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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, 
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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. 
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Summary of the thesis 

Glutamate is a main excitatory neurotransmitter in the brain of mammals, which 

activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Ionotropic receptors 

are responsible for fast synaptic transmission leading to membrane depolarization 

and Ca2+ influx into the cell. On the other hand mGlu receptors play an important 

role in regulation of the transmission via heterotrimeric G-proteins and activation of 

various signaling pathways. Postsynaptically localized group I mGlu receptors 

(mGluR1, 5) together with ionotropic NMDA and AMPA receptors share common 

large receptor signaling complexes, or signalosome facilitating glutamate signal 

transductions. Individual mGluR1 splice variants are differently associated with 

signalosome including scaffold proteins like PSD-95 which organize postsynaptic 

density (PSD). 

Heterodimerization of different mGluR1 splice variants is a focal point of my thesis 

together with investigation of recently discovered protein IL1RAPL1 (interleukin-1 

receptor accessory protein-like 1) and its role in organization of postsynaptic 

signalosome. 

Using biochemical, immunocytochemical and functional assays we showed 

heterodimers of mGluR1a/1b were expressed on the plasma membrane and that 

heterodimers are fully functional in the recombinant system. Next we showed that 

the long splice variant mGluR1a had a chaperon effect on cell surface targeting of 

the short mGluR1b. C-termini that distinguish between the mGluR1a and mGluR1b 

do not prevent heterodimerization of functional receptors. Heterodimerization of 

mGlu receptors offers new possibilities for increasing functional variability of 

glutamate signaling that facilitate metabotropic receptors. 

In the second part of the thesis we successfully identified several MAGUK 

(membrane associated guanylate kinase) proteins as proteins interacting with 

IL1RAPL1. MAGUK proteins play an important role in organizing of a three 

dimensional protein structure in PSD. Next we concentrated on the well-known PSD-

95 protein. Using Y2H tests, biochemical and immunocytochemical methods we 

characterized individual domains of both IL1RAPL1 and PSD-95 that were 
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responsible for detected interaction. We showed that IL1RAPL1 regulates PSD-95 

localization in postsynaptic densities, thereby probably fundamentally influence 

strength of synaptic transmission, synaptic plasticity and number of glutamatergic 

synapses in hippocampus. Loss-of-function mutation in IL1RAPL1 gene can be 

responsible for mental retardation via dysregulation of PSD-95 in patients with 

mutated IL1RAPL1. 
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1 Úvod 

1.1 Receptory spřažené s trimerními G-proteiny 

Receptory spřažené s trimerními G-proteiny (G-protein coupled receptors, GPCRs) 

jsou jedním z hlavních systémů, které umožňují buňkám reagovat na signály 

z okolního prostředí a udržovat homeostázu. GPCRs zabírají 1-2% celkového 

genomu savců, u C. elegans tvoří dokonce téměř 6% [1]. Je s podivem, že v rostlinné 

říši jsou GPCRs naopak velmi vzácné [2]. Z farmakologického hlediska jsou GPCRs 

nejdůležitější skupinou proteinů, protože 40 – 50 % dnešních léčiv působí právě přes 

tyto receptory [1]. Obecná stavba je pro všechny členy této rozsáhlé rodiny receptorů 

obdobná. Všechny tyto receptory obsahují extracelulární N-koncovou oblast 

(extracellular domain, ED), sedm transmembránových α-helixů (heptahelical 

domain, HD) a intracelulární C-koncovou oblast. Jednotlivé α-helixy jsou spojeny 

třemi extracelulárními (e1, e2, e3) a třemi intracelulárními (i1, i2, i3) kličkami. Přes 

stejnou obecnou stavbu jsou u člověka GPCRs rozdělovány do 5 rodin podle 

sekvenční homologie, funkční podobnosti a evoluční příbuznosti [3]. Rodopsinová 

rodina receptorů je nejrozsáhlejší rodinou, jejichž ligandy zahrnují tak rozmanité 

ligandy, jakými jsou světlo (fotony), aminy, peptidy, proteinové hormony, 

endokanabinoidy a další. Ligandy sekretinové rodiny receptorů jsou převážně velké 

peptidy a glykosylované peptidy. Patří sem některé hormony například sekretin, 

glukagon, parathyroidní hormon či kalcitonin. Glutamátová rodina receptorů 

zahrnuje kromě metabotropních glutamátových receptorů označovaných 1-8 

(mGluR1-8) také dva GABAB receptory (γ-aminobutyric acid B receptor), které jsou 

aktivovány kyselinou γ-aminomáselnou - hlavním inhibičním neurotransmiterem 

centrálního nervového systému. K dalším členům patří také calcium-sensing receptor 

a některé chuťové receptory, mimo jiné pro disacharidy, tedy pro vnímání sladké 

chuti. Frizzled/Taste2 rodina receptorů obsahuje 2 skupiny proteinů. Wnt proteiny 

aktivují Frizzled receptory, které spouští Wnt/β-cateninovou signální dráhu. Oproti 

tomu příbuzné smoothened proteiny jsou inhibovány transmembránovým patched 

proteinem. Po navázání signálního hedgehog proteinu na patched protein dochází 
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k přerušení inhibice smoothened proteinu, který následně spouští hedgehog signální 

dráhu. Tato signální dráha je zásadní pro formování tělního plánu nejen u hmyzu, 

kde byla původně popsána, ale také u savců [4, 5]. Chuťové receptory z této rodiny 

nenesou žádnou významnou podobnost s chuťovými receptory z glutamátové rodiny. 

Poslední a poněkud odlišnou rodinu tvoří receptory označované jako Adhezní 

receptory. Kromě transmembránové části, která je zodpovědná za začlenění těchto 

proteinů mezi GPCRs, obsahují tyto receptory rozsáhlé N-terminální motivy, které se 

podílejí na buněčné adhezi.  

Z evolučního hlediska jsou GPCRs relativně velmi staré proteiny, protože všechny 

výše jmenované rodiny GPCRs vznikly již před oddělením hlístic (Nematoda) od 

hlavní vývojové linie vedoucí k savcům [1]. Jejich systém se podle nových poznatků 

stále dynamicky vyvíjí. Vzhledem k nulové sekvenční homologii zástupců z 

jednotlivých rodin je evoluční původ GPCRs z jednoho „předka“ nejistý [6], jedná se 

spíše o konvergenci různých genových rodin. 

1.2 Metabotropní glutamátové receptory 

Metabotropní glutamátové receptory jsou aktivovány především glutamátem [7], 

který je hlavním excitačním neurotransmiterem v CNS [8]. Na příkladu mGluR3 

bylo dokumentováno, že přirozeným agonistou mohou být i jiné neurotransmitery 

jako např. N-acetylaspartylglutamát (NAAG). Přes vysokou sekvenční podobnost 

mezi mGluR3 a mGluR2, které jsou oba členy 2. skupiny mGlu receptorů, NAAG 

selektivně aktivuje pouze mGluR3. Stejně tak ostatní mGlu receptory nejsou NAAG 

aktivovány [9, 10].  

Glutamát také aktivuje postsynaptické kationtové kanály N-methyl-D-aspartate 

receptor (NMDAR), α-amino-3-hydroxy-5-methyl-isoxasole-4-propionate receptor 

(AMPAR) a pre- i postsynaptické kainátové receptory. Tyto ionotropní receptory 

jsou zodpovědné za rychlý synaptický přenos, zatímco mGlu receptory hrají 

významnou roli v regulaci tohoto přenosu. 
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1.2.1 Obecná stavba receptoru 

Metabotropní glutamátové receptory patří do glutamátové rodiny receptorů 

spřažených s G-proteiny, zvanou také třetí neboli C rodina. Pro receptory z této 

skupiny je typická velká N-terminální extracelulární doména (kolem 600 

aminokyselin). Podle svého tvaru a mechanizmu aktivace se ED také nazývá „Venus 

Flytrap domain“ podle podobnosti s listy mucholapky podivné (Dionaea muscipula, 

– anglicky Venus Flytrap). Listy této masožravé rostliny se po aktivaci hmyzem 

sklapnou a uvězní tak chycenou kořist. Podobně se po navázání ligandu oba laloky 

ED vzájemně přiblíží [11]. Tyto konformační změny se přenáší do heptahelikální 

domény [12].  

C-terminální část ED, která spojuje část zodpovědnou za vazbu agonisty a HD se 

označuje jako „cysteine-rich domain“ (CRD). Všechny mGlu receptory obsahují 

v CRD 9 konzervovaných cysteinových zbytků [13]. Funkce CRD byla částečně 

popsána pro calcium sensing receptor. Jednotlivé cysteiny v CRD jsou zodpovědné 

za správné sbalení receptoru a vnitromolekulární přenos signálu z extracelulární na 

heptahelikální doménu [14, 15]. Funkcí CRD u mGlu receptorů je vnitromolekulární 

signalizace mezi extracelulární a heptahelikální doménou [16]. 

Heptahelikální doména převádí extracelulární signál na intracelulární část přes 

plasmatickou membránu. Tři intracelulární kličky (i1,i2 a i3), společně s N-

terminální částí nitrobuněčného C-konce jsou zodpovědné za selektivní vazbu s 

různými α-podjednotkami heterotrimerních G-proteinů. U mGlu receptorů je i2 

zodpovědná za specificitu vazby ke G-proteinům a tím i za aktivaci signální dráhy. 

U GPCRs z jiných rodin tuto funkci zastává třetí klička i3 [12, 17, 18]. Třetí 

intracelulární klička i3 je u všech mGlu receptorů naopak krátká a vysoce 

konzervována a nemůže tedy být zodpovědná za specifickou aktivaci G-proteinů u 

jednotlivých mGlu receptorů [13, 19]. 

1.2.2 Klasifikace metabotropních glutamátových receptorů 

Prvním klonovaným mGlu receptorem byl mGluR1a [20, 21]. Dalších 7 receptorů 

bylo klonováno a očíslováno podle pořadí v jakém byly jejich sekvence přečtené. 

Podle sekvenční podobnosti, vazebného G-proteinu a farmakologických vlastností se 
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8 mGlu receptorů rozděluje do 3 skupin [22] (Obr. 1). Ve všech třech skupinách se 

vyskytují u některých receptorů sestřihové varianty, které zvyšují jejich variabilitu  

[23]. Jednotlivé receptory v rámci jedné skupiny mají kolem 70% sekvenční shody, 

zatímco mezi skupinami pouze kolem 45%. 

První skupina zahrnuje mGluR1 a mGluR5. Této skupině se budu věnovat 

podrobněji v další části textu. 

Druhá skupina zahrnuje mGluR2 a mGluR3. Hlavní signální dráha vede přes 

Gi/o-protein k inhibici adenylyl cyklázy (AC) a nacházejí se na pre- i postsynaptické 

části synapsí [11] 

Třetí skupina zahrnuje mGluR4, mGluR6, mGluR7 a mGluR8 působící také přes 

Gi/o-protein a nachází se převážně na presynaptické membráně, kde většinou tlumí 

neurotransmisi [24]. 
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Upraveno podle Pin, Neuropharmacology, 1995 [13]

Obr. 1: Dendrogram metabotropních glutamátových receptorů podle sekvenční podobnosti, 
vazebného G-proteinu a farmakologických vlastností.  
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1.2.2.1 První skupina metabotropních glutamátových receptorů 

Oba členové první skupiny (mGluR1, mGluR5) se nachází převážně na 

postsynaptické části excitačních glutamátových synapsí v CNS [25]. Oba receptory 

aktivují především Gq/11-protein, který dále aktivuje fosfolipázu Cβ (PLC β), jejíž 

aktivita vede k tvorbě diacylglycerolu (DAG) [26] a inositol 1,4,5-trifosfátu (IP3). 

Konečným výsledkem je vznik nitrobuněčného signálu Ca2+ iontů a inositol fosfátů 

[27] (Obr. 8). 

Myší (Grm1) i lidský gen (GRM1), které kódují mGluR1, jsou stavbou velmi 

podobné (Obr. 2). Jedinou odlišností je přítomnost exonů 1b, 1c a E55 u genu Grm1 

[28]. Struktura genů umožňuje vznik několika sestřihových variant (Obr. 3), z nichž 

mGluR1a a mGluR1b byly nalezeny u člověka i myši. mGluR1a byl klonován jako 

první z potkaní cDNA [20, 21]. Potkaní i myší mGluR1a je dlouhý 1199 

aminokyselin, lidský 1194. Stejně dlouhý je mGluR1b u myši, potkana i člověka 

(906aa). Na úrovni proteinů je sekvenční shoda mezi myším a potkaním mGluR1a 

99%, mezi myším a lidským mGluR1a je 93%. Aminokyseliny rozdílné u člověka a 

myši se nachází zejména v C-terminální doméně tedy od 887 aminokyseliny dále. Až 

k tomuto místu je sekvenční shoda mezi člověkem a myší 97,3%, zatímco C-

terminální domény mají sekvenční shodu pouze 84,5% (Obr. 4). Sekvenční shoda 

mezi C-terminálními doménami mGluR1b je u člověka a myši 95,0%, kdy se ve 20 

aminokyselinové sekvenci liší pouze 1 aminokyselina. U člověka a potkana byla na 

úrovni RNA detekována další varianta mGluR1d [29]. Exprese proteinu a jeho 

případná funkčnost in vivo je zatím nejistá. Podobná situace je u myší sestřihové 

varianty mGluR1E155 [30], kde se jedná o potenciálně sekretovaný rozpustný 

protein, který postrádá HD. Možnou funkcí by mohla být regulace množství volného 

glutamátu v synaptické štěrbině případně inhibice signalizace konkrétních mGlu 

receptorů [31]. 

mGluR5 tvoří 2 známé sestřihové varianty mGluR5a a mGluR5b, které obě obsahují 

dlouhý C-konec. Varianta mGluR5b obsahuje navíc 32 AMK vložených do N-

terminální části C-konce [32, 33]. 
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Obr. 2: Genomická stavba myšího genu Grm1 (a) a lidského genu GRM1 (b). Protein 
nekódující oblasti jsou znázorněny šedivou barvou, introny znázorňují úsečky 
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Obr. 3: Schéma stavby myších sestřihových variant mGluR1. Zobrazeny jsou pouze protein 
kódující oblasti exonů.  
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A) 
myš    NSNGKSVSWSEPGGRQAPKGQHVWQRLSVHVKTNETACNQTAVIKPLTKSYQGSGKSLTF 
       :::::::::::::: :.:::::.:.::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
člov ěk NSNGKSVSWSEPGGGQVPKGQHMWHRLSVHVKTNETACNQTAVIKPLTKSYQGSGKSLTF 
               10        20        30        40        50        60 
 
               70        80        90       100       110       120 
myš    SDASTKTLYNVEEEDNTPSTHFSPPSSPSMVVHRRGPPVATTPPLPPHLSAEETPLFLAD 
       ::.:::::::::::...   .::::.::::::::: : .::::: :: ::.:::::::::. 
člov ěk SDTSTKTLYNVEEEEDAQPIRFSPPGSPSMVVHRRVPSAATTPPLPSHLTAEETPLFLAE 
               70        80        90       100       110       120 
 
              130       140       150       160       170       180 
myš    SVIPKGLPPPLPQQQQQPPPQPPPQQPKSLMDQLQGVVTNFGSGIPDFHAVLAGPGTPGN 
        ..:::::::: ::::     ::::: :::::::::::.::... :::::::::::: ::: 
člov ěk PALPKGLPPPLQQQQQ-----PPPQQ-KSLMDQLQGVVSNFSTAIPDFHAVLAGPGGPGN 
              130            140        150       1 60       170     
 
              190       200       210       220       230           
myš    GLRSLYPPPPPPQHLQMLPLQLSTFREEPISPPGEDDDDDSSERFKLLQEFVYE--REGN 
       ::::::::::::::::::::::::: :: .:::..::::  ::: ::::::.:::  :::: 
člov ěk GLRSLYPPPPPPQHLQMLPLQLSTFGEELVSPPADDDDD--SERFKLLQEYVYEHEREGN 
          180       190       200       210         220       230   
 
      240        250       260       270       280       290        
myš    TEEDDLEEEE-DLPAASKLTPEDSPALTPPSPFRDSVASGSSVPSSPVSESVLCTPPNVT 
       ::::.::::: :: :::::::.:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::. 
člov ěk TEEDELEEEEEDLQAASKLTPDDSPALTPPSPFRDSVASGSSVPSSPVSESVLCTPPNVS 
            240       250       260       270       280       290   
 
       300       310   313 
myš    YASVILRDYKQSSSTL 
       :::::::::::::::: 
člov ěk YASVILRDYKQSSSTL 
            300        308 
 

 
B) 
               10        20 
myš        KKRQPEFSPSSQCPSAHVQL  
           :::::::::::::::::.:: 
člov ěk     KKRQPEFSPSSQCPSAHAQL 
               10        20 
 
 

Obr. 4: Srovnání sekvencí C-terminálních domén mGluR1a (A) a mGluR1b (B) u myši (Mus 
musculus) a člověka (Homo sapiens); sekvenční shoda mGluR1a: 84,5%; sekvenční shoda 
mGluR1b: 95,0%.  
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1.2.3 Homodimerizace versus heterodimerizace receptorů 

glutamátové rodiny 

GPCRs byly původně charakterizovány jako monomery, které po navázání ligandu, 

aktivují G-proteiny. Postupně se ukázalo, že řada GPCRs vytváří dimery i oligomery 

[34, 35]. Tvorba dimerů se ukázala být zásadní hlavně pro zástupce rodiny 

glutamátových receptorů, které jsou funkční pouze v podvojných komplexech [25]. 

GABAB receptor je tvořen dvěma podjednotkami GB1 a GB2, které tvoří obligátní 

heterodimery (Obr. 5). Samostatně exprimované podjednotky netvoří funkční 

receptor, GB1 podjednotka navíc není transportována na buněčný povrch bez GB2 

podjednotky [36, 37]. GB1 podjednotka, která je v dimeru zodpovědná za vazbu γ-

aminomáselné kyseliny (GABA) [38], obsahuje ve svém C-terminu retenční signál 

endoplazmatického retikula (RSRR), který blokuje transport proteinu 

z endoplazmatického retikula na plasmatickou membránu [39]. Druhá podjednotka 

GB2 je nezbytná pro transdukci signálu přes G-protein a transport podjednotky GB1 

na povrch [40]. Obě podjednotky obsahují ve svém C-konci coiled-coil doménu, 

jejichž vzájemná interakce maskuje retenční signál GB1 podjednotky a heterodimer 

GB1-GB2 je transportován na membránu. Na rozdíl od mGlu receptorů nejsou 

podjednotky GABAB receptoru kovalentně spojeny [36, 37, 39]. Tento „quality 

control system of the GABAB receptor assembly“ je používán při kontrole povrchové 

exprese dimerních receptorů příbuzných s GABAB receptorem. Výhradní 

heterodimerizace byla popsána také pro některé chuťové receptory ze stejné 

receptorové rodiny [41]. 

Metabotropní glutamátové receptory byly většinou popisovány jako homodimery, 

které vznikají v endoplazmatickém retikulu [25, 42, 43]. mGlu receptory tvoří 

dimery pomocí hydrofobních interakcí a jsou stabilizovány pomocí disulfidických 

můstků v ED [44]. Plně funkční dimery mGluR5 vznikají i pří absenci kovalentní 

vazby mezi extracelulárními doménami [45]. Samostatně exprimované ED jsou 

schopny dimerizovat podobně jako celé receptory [44, 46]. Heterodimerizaci 

mGluR1 a mGluR5, které mají 60% sekvenční shodu, se nepodařilo in vivo prokázat 

[44], i když v heterologních expresních systémech byla prokazatelně 

detekována [47].  
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Na základě dvou publikací došli McIlhinney a kol. k závěru, že heterodimerizace 

mGluR1a/b v heterologních expresních systémech neprobíhá [42, 43]. Je překvapivé, 

že by sestřihové varianty mGluR1a a mGluR1b lišící se pouze C-konci spolu 

nedimerizovaly, když mGluR1 a mGluR5 spolu heterodimery tvořit mohou [47]. 
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Obr. 5: Trans-aktivace heterodimerního GABAB receptoru. GABA, γ-aminomáselná 
kyselina; GB1, GB1 podjednotka; GB2, GB2 podjednotka. 
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1.2.4 Aktivace metabotropních glutamátových receptorů 

U všech mGlu receptorů jsou za vazbu glutamátu zodpovědné stejné, vysoce 

konzervované aminokyselinové zbytky. Jedná se v případě mGluR1 o aminokyseliny 

z prvního laloku ED Ser165, Thr188 a Arg78 [48, 49]. Z druhého laloku ED se na 

stabilizaci „uzavřené“ konformace s agonistou podílí Tyr238, Asp318, Arg323. 

Exklusivitu vazby ED s agonistou potvrdily funkční analýzy chimerních receptorů 

[50] a rozpustných ED [51]. ED vázající glutamát může nabývat 2 konformace – 

otevřenou konformaci bez ligandu a uzavřenou konformaci s ligandem. Jak již bylo 

uvedeno, mGlu receptory tvoří dimery, které mohou proto nabývat celkem 3 možné 

konformace, jak ukazuje Obr. 6 [52].  

glutamát

 

Obr. 6: Jednotlivé konformace extracelulárních domén dimerního receptoru, kterých nabývá 
mGluR1 v závislosti na vazbě glutamátu. 
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Na aktivaci mGlu receptorů se kromě glutamátu částečně podílí také Ca2+ ionty, které jsou 

schopné za fyziologických koncentrací nejen zvyšovat citlivost mGluR1a ke glutamátu, ale i 

přímo aktivovat mGluR1a, mGluR5 a mGluR3 [53, 54].  

