbalen a projde všemi kvalitativními
kontrolními mechanismy v ER (které se řadíme mezi ty nejvíce komplexní), může
opustit ER. Proteiny, které jsou prostřednictvím chaperonů a kalnexinů vyhodnoceny
jako špatně sbalené, jsou zadrženy v ER, rozpoznány tzv. ER-asociovaným degradačním
systémem (ERAD) a následně dochází k jejich degradaci (Xu and Ng, 2015).
Po opuštění ER je protein transportován dále do GA nebo jiných příbuzných
organel, kde dochází k dramatické modifikaci a přestavbě N-glykanových zbytků,
jež zahrnuje velké množství enzymů. Touto remodelací tak může vzniknout řada velmi
odlišných N-glykanových struktur, které se liší větvením a přítomností různých typů
cukerných zbytků, jako je fukóza, galaktóza, či kyselina sialová. Postupně tak vznikají
nejprve hybridní N-glykany, a následně komplexní N-glykany, jenž obsahují několik Nacetlyglusoaminových větvení, většinou zakončených kyselinou sialovou nebo
galaktózou (Obr. 7). Tato variabilita vede k obrovské diverzitě výsledných Nglykanových struktur navázaných na proteinech (Stanley et al., 2015). N-glykosylace
reguluje mnoho zásadních aspektů membránových proteinů, jako je jejich správné
sbalení, transport, stabilita, vazba ligandů a interakce s proteiny extracelulární matrix
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(Aebi et al., 2010; Moremen et al., 2012). Na důležitost těchto modifikací ukazuje
i skutečnost, že v případě, kdy na proteinu chybí veškeré N-glykany, vede to k letalitě
u většiny živočišných druhů, od kvasinek až po savce (Freeze, 2006).

Obrázek 6. Schéma N-glykosylační dráhy probíhající v ER. První kroky
v syntézy N-glykanů začínají v cytoplasmě a na cytoplasmatické části ER. Nglykanový prekurzor je po přidání prvních cukerných zbytků přetočen
do lumen ER, kde pokračuje jeho syntéza. Znázorněny jsou jednotlivé
enzymy účastnící se syntézy N-glykanů v této části dráhy. Podrobně: DOLPP1
- dolicholdifosfatáza 1, DOLK - dolichol kináza, SRD5A3 - steroid 5-alfareduktáza, PGM1 – fosfoglukomutáza 1, GPI - fosfatidylinositol Nacetylglukosaminyltransferaza, MPI - manóza-6-fosfát izomeráza, PMM2 fosfomanomutáza

2,

GMPPA/B-manóza-1-fosfát

guanyltransferáza

alpha/beta, DPAGT1 - dolicholfosfát alfa-N-acetylglukosaminyltransferáza,
ALG13, ALG14 - N-acetylglucosamin-fosfotransferázy, ALG1, ALG2, AlG11,
ALG9, ALG12 – manosyltransferázy, ALG5, ALG6, ALG8, ALG10 –
glukosyltransferázy, RFT1 - protein RFT1 homolog, MPDU1 - manózafosfodolichol využití vady 1,

DPM1/2/3 – dolicholfosfát manozyltransferáza

podjednotka 1/2/3, OSTA/B organický rozpustný transportér podjednotky
alfa/beta. Převzato a upraveno z Stanley et al., 2015.
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Obrázek 7. Schématické zobrazení vzniku tří typů N-glykanů
vyskytujících se v savčích buňkách. V ER nejprve vzniká N-glykanový
prekurzor, který je poté přenesen na protein, který obsahuje konzenzus Nglykosylační sekvenci N-X-S/T. Z tohoto prekurzoru poté na proteinu vzniká
vysoce-manózový typ N-glykanu, který může být dále v GA modifikován
na hybridní typ a následně dalšími modifikacemi na komplexní typ Nglykanu.

2.3.2 Poruchy N-glykosylace
Odhaduje se, že glykom – což je soubor všech glykanů, které organismus vytváří,
může být v závislosti na živočišném druhu až 10-104 větší, než proteom daného
organismu (Freeze, 2006). Přes zásadní význam této modifikace pro životaschopnost
organismů,

byli

nemoci

způsobené

abnormální

glykosylací

identifikovány

až v posledních pár desetiletích. V současné době je známo více než 100 různých typů
glykosylačních onemocnění a předpokládá se, že v budoucnu se tento počet bude
i nadále zvyšovat, zejména díky sekvenování nové generace, které pomohlo odhalit
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řadu nových onemocnění tohoto typu (Freeze et al., 2014). Glykosylační onemocnění se
obecně nazývají kongenitální poruchy glykosylace (CDG, z angl. „Congenital disorders
of glycosylation“). Vzhledem k tomu, že tato onemocnění mohou postihnout téměř
jakoukoliv část glykosylační dráhy, jejich klinický projev má široký rozsah, od téměř
normálního fenotypu, po těžké multiorgánové dysfunkce, vedoucí až k letalitě
v dětském

věku.

