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Abstrakt 

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

zapojené v excitačním synaptickém přenosu, synaptické plasticitě a excitotoxicitě. Jsou 

to heteromerní komplexy tvořené GluN1 spolu s GluN2A-D a/nebo GluN3A-B 

podjednotkami, které jsou aktivovány glutamátem a glycinem. Mnoho alosterických 

modulátorů může ovlivnit aktivitu těchto receptorů, včetně neurosteroidů. Pregnanolon 

sulfát (3α5βS) je endogenní neurosteroid, který inhibuje NMDA receptory 

use-dependentním způsobem a má neuroprotektivní účinek. Vazebné místo pro 3α5βS 

na molekule NMDA receptoru není dosud známé. Cílem mé práce bylo kinetickou 

analýzou rychlosti návratu odpovědi po inhibici 3α5βS přispět k poznání vazebného 

místa, kde steroid působí a dále pomocí bodových mutací určit aminokyselinové zbytky, 

které by se mohly podílet na vazbě neurosteroidu. Pro studium účinku 3α5βS na NMDA 

receptory jsme prováděli elektrofyziologická měření na lidských embryonálních 

ledvinných  293T buňkách exprimujících rekombinantní GluN1/GluN2B receptory. 

Prokázali jsme napěťovou nezávislost inhibičního účinku 3α5βS na GluN1/GluN2B 

receptory. Z výsledků mé práce vyplývá, že steroidy mohou dosáhnout vazebného místa 

na NMDA receptoru spíše prostřednictvím membrány, nežli přímo z vodného prostředí. 

Podařilo se nám určit aminokyselinový zbytek Y646A v třetí membránové doméně 

GluN2B podjednotky, který by se mohl podílet na vazebném místě pro 3α5βS 

na NMDA receptorech. Sulfátové neurosteroidy a jejich analogy představují nový 

terapeutický přístup při léčbě nemocí centrální nervové soustavy způsobených 

nadměrnou aktivací NMDA receptorů. Naše výsledky mohou poskytnout strukturní 

rámec pro cílení nových farmak na transmembránové domény receptoru. 

 

Klíčová slova: NMDA receptor; neurosteroidy; inhibice; metoda terčíkového zámku; 

rekombinantní receptory; vazebné místo 
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Abstract 

N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are glutamatergic ionotropic receptors 

involved in excitatory synaptic transmission, synaptic plasticity and excitotoxicity. They 

are heteromeric complexes of GluN1 combined with GluN2A-D and/or GluN3A-B 

subunits that are activated by glutamate and glycine. Many allosteric modulators can 

influence the activity of these receptors including neurosteroids. Pregnanolone sulfáte 

(3α5βS) is an endogenous neurosteroid that inhibits NMDA receptors in a use-

dependent manner and has neuroprotective effect. Binding site for 3α5βS on the NMDA 

receptor molecule is still not indentified. The aim of my work was to contribute to the 

identification of the biding site by kinetic analysis of rate of response return from 3α5βS 

inhibition. Using the point mutation we also attempted to identify the amino acids 

residues that could be involved in the neurosteroid binding.  In order to study the effect 

of 3α5βS on NMDA receptors the electrophysiological recordings on human embryonic 

kidney 293T cells expressing recombinant GluN1/GluN2B receptors were performed. 

We confirm that the effect of 3α5βS on GluN1/GluN2B receptors is 

voltage-independent. The results of my work indicate that steroids can reach the binding 

site on the NMDA receptors through the membrane rather than directly from the 

aqueous milieu. We identified amino acid residue Y646A in the third membrane domain 

of GluN2B subunit, which could contribute to the binding site for 3α5βS on NMDA 

receptors. Sulfated neurosteroids and their analogues represent a new therapeutic 

approach in treating diseases of central nervous system caused by excessive activation 

of NMDA receptors. Our results may provide a structural framework for new drugs 

targeting the transmembrane domains of the receptor. 

 

Key words: NMDA receptor; neurosteroids; inhibition; patch-clamp technique; 

recombinant receptors; binding site 
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1. Seznam zkratek  

3α5βP-Glu pregnanolon glutamát (20-oxo-5β-pregnan-3α-yl-L-glutamyl-1-ester) 

3α5βS pregnanolon sulfát (20-oxo-5β-pregnan-3α-yl sulfát)   

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

ATP adenosin-5´-trifosfát 

cDNA kruhová (circular) DNA 

CNS centrální nervová soustava 

D,L-APV D,L-2-amino-5-fosfovalerová kyselina 

DMSO dimethylsulfoxid 

dsDNA dvouřetězcová (double strand) DNA 

ECS extracelulární roztok (extracellular solution) 

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

EGTA ethylenglykol-bis-(2-aminoethylether)-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina 

EPSP excitační postsynaptický proud 

GFP zelený florescenční protein (green fluorescent protein) 

HEK human embryonic kidney (lidské embryonální ledvinné buňky) 

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

IC50 koncentrace látky vyvolávající 50 % inhibici 

ICS intracelulární roztok (intracellular solution) 

kA- rychlostní konstanta odvazování agonisty 

kA+ rychlostní konstanta vazby agonisty 

kD rychlostní konstanta desenzitizace receptoru 

kR rychlostní konstanta resenzitizace receptoru 

LBD ligand-vázající doména (ligand binding domain) 

LTD dlouhodobá deprese (long-term depression) 

LTP dlouhodobá potenciace (long-term potentiation) 

MD(M1-4) membránové domény 

MK-801 (5S,10R)-(+)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten- 

 -5,10-imin maleát; dizocilpin 

NMDA N-methyl-D-aspartát 

NTD N-terminální doména  

PS pregnenolon sulfát (20-oxopregn-5α-en-3β-yl sulfát) 

SD směrodatná odchylka 

TM transmembránové domény 

α rychlostní konstanta otevírání a zavírání iontového kanálu 

β rychlostní konstanta otevírání a zavírání iontového kanálu 
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 2. Úvod 

Již v první polovině minulého století bylo pozorováno, že některé steroidy mohou 

velmi rychle, v průběhu sekund a méně, ovlivnit neuronální excitabilitu, což vylučuje 

klasický mechanismus jejich působení prostřednictvím jaderných receptorů (Selye 

1941). Molekulární mechanismus tohoto působení nebyl dlouhou dobu objasněn. 

Teprve v průběhu osmdesátých let se objevily první studie o účinku steroidních látek 

na funkci GABAA receptorů (Harrison and Simmonds, 1984) a později byl odhalen i 

jejich vliv na další ligandem aktivované iontové kanály, včetně glutamátových (Wu et 

al., 1991). Přibližně ve stejné době byla prokázána produkce steroidů přímo v nervové 

tkáni (Corpechot et al., 1981), jenž byly následně pojmenovány neurosteroidy. 

Modulační vliv neurosteroidů na aktivitu chemicky aktivovaných iontových kanálů má 

významnou úlohu v celé řadě fyziologických procesů, jakými je například učení, vývoj 

či stres, avšak hraje roli také v řadě patologických stavů, ke kterým dochází u některých 

neuropsychiatrických onemocnění (Flood and Roberts, 1988, Nasman et al., 1991, 

Grobin et al., 1992, Gasior et al., 1999). 

V diplomové práci se zabývám vlivem neurosteroidů s inhibičním působením 

na N-methyl-D-aspartátový podtyp glutamátových receptorů. Toto téma je důležité, 

neboť se předpokládá, že inhibitory NMDA receptorů by mohly hrát významnou úlohu 

v prevenci rozvoje a při léčbě některých duševních poruch, a to zejména těch, jejichž 

podkladem je excitotoxicky vyvolaná degenerace nervové tkáně. 
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3. Literární přehled 

3.1. NMDA receptory 

L-glutamát je hlavním excitačním neurotransmiterem v savčí centrální nervové 

soustavě. V 80. letech minulého století byla prokázána existence specifických receptorů 

pro glutamát, jejichž aktivace vede přímo k otevření s nimi spojeného iontového kanálu-

tzv. ionotropních glutamátových receptorů (Watkins and Evans, 1981). Tyto receptory 

můžeme rozlišit podle jejich specifického agonisty na tři hlavní skupiny: 

N-methyl-D-aspartátové (NMDA), 

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionátové (AMPA) a kainátové receptory 

(Dingledine et al., 1999). Později byla prokázána existence další skupiny glutamátových 

receptorů, jenž jsou spřaženy s G-proteiny-tzv. metabotropní glutamátové receptory 

(Pin and Acher, 2002). 

NMDA receptory, pojmenované podle jejich selektivního agonisty 

N-methyl-D-aspartátu (NMDA), jsou podtypem glutamátových ionotropních receptorů. 

Jsou mimořádné tím, že jsou aktivovány dvěma agonisty – glutamátem a glycinem – 

jejich současná vazba je vyžadována k tomu, aby došlo k otevření s nimi asociovaného 

iontového kanálu (Johnson and Ascher, 1987, Mayer et al., 1989, Patneau and Mayer, 

1990) který je neselektivně propustný pro kationty, včetně Ca
2+

. 

3.1.1. Význam NMDA receptorů 

Výsledky elektrofyziologických, molekulárně biologických a histochemických 

pozorování prokazují, že prakticky ve všech neuronech a některých gliálních buňkách 

v mozku a míše jsou exprimovány NMDA receptory. Tyto receptory jsou umístěny 

postsynapticky v densitách na excitačních synapsích v CNS (Petralia et al., 2005); 

nicméně mohou být nalezeny i presynapticky a extrasynapticky (Blanke and 

VanDongen, 2009). 

NMDA receptory hrají významnou úlohu ve vývoji, synaptické plasticitě; 

konkrétně v procesech dlouhodobé potenciace (LTP) a deprese (LTD), které vedou 

k dlouhodobým změnám účinnosti synaptického přenosu, což se považuje za podklad 

učení a paměti (Lynch, 2004). 
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Za patologických podmínek jsou extracelulární hladiny glutamátu pravděpodobně 

tonicky zvýšeny. Nadměrnou aktivací NMDA receptorů dochází k hromadění Ca
2+

 

iontů uvnitř buněk, což může vést až k jejich smrti. Tento jev se označuje jako 

excitotoxicita a považuje se za příčinu neuronální degenerace (Olney, 1990, Traynelis et 

al., 2010). Nejprve se předpokládalo, že excitotoxicita je jednoduchou funkcí 

intracelulární koncentrace Ca
2+

. Pozdější studie však prokázaly, že také záleží na cestě, 

kterou Ca
2+

 vstupuje do buňky, a jaké signální dráhy následně aktivuje (Sattler et al., 

1998). Příkladem toho může být skutečnost, že aktivace extrasynaptických NMDA 

receptorů vede k buněčné smrti, avšak v případě synaptických NMDA receptorů, 

po jejichž aktivaci také dochází ke zvýšení intracelulárního Ca
2+

, k buněčné smrti 

nedochází (Sattler et al., 2000). 

Řada experimentálních důkazů svědčí o tom, že excitotoxicitou vyvolaná 

neurodegenerace je podkladem mnoha patologických stavů CNS, jako je např. 

Alzheimerova demence, Parkinsonova choroba, schizofrenie, amyotrofická laterální 

skleróza, Huntingtonova choroba, epilepsie či ischemické poškození (Rothstein, 1995, 

Doble, 1999, Lipton, 1999, Zeron et al., 2001, Doraiswamy, 2003, Dominguez et al., 

2006, Rotaru et al., 2011), což z nich činí možný cíl farmakologické intervence. 

V klinických studiích bylo prokázáno, že v některých případech antagonisté NMDA 

receptorů vykazují příznivý terapeutický účinek, jako například při léčbě Alzheimerovy 

choroby memantinem (Danysz and Parsons, 2003). 