Vazba glutamátu jednou ED dimerního receptoru stačí k částečné aktivaci receptoru, 

ale pouze navázání glutamátu na obě ED zaručuje plnou aktivaci receptoru [55]. 

Pouze jedna ze dvou podjednotek mGluR1 je při plné aktivaci receptoru schopna 

aktivovat G-protein [56]. Lze předpokládat, že u ostatních mGlu receptorů probíhá 

signalizace podobně jako u mGluR1. Navázání glutamátu extracelulárními 

doménami vede k přeskupení jednotlivých transmembránových helixů, jak ukazuje 

Obr. 7. Přiblížení i2 a současné oddálení i1 vede k aktivní konformaci, která 

umožňuje aktivaci trimerního G-proteinu [57]. 

 

 

aktivní konformaceklidová konformace

glutamát

7 7

77

4
4 4

4

1

1 1

1

 

 

upraveno podle  Tateyama Nat. Struct. Mol. Biol. 2004 [57] 

Obr. 7: Schéma dimerního přeskupení 7TM helixů u mGluR1a po aktivaci glutamátem 
z nitrobuněčného pohledu. Oblast TM1+TM2+i1 je zelená; TM3+TM4+i2 je červená. Po 
aktivaci se i2-i2 vzdálenost zkracuje a vzdálenost i1-i1 se zvětšuje; vzdálenost i1-i2 se 
nemění. 
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1.2.5 Signalizace metabotropních glutamátových receptorů 

Na signalizaci metabotropních glutamátových receptorů je třeba se dívat v kontextu 

celé glutamátové stimulace, která kromě mGlu receptorů zahrnuje také ionotropní 

glutamátové receptory. Oba typy receptorů jsou aktivovány souběžně a spouští řadu 

procesů. Na výsledné odpovědi se mGlu receptory podílí různou měrou podle toho, 

které jednotlivé procesy glutamátové stimulace uvažujeme. 

Hlavní signální dráhy mGlu receptorů jsou dané typem aktivovaného G-proteinu, i 

když se nejedná o jedinou cestu, jak mGlu receptory ovlivňují buněčné procesy. 

První skupina mGlu receptorů (mGluR1, mGluR5) primárně aktivuje Gαq/11-protein 

(Obr. 8) [13]. Dlouhé varianty receptorů aktivují také G αi/o-protein [58, 59]. 

Aktivací Gαq/11-protein signální dráhy je fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2), 

který je ukotven v plazmatické membráně, štěpen pomocí aktivované fosfolipázy C 

(PLC) za vzniku inositol-1,4,5-trifosfátu (IP3) a diacylglycerolu [26]. PLC je 

aktivována α-podjednotkou Gq/11-proteinů. IP3 se váže na IP3 receptor, nacházející 

se na membráně endoplazmatického retikula, a uvolňuje tak nitrobuněčné zásoby 

Ca2+. Vápenaté ionty následně aktivují řadu kináz, které jsou na Ca2+ závislé. 

Vlastní aktivace těchto kináz většinou probíhá prostřednictvím regulačního proteinu 

vázajícího vápník, např. kalmodulinu. Druhá signální molekula, diacylglycerol, 

aktivuje přímo proteinkinázu C (PKC), která je zároveň závislá na koncentraci 

vápenatých iontů, čímž se oba směry Gq/11-protein signální dráhy propojují. 

mGluR1 i mGluR5 zároveň mohou aktivovat Gαs-signální dráhu, která vede přes 

adenylyl cyklázu (AC) a produkci cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) 

k aktivaci proteinkinázy A (PAK) [33, 60]. 

Příkladem komplexnosti dějů na synapsích je spolupůsobení ionotropních AMPA 

receptorů a 1. skupiny mGlu receptorů na tvorbě IP3. Okubo a kol. popsal závislost 

produkce IP3 nejen na klasické Gq-signalizaci přes mGlu receptory, ale také na AMPA 

receptoru [61]. PLC-β, která je zodpovědná za produkci IP3, je stimulována Ca2+ 

ionty, které pronikají do buňky jako důsledek aktivace AMPA receptoru. Ten 

depolarizací membrány aktivuje VGCC (voltage gated Ca2+ channels) a umožňuje 

aktivaci NMDA receptoru [62, 63], který propouští do buňky další Ca2+. 
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G-proteinový komplex se skládá celkem ze 3 různých podjednotek. Kromě Gα-

podjednotky, podle které je vytvořen systém G-proteinů, tvoří celý trimerní protein 

ještě podjednotky β a γ, které tvoří pevně interagující dimer. Jedná se o 2 

podjednotky spojené svými coil-coiled doménami, které za fyziologických podmínek 

nedisociují [64]. PLCβ je aktivována nejen Gαq/11-podjednotkou, ale zároveň 

βγ podjednotkou [65]. Obě podjednotky jsou schopny aktivace PLC až po disociaci 

na samostatné podjednotky, proto neaktivují PLC v podobě heterotrimerního G-

proteinu. 

Dalším významným enzymem, který se podílí na desenzitizaci mGluR1 (viz kapitola 

 1.3) a který je interakčním partnerem βγ podjednotky, je GRK2 (G protein-coupled 

receptor kinase 2). Volné βγ podjednotky translokují GRK2 z cytoplazmy, kde se 

GRK2 primárně nachází, na plazmatickou membránu, kde fosforylují aktivované 

receptory [66]. 

Transdukce u 2. a 3. skupiny mGlu receptorů se zdá být jednodušší, protože jejich 

hlavní signální dráha vede především přes Gαi/o-protein [13, 67]. Slabinou většiny 

prací, zabývajících se signálními drahami mGlu receptorů je fakt, že jsou většinou 

prováděny na heterologních systémech a nikoli na neuronech. Proto je třeba 

opatrnosti v závěrech týkajících se významu popsaných procesů in vivo. 
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Obr. 8: Hlavní signální dráhy 1. skupiny metabotropních glutamátových receptorů. AC 
adenylyl cykláza; DAG, diacylglycerol; Gs, Gs-protein; Gq, Gq-protein; IP3, inositol-1,4,5-
trifosfát; PKA, protein kináza A; PKC, protein kináza C; PLC, fosfolipáza C. 
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1.2.5.1 Endokanabinoidní signalizace 

Po dlouhou dobu nebylo známo, jakým způsobem vyvolává mGluR1 presynaptickou 

inhibici excitačních synapsí Purkyňových buněk. V roce 2001 Maejima a kol. 

identifikovali endokanabinoidy jako retrográdní signál produkovaný signální dráhou 

stimulovanou aktivovaným mGluR1 [68]. Na Obr. 9 je zachycen mechanismus, 

jakým se mGluR1 podílí na signalizaci mezi Purkyňovými buňkami a paralelními 

vlákny mozečku. Samostatné lokální zvýšení koncentrace Ca2+ vyvolané stimulací 

AMPA receptoru bez účasti mGluR1 může vyvolat retrográdní endokanabinoidní 

signalizaci [69, 70], stejně tak samostatné působení mGluR1 přes Gq-signální dráhu 

vede ke stejné signalizaci [68]. Aktivace PKC vede k produkci DAG, který je pro 

diacylglycerol lipázu (DGL) substrátem v produkci endokanabinoidní signální 

molekuly, 2- arachidonoylglycerol (2-AG) [71]. 2-AG po zpětné difůzi aktivuje 

presynapticky lokalizovaný kanabinoidní receptor 1 (CB1), který stejně jako ostatní 

presynaptické GPCRs spojené s Gi/o-proteinem, snižuje pravděpodobnost uvolnění 

transmiteru [72]. Podle výsledné modifikace synaptického přenosu se 

endokanabinoidní signalizace rozděluje na „depolarization induced suppression of 

inhibition“ (DSI) působící na inhibičních synapsích a „depolarization induced 

suppression of excitation“ (DSE) působící na excitačních synapsích. 

Endokanabinoidní retrográdní suprese je cestou, kterou se mGluR1 podílí na 

negativní zpětné vazbě, která brání hyperexcitaci neuronů a reguluje synaptický 

přenos 
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Obr. 9: Endokanabinoidní signalizace mezi Purkyňovými buňkami a paralelními vlákny 
mozečku. 2-AG, 2-arachidonoylglycerol; AMPAR, AMPA receptor; CB1, kanabinoidní 
receptor 1; DAG, diacylglycerol; DGL, diacylglycerol lipáza; Gq, Gq/11-protein; Gi/o, Gi/o-
protein; PLCβ4, fosfolipáza Cβ4; VGCC, voltage gated Ca2+ channels. 

1.2.5.2 Regulace genové exprese 

Glutamátová stimulace se podílí i na regulaci genové exprese přes mitogenem 

aktivované protein kinázy (MAPKs), což je rozsáhlá rodina serin/treoninových kináz 

zahrnujících ERKs (extracellular signal-regulated kinases), JNKs/SAPKs (c-Jun N-

terminal kinases/stress-activated protein kinases) a p38 MAPKs. Ionotropní i 

metabotropní glutamátové receptory se spolupodílí na aktivaci MAPKinázové dráhy 

díky zvyšování hladiny nitrobuněčného Ca2+ (Obr. 10) [73, 74]. Na signální dráze 

vedoucí přes mGluR1/5 se významně podílí také „scaffold“ protein homer1b/c, který 

zprostředkovává přenos signálu (viz kap. 1.4.4). „Scaffold“ proteiny jsou definované 

jako proteiny, které vzájemně přibližují jednotlivé interakční partnery signálních 

drah a tím regulují vlastní signalizaci. Utlumení vzájemné interakce mezi homer1b/c 

a mGluR1/5 tlumí také stimulaci ERKs signální dráhy [75].  

Klann a kol. ve svých pracích popsali, že pro expresi LTD (long term depression) 
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závislé na mGlu receptorech v CA1 oblasti hipokampu je nezbytná aktivace PI3K-

Akt/PKB-mTOR signální dráhy, která iniciuje translaci 5’TOP mRNAs (5’terminal 

oligopyrimidine tract containing mRNAs). 5’TOP mRNA je skupina mRNAs 

kódujících ribozomální proteiny a elongační faktory, jejichž translace zvyšuje 

celkovou míru produkce proteinů [76]. mTOR kináza (mammalian target of 

rapamycin kinase) aktivuje S6K kinázu, která následně fosforyluje ribozomální 

protein S6 a zvyšuje tak míru translace 5’TOP mRNAs [76]. Dalším cílovým 

proteinem, který reguluje mTOR kináza je 4E-BP (eukaryotic initiation factor 4E 

(eIF4E)-binding protein), který po fosforylaci disociuje a uvolněný eIF4E tak může 

formovat translační iniciační komplex a indukovat translaci [77]. Tyto poznatky 

ukazují, že mGlu receptory v průběhu pozdějších fází LTD nejenom regulují 

genovou expresi na úrovni transkripce, ale že se současně zapojují také do regulace 

translace. Tento mechanismus umožňuje rychle tvořit proteiny z již existující zásoby 

mRNA v dendritech neuronů, tedy bez zpoždění, které by způsobovala nezbytná 

transkripce cílových genů a transport RNAs do dendritů. Podrobnější popis různých 

forem synaptické plasticity je v kapitole  1.7.1. 

Další cestou, kterou mGluR1/5 regulují transkripci je aktivace transkripčního faktoru 

NF-κB (nuclear factor kappa B). Levenson a kol. popsali mechanizmus spojující 

mGluR1/5 a NF-κB v hipokampu [78]. Identifikovali Ras-Raf-MEK-ERK a p38-

MAPK signální dráhy, které jsou aktivovány odlišným způsobem. ERK2 vyžaduje 

stimulaci přes IP3-K (inositol 1,4,5-triphosphate 3-kinase) a PKC, zatímco aktivace 

p38-MAPK není na těchto kinázách závislá [78]. Zajímavé je, že akt/PKB (protein 

kinase B), která je typicky aktivována přes IP3-K, není zapojena do této signalizace. 

Stejně tak nejsou do aktivace NF-κB zapojeny ani PKA ani CaMKII 

(Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase). Výše popsané mechanizmy aktivace 

NF-κB jsou nezbytné pro expresi a udržení LTD v CA1 oblasti hipokampu. Kromě 

LTD je transkripce řízená NF-κB nezbytná také pro indukci LTP (long term 

potentiation) [79]. Levenson a kol. navrhli hypotézu, že NF-κB je zapojen do 

indukce a/nebo do udržení synaptické plasticity v nervovém systému obecně [78]. 

Také se ukazuje, že NF-κB hraje významnou roli ve formování různých forem 

dlouhodobé paměti [79-81] 
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Obr. 10: MAPK signální dráha aktivovaná po glutamátové stimulaci. AMPAR, AMPA 
receptor; CREB, cAMP response element binding protein; MAPK, mitogen-activated protein 
kinases; MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; mGluR1/5, metabotropní 
glutamátový receptor 1 a 5; NMDAR, NMDA receptor; PKC, protein kináza C; PLC, 
fosfolipáza C; Raf1, Raf1-kináza; Ras, Ras-GTPáza. 
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1.3 Desenzitizace a internalizace mGluR1 

Desenzitizace receptoru je proces, kterým se buňky chrání před dlouhodobou, i 

krátkodobou přílišnou stimulací. Proces desenzitizace je buď homologní, nebo 

heterologní. Při homologní desenzitizaci je proces závislý na signální dráze, kterou 

spouští agonista. Při heterologní desenzitizaci se jedná o proces nezávislý na aktivaci 

agonistou. Oba typy desenzitizace byly popsány u mGluR1 [82]. Internalizovaný 

receptor je buď postupně vrácen na membránu, nebo je nasměrován k lysozomální 

degradaci. 

Klasická homologní desenzitizace probíhá přes fosforylaci receptoru pomocí GRK 

(G protein-coupled receptor kinase), kterou následuje vazba β-arestinů a 

nasměrování receptoru ke klatrinové endocytóze [83]. Intracelulární úsek 

fosforylovaný pomocí GRK po aktivaci receptoru váže β-arrestin1 a 2 [84]. Zatímco 

N-konec β-arestinu je zodpovědný za vazbu na fosforylovaný receptor, C-konec se 

váže na klatrin a klatrinový adaptorový komplex AP2. Zároveň se β-arestin váže na 

PIP2 (fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát), který je součástí plazmatické membrány. [82, 

85, 86]. Vazbou na PIP2 se koncentruje množství receptoru v internalizované části 

plazmatické membrány. Vznikající klatrinový endocytózový váček je následně 

oddělen od plazmatické membrány pomocí GTPázy dynaminu. Celkem 3 GRKs 

(GRK2, GRK4, GKR5) byly identifikovány při desenzitizaci mGluR1a [87, 88]. Pro 

internalizaci mGluR1a závislou na GRK2 je nejdůležitější úsek C-konce od Ser869 po 

Val893, tedy jiný úsek, než který je zásadní pro desenzitizaci řízenou PKC [89]. 

Vlastní navázání β-arestinu zároveň přímo znemožňuje vazbu G-proteinu. PKC 

přímo fosforyluje mGluR1 a tím ho desenzitizuje a zároveň aktivuje GRK2 [90], 

která následně nasměruje mGluR1 k internalizaci.  
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endocytóza

lysoz óm

SNX1, GASP1

EPB50

agonista

 
Interak ční protein Asociovaný GPCR funkce 

EBP50 β2-AR, κOPR stimuluje recyklaci 

SNX1 PAR1 stimuluje degradaci 

GASP1 CB1, D2R and δOPR stimuluje degradaci 

upraveno podle Ritter, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 2008 [91] 

Obr. 11: Recyklace a degradace endocytovaného GPCR. EBP50, ERM-binding 
phosphoprotein 50; NSF, N-ethylmaleimide-sensitive factor; SNX1, sorting nexin 1; 
GASP1, G-protein coupled receptor associated sorting protein1; β2-AR, β2-adrenergic 
receptor; κOPR, kappa opioid receptor; PAR1, protease-activated receptor 1; CB1, 
kanabinoidní receptor 1; D2R, dopamine receptor D2; δOPR, δ opioid receptor 

Kromě klasické desenzitizace následované internalizací, je signalizace receptorů 

tlumena fosforylací, která nemusí zahrnovat internalizaci. Francesconi a Duvoisin  

ukázali, že treonin695, který je součástí 2. nitrobuněčné kličky mGluR1, je 

fosforylován PKC a tím tlumí vazbu a aktivaci Gαq/11 [59]. Zajímavé je, že vazba Gαs 

zůstává nezměněna. PKC tak tlumí jen jednu ze signálních drah mGluR1a (Obr. 8). 

Na druhé straně proteinkináza A (PAK), která je aktivována v Gαs signální dráze, 

stimuluje konstitutivní aktivitu mGluR1a [59]. 

Internalizovaný receptor může být defosforylován na příslušných místech svého C-

konce a vrácen na plazmatickou membránu, nebo může být nasměrován do lysozomů 
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k degradaci (Obr. 11) [91, 92]. Teak a Zastrow ukázali, že osud internalizovaného 

GPCR je typově specifický [93]. δ-opioidní receptor je po endocytóze převážně 

degradován v lysozomech, zatímco β-adrenergní receptor podstupuje opakovaně 

cyklus internalizace a návratu zpět na plazmatickou membránu. Na příkladu β-

adrenergního receptoru bylo ukázáno, že distální oblast C-konec obsahující PDZ-

doménu vázající motiv typu I je zodpovědný za osud internalizovaného receptoru 

[94-96]. C-konec β2-adrenergního receptoru interaguje s EBP50 [ERM (ezrin, 

radixin, moesin)-binding phosphoprotein 50] a NSF (N-ethylmaleimide-sensitive 

factor), které nasměrovávají receptor zpět na plazmatickou membránu. Podobný 

mechanizmus návratu lze předpokládat i pro mGlu receptory, i když pravděpodobně 

za účasti jiných interakčních partnerů, protože EBP50 a NSF se na mGlu receptory 

neváže [97]. Také mGluR1a a mGluR5a obsahují typ I PDZ-doménu vázající motiv, 

který je ligandem pro G protein-coupled receptor-associated sorting protein 1 

(GASP1) [97], který směruje internalizované GPCR k  lysozomální degradaci [98].  

Při heterologní desenzitizaci je celý proces vyvoláván přes kinázy, které jsou 

aktivovány jiným receptorem. Například muskarinový receptor M1  (M1 muscarinic 

acetylcholine receptor), který je primárně spojen s Gq-signální dráhou, spouští přes 

PKC a CaMKII (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase) paralelní internalizaci 

mGluR1 [99].  

Další ze způsobů, jak buňky regulují stimulaci signálních drah, zahrnuje také 

regulaci produkce druhých poslů. Na tomto ději se podílí RGS proteiny (regulators of 

G-protein signaling), které urychlují ATPázovou aktivitu specifických α-podjednotek 

G-proteinů. RGS2 a RGS4 specificky rozpoznávají a interagují s Gαq/11 

podjednotkami G-proteinů a blokují tím aktivaci PLC [100, 101], hlavní signální 

dráhu 1. skupiny mGlu receptorů. 

Proces desenzitizace mGluR1 zahrnuje, stejně jako u ostatních GPCR, řadu 

mechanizmů, kterými buňka reguluje příslušnou signalizaci. Nejrychlejším a vysoce 

efektivním mechanizmem je fosforylace mGluR1 pomocí kináz, které jsou 

aktivovány samotným receptorem nebo jinými receptory. Tyto fosforylace buď 

pouze tlumí signalizaci receptoru, nebo vedou k jeho internalizaci. Desenzitizace je 

pro buňku a celý organizmus stejně důležitá jako vlastní signalizace, protože 
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nadměrná stimulace může vést až k patologickým procesům. Konkrétně u mGlu 

receptorů se pravděpodobně jedná o řadu neurologických a psychiatrických poruch, 

jako je ischemie, mozková traumata, epilepsie, Parkinsonova choroba, schizofrenie a 

depresivní poruchy. 
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1.4 C-koncová oblast mGluR1 

1.4.1 Regulace transportu 

Obě sestřihové varianty, mGluR1a i mGluR1b, obsahují sekvenci RRKK877-80 (Obr. 

12), která působí jako retenční signál endoplazmatického retikula (viz kapitola 

 1.2.3.) Povrchová exprese mGluR1b je tlumena právě odhalením tohoto retenčního 

signálu [102], zatímco dlouhý C-konec mGluR1a maskuje tento retenční signál a tím 

umožňuje efektivní transport receptoru na povrch buňky. Minimální sekvence 

RRK877-79 byla identifikována jako signál zodpovědný za axonální/apikální 

transport receptoru [103]. Transfekovaný mGluR1b-myc byl povrchově detekován 

v tělech neuronů a proximálních dendritech, zatímco mGluR1a byl detekován 

v distálních dendritech. Jedna bodová mutace v RRK877-79 plně stačila ke zvrácení 

původního směru transportu receptorů. V epiteliálních buňkách byl mGluR1b-myc 

transportován apikálně a mGluR1a-myc bazolaterálně, což odráží epiteliální původ 

nervové tkáně. Podobná subcelulární distribuce mGluR1a a mGluR1b byla 

pozorována také in vivo na proteinové úrovni [104-107]. Odlišná distribuce 

sestřihových variant mGluR1 umožňuje funkční specializaci v závislosti na odlišné 

signalizaci jednotlivých variant receptoru a to nejenom v různých funkčních částech 

mozku ale i v rámci jednoho neuronu. 