Často

se

projevují

neurologickými

symptomy,

jako

jsou

psychomotorická retardace, ataxie, či hypotonie. Byly však pozorovány i dysfunkce
jater a srdce a poruchy endokrinního systému (Freeze, 2006; Hennet, 2015). Jedná se o
poměrně vzácná onemocnění, jejich diagnózu však často ztěžuje výskyt nespecifických
symptomů a chybějící jednoduchý laboratorní test. Dlouhou dobu se pro diagnózu CDG
využívala detekce míry glykosylace transferinu v séru, odebíraného z krve. Toto
vyšetření je však schopno odhalit pouze poruchy N-glykosylace, a nikoliv poruchy
jiných typů glykosylace (Babovic-Vuksanovic and O’Brien, 2007). V případě některých
onemocnění, u nichž se předtím nepředpokládala souvislost s poruchami glykosylace,
byly u části pacientů nalezeny mutace právě v těchto genech, a je tedy možné, že jejich
příčinou je právě porucha glykosylačního aparátu (Stojkovic et al., 2009). Z toho
vyplývá, že tato onemocnění pravděpodobně nejsou správně diagnostikována.
Původně byly CDG rozdělovány do dvou skupin: CDG-I, u nichž docházelo
k poruchám během začátku syntézy glykanu až po jeho přenos na protein, a CDG-II, kdy
docházelo k defektům souvisejícím zejména s odstraňováním a elongací glykanů. Avšak
vzhledem k tomu, že řada poruch může ovlivňovat glykosylační dráhu na více místech,
bylo od tohoto rozdělení upuštěno, a namísto něj se používá předpona CDG před
označením postiženého genu (Hennet, 2015). Obecně lze říci, že defekty
glykosyltransferáz působících v počátečních fázích glykosylační dráhy způsobují těžší
poruchy, než ty, působící v pozdějších fázích glykosylace. Dosud bylo nejvíce mutací
nalezeno v genu, jenž kóduje fosfomanósovou mutázu PMM2. Mutace daného genu,
které způsobují kompletní vyrušení její enzymatické aktivity, vedou k embryonální
letalitě (Lubke et al., 2006). Některé bodové záměny však mohou mít slabší dopad
a vedou pouze k mírnému mentálnímu postižení.
Rovněž nemusí zcela platit, že mutace v genech kódujících enzymy působící
v pozdějších fázích glykosylační dráhy nemohou mít fatální dopad na organismus.
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Již před řadou let byla u jednoho pacienta popsána mutace v genu MGAT2, který kóduje
enzym nezbytný pro přestavbu hybridních N-glykanů na komplexní N-glykany (Jaeken
et al., 1994). Daný pacient zemřel v 18. letech na následky řady neurodegenerativních
poruch, jejichž průběh je detailně zaznamenán v později publikovaném článku (de Cock
and Jaeken, 2009). Evidováno bylo rovněž několik případů CDG, které vedly k úmrtí
novorozenců velmi záhy po jejich narození. Mezi ně lze zařadit například heterozygotní
mutace v genu pro ALG8 -T47P/R364X, které vedly k multiorgánovému selhání a úmrtí
ve 2. měsíci u předčasně narozeného dítěte (Vesela et al., 2009). Nově nalezené
heterozygotní mutace v genu pro DPAGT1-C901T/T1094G rovněž vedly k úmrtí
novorozence v 1,5. měsíci (Carrera et al., 2012). Poruchy však mohou být způsobeny
i nadměrnou glykosylací, která v některých případech může vést až k narušení funkce
proteinu (Vogt et al., 2005). V současnosti existují rovněž myší modely CDG. Byla
například vytvořena myš postrádající gen pro MGAT2. Dané myši přežívali
v maximálně 1% případů, a žádná z nich se nedožila více než čtyř týdnů (Wang et al.,
2001, 2002).
2.3.3 N-glykosylace NMDA receptorů
Podobně jako řada jiných transmembránových proteinů, i NMDA receptory jsou
během své syntézy a transportu na buněčný povrch N-glykosylovány. K N-glykosylaci
dochází jak v nativním systému neuronů (Brose et al., 1993; Huh and Wenthold, 1999),
tak v heterologních expresních systémech, jako jsou HEK-293 buňky (Chazot et al.,
1995), či oocyty (Everts et al., 1997). V uvedených publikacích byl ke studiu významu Nglykosylace použit buď inhibitor tunikamycin, jenž inhibuje počáteční krok celé dráhy
– a sice dolichol-fosfát N-acelyglukosaminovou fosfotransferázu, nebo různé
deglykosylační enzymy, které odštěpují téměř veškeré N-glykany z proteinu.
Pro studium N-glykosylace lze využít rovněž rostlinné lektiny, což jsou proteiny, které
rozeznávají specifické glykanové struktury a váží se na ně. Pokud dojde k jejich vazbě
na protein, mohou změnit jeho funkční vlastnosti. V případě NMDA receptorů byl
doposud zkoumán převážně vliv konkanavalinu A (Everts et al., 1997; Mayer and
Vyklicky, 1989).
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Studie zabývající se glykosylací NMDA receptorů ukázaly, že jsou tyto receptory
rozsáhle N-glykosylovány (Obr. 8) a že tato modifikace je nezbytná pro jejich transport
na buněčnou membránu. Avšak specifická role jednotlivých N-glykosylačních míst,
či typu N-glykosylace pro transport a funkční vlastnosti jednotlivých GluN podjednotek
nebyla dosud zcela objasněna. Například u pacientů trpících schizofrenií byly
pozorovány změny N-glykosylace u NMDA, AMPA a kainátových receptorů (Rubio et
al., 2012; Tucholski et al., 2013b, 2014). Je tedy možné, že nejen mutace, či odlišná
exprese jednotlivých GluN podjednotek, ale rovněž pozměněná N-glykosylace může
hrát zásadní roli v regulaci funkčních vlastností NMDA receptorů.

Obrázek 8. Schématické zobrazení N-glykosylačních míst GluN
podjednotek. Jednotlivá predikovaná extracelulární N-glykosylační místa
(N-X-S/T) jsou znázorněna na každé podjednotce. Tmavé obdélníky
znázorňují jednotlivé membránové domény dané podjednotky. GluN1
podjednotka má dvanáct predikovaných N-glykosylačních míst, GluN2A
a GluN2B mají po sedmi N-glykosylačních místech, GluN3A podjednotka jich
má dvanáct a GluN3B podjednotka sedm.
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3. Cíle práce

1.

Zjistit roli jednotlivých N-glykosylačních míst na GluN1, GluN2A, GluN2B
a GluN3A podjednotkách v transportu NMDA receptorů na povrchovou
membránu buněk pomocí biochemických a mikroskopických technik.

2.

Biochemicky stanovit N-glykanové složení u GluN1, GluN2B a GluN3A
podjednotek pomocí deglykosylačních enzymů a sady různých lektinů.

3.

Studovat vliv přítomnosti hybridních a komplexních N-glykanů a působení
vybraných lektinů na povrchovou mobilitu receptorů obsahujících GluN3A
podjednotku v živých hipokampálních neuronech pomocí techniky sledování
pohybu kvantových teček.

4.

