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Posudek školitele na magisterskou diplomovou práci Bc. Barbory Krausové

Téma diplomové práce: Studium působení neurosteroidů na NMDA podtyp glutamátoých

receptorů.

Bc. Barbora Krausová zv|ádla během dvou let magisterského studia velmi náročné

metodické přístupy včetně přípravy rekombinantních receptorů a receptorů obsahujících

bodové mutace, kultivace různých druhů buněk včetně - primárních hipokampálních kultur,

HEK a CoS buněk a proudové snímání odpovědí vyvolaných aktivací glutamátových

receptorů technikou patch-clamp. Její přístup svědčí o tom, že je vysoce talentovaným

studentem, který tvůrčím způsobem přistupuje k řešení vědeckých problémů.

Výsledky Bc. Barbory Krausové zahrnu1í především studium molekulárních machanizmů

jakým neurosteroidy modulují aktivitu NMDA receptorů. Cílem její práce bylo kinetickou

analýzou rychlosti návratu odpovědi po inhibici 20-oxo-5B-pregnan-3o,-yl sulfátem (3o5BS)

přispět kpoznání vazebného místa, kde steroid působí a dá|e pomocí bodových mutací určit

aminokyselinové zbytky, které by se mohly podílet navazbě neurosteroidu. Studium účinku

3o5BS na NMDA receptory prováděla elektrofyziologickými měřeními na lidských

embryonálních ledvinných 293T buňkách exprimujících rekombinantní GluNl/GluN2B
receptory. Prokázala napět'ovou nezávislost inhibičního úěinku 3o5BS na GluNl/GluN2B
receptory' Z výsledků její práce vyp|ývá, že steroidy mohou dosáhnout vazebného místa

na NMDA receptoru spíše prostřednictvím membrány, než|i přímo z vodného prostředí.

Podařilo se jí určit aminokyselinový zbytek Y646A v třetí membránové doméně G1uN2B

podjednotky, který by se mohl podílet navazebném místě pro 3o5BS na NMDA receptorech.

Vedle výsledků obsaŽených v diplomové ptáci se Bc. Barbora Krausová podílela na

testování C3 substituovaných steroidů jako potenciálních inhibitorů NMDA receptorů, které



mohou představovat nový terapeutický přístup při léčbě nemocí centrální nervové soustavy

způsobených nadměrnou aktivací NMDA receptorů.

Výsledky Bc. Barbory Krausové jsou součástí dvou připravovaných manuskriptů: Two

structural determinants within the third membrane domains of NRl nad NR2 subunits

regulate the surface delivery of NMDA receptors a State dependent action of neurosteroiods

at NMDA receptors.

Celkově hodnotím nejen pracovní nasazenÍ, ale i osobní přístup a vystupování Bc.
Barbory Krausové vysoce pozitivně. Diplomovou práci Bc. Barbory Krausové doporučuji
přijmout k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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