1.4.2 Regulace transdukce signálu 

C-terminální doména se účastní regulace transdukce signálu receptorem. Její 

proximální část se spolupodílí na specifické aktivaci Gq/11-proteinu [19]. Alternativní 

sestřih mGluR1 dává vzniknout variantám, které se liší signálními vlastnostmi právě 

díky rozdílnému C-konci. Proximální část C-terminální domény obsahující sekvenci 

RRKK877-80 (Obr. 12) působí jako inhibiční doména pro Gq-signalizaci [108]. U 

krátké varianty, mGluR1b, je v heterologním systému Gq-signalizace utlumena, 

zatímco Gi/o-signalizace je zcela znemožněna [109]. Kromě již zmiňované bazické 

sekvence RRKK877-80 obsahuje navíc unikátní C-konec mGluR1b ještě další bazickou 

sekvenci KKR87-89, jejíž funkce je zatím nejistá. mGluR1a exprimovaný v HEK293 

buňkách (lidské embryonální ledvinné buňky) projevuje konstitutivní aktivitu, kdežto 
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u mGluR1b tato konstitutivní signalizace není měřitelná [110, 111]. Rozdíly byly 

pozorovány také při studiu odpovědi sestřihových variant mGluR1 na stimulaci 

různými agonisty. Při měření koncentrace volného nitrobuněčného vápníku v reakci 

na stimulaci quiskalátem dosáhl mGluR1b stejné hladiny odpovědi při koncentraci 

agonisty o jeden řád vyšší ve srovnání s mGluR1a [112]. Odpovědi receptorů na 

ostatní testované agonisty měly podobný průběh. 

Funkční možnosti mGluR1b jsou tak omezené ve srovnání s mGluR1a, a lze se tedy 

na mGluR1b dívat jako na jednoduchý spouštěč Gq-signalizace bez vlivu na ostatní 

signální dráhy, které moduluje mGluR1a.  

1.4.3 Proteiny interagující s metabotropními glutamátovými 

receptory 

C-terminální doména mGlu receptorů obsahuje řadu motivů, které umožňují vazbu 

na cytoskeletální, signální a „scaffold“ proteiny [113]. Jedním z nejvýznačnějších 

partnerů je homer protein, kterému je věnována následující kapitola. Úplný C-konec 

mGluR1a nese sekvenci SSSTL1195-99, která patří do 1. typu PDZ vázajícího motivu, 

který přímo váže PDZ doménu (PSD-95/Discs large/zona occludens-1 domain) 

bílkoviny shank (SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein) [114]. Ačkoli 

byla tato interakce ověřena pomocí kvasinkového dvouhybridního testu, její 

existence a případný význam in vivo zůstává neobjasněn [115]. Téměř stejná 

sekvence KQSSSTL1193-99 byla identifikována jako tamalin vázající sekvence a 

interakce tamalinu s mGluR1a zvyšuje povrchovou expresi tohoto receptoru [116, 

117]. Tamalin interaguje také s dalšími mGlu receptory z 1. a 2. skupiny a s GABAB 

receptorem [116]. Zdá se tedy, že tamalin působí jako organizační „scaffold“ protein 

tvořící multiproteinové kompexy na postsynaptické části excitačních synapsí, kde se 

váže s dalšími „scaffold“ proteiny jako je PSD-95 a SAPAP1/3 (SAP90/PSD-95-

associated protein) [118]. 

Metabotropní glutamátové receptory mohou přímo interagovat s některými 

transmembránovými proteiny, které se s nimi společně vyskytují na plazmatické 

membráně. Např. mGluR1a a P/Q Ca2+ kanály spolu fyzicky interagují pomocí svých 

C-konců. mGluR1a tlumí P/Q Ca2+ kanály nezávisle na glutamátu a G-proteinech, 
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jejich současná aktivace však na druhou stranu vyvolává větší nárůst nitrobuněčného 

vápníku [119]. 

Také GABAB receptor byl popsán jako možný interakční partner mGluR1. Oba 

receptory se například nachází postsynapticky na excitačních synapsích paralelních 

vláken a Purkyňových buněk v mozečku. Vzájemná interakce probíhá buď přímo, 

nebo přes Gi/o-protein. mGluR1 je senzitizován ke glutamátové signalizaci GABAB 

receptorem za fyziologických koncentrací extracelulárního Ca2+. GABAB receptor se 

chová jako Ca2+ závislý kofaktor v signalizaci mGluR1 v Purkyňových buňkách, kde 

konstitutivně zvyšuje citlivost mGluR1 ke glutamátu [120]. Tato interakce je 

nezávislá na Gi/o signalizaci. Oba receptory se také podařilo koprecipitovat 

z mozečku. Oproti tomu pouze přechodnou senzitizaci mGluR1 zprostředkovává 

GABAB receptor po aktivaci γ-aminomáselnou kyselinou (GABA), která k němu 

může difundovat ze sousedních inhibičních synapsí [121]. K difuzi GABA ze 

sousedních inhibičních synapsí může docházet pouze v případě velmi silné aktivace 

GABAergních synapsí. Popsaná senzitizace byla blokována inhibicí Gi/o signalizace, 

která vede přes tlumení adenylyl cyklázy.  

Interakce mezi mGluR1a a adenosinovým A 1 receptorem byla prokázána 

v heterologním systému i v neuronech pomocí koprecipitace [122]. Zajímavé je 

spolupůsobení obou receptorů proti neurotoxickému působení NMDAR, které bylo 

pozorováno v kultuře kortikálních neuronů po společné aktivaci všech tří receptorů. 

Společná preinkubace neuronů se selektivními agonisty pro mGluR1a a adenosinový 

A 1 receptor před vlastní inkubací NMDA, výrazně redukovala neurotoxické 

působení aktivace NMDAR [122]. Jejich vzájemná interakce se může pozitivně 

podílet na neuroprotektivním působení obou receptorů. Úsek mGluR1a, který byl 

identifikován jako interakční oblast s adenosinovým A 1 receptorem, je v rozsahu 

887-1194 aminokyselin, který je specifický pro mGluR1a, takže krátký mGluR1b 

(Obr. 12) se této interakce pravděpodobně nemůže účastnit. 

Dalším dokumentovaným interakčním proteinem k mGluR1a je optineurin, který je 

interakčním partnerem huntingtin proteinu [123]. C-konec mGluR1a (841-1199) 

interagoval v kvasinkovém dvouhybridním systému s optineurinem a zároveň spolu 

oba proteiny koprecipitovaly [124]. Společná exprese mGluR1a a optineurinu tlumila 
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signalizaci mGluR1a a optineurin tak působí jako neuroprotektivní protein. Mutace 

optineurinu jsou spojené s autozomálně a dominantně děděným glaukomem 

otevřeného úhlu, který je charakterizován progresivní degenerací sítnice způsobenou 

apoptózou buněk sítnice [125]. Oba poznatky se tak vzájemně podporují a vrhají 

nové světlo na spojitost mezi mGluR1 a Huntingtonovou chorobou. 

 

Sestřih 886/7

RRKK
906

RRKK

SSSTL 1199
PPSPFR antigenní peptid

antigenní peptid
sestřih 886/7

signální peptid signální peptid

937/8 štěpení calpainem S/Y

mGluR1b mGluR1a

 

Obr. 12: Schéma stavby myších mGluR1a/b. RRKK877-80, retenční signál endoplazmatického 
retikula; PPSPFR1152-57, homer vázající sekvence; SSSTL, typ I PDZ doménu vázající 
sekvence.

 

Také cytoskeletální proteiny interagují s mGluR1a. Konkrétně byla biochemicky 

identifikována interakce C-konce mGluR1a (1109-1194) s β-tubulinem v potkaním 

mozku [126]. Aktivace mGluR1a v heterologním systému vyvolala depolymeraci 

mikrotubulů a jejich translokaci k plazmatické membráně [127]. Zajímavé je, že 

Huang a Hampson pozorovali destabilizaci mikrotubulů v heterologním systému 

exprimujícím MAP2c (microtubule-associated protein) a mGluR1a nebo 
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mGluR1b [128]. Aktivace receptorů vyvolala depolymeraci mikrotubulů bez ohledu 

na to, kterou sestřihovou variantu buňky exprimovaly. Mechanizmus, kterým 

v těchto experimentech mGluR1b ovlivňoval polymeraci mikrotubulů, musí být jiný, 

než mechanizmus nalezený pro mGluR1a [126], protože identifikovaná interakční 

oblast C-konce mGluR1a (1109-1194) u mGluR1b chybí. Depolymerace a 

translokace monomerů tubulinu k plazmatické membráně po stimulaci agonistou 

mGluR1 může ulehčovat procesy, které jsou obvykle spojené s aktivací GPCR. 

Tímto mechanizmem může docházet k lepší dostupnosti monomerů tubulinu, které 

jsou potřebné k přestavbě cytoskeletu v procesech endocytózy, exocytózy a 

transportu váčků. 

Mnohem méně dostupných informací bylo publikováno o interakčních partnerech 

interagujících výhradně s mGluR1b. Vzhledem k velkému rozdílu v délce unikátních 

sekvencí mGluR1a (313 aminokyselin) a mGluR1b (20 aminokyselin) lze 

předpokládat, že variabilita a množství interakčních partnerů s mGluR1b bude 

výrazně menší než v případě mGluR1a. Jedinou publikací zabývající se hledáním 

interakčních partnerů specifických pro mGluR1b je práce Francesconi a kol. 

2009 [129]. Z MDCK buněk (Madin-darby canine kidney cell) biochemicky 

identifikované interakční proteiny patří mezi cytoskeletální komponenty nebo jejich 

asociované adaptorové proteiny (β-tubulin, α-tubulin, myozin-1c, α-actinin4, 

vimentin, α-aktin aj.) Jmenované proteiny se mohou účastnit specifického transportu 

mGluR1b. 

1.4.4 Homer proteiny 

V současné době jsou nejlépe zdokumentovány funkční důsledky interakce 

mGluR1/5 s homer proteiny. Rodina homer proteinů zahrnuje homer1, homer2 a 

homer3 z nichž každý vytváří několik sestřihových variant. Zástupci této rodiny jsou 

exprimováni převážně v nervových, a částečně také v periferních tkáních [130]. 

Subcelulárně je výskyt homer proteinů vázán převážně na PSD glutamátergní 

synapse [131-133]. Homer proteiny jsou charakteristické přítomností 

„enable/vasodilator-stimulated phosphoprotein homology like“ domény, která se 

specificky váže na sekvence bohaté na prolin první skupiny mGlu receptorů 
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(PPSPF), IP3 receptor, ryanodine receptor a shank [134]. Většina homer proteinů 

s výjimkou homer1a obsahuje ve svém C-konci coiled-coil doménu s dvěma 

leucinovými zipy [130], které umožňují homo- i heterodimerizaci. Homer1b a 

homer3 vytvářejí dokonce tetramery vzájemnou interakcí C-koncových domén [135].  

Propojení mGluR1 a homer proteinů umožňuje přímé spojení s intracelulárními 

zásobami vápníku v endoplazmatickém retikulu (Obr. 16) [134, 136]. Toto fyzické 

spojení zvýrazňuje Ca2+ odpověď zprostředkovanou mGluR1a díky prostorovému 

uspořádání, které organizuje a vzájemně přibližuje jednotlivé členy signální dráhy 

[137]. Homer proteiny se zároveň vážou na shank a přes PSD95 na ionotropní 

glutamátový NMDA receptor (Obr. 16). Na druhé straně homer1a postrádající 

coiled-coil doménu soutěží s ostatními homer proteiny o vazebná místa na dlouhých 

sestřihových variantách mGluR1 a mGluR5 (Obr. 16). Homer1a není na rozdíl od 

ostatních homer proteinů konstitutivně exprimován. Homer1a je genem rychlé 

odpovědi, který je produkován až po neuronální aktivaci [134] Cestou, která vede 

k aktivaci transkripce homer1a, je MAPK (mitogen-activated protein kinase) signální 

dráha, kterou v našem případě spouští glutamátová stimulace (Obr. 10) [138]. 

Většina homer proteinů umlčuje konstitutivní signalizaci mGluR1a v neuronech a 

naopak exprese homer1a v neuronech vyvolává na glutamátu nezávislou aktivaci 

mGluR1a [139]. Zároveň však homer1a zvyšuje latenci Ca2+ odpovědi 

zprostředkovanou mGluR1a a snižuje maximum nárůstu volného Ca2+ v reakci na 

stimulaci [114, 134]. Homer proteiny mohou teoreticky regulovat bazální aktivitu 

mGluR1a dvěma způsoby. Dlouhé Homer proteiny mohou spojovat dvě podjednotky 

mGluR1a a držet tak obě heptahelikální domény a tím i celý receptor v inaktivní 

konformaci. Druhou možností je, že vlivem interakce C-konce mGluR1a a dlouhého 

Homer proteinu není nadále maskována bazická sekvence RRKK, která sama tlumí 

bazální aktivitu receptoru. Transfekce samotných homer proteinů v heterologních 

systémech netlumí bazální signalizaci mGluR1a. Pravděpodobně absence některých 

„scaffold“ proteinů specifických pro neurony je příčinou konstitutivní signalizace 

u heterologních expresních systémů [139]. Rong a kol. zjistili, že dlouhý cytosolický 

fosfoinositid 3 kinázový enhancer (PIKE-L), který stimuluje aktivitu PI3-kinázy 

[140], obsahuje sekvenci, PKPF, která je zodpovědná za vazbu PIKE-L a homer 1c 
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[141]. Dále ukázali, že aktivace mGluR1/5 stimuluje kinázovou aktivitu PI3-kinázy, 

pomocí komplexu mGluR-homer-PIKE-L. Tímto mechanizmem mGluR1/5 aktivují 

antiapoptotickou akt/PKB signální dráhu. 

Homer proteiny se také podílí na transportu mGluR1a/5 na plazmatickou membránu 

a na jeho stabilizaci na membráně [130, 142]. Dlouhé formy homer proteinů 

vyvolávají shlukovaní mGluR1a na plazmatické membráně a tím snižují jeho 

laterální difuzi a stabilizují receptor na membráně v heterologním systému [143, 

144]. Rozrušení shluků spojených dlouhými formami homer proteinů zvyšuje difuzi 

po plazmatické membráně a dochází tak ke snížení množství receptorů v těsné 

blízkosti PSD. Tímto mechanizmem může homer1a tlumit signalizaci mGluR1a. 

Druhým mechanizmem, kterým se homer proteiny podílejí na regulaci povrchové 

exprese mGluR1a je uvolňování receptoru na plazmatickou membránu 

z nitrobuněčných zásob. Exprese homer1b/1c v heterologním systému vyvolává 

retenci mGluR1a v endoplazmatickém retikulu [145]. Fagni a kol. popsali na 

neuronální kultuře závislost povrchové exprese mGluR5 na homer1a [146]. Bez 

účasti homer1a je receptor držen nitrobuněčně v interakci s homer1b, až kompetice o 

vazebné místo na receptoru uvolní část mGluR5 pro transport na membránu. 

V souladu s popsaným mechanizmem byla pozorována LTP (viz  1.7.1) 

na Purkyňových buňkách mozečku, která byla spojena s nárůstem exprese homer1a a 

následným nárůstem mGluR1a na plazmatické membráně [147].  

Rozdílná subcelulární distribuce mGluR1a a mGluR5 může určovat, který z 

mechanizmů regulace povrchové exprese je optimální. Na příkladu neuronů 

substantia nigra bylo dokumentováno, že většina proteinu mGluR5 se nachází na 

plazmatické membráně. Oproti tomu mGluR1a se většinou nachází uvnitř neuronů 

[148]. Uvolňování nitrobuněčně zadržovaných proteinů pomocí exprese homer1a 

proto bude efektivnější u mGluR1a. Oproti tomu stabilizace mGluR5 pomocí 

homer1b/1c v perisynaptické oblasti synapse by mohla být efektivnější v případě 

mGluR5. 

Transport mGluR5 do různých částí neuronu je také regulován různými homer 

proteiny [149]. V neuronech transfekovaných proteiny homer1b/c byl mGluR5 

nasměrován do dendritů a jejich synapsí. Exprese homer1a, která byla výsledkem 
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stimulace ionotropních glutamátových receptorů, měla za následek nespecifický 

neuritový transport mGluR5. Tato data naznačují, že minimálně u mGluR5 se homer 

proteiny podílí na regulaci síly synaptického přenosu pomocí transportu receptoru 

axonálním nebo dendritickým směrem. 

1.4.5 Desenzitizace a internalizace 

Rozdílné C-konce sestřihových variant mGluR1a a mGluR1b ovlivňují také 

desenzitizaci a internalizaci receptoru. Při homologní desenzitizaci je velká část C-

konce mGluR1a (Ser894-Leu1199) na různých místech fosforylována PKC a v procesu 

internalizace ještě navíc CaMKII [89]. Vzhledem k tomu, že místo sestřihu, které 

odlišuje mGluR1a a mGluR1b je na pozici 886, tak nepřekvapuje, že krátká varianta 

mGluR1b je internalizována nezávisle na PKC i CaMKII. GRK2 pravděpodobně 

hraje dominantní úlohu při internalizaci mGluR1b. Inhibice PKC a CaMKII, na 

rozdíl od mGluR1a, netlumí interakci mezi mGluR1b a GRK2. Oblast fosforylací 

GRK2 zahrnuje sekvenci 25 aminokyselin v proximální oblasti mGluR1a (Ser869-

Val893), která je z převážné části součástí krátké varianty mGluR1b [89]. Krátká 

sestřihová varianta mGluR1b je internalizována rychleji než dlouhá varianta 

mGluR1a [99]. Příčinou je pravděpodobně absence interagujících proteinů, které jsou 

vázány na dlouhý C-konec mGluR1a. GRK2 také tlumí signalizaci mGluR1a/1b bez 

fosforylace receptoru a bez zapojení β-arestinů [150]. Při tomto způsobu 

desenzitizace se GRK2 váže na 2. intracelulární kličku receptoru a zároveň na α-

podjednotku Gq/11-proteinu a tím blokuje signalizaci receptoru. Na této interakci se 

v případě mGluR1a částečně podílí také C-konec receptoru. 

Při heterologní desenzitizaci vlivem aktivace cholinergních muskarinových receptorů 

jsou mGluR1a ale i mGluR1b internalizovány v závislosti na PKC a CaMKII [89, 99, 

151]. Inhibice klatrinové endocytózy pouze mírně inhibuje heterologní internalizaci 

mGluR1b, zatímco inhibice endocytózy lipidických raftů výrazně inhibuje 

internalizaci receptoru [151]. Z citovaných prací vyplývá, že pro vazbu mGluR1b a 

β-arestinů je, na rozdíl od mGluR1a, zásadní navázání agonisty a s tím spojené 

konformační změny receptoru, protože pouze aktivovaný mGluR1b je internalizován 

za účasti β-arestinů. Ačkoli klatrinová endocytóza je klasickou cestou internalizace 
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GPCR, byla endocytóza lipidických raftů dokumentována pro řadu receptorů a G-

proteinů včetně mGluR1a [152]. mGluR1a/1b však nebyly detekovány v lipidických 

raftech neuronů mozečku [153]. Interakce mGluR1a a caveolinu byla biochemicky 

potvrzena v heterologním systému, kde caveolin 1 zároveň blokoval konstitutivní 

aktivitu mGluR1a [154, 155]. 

 

1.5 Farmakologie mGluR1 

Ortosterický agonista je látka, která se váže ve stejném místě, jako endogenní 

agonista. V případě mGlu receptorů je endogenním agonistou L-glutamát, který 

aktivuje také ionotropní glutamátové receptory. Vysoce potentní ortosterický ligand 

1. skupiny mGlu receptorů je L-quiskalát, který aktivuje také AMPA receptory 

[156]. Proto je možné ho používat pouze jako specifického agonistu v heterologních 

expresních systémech. Několik základních farmakologicky významných látek pro 1. 

skupinu mGlu receptorů zobrazuje Obr. 13. Agonista selektivní výhradně pro 1. skupinu 

mGlu receptorů je 3,5-dihydroxyphenylglycine (3,5-DHPG) [157]. Selektivním 

ortosterickým antagonistou pro mGluR1 je LY367385 (2-methylphenylglycine), který je 

relativně potentní (IC50 = 10 µM) s velmi malou potencí pro mGluR5 a 2. skupinu mGlu 

receptorů [158]. 

Další látky, které jsou bohatě využívány ve funkčních experimentech, jsou 

nekompetitivní alosterické modulátory. Pozitivní alosterické modulátory potencují 

účinek ortosterických agonistů a negativní alosterické modulátory tento účinek tlumí. 

Tyto látky mají svá vazebná místa mimo vazebné místo glutamátu, takže povahou 

svého působení si nekonkurují s glutamátem ani jiným ortosterickým agonistou. V 

roce 1996 byl objeven první nekompetitivní antagonista CPCCOEt (7-

Cyclopropan[b]chromen-1a-carboxylic acid ethyl ester) [159]. Později objevený 

BAY36-7620 [(3aS,6aS)-6a-Naphtalen-2-ylmethyl-5-methyliden-hexahydro-

cyclopental(c)furan-1-on] má ještě silnější účinek (IC50 = 160nM) než CPCCOEt a 

navíc se chová jako inverzní agonista, což znamená, že tlumí basální aktivitu 

mGluR1a [160]. 
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Lidský mGluR1 je potencován Ro 67-4853 [butyl (9H-xanthene-9-

carbonyl)carbamate], zatímco Ro 67-7476 [(S)-2-(4-fluorophenyl)-1-(toluene-4-

sulfonyl)pyrrolidine] a Ro 01-6128 [ethyl diphenylacetylcarbamate] potencují pouze 

potkaní mGluR1 [161]. 