3.1.2. Struktura NMDA receptorů 

NMDA receptory jsou heterotetramery, složené ze dvou GluN1 podjednotek 

vázajících glycin a dvou GluN2 podjednotek, které vážou glutamát, přičemž 

podjednotky jsou v uspořádání 1-2-1-2 (Salussolia et al., 2011); nomenklatura podle 

(Collingridge et al., 2009). Podjednotky glutamátových receptorů jsou integrální 

membránové proteiny obsahující více jak 900 aminokyselinových zbytků. Každá 

podjednotka zahrnuje velkou extracelulární N-terminální doménu (NTD), podílející se 

na podjednotkově-specifické kompletaci receptorů a ligand vázající doménu (LBD), 

významnou pro vazbu agonistů/kompetitivních antagonistů a pro aktivaci receptorů. 

Za nimi následují čtyři membránové domény (M1-M4), z nichž tři jsou 

transmembránové (M1,M3,M4) a druhá (M2) tvoří v membráně intracelulárně 

orientovanou vratnou kličku, přičemž M2 v rámci kompletního tetrameru receptoru 
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tvoří pór iontového kanálu. Intracelulárně směřující C-konec je zapojený v lokalizaci a 

regulaci receptorů (Sobolevsky et al., 2009). Krystalografická analýza odhalila, že 

tetramerní receptor celkově vykazuje dvoučetnou symetrii, přičemž extracelulární NTD 

a LBD domény se vyskytují jako páry lokálních dimerů a M2 domény vytvářející pór 

iontového kanálu sdílejí čtyřčetnou symetrii (Sobolevsky et al., 2009). Krystalografické 

studie také prokázaly, že vazebné místo pro glutamát je tvořeno dvěma doménami: S1 

ležící nad M1 oblastí a S2, která je součástí kličky mezi M3 a M4 doménou (viz obr. 

3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Topologie a architektura NMDA receptorů. (A) Schematické 

znázornění topologie podjednotky NMDA receptorů. N-terminální konec směřuje 

extracelulárně, C-koncová oblast intracelulárně. Segmenty (M1, M3, M4) a M2-klička, 

která vytváří iontový kanál, jsou uloženy v membráně. S1 a S2 domény tvoří vazebné 

místo pro glutamát (Glu). (B) Vzájemné prostorové uspořádání funkčních domén 

podjednotek glutamátových receptorů. N-terminální doména (NTD) se podílí 

na podtypově závislé kompletaci receptorů, jejich dopravě na povrch a farmakologické 

modulaci. Ligand-vázající doména (LBD) je důležitá pro vazbu agonistů a 

kompetitivních antagonistů a aktivaci receptoru. Membránové domény (MD) se podílejí 

na tvorbě iontového kanálu. (C) Architektura membránových oblastí. Zobrazeny jsou 

čtyři podjednotky s iontovým kanálem uprostřed. (B) a (C) upraveno podle (Sobolevsky 

et al., 2009). 
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Iontový kanál asociovaný s NMDA receptory se skládá z vodou vyplněného póru 

rozděleného zúžením na intracelulární a extracelulární vestibul. Intracelulární vestibul je 

tvořen M2 kličkami (Kuner et al., 1996). K extracelulárnímu vestibulu přispívají 

aminokyselinové zbytky N-terminální části M1 oblasti, C-koncová oblast M3 domény a 

N-terminální oblast M4 domény, které tvoří povrchové části, a M3 doména tvořící jádro 

vestibulu (Beck et al., 1999, Sobolevsky et al., 2002a).  

Genové studie objasnily, že geny kódující podjednotky ionotropních 

glutamátových receptorů tvoří minimálně šest sekvenčně příbuzných rodin. Gen 

pro GluN1 podjednotku se vyskytuje v osmi sestřihových variantách, které se liší 

přítomností či absencí exonu 5 v N-koncové části či exony 21 a 22 v C-terminální 

oblasti (Hollmann et al., 1993, Zukin and Bennett, 1995). Na základě přítomnosti či 

nepřítomnosti exonu 5 v N-koncové oblasti se sestřihové varianty rozlišují na 1a a 1b 

podtyp (Moriyoshi et al., 1991). Naproti tomu rozlišujeme čtyři typy GluN2 

podjednotek, označovaných písmeny A-D, které jsou kódovány čtyřmi různými geny 

(Dingledine et al., 1999). Různé sestřihové varianty GluN1 podjednotky a odlišné 

podtypy GluN2 podjednotky se liší svými funkčními i farmakologickými vlastnostmi 

(Vicini et al., 1998). 

Podjednotkové složení NMDA receptorů se mění během vývoje, je specifické 

pro daný buněčný typ a může být odlišně regulováno v různých oblastech mozku. 

Například v neonatálním mozku potkana jsou převážně exprimovány GluN2B a 

GluN2D podjednotky, které jsou během vývoje nahrazeny GluN2A podjednotkou, a 

v některých oblastech (např. mozečku) také GluN2C podjednotkou (Cull-Candy et al., 

2001, Paoletti, 2011). Kromě toho bylo zjištěno, že v hipokampu dospělého potkana 

jsou GluN2B podjednotky přednostně umístěny extrasynapticky, zatímco GluN2A 

podjednotky jsou spíše přítomny na synapsích (Tovar and Westbrook, 1999). 

3.1.3. Funkční vlastnosti NMDA receptorů 

3.1.3.1. Aktivace NMDA receptorů 

Na rozdíl od ostatních glutamátových ionotropních receptorů, aktivace 

tetramerních GluN1/GluN2 receptorů vyžaduje současné navázání dvou molekul 

glutamátu, vážícího se na GluN2 podjednotku jako agonista (Anson et al., 1998), a dvou 

molekul glycinu, který se váže na GluN1 podjednotku jako koagonista (Wafford et al., 
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1995). Aktivované receptory jsou propustné pro Na
+
 a K

+
 a mají také vysokou 

propustnost pro Ca
2+

. NMDA receptory, které jsou tvořeny GluN1-1a/GluN3A nebo 

GluN3B podjednotkami, jsou aktivovány pouze glycinem (Chatterton et al., 2002). Tyto 

receptory jsou však propustné pouze pro Na
+
. 

Zatímco non-NMDA receptory vykazují kinetiku aktivace, deaktivace 

na milisekundové časové škále, NMDA receptory jsou pomalejší s odpovídajícími 

molekulárními pochody na škále desítek až stovek milisekund (Paoletti and Neyton, 

2007). 

Z elektrofyziologických měření na kultivovaných hipokampálních neuronech 

vyplývá, že po výlevu glutamátu z presynaptického zakončení během excitačního 

synaptického přenosu se krátkodobě (přibližně na 1 ms) zvýší jeho koncentrace až 

na milimolární úroveň (~ 1 mM) (Clements et al., 1992). Glutamát pak aktivuje 

ionotropní glutamátové receptory na postsynaptické membráně a vzniká excitační 

postsynaptický proud (EPSP), který se skládá z rychlé AMPA/kainátové komponenty a 

pomalé komponenty zprostředkované NMDA receptory (Forsythe and Westbrook, 

1988). Pomalý průběh NMDA složky souvisí s aktivační kinetikou NMDA receptoru. 

Pro popis kinetických stavů NMDA receptoru bylo navrženo pěti-stavové schéma, 

dostatečné k objasnění tvaru makroskopických odpovědí vyvolaných rychlou aplikací 

glutamátu. Toto schéma zahrnuje pět možných konformačních stavů NMDA receptoru: 

zavřený bez navázaného agonisty (R), s jedním (AR) či dvěma (A2R) navázanými 

agonisty; otevřený (A2RO) a desenzitizovaný (A2RD) stav viz obr. 3.2 (Lester and Jahr, 

1992). 

Přechod mezi A2R a A2RO stavem je určen rychlostními konstantami otevírání a 

zavírání (β a α), které udávají pravděpodobnost otevření (Po) iontového kanálu (Po = β / 

(β+α)) (Huettner and Bean, 1988). Hodnoty Po vypočítané pomocí konstant α a β 

potvrzují i experimenty s napěťově závislým blokátorem otevřeného iontového kanálu 

(5S,10R)-(+)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5,10-imin maleátem 

(MK-801) (Jahr, 1992). Získaná data naznačují, že v přítomnosti saturující koncentrace 

glutamátu se pouze část (~ 10 %) iontových kanálů nachází v otevřeném (A2RO) stavu, 

zatímco ostatní jsou ve stavu zavřeném (A2R)  i přes to, že je receptor plně aktivován 

agonistou (Jahr, 1992, Rosenmund et al., 1995). 
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Rychlost deaktivace je určena několika faktory – rychlou komponentou deaktivace 

NMDA receptory zprostředkované složky EPSP (zpravidla v desítkách milisekund), 

která je dána hlavně rychlostní konstantou přechodu receptoru do desenzitizovaného 

stavu (kD), a pomalou komponentou deaktivace, jež je charakterizována rychlostí, 

s jakou receptor resenzitizuje (kR), a s kterou se odvazuje glutamát (kA-) viz obr. 3.2 

(Lester and Jahr, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Desenzitizace NMDA receptorů 

Analýza proudových odpovědí snímaných z celých buněk i z jednotlivých 

iontových kanálů naznačuje, že odpovědi ionotropních glutamátových receptorů 

desenzitizují, což znamená, že receptor se stane refrakterní k další aplikaci agonisty. 

Desenzitizace je jev, kdy dochází k časově závislému snížení odpovědi receptorů během 

aplikace agonisty, což je charakteristické pro většinu chemicky aktivovaných iontových 

kanálů (Katz and Thesleff, 1957). Rozlišujeme minimálně tři typy desenzitizace: tzv. 

glycin- závislou (Mayer et al., 1989), glycin- nezávislou (Sather et al., 1992) a závislou 

na Ca
2+

 (Rosenmund and Westbrook, 1993, Vyklicky, 1993). 

Ke glycin-závislé desenzitizaci dochází v přítomnosti saturující koncentrace 

glutamátu a při nízkých (nesaturujících) koncentracích glycinu. Bylo zjištěno, že mezi 

Obrázek 3.2 Schematické znázornění kinetických přechodů NMDA receptoru.     
Model aktivační kinetiky iontového kanálu NMDA receptoru. Symboly: (A) molekula 

agonisty glutamátového vazebného místa, (R) NMDA receptor, (AR) a (A2R) receptor 

s jedním či dvěma navázanými agonisty, (A2RO) otevřený stav iontového kanálu 

spojeného s NMDA receptorem, (A2RD) desenzitizovaný stav NMDA receptoru, (kA+) a 

(kA-) rychlostní konstanty vazby a odvazování agonisty glutamátového vazebného 

místa, (α) a (β) rychlostní konstanty otevírání a zavíraní iontového kanálu spojeného 

s NMDA receptorem, (kR) a (kD) rychlostní konstanty desenzitizace a resenzitizace 

NMDA receptoru. Upraveno podle (Lester and Jahr, 1992). 
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vazebnými místy pro glutamát a glycin existuje negativní alosterické spojení. Během 

vazby glutamátu na NMDA receptor se snižuje jeho afinita pro glycin. Vzhledem 

k tomu, že pro aktivaci receptoru je nezbytné, aby byli navázáni oba koagonisté 

(glutamát i glycin), dochází k postupnému poklesu odpovědi v důsledku disociace 

glycinu z NMDA receptoru (Mayer et al., 1989). Tuto formu desenzitizace lez omezit či 

úplně odstranit zvýšením koncentrace glycinu v extracelulárním roztoku  (Vyklicky et 

al., 1990a, McBain and Mayer, 1994).  

Jak nativní, tak rekombinantní receptory vykazují jistý stupeň desenzitizace i 

v přítomnosti saturující koncentrace glycinu. Označujeme ji jako glycin- nezávislou a 

k jejímu zvýšení dochází např. během snímání z izolovaného membránového terčíku, 

kdy se NMDA receptor zbaví kontaktu s intracelulárními komponentami buňky, avšak 

její molekulární podklad nebyl dosud objasněn (Sather et al., 1992). Vzhledem k tomu, 

že iontové kanály NMDA receptorů mají vysokou propustnost pro Ca
2+

, během jejich 

aktivace se zvyšuje intracelulární koncentrace vápníku, dochází k postupnému snížení 

amplitudy proudových odpovědí
 
a následné inaktivaci NMDA receptorů (Rosenmund 

and Westbrook, 1993, Vyklicky, 1993).  