Pomocí mikroskopických technik zkoumat povrchovou expresi GluN1/GluN3A
receptorů ve fibroblastech odvozených z pacientů trpících různými typy poruch
glykosylace.

5.

Objasnit strukturní význam jednotlivých glycinových vazebných míst na GluN1
a GluN3A podjednotkách pro transport a funkci NMDA receptorů pomocí
mikroskopických a elektrofyziologických technik.

6.

Prozkoumat dopad nově nalezených lidských mutací v glycinovém vazebném
místě na GluN3A podjednotce na transport a funkci NMDA receptorů pomocí
mikroskopických a elektrofyziologických technik.
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4. Seznam metod

Seznam metod, které byly použity autorkou při vypracovávání této dizertační
práce. Podrobnější popisy daných metod lze nalézt v citovaných článcích.

− Molekulární biologie – mutageneze, klonování vektorů (Skrenkova et al.,
2018, 2019).
− Příprava

a

kultivace

embryonálních

hipokampálních

neuronů

(Lichnerova et al., 2015; Skrenkova et al., 2018, 2019).
− Příprava a pasážovaní COS-7 buněčné linie a lidských fibroblastů
(Skrenkova et al., 2018, 2019).
− Transfekce buněk – heterologní buněčné line COS-7, hipokampální
neurony, lidské fibroblasty (Skrenkova et al., 2018, 2019).
− Infekce hipokampálních a mozečkových kultur lentiviry (Lichnerova et
al., 2015; Skrenkova et al., 2018).
− Imunofluorescenční mikroskopie – povrchové a totální barvení,
kolokalizace, internalizace (Lichnerova et al., 2015; Skrenkova et al., 2018,
2019).
− Živá mikroskopie a povrchová mobilita na hipokampálních neuronech
(Skrenkova et al., 2018).
− Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii (Lichnerova et al., 2015).
− Biochemie – deglykosylační eseje (Kaniakova et al., 2016).
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5. Souhrn výsledků

1. Biochemickou analýzou jsme potvrdili, že jedenáct z dvanácti predikovaných Nglykosylačních míst na GluN1 podjednotce je obsazeno N-glykany. V případě
GluN2B podjednotky jsme pozorovali přítomnost N-glykanů na všech sedmi
predikovaných

N-glykosylačních

místech.

Identifikovali

jsme

dvě

N-

glykosylační místa (N203 a N368) na GluN1 podjednotce, která jsou nezbytná
pro uvolnění GluN1/GluN2 i GluN1/GluN3A receptorů z ER. V případě GluN2A,
GluN2B a GluN3A podjednotek nevedlo vyrušení jednotlivých N-glykosylačních
míst ke změně povrchové exprese NMDA receptorů. Zjistili jsme, že současná Nglykosylace tří asparaginových zbytků (N145, N264 a N275) na GluN3A
podjednotce je nezbytná pro normální transport NMDA receptorů na buněčný
povrch.
2. Naše biochemické experimenty ukázaly, že GluN1, GluN2B a GluN3A
podjednotky obsahují hybridní i komplexní N-glykany, což naznačuje, že tyto
podjednotky pravděpodobně prochází rozsáhlou remodelací N-glykanů v GA.
Je zajímavé, že pouhá přítomnost N-glykanů, avšak ne jejich remodelace,
je nezbytná pro povrchovou expresi NMDA receptorů obsahujících GluN3A
podjednotku.
3. Povrchová mobilita NMDA receptorů obsahujících GluN3A podjednotku
v hipokampálních neuronech byla zvýšena při zablokování tvorby hybridních
a komplexních N-glykanů pomocí inhibitoru 1-deoxymannojiricinu. Naopak,
inkubace neuronů s lektiny ConA, Wheat Germ agglutinin (WGA), Aleuria aurantia
lectin (AAL) vedla ke snížení jejich povrchové mobility.
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4. Linie fibroblastů odvozené z pacientů trpících AlG8-CDG vykazovaly sníženou
povrchovou expresi rekombinantních GluN1/GluN3A receptorů. U linií PMM2CDG, PGM1-CDG, SRD5A3-CDG a DPAGT1-CDG jsme nepozorovali žádné změny
v povrchové expresi GluN1/GluN3A receptorů.
5. Zjistili jsme, že strukturní změny v glycinových vazebných místech na GluN1
a GluN3A podjednotkách korelují se změnami v povrchové expresi NMDA
receptorů. Rovněž jsme pozorovali, že glycinové vazebné místo na GluN1
podjednotce je zodpovědné za rychlou desenzitizaci glycinem vyvolaných
proudových odpovědí a vazebné místo na GluN3A podjednotce odpovídá
za aktivaci GluN1/GluN3A receptorů.
6. Přítomnost klinicky relevantní mutace D845N v GluN3A podjednotce vedla
k dramatickému snížení povrchové exprese NMDA receptorů, a to jak v případě
heterologních COS-7 buněk, tak i potkaních hipokampálních neuronů.
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6. Diskuze

V této dizertační práci jsme se zabývali otázkou, jak mohou konkrétní změny
v extracelulární části NMDA receptoru ovlivnit jeho transport na buněčnou membránu
a jakým způsobem modulují funkční vlastnosti NMDA receptoru. Věnovali jsme
se zejména roli N-glykosylace NMDA receptorů. U savců dochází k nejvíce orgánově
specifické N-glykosylaci právě v mozku (Hanus et al., 2016). Její funkční význam
v neuronech, či na NMDA receptorech není dosud plně objasněn. Dalším tématem,
kterému jsme se v této dizertační práci věnovali, byl vliv integrity glycinových
vazebných míst na GluN1 a GluN3A podjednotkách na transport a funkci NMDA
receptorů. Ke studiu těchto otázek jsme využili celou řadu metod, včetně
imunohistochemie, živé mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Použili jsme
několik buněčných modelů – savčí linie HEK293 a COS-7 buněk, lidské fibroblasty
odvozené z pacientů, a potkaní hipokampální a mozečkové neurony.