MPEP [2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine] je negativní alosterický modulátor 

mGluR5 s působením inverzního agonisty. Pro interakci jsou zásadní 3 

aminokyselinové zbytky (Pro665, Ser658 a Ala810) nacházející se v HD mGluR5 [162]. 

Cílenými mutacemi homologních aminokyselin mGluR1 lze vyrobit mutantní 

mGluR1, který je citlivý k MPEP. Ostatní vlastnosti mutantního receptoru jsou 

nezměněny [162]. 

Kromě alosterických antagonistů a modulátorů byly objeveny též chemické látky, 

které nemají vnitřní aktivitu, ale kompetují s některými modulátory. Tyto látky jsou 

vzhledem k obrovskému farmakologickému potenciálu modulátorů významné tím, že 

mohou působit jako antidota při nežádoucích účincích anebo při předávkování 

modulátory. 

 

 

Obr. 13: Některé farmakologicky významné látky pro 1. skupinu mGlu receptorů. L-
glutamate – agonista; CPCCOEt, 7-Cyclopropan[b]chromen-1a-carboxylic acid ethyl ester - 
nekompetitivní antagonista; 3,5-DHPG, 3,5-dihydroxyphenylglycine – agonista selektivní 
pro 1. skupinu mGlu receptorů; MPEP, 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine – inverzní 
alosterický agonista mGluR5; LY367385, 2-methylphenylglycine - selektivní ortosterický 
antagonista mGluR1. 
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1.6 Exprese mGluR1 v centrální nervové soustavě 

Receptory mGluR1/5 z 1. skupiny mGlu receptorů jsou exprimovány v celém 

mozku, i když jsou mezi jednotlivými částmi mozku značné rozdíly (Obr. 14). Na 

základě analýzy dat z in situ hybridizace (ISH) a z imunodetekce pomocí protilátek 

specificky rozpoznávajících jednotlivé receptory je zřejmé, že mGluR5 je v mozku 

exprimován ve větší míře než mGluR1 [23]. Zároveň je vidět, že v mozečku není 

mGluR5 téměř exprimován zatímco mGluR1 zde má maximální zastoupení. Největší 

imunoreaktivita mGluR1 byla pozorována v Purkyňových buňkách kůry mozečku a 

v „mitral/tufted cells“ čichových bulbů [23, 163]. Subcelulární lokalizace mGluR1/5 

je převážně perisynaptická tedy po okrajích vlastních synapsí [164]. Oproti tomu 

postsynaptické ionotropní glutamátové receptory se nachází přímo v synaptické části 

obsahující proteiny, které tvoří PSD (postsynaptic density).  

 

mGluR5

C B C TX HIP HP F HY LS X MB MY OLF P P AL R HP s AMY S TR S TR d S TR v TH

e xpre s s ion le ve l

mGluR1

C B C TX HIP HP F HY LS X MB MY OLF P P AL R HP s AMY S TR S TR d S TR v TH

e xpre s s ion le ve l

 

Obr. 14: Exprese mGluR1/5 v různých částech myšího mozku měřená pomocí in situ 
hybridizace. CB, cerebellum; CTX, cerebral cortex; HIP, hippocampal region; HPF, 
hippocampal formation; HY, hypothalamus; LSX, lateral septal complex; MB, midbrain; 
MY, medulla; OLF, olfactory bulb; P, pons; PAL, pallidum; RHP, retrohippocampal region; 
sAMY, striatum-like amygdalar nuclei; STR, striatum; STRd, striatum dorsal region; STRv, 
striatum ventral region; TH, thalamus.        http://www.brain-map.org 
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Dlouhé a krátké sestřihové varianty mGluR1 jsou v mozku odlišně exprimovány. 

Dlouhá varianta mGluR1a je nejvíce detekována na úrovni mRNA i proteinu 

v Purkyňových buňkách, „tufted cells“ čichových bulbů, v hipokampálních 

interneuronech, v talamických neuronech a neuronech substantia nigra [23, 165]. 

mGluR1b je podle ISH [166] i podle imunoreaktivity proteinu [105, 167] nejvíce 

exprimován v hipokampu a mozečku, ale lze ho nalézt i jinde v mozku. 

Subcelulární distribuce sestřihových variant mGluR1a a mGluR1b se také liší. Obě 

varianty se nachází na dendritických trnech Purkyňových buněk převážně 

perisynapticky, ale extrasynaptická akumulace je u mGluR1b intenzivnější [104]. 

Nicméně vzhledem k nemožnosti přímo porovnávat hladiny dvou proteinů pomocí 

protilátek, mnohé z těchto pozorování bude ještě nutné studovat podrobněji. 

 

1.7 Fyziologie mGlu receptorů 

1.7.1 Synaptická plasticita 

Aktivace metabotropních glutamátových receptorů vyvolává řadu odpovědí 

v neuronální dráždivosti a synaptickém přenosu pomocí modulace iontových kanálů, 

regulačních a signálních proteinů. Celkové zobecnění pro mGlu receptory není 

možné pro výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami receptorů. Tyto rozdíly 

ostatně dělají z těchto receptorů vhodný cíl pro vývoj léků. Aktivace převážně 

postsynapticky lokalizovaných mGluR1 a mGluR5 (první skupina mGlu receptorů) 

zvyšuje neuronální dráždivost, zatímco receptory z druhé a třetí skupiny jsou často 

lokalizovány presynapticky a jejich aktivace vede k inhibici uvolňování 

neurotransmiterů. Toto tlumení se vyskytuje na excitačních (glutamát), inhibičních 

(GABA) i modulačních (monoaminy, acetylcholin) synapsích v CNS. Fyziologická 

funkce různých mGlu receptorů je často výrazně specifická pro konkrétní neuronální 

populace a subcelulární lokalizaci receptorů, proto zde uvádíme jen některé nejlépe 

studované systémy. 

Jednotlivé neurony jsou schopny regulovat synaptický přenos v závislosti na 

neuronální aktivitě. Experimentálně byl tento fenomén synaptické plasticity popsán 
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na excitačních synapsích jako LTP (long-term potentiation) a LTD (long-term 

depression) [168]. Dlouhodobé změny v synaptickém přenosu znamenají řádově 

hodiny nebo déle. Synaptická potenciace zvyšuje synaptickou dráždivost, zatímco 

synaptická deprese tuto dráždivost tlumí. LTP a LTD jsou široce rozšířené jevy, 

které jsou nejspíš vlastní všem excitačním synapsím v savčím mozku [168]. Změna 

pravděpodobnosti vylití neurotransmiteru je projevem presynapticky lokalizované 

plasticity, zatímco změny ve vodivosti AMPA a NMDA receptorů jsou projevem 

postsynapticky lokalizované plasticity. 

Klasická postsynaptická LTP vyžaduje aktivaci NMDA receptorů během 

postsynaptické depolarizace. LTP zahrnuje časnou fázi trvající přibližně 60 minut a 

pozdější fázi, ve které dochází k indukované syntéze proteinů. Indukce LTP je 

vyvolána nárůstem nitrobuněčného Ca2+, který je důsledkem aktivace 

NMDA receptorů [169, 170]. Důsledkem nárůstu koncentrace volného vápníku je 

aktivace Ca2+-kalmodulin dependentní kinázy II-α (α-CaMKII), která zvyšuje 

excitabilitu postsynaptické části synapse několika mechanizmy [171]. Po aktivaci α-

CaMKII zůstává kináza aktivní i po poklesu volného vápníku pomocí 

autofosforylace treoninu286 [172], která udržuje kinázu v aktivní formě. Zvýšená 

hladina volného Ca2+ také způsobuje disociaci α-CaMKII a F-aktinu vlivem 

autofosforylace kinázy a následnou akumulaci α-CaMKII v synapsích [173]. 

Vazebným partnerem α-CaMKII v PSD je NMDAR [174, 175]. C-konec NR2B 

podjednotky NMDAR přímo interaguje s α-CaMKII  a tím ji také udržuje v aktivním 

stavu. Vlastní potenciace α-CaMKII vyvolává fosforylaci serinu831 v GluR1 

podjednotce AMPAR, která zvyšuje vodivost receptoru [176, 177]. Aktivní CaMKII 

současně zvyšuje množství AMPAR v synapsích pomocí exocytózy vesikulů 

obsahujících AMPAR [178]. CaMKII se tak zásadním způsobem podílí na potenciaci 

glutamátergních synapsí po aktivaci NMDAR [171]. PKC se také podílí na indukci 

LTP, protože inhibice PKC blokuje LTP v  některých neuronech hipokampu [179]. 

V pozdní fázi LTP je aktivován CREB (cAMP response element binding protein) 

transkripční faktor pomocí signálních molekul zahrnujících PKA, CaMKIV a 

mitogenem aktivované proteinové kinázy (MAPK) [168]. 

Typický experimentální protokol indukující LTP závislou na NMDA receptorech 
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vyžaduje jejich aktivaci, která je možná po depolarizaci postsynaptické membrány. 

Depolarizace je dosažena buď opakující se tetanickou stimulací synapsí nebo přímou 

depolarizací membrány za současné nízkofrekvenční stimulace synapsí  [180]. 

Nárůst nitrobuněčného Ca2+ může být vyvolán také nezávisle na NMDAR, jak bylo 

popsáno na interneuronech amygdaly [181] a stratum oriens hipokampu [182]. Na 

indukci LTP nezávislé na NMDAR se podílí vápník propouštějící AMPA receptory 

(CP-AMPARs) a mGlu receptory. Použití selektivního inhibitoru mGluR1 

(LY367385) blokuje vznik LTP ve stratum oriens hipokampu [182]. PKC se také 

podílí na indukci LTP, protože inhibice PKC blokuje LTP v  některých neuronech 

hipokampu [179]. Společná exprese mGluR1 a CP-AMPAR byla detekována v O-

LM cells (Oriens Lacunosum Moleculare cell) hipokampu, nikoli však v jiných 

typech interneuronů [165]. Proto se zdá, že spolupůsobení mGluR1 a CP-AMPAR 

v indukci LTP není obligátní. LTP v některých neuronech hipokampu, neokortexu a 

mozečku je přímo závislá na aktivaci první skupiny mGlu receptorů, nebo tyto mGlu 

receptory plní modulační funkci při expresi LTP [183].  

Druhou formou synaptické plasticity je LTD, která je s mGlu receptory spojována 

více než LTP, i když hlavní pozornost byla dlouhou dobu věnována zejména LTD 

závislé na NMDA receptorech. Klasickým a nejlépe probádaným příkladem je LTD 

v CA1 oblasti hipokampu. Jedná se o LTD závislou na aktivaci NMDA receptorů 

s následným nárůstem volného Ca2+. Je zajímavé, že jak LTD tak LTP, které jsou 

závislé na NMDA receptorech, jsou spouštěny v principu stejným způsobem – 

nárůstem volného Ca2+. Důležité je si uvědomit, že konkrétní plastická odpověď 

neuronů na stimulaci je ovlivňována recentní historií synaptické aktivity. Konkrétní 

kvantitativní parametry postsynaptického signálu (Ca2+) spouštějícího LTD nebo 

LTP nejsou známy. Složení NMDAR podjednotek je regulováno neuronální 

aktivitou a tímto způsobem je pravděpodobně určována tendence k LTP nebo LTD 

[184, 185]. Vlastním spouštěčem LTD je defosforylace postsynapticky 

lokalizovaných substrátů PKC a PAK, zatímco substráty CaMKII nejsou 

defosforylovány [168]. Jak bylo uvedeno dříve, LTP se spojena s fosforylací 

serinu831 v GluR1 podjednotce AMPAR. LTD je naopak spojována s defosforylací 

serinu845 na stejné podjednotce AMPAR, což vede k poklesu vodivosti receptoru a 
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tím k menší excitabilitě [186, 187]. Na poklesu postsynaptické excitability se podílí 

také pokles celkového množství AMPA receptorů vázaných v PSD přes bílkoviny 

stargazin a PSD-95  [188, 189]. 

Typický protokol indukující LTD závislou na NMDA receptorech zahrnuje 

prodlouženou, opakující se synaptickou stimulaci při 0,5 – 5 Hz [190, 191]. Obvyklý 

počet stimulů (~ 900) lze snížit pomocí mírné depolarizace postsynaptické 

membrány [192]  nebo pomocí specifických neuromodulátorů [193, 194].  Indukce 

jak LTP tak i LTD je ovlivňována historii synaptické nebo buněčné aktivity [195, 

196]. 

LTD závislá na mGlu receptorech byla pozorována po aktivaci receptorů patřících do 

všech tří skupin (mGluR1,5,2,3,7) [197]. Jednotlivé receptory jsou exprimovány pre- 

i postsynapticky stejně jako vlastní LTD, jak ukazuje Tabulka 1. Aktivace 

postsynaptických mGluR1 a mGluR5 vede ke vzniku LTD přes Gq-protein a je 

zablokována inhibitory PKC [198-200]. mGluR1 je zodpovědný za LTD na 

excitačních synapsích mezi mechovými vlákny a Purkyňovými buňkami mozečku 

[201, 202]. Stimulace mGluR1 vede ke klatrinové endocytóze AMPA receptorů v 

důsledku fosforylace serinu880 v GluR2 podjednotce, kterou zprostředkovává PKC 

[203]. Kromě toho dochází k indukované proteosyntéze, která je výsledkem aktivace 

MAPK/ERK (mitogen-activated protein kinase/extracellular signal regulated kinase) 

signální dráhy [204, 205]. Syntetizována je zejména GluR2 podjednotka AMPAR, 

jejíž produkce je nezbytná pro expresi LTD [206]. 

mGluR1 aktivuje ještě druhou signální dráhu vedoucí k LTD, kdy indukce probíhá 

postsynapticky a zdroj vedoucí k LTD se nachází presynapticky. Zahrnuje tedy 

retrográdní signalizaci, při které dochází k produkci endokanabinoidů, které po 

zpětné difuzi aktivují presynapticky lokalizované kanabinoidní receptory (viz. 

kapitola  1.2.5.1) 
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skupina 
mGlu 
receptorů 

receptor 
spouštějící LTD 

indukce LTD exprese LTD oblast mozku 

postsynaptická postsynaptická VTA, mozeček mGluR1 

postsynaptická presynaptická 
hipokampus, 

mozeček, VTA, 
NAcc, striatum 

I 

mGluR1/5 postsynaptická postsynaptická hipokampus, mícha 

presynaptická presynaptická 
mozková kůra, 
hipokampus II mGluR2 

postsynaptická postsynaptická mozková kůra, BNST 
III mGluR7 presynaptická presynaptická hipokampus 

      podle Bellone Cell. Mol. Life Sci. 2008, [197] 

Tabulka 1 Klasifikace různých forem LTD závislých na mGlu receptorech; VTA,ventral 
tegmental area; NAcc, nucleus accumbens; BNST, bed nucleus striae terminalis. 

Postsynapticky lokalizované mGlu receptory z 2. skupiny se podílí na vzniku 

postsynapticky indukované a postsynapticky exprimované LTD v různých oblastech 

mozkové kůry a hipokampu [197]. Mechanizmus vzniku této formy LTD není 

dostatečně znám. 

Presynapticky lokalizované mGlu receptory z 2. a 3. skupiny jsou zodpovědné za 

LTD, která je indukována i exprimována presynapticky. Aktivace těchto 

autoreceptorů vede k inhibici synaptického přenosu dvěma mechanismy. Aktivovaná 

Gi/oβγ-podjednotka přímo inhibuje VGCCs a zároveň zvyšuje propustnost K+ kanálů, 

což zvyšuje polarizaci membrány a zmenšuje tak pravděpodobnost uvolnění 

transmiteru. Druhý mechanismus zahrnuje redukci cAMP po aktivaci Gi/o-proteinu, 

což vede také ke snížení pravděpodobnosti uvolňování glutamátu [207]. Silné a 

trvalé uvolňování glutamátu vedoucí k silné stimulaci mGluR2 (2. skupina) a 

mGluR7 (3. skupina) tak vyvolává v hipokampu na některých dalších synapsích LTD 

[197]. Zejména mGluR7 vyžaduje vzhledem k nízké afinitě velmi silné uvolňování 

glutamátu [8].  
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1.7.2 Geneticky modifikované myši 

Dvě linie mGluR1 knockout myší byly vytvořeny v roce 1994 nezávislými 

laboratořemi [201, 202]. Mutované myši byly životaschopné, ale zhruba od konce 2. 

týdne postnatálního vývoje bylo možno mutované jedince snadno rozpoznat díky 

mírné ataxii a snížené koordinaci pohybu [202, 208]. Podobné abnormality byly 

pozorovány u jedinců se spontánní mutací, kdy retrotranspozon LTR byl vložen do 

intronu 4 Grm1 genu, což mělo za následek změnu sestřihu a vznik zcela nového 

exonu s předčasným „in-frame“ stop kodonem daleko před první transmembránovou 

doménou receptoru, takže přeložený proteinový produkt byl zcela nefunkční [209]. 

Ztráta signalizace mGluR1 vede u mGluR1 knockout myší k výrazně snížené 

inervaci Purkyňových buněk mozečku šplhavými vlákny [210, 211].  

Na mutovaných myších nebyly pozorovány žádné makroskopické ani mikroskopické 

abnormality v anatomii mozku ve srovnání s nemutovanými jedinci. Rozdíl nebyl ani 

v mozečku, hipokampu nebo čichovém bulbu, tedy v oblastech s největší expresí 

mGluR1 [201, 202]. Ústřední roli při vzniku synaptické plasticity hraje volný Ca2+ 

(kap.  1.7.1) a regulace volného nitrobuněčného vápníku, jež je jednou ze základních 

fyziologických regulací. Uvolňování Ca2+ z endoplazmatického retikula, které je 

spouštěno pomocí IP3 produkovaného po aktivaci mGluR1 a mGluR5, bylo zcela 

blokováno u myší s vyjmutým mGluR1. Na řezech mozečku z myší s nefunkčním 

mGluR1 nebyl pozorován nárůst nitrobuněčného Ca2+ v reakci na selektivní aktivaci 

mGluR1, i když v kontrole byl nárůst zcela zřetelný [210].  

Přerušení signalizace mGluR1 vlivem genové inaktivace přináší několik 

významných důsledků na fenotyp. Významný je zejména efekt na funkce mozečku, 

protože mGluR5, který je také z 1. skupiny mGlu receptorů, a který aktivuje stejnou 

základní signální dráhu jako mGluR1, je v mozečku exprimován v minimálním 

množství a nemůže tak funkčně nahradit chybějící mGluR1 [23]. Na obou liniích 

knockout myší byl dokumentován deficit v LTD na synapsích mezi paralelními 

vlákny a Purkyňovými buňkami mozečku [201, 202]. Výsledky pozorování vzniku 

LTP v CA1 oblasti  hipokampu nebyly shodné. Tonegawa a kol. pozorovali 

výraznou redukci LTP [208], zatímco Conquet a kol. nepozorovali poškození LTP 

s výjimkou LTP mechových vláken hipokampu [202]. 
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Z behaviorálních a motorických testů bylo použito pro charakterizaci mutovaných 

myší mGluR (-/-) Morrisovo vodní bludiště, Rotarod test a analýza stop. Výsledky 

z Morrisova vodního bludiště [212] ukazují, že jedinci mGluR1 (-/-) mají zhoršenou 

prostorovou paměť a učení ve srovnání s jedinci mGluR1(+/+) nebo mGluR1(+/-) 

[202]. Jedinci mGluR1 (-/-) mají zároveň zhoršenou motoriku, jak bylo ukázáno 

pomocí Rotarod testu a analýz stop (footprint) [201, 202, 213]. Tonegawa a kol. 

zároveň dokumentovali mírně zhoršené strachové podmiňování (associative fear 

conditioning), které je chápáno jako test pro asociativní učení [208]. Celá řada testů 

dnes používaných při behaviorálním hodnocení geneticky modifikovaných myší 

nebyla použita při charakterizaci mGluR1 (-/-). Zejména se jedná o testování 

spontánní aktivity (Open field) a senzomotorické zpracovávání měřené pomocí testu 

prepulzní inhibice úlekové reakce (Prepulse inhibition of acoustic startle response 

task PPI) [214]. Při PPI slabší podnět zeslabuje úlekovou odpověď na následný 

silnější podnět. Je měřítkem adaptace a její deficit naznačuje neschopnost filtrovat 

irelevantní podněty a je jedním z ukazatelů schizofrenie. Dalším z testů, který by byl 

vhodný pro charakterizaci jedinců mGluR1(-/-) je testování aktivního alotetického 

vyhýbání se místu (Active allothetic place avoidance - AAPA) [215]. Při AAPA se 

kromě prostorové navigace testuje také kognitivní koordinace. Zvíře se musí vyhýbat 

sektoru v rotující aréně. Tato úloha modeluje reálné situace, kdy jedinec musí 

rozlišovat více simultánních referenčních rámců, např. vůči zdroji potravy a současně 

vzhledem k predátorovi. Emocionalitu a úzkost lze měřit pomocí ultrazvukové 

vokalizace, kdy jedinec vydává ultrazvuk v odpovědi na emočně stimulující podnět, 

který může být pro zvíře příjemný i nepříjemný. Využitím všech těchto 

behaviorálních testů by se obraz fenotypu jedinců mGluR1(-/-) výrazně doplnil. 