3.1.4. Farmakologie NMDA receptorů 

Studium působení přirozeně se vyskytujících látek s alosterickým modulačním 

účinkem na NMDA receptory nám umožňuje poznat mechanismy, jakými je aktivita 

receptorů regulována za normálních i patologických stavů, současně umožňuje pochopit 

funkci samotného receptoru a dává prostor pro vývoj nových farmaceutických látek. 

Aktivita NMDA receptorů je modulována velkým množstvím strukturně odlišných 

látek. Na základě mechanismu jejich působení rozlišujeme následující skupiny 

antagonistů: 

a) kompetitivní antagonisté, vážící se do glutamátového či glycinového vazebného 

místa (např. D,L-2-amino-5-fosfonovalerová kyselina, conantokin-R, kynurenová 

kyselina) 

b) blokátory otevřeného iontového kanálu, jejichž vazebné místo se nachází v póru 

iontového kanálu (např. Mg
2+

, MK-801, memantin, fencyklidin, ketamin) 
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c) nekompetitivní antagonisté, vázající se mimo vazebná místa pro glutamát a 

glycin, a také mimo pór iontového kanálu (např. Zn
2+

, Cu
2+

, H
+
, polyaminy, 

ifenprodil, neurosteroidy) 

Účinek různých látek je často závislý na podjednotkovém složení NMDA 

receptoru. Mnoho antagonistů NMDA receptoru vykazuje selektivní afinitu závislou 

na přítomnosti určitého typu GluN2 podjednotky. Například ifenprodil je selektivním 

antagonistou GluN2B podjednotky (Williams, 1993), zatímco třeba conantokin-R, což 

je toxin měkkýše Conus radiatus, vykazuje inhibiční selektivitu vůči receptorům 

obsahujícím buď GluN2C, nebo GluN2D podjednotku (White et al., 2000).  

3.1.4.1. Kompetitivní antagonisté 

Mezi typické kompetitivní antagonisty glutamátového vazebného místa na NMDA 

receptoru patří fosfonoderiváty aminokyselin, jako např. D,L-2-amino-5-fosfonovalerová 

kyselina (Davies et al., 1982). Účinek těchto látek na NMDA receptory závisí 

na podtypu GluN2 podjednotky, kde je glutamátové místo lokalizováno (Anson et al., 

1998).  

Přestože vazebné místo pro glycin se nachází na GluN1 podjednotce, hodnoty EC50 

pro glycin jsou ovlivněny také typem přítomné GluN2 podjednotky (Ishii et al., 1993). 

Fyziologickým kompetitivním antagonistou glycinového vazebného místa je kyselina 

kynurenová, která se však s nižší afinitou váže i do glutamátového místa. Selektivním 

antagonistou glycinového místa je pak derivát kyseliny kynurenové - 

5,7-dichlorokynureát (Leeson et al., 1991). 

3.1.4.2.  Blokátory otevřeného iontového kanálu 

Kladně nabité látky mají obecně tendenci při záporných hodnotách membránového 

potenciálu přecházet z extracelulárního prostředí intracelulárně. V případě, že mají 

velikost větší, než je průměr póru otevřeného iontového kanálu, nemohou volně projít 

přes membránu do buněk a dojde k blokádě iontového kanálu NMDA receptoru, která 

brání vtoku Ca
2+

 a Na
+
. Míra blokády je napěťově závislá, což je charakteristickým 

znakem všech látek vážících se uvnitř póru iontového kanálu (Woodhull, 1973). 

Blokáda receptoru však může nastat pouze v přítomnosti agonisty, tj. po otevření 

asociovaného kanálu. Tento mechanismus působení je označován jako akompetitivní, 

neboli tzv. „use-dependentní“ (Rogawski, 1993). 
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Za normálních podmínek jsou iontové kanály NMDA receptorů blokovány 

fyziologickou koncentrací (~ 1 mM) Mg
2+

 napěťově závislým způsobem, přičemž 

depolarizací buňky je tento blok odstraněn (Evans et al., 1977). Z fyziologického 

hlediska má tato interakce Mg
2+

 s NMDA receptorem velký význam, neboť 

k ionotropnímu projevu účinku NMDA receptorů dochází až po předchozí účinné 

depolarizaci membrány, vyvolané zpravidla aktivací AMPA/kainátových receptorů. 

Analýza jednotkových proudů NMDA receptorů aktivovaných v přítomnosti různých 

koncentrací Mg
2+

  odhalila, že jednotlivá otevření kanálu jsou přerušována krátkými 

nevodivými stavy, jejich počet je závislý na extracelulární koncentraci Mg
2+

  a 

na membránovém potenciálu (Nowak et al., 1984). 

Schopnost blokovat otevřený stav iontového kanálu mají i někteří další napěťově 

závislí antagonisté NMDA receptoru, působící tzv. akompetitivním mechanismem, jenž 

mají potenciál pro klinické využití u neurotoxických stavů, které jsou spojené 

s nadměrnou aktivací NMDA receptorů. V klinických studiích byli nejprve testováni 

zástupci skupiny arylcyklohexylaminů – fencyklin a dizocilpin (Lodge and Johnson, 

1990), kteří jsou schopni dlouhodobě blokovat kanál spojený s NMDA receptorem 

(Huettner and Bean, 1988). Následně se do popředí zájmu dostala anestetika, jako je 

ketamin (Lodge and Johnson, 1990), avšak později bylo zjištěno, že tyto látky vykazují 

silné nežádoucí psychomimetické účinky. Z dosud známých blokátorů otevřeného stavu 

NMDA receptorového kanálu se v klinických studiích nejlépe osvědčil  memantin 

(Lipton, 1993). 

3.1.4.3.  Nekompetitivní antagonisté 

Některé ionty, především při nízkých koncentracích, inhibují odpovědi NMDA 

receptorů napěťově nezávislým způsobem (např. Zn
2+

), tudíž se předpokládá, že 

k navázání iontu na proteinovou strukturu receptoru dochází mimo oblast iontového 

kanálu. Histochemickými studiemi bylo prokázáno, že zinek je přítomen v savčí CNS, 

je uvolňován během synaptického přenosu, kdy dosahuje až 300 µM koncentrace, která 

je schopna modulovat aktivitu NMDA receptorů (Assaf and Chung, 1984). Sledováním 

vlivu Zn
2+

 na aktivitu jednotlivých kanálů NMDA receptoru na izolovaných 

membránových terčících bylo zjištěno, že Zn
2+

 snižuje frekvenci a průměrnou dobu 

otevření iontových kanálů napěťově nezávislým způsobem (Legendre and Westbrook, 

1990). Zinek však vykazuje při vyšších koncentracích i napěťově závislý způsob 
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blokády, který je pravděpodobně zprostředkován navázáním Zn
2+

 do vazebného místa 

pro Mg
2+

 v rámci póru iontového kanálu. Napěťově nezávislý účinek zinku se nejspíše 

projevuje prostřednictvím specifického vazebného místa, neboť Zn
2+

 nekompetuje 

s vazebnými místy pro glutamát a glycin, přičemž vyšší citlivost vůči inhibici Zn
2+

 

vykazují NMDA receptory obsahující GluN2A podjednotku (Paoletti et al., 1997). 

Vazebné místo pro vysokoafinitní působení Zn
2+

 se pravděpodobně nachází 

v rámci NTD-domény GluN2 podjednotky (Gielen et al., 2009). 

N-terminální doména NMDA receptorů zahrnuje také vazebná místa 

pro polyaminy, protony a ifenprodil (Paoletti and Neyton, 2007, Mony et al., 2009). 

Účinek těchto látek na NMDA receptory bude podrobněji popsán v následujících 

podkapitolách. 

 3.1.4.3.1. Protony 

Funkce NMDA receptorů je dále ovlivněna H
+
, jejichž extracelulární koncentrace 

se během neuronální aktivity mění, a to jak kyselým, tak alkalickým směrem (Krishtal 

et al., 1987). Elektrofyziologická měření ukázala, že proudové odpovědi NMDA 

receptorů jsou při snížení hodnoty pH inhibovány, zatímco při zvýšeném pH jsou 

potencovány (Tang et al., 1990, Traynelis and Cull-Candy, 1990, Vyklicky et al., 

1990b). Fyziologické pH je blízké hodnotě EC50 pro působení protonů na GluN2B 

podjednotku NMDA receptorů, z čehož vyplývá, že tyto receptory jsou 

za fyziologických podmínek tonicky inhibovány. Mechanismus protonové inhibice je 

napěťově nezávislý a vede ke snížení frekvence otevírání iontových kanálů spojených 

s NMDA receptory, bez vlivu na jejich průměrnou dobu otevření a jednotkovou 

vodivost (Tang et al., 1990). Kompetitivní antagonismus mezi H
+
 a glycinovým či 

glutamátovým vazebným místem nebyl prokázán (Tang et al., 1990). Předpokládá se 

proto přítomnost specifického vazebného místa pro H
+
, které je umístěno 

na extracelulární straně receptoru. Inhibice H
+
 je ovlivněna alternativním sestřihem 

GluN1 podjednotky v N-terminální oblasti (Traynelis et al., 1995). Protonová inhibice 

NMDA receptorů představuje ochranný mechanismus při nadměrné synaptické aktivitě, 

kdy reguluje vtok Ca
2+

 kanály NMDA receptorů. Během excitačního synaptického 

přenosu dochází v synaptické štěrbině k přechodné acidifikaci vedoucí k inhibici 

NMDA složky EPSP (Edmonds et al., 1995). Koncentrace H
+
 také významně ovlivňuje 
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působení dalších modulátorů (např. Zn
2+

, ifenprodilu, polyaminů) na NMDA receptory 

(Dingledine et al., 1999). 

3.1.4.3.2. Polyaminy 

Endogenní alifatické polyaminy, jako spermin či spermidin, se vyskytují v CNS 

jako přirozené metabolity v poměrně vysokých koncentracích. Vliv polyaminů 

na NMDA receptory je potenciační i inhibiční. Potenciace odpovědí NMDA receptorů 

nastává při nízkých koncentracích sperminu a skládá se ze dvou komponent: glycin-

závislé a glycin-nezávislé. Glycin-závislá potenciace spočívá v přibližně trojnásobném 

zvýšení afinity glycinu vůči GluN1/GluN2A-B receptorům, přičemž míra potenciace 

není ovlivněna typem GluN1 podjednotky (Masuko et al., 1999). Naproti tomu 

glycin-nezávislá potenciace, která byla pozorována pouze u GluN1/GluN2B receptorů, 

závisí na přítomnosti určitého podtypu GluN1-(1a-4a) podjednotky (Durand et al., 

1993). S rostoucí extracelulární koncentrací sperminu dochází k napěťově závislé 

inhibici odpovědí GluN1/GluN2A-B receptorů (Benveniste and Mayer, 1993). 

3.1.4.3.3. Ifenprodil 

Ifenprodil patří mezi fenyethanolaminy a byl původně vyvinut jako vazodilatační 

činidlo (Adeagbo and Magbagbeola, 1985). Následně bylo zjištěno, že vykazuje 

neuroprotektivní účinky ovlivněním aktivity různých typů ionotropních receptorů 

(Tamura et al., 1993). Účinek ifenprodilu na NMDA receptory je silně závislý 

na přítomnosti určitého podtypu GluN2 podjednotky. Ifenprodil inhibuje napěťově 

nezávislým způsobem odpovědi GluN1/GluN2B receptorů, avšak na GluN1/GluN2A 

receptory působí pouze ve vysokých koncentracích, navíc napěťově závislým 

mechanismem. Afinita ifenprodilu vůči GluN1/GluN2B receptorům je přibližně 400krát 

vyšší (IC50= 0,34 µM) než pro GluN1/GluN2A receptory (IC50= 146 µM), přičemž 

GluN1/GluN2C-D receptory jsou k nízkým koncentracím ifenprodilu necitlivé 

(Williams, 1993). 