6.1. Role N-glykosylace u GluN1 podjednotky na transport a funkci
NMDA receptorů
V práci Lichnerova et al., 2015 jsme se zaměřili na objasnění významu Nglykosylace u GluN1, GluN2A a GluN2B podjednotek. Na těchto podjednotkách se
vyskytuje celá řada oblastí, které regulují skládání funkčního tetrameru NMDA
receptoru, nebo jsou důležité pro jejich uvolnění z ER a transport na buněčnou
membránu (Horak et al., 2008; Horak and Wenthold, 2009; Kaniakova et al., 2012a;
Lichnerova et al., 2014; Scott et al., 2001). Úloha N-glykosylace NMDA receptorů však
nebyla dosud podrobněji zkoumána. Naše výsledky ukázaly, že N-glykosylace
je nezbytná pro uvolnění NMDA receptorů z ER a reguluje jejich funkční vlastnosti.
Vytvořili

jsme

sérii

mutovaných

GluN1,

GluN2A

a

GluN2B

podjednotek,

které postrádaly jednotlivá N-glykosylační místa. Na GluN2A a GluN2B podjednotce
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jsme nenalezli žádné N-glykosylační místo, které by měnilo povrchovou expresi
GluN1/GluN2 receptorů. Identifikovali jsme však dvě N-glykosylační místa na GluN1
podjednotce – N203 a N368, která jsou důležitá pro uvolnění receptoru z ER a jejich
povrchovou expresi. Zjistili jsme, že tato dvě N-glykosylační místa jsou evolučně vysoce
konzervovaná, neboť se nacházejí u celé řady živočišných druhů. Zajímavé bylo zjištění,
že NMDA receptory postrádající tyto dvě N-glykosylační místa na GluN1 podjednotce
nevykazovaly signifikantní změny ve funkčních vlastnostech. Jejich zadržení v ER tedy
nejspíše nesouvisí s narušením funkčních vlastností receptoru, což bývá jeden
z důvodů, proč není NMDA receptor transportován na buněčnou membránu (Kvist et
al., 2013; She et al., 2012), ale pravděpodobně bude zapříčiněno jinými kontrolními
mechanismy. Pozorovali jsme, že odstraněním N-glykanů z NMDA receptoru pomocí
specifických deglykosylačních enzymů, či

tunikamycinu, došlo ke změně afinity

receptoru vůči NMDA, což je v souladu s předchozími výsledky získanými na oocytech
z Xenopus laevis, kdy po odstranění N-glykanů byla pozorována změna afinity vůči
glutamátu (Everts et al., 1997). V jedné z dřívějších prací bylo ukázáno, že odstranění Nglykosylačního místa N368 na GluN1 podjednotce může vést k častějšímu otevírání
iontového kanálu u GluN1/GluN2A receptorů (Gleichman et al., 2012). My jsme však
po enzymatickém odstranění N-glykanů u mozečkových granulárních neuronů
nepozorovali

vliv

na

změnu

pravděpodobnosti

otevření

iontového

kanálu

ani na desenzitizaci NMDA receptorů. V jedné z následných prací bylo ukázáno,
že glykosylace místa N440 na GluN1 podjednotce může mírně zvyšovat hodnoty EC50
pro glycin u GluN1/GluN2A receptorů (Sinitskiy et al., 2017). Dané výsledky ukazují,
že N-glykosylace je důležitá nejenom pro regulaci množství NMDA receptorů
na buněčném povrchu, ale že ovlivňuje rovněž jejich funkční vlastnosti.
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6.2. Biochemická a elektrofyziologická analýza významu N-glykanů
na GluN1 a GluN2B podjednotkách
V práci Kaniakova et al., 2016 jsme se podrobněji zabývali biochemickou
a elektrofyziologickou analýzou významu N-glykanů u GluN1 a GluN2B podjednotek.
Potvrdili jsme, že tyto podjednotky jsou rozsáhle N-glykosylovány. Zjistili jsme,
že jedenáct z dvanácti predikovaných N-glykosylačních míst na GluN1 podjednotce
a rovněž všech sedm N-glykosylačních míst na GluN2B podjednotce je obsazeno
N-glykany. Následně jsme pomocí sady lektinů studovali složení N-glykanů na těchto
dvou podjednotkách. Na základě interakce jednotlivých lektinů s GluN1 a GluN2B
podjednotkami izolovanými z mozečkového lyzátu jsme zjistili, že tyto podjednotky
silně interagují s lektiny rozpoznávajícími manózu a N-acetylglukosamin (např. ConA,
WGA, Pisum sativum, Lens culinaris, Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum), což jsou
cukry, které tvoří základ vysoce-manózových N-glykanů (Stanley et al., 2015). Naproti