Zejména přínosné by bylo využití jedinců s kondicionálně inaktivovaným mGluR1 

(conditional knockout – cKO). Nakao a kol. publikovali vytvoření cKO, který měl 

expresi mGluR1 pod kontrolou L7 promotoru, který je specifický pro Purkyňovy 

buňky [213]. Exprese mGluR1 byla spouštěna pomocí tetracyklinu [216] a to pouze 

v Purkyňových buňkách. V ostatních částech mozku nebyl mGluR1 exprimován. 

Zhoršená motorika jedinců, kteří neměli exprimován mGluR1, je tak jednoznačně 

přiřazena funkci, kterou plní mGluR1 v Purkyňových buňkách mozečku. 
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Doposud provedené experimenty na mGluR1 knockout myších potvrdily nezbytnost 

aktivace mGluR1 a jeho signalizace v určitých formách synaptické plasticity a 

behaviorálních charakteristikách, včetně prostorového a asociativního učení. 

1.7.3 Excitoxicita a mGlu receptory 

Glutamát je nejvíce zastoupená aminokyselina v centrálním nervovém systému 

savců, avšak jeho distribuce je velmi pečlivě kontrolována systémem pump. 

Koncentrace glutamátu v synaptických vezikulech je 1000 x větší než koncentrace v 

extracelulárním prostoru. Narušení glutamátového systému v CNS může vyvolat 

patogenezi neuropsychiatrických chorob jako je schizofrenie nebo deprese [217]. 

Přílišná glutamátová stimulace vyvolává excitoxicitu, která je definována jako 

buněčná smrt neuronů vyvolaná toxickým působením excitačních aminokyselin 

[218]. Excitoxicita je spojena s nadměrnou glutamátovou stimulací. Glutamátové 

neuronální poškození je součástí poškození CNS jako jsou ischemie, traumata nebo 

neurodegenerativní procesy. Přerušení dostatečného krevního zásobení během 

ischemie vede ke kyslíkové a glukózové deprivaci, která má za následek nedostatek 

využitelné energie. Neurony tak nejsou schopny udržovat iontový gradient na 

plazmatické membráně, dochází k její depolarizaci a uvolňování glutamátu a zároveň 

k redukci zpětného vychytávání neurotransmiteru ze synaptické štěrbiny [219]. 

Navíc v případě ischemické nekrózy je glutamát vyléván z odumírajících buněk, a 

poškozuje i neurony v části, která s nekrózou souvisí, ale nebyla ischemicky 

poškozena (area penumbra). 

Hlavní negativní důsledek nadměrné glutamátové stimulace pro neurony je 

nefyziologické zvýšení hladiny volného nitrobuněčného vápníku, který vyvolává 

poškození neuronů, apoptózu nebo i nekrózu [220]. Neurotoxické působení Ca2+ 

závisí na cestě, kterou se vápník dostává do buňky, protože vápník pronikající přes 

VGCCs nepůsobí toxicky, zatímco vápník pronikající přes NMDA receptory toxicky 

působí [221]. Kromě NMDARs se na excitoxicitě podílí také atypické AMPARs, 

které ve svém podjednotkovém složení postrádají GluR2 podjednotku, která zaručuje 

nepropustnost pro Ca2+ [222]. Podjednotkové složení NMDARs určuje míru 

vodivosti receptoru, přičemž vysoce vodivé aktivní receptory obsahují NR1 a NR2 
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podjednotky [219]. Pro toxické působení vápníku je zásadní napojení glutamátových 

receptorů na proteiny v PSD. NR2 podjednotka NMDAR se váže přes svůj C-konec 

na PSD-95 stejně jako nNOS (neuronal nitric oxide synthase), která produkuje 

toxický oxid dusnatý (Obr. 16). Inhibice pomocí PSD-95 antisense oligonukleotidů 

způsobující rozvolnění této proteinové sítě snižuje neurotoxické působení glutamátu 

[223] . Vyšší než fyziologické koncentrace volného vápníku aktivují řadu proteáz, 

lipáz, fosfatáz a endonukleáz. Jejich nadměrná aktivace může vyvolat destrukci 

buněčných struktur a oxidační stres vedoucí až k buněčné smrti [219]. 

mGluR1 a mGluR5 byly známy jako neuroprotektivní proteiny, které tlumí 

excitoxicitu glutamátové stimulace, i když nebyla přesně známa signální dráha, 

odpovědná za tento proces [224, 225]. Jak jsem již uvedl v kapitole o homer 

proteinech ( 1.4.4) Rong a kol. identifikovali dlouhý cytosolický fosfoinositid 3 

kinázový enhancer (PIKE-L) [141], který má GTPázovou aktivitu a který podobně 

jako jaderný PIKE stimuluje aktivitu PI3-kinázy [140]. Rong a kol. rovněž zjistili, že 

PIKE-L obsahuje sekvenci, PKPF, která je zodpovědná za vazbu PIKE-L na EVH1 

doménu homer 1c. Dále také ukázali, že aktivace mGluR1/5 stimuluje kinázovou 

aktivitu PI3-kinázy, pomocí komplexu mGluR-homer-PIKE-L. Tímto mechanizmem 

mGluR1/5 aktivují akt/PKB dráhu, která působí silně antiapoptoticky. Akt/PKB 

signální dráha reguluje řadu buněčných funkcí včetně hlavní antiapoptotické signální 

dráhy, která je spouštěna růstovými faktory po aktivaci tyrosin-kinázového typu 

receptorů [226, 227]. Akt/PKB je serin/treoninová kináza, která je buněčným 

homologem v-akt onkogenu pocházejícího z retroviru (AKT8) [228]. Paralelně byla 

tato kináza klonována a popsána jako protein kináza B (PKB) [229, 230], proto se 

většinou používá označení akt/PKB. 

Hlavní, i když ne jedinou signální kaskádou, která vede k aktivaci Akt/PKB je dráha 

začínající aktivací fosfatidylinositol-3 kinázy (PI3-kinázou), která následně 

fosforyluje PIP2 v pozici 3 za vzniku PI(3,4,5,)P3. Fosfoinositid-dependentní 

proteinkinázy, které jsou také aktivovány pomocí PI(3,4,5)P3, fosforylují akt/PKB na 

dalších dvou místech (serin473 a treonin308) a dokončují tak plnou aktivaci akt/PKB  

[226, 227].  
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Jedním z projevů excitoxicity je také vápníkem řízená aktivace cysteinové proteázy 

kalpainu, který na rozdíl od většiny ostatních proteáz nedegraduje proteiny, ale pouze 

odštěpuje některé části štěpených proteinů a tím je dereguluje. Kalpain se podílí na 

řadě regulací od buněčné adheze a buněčného dělení přes regulaci transkripce až po 

regulaci LTP [231] Jedním z mnoha proteinů, které kalpain štěpí je také mGluR1a. 

Odštěpování C-terminu mGluR1a kalpainem znemožňuje aktivaci antiapoptotické 

signální dráhy, pomocí které mGuR1a tlumí toxické působení hyperaktivace 

ionotropních  glutamátových  receptorů [232]. Otázkou zůstává, zda  kalpain  štěpí 

C-konce mGluR1a v homodimerech mGluR1a stejně efektivně jako u případných 

heterodimerů mGluR1a/1b, nebo zda může hypotetická tvorba těchto heterodimerů 

měnit působení kalpainu na signalizaci mGluR1.  

Základní signalizace mGluR1 je však nepoškozena a může tak přispívat k 

nitrobuněčnému nárůstu volného vápníku z nitrobuněčných zásob (viz 

kapitola  1.2.5). Kromě toho byla v CA3 oblasti hipokampu popsána potenciace 

NMDARs řízená mGluR1/5 [233, 234]. Při této potenciaci je zapojena G-proteinová 

signální dráha vedoucí přes tyrozinové kinázy k NMDAR: Gq-protein� 

PLC�DAG�PKC�Pyk2/CAKβ� Src�NMDAR. 

Ischemie může také vyvolávat patologickou postischemickou LTP (i-LTP), na které 

se podílí mGlu receptory z 1. skupiny. Calabresi a kol. navrhli mechanizmus vzniku 

i-LTP pro ostnité neurony striata (striatal spiny neurons) [73]. Obr. 10 ukazuje jak 

se ionotropní i metabotropní glutamátové receptory podílí na vzniku i-LTP. Aktivace 

všech 3 receptorů vede k nárůstu volného nitrobuněčného Ca2+ a k aktivaci PKC. 

Depolarizace membrány vyvolaná AMPA receptorem stimuluje NMDARs a VGCCs 

(voltage gated Ca2+ channels). Následně PKC vstupuje do MAPK signální dráhy, 

která vede k expresi nových proteinů a k nevratným patologickým změnám. Proces 

aktivace transkripce přes stimulaci  mGluR1 byl popsán i v heterologním systému za 

přímé účasti PKC [235, 236]. 
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1.8 Organizace postsynaptické části excitační 

glutamátové synapse. 

Postsynaptická část excitačních glutamátových synapsí obsahuje výrazné zesílení 

pod plazmatickou membránou. Toto zesílení je pozorovatelné v elektronovém 

mikroskopu (Obr. 15) a označuje se PSD (postsynaptic density). PSD je komplex 

vzájemně asociovaných proteinů, kde ústřední roli hrají glutamátové ionotropní 

receptory a jejich asociované signální molekuly [237, 238]. Toto specializované 

seskupení proteinů se nachází na vrcholu drobných dendritických výrůstků zvaných 

dendritické trny (dendritic spine), které jsou bohaté na aktinová vlákna napojená na 

proteiny PSD. 

 

Sheng 2007 Annu. Rev. Biochem. [239] 

Obr. 15: Obrázek z elektronového mikroskopu znázorňující morfologii excitační synapse. 
PSD, postsynaptic density; SV, synaptický váček. 

Zjednodušené schéma PSD je vidět na Obr. 16. Ústřední roli v organizaci proteinů 

PSD hrají MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) proteiny, které tvoří 

základní „scaffold“ proteiny, na které se vážou mnohé další interakční proteiny a tím 

tvoří základní strukturu PSD [240]. Kromě zobrazeného PSD-95 (postsynaptic 

density protein 95) bylo identifikováno několik dalších blízce příbuzných proteinů 

s velmi podobnou strukturou (SAP-97, synapse associated protein 97; SAP-102, 

synapse associated protein 102; chapsyn-110). Jedná se o homology guanylát kináz, 
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které nemají kinázovou aktivitu a jejich interakční domény (Obr. 31) umožňují vazbu 

na další proteiny. Jak je vidět z Obr. 16 PSD-95 vytváří homomultimery pomocí 

svých N-konců a palmitoylace udržuje PSD-95 připojený na plazmatickou 

membránu [241, 242]. Interakce mezi PSD-95 a jeho mnoha interakčními partnery 

byly podrobně popsány v řadě publikací např.: [114, 223, 242-246]. PDZ domény 

PSD-95 jsou zodpovědné za vazbu řady transmembránových i cytoplazmatických 

proteinů. AMPAR je fyzicky spojen s PSD-95 přes interakční protein stargazin. Další 

ionotropní glutamátový receptor NMDAR a K+ kanál jsou vázány přímo na PDZ 

domény PSD-95. Guanylát kinázová doména, která postrádá enzymovou aktivitu, 

váže asociovaný protein GKAP (guanylate kinase associated protein), který spojuje 

PSD-95 a další významný „scaffold“ protein, shank. Neuronální syntáza oxidu 

dusnatého (nNOS), která je aktivována Ca/kalmodulinem a SYNGAP (Synaptic Ras 

GTPase activating protein) jsou také přímými interakčními partnery PSD-95. 

Neuroligin, který je vázán na PDZ doménu proteinu PSD-95 fyzicky spojuje 

presynaptickou a postsynaptickou část synapse pomocí proteinu neurexin. PSD-95 je 

také napojen na neuronální aktinový cytoskelet přes shank a cortactin. Napojením na 

aktinová vlákna je celý komplex stabilizován v apikálním konci dendritických trnů. 

Ionotropní a metabotropní glutamátové receptory jsou fyzicky spojeny přes proteiny 

PSD-95, GKAP, shank a homer. NMDAR i mGluR1a a mGluR5 zvyšují volný 

vnitrobuněčný vápník, i když rozdílnými drahami. Aktivace NMDAR vede ke vstupu 

Ca2+ z extracelulárního prostoru, zatímco aktivace mGlu receptorů vede k aktivaci 

Gαq/11-protein signální dráhy a uvolnění Ca2+ z nitrobuněčných zásob 

endoplazmatického retikula. Fyzické spojení NMDAR a mGlu receptorů zvýrazňuje 

jejich synergické signalizace. Krátká varianta mGluR1b, která neobsahuje ve svém 

C-konci vazebnou sekvenci pro homer proteiny, se neúčastní jemné regulace 

glutamátové transmise, jak tomu je u dlouhé varianty mGluR1a, pokud se ovšem 

nevyskytuje v rámci heterodimeru mGluR1a/b. 

 

 

 



 57  

Obr. 16: Schéma organizace glutamátergní synapse. AMPAR, AMPA receptor; homer; 
homer protein; ER, endoplazmatické retikulum; K+ channel, draselný (K+) kanál; 
mGluR1a,1b,2,3,5,7, metabotropní glutamátový receptor 1a,1b,2,3,5,7; NMDAR, NMDA 
receptor; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; P/Q VGCC, P/Q-type voltage gated Ca2+ 
channels; Shank, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein; SynGAP, Ras GTPase-
activating protein 
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1.9 Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 

(ILRAPL1) 

Náš výzkum IL1RAPL1 identifikoval tento protein na postsynaptické straně 

excitačních glutamátergních synapsí. Tím se propojil výzkum mGluR1 a IL1RAPL1, 

protože oba proteiny se podílí na glutamátové signalizaci, i když každý jiným 

způsobem. mGluR1 je klasickým transmembránovým receptorem, kdežto IL1RAPL1 

je regulační protein, který patrně ovlivňuje synaptický přenos pomocí organizace 

proteinů v postsynaptické denzitě. 

Před 12 lety byl publikován první článek, ve kterém byl popsán objev nového 

proteinu: Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 (ILRAPL1) [247]. Stejný 

protein nazval Sims a kol.: three immunoglobulin domain-containing IL-1receptor-

related-2 protein (TIGIRR-2) [248]. V pozdějších publikacích se nadále užívá 

výhradně název ILRAPL1. Mutační delece nebo nesmyslné mutace v genu 

IL1RAPL1 jsou spojeny s nesyndromickou mentální retardací, která je vázána na X 

chromozóm (X linked non-syndromic mental retardation, XLMR), protože 

IL1RAPL1 se nachází v oblasti Xp22.1-21.3 [247, 248]. Mentální retardace je 

definována inteligenčním kvocientem nižším než 70. Přibližně 2% lidské populace je 

postižena různými formami MR. Více než 100 genů lokalizovaných na X 

chromozómu je zapojeno do vzniku MR a proto je výskyt MR vyšší u mužské části 

populace o zhruba 30%. Nesyndromická MR znamená, že MR je jediným projevem 

postižení bez doprovodných metabolických nebo jiných poškození [249, 250]. 

Na myším modelu byla pomocí in situ hybridizace a RT-PCR zjištěna největší míra 

exprese IL1RAPL1 v čichové kůře, „entorhinal cortex“ a hipokampu. 

V embryonálním vývoji myši byl IL1RAPL1 prvně detekován v 10,5 dni vývoje 

embrya [247]. Z evolučního hlediska se jedná o protein, který je příbuzný proteinům 

z rodiny Toll receptorů. Zástupci této rodiny jsou proteiny evolučně konzervované 

od octomilky po člověka [251]. První zástupce, protein nazvaný toll, byl popsán u 

octomilky (Drosophila melanogaster) [252] a postupně byla objevena celá řada Toll 

proteinů, jejichž funkcí je řízení embryonálního vývoje a vrozené imunity 

octomilky [251].   
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Bahi a kol. navrhli členit savčí proteiny příbuzné hmyzím Toll proteinům a tvořícím 

superrodinu IL-1/Toll receptorů na 3 skupiny: rodina Toll like receptorů, rodina IL-1 

receptorů a rodina IL1RAPL [253]. IL1RAPL1 (NP_055086) je tvořen 696 AMK a 

je z 52 % homologní s lidským IL-1RAcP (Interleukin-1 Receptor Accessory 

Protein) s výjimkou posledních 150 AMK (Obr. 17), které jsou unikátní pro 

IL1RAPL [247, 248, 254]. 17 AMK transmembránová, helikální doména dělí protein 

na 359 AMK extracelulární doménu a 319 AMK intracelulární doménu. Stejně jako 

zástupci IL1 receptorové rodiny obsahuje také IL1RAPL1 extracelulárně 3 Ig-like 

domény. Všechny tři rodiny IL-1/Toll receptor superrodiny obsahují nitrobuněčnou 

Toll/IL-1 (TIR) doménu, která je zodpovědná za aktivaci NF-kB (nuclear factor 

kappa B) signalizace a následně aktivaci imunitního systému [255]. IL1RAPL1, 

obsahující také TIR doménu, však neváže interleukiny a neaktivuje NF-kB signální 

dráhu [248, 253]. 

 

 

562-696 specific domain

3 Ig-like domains

403-562 TIR domain

IL1RAPL1

549-644 interaction 
with NCS1

Plazmatická membrána

 

Obr. 17: Schéma stavby IL1RAPL1, Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1; TIR 
domain, Toll/IL-1 receptor domain; NCS1, neuronal calcium sensor-1. 

Při hledání interakčních partnerů pomocí dvou-hybridového kvasinkového systému 

(yeast two hybrid system, Y2H) použili Bahi a kol. [253] C-koncový fragment 

IL1RAPL1 (AMK 398-696) jako „bait“ a lidskou fetální cDNA knihovnu jako 

„prey“. Interakčním partnerem byl identifikován neuronal calcium sensor-1 (NCS-1). 
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Ostatní vápník vázající proteiny, které jsou všudypřítomně exprimovány (jako je 

kalmodulin), s IL1RAPL1 nereagují. V heterologním expresním systému PC12 byla 

pozorována snížená míra exocytózy při expresi IL1RAPL1. Jsou to hlavně N- a P/Q- 

vápenné kanály, které hrají hlavní roli při uvolňování transmiterů z presynaptické 

části synapse [256]. V následujícím výzkumu se stejné laboratoři podařilo prokázat, 

že IL1RAPL1 tlumí aktivitu jednoho ze tří typů VGCCs (voltage gated Ca2+ 

channels) [257]. Tlumení propustnosti N-VGCC po depolarizaci je zprostředkováno 

pomocí NCS-1, který je stimulován k inhibici N-VGCCs pomocí IL1RAPL1. Stejně 

tak byla pozorována snížená diferenciace PC12 buněk exprimujících IL1RAPL1 po 

stimulaci NGF (neuronal growth factor), zejména elongace neuritů. Je možné, že 

jednou z příčin vzniku XLMR u jedinců s poškozeným nebo zcela chybějícím genem 

IL1RAPL1 je právě pozměněná presynaptická regulace synaptického přenosu. Je 

evidentní, že další pokrok ve výzkumu nebude možný bez použití neuronálních 

kultur, které samovolně exprimují IL1RAPL1 a jeho případné interakční proteiny, 

které se nemusí v heterologních systémech exprimovat a tím výrazně modifikovat 

jeho působení. 
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2 Cíle práce 

Tato práce se zabývá principy glutamátergní signalizace na molekulární úrovni.  

 

V první části se soustředíme na studium podjednotkového složení metabotropních 

glutamátových receptorů 1 (mGluR1) vzhledem k jejich sestřihovým variantám. Tyto 

varianty se dělí na dlouhé (mGluR1a) a krátké (zde mGluR1b). Jednotlivé sestřihové 

varianty se liší v oblasti nitrobuněčného karboxylového konce, který je důležitý pro 

interakci s bílkovinami asociovanými s těmito receptory a dalšími proteiny. Proto 

podjednotkové složení dimerického receptorového komplexu určuje molekulární 

složení signálního komplexu.  

 

Druhá část práce popisuje důsledky mutace jedné z interakčních bílkovin, která je 

součástí signalosomu těchto receptorů, ve fyziologii a patofyziologii. Především 

popisujeme, jak mutace genu proteinu Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 

(IL1RAPL1) mohou na molekulární úrovni objasnit mechanismy, jež u nositelů 

těchto mutací působí mentální retardaci. 

 

1. část 

Dimerizace receptorů spřažených s G-proteiny je obecným jevem a u glutamátové 

rodiny receptorů navíc hraje zásadní roli v jejich funkci. Dimerizace mimo jiné 

ovlivňuje výběr interakčních partnerů na nitrobuněčné straně plazmatické membrány 

a tím umožňuje řízení signalizace na další úrovni. Přestože byly metabotropní 

glutamátové receptory donedávna pokládány za obligátní homodimery, není jejich 

striktní homodimerizace jednoznačná a poslední dobou je v několika studiích 

zpochybňovaná. Konkrétně u mGluR1 není výskyt homodimerizace a 

heterodimerizace ve smyslu sestřihových variant jednoznačně prokázán. Pouze dvě 

práce zabývající se touto problematikou naznačují, že mGluR1 tvoří výhradně 

homodimery i ve smyslu sestřihových variant, ale tyto práce používaly heterologní 



 62  

expresní systém a nepříliš jednoznačné důkazy. Naše výsledky však naznačují, že 

v heterologních systémech je možná tvorba heterodimerů mGluR1a/b.  