3.1.4.3.4. Neurosteroidy 

Z farmakologických studií vyplývá, že některé sulfátové steroidy mohou 

modulovat funkci NMDA receptorů jak inhibičním, tak potenciačním způsobem. 

Například pregnanolon sulfát (3α5βS) působí na odpovědi NMDA receptorů inhibičně, 

naproti tomu pregnenolon sulfát (PS) má potenciační účinek (Wu et al., 1991, Park-



21 
 

Chung et al., 1994). Je zajímavé, že tyto steroidy lišící se pouze přítomností dvojné 

vazby, vykazují odlišný modulační účinek na NMDA receptory.  

Potenciační účinek pregnenolon sulfátu je nezávislý na membránovém potenciálu, 

a tudíž nepůsobí prostřednictvím vazby do póru iontového kanálu. Vzájemné působení 

PS a glutamátu či glycinu je nekompetitivní povahy, takže se PS neváže ani 

do vazebných míst pro agonisty na NMDA receptoru (Wu et al., 1991, Malayev et al., 

2002). Tyto výsledky naznačují existenci samostatného extracelulárně lokalizovaného 

vazebného místa pro PS, které je však odlišné od inhibičního vazebného místa 

pro 3α5βS (Park-Chung et al., 1997). Studium molekulárních mechanismů 

potenciačního působení PS naznačuje, že tento steroid zvyšuje pravděpodobnost 

otevření (Po) iontového kanálu NMDA receptoru (Horak et al., 2004). Potenciační 

účinek PS také závisí na podjednotkovém složení NMDA receptoru, kdy receptory 

složené z GluN1/GluN2A-B podjednotek jsou přibližně čtyřikrát více potencovány, 

nežli receptory obsahující GluN1/GluN2C-D podjednotky (Horak et al., 2006). 

 Modulační účinek inhibičních neurosteroidů na NMDA receptory je podrobně 

popsán v následující kapitole (viz 3.2.). 

3.2. Inhibiční neurosteroidy  

Neurosteroidy jsou endogenní steroidy, syntetizované de novo v centrálním 

nervovém systému (Coprechot et al. 1981). Jedná se o 3β-hydroxy-Δ5-derivaty 

syntetizované z cholesterolu nebo ze steroidních prekurzorů importovaných 

z periferních zdrojů (Baulieu, 1998). Hlavní účinek těchto látek je zprostředkován 

interakcemi s chemicky ovládanými iontovými kanály, jedná se o glutamátové, 

GABAA, glycinové a nikotinové acetylcholinové receptory (Wu et al., 1990, 1991, 

Bullock et al., 1997). 

Bylo ukázáno, že modulační účinek neurosteroidů ovlivňující aktivitu chemicky 

aktivovaných iontových kanálů hraje roli v řadě fyziologických procesů jako učení a 

vývoj, stejně jako v některých neuropsychiatrických poruchách (Flood and Roberts, 

1988, Nasman et al., 1991, Grobin et al., 1992, Vallee et al., 1997, Reddy, 2010). 

Na základě inhibičního působení steroidů na NMDA receptory bylo ukázáno, že 

syntetický analog pregnanolon sulfátu (pregnanolon-hemisukcinát ester) má 

neuroprotektivní účinek jak v in vitro, tak in vivo modelu neurodegenerace, což 

naznačuje jejich potenciální terapeutické využití (Weaver et al., 1997, Lapchak, 2004). 



22 
 

3.2.1. Strukturní determinanty inhibičních neurosteroidů 

Pro inhibiční účinek steroidu je vyžadována záporně nabitá skupina na C3 uhlíku 

steroidního jádra, a dále takové prostorové uspořádání chirálních uhlíků C3 a C5, které 

dává molekule lomený tvar (viz obr. 3.3B) (Park-Chung et al., 1997, Weaver et al., 

2000, Borovska et al., 2011, Rambousek et al., 2011). 

 

 

 

 

 

Strukturálně funkční analýzy 10 syntetizovaných derivátu s různými substituenty 

na uhlících C3 a C7 naznačují, že nejúčinnějším inhibitorem NMDA receptorů je 

pregnanolon sulfát (3α5βS), pro nějž byla stanovena hodnota IC50 = 47 μM (Stastna et 

al., 2009). Chemická struktura steroidu znázorněna na obr. 3.3A. Nicméně není zatím 

jasné, které strukturní determinanty tohoto steroidu jsou kritické pro jeho účinek 

na NMDA receptory. 

3.2.2. Účinek pregnanolon sulfátu (3α5βS) na NMDA receptory 

Pregnanolon sulfát (3α5βS; 20-oxo-5β-pregnan-3α-yl sulfát) je neurosteroid, 

přirozeně se vyskytující v mozku savců, kde je schopný modulovat funkci celé řady 

iontových kanálů (NMDA, AMPA, kainátové, GABAA) (Park-Chung et al., 1994, Park-

Chung et al., 1999). Na NMDA receptory působí 3α5βS inhibičně, a to sice snížením 

pravděpodobnosti otevření NMDA receptorového kanálu (Petrovic et al., 2005). 

Vykazuje slabší inhibiční účinek na odpovědi NMDA receptorů vyvolané 

synapticky uvolněným glutamátem, nežli na tonicky aktivované agonistou (Petrovic et 

Obrázek 3.3 Struktura inhibičních neurosteroidů. (A) Chemická struktura 

pregnenolon sulfátu (3α5βS). (B) Prostorový model ukazující β-konfiguraci na C5 

uhlíku steroidního jádra, která dává molekule steroidu lomený tvar. 
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al., 2005, Sedlacek et al., 2008). Nedávné pokusy naznačily, že inhibice NMDA 

receptorů 3α5βS souvisí se změnou poměru receptorů v desensitizovaném a 

nedesensitizovaném stavu (Kussius et al., 2009).   

Pokusy, kde byl 3α5βS preaplikován či komplikován spolu s agonistou, ukazují, že 

inhibiční účinek 3α5βS na NMDA receptory závisí na aktivaci receptoru, a naznačují 

tzv. use-dependentní mechanismus působení tohoto neurosteroidu (Petrovic et al., 

2005). Daný mechanismus předpokládá navázání látky do vazebného místa, které je 

dostupné až po aktivaci receptoru agonistou, podobně jako je tomu u blokátorů 

otevřeného iontového kanálu. Na rozdíl od nich však je míra inhibice vyvolaná 3α5βS 

nezávislá na membránovém potenciálu buňky, což naznačuje, že 3α5βS nepůsobí jako 

blokátor otevřeného iontového kanálu (Park-Chung et al., 1994, Petrovic et al., 2005).  

Řada experimentů prokázala, že k inhibičnímu působení 3α5βS nedochází 

mechanismem kompetitivní inhibice vazebného místa pro glutamát ani glycin (Park-

Chung et al., 1994, Abdrachmanova et al., 2001, Petrovic et al., 2005). Inhibiční účinek 

3α5βS na NMDA receptorem vyvolané odpovědi není citlivý vůči pH pro všechny čtyři 

(GluN2A-D) podjednotkové kombinace, což naznačuje, že zde nedochází k funkčnímu 

spřažení mezi modulačním místem pro 3α5βS a protonovým senzorem (Kostakis et al., 

2011). 

Výsledky naší laboratoře naznačují, že kinetika vazby a odvazování inhibičního 

steroidu je pomalá a není typická pro jednoduchou interakci receptoru s ligandem 

ve vodném prostředí (Borovska et al., 2011). Tento závěr je dále podpořen experimenty 

s cyklodextriny, ve kterých některé jejich formy urychlovaly kinetiku návratu 

ze steroidem indukované inhibice. Cyklodextriny  jsou cyklické sloučeniny tvořené 

několika molekulami cukrů, jež jsou schopny ve svém centru udržovat hydrofobní látky, 

jako například cholesterol uvolněný z plazmatické membrány (Yancey et al., 1996, 

Szejtli, 1998). Navíc bylo prokázáno, že existuje korelace mezi inhibičním účinkem 

steroidních analogů a jejich lipofilicitou. Tyto výsledky nepřímo naznačují význam 

membrány a membránových oblastí pro působení inhibičních steroidů. 

3.2.2.1. Vazebné místo- předchozí hledání 

 Výsledky farmakologických studií poskytují silnou podporu pro existenci 

samostatného vazebného místa pro 3α5βS (Park-Chung et al., 1997), avšak přesná 

identifikace tohoto místa na molekule NMDA receptoru se zatím nezdařila. 
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Během pokusů, kdy byl daný neurosteroid aplikován buď extracelulárně, nebo 

intracelulárně, bylo zjištěno, že 3α5βS působí výhradně z extracelulární části NMDA 

receptoru (Park-Chung et al., 1997, Petrovic et al., 2005). Z obdobných experimentů 

dalších autorů (Malayev et al., 2002, Stoll et al., 2007) lze usuzovat, že se vazebné 

místo nachází na extracelulární části GluN2 podjednotky. 

Inhibiční působení 3α5βS je závislé na přítomnosti určitého podtypu GluN2 

podjednotky:  3α5βS vykazuje přibližně dvakrát nižší účinek na receptory obsahující 

GluN2A nebo GluN2B podjednotku, nežli na receptory obsahující GluN2C/D 

podjednotky, přičemž účinek na nativní receptory kultivovaných hipokampálních 

neuronů je podobný rekombinantním GluN1/GluN2B receptorům (Petrovic et al., 

2005). Naproti tomu přítomnost různých sestřihových variant GluN1 podjednotky 

(GluN1-1a či GluN1-1b) nemá vliv na míru inhibice vyvolanou 3α5βS, neboť schopnost 

3α5βS inhibovat glutamátem vyvolané odpovědi se pro GluN1-1a/GluN2B a 

GluN1-1b/GluN2B receptory výrazně nelišila (Petrovic et al., 2005). 

Pokusy s chimérickými podjednotkami, u kterých byla extracelulární smyčka mezi 

třetí a čtvrtou transmembránovou doménou GluN2A/GluN2B podjednotky nahrazena 

odpovídajícím úsekem z GluN2C podjednotky, zdůraznily význam této kličky 

pro působení 3α5βS na NMDA receptory (Petrovic et al., 2005). Tyto výsledky však 

také naznačují, že zde mohou být další strukturní nebo funkční charakteristiky receptoru 

ovlivňující účinek neurosteroidu. M3-M4 smyčka se tedy pravděpodobněji bude podílet 

na přenosu signálu, nežli na tvorbě vazebného místa pro inhibiční steroidy. 
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4. Cíle diplomové práce 

 

 Pomocí kinetické analýzy rychlosti návratu odpovědi po odmytí 

steroidu přispět k poznání vazebného místa, kde steroid působí. 

 

 

 Pomocí molekulární techniky bodových mutací lokalizovat 

aminokyselinové zbytky na molekule NMDA receptoru, které by 

mohly tvořit vazebné místo pro inhibiční neurosteroidy.  
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5. Materiál a metody 

Připravili jsme mutantní formy receptoru vnesením bodových mutací do sekvence 

genu pro GluN2B podjednotku. K pokusům jsme použili kulturu HEK293T buněk, 

které jsme transfekovali cDNA konstrukty nesoucí nativní a mutantní formy 

podjednotek NMDA receptorů. Na transfekovaných HEK293T buňkách jsme následně 

prováděli elektrofyziologická měření metodou terčíkového zámku. Elektrofyziologické 

snímání metodou terčíkového zámku má tu výhodu, že velikost odpovědí získaná 

proudovým měřením je závislá pouze na množství a vlastnostech agonistou 

aktivovaných iontových kanálů, tudíž umožňuje kvantitativní analýzu, z které lze přímo 

usuzovat na funkci iontových kanálů. Rychlý aplikační systém, vyvinutý naší laboratoří, 

s časovou konstantou koncentračních změn aplikovaných látek v okolí snímané buňky 

kolem 10 ms, pak umožňuje studium kinetických vlastností chemicky aktivovaných 

iontových kanálů. 

