
Abstrakt 

Glutamát, který je hlavním excitačním přenašečem v mozku savců, aktivuje jak ionotropní 

receptory tak metabotropní glutamátové receptory. Ionotropní receptory jsou zodpovědné za 

rychlý synaptický přenos vedoucí k depolarizaci postsynaptické membrány a vtoku Ca2+ do 

buňky. Metabotropní glutamátové receptory přes heterotrimerní G-proteiny modulují 

glutamátovou signalizaci pomocí modulace řady signálních drah. Postsynapticky lokalizované 

receptory z 1. skupiny mGlu receptorů (mGluR1,5) spolu s ionotropními NMDA a AMPA 

receptory sdílejí společný „signalosom“, tedy soubor molekul, které ovlivňují, nebo se přímo 

účastní signalizace glutamátových receptorů. Napojení na signalosom se liší u sestřihových 

variant mGluR1 včetně napojení na „scaffold“ proteiny, jako je PSD-95, organizující proteiny 

postsynaptické denzity. Heterodimerizace mGluR1 ve smyslu sestřihových variant je 

ústředním tématem této práce spolu se studiem role nedávno objeveného proteinu IL1RAPL1 

(interleukin-1 receptor accessory protein-like 1) v organizaci postsynaptického signalosomu. 

mGluR1 má u člověka minimálně dvě sestřihové varianty - mGluR1a a mGluR1b. Pomocí 

biochemických, imunocytochemických a funkčních testů jsme ukázali, že v heterologním 

expresním systému jsou heterodimery mGluR1a/1b povrchově exprimované a že tyto 

receptory jsou plně funkční. Dále se nám podařilo ukázat, že dlouhá varianta mGluR1a má 

chaperonový efekt pro transport krátké varianty mGluR1b. Rozdílné nitrobuněčné C-konce, 

které jediné odlišují mGluR1a od mGluR1b, tedy nebrání vzniku funkčních heterodimerů. 

Heterodimerizace mGlu receptorů poskytuje doposud netušené možnosti, jak může být 

zvýšena funkční variabilita té části glutamátové signalizace, která vede přes metabotropní 

glutamátové receptory. 

V druhé části práce se nám podařilo identifikovat některé MAGUK (membrane-associated 

guanylate kinase) proteiny plnící ústřední roli v organizaci trojrozměrné struktury 

postsynaptické denzity, jako interakční partnery IL1RAPL1. Na nejlépe prozkoumaném 

MAGUK proteinu, PSD-95, jsme s využitím dvouhybridních testů, biochemických a 

imunocytochemických metod charakterizovali jednotlivé domény, které jsou zodpovědné za 

interakci IL1RAPL1 a PSD-95. Ukázalo se, že IL1RAPL1 reguluje lokalizaci PSD-95 v 

postsynaptických denzitách a tím pravděpodobně zásadním způsobem ovlivňuje sílu 

synaptického přenosu, synaptickou plasticitu a množství vlastních glutamátergních synapsí v 

hipokampu. Ztráta regulace PSD-95 řízená IL1RAPL1 může být zodpovědná za rozvoj 

mentální retardace u jedinců, kteří jsou nositeli různých mutací v genu IL1RAPL1. 