 
Proto jsme se rozhodli pomocí nových laboratorních technik ověřit fenomén 
heterodimerizace v heterologním expresním systému. V práci se snažím odpovědět na 
otázky: 
 

� Tvoří se heterodimery mGluR1a/b a jsou transportovány na plazmatickou 

membránu? 

� Jsou tyto heterodimery funkční? 

� Podílejí se obě podjednotky na transdukci signálu? 

 
 

2. část 

Protein IL1RAPL1 se nachází ve strukturách postsynaptických denzit a sdílí některé 

interakční partnery s mGluR1a. Náplň práce se odvíjela od počáteční identifikace 

těchto proteinů a naší snahou bylo popsat funkce IL1RAPL1 v organizaci 

postsynaptické části excitačních synapsí a objasnit jejich možné implikace pro vznik 

mentální retardace u jedinců s  mutací genu tohoto proteinu. 
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3 Materiál a metody 

3.1 Materiál 

Používané chemikálie pochází od firmy Sigma-Aldrich, pokud není uvedeno jinak. 

3.2 Metody 

V první části (kapitola  3.2) uvádím metody, které jsem osobně používal při 

experimentech v rámci projektů, které jsou součástí mojí disertační práce. V druhé 

části textu (kapitola  3.3) jsou stručně popsány metody, které jsem osobně 

neprováděl. Tyto metody byly používané kolegy ze spolupracujících laboratoří. 

3.2.1 Klonování DNA 

Abychom mohli sledovat expresi receptorů v HEK293 buňkách bylo 16 N-

terminálních aminokyselin z GB1a nebo 41 N-terminálních aminokyselin z GB2 

zaměněno 22 aminokyselinami kódujícími signální peptid mGluR5 

M1VLLLILSVLLLKEDVRGSAQS 22. Za signální peptid byl vložen hemaglutinin 

(HA) tag TRY25PYDVPDYA33TR v případě GB1a a GB2 nebo c-myc tag 

TRE25QKLISEEDL34TR v případě GB2. Signální peptid mGluR5 byl použit, protože 

optimálně zpřístupňoval HA tag při povrchové detekci [258]. Vytvořené konstrukty 

mají nezměněnou funkční expresi a farmakologické vlastnosti [39]. 

Konstrukty HA-mGluR1a a c-myc-mGluR1b byly vyrobeny podle stejné strategie. 

C-myc-tag nebo HA-tag byl vložen na extrémní N-konec receptoru za signální 

sekvenci odvozenou od mGluR5. Kódující sekvence receptorů počínající serinem 34 

byla vložena pomocí jedinečného restrikčního místa pro enzym MluI nacházejícího 

se za c-myc-tag nebo HA-tag konstruktu pRKG5a (mGluR5a cDNA v expresním 

plasmidu pRK5) [258]. Vytvořené konstrukty mají nezměněnou funkční expresi a 

farmakologické vlastnosti [56]. Bodové mutace ve 3. intracelulární kličce (i3) F781P 

konstruktu mGluR1a, která zabraňuje aktivaci Gq, byla vnesena pomocí Quick 
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Change site-directed mutagenesis kit (Stratagene). Stejným způsobem byly vneseny 

bodové mutace Y222A a D304A v N-koncové části do mGluR1, které zabraňují 

navázání agonisty na receptor a tím jeho aktivaci [259]. 

Chimerní receptory GB/C1 byly vytvořeny z N-koncové a transmembránové domény 

GABAB receptoru a C-konců mGluR1a a mGluR1b. Konkrétně byly C-konce GB1a 

a GB2 podjednotek GABAB receptoru zaměněny pomocí jedinečného restrikčního 

místa pro Sph1, které se nachází v cDNA mGluR1 v té části C-konce, která je 

společná mGluR1a a mGluR1b. SphI restrikční místo bylo vytvořeno v GB1 (za 

Asp873) a GB2 (za Arg759) kódující sekvence GABAB receptoru. Záměna C-konců 

byla provedena pomocí restrikčních enzymů SphI-XbaI u mGluR1a (His859-

stop1200) a mGluR1b (His859-stop907). N-koncové části byly pozměněny, jak je 

popsáno v úvodu této kapitoly. 

Sekvence všech konstruktů byly ověřeny pomocí BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing kit (Applied Biosystéme, Foster City, CA, USA). DNA byla 

sekvenována s použitím fluorescenčně značených dideoxyoligonukleotidů na 

automatickém sekvenátoru ABI Prism 3100 Genetic Analyzer. Sekvenaci prováděl 

Dr. Jürgen Felsberg (sektor buněčné a molekulární mikrobiologie MBÚ AV ČR). 

3.2.2 Kultivace a transfekce savčích buněk 

Lidské embryonální ledvinné buňky (HEK293) byly pěstovány v DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium) bez pyruvátu sodného, doplněného na 10 % 

fetálním hovězím sérem (FBS) a s přídavkem penicilinu a streptomycinu s konečnou 

koncentrací 100 U/ml. HEK293 buňky byly elektroporovány přístrojem ECM 399 

Pulse Generator (BTX Division of Genetronies, San Diego, USA) při koncentraci 

3,2 x106 buněk v 800 µl DMEM bez antibiotik a FBS s 2 µg DNA. Celkové množství 

DNA bylo doplněno do 10 µg pomocí prázdného vektoru pRK6. Vlastní 

elektroporace byla prováděna při 270 V. Po elektroporaci byly buňky 

resuspendovány v DMEM s 10% FBS a antibiotiky. Následně byly buňky vysety na 

96 jamkové misky (Nunc) pro ELISA pokusy nebo na krycí sklíčko potažené poly-L-

ornitinem pro funkční nebo imunocytochemické testy. Médium bylo měněno po 6 h. 

za bezglutamátové médium s Glutamaxem a buňky byly inkubovány po dalších 18 h. 
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Transfekce HEK293 buněk pro koprecipitační experimenty byly provedeny pomocí 

kalcium-fosfátové metody. 30 min před transfekcí bylo vyměněno nahřáté médium, 

poté se na buňky v 10 cm misce s pokryvností 50-60 % nakapala předem připravená 

transfekční směs. Po transfekci byly buňky nadále kultivovány standardním 

způsobem. 

Transfekční směs: 437,5 µl H2O, 10-20 µg DNA, 62,5 µl 2 M CaCl2, promíchat 

inverzí a po 3 min přidat 500 µl HBS 2X (NaCl 280 mM; HEPES 50 mM; Na2HPO4 

1,5 mM; pH 7,0) promíchat inverzí a po 3-5 min použít.  

3.2.3 Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

Povrchová exprese receptorů označených HA a c-myc tagy byla stanovena pomocí 

ELISA. Transfekované nebo kontrolní buňky byly fixovány 4% paraformaldehydem 

(EMS, Hatfield, USA), blokovány 30 min 1% FBS v PBS (phosphate buffered 

saline) a inkubovány po dobu 30 minut s myší monoklonální anti-HA protilátkou 

konjugovanou s křenovou peroxidázou (Anti-HA-Peroxidase, High Affinity, 3F10, 

Roche Diagnostics) v ředění 1:2000 nebo myší monoklonální anti-c-myc protilátkou 

(dar od Dr. V. Kořínka) v ředění 1:4000. Protilátky byly ředěny do PBS s 1 %FBS. 

Nenavázaná anti-c-myc protilátka byla ve třech opakováních odmyta roztokem PBS 

s 1% FBS. Poté následovala inkubace v sekundární kozí protilátce konjugované s 

křenovou peroxidázou (Santa Cruz Biotechnology, SC-2005) v ředění 1:1000 po 

dobu 30 min. Na poslední promytí byl použit PBS bez FBS. Navázané protilátky 

byly detekovány pomocí Super-Signal_ ELISA Pico chemiluminescent substrate 

(Pierce) a kvantifikovány na snímacím zařízení Envision 2103 Multilabel Reader 

(Perkin–Elmer). Statistické vyhodnocení primárních dat z ELISA experimentů bylo 

provedeno pomocí Studentova t-testu, kdy za statisticky průkaznou byla pokládána 

5% hladina významnosti. Statistiky byly počítány na GraphPad Prism (GraphPad 

Software). 

3.2.4 Stanovení volného nitrobuněčného vápníku 

Transfekované buňky byly 24 h po elektroporaci omyty Hank’s Balanced Salt 

Solution (HBSS) s 1% hovězím sérovým albuminem (BSA) a inkubovány s 1 mM 
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fluorescenčním barvivem citlivým na Ca2+ Fluo-4 AM (Molecular Probe, Leiden, 

Netherlands), 0,1%Pluronic® F-127 (Invitrogen), GTP při koncentraci 10 U/ml a 

2 mM pyruvátem po dobu 1 h při 37°C. Po inkubaci byly buňky opět omyty HBSS. 

Nitrobuněčný vápník byl zaznamenáván pomocí mikroskopu IX81 (Olympus), který 

byl vybaven digitální CCD kamerou (C4742-80-12AG; Hamamatsu Photonics K.K., 

Japan). Při měření byl použit excitační filter 460-480 nm a emisní filtr 495-540 nm. 

Snímky byly snímány v intervalech 1 s po dobu 3 min. Quiskalát (Tocris Cookson 

Ltd.) byl přidán 10 s po začátku měření ve finální koncentraci 10 mM. Odpovědi 

buněk na stimulaci byly analyzovány pomocí CellR’ software (Olympus). Výsledky 

byly vyjádřeny jako poměr mezi fluorescenční emisí (F) a počáteční nestimulovanou 

fluorescencí (F0). Kontrolní experiment byl proveden s buňkami transfekovanými 

prázdným vektorem pRK6. 

3.2.5 Výroba polyklonálních protilátek 

Při výrobě polyklonálních protilátek, které specificky rozeznávají mGluR1a 

a mGluR1b, byly antigenní peptidy odvozeny od specifických úseku C-konců 

příslušných receptorů (viz Obr. 12), posledních 23 AMK mGluR1a 

(CTPPNVTYASVILRDYKQSSSTL) a celý specifický úsek mGluR1b 

(KRQPEFSPSSQCPSAHAQL). Pří výrobě protilátek specificky rozpoznávajících 

IL1-RAPL1 byl použit antigenní peptid odpovídající sekvenci IP1RAPL1 659-677 

(CGQRPQTKSSREQNPDEAHT). Peptidy byly vyrobeny firmou EZBiolab 

(Westfield, USA) a sekvence byla obohacena na N-konci o Cys, pokud již nebyl 

součástí sekvence. Přes Cys byl peptid navázán na hemocyanin děrnatky obrovské 

(keyhole limpet hemocyanin, KLH; Imject® Maleimide Activated mcKLH kit 77611, 

Pierce). Každým antigenem byli imunizováni 2 králíci a 2 morčata. Vlastní 

imunizace probíhala ve 3-5 krocích podle toho, kdy byl dosažen dostatečný titr 

specifických protilátek v séru. První dávka obsahovala Freundovo kompletní 

adjuvans, ostatní dávky obsahovaly Freundovo inkompletní adjuvans v odstupu 

28 dnů. Pro potřeby imunofluorescenčních experimentů byla provedena 

imunoafinitní purifikace přes protein A (ProSep-vA High Capacity Media, 

Millipore). 
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3.2.6 Imunofluorescence 

Elektroporované buňky byly po 24 h omyty ve fosfátovém pufru (PBS) a pak 

fixovány 4 %paraformaldehydem (EMS, Hatfield, USA) v PBS po 10 min při 20°C. 

Fixované buňky byly omyty PBS a permeabilizovány 0,05 % tritonem X-114 v PBS 

(Serva) po 10 min. Po 10 min. blokaci 1%BSA v PBS (blokační pufr) byly buňky 

inkubovány s primární protilátkou po dobu 2 h při 20°C. Po omytí v blokačním pufru 

následovala ve tmě inkubace v sekundární protilátce po 2 h při 20°C. Následně byly 

buňky 3x omyty v blokačním pufru, 1x v PBS a krycí sklíčko s buňkami bylo 

přiklopeno na podložní sklíčko s mowiolem (Calbiochem). Krycí sklíčko bylo 

připevněno na podložní pomoci bezbarvého laku na nehty. Obrázky byly snímány 

pomocí konfokálního mikroskopu Leica TCS SP5 (Leica Microsystems). 

Použité primární protilátky: monoklonální myší anti-HA (F-7, Santa Cruz) 1:200; 

monoklonální myší anti-c-myc (1 µg/ml). Naše vlastní králičí polyklonální protilátka 

anti-mGluR1a (N14; 1,5 µg/ml) a morčecí polyklonální protilátka aanti-mGluR1b 

(O13; 1,5 µg/ml). 

Použité sekundární protilátky: anti-mouse FITC-conjugated 1:100; anti-rabbit FITC-

conjugated 1:100; anti-rabbit Cy3-conjugated 1:300; anti-guinea pig Cy3-conjugated 

1:300; anti-mouse Cy3-conjugated 1:300. Všechny sekundární protilátky byly od 

firmy Jackson ImmunoResearch (USA). 

3.2.7 Elektroforetická separace proteinů a imunoblotting 

Western blotting byl použit pro stanovení množství exprimovaných proteinů. 

Transfekované HEK293 buňky byly po transfekci kultivovány na 10 cm Petriho 

miskách 24 h. Po omytí buněk vychlazeným PBS byly buňky setřeny a 

centrifugovány v PBS s inhibitory proteáz (IP; Complete, Roche; Pepstatin). Peleta 

byla resuspendována a sonikována ve vzorkovém pufru (0,1 M Trizma Base, 0,1 M 

NaCl, pH 7,4) s IP. Po přidání ekvivalentního objemu SDS-PAGE vzorkového 

pufru 2X (125 mM Trizma báze, 4% dodecylsíran sodný, 150 mM ditiotreitol, 

20% glycerol, 0,01% bromfenolová modř; TB2X) byl vzorek zahříván na 80°C po 

dobu 15 min a 10 µl bylo naneseno na gel. Proteiny byly následně separovány na 

10% nebo 4-20% gradientovém polyakrylamidovém gelu při použití Tris-Glycine 
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SDS-PAGE systému [260]. Z gelu byly proteiny převedeny na nitrocelulózovou 

membránu při 350 mA po dobu 1,5 h. Membrány byly blokovány 4% odtučněným 

sušeným mlékem v PBS po 1 h. Jako primární protilátky byly použity: anti-HA 

protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou (Anti-HA-Peroxidase, High Affinity, 

3F10, Roche Diagnostics) v ředění 1:2000 v PBS s 0,1% tweenem 20 (PBST); séra 

O13 nebo N14 byla použita v ředění 1:1000 v PBST; kozí anti-IL1RAPL1 (R&D 

Systems), 1:100; králičí anti-Homer1 (dar od E. Kim), 1:500; králičí anti-HA-tag 

(Santa Cruz Biotechnology); myší anti-PSD-95 (NeuroMab), 1:4000; myší anti-SAP 

97 (K64/15; NeuroMab); králičí anti-PSD95 (R&D Systems), 1:1000; vlastní afinitně 

purifikovaná polyklonální protilátka anti-IL1RAPL (AMK 569–608), (1:1000) [253]; 

myší anti-PSD-95 protilátky (Affinity Bioreagents), 1:2000; myší anti-pJNK (1:200; 

Cell Signaling Technology); králičí anti-pSer-295 PSD-95 (1:1000; dar od M. Sheng, 

Genentech); králičí anti-JNK (1:500; Cell Signaling Technology); myší anti-PSD-95 

(1:4000; Neuromab). 

Odpovídající sekundární protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (HRP) byly 

použity při ředění 1:5000. (kozí anti-mouse, SC-2005; kozí anti-rabbit, SC-2004; 

kozí anti guinea pigs, SC-2438; myší anti-goat, SC-2354; vše Santa Cruz 

Biotechnology). Navázané protilátky byly detekovány pomocí Super-Signal West 

Pico chemiluminescent substrate (Pierce) a vyvolány na Medical X-ray film (Kodak) 

na přístroji KODAK X-OMAT 1000 Processor. 

3.2.8 Imunoprecipitace 

Transfekované HEK293 buňky byly po transfekci kultivovány na 10 cm Petriho 

miskách 24 h. Po omytí buněk vychlazeným PBS s 0,1 % BSA byly buňky setřeny, 

sonikovány a solubilizovány v 1 ml 1% Nonidet P-40 v solubilizačním pufru (0,1 M 

Trizma báze, 0,1 M NaCl, pH 7,4) po dobu 30 min při pokojové teplotě. Po 10 

násobném zředění v solubilizačním pufru bez detergentu byl do vzorku přidán NEM 

(N-ethylmaleimide; Pierce) v 10 mM finální koncentraci, který blokuje -SH skupiny 

a tím znemožňuje případnou in vitro tvorbu disulfidických můstků. Po 30 min při 

4°C byl vzorek centrifugován při 1000 000 g ve 4°C po 1 h. Solubilizovaná frakce se 

inkubovala s 2 µl séra přes noc ve 4°C. Poté byl vzorek 2 h inkubován s 10 µl 
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agarózových kuliček s navázaným proteinem A/G (Protein A/G agarose, Pierce). Po 

omytí solubilizačním pufrem s detergentem bylo přidáno 100 µl TB 2X a vzorek byl 

zpracován stejně, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

3.2.9 Kvasinkový dvouhybridní systém 

Kvasinkový dvouhybridní systém (Yeast two hybrid, Y2H) se využívá při výzkumu 

proteinových interakcí, slouží k jejich identifikaci i ověření interakcí zjištěných 

jiným způsobem. V principu se jedná o in vivo transkripční assay, ve které se 

nejčastěji využívá kvasinkový transkripční faktor GAL4, který je rozdělen na DNA 

vazebnou doménu a aktivační doménu. Princip Y2H systému od firmy Clontech, se 

kterým v naší laboratoři pracujeme, zobrazuje Obr. 18. Při hledání interakčních 

proteinových partnerů zkoumaného proteinu se klonuje hybridní protein skládající se 

ze zkoumaného proteinu a vazebné domény GAL4 (BD), tzv. návnada (bait). cDNA 

vyrobená z tkáně, ve které se předpokládá výskyt interakčních partnerů, je 

konjugována s GAL4 aktivační doménou (AD). Po společné expresi v kvasinkových 

buňkách, která je pod kontrolou konstitučního ADH1 promotoru, jsou hybridní 

proteiny transportovány do jádra pomocí jaderné signální sekvence SV40, která je 

součástí hybridních proteinů. Pokud spolu bait a protein ze cDNA knihovny 

interaguje, tak se vazebná a aktivační doména dostanou do těsné blízkosti a je 

spuštěna transkripce reportérových genů [261, 262].  

Matchmaker GAL4 Two-Hybrid System 3 (Clontech) využívá 4 reportérové geny. 

Kvasinkové geny HIS3, ADE2, Mel1 a bakteriální gen lacZ jsou v používaných 

kvasinkových kmenech modifikovány, jak ukazuje Obr. 19. Reportérové geny jsou 

modifikovány do podoby, kdy jsou jejich původní promotory nahrazeny promotory, 

které u nemutovaných kvasinkových genů řídí expresi genů metabolizmu galaktózy. 

Transkripční faktory GAL4 a GAL80, které řídi expresi genů metabolizmu 

galaktózy, v přítomnosti galaktózy disociují a následně spouští transkripci 

příslušných genů [263]. Použité kvasinky kmene AH109 mají deletované geny gal4 a 

gal80 a tím se spouští exprese reportérových genů výhradně jako výsledek interakce 

fúzních proteinů. ADE2 gen, který byl spolu s genem HIS3 prvně použit [264] v Y2H 

systému, kóduje enzym fosforibosylaminoimidazol karboxylázu, která katalyzuje 
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jeden z kroků při 'de novo' biosyntéze purinových nukleotidů. Gen HIS3 kóduje 

enzym imidazol glycerol-fosfát dehydrogenázu, který se účastní biosyntézy histidinu 

a při jeho deleci způsobuje auxotrofii histidinu. Oba geny (ADE2 a HIS3) jsou tak 

nositeli silné nutriční selekce v Y2H systému. Původně bakteriální gen lacZ, který 

kóduje β-galaktozidázu, je u klonu AH109 pod kontrolou promotoru kvasinkového 

genu MEL1. β-galaktozidáza je nitrobuněčný enzym, který v přítomnosti 

chromogenního substrátu X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galaktopyranozid) 

vytváří modré zbarvení. Vzhledem k jeho nitrobuněčnému výskytu je třeba buňky 

nejdříve lyzovat, např. ponořením do tekutého dusíku (colony lift-filtr assay). Pro β-

galaktozidázovou assay je vhodnější kmen Y187, u kterého je gen lacZ, pod 

kontrolou GAL1 promotoru, jako tomu je v případě genu HIS3. Tento promotor je 

silnější než MEL1 promotor a proto jsou výsledky z testů u kmene Y187 výraznější.  