5.1. Chemikálie 

Použité chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma nebo Trocris Cookson Ltd. 

Neurosteroid 3α5βS byl syntetizován v laboratoři RNDr. Hany Chodounské CSc. 

(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) podle dříve publikované metody 

(Arnostova et al., 1992)  a jeho čistota (>98%) byla opakovaně testována pomocí 

nukleární magnetické rezonance, tenkovrstevné chromatografie a elementární analýzy. 

 5.2. Kultivace a transfekce HEK 293 buněk 

Na pokusy jsme použili buněčnou linii lidských embryonálních ledvinných buněk  

HEK293T (American Type Culture Collection, ATTC No. CRL1573). Buňky byly 

kultivovány v Opti-mem I (Gibco BRL, Invitrogen) mediu s 5% fetálním bovinním 

sérem při teplotě 37°C v inkubátoru v  atmosféře 5% CO₂ nasycené vodní parou. Buňky 

byly pěstovány na miskách potažených poly-L-lyzinem a den před transfekcí byly 

nasazeny na 24-jamkové destičky (v hustotě 2 × 10⁵ buněk na jamičku) v 0,5 ml 

kultivačního média. 

HEK293T buňky jsme transfekovali rekombinantní cDNA kódující přirozený nebo 

mutantní typ NMDA receptoru. Spolu s receptorem byl do HEK293T buněk vnesen 

také zelený fluorescenční protein (GFP), sloužící k identifikaci úspěšně 
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transfekovaných buněk. Použili jsme následující genové konstrukty: GluN1-1a 

podjednotka (GenBank accession no. U08261) (Hollmann et al., 1993) v pcDNA 

I/AMP vektoru (dar od Dr. G. Westbrook; Vollum institute); GluN2B podjednotka 

(GenBank accession no. M91562) (Monyer et al., 1992) v RK7 vektoru (dar od Dr. S. 

Vinciniho, Georgetown University School of Medicine); Zelený fluorescenční protein 

(GFP) v pQBI 25 vektoru (Takara Bio Inc.); GluN2BΔC podjednotka s vloženým stop 

kodónem GluN2B844stop (Horak et al., 2008) (dar od Dr. M. Horáka, Fyziologický ústav 

AV ČR). 

5.2.1. Průběh transfekce  

K transfekční směsi, obsahující celkově 0,9 µg rekombinantní cDNA (GluN1-1a 

(0,35 µg), GluN2B (0,35 µg) a GFP (0,2 µg)), jsme přidali 0,9 µl činidla MATra 

(Magnet-Assisted Transfection; IBA). Transfekční směs jsme po 20 minutové inkubaci 

přidali ke konfluentním buňkám na 24-jamkové destičce, kterou jsme umístili 

na magnetickou podložku do termostatu. Po 15 minutách jsme buňky trypsinizovali a 

resuspendovali v Opti-mem I kultivačním médiu s 1% fetálním bovinním sérem, 

doplněném o inhibitory NMDA receptorů (aby se snížil podíl buněk ohrožených 

buněčnou smrtí po expresi NMDA receptorů) : 1 mM D,L-APV, 3 mM ketamin a 20 mM 

MgCl₂. Do media byla navíc přidána antibiotika (Penicilin, Streptamycin) v poměru 

1:100 jako protekce před bakteriální infekcí. Buňky jsme pasážovali na Petriho misky 

(ø 33 mm) s vloženými sklíčky potaženými kolagenem a poly-L-lyzinem. 

Elektrofyziologická měření byla prováděna 24-48 h po ukončení transfekce. 

5.3. Příprava mutantních receptorů 

Provedli jsme čtyři bodové mutace v rámci sekvence genu pro GluN2B 

podjednotku: S645A, Y646A , T647A a A651T (Sobolevsky et al., 2002b, Kostakis et 

al., 2011). V prvém kroku jsme navrhli 8 komplementárních primerů o délce minimálně 

30 oligonukleotidů s bodovou záměnou přibližně uprostřed, tak aby obsahovaly co 

nejvíce C-G párů. Deleci N-terminální domény jsme do genů kódujících GluN2B (či 

GluN1-1a) podjednotky zavedli pomocí primerů s vydeletovanými zbytky mezi 

pozicemi 32 až 386 aminokyselinové sekvence. Primery byly syntetizovány u firmy 

VBC Genomic. Mutace jsme vnášeli do genu kódujícího GluN2B (či GluN1-1a) 

podjednotku NMDA receptorů metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) 



28 
 

za použití chemické soupravy QuickChange® XL Site Directed Mutagenesis Kit 

(Strategene) dle postupu doporučeného výrobcem. Mutovanou DNA jsme namnožili 

v transformovaných bakteriích kmene Escherichia coli DH5α ((supE44, ΔlacU169 

(Фlac ZΔM15), hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1)). Izolaci plazmidové 

DNA jsme prováděli podle výrobcem doporučeného postupu za použití soupravy 

Quiagen® Plasmid Mini Kit. Koncentraci získané DNA jsme stanovili 

spetktrofotometricky (NanoDrop Technologies) programem pro dsDNA. Správnost 

mutantních konstruktů jsme ověřili sekvenací (Středisko sekvenování 

Mikrobiologického ústavu AV ČR). 

5.4. Elektrofyziologická měření 

Pro měření elektrických proudů, protékajících přes plasmatickou membránu buněk 

exprimujících NMDA receptory, jsme použili metodu terčíkového zámku v konfiguraci 

snímání z celé buňky (whole-cell patch clamp). Proudové odpovědi byly snímány 

pomocí zesilovače Axopatch 1D (Axon Instruments) v režimu napěťového zámku 

(Hamill et al., 1981, Stuart et al., 1993). V daném režimu je membránový potenciál 

buňky prostřednictvím zpětnovazebné regulace udržován na námi zvolené konstantní 

hodnotě a jsou snímány celkové elektrické proudy tekoucí přes membránu. Chyby 

vzniklé sériovým odporem (<10 MΩ) byly kompenzovány z 80%. Agonistou vyvolané 

odpovědi byly filtrovány na 1 kHz osmipólovým Besselovým filtrem (Frequency 

Devices), digitálně samplovány při 5 kHz a uschovány na pevném disku pomocí 

programu pClamp verze 9 (Axon Instruments). Z důvodu odstínění vibrací byla měřící 

aparatura umístěna na antivibrační stůl TMC (Technical Manufacturing Co.) 

K měření jsme používali skleněné mikropipety, které jsme získali vytažením 

z borosilikátových kapilár na horizontálním tahači (P-97, Sutter Instruments Co.). 

Po naplnění intracelulárním roztokem měly elektrody odpor 3-5 MΩ. Referenční 

elektrodu a elektrodu zajišťující elektrický kontakt mezi intracelulárním roztokem a 

zesilovačem tvořila Ag/AgCl elektroda. 

Pro aplikaci kontrolních a pokusných roztoků byl použit rychlý aplikační systém, 

vyvinutý naší laboratoří, který umožňuje opakovanou aplikaci až deseti různých 

roztoků, s časovou konstantou koncentračních změn aplikovaných látek v okolí snímané 

buňky ~10 ms  (Vyklicky et al., 1990a) viz obr. 5.1. Pomocí mikroprocesorové řídící 

jednotky lze přesně řídit délku aplikace jednotlivých roztoků a vytvářet sekvence časové 
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posloupnosti aplikace kontrolních a testovaných roztoků (Vyklicky et al., 1990b, Dittert 

et al., 2006). 

 

 

 

5.4.1. Používané experimentální roztoky  

Složení intracelulárního roztoku (ICS; v mM): Cs-glukonát  125, CsCl 15, 

ethylenglykol-bis-(2-aminoethylether)-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina (EGTA) 5, 

N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethansulfonová kyselina (HEPES) 10, CaCl₂ 0,5, 

MgCl₂ 3, MgATP 2; pH jsme upravovali pomocí CsOH na hodnotu 7,2. Osmolarita 

intracelulárního roztoku byla 290 mOsm/l. 

Složení extracelulárního promývacího roztoku (ECS; mM): NaCl 160, KCl 2,5, 

MgCl₂ 1, CaCl₂ 2, glukóza 10, HEPES 10; pH jsme upravili na hodnotu 7,3 pomocí 

1 M NaOH; osmolarita extracelulárního roztoku byla 320 mOsm/l. 

Složení extracelulárního aplikačního roztoku (ECS), do kterého jsme přidávali 

agonisty a neurosteroidy (v mM): NaCl 160, KCl 2,5, glukóza 10, HEPES 10, CaCl₂ 

0,7, ethylendiamin-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina (EDTA) 0,2; pH upraveno pomocí 

NaOH na hodnotu 7,3. Výsledná osmolarita extracelulárního roztoku byla 320 mOsm/l. 

Obrázek 5.1 Schematické 

znázornění aplikačního systému. 
Aplikační systém je tvořen 

svazkem 10 trubiček s tloušťkou 

stěny 50 µM a vnitřním průměrem 

300 µm. Jednotlivé trubičky jsou 

napojeny teflonovými hadičkami 

na nádoby s experimentálními 

roztoky. Aplikace roztoků byla 

ovládána mikroprocesorem, který 

řídil otevírání solenoidových 

ventilů (General Valves). Ústí 

trubiček bylo nastavováno 

do vzdálenosti ~ 400 µM 

od měřených buněk. 
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Na přípravu roztoků byla použita deionizovaná voda, dále upravená pomocí 

přístroje Simplicity 185 (Millipore). Roztoky byly sterilizovány filtrací (velikost pórů 

0,2 µm) a skladovány v teplotě 4°C. 

Pro aktivaci NMDA receptorů jsme použili 1 mM glutamát, který jsme spolu 

s koagonistou glycinem (10 µM) přidávali před měřením do kontrolních i testovaných 

roztoků. 

Zásobní roztok neurosteroidu (20 mM) jsme připravovali rozpuštěním 3α5βS 

v dimethylsulfoxidu (DMSO) vždy čerstvě před pokusem. Do kontrolních roztoků jsme 

přidávali stejné množství DMSO, které bylo přítomno v roztoku obsahujícím steroid. 

Pokusy jsme prováděli při 23-26°C a buňky jsme udržovali až na výjimky (viz 

testování napěťové závislosti) na membránovém potenciálu -60 mV. 

5.5. Zpracování výsledků a statistika 

Naměřená data byla analyzována pomocí programu Clampfit, který je součástí 

pClamp verze 9 (Axon Instruments), a statisticky zpracována a vyhodnocena pomocí 

programů Sigma Plot 10 a Sigma Stat 3.5 (Jandel Scientific). 

Relativní míru inhibice 3α5βS  jsme hodnotili ze záznamů proudových odpovědí 

NMDA receptorů aktivovaných glutamátem na základě vztahu: 

(1) I = 1 –    

kde je (a) je proudová odpověď na glutamát v přítomnosti steroidu a (b) je 

kontrolní glutamátová odpověď odečítaná v ustáleném stavu (viz obr. 5.2). 

 

 

 

Obrázek 5.2 Reprezentativní 

ukázka záznamu odpovědi 

NMDA receptorů na glutamát 

inhibované steroidem (doba 

jejich aplikace vyznačená 

černým resp. bílým 

obdélníkem). Šedé šipky 

označují odečítané hodnoty 

proudu podle vztahu (1). 
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Koncentračně závislý účinek 3α5βS jsme charakterizovali pomocí rovnice:  

(2)  I =   

Kde I je relativní míra inhibice glutamátové odpovědi vyvolaná aplikací 3α5βS (viz 

(1)), [3α5βS] je koncentrace neurosteroidu vyvolávající příslušnou míru inhibice, IC50 je 

koncentrace 3α5βS, při které je dosaženo poloviny maximálního inhibičního účinku, h 

je Hillův koeficient. 