tomu vykazovaly lektiny rozeznávající hybridní a komplexní N-glykany (např. AAL,
Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin, Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin, Erythrina
crystagalli a Jakalin) slabší asociaci s GluN1 a GluN2B podjednotkami než lektiny
rozeznávající vysoce-manózové N-glykany. To jen potvrzuje, že manóza a Nacetylglukosamin tvoří základní kostru všech typů N-glykanů, nacházejících
se na GluN1 a GluN2B podjednotkách. Z elektrofyziologických dat dále vyplývá,
že vybrané lektiny modulují funkční vlastnosti NMDA receptorů, což je v souladu
s předchozími studiemi zabývajícími se AMPA a kainátovými receptory, které ukázaly,
že lektiny jsou schopné modulovat jejich funkční vlastnosti (Everts et al., 1997; Mayer
and Vyklicky, 1989; Wong and Mayer, 1993).
Složení N-glykanů na NMDA receptorech jsme následně ověřovali pomocí
specifických deglykosylačních enzymů. Bylo zajímavé, že po inkubaci neuronů
s enzymem endoglykosidázou H (Endo H), která odstraňuje vysoce-manózové a některé
hybridní N-glykany (a neměla by tedy být schopna odštěpit komplexní N-glykany), jsme
nebyli schopni na GluN1 podjednotce komplexní N-glykany vůbec detekovat. Inkubací
s enzymem N-glykosidasou F (PNGaza F), která odstraňuje všechny typy N-glykanů
(Hurt et al., 2013; Stanley et al., 2015), jsme pozorovali stejný výsledek, jako při inkubaci
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s Endo H. Obdobné výsledky byly pozorovány i jinými skupinami (Huh and Wenthold,
1999; Kenny et al., 2009). Je tedy možné, že enzym Endo H vykazuje dosud neznámou
specifitu, vzhledem k tomu, že nejsme pomocí tohoto enzymu schopni spolehlivě
rozlišit vysoce-manózové, hybridní a komplexní typy N-glykanů. Naproti tomu,
v případě GluN3A podjednotky jsme pomocí Endo H byli schopni rozlišit dvě skupiny Nglykosylovaných receptorů (Skrenkova et al., 2018). Z toho vyplývá, že GluN1
podjednotka buď obsahuje méně komplexních N-glykanů, které touto metodou nelze
spolehlivě detekovat, nebo jsou tyto N-glykany pro enzym nedostupné. V daném
případě by pokročilejší metody, jako například hmotnostní spektrometrie, pomohly
rozšířit naše dosavadní znalosti o N-glykanovém složení NMDA receptorů.
Naše data dále ukázala, že obě studované podjednotky procházejí v GA
remodelací N-glykanových struktur předtím, než jsou transportovány na buněčný
povrch. Zatím není zcela zřejmé, zda k této remodelaci dochází v somatickém GA, nebo
spíše v Golgiho „outpostech“ (Ori-McKenney et al., 2012; Quassollo et al., 2015),
či Golgiho satelitech (Mikhaylova et al., 2016). Pokud by k remodelaci N-glykanů
docházelo až lokálně v dendritech, nelze vyloučit, že například synaptické
a extrasynaptické NMDA receptory procházejí odlišnou N-glykosylační dráhou,
a mohou tedy mít i odlišné N-glykanové složení. Rovněž řada fyziologických,
či patologických procesů může vést ke změně N-glykanového složení, jak bylo například
pozorováno u pacientů trpících schizofrenií (Tucholski et al., 2013a). Změny v Nglykanovém složení mohou ovlivňovat řadu vlastností NMDA receptorů, jako například
jejich stabilitu v synapsi, nebo modulaci prostřednictvím endogenních lektinů. Z toho
vyplývá, že poznatky o konkrétním složení N-glykanů na jednotlivých podjednotkách
NMDA receptorů a jejich funkčním významu by mohly případně v budoucnu být
využity pro terapii, neboť naše pokusy ukázaly, že funkční NMDA receptory obsahují
desítky relativně komplexních N-glykanových struktur.
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6.3. Vliv N-glykosylace u GluN3A podjednotky na transport,
mobilitu a funkci NMDA receptorů
V práci Skrenkova et al., 2018 jsme se zabývali studiem vlivu N-glykosylace
u GluN3A podjednotky na transport a povrchovou mobilitu NMDA receptorů
obsahujících GluN3A podjednotku. Tato podjednotka působí jako „molekulární brzda“,
a může tedy zpomalovat zrání excitačních synapsí (Pérez-Otaño et al., 2016).
Abnormální