 

DNA-BD

library
protein

Bait 
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AD

GAL UAS minimal promotor

transcription

reporter gene

 

Obr. 18: Kvasinkový dvouhybridní systém. DNA-BD je vazebná doména (1-147 AMK) 
kvasinkového transkripčního faktoru GAL4, který se váže na GAL UAS sekvence 
reportérových genů. AD je aktivační doména (768-881 AMK) GAL4, která iniciuje 
transkripci. 

Oproti tomu α-galaktozidáza, kterou kóduje gen MEL1, je sekretována buňkou do 

okolí, kde přeměňuje disacharid melibiózu na glukózu a galaktózu. V přítomnosti 

chromogenního substrátu X-α-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-

galactopyranozid) v médiu se kolonie s α-galaktozidázovou aktivitou zbarvují modře. 

Celkově lze tedy interakce proteinů ověřovat pomocí 4 reportérových genů, což 

radikálně snižuje množství falešně pozitivních interakcí. 
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Obr. 19: Organizace reportérových genů. Promotory se skládají z cis-regulačního elementu 
UAS (upstream activating sequence) a TATA boxu. Jednotlivé promotory (GAL1, GAL2, 
MEL1) pocházejí původně z genů metabolizmu galaktózy, které jsou aktivovány GAL4 
transkripčním faktorem. 

Jednoduchý výskyt kolonií na selekčním médiu a jejich zbarvení spolu s výsledky z 

„colony lift-filtr assay“ jsou ukazatelem interakce návnady a proteinu ze cDNA 

knihovny. Po izolaci plasmidů z kvasinek a jejich namnožení v E. coli je možno 

sekvenovat inserty cDNA a v on-line databázích jako je BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) identifikovat interakční proteiny. Po ověření interakce in 

vivo v kvasinkách pomocí kotransformace izolovaných plasmidů s návnadou nebo 

pomocí matingu následuje biochemické ověření interakce pomocí koprecipitace a 

funkční testy. Citlivost Y2H systému je natolik vysoká, že lze zachytit i slabé 

interakce, které nelze ověřit in vitro, přesto se může jednat o fyziologicky významné 

interakce [265]. Pomocí Y2H systému je možné nasměrovat výzkum námi 

zkoumaného proteinu nečekaným směrem díky identifikaci nových interakčních 

partnerů, jako se tomu stalo v případě našeho studia proteinu IL1RAPL1. 

3.3 Ostatní metody 

3.3.1 HTR-FRET (homogeneous time-resolved fluorescence 

resonance energy transfer) 

HEK293 buňky exprimující podjednotky mGluR1 označené pomocí HA nebo c-myc 

byly inkubovány s monoklonální protilátkou anti-HA (12CA5) nesoucí Eu3+ Cryptate 

pyridine-bipyridine (Eu3+Cryptate) a zároveň s protilátkou anti-myc (9E10; 

American Type Culture Collection no. CRL-1729) nesoucí AlexaFluor 647 (Cis Bio 

GAL1 UAS GAL1 TATA HIS3

GAL2 UAS GAL2 TATA ADE2

MEL1 UAS MEL1 TATA lacZ

MEL1 UAS MEL1 TATA MEL1

kmen AH109
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International Research). Fluorescence Eu3+Cryptate a TR-FRET signál byl měřen 

50 ms po excitaci 337 nm při 620 nebo 665 nm. Použit byl přístroj RubyStar 

fluorimetr (BMG Labtechnologies, Champigny-sur-Marne, France). Paralelně byla 

měřena celková fluorescence emitovaná Alexa647 při 682 nm po excitaci při 640 nm 

přístrojem AnalystTM Reader (MolecularDevices). TR-FRET signál byl měřen jako 

∆R; ∆R=[(R665/620)POS – (R665/620)NEG], kde R665/620)POS je poměr signálu 

665 nm a 620 nm za přítomnosti obou protilátek a (R665/620)NEG je stejný poměr za 

nepřítomnosti anti-myc protilátky (akceptorový fluorofor). Experimenty byly 

provedeny podle práce Maurela a kol. [266] 

3.3.2 Stanovení inositol trifosfátu 

Na základě práce Pin a kol. [267] byly experimenty pro stanovení inositol trifosfátu 

(IP) v transfekovaných buňkách upraveny pro 96 jamkovou kultivační misku. 

HEK293 buňkám bylo 2-3 h po transfekci vyměněno médium a buňky byly 14 h 

inkubovány v médiu DMEM-glutamax-I (Gibco, Paris, France) obsahující 1 µCi/ml 

[3H]-myo-inositol (NEN, Paris, France). Buňky pak byly 3x opláchnuty a 

inkubovány 1-2 h při 37˚C v 1 ml HEPES médiu (NaCl 146 mM, KCl 4.2 mM, 

MgCl2 0,5 mM, glukóza 0,1%, HEPES 20 mM, pH 7.4) s 1 U/ml glutamát‑pyruvát 

transaminázy (Boehringer Mannheim, Meylan, France) a 2 mM pyruvátem. Buňky 

byly poté 2x omyty stejným médiem a LiCl byl přidán v konečné koncentraci 

10 mM. Agonista byl přidán po 5 minutách a buňky byly inkubovány následných 

30 min. Reakce byla zastavena přidáním 0,1 M kyseliny mravenčí. IP3 byl 

purifikován v 96 jamkových miskách pomocí iontové chromatografie. Radioaktivita 

byla měřena pomocí Wallac 1450 MicroBeta micro plate liquid scintillation counter 

(Molecular Devices, USA.). Výsledky byly vyjádřeny jako poměr produkovaného IP 

a radioaktivity na membránách. 

3.3.3  Pull-down 

Glutathione Sepharose (GST) fúzní protein byl produkován v E. coli, kmen BL21 a 

purifikován (Pierce GST Spin Purification kit). Transfekované HEK293 buňky byly 

lyzovány v lyzačním pufru (50 mM TRIS-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 
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1%NP40, 0,5%deoxycholát, pH 7,4). Buněčný lyzát byl inkubován s 30 µg GST 

fúzního proteinu imobilizovaného na GST 4B kuličkách (GE Healthcare) po dobu 

3 h při 4˚C, 5x promyto lyzačním pufrem a resuspendováno v SDS vzorkovém pufru. 

Samotné GST bylo použito jako negativní kontrola. Proteiny byly separovány 

pomocí SDS polyakrylamidové elektroforézy a analyzovány pomocí western blotu. 

3.3.4 Kultivace hipokampálních neuronů 

Kultura primárních neuronů byla získána z hipokampů potkaních embryí (E18-19) 

trypsinovou disociací. Neurony byly vysety ve 12 jamkových miskách (Iwaki) 

pokrytých poly-L-lyzinem., (1 mg/ml ve 100 mM borátovém pufru, pH 8,5) v MEM 

(Minimum Essential Medium) obsahující 10 % FCS (fetal calf serum), 25 mg/ml 

insulinu, 100 mg/ml transferinu, 1 mM pyruvátu a 0,6%glukózy. 4. den kultury byl 

přidán cytosin β-D-arabinofuranosid (Ara-C, 5 mM) a 7. den (a následně jednou 

týdně) byla polovina média vyměněna za čerstvé médium bez FCS. Neurony byly 

transfekovány pomocí kalcium-fosfátové metody 9. den kultury a použity 7. den po 

transfekci. 
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4 Výsledky 

4.1 Část 1 

4.1.1 Lokalizace mGluR1a a mGluR1b v transfekovaných 

buňkách 

4.1.1.1 Imunofluorescence 

Nejdříve jsme se zajímali, jaké budou mít dvě sestřihové varianty mGlu1 receptoru 

rozmístění v buňkách a především na buněčné membráně. Proto jsme použili 

tagované (HA, myc) receptory a ty jsme detekovali pomocí odpovídajících 

protilátek. Exprese HA-mGluR1a byla zřetelná na buněčné membráně 24h po 

transfekci (Obr. 20). Povrchová exprese myc-mGluR1b byla také na příslušných 

buňkách detekovatelná, ale v mnohem menším rozsahu než v případě mGluR1a. 

Společná transfekce obou konstruktů opakovaně vedla k vyšší povrchové expresi 

myc-mGluR1b, než tomu bylo v případě, kdy byl mGluR1b exprimován samostatně. 

Navíc se oba proteiny nacházely ve stejných oddílech buněk, neboli měly překryv v 

lokalizaci. Při detekci těchto proteinů v permeabilizovaných buňkách jsme 

detekovali značné nitrobuněčné zásoby obou proteinů (Obr. 20). Abychom vyloučili 

vliv tagů na lokalizaci receptorů v buňkách, použili jsme v dalších experimentech 

protilátky specificky rozpoznávající jednotlivé sestřihové varianty. 

Námi vyvinuté protilátky jsme charakterizovali jak na imunoblotech, tak na 

transfekovaných buňkách. Naše polyklonální protilátky specificky rozpoznávající C-

konce mGluR1a a mGluR1b značily permeabilizované buňky transfekované cDNA 

kódující HA-mGluR1a nebo HA-mGluR1b srovnatelně, jako myší monoklonální 

anti-HA (Obr. 21.).  
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Obr. 20: Distribuce HA-mGluR1a a myc-mGluR1b v transfekovaných buňkách HEK293. 
Buňky byly transfekovány samostatně (a) nebo kotransfekovány (b). Fixované buňky byly 
permeabilizovány tritonem X-114 (P) nebo byly nepermeabilizované (NP). Následně byly 
buňky inkubovány s příslušnými protilátkami (králičí anti-HA nebo myší anti-myc) a 
detekovány pomocí příslušných sekundárních protilátek s kovalentně připojenými 
fluorescenčními tagy. 
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Obr. 21: Charakterizace polyklonálních protilátek. Buňky byly transfekovány konstrukty 
HA-mGluR1a nebo HA-mGluR1b samostatně (a), nebo byly kotransfekovány netagovanými 
mGluR1a a mGluR1b (b). Fixované buňky byly permeabilizovány tritonem X-114 a 
inkubovány s příslušnými protilátkami: myší monoklonální anti-HA, králičí anti-mGluR1a 
(N14) nebo morčecí anti-mGluR1b (O13). Následně byly použity sekundárních protilátky 
nesoucí různé fluorescentní značky. 

4.1.1.2 Povrchová exprese mGluR1a a mGluR1b 

Povrchová exprese HA-mGluR1a a HA-mGluR1b měřená metodou ELISA potvrdila 

vyšší expresi HA-mGluR1a na plazmatické membráně. Přiřadíme-li arbitrárně 100 % 

signálu z  buněk transfekovaných HA-mGluR1a a nepermeabilizovaných, pak 

povrchová exprese HA-mGluR1b byla pouze 48% ± 12%. V případě kotransfekce 

oběma konstrukty dosahoval celkový signál 149% ± 33% (Obr. 22a). 

V dalších experimentech byly buňky transfekovány HA-mGluR1a a myc-mGluR1b 

samostatně nebo společně. N-terminálně tagované receptory bylo nutné použít proto, 

že v této oblasti jsou obě varianty shodné, a nelze tedy vyrobit protilátky, které by 

v této extracelulární doméně specificky rozpoznávaly jednotlivé sestřihové varianty. 

Na Obr. 22b je hodnota signálu HA-mGluR1a a signálu myc-mGluR1b arbitrárně 

stanovena na 100 %. Kotransfekce obou konstruktů zvýšila hodnotu signálu myc-

mGluR1b na 259 ± 58% ve srovnání se signálem z buněk exprimujících pouze myc-

mGluR1b. Současně vlivem kotransfekce s myc-mGluR1b nedošlo ke změně signálu 
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HA-mGluR1a. Zároveň nebyla povrchová exprese HA-mGluR1a ovlivněna 

zvyšujícími se dávkami cDNA kódujícími myc-mGluR1b, pouze se zvýšilo množství 

myc-mGluR1b na plazmatické membráně (Obr. 22c). 
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Obr. 22: Povrchová exprese mGluR1a a mGluR1b v buňkách HEK293 analyzovaná 24h po 
transfekci pomocí ELISA na nepermeabilizovaných buňkách. Receptory byly detekovány 
pomocí myší monoklonální anti-HA protilátky konjugované s křenovou peroxidázou nebo 
pomocí myší monoklonální anti-c-myc protilátky. *P<0,05. a) Signálu z HA-mGluR1a bylo 
přiřazeno 100%. b) Signálu z buněk transfekovaných jedním konstruktem bylo přiřazeno 
100%. c) buňky byly transfekovány stejným množstvím HA-mGluR1a a vzrůstajícím 
množstvím myc-mGluR1b (0,0 - 0,025 - 0,05 - 0,75 - 0,1µg). Kotransfekce HA-mGluR1a a 
myc-GB2 byla použita jako negativní kontrola také pro FRET experimenty. Cps: count per 
second. 

Podobně jako experimenty s imunofluorescenčním barvením buněk HEK293 

koexprimujících mGluR1a a mGluR1b, tak také ELISA na buňkách koexprimujících 

obě sestřihové varianty ukázala, že mGluR1a výrazně pomáhá transportu mGluR1b 

na plazmatickou membránu. 

Námi vyvinuté polyklonální protilátky specificky rozpoznávají příslušné sestřihové 

varianty mGluR1 v transfekovaných buňkách (Obr. 25). Srovnání hladiny exprese 

HA-mGluR1a a myc-mGluR1b v transfekovaných buňkách samostatně nebo v jejich 

kombinaci ukázalo, že celkový obsah obou proteinů je srovnatelný bez ohledu na 

transfekci nebo kotransfekci jednotlivých cDNA (Obr. 25). Zvýšená povrchová 
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exprese myc-mGluR1b pozorovaná v experimentech s kotransfekcí HA-mGluR1a 

tedy nebyla způsobena zvýšenou celkovou expresí myc-mGluR1b. 

4.1.1.3 Foerster’s resonance energy transfer, FRET 

Další metodou, kterou jsme použili pro studium vzniku a transportu heterodimerů 

mGluR1a/1b na plazmatickou membránu, byla metodika FRET, konkrétně tzv. 

„homogeneous time-resolved fluorescence resonance energy transfer“ (HTR-FRET). 

Tato metoda byla vyvinuta pro prokazování proteinových interakcí povrchových 

proteinů [266]. V tomto projektu jsme jí využili pro důkaz tvorby heterodimerů 

mGluR1a/b na buněčném povrchu. Principem metody je přenos energie z jednoho 

fluoroforu (donor) na druhý (akceptor). K tomuto přenosu dochází pouze při velmi 

malé vzdálenosti mezi donorem a akceptorem (viz. Obr. 23). HTR-FRET experiment 

byl proveden s anti-HA protilátkou konjugovanou s donorem Eu3+cryptate (pyridine-

bipyridine europium cryptate) a anti-myc protilátkou 9E10 konjugovanou s 

akceptorem AlexaFluor 647 [266]. Při kotransfekcích HA-mGluR1a a myc-

mGluR1b byla zvyšována dávka cDNA kódující myc-mGluR1b. Sledovaný zvyšující 

se FRET signál korespondoval se zvyšující se dávkou cDNA (Obr. 24). Pouze slabý, 

nespecifický signál způsobený pravděpodobně náhodnými kolizemi molekul byl 

pozorován při kotransfekci HA-mGluR1a a myc-GB2 svědčící o specifičnosti FRET 

signálu pozorovaného při kotransfekci sestřihových variant mGluR1. Míra 

povrchové exprese obou proteinů HA-mGluR1a a myc-GB2 přitom nebyla 

redukována, jak je vidět na Obr. 22c. Přítomnost FRET signálu vypovídá o těsné 

blízkosti obou proteinů HA-mGluR1a a myc-mGluR1b na povrchu buněk. 
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Obr. 23: Princip FRET (Foerster’s resonance energy transfer). K přenosu energie z donoru 
(Eu3+Cryptate) na akceptor (AlexaFluor 647) dochází pouze v případě velmi malé 
vzdálenosti mezi proteiny, proti kterým byly použity protilátky značené donorem a 
akceptorem. 
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Obr. 24: FRET analýza povrchové asociace mGluR1a s mGluR1b. Signál byl zaznamenáván 
při koexpresi HA-mGluR1a a myc-mGluR1b. Buňky byly inkubovány s protilátkami anti-
HA konjugovanou s Eu3+cryptate a anti-myc konjugovanou s AlexaFluor 647. Pro transfekci 
myc-mGluR1b bylo použito vzrůstající množství cDNA (0,0 - 0,025 - 0,05 - 0,75 - 0,1µg). 



 80  

4.1.2 Imunoprecipitace mGluR1a a mGluR1b 

Klasickou metodou pro analýzu interakce dvou bílkovin je imunoprecipitace proteinů 

rozpuštěných v detergentu. Námi vyvinuté protilátky anti-mGluR1a (N14) a anti-

mGluR1b (O13) specificky rozpoznávaly příslušné proteiny (Obr. 25) exprimované 

samostatně nebo společně koexprimované v HEK293 buňkách. Stejně tak naše 

protilátky specificky precipitovaly příslušnou sestřihovou variantu mGluR1. 

Imunoprecipitaci jsme také využili při detekci dimerů. Pomocí disulfidických můstků 

vázané monomery mGlu receptorů tvořících funkční dimery jsou částečně rezistentní 

vůči redukčním činidlům [44], jako je ditiotreitol nebo merkaptoetanol a proto je 

možné dimery detekovat pomocí tzv. western blot analýzy. Pomaleji se pohybující 

protein očekávané dvojnásobné velikosti oproti monomeru odpovídá 

neredukovanému dimeru (Obr. 25). Pokud precipitujeme mGluR1a nebo mGluR1b 

pomocí specifických protilátek, koprecipitujeme zároveň druhou podjednotku 

precipitovaného dimeru. Díky rozdílné migraci homodimerů (mGluR1a/1a; 

mGluR1b/1b) a heterodimerů (mGluR1a/1b) během elektroforetické separace 

proteinů můžeme identifikovat, zda se jedná o homodimer nebo heterodimer. Proto 

jsme se zaměřili na analýzu existence heterodimerů mGluR1a/b pomocí 

koprecipitace mGluR1b a mGluR1a. Na Obr. 26 je vidět výsledek koprecipitace 

mGluR1b a mGluR1a v HEK293 buňkách exprimovaných samostatně (A+B) nebo 

koexprimujících obě sestřihové varianty společně (AB). V zobrazeném experimentu 

jsme precipitovali pomocí anti-mGluR1b protilátky (O13) a proteiny jsme detekovali 

pomocí anti-HA protilátky. mGluR1a jsme detekovali pomocí anti-HA monoklonální 

protilátky, protože pouze mGluR1a byl značen pomocí HA tagu. 

Pro imunoprecipitaci byly buňky kotransfekovány HA-mGluR1a a myc-mGluR1b. 

Jako negativní kontrola byly použity buňky samostatně transfekované buď HA-

mGluR1a a nebo myc-mGluR1b a buněčné lyzáty z jednotlivých transfekcí byly 

následně smíchány. Abychom zabránili případné in vitro dimerizaci sestřihových 

variant, byly vzorky před centrifugací inkubovány s N-etylmaleimidem. Na vlastní 

precipitaci byla použita morčecí polyklonální protilátka O13 specificky 

rozpoznávající mGluR1b. Protilátka precipitovala stejně efektivně myc-mGluR1b ze 

vzorků pocházejících jak z kotransfekce, tak i z negativní kontroly. HA-mGluR1a 
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koprecipitoval pouze ze vzorku pocházejícího z kotransfekovaných buněk (Obr. 26). 

Rozdíly v migracích jednotlivých proteinů odpovídaly předpokládaným rozdílům ve 

velikostech sledovaných proteinů. Pomaleji migrující protein z imunoprecipitační 

frakce (b) AB experimentu odpovídá heterodimeru mGluR1a-mGluR1b, zatímco 

rychleji migrující protein odpovídá monomeru mGluR1a. Pomaleji migrující protein 

ze supernatantu (u) AB experimentu odpovídá homodimeru mGluR1a. Tato 

pozorování jsou ve shodě s daty z HTR-FRET experimentů a potvrzují tvorbu 

heterodimerů sestřihových variant v heterologním expresním systému. 
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Obr. 25: Charakterizace polyklonálních protilátek. Western blot analýza proteinových 
extraktů z transfekovaných buněk při použití polyklonálních protilátek specifických pro 
sestřihové varianty mGluR1a (N14) a mGluR1b (O13). Buňky byly transfekovány 
jednotlivými cDNA samostatně, společně nebo nebyly transfekovány (MOCK), jak ukazují 
popisky.  
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Obr. 26: Koprecipitace sestřihových variant mGluR1. Anti-mGluR1b (O13) polyklonální 
protilátka byla použita pro precipitaci podjednotek mGluR1 z extraktu buněk 
koexprimujících obě podjednotky společně (AB) nebo ze směsi homogenátů pocházejících 
z buněk exprimujících každou variantu mGluR1 zvlášť(A+B). Při imunodetekci byla použita 
myší monoklonální anti-HA protilátka. b: imunoprecipitační frakce, u: supernatant po 
precipitaci. 