Časový průběh nástupu steroidem vyvolané inhibice NMDA receptoru a rychlost 

návratu po odmytí 3α5βS jsme popsali jedno- nebo dvouexponenciální funkcí a 

charakterizovali časovou konstantou τ (převrácená hodnota délky odvazování (T) 

vyjádřené v s):  

(3) τ =  

V případě dvouexponenciálního popisu průběhu, bylo v některých případech 

použito vážené τw, které bylo vypočítáno podle vzorce: 

(4) τw  =  τ1 ∙  + τ2 ∙   

Kde τ1 a τ2 jsou časové konstanty jednotlivých exponenciál a A1, A2 jsou jejich 

amplitudy. 

 Získané údaje jsou vyjádřeny formou aritmetického průměru (± směrodatná 

odchylka; SD) z (n) počtu buněk. K porovnání jednotlivých skupin jsme použili 

Studentův t-test a pro určení statistické významnosti jsme zvolili 5 % hladinu 

významnosti (P< 0,05). 
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6. Výsledky 

6.1. Nezávislost účinku 3α5βS na napětí 

Use-dependentní mechanismus působení je typický pro většinu nabitých sloučenin, 

které působí jako blokátory iontového kanálu NMDA receptorů. Inhibice je vyvolána 

vazbou kladně nabité sloučeniny do póru iontového kanálu, která je napěťově závislá 

(viz kapitola 3.1.4.2.). 

Cílem našeho prvního pokusu bylo potvrdit napěťovou nezávislost účinku 3α5βS 

na NMDA receptory při kladných a záporných hodnotách potenciálu. Vzhledem k tomu, 

že na rozdíl od klasických blokátorů je 3α5βS záporně nabitá sloučenina, dá se 

předpokládat, že účinek tohoto steroidu bude napěťově nezávislý. Tento předpoklad se 

podařilo experimentálně potvrdit viz obr. 6.1. 3α5βS v koncentraci 50 µM inhiboval 

odpovědi GluN1-1a/GluN2B receptorů vyvolané 1 mM glutamátem při hodnotách 

potenciálu udržovaných na -60 a +60 mV stejně z 62,4 ± 3,7 % a 62,8 ± 3,6 % 

(P=0,866; n = 4) viz obr. 6.1B. Tyto výsledky jsou v souladu se závěry předchozích 

pokusů sledujících účinek 3α5βS na nativní i rekombinantní NMDA receptory (Park-

Chung et al., 1994, Abdrachmanova et al., 2001, Petrovic et al., 2005). Prokázali jsme 

také, že napětí nemá statisticky významný vliv na rychlost návratu po odmytí 3α5βS, 

kdy pro záporné hodnoty potenciálu jsme určili hodnoty τ1 = 430,1 ± 84,6  ms a 

τ2  = 71,7 ± 17,8 ms, přičemž τ1 se na celkovém časovém průběhu podílela 

z 64,8 ± 10 %, a v případě kladných potenciálů hodnoty τ1 = 468,9 ± 63,3  ms a 

τ2  = 81,8 ± 45,7 ms a podíl τ1 na celkovém průběhu z 65,9 ± 5,0 % (n = 4). 
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Obrázek 6.1 3α5βS je napěťově nezávislý inhibitor NMDA receptorů. (A) Příklad 

záznamů získaných z HEK293 buněk transfekovaných GluN1-1a/GluN2B receptory 

snímaných při napětí udržovaném na +60 mV a -60 mV. 3α5βS (50 μM) byl aplikován 

současně s 1 mM glutamátem po dobu 10 s (doba aplikace 3α5βS a glutamátu označena 

prázdným resp. černým obdélníkem). Inhibice 3α5βS má stejný průběh při obou 

membránových potenciálech. (B) Sloupcový graf srovnávající míru inhibice 

glutamátových odpovědí při - 60 mV (černý sloupec) a + 60 mV (šedý sloupec). Míra 

inhibice je vyjádřena v procentech ± SD. (C) Sloupce v grafu znázorňují rychlost 

návratu po odmytí 3α5βS, která je popsána časovými konstantami τ1 a τ2 ± SD, 

při - 60 mV a + 60 mV(černé resp. šedé sloupce). (D) Sloupcový graf zobrazující 

procentuální podíl τ1 konstanty na celkovém časovém průběhu (A1) u – 60 mV(černý 

sloupec) a + 60 mV (šedý sloupec). Neprokázali jsme statisticky významný vliv napětí 

na míru inhibice ani na rychlost návratu po odmytí 3α5βS (n = 4). 

 

 



34 
 

6.2. Vliv různé délky aplikace 3α5βS na rychlost návratu po odmytí 

steroidu 

Pro rychlost reakce ligandu se receptorem ve vodném prostředí platí, že rychlost 

nástupu inhibice je funkce koncentrace ligandu, rychlostní konstanty navazování a 

odvazovací rychlostní konstanty. Naproti tomu rychlost odvazování ligandu z receptoru 

je koncentračně nezávislá.  

Vzhledem k tomu, že povaha vazby a odvazování steroidu z NMDA receptoru 

nevykazuje znaky typické pro reakci probíhající ve vodném prostředí (Borovska et al., 

2011), navrhli jsme následující pokusy tak, aby objasnily další možné faktory, které by 

mohly ovlivňovat účinek 3α5βS na GluN1-1a/GluN2B receptory. Testovali jsme proto 

hypotézu, zda různě dlouhá doba aplikace 3α5βS bude mít vliv na rychlost návratu 

odpovědi po odmytí steroidu. 

 Na jedné buňce jsme opakovaně prováděli elektrofyziologická měření, kdy jsme 

postupně aplikovali 3α5βS v 15 μM, 50 μM a 150 μM koncentraci po dobu 300 ms, 1 s, 

3 s, 10 s a 30 s. Rychlost návratu po odmytí 3α5βS (150 μM) se s rostoucí délkou jeho 

aplikace prodlužuje; zatímco při 300 ms aplikaci steroidu má hodnotu 

τw = 188,0 ± 78,6 ms (n = 6), po 30 vteřinách aplikace již dosahuje ustálené hodnoty 

τw = 700,7 ± 350,8 ms (n = 6), přičemž dochází pouze k mírnému zvyšování míry 

inhibice ze 72,7 ± 6,3 % při 300 ms aplikaci na 91,1 ± 3,5 % (n = 6) po 30 s aplikace 

viz obr. 6.2. Závislost rychlosti návratu odpovědi po odmytí steroidu na délce jeho 

aplikace šla nejlépe popsat exponenciální funkcí (obr. 6.2C). Tato závislost se navíc 

projevila i při různých koncentracích aplikovaného 3α5βS viz obr. 6.2D.  Tyto výsledky 

nejsou v souladu s modelem působení ligandu ve vodném prostředí, což nepřímo 

přispívá k hypotéze o membránovém působení steroidu, a naznačují tak směr, kterým se 

ubíralo naše další bádání v oblasti hledání vazebného místa pro 3α5βS na NMDA 

receptoru.  
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Obrázek 6.2 Rychlost návratu odpovědi po odmytí 3α5βS z NMDA receptoru 

závisí na délce jeho aplikace. (A) Ukázka záznamu proudových odpovědí 

GluN1/GluN2B receptorů aktivovaných 1 mM glutamátem (dobu značí černý obdélník) 

snímaných z jedné buňky. 3α5βS v 150 μM koncentraci byl postupně aplikován po dobu 

300 ms; 1 s; 3 s a 10 s (bílé obdélníky). Insert vpravo dole ukazuje poměr mezi rychlostí 

návratu po odmytí 3α5βS při 300 ms (červeně) a 10 s aplikaci (černě). (B) Míry inhibice 

glutamátové odpovědi vyvolané 150 μM 3α5βS vztažené k délkám jeho aplikace. 

S rostoucí délkou aplikace se míra inhibice zvyšuje jen mírně. (C) Graf závislosti 

časové konstanty rychlosti návratu po odmytí 3α5βS na době jeho aplikace. Závislost 

byla popsána exponenciální funkcí s τ = 703,4  ms. Zobrazené hodnoty vznikly 

zprůměrováním 6 buněk pro jednotlivé časy ± SD. (D) Sloupcový graf znázorňující 

závislost rychlosti návratu po odmytí (tauw v ms) na délce jeho aplikace (0,3 – 10 s) 

při různých koncentracích 3α5βS: 15 µM (černý), 50 µM (bílý) a 150 µM (šedý 

sloupec). Závislost jsme nejlépe popsali exponenciální funkcí s τ = 317,5 ± 153,1 ms 

(pro 15 µM), τ = 620,8 ± 265,6 ms (pro 50 µM) a τ = 706,3 ± 255,8 ms (pro 150 µM). 

Hodnoty tau pro jednotlivé koncentrace jsme získali zprůměrováním 6 buněk ± SD. 
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6.3. Vliv způsobu aplikace 3α5βS na rychlost návratu po odmytí 

steroidu 

Z předchozích pokusů vyplývá, že odmývání 3α5βS z místa působení je pomalé. 

To naznačuje, že se steroid během aplikace pravděpodobně rozpouští v membráně. 

V předchozích pokusech jsme sledovali rychlost návratu odpovědi po odmytí 3α5βS, 

kdy byl steroid koaplikován spolu s glutamátem po předešlé 5 s aplikaci glutamátu. 

Zajímalo nás tedy, zda se i bez přítomnosti glutamátu bude steroid kumulovat 

v membráně a zvyšovat tak svoji koncentraci v místě působení. 

Abychom vyšetřili časový průběh návratu odpovědi NMDA receptorů po inhibici 

3α5βS bez předchozí aplikace glutamátu, použili jsme dva protokoly:  

1) 10 s preaplikaci 150 μM 3α5βS následovanou 300 ms koaplikací s 1 mM 

glutamátem  

2) 300 ms koaplikaci 150 μM  3α5βS a 1 mM glutamátu bez preaplikace steroidu. 

Míra inhibice odpovědí GluN1/GluN2B receptorů vyvolaná 150 μM 3α5βS byla 

v obou případech stejná (P = 0,587; n =4), dosahující hodnoty 65,5 ± 5,6 % 

u preaplikace a 63,4 ± 8,4 % pro koaplikaci bez preaplikace (viz obr. 6.3). Avšak 

u rychlostí návratu po odmytí 3α5βS jsme zaznamenali statisticky významný rozdíl 

(P = 0,007; n = 4) mezi různými způsoby aplikace steroidu, kdy časová konstanta 

návratu u preaplikace byla rovna τw = 302,3 ± 62,9 ms a u koaplikace bez preaplikace 

měla hodnotu τw = 83,3 ± 10,6 ms.  Dané výsledky naznačují, že steroid při preaplikaci 

zůstává v membráně, kdy dochází k sycení rezervoáru v místě jeho působení.  
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Obrázek 6.3 Vliv různého způsobu aplikace na inhibiční účinek 3α5βS. (A) Ukázky 

záznamů odpovědí jedné buňky na 300 ms koaplikaci 150 μM 3α5βS a 1 mM 

glutamátu (vlevo) a 300 ms koaplikaci po předchozí 10 s preaplikaci 3α5βS (uprostřed). 