funkce

GluN3A

podjednotky

se

rovněž

předpokládá

u řady

neuropsychiatrických onemocnění (Kehoe et al., 2014; Mohamad et al., 2013; Yuan and
Bellone, 2013), a je tedy možné, že narušená N-glykosylace GluN3A podjednotky může
ovlivnit celou řadu procesů v CNS.
Ukázali jsme, že N-glykosylace GluN3A podjednotky je nezbytná pro povrchovou
expresi GluN1/GluN3 receptorů, jak v heterologních HEK293 a COS-7 buňkách, tak
v potkaních hipokampálních neuronech. Ovšem není zcela zřejmé, jaký je kontrolní
mechanizmus pro správnou N-glykosylaci GluN3A podjednotky. Jednou z možností je,
že přítomnost N-glykanů na GluN3A podjednotce ovlivňuje skládání a kvartérní
strukturu NMDA receptoru, která je v ER kontrolována. Další možností je, že N-glykany
na GluN3A podjednotce interagují v ER se specifickými vazebnými proteiny, jako jsou
galektiny, či další endogenní lektiny, které následně zajišťují transport NMDA
receptorů na buněčný povrch. Naše výsledky rovněž ukázaly, že transport
GluN1/GluN3A receptorů je více citlivý vůči změnám N-glykosylace na GluN1
podjednotce, nežli na GluN3A podjednotce. V případě, kdy jsme odstranili již dříve
identifikovaná N-glykosylační místa N203 a N368 na GluN1 podjednotce, došlo
k výraznému snížení povrchové exprese GluN1/GluN3A receptorů, což je ve shodě
s výsledky, které jsme získali na GluN1/GluN2 receptorech v naší předchozí práci
(Lichnerova et al., 2015). Na GluN3 podjednotce jsme identifikovali tři N-glykosylační
místa – N145, N264, N275, kdy při jejich současném odstranění dochází ke snížení
povrchové exprese GluN1/GluN3A receptorů.
Naše biochemická analýza ukázala, že GluN3A podjednotka je výrazně Nglykosylována a že všechna predikovaná N-glykosylační místa jsou obsazena Nglykany. Dále jsme zjistili, že v hipokampálních neuronech vykazují N-glykany
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na GluN3A podjednotce výraznou variabilitu. Na GluN3A podjednotce se vyskytují jak
hybridní, tak komplexní typy N-glykanů, což naznačuje, že N-glykany dané
podjednotky procházejí rozsáhlou remodelací v GA. Zajímavé odlišnosti jsme pozorovali
při zkoumání citlivosti GluN3A podjednotky vůči různým deglykosylačním enzymům
a lektinům, a to v závislosti na expresním systému – hipokampálních neuronech,
či HEK293 buňkách. Odlišná citlivost GluN1/GluN3A receptorů vůči enzymu Endo H by
napovídala tomu, že receptory exprimované v HEK293 buňkách neobsahují komplexní
formy N-glykanů, na rozdíl od receptorů exprimovaných v neuronech. To může být
dáno odlišným glykosylačním aparátem u těchto typů buněk, což je v souladu
s předchozími zjištěními, kdy byly pozorovány rozdíly v glykosylačním aparátu
různých savčích buněčných linií (Croset et al., 2012; Medzihradszky et al., 2015). Tyto
výsledky dále ukazují, že při výběru vhodného experimentálního modelu by měly být
brány v potaz i dané odlišnosti. Avšak naproti tomu jsme pozorovali shodné změny
v povrchové expresi u mutovaných GluN3A podjednotek s chybějícími specifickými Nglykosylačními místy v případě hipokampálních neuronů i COS-7 a HEK293 buněk,
což naznačuje, že různé typy savčích buněk používají podobné kontrolní mechanizmy
při regulaci povrchových NMDA receptorů.
K našemu překvapení jsme zjistili, že remodelace N-glykanů, ke které dochází
v GA, není nezbytná pro povrchovou expresi NMDA receptorů obsahujících GluN3A
podjednotku. Tento výsledek je v souladu s nedávnou studií, v níž došli k podobným
závěrům v případě několika typů membránových proteinů, včetně AMPA receptorů
(Hanus et al., 2016). Z tohoto důvodu jsme se dále zabývali otázkou, jakou roli hrají
hybridní a komplexní N-glykany u NMDA receptorů obsahujících GluN3A podjednotky.
Zaměřili jsme se zejména na způsob, jakým ovlivňuje přítomnost hybridních
a komplexních N-glykanů mobilitu receptorů v buněčné membráně. V případě, kdy
jsme zablokovali remodelaci N-glykanů v GA pomocí specifických inhibitorů, a tím
inhibovali syntézu hybridních a komplexních N-glykanů, pozorovali jsme na živých
hipokampálních neuronech zvýšenou povrchovou mobilitu NMDA receptorů
obsahujících GluN3A podjednotku. Dané výsledky jsou v souladu se zjištěním,
že povrchová mobilita NMDA (Groc et al., 2007) i AMPA (Frischknecht et al., 2009)
receptorů v neuronech může být ovlivněna změnami v extracelulární matrix.
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V případě, kdy jsme neurony transfekované pomocí značené GluN3A podjednotky
inkubovali s vybranými lektiny, pozorovali jsme výrazné snížení povrchové mobility
NMDA receptorů obsahujících GluN3A podjednotku. Tento výsledek lze vysvětlit
jednak přímou vazbou lektinů na N-glykany přítomné na NMDA receptorech, či jejich
případnou interakcí s ostatními glykoproteiny přítomnými v buněčné membráně.
Podobné snížení mobility membránových proteinů po inkubaci s lektiny bylo
pozorováno již dříve. Například Henis and Elson, 1981 pozorovali snížení povrchové
mobility imunoglobulínů u myších lymfocytů po inkubaci s lektinem ConA. Je tedy
možné, že naše pozorování může mít rovněž fyziologický význam, neboť v savčí CNS
se exprimuje několik typů lektinů, jako jsou například lektiny rozpoznávající galaktózu
(Stanley et al., 2015), nebo kyselinu sialovou (Macauley et al., 2014), které mohou
zásadním způsobem ovlivňovat mobilitu NMDA receptorů in vivo.
Pro studium role N-glykosylace za patologických podmínek jsme využili pět linií
lidských fibroblastů, které byly odvozeny z pacientů trpících řadou glykosylačních
poruch s mutacemi v enzymech N-glykosylačního aparátu. Konkrétně jsme zkoumali
linie fibroblastů PMM2-CDG a PGM1-CDG, u nichž se nacházely defekty biosyntézy Nglykanového prekurzoru v cytosolu, SRD5A3-CDG a DPAGT1-CDG linie s defekty
v počátečních krocích syntézy N-glykanového prekurzoru navázaného na lipid
na cytosolické straně ER, a linii ALG8-CDG s defektem ve finálním kroku syntézy Nglykanového prekurzoru v ER. Je důležité zmínit, že všichni pacienti, od nichž jsme linie
fibroblastů získali, vykazovali různý stupeň neurologického poškození (Ondruskova et
al., 2014; Vesela et al., 2009). Změnu povrchové exprese GluN1/GluN3A receptorů jsme
pozorovali pouze v případě ALG8-CDG linie. Pacienti s tímto typem CDG většinou
umírají během prvních měsíců života, a dané onemocnění je často doprovázeno těžkými
multiorgánovými dysfunkcemi (Freeze, 2006; Schollen, 2004). V případě našeho
pacienta obsahoval gen pro ALG8 mutace c.139A>C (p.T47P) a c.1090C>T (p.R364X)
(Vesela et al., 2009). Je tedy pravděpodobné, že změny v glykosylačním aparátu,
pozorované u pacientů trpících různými typy CDG, mohou vést ke změnám v povrchové
nebo synaptické lokalizaci NMDA receptorů, vzhledem k tomu, že se u těchto pacientů
často vyskytuje narušení řady nervových funkcí (Freeze, 2006; Moremen et al., 2012).
Bohužel, nedostatek vzorků z mozků pacientů trpících těmito vzácnými poruchami
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ztěžuje další výzkum daných onemocnění. Naštěstí lze nové metody a techniky, jako
je například konverze lidských fibroblastů na neuronální buňky, využít pro další
studium poruch N-glykosylace, což by mohlo pomoci při hledání vhodné léčby pro tyto
pacienty.