Doba aplikace glutamátu a 3α5βS vyznačena černým a bílým obdélníkem. Insert 

napravo znázorňuje rozdíl v rychlosti návratu odpovědi po odmytí steroidu 

u preaplikace (černě) a koaplikace bez preaplikace (červeně). (B) Sloupcový graf 

znázorňující míru inhibice glutamátové odpovědi při preaplikaci (bílý sloupec) a 

koaplikaci bez preaplikace (černý sloupec). Míra inhibice se pro oba případy statisticky 

neliší (P = 0,587; n =4). (C) Sloupce v grafu označují hodnoty časové konstanty τw 

návratu po odmytí 3α5βS při preaplikaci a koaplikaci bez předchozí aplikace steroidu 

(bílý resp. černý sloupec), mezi nimiž byl zaznamenán statisticky významný rozdíl 

(P = 0,007; n = 4), označený hvězdičkou. 
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6.4. Vliv delece C- a N- koncových domén na působení 3α5βS 

Vzhledem k tomu, že vazebná místa pro většinu nekompetitivních antagonistů 

NMDA receptorů se nachází na N-koncových doménách podjednotek receptoru (viz 

kapitola 3.1.4.3.), použili jsme pro následující pokusy DNA konstrukty s deletovanou 

N-terminální doménou (GluN1ΔN a GluN2BΔN), abychom objasnily význam NTD 

pro inhibiční působení 3α5βS. Kvůli bližší specifikaci oblasti NMDA receptoru, která 

má vliv na účinek 3α5βS, jsme prováděli měření také s GluN2B podjednotkou 

s deletovaným C-koncem (GluN2BΔC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.4 Delece C- či N-terminální domény NMDA receptoru nemá vliv 

na působení 3α5βS. (A) Reprezentativní záznamy odpovědí buněk exprimujících 

nativní a deletované formy GluN2B podjednotky bez C- a N-konce na 1 mM glutamát a 

50 μM 3α5βS. (B) Sloupcový graf znázorňující relativní míru inhibice vyvolanou 3α5βS 

(50 μM) pro receptory s deletovanou C-koncovou doménou GluN2B podjednotky (bílý 

sloupec), nebo N-terminální doménou GluN1 či GluN2B podjednotky (šedé sloupce), 

v porovnání s nativním receptorem (černý sloupec). Pro žádnou z delecí nebyl prokázán 

statisticky významný rozdíl v míře inhibice ve srovnání s nativní formou receptoru. 

V grafu jsou vyznačené průměrné hodnoty pro jednotlivé podjednotkové kombinace 

± SD naměřené na 6 buňkách. 
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Z našich výsledků vyplývá (obr. 6.4), že míra inhibice glutamátové odpovědi 

GluN1-1a/GluN2B receptorů vyvolaná 50 μM 3α5βS se statisticky významně neliší 

pro receptory obsahující deletované formy podjednotek bez C- či N- konce v porovnání 

s kontrolní odpovědí, která je inhibována z 52,6 ± 5,1 % (n = 6). Tyto data naznačují, že 

se NTD ani C-terminální domény GluN2B podjednotky s největší pravděpodobností 

nepodílejí na vazbě 3α5βS. V dalších pokusech jsme testovali možnost, zda se steroid 

váže do membránových oblastí NMDA receptoru. 

6.5. Vliv bodových mutací v SYT motivu na inhibiční účinek  3α5βS 

Předchozí výsledky i studie naší laboratoře naznačují, že se vazebné místo nachází 

s největší pravděpodobností v membránových oblastech GluN2 podjednotky. V dalších 

pokusech bylo prokázáno, že 3α5βS působí z extracelulární strany receptoru (viz 

kapitola 3.2.2.1.). Hledali jsme tedy aminokyselinové zbytky, které jsou 

u transmembránových domén GluN2B podjednotky umístěné v horním listu membrány, 

jenž je vystavený extracelulárnímu prostředí. Náš zájem se soustředil na oblast M3 

domény GluN2 podjednotky, konkrétně na SYT motiv, což silně konzervovaný motiv 

v rámci celé skupiny podjednotek glutamátem aktivovaných ionotropních receptorů 

(Sprengel et al., 2001)  viz obr. 6.5. M3 oblast tvoří jádro extracelulárního vestibulu 

iontového kanálu, leží tedy hlouběji v póru iontového kanálu, poblíž zúžení.  

Use-dependentní mechanismus účinku 3α5βS na NMDA receptory naznačuje 

existenci agonistou indukovaného konformačního stavu receptoru, kdy se steroid může 

vázat (Petrovic et al., 2005), proto jsme se při hledání zaměřili na oblasti, které během 

aktivace receptoru mění svojí strukturu. V rámci M3 oblasti dochází během procesu 

otevírání iontového kanálu k rozsáhlým konformačním změnám, což odráží její klíčový 

význam pro spojení mezi vazbou ligandu a otevřením kanálu (Sobolevsky et al., 2002a). 

V experimentech, kdy byly jednotlivé aminokyselinové zbytky v SYT motivu mutovány 

za cystein, bylo zjištěno, že tyto zbytky jsou přístupné disulfidickým činidlům až 

po předchozí aktivaci receptoru glutamátem (Sobolevsky et al., 2002b). Tato skutečnost 

podpořila naši pracovní hypotézu o možném přispění této oblasti k inhibičnímu účinku 

3α5βS. 
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Cílem následujících pokusů bylo zjistit, jaký vliv mají bodové mutace 

aminokyselinových zbytků v rámci konzervovaného SYT motivu na inhibiční působení 

3α5βS. Do genu pro GluN2B podjednotku byly vneseny 3 bodové mutace: S645A, 

Y646A a T647A, které spadají do příslušné konzervované oblasti. Následně jsme 

snímali proudové odpovědi z buněk transfekovaných nativní či mutantní formou cDNA 

konstruktu kódujícího GluN2B podjednotku, vyvolané aplikací 1 mM glutamátu. Míra 

inhibice vyvolaná aplikací 50 μM 3α5βS byla signifikantně zvýšena oproti kontrole 

v případě mutace tyrozinového zbytku v pozici 646, kdy dosahovala hodnoty 

93,0 ± 2,9 % (n = 6). Naproti tomu u treoninového zbytku na pozici 647 došlo 

k mírnému, avšak statisticky významnému poklesu relativní míry inhibice na hodnotu 

43,0 ± 6,2 % (n = 6) viz obrázek 6.6.  

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5 Srovnání aminokyselinové sekvence M3 domény podjednotek 

ionotropních glutamátových receptorů. Jsou zde zobrazeny aminokyselinové 

sekvence pro NMDA receptory (GluN1, GluN2(A-D), GluN3(A-B)), AMPA (GluR-A) 

a kainátové (GluR-6, KA1) receptory. Šedě je zvýrazněn silně konzervovaný SYT 

motiv. 
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6.6. Analýza účinku 3α5βS na mutantní GluN1-1a/GluN2B-Y646A 

receptory 

Vzhledem k zvýšení míry inhibice vyvolané 50 µM 3α5βS v případě mutovaného 

tyrozinového zbytku v pozici 646, jsme provedli koncentračně-závislou analýzu účinku 

3α5βS na GluN1-1a/GluN2B a GluN1-1a/GluN2B-Y646A receptory. 3α5βS 

v koncentraci 0,3 - 300 μM jsme koaplikovali spolu s 1 mM glutamátem na NMDA 

receptory aktivované předchozí aplikací glutamátu (obr. 6.7). Analýzou koncentračně 

závislé křivky pro nativní a mutovaný (Y646A) typ GluN2B podjednotky jsme zjistili, 

že u bodové mutace Y646A dochází k významnému posunu hodnoty IC50 

z 39,3 ± 3,8 μM (pro nativní typ; n = 4) na 4,4 ± 0,9 μM (pro Y646A mutaci; n = 3), 

Hillův koeficient byl v obou případech roven 1,1.  

Obrázek 6.6 Bodové mutace v SYT motivu GluN2B podjednotky ovlivňují 

inhibiční působení  3α5βS. (A) Ilustrační záznamy získané proudovým snímáním 

odpovědí GluN1-1a/GluN2B receptorů na glutamát (1 mM), inhibovaných 50 μM 

3α5βS (jejich doba aplikace vyznačena černým, resp. bílým obdélníkem), obsahujících 

nativní (WT) a mutantní (S645A, Y646A, T647A) formy GluN2B podjednotky. 

Ze záznamu je zřejmé, že v případě Y646A mutace vyvolává 50 μM 3α5βS téměř 

úplnou inhibici odpovědi GluN1-1a/GluN2B  receptorů. (B) Výška sloupců v grafu 

odpovídá průměrné míře inhibice vyvolané aplikací 50 μM 3α5βS na odpovědi 

receptorů GluN1-1a/GluN2B  obsahujících WT (černý sloupec) a mutované varianty 

(bílé sloupce) GluN2B podjednotky. Byl nalezen statisticky významný rozdíl 

pro mutace Y646A (P<0,001; n = 6) a T647A (P = 0,016; n = 6) v porovnání 

s kontrolou, který je v grafu vyznačen hvězdičkami.  
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6.7. Vliv bodové mutace A651T  v GluN2B podjednotce na inhibici 

3α5βS 

Bodové mutace prováděné na GluN2A podjednotce odhalily význam alaninového 

zbytku v pozici 651 (A651T), který snížil míru inhibice způsobenou 3α5βS, bez vlivu 

na potenciaci pregnenolon sulfátem (PS). Analýza koncentračně závislé odpovědi 

naznačuje, že snížená inhibice 3α5βS je důsledkem snížení inihibční účinnosti 3α5βS, 

což odráží posun hodnoty IC50 z 40 μM na 126 μM (Kostakis et al., 2011).  

Příslušnou bodovou mutaci (A651T) jsme zavedli i do genu pro GluN2B 

podjednotku, avšak míra inhibice glutamátové odpovědi se statisticky významně nelišila 

(P = 0,818; n = 6) pro nativní (52,1 ± 2,9 %) a mutované (49,9 ± 9,6 %) GluN1/GluN2B 

receptory (viz obr. 6.8). 

 

Obrázek 6.7 Účinek 3α5βS na GluN1-1a/GluN2B receptory je ovlivněn bodovou 

mutací Y646A v GluN2B podjednotce. (A) Ukázky záznamů proudových odpovědí 

na 1 mM glutamát inhibované 10 μM 3α5βS (doba aplikace označena černým resp. 

bílým obdélníkem) pro nativní (WT) a mutovaný (Y646A) typ GluN1-1a/GluN2B 

receptoru. (B) Křivky koncentrační závislosti účinku 3α5βS na GluN1-1a/GluN2B-WT 

a GluN1-1a/GluN2B-Y646A receptory. Relativní stupeň inhibice byl vyvolán 

postupnou aplikací 3α5βS (0,3 – 300 μM) na jednotlivé buňky a následně popsán 

vztahem (2) uvedeným v kapitole 4.4. Výsledky analýzy ukázaly průměrné 

IC50 = 39,3 ± 3,8 μM a h = 1,1 ± 0,1 (n = 4) pro kontrolu a pro mutaci 

IC50 = 4,4 ± 0,9 μM a h = 1,1 ± 0,3 (n = 3). U mutantní formy receptoru dochází 

k významnému snížení hodnoty IC50. 
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Obrázek 6.8 Bodová mutace A651T v GluN2B podjednotce nemá vliv na inhibiční 

účinek 3α5βS. (A) Reprezentativní záznamy proudových odpovědí buněk exprimujících 

nativní (WT) a mutantní (A651T) formy GluN1/GluN2B receptorů na 1 mM glutamát, 

inhibované 50 µM 3α5βS (černý, resp. bílý obdélník). (B) Sloupcový graf znázorňující 

průměrnou míru inhibice ± SD vyvolanou 3α5βS (50 µM) na odpovědi GluN1/GluN2B 

receptorů obsahující nativní (černý sloupec) a mutovanou A651T (bílý sloupec) variantu 

GluN2B podjednotky. Míra inhibice se pro oba případy statisticky významně nelišila 

(P = 0,818; n = 6). 
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7. Diskuse 

7.1. 3α5βS je napěťově nezávislý inhibitor NMDA receptorů 

Předchozí studie prokázaly, že 3α5βS je use-dependentní inhibitor NMDA 

receptorových kanálů (Petrovic et al., 2005). Velké množství iontů a léčiv inhibuje 

kanály NMDA receptorů mechanismem, který je use-dependentní povahy, jenž je 

typický pro blokátory otevřeného iontového kanálu (Rogawski, 1993). Farmakologický 

mechanismus účinku těchto sloučenin byl definován jako akompetitivní s napěťově 

závislou povahou antagonismu (MacDonald et al., 1991, Rogawski, 1993). Napěťová 

závislost blokátorů pochází z vazby pozitivně nabité sloučeniny do póru iontového 

kanálu.  

V našich pokusech se podařilo prokázat napěťovou nezávislost inhibičního 

působení 3α5βS při kladných a záporných hodnotách potenciálu (obr. 6.1). Napěťově 

nezávislý účinek 3α5βS na GluN1-1a/GluN2B, stejně jako na nativní receptory (Park-

Chung et al., 1994, Abdrachmanova et al., 2001, Petrovic et al., 2005), silně naznačuje, 

že vazebné místo se nachází mimo napěťové pole membrány a také, že místo působení 

3α5βS je odlišné od toho pro blokátory otevřeného iontového kanálu. 

Napěťová nezávislost inhibičního účinku 3α5βS je zajímavá z toho hlediska, že se 

jeho modulační vliv může projevit i během depolarizace, kdy blokátory iontového 

kanálu přestávají působit (Evans et al., 1977). V klinických studiích navíc blokátory, 

jako MK-801 či ketamin, vykazovaly nežádoucí psychomimetické účinky (Shiigi and 

Casey, 1999, Manahan-Vaughan et al., 2008), které se v případě pregnanolon glutamátu 

(3α5βP-Glu), což je syntetický analog endogenního 3α5βS, neprojevovaly. Dále bylo 

zjištěno, že 3α5βP-Glu preferenčně inhibuje tonicky aktivované NMDA receptory, je 

schopný přecházet přes hematoencefalickou bariéru a omezuje excitotoxické poškození 

nervové tkáně a následné zhoršení behaviorálních vlastností u potkanů 

po intrahipokampální injekci NMDA  (Rambousek et al., 2011). Tyto výsledky 

podporují možné terapeutické využití inhibičních neurosteroidů při léčbě chorob 

způsobených nadměrnou aktivací NMDA receptorů.  

 

 



45 
 

7.2. Různá délka a způsob aplikace 3α5βS má vliv na rychlost návratu 

po odmytí steroidu 

Membránová oblast byla již dříve studována v souvislosti s působením látek, jako 

jsou malé kationty, které blokují otevřený iontový kanál, avšak překvapivě málo je 

známo o možné modulaci zahrnující membránové domény NMDA receptoru a rozhraní 

mezi lipidy a proteinem (Salous et al., 2009, Ogden and Traynelis, 2011). Předchozí 

výsledky naší laboratoře, studující účinek dvaceti nově syntetizovaných steroidů, 

odvozených od 3α5βS s různými substituenty na uhlíku C3, nepřímo naznačily význam 

membrány a membránových oblastí NMDA receptoru pro působení inhibičních steroidů 

(Borovska et al., 2011). Bylo zjištěno, že kinetika steroidem vyvolané inhibice je 

pomalá, navíc nástup i návrat z inhibice vykazuje komplexní závislost na koncentraci 

steroidu, což není typické pro reakci probíhající ve vodném prostředí. 

V našich pokusech jsme prokázali, že rychlost návratu odpovědi po odmytí 3α5βS 

je závislá na délce aplikace steroidu (obr. 6.2). Rychlost návratu po odmytí steroidu se 

s rostoucí délkou aplikace prodlužuje. To značí, že rychlost návratu odpovědi není dána 

pouze disociací steroidu z receptoru, která je definována odvazovací rychlostní 

konstantou, ale hraje zde důležitou roli také difuze steroidu z membrány. 

Podobnou závislost rychlosti návratu odpovědi po odmytí steroidu na délce jeho 

aplikace jsme pozorovali i u nativních NMDA receptorů exprimovaných 

na kultivovaných mozečkových neuronech potkana, což značí, že použitý expresní 

systém HEK293T buněk dobře napodobuje podmínky v neuronech, a také potvrzuje, že 

se nejedná o artefakty, způsobené například jiným složením membrány. 

V pokusech, kdy byl 3α5βS preaplikován a následně koaplikován spolu 

s glutamátem či pouze krátce koaplikován bez předchozí aplikace, jsme prokázali, že 

rychlost návratu po odmytí steroidu je v případě preaplikace přibližně třikrát delší (obr. 

6.4). S rostoucí dobou aplikace dosáhne 3α5βS v membráně vyšší koncentrace, což má 

následně vliv na jeho inhibiční účinek. Tento výsledek dále naznačuje, že volná 

koncentrace steroidu v místě jeho působení může být odlišná od původně aplikované 

do vodného prostředí. 

Tyto výsledky předpokládají, že steroidy mohou pravděpodobněji dosáhnout svého 

vazebného místa prostřednictvím membrány, než přímo z vodného prostředí. To silně 

přispívá k hypotéze o membránovém působení inhibičních neurosteroidů. 
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7.3. Delece NTD ani C-konce neovlivňuje inhibiční účinek  3α5βS 

na NMDA receptory 

Vzhledem k tomu, že 3α5βS inhibuje odpovědi NMDA receptorů napěťově 

nezávislým způsobem, dá se předpokládat, že k navázání steroidu na proteinovou 

strukturu receptoru dochází mimo oblast iontového kanálu. Bylo zjištěno, že 3α5βS 

nepůsobí prostřednictvím vazebného místa pro glutamát ani glycin, vykazuje tedy 

antagonismus nekompetitivní povahy (Park-Chung et al., 1994, Abdrachmanova et al., 

2001, Petrovic et al., 2005). Většina nekompetitivních inhibitorů NMDA receptorů 

projevuje svůj účinek prostřednictvím N-terminální domény některé z podjednotek 

receptoru (Paoletti and Neyton, 2007, Mony et al., 2009). 

Prokázali jsme, že delece N-terminální domény GluN1 či GluN2B podjednotky 

nemá vliv na inhibiční účinek  3α5βS. Navíc jsme zjistili, že ani delece C-konce 

GluN2B podjednotky neovlivňuje inhibiční působení 3α5βS na NMDA receptory (obr. 

6.5). Z těchto výsledků můžeme soudit, že vazebné místo pro 3α5βS se pravděpodobně 

nenachází na C-koncové ani N-terminální doméně podjednotek GluN1/GluN2B 

receptorů, což nepřímo podporuje hypotézu, že 3α5βS působí prostřednictvím 

membránových domén NMDA receptoru.  

7.4. Vliv bodových mutací v GluN2B podjednotce na inhibiční 

působení 3α5βS 

Nedávné studie ukázaly, že nahrazení alaninu 651 v třetí membránové doméně 

GluN2A podjednotky za treonin snížilo 3α5βS vyvolanou inhibici GluN1/GluN2A 

receptorů exprimovaných v oocytech (Kostakis et al., 2011). Teto aminokyselinový 

zbytek byl však identifikován bez další rozsáhlejší analýzy v oblasti hledání vazebného 

místa pro 3α5βS. Vymutováním daného zbytku (A651T) v GluN2B podjednotce jsme 

zjistili, že neovlivňuje inhibiční účinek 3α5βS  na GluN1/GluN2B receptory (obr. 6.8), 

z čehož usuzujeme, že se pravděpodobně nepodílí na vazebném místě pro 3α5βS 

na GluN1/GluN2B receptorech exprimovaných v HEK293T buňkách. 

Podařilo se nám určit dva aminokyselinové zbytky (Y646A a T647A) v oblasti 

SYT motivu M3 domény GluN2B podjednotky, které mají význam pro inhibiční 

působení 3α5βS (obr. 6.6). U treoninového zbytku v pozici 647 došlo k poklesu míry 

inhibice vyvolané 3α5βS oproti kontrole. Vzhledem k tomu, že kinetika nástupu a 
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ukončení inhibičního působení 3α5βS je v případě mutace T647A pomalejší, tento 

pokles mohl být způsoben tím, že 5 s aplikace 3α5βS nebyla dostatečná k tomu, aby 

míra inhibice dosáhla své maximální hodnoty.  

V případě tyrozinového zbytku na pozici 646 jsme zaznamenali výrazné zvýšení 

inhibiční účinnosti 3α5βS, která se projevuje řádovým posunem hodnoty IC50 

z 39,4 µM pro kontrolní receptory na 4,4 µM pro jejich mutovanou formu (obr. 6.7). 

Tento desetinásobný rozdíl v afinitě 3α5βS pro mutovaný a nativní typ receptoru může 

být vysvětlen dvěma způsoby. (i) Mohlo by se jednat o vazebné místo pro 3α5βS. (ii) 

Tato oblast by mohla mít význam v přenosu signálu při vazbě 3α5βS.  

Vedlejším pozorováním jsme si povšimli, že v případě obou mutací (Y646A i 

T647A) se průběh deaktivace výrazně lišil oproti kontrole, což svědčí o důležitosti této 

oblasti pro funkci NMDA receptorů (obr. 6.6). Struktura M3 domény, kde se SYT 

motiv nachází, je komplikovaná a během aktivace receptoru se pohybuje, což 

naznačuje, že by mohlo docházet k funkčnímu spřažení mezi danou oblastí a vazebným 

místem pro glutamát (Sobolevsky et al., 2002a). Z našeho pozorování vyplývá, že 

bodové mutace v této oblasti mohou pozměnit kromě inhibičního působení 3α5βS i 

funkční vlastnosti receptoru. 
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8. Závěr 

 Podařilo se nám prokázat napěťovou nezávislost inhibičního účinku 3α5βS 

na NMDA receptory při kladných a záporných hodnotách potenciálu, což značí, že 

steroid se neváže do póru iontového kanálu. 

 Kinetickou analýzou jsme prokázali, že rychlost návratu glutamátové odpovědi 

po odmytí 3α5βS je závislá na délce aplikace steroidu, což není v souladu s modelem 

působení ligandu ve vodném prostředí. Z toho lze usuzovat, že rychlost návratu 

odpovědi po inhibici 3α5βS není dána pouze rychlostí disociace molekuly steroidu 

z receptoru, ale také rychlostí, s jakou steroid difunduje z membrány.  

 V našich pokusech jsme prokázali, že s rostoucí dobou aplikace se 3α5βS 

hromadí v membráně, což následně ovlivňuje jeho inhibiční působení na NMDA 

receptory. Tyto výsledky také naznačují, že volná koncentrace 3α5βS v místě působení 

se může lišit od původně aplikované ve vodném prostředí. 

 Z našich výsledků vyplývá, že vazebné místo pro 3α5βS na NMDA receptoru se 

pravděpodobně nenachází na C-konci GluN2B podjednotky, ani na N-terminálních 

doménách GluN2B či GluN1 podjednotky, neboť delece těchto částí neměla vliv 

na inhibiční účinek 3α5βS. 

 Pomocí metody bodových mutací se nám podařilo identifikovat 

aminokyselinové zbytky Y646A a T647A v M3 doméně GluN2B podjednotky, které 

mají význam pro inhibiční působení 3α5βS na GluN1/GluN2B receptory. Záměna 

tyrozinového zbytku v pozici 646 za alanin zvyšuje afinitu GluN1/GluN2B receptorů 

vůči 3α5βS, což odráží posun hodnoty IC50 z 39,9 µM pro kontrolu na 4,4 µM 

pro mutaci. Mohlo by se tedy jednat buď přímo o vazebné místo pro 3α5βS, nebo by se 

tato oblast mohla podílet na přenosu signálu při vazbě steroidu. 

Je známo, že za patologických podmínek jsou extracelulární hladiny glutamátu 

pravděpodobně tonicky zvýšeny. Prodloužená aktivace extrasynaptických NMDA 

receptorů může vést k excitotoxicitě, která je zapojena v patogenezi řady chorob CNS 

u lidí. Identifikace vazebného místa pro neurosteroidy s inhibičním působením 

na NMDA receptorech by mohla pomoci v účinném hledání nových steroidů, které by 

cíleně působily na tonicky aktivované receptory, jenž se podílejí na neurotoxickém 

vlivu NMDA receptorů, aniž by ovlivnily synaptický přenos, zprostředkovaný 
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krátkodobou (fazickou) aktivací receptorů. Cílem naší další experimentální práce tedy 

bude přesná lokalizace místa, kde se na NMDA receptoru neurosteroidy váží a dále 

určení strukturních determinant neurosteroidů, které jsou podstatné pro jejich vazbu 

na NMDA receptory. Detailní znalost tohoto regulačního mechanismu pak muže 

nepochybně při hledání vhodného terapeutického postupu sehrát klíčovou úlohu. 
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