6.4. Vliv integrity glycinových vazebných míst na GluN1 a GluN3A
podjednotkách na transport a funkci NMDA receptorů
V publikaci Skrenkova et al., 2019 jsme studovali vliv integrity glycinových
vazebných míst na GluN1 a GluN3A podjednotkách na transport a funkci NMDA
receptorů. Všechny podjednotky NMDA receptorů mají různě dlouhé N-koncové a Ckoncové oblasti, jejichž prostřednictvím receptory interagují s okolními proteiny. Proto
jsme se nejprve zaměřili na způsob, jakým bude ovlivněn transport NMDA receptorů
obsahujících GluN3A podjednotku na buněčný povrch, pokud z GluN3A podjednotky
odstraníme celou CTD a/nebo NTD. Z našich výsledků vyplývá, že odstranění CTD nemá
na povrchovou expresi GluN1/GluN3A receptorů žádný vliv, podobně jako v případě
GluN1/GluN2B receptorů se zkrácenou CTD u GluN2B podjednotky (Hawkins et al.,
2004). Naopak GluN1/GluN2C receptory bez CTD u GluN2C podjednotky vykazovaly
sníženou povrchovou expresi (Lichnerova et al., 2014). Naproti tomu, po odstranění
NTD u GluN3A podjednotky došlo k úplnému vymizení povrchové exprese
GluN1/GluN3A receptorů. Konkrétně, odstranění S1 segmentu (části LBD) u GluN3A
podjednotky vedlo ke snížení povrchové exprese GluN1/GluN3A receptorů. Ačkoliv
nelze vyloučit, že odstraněním CTD u GluN3A podjednotky mohou být ovlivněny jiné
mechanismy, jako například povrchová mobilita, či stabilita receptoru na buněčném
povrchu, soustředili jsme se dále na studium vlivu mutací v glycinových vazebných
místech na GluN1 a GluN3A podjednotkách na transport a funkci NMDA receptorů.
GluN1/GluN3A receptory sice obsahují čtyři vazebná místa pro glycin, avšak jeho
vazba na GluN1, či GluN3A podjednotku má odlišný dopad na funkci receptoru. Vazba
glycinu na GluN3A podjednotku aktivuje receptor, zatímco vazba na GluN1 podjednotku
způsobuje rychlou desenzitizaci proudových odpovědí (Awobuluyi et al., 2007; Kehoe
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et al., 2013; Kvist et al., 2013; Madry et al., 2007). V naší studii jsme analyzovali proudy
vyvolané glycinem, abychom zjistili, jaký dopad na funkční vlastnosti GluN1/GluN3A
receptorů budou mít mutace v glycinovém vazebném místě na GluN1 nebo GluN3A
podjednotce. U GluN1 podjednotky jsme se podrobněji zaměřili na mutace,
které se nacházejí ve vazebném místě pro glycin, a v předchozích studiích na
GluN1/GluN2 receptorech u nich byl pozorován vliv na hodnoty EC50 pro glycin (Kvist
et al., 2013; Williams et al., 1996). Konkrétně jsme zkoumali mutace F484A, T518L,
F484A+T518L, A714L a D732A. U GluN3A podjednotky jsme zavedli analogické mutace
k těm na GluN1 podjednotce, a to konkrétně mutace Y605A, S633L, Y605A+S633L,
T825L a D845A. Zjistili jsme, že míra změn hodnot τw pro desenzitizaci u mutovaných
GluN1/GluN3A receptorů je v souladu s dříve stanovenými změnami v hodnotách EC50
pro glycin u mutovaných GluN1/GluN2 receptorů (Kvist et al., 2013; Williams et al.,
1996). Dále jsme pozorovali, že mutace F484A v GluN1 podjednotce snižuje desenzitizaci
u GluN1/GluN3A receptorů, což je rovněž v souladu s předchozími studiemi (Kvist et al.,
2013).

Změny

v desenzitizační

kinetice

GluN1/GluN3A

receptorů

způsobené

zkoumanými mutacemi v glycinovém vazebném místě na GluN1 podjednotce přímo
korelovaly se změnami v jejich povrchové expresi. Analýza maximálních proudových
odpovědí nám umožnila stanovit hodnotu EC50 pro glycin na GluN1/GluN3A receptorech
(89 µM), což dříve nebylo možné vzhledem k tomu, že předchozí měření byla prováděna
na receptorech exprimovaných v oocytech Xenopus laevis. Z našich výsledků dále
vyplývá, že GluN1/GluN3A receptory s mutacemi v glycinovém vazebném místě na
GluN3A podjednotce, které vykazovaly funkční odpovědi na aplikaci glycinu, měly
podobnou desenzitizační kinetiku jako nemutované receptory, a naopak vykazovaly
sníženou afinitu ke glycinu. Dané výsledky jsou v souladu s hypotézou, že glycinové
vazebné místo na GluN3A podjednotce je nezbytné pro aktivaci GluN1/GluN3A
receptoru, avšak nepřispívá k jeho desenzitizaci. Toto pozorování je rovněž v souladu
s nedávnou studií, v níž byla použita látka CGP-78608, pomocí které odhalili přítomnost
funkčních GluN1/GluN3A receptorů v hipokampu u potkaních mláďat (Grand et al.,
2018). Naše data získaná z mikroskopických experimentů a kvantitativní analýzy
ukázala, že mutace v glycinovém vazebném místě analogické u GluN1 a GluN3A
podjednotek, snižují do stejné míry povrchovou expresi GluN1/GluN3A receptorů
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v HEK293 i COS-7 buňkách. Podobné výsledky jsme pozorovali rovněž v případě
GluN3A podjednotek exprimovaných v hipokampálních neuronech.
Vzhledem

k tomu,

že

v hipokampálních

neuronech

jsou

endogenně

exprimovány různé typy podjednotek, včetně GluN1, GluN2A, GluN2B a GluN3A (Grand
et al., 2018; Rozeboom et al., 2015; Sanz-Clemente et al., 2013), naše data naznačují,
že strukturní změny v glycinovém vazebném místě u exogenních GluN1 a GluN3A
podjednotek ovlivňují rovněž transport NMDA receptorů obsahujících endogenní GluN
podjednotky, včetně triheteromerických GluN1/GluN2/GluN3A receptorů. Přestože
dosud není zcela zřejmé, jakým mechanizmem mutace v glycinovém vazebném místě
mění povrchovou expresi GluN1/GluN3A receptorů, je pravděpodobné, že kvalitativní
kontrola v ER bude obdobná , jako v případě GluN1/GluN2 receptorů (Kenny et al., 2009;
She et al., 2012) či AMPA receptorů (Penn et al., 2008). Předchozí studie odhadují,
že glutamát může být v ER přítomen až v milimolárních koncentracích (Berger et al.,
1977; Meeker et al., 1989), a mohl by tedy hrát roli při ověřování funkčnosti správně
složených GluN1/GluN2 receptorů, či AMPA receptorů prostřednictvím specifického
kontrolního mechanismu v ER (Penn et al., 2008). Podobnou úlohu by v ER mohl hrát
i glycin, či D-serin, přestože jejich přesná koncentrace v neuronálním ER není známa.
Avšak vzhledem k tomu, že se tito agonisté účastní řady metabolických procesů,
je pravděpodobné, že se mohou v lumen ER nacházet v dostatečných koncentracích,
aby se mohly vázat na nově složené NMDA receptory. Teoreticky by tedy neurony
mohly regulovat počty NMDA receptorů na svém povrchu na základě množství
agonistů, jako je glycin, D-serin a glutamát, či antagonistů, jako například kyselina
kynurenová (Moroni et al., 1988), které se přirozeně nachází v savčí CNS. Podobně
by mohly i různé farmakologické látky působící prostřednictvím glycinového
vazebného místa na GluN1 a/nebo GluN3A podjednotce regulovat počty NMDA
receptorů na buněčném povrchu, a tím poskytnout terapeutickou strategii
za konkrétních patologických podmínek. Za tímto účelem jsme testovali, zda 48 h
inkubace buněk s glycinem až v koncentraci 1 mM změní povrchovou expresi
nemutovanych, či mutovaných GluN1/GluN3A receptorů. K našemu překvapení jsme
zjistili, že inkubace s glycinem nijak neovlivnila povrchovou expresi studovaných
GluN1/GluN3A receptorů. Je tedy možné, že intracelulárně je již přítomna dostatečná
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koncentrace glycinu a extracelulárně přidaný glycin jí dále nezvyšuje, nebo
že extracelulární koncentrace glycinu nepůsobí na jeho intracelulární koncentraci.
Je rovněž možné, že vysoká intracelulární koncentrace glycinu nemá vliv na transport
GluN1/GluN3A receptorů.
V této studii jsme zkoumali dvě patogenní mutace, které se nacházejí v LBD
u lidské GluN3A podjednotky. Konkrétně jsme se zaměřili na mutaci N549S, která
je asociována s možností vyššího rizika vzniku nikotinové závislosti (rs75981117)(Yang
et al., 2015) a mutaci D845N, jež byla v databázi UCSC klasifikována jako „klinicky
asociovaná“ (rs146060776). Zjistili jsme, že mutace N549S nemá žádný vliv
na povrchovou expresi nebo desenzitizační kinetiku NMDA receptorů a že pouze mírně
snižuje afinitu receptoru ke glycinu. Daný výsledek je v souladu s předpokladem,
že mutace N549S se nenachází přímo ve vazebném místě pro glycin, a je rovněž
v souladu i s naší předchozí studií Skrenkova et al., 2018, v níž jsme se zabývali mutací
GluN3A-N549Q, která vedla k vyrušení glykosylace na uvedeném asparaginu. Naproti
tomu, mutace D845N výrazně snížila povrchovou expresi NMDA receptorů v COS-7
buňkách i hipokampálních neuronech, což je v souladu s naším pozorováním, že
HEK293 buňky, které exprimují tyto mutované NMDA receptory, nevykazují funkční
proudové odpovědi ani při vysokých koncentracích glycinu. Vzhledem k tomu,
že potkaní a lidské GluN3A podjednotky sdílejí 89 % homologie, nebylo překvapivé,
že podobný výsledek jsme pozorovali i v případě mutace D845A na potkaní GluN3A
podjednotce. Je pravděpodobné, že vzhledem k obrovskému rozmachu moderních
technologií dojde v brzké době k výraznému nárůstu identifikovaných patogenních
mutací v GluN1 a GluN3A podjednotkách, a to včetně glycinových vazebných míst.
Daná studie o významu glycinových vazebných míst na GluN1 a GluN3A podjednotkách
tedy pomáhá nejen k pochopení fyziologických, ale i patologických procesů v savčí CNS.

49

7. Závěr

Výlev glutamátu z jednoho neuronu a jeho následná detekce glutamátovými
receptory na přilehlém neuronu tvoří základ synaptického přenosu na více než 1014
synapsí v celém lidském mozku. Specifita této signalizace je navíc umožněna expresí
různých podjednotek NMDA receptorů a jejich alternativním sestřihem, které se mohou
lišit v místě i čase. Vzhledem k tomu, že daná signalizace je zásadní pro synaptickou
plasticitu a neuronální vývoj, může abnormální transport, špatná lokalizace,
či neadekvátní aktivace NMDA receptorů vést k řadě patologií a dysfunkcí. Z toho
důvodu je pochopení základních mechanizmů regulace transportu a funkce NMDA
receptorů nezbytné pro objasnění těchto dysfunkcí a vývoj budoucí terapie.
V této dizertační práci jsme ukázali, že narušená N-glykosylace NMDA receptorů
mění jejich transport a funkční vlastnosti. Zjistili jsme, že jednotlivé podjednotky
NMDA receptorů mají na svém povrchu navázané velké množství N-glykanů a že
se mezi sebou tyto podjednotky liší v jejich složení. Zajímavé bylo pozorování,
že u fibroblastů získaných od pacientů s diagnostikovanými poruchami glykosylace
může docházet mimo jiné i ke změnám v povrchové expresi NMDA receptorů. Současně
jsme pozorovali, že změny v remodelaci N-glykanů, či vazba specifických lektinů
mohou mít vliv na povrchovou mobilitu NMDA receptorů, což může vést ke změnám
v lokalizaci a funkci NMDA receptorů. Dále jsme ukázali, že glycinová vazebná místa
na GluN1 a GluN3A podjednotkách hrají odlišné funkční role u NMDA receptorů
a že povrchová exprese těchto receptorů souvisí s afinitou ke glycinu u GluN1
podjednotky. Je tedy zřejmé, že jak specifický význam N-glykosylace pro neuronální
funkci NMDA receptorů, tak rovněž změny v aktivaci NMDA receptorů si zaslouží další
výzkum, neboť mohou hrát doposud neznámou úlohu ve fyziologii, či patofyziologii
savčí centrální nervové soustavy.
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