 

4.1.3 Funkční odpovědi buněk transfekovaných 

sestřihovými variantami mGluR1 

Měření mobilizace volného nitrobuněčného Ca2+ bylo použito pro detekci aktivace 

Gq proteinů v buňkách transfekovaných mGluR1a, mGluR1b a jejich bodových 

mutantů. Aplikace 10 µM quiskalátu vyvolalo přechodné prudké zvýšení volného 

Ca2+ u buněk exprimujících HA-mGluR1a. Buňky exprimující myc-mGluR1b 

odpovídaly na stimulaci quiskalátem nárůstem volného Ca2+, který měl kratší trvání a 

prudší pokles ve srovnání s HA-mGluR1a (Obr. 27). Naším cílem bylo otestovat 

funkčnost heterodimeru mGluR1a/1b, a proto bylo třeba pro další testy vytvořit 

mutovaný mGluR1a tak, abychom vyloučili signál pocházející z homodimerů 

mGluR1a. Společný výskyt heterodimerů mGluR1a/1b a homodimerů mGluR1a by 

zkresloval naměřená data, která by nevypovídala o funkčnosti heterodimerů. Z toho 

důvodu byl použit konstrukt mGluR1aF/P s bodovou mutací F781P, která 

znemožňuje aktivaci Gq-proteinu. Ostatní vlastnosti podjednotky nejsou touto mutací 
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ovlivněny. Sousední podjednotka také není ovlivněna a je nadále plně funkční 

v aktivaci G-proteinu [56]. Exprese mGluR1aF/P neumožňuje funkční odpovědi na 

stimulaci quiskalátem. Buňky exprimující mGluR1aF/P společně s mGluR1b a 

stimulované agonistou odpovídají podobně jako buňky exprimující pouze mGluR1a 

přes to, že aktivace G-proteinu probíhá výhradně přes podjednotku mGluR1b. 

Poklesu odpovědi volného Ca2+ na 50% svého maxima u buněk exprimujících pouze 

mGluR1a bylo dosaženo po 26,0 ± 3,5s, u buněk exprimujících mGluR1b po 

18,0 ± 2,6s a u buněk exprimujících mGluR1aF/P + mGluR1b po 25,6 ± 2,7s. Tato 

data byla získána z 9 buněk exprimujících „wild type“ mGluR1a nebo mGluR1b. 

Značené konstrukty poskytovaly srovnatelné výsledky (data nejsou prezentována). 

Při koexpresi mGluR1aF/P s mGluR1b vznikají kromě heterodimerů také částečně 

homodimery mGluR1b, i když v malé míře vzhledem k nízké povrchové expresi 

homodimeru mGluR1b. Aby bylo možné tvrdit, že funkční odpověď buněk je 

důsledkem aktivace heterodimerních receptorů, byl použit konstrukt 

YADAmGluR1b. Tento konstrukt nemůže být aktivován díky bodovým mutacím 

Y226A a D318A v druhém laloku extracelulární domény. YADAmGluR1b proto 

neodpovídá na stimulaci quiskalátem. YADA mutant byl původně popsán pro 

mGluR5 [259], který má společně s mGluR1 silně evolučně konzervovanou oblast 

zodpovědnou za vazbu agonisty. Koexprese mGluR1aF/P + YADAmGluR1b 

umožňuje pouze jednu kombinaci dimeru, která je schopná vyvolat funkční odpověď 

v podobě nárůstu Ca2+. Touto kombinací vznikne funkční heterodimer mGluR1aF/P 

s YADAmGluR1b, kde mGluR1aF/P váže agonistu a transaktivací převádí signál na 

YADAmGluR1b, který aktivuje G-protein (Obr. 27). Vzhledem k tomu, že 

maximální aktivace dimerního mGluR1 je dosaženo po navázání agonisty na obě ED 

[259] není překvapivé, že naměřené hodnoty pro buňky exprimující mGluR1aF/P + 

YADAmGluR1b jsou relativně nízké. Také je třeba připomenout, že značná část 

povrchově exprimovaných homodimerů (mGluR1aF/P; YADAmGluR1b) je vlivem 

bodových mutací zcela nefunkční. Buňky samostatně exprimující mGluR1aF/P nebo 

YADAmGluR1b neodpovídaly na stimulaci quiskalátem (data nejsou prezentována) 



 84  

 
 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Time (s)

F
/F

0
F

/F
0

F
/F

0
F

/F
0

mGluR1a

mGluR1b

mGluR1aF/P + mGluR1b

mGluR1aF/P + YADAmGluR1b

 

Obr. 27: Mobilizace nitrobuněčného Ca2+ u buněk HEK293 exprimujících mGluR1a, 
mGluR1b, mGluR1aF/P+mGluR1b a mGluR1aF/P+YADAmGluR1b 24h po transfekci. 
Buňky byly inkubovány s Fluo-4 AM a 10s po začátku záznamu byl k buňkám přidán 10mM 
quiskalát. 

 

4.1.4 Povrchová exprese chimerních GABAB receptorů 

nesoucích C-konce mGluR1 

Karboxylové konce (C-konce) podjednotek GABAB receptoru GB1 a GB2 byly 

zaměněny za sekvence odpovídající C-koncům mGluR1a (C1a) a mGluR1b (C1b), 

kdy retenčnímu signálu RRKK, který je součástí obou sestřihových variant, 

předcházelo ještě 18 aminokyselin. Celkem tak vznikly 4 varianty chimerních 
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receptorů: GB1/C1a, GB1/C1b, GB2/C1a, GB2/C1b. Všechny čtyři chimerní 

receptory byly dobře exprimovány. Povrchová exprese dimerních receptorů závisela 

na konkrétní kombinaci jednotlivých rekombinantních podjednotek. 

Imunofluorescenčně značené, nepermeabilizované HEK293 buňky exprimující různé 

kombinace rekombinantních GABAB receptorů zobrazuje Obr. 28. Pro 

imunofluorescenční značení byla použita monoklonální anti-HA protilátka, která 

značila chimerní podjednotky, které měly na N-konci proteinu hned za signálním 

peptidem vloženy HA tag. V případě kotransfekce GB1/C1b a GB2/C1b byly 

exprimované proteiny zadrženy v buňce, protože celková exprese proteinů 

(GB1/C1b,GB2/C1b) byla srovnatelná s ostatními kombinacemi (data nejsou 

prezentována).  
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Obr. 28: Nepermeabilizované buňky HEK293, které byly transfekovány nebo 
kotransfekovány chimerními konstrukty. GB1/C1a, HA-GB1 podjednotka GABAB receptoru 
s C-koncem mGluR1a; GB1/C1b, HA-GB1 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem 
mGluR1b; GB2/C1a, HA-GB2 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1a; 
GB2/C1b, HA-GB2 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1b. (Podrobnosti viz 
kapitola 3.2.1) 

Obdobný výsledek jsme získali při měření povrchové exprese jednotlivých 

konstruktů pomocí ELISA na nepermeabilizovaných HEK293 buňkách. Na Obr. 29 

je vidět, že povrchová exprese rekombinantních GABAB receptorů nesoucích krátký 
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C-konec mGluR1b je výrazně nižší než povrchová exprese chimerních receptorů 

nesoucích dlouhý C-konec mGluR1a. Zobrazená data zároveň ukazují, že 

kotransfekce myc-GB2/C1b spolu s HA-GB1/C1a výrazně zvyšuje povrchovou 

expresi myc-GB2/C1b ve srovnání s kotransfekcí HA-GB1/C1b. Kotransfekce myc-

GB2/C1b a HA-mGluR1a dokazuje specifičnost interakce podjednotek GABAB 

receptoru, protože při této kotransfekci není efekt dlouhého C-konce mGluR1a 

patrný. Oba typy experimentů nasvědčují tomu, že dlouhý C-konec mGluR1a 

napomáhá transportu podjednotky nesoucí krátký konec mGluR1b na plazmatickou 

membránu pomocí heterodimerizace podjednotek. 
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Obr. 29: Povrchová exprese chimerních receptorů v buňkách HEK293 měřená pomocí 
ELISA. HA-GB1/C1a, HA-GB1 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1a; HA-
GB1/C1b, HA-GB1 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1b; myc-GB2/C1a, 
myc-GB2 podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1a; myc-GB2/C1b, myc-GB2 
podjednotka GABAB receptoru s C-koncem mGluR1b; HA-mGluR1a, HA-metabotropní 
glutamátový receptor 1a. (Podrobnosti viz kapitola 3.2.1) 
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a b

4.2 Část 2 

4.2.1 Lokalizace interleukin-1 receptor accessory protein-

like 1 (IL1RAPL1)  

Na proteinové úrovni jsme potvrdili expresi IL1RAPL1 v různých částech mozku 

(Obr. 30a). Kozí polyklonální anti-IL1RAPL1 protilátka (R&D Systems) použitá při 

western blot analýze myších homogenátů z čichových laloků, hipokampu a kortexu 

detekovala protein IL1RAPL1, který chyběl u IL1RAPL1 knockout myši [288]. 

Pomocí subcelulární frakcionace [268] homogenátů z mozkové kůry myší jsme 

odhalili, že IL1RAPL1 je obsažen v synaptosomální frakci a ve zvýšené míře se 

nachází v postsynaptických denzitách (PSD), stejně jako protein PSD-95 (Obr. 30b).  

 

Obr. 30: IL1RAPL1 exprese a subcelulární lokalizace. a) Western blot analýza homogenátů 
(7,5µg proteinu) z čichových laloků (OB), hipokampu (Hp) a kortexu (Cx) IL1RAPL1 
knockout myši (KO) a wild-type (WT). Imunodetekce pomocí polyklonální anti-IL1RAPL1 
protilátky (R&D Systems). b) Subcelulární frakcionace myších kortexů. P2, synaptosomální 
frakce; LP1, synaptosomální membrány; PSD1 a PSD2, frakce postsynaptické denzity 1 a 2. 
Imunodetekce pomocí vlastní polyklonální anti-IL1RAPL1 protilátky; myší anti-PSD-95 
protilátky (Affinity Bioreagents). 

4.2.2 Identifikace proteinů interagujících s IL1RAPL1 

Pro identifikaci interakčních proteinů s IL1RAPL1 byl použit kvasinkový 

dvouhybridní systém (Y2H) pro screening proteinů z lidské fetální cDNA knihovny 

mozku. Jako návnada (bait) byla použita celá intracelulární oblast IL1RAPL1 (Obr. 

31). Celkem 7 cDNA plasmidů, které byly izolovány z pozitivních klonů, kódovalo 

MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) proteiny: PSD-95, SAP-97 a 
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chapsyn-110. Všechny tyto proteiny mají shodnou základní stavbu, jak je vidět na 

Obr. 31.  
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Obr. 31: Identifikace interakčních partnerů IL1RAPL1 pomocí Y2H. a) Schéma IL1RAPL1 
s vyznačeným rozsahem intracelulární části, která byla použita jako bait pro Y2H screening. 
TIR domain, Toll/IL-1 receptor doména. b) Společné schéma stavby 3 MAGUK (membrane-
associated guanylate kinase) proteinů, identifikovaných při Y2H screeningu. PDZ, PSD-
95/Discs large/zona occludens-1 domain; SH3, src homology 3 domain; GK, guanylát 
kinázová doména 

Interakce mezi IL1RAPL1 a PSD-95 byla dále studována pomocí Y2H testů. 

Původní návnada IL1RAPL1 byla rozdělena na 3 různé konstrukty, jak zobrazuje 

Obr. 32. Původní návnada IL1RAPL1 interagovala s celým PSD-95 stejně jako 

samotná specifická doména (Obr. 32). Extrémní C-konec IL1RAPL1 obsahuje 

sekvenci (TSISSVIW) podobající se 1. třídě PDZ-domény vázajícímu motivu, oproti 

kterému obsahuje 2 další aminokyselinové zbytky (IW), které v klasickém motivu 

chybí. Původní návnada, stejně jako specifická doména zkrácená o těchto 8 

aminokyselinových zbytků, nereagovala s PSD-95. Je to právě těchto 8 

aminokyselin, které jsou zodpovědné za interakci s PSD-95. 

V dalších Y2H testech byla zkoumána interakce IL1RAPL1 s jednotlivými 

doménami PSD-95, který byl rozdělen na 7 konstruktů, jak ukazuje Obr. 33. 

Výsledky testování pro původní návnadu IL1RAPL1 byly stejné jako pro zkrácenou 

návnadu obsahující pouze specifickou doménu IL1RAPL1. Z výsledků testů 

vyplývá, že 1. a 2. PDZ doména v PSD-95 je zodpovědná za interakci s IL1RAPL1. 
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Obr. 32 Mapování vazebné oblasti IL1RAPL1 pomocí Y2H testů. Posledních 8 
aminokyselin IL1RAPL1 interaguje s PSD-95 (prey), a jejich delece vede ke ztrátě interakce. 
4 různé konstrukty IL1RAPL1 byly použity jako bait. 560-688, specifická doména bez 
posledních 8 aminokyselin (červeně); 560-696, celá specifická doména (modře); 390-688, 
intracelulární část bez posledních 8 aminokyselin; 390-696, celá intracelulární část (TIR 
doména žlutě). Schéma PSD-95 viz Obr. 31. 
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Obr. 33: Mapování vazebné oblasti PSD-95 pomocí Y2H testů. 390-696, celá intracelulární 
část IL1RAPL1 byla použita jako bait, 7 různých konstruktů PSD-95 bylo použito jako prey. 
Za interakci s IL1RAPL1 je zodpovědná 1. a 2. PDZ doména PSD-95 . Schéma PSD-95 viz 
Obr. 31. 
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Interakce mezi IL1RAPL1 a PSD-95 byla dále biochemicky ověřována pomocí 

technologie „pull-down“ a imunoprecipitačních experimentů na transfekovaných 

buňkách COS-7 a in vivo z neuronálních extraktů (Obr. 34). C-konec IL1RAPL1 

(560-696) obsahující specifickou doménu byl zaklonován do plasmidu pGEX a 

imobilizovaný fúzní protein GST560-696 vyvázal z extraktu transfekovaných buněk 

proteiny PSD-95 a SAP-97 nikoli však protein homer. Myší monoklonální protilátka 

anti-PSD-95 koprecipitovala HA-IL1RAPL1 z transfekovaných buněk COS-7. 

Podobně jako v Y2H testech, tak také při imunoprecipitacích konstrukt HA-

IL1RAPL1∆8 postrádající posledních 8 aminokyselin neprecipitoval s PSD-95. In 

vivo interakce byla potvrzena pomocí koprecipitace IL1RAPL1 a PSD-95 

z mozkového extraktu pomocí myší monoklonální protilátky anti-PSD-95. 

 

 

Co-IP
from brain extractGST pull-down experiment Co-IP from COS-7 cells

 

Obr. 34: Biochemické ověření interakce IL1RAPL1 a PSD-95. GST560-696, fúzní protein 
GST a specifická doména IL1RAPL1. Použité protilátky: kozí anti-IL1RAPL1 (R&D 
Systems), králičí anti-Homer1 (dar od E. Kima), králičí anti-HA-tag (Santa Cruz 
Biotechnology), myší anti-PSD-95 (NeuroMab), myší anti-SAP 97 (K64/15; NeuroMab), 
králičí anti-PSD95 (R&D Systems). 
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4.2.3  Kolokalizace IL1RAPL1 s proteiny excitačních 

synapsí 

Subcelulární lokalizace byla také studována pomocí detekce imunofluorescenčně 

značených proteinů v kultuře primárních hipokampálních neuronů. IL1RAPL1 byl 

značen pomocí naší králičí polyklonální protilátky K10. Dalšími použitými 

protilátkami byly: anti-PSD-95, anti-shank, anti-synaptophysin, anti-vGAT 

(vesicular γ-aminobutyric acid transporter) a anti-HA. Na Obr. 35 je vidět, že 

transfekovaný HA-IL1RAPL1 kolokalizuje v kultuře hipokampálních neuronů s 

PSD-95, což je ukazatel excitačních synapsí v CNS. Oproti tomu HA-IL1RAPL1 

nekolokalizuje vGAT, což je ukazatel inhibičních synapsí. Endogenní IL1RAPL1 

hipokampálních neuronů kolokalizuje se shankem a synaptophysinem, jak je vidět na  

Obr. 36. Shank je „scaffold“ protein z PSD excitačních synapsí a synaptophysin je 

glykoprotein, který se vyskytuje v membránách neuronálních presynaptických váčků 

v CNS, jedná se tedy také o synaptický ukazatel. Výsledky kolokalizačních 

experimentů na kultuře hipokampálních neuronů ukazují, že IL1RAPL1 je 

v hipokampálních neuronech lokalizován v excitačních glutamátergních synapsích. 

 

Obr. 35: Kolokalizace transfekovaných HA-IL1RAPL1, PSD-95 a vGAT v hipokampálních 
neuronech. Proteiny byly značeny pomocí anti-HA, anti-PSD-95, anti-vGAT protilátek. 
Kvantifikace průměrné procentuální kolokalizace mezi HA-IL1RAPL1 a PSD-95 nebo 
vGAT (±SEM), n = 10, **P < 0,01. 
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Obr. 36: Kolokalizace IL1RAPL1 se synaptophysinem a shankem v hipokampálních 
neuronech. Proteiny byly značeny pomocí anti-IL1RAPL1, anti-synaptophysin, anti-shank 
protilátek. Kvantifikace průměrné procentuální kolokalizace mezi IL1RAPL1 a PSD-95, 
synaptophysin nebo shank (±SEM), n = 10. 

 

4.2.4 IL1RAPL1 ovliv ňuje shlukování PSD-95 v neuronech 

PSD-95 je významný „scaffold“ protein, který se podílí na formování, zrání a 

excitabilitě glutamátergních synapsí organizováním PSD. Abychom odhalili možné 

funkční důsledky interakce IL1RAPL1 a PSD-95, pozorovali jsme shlukování PSD-

95 a vGlut1 (vesicular glutamate transporter 1). Nejprve jsme transfekovali 

hipokampální neurony pomocí GFP, HA-IL1RAPL1 nebo HA-IL1RAPL1∆8 

postrádajícího posledních 8 aminokyselin. Neurony byly poté imunofluorescenčně 

značené pomocí anti-GFP, anti-PSD-95 a anti-HA protilátky. Na Obr. 37 je vidět 

fluorescenční barvení neuronů jednotlivými protilátkami a kvantitativní analýza 

počtu klastrů PSD-95. Transfekce HA-IL1RAPL1 signifikantně zvyšuje počet shluků 

PSD-95 na rozdíl od GFP i HA-IL1RAPL1∆8. Absence klastrování v případě 

IL1RAPL1 postrádajícího posledních 8 aminokyselin je ve shodě s předešlými 

výsledky Y2H testů i s biochemickými experimenty. 
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Obr. 37: Shlukování PSD-95 v hipokampální kultuře pomocí transfekovaného GFP, HA-
IL1RAPL1 a HA-IL1RAPL1∆8. Proteiny byly značeny pomocí anti-GFP, anti-PSD-95, anti-
HA. Kvantifikace počtu klastrů na jednotku délky neuronů (±SEM), *P<0,5, n = 15 pro 
každou transfekci. 

Dále jsme sledovali shlukování PSD-95 a vGlut1 ve společné kultuře 

hipokampálních neuronů odvozených od IL1RAPL1 knockout (KO) [288] a od „wild 

type“ (WT) myši. V tomto případě nebyly neurony transfekovány, jednalo se tedy o 

efekt endogenního IL1RAPL1, který v neuronech odvozených z KO myší chyběl. 

Abychom se vyhnuli případným rozdílům způsobených oddělenou kultivací KO a 

WT neuronů, byly neurony kultivovány společně. WT neurony na rozdíl od KO 

neuronů exprimovaly transgenní GFP a tak byl identifikován původ jednotlivých 

neuronů. Kvantitativní analýza PSD-95 a vGlut1 klastrů odhalila signifikantní pokles 

počtu obou klastrů u KO neuronů (Obr. 38). Zajímavé je, že efekt se projevil nejen u 

postsynaptického PSD-95, ale také u presynapticky lokalizovaného vezikulárního 

transportéru glutamátu (vGlut1). To svědčí o působení IL1RAPL1 nejen 

postsynapticky, ale zároveň také presynapticky. Signifikantní pokles rozsahu klastrů 

byl zaznamenán pouze u PSD-95. 
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Obr. 38: Klastrování PSD-95 a vGlut1 v hipokampálních neuronech odvozených od 
IL1RAPL1 KO (GFP negativní) a WT (GFP pozitivní) myší. Proteiny byly značeny anti-
vGlut1, anti-PSD a anti-GFP. Kvantifikace počtu klastrů a plochy klastrů v KO a WT. 
(±SEM), *P<0,5, **P<0,01; počet neuronů pro PSD-95 klastrů WT = 42, KO = 48; počet 
neuronů pro vGlut1 klastrů WT = 22, KO = 26. 

4.2.5 IL1RAPL1 a fosforylace PSD-95 

Exprese IL1RAPL1 v HEK293 buňkách stimuluje JNK (c-Jun N-terminal kinases) 

signální dráhu [269] a fosforylace Ser295-PSD-95 pomocí JNK ovlivňuje 

synaptickou lokalizaci PSD-95 [188]. Proto jsme zkoumali spojení mezi IL1RAPL1 

a fosforylací PSD-95. 

Na Obr. 39 je vidět stupeň fosforylace PSD-95 v neuronech transfekovaných β-

galaktozidázou, HA-IL1RAPL1 a HA-IL1RAPL1∆8 postrádající posledních 8 

aminokyselin. Právě těchto 8 aminokyselin je zodpovědných za interakci s PSD-95. 

Pro imunoznačení fosforylovaného Ser295-PSD-95 byla použita fosfospecifická 

králičí protilátka anti-pSer295-PSD-95. Intensita pSer295-PSD-95 byla měřena pouze 

v klastrech PSD-95. Jak je vidět z Obr. 39 míra fosforylace byla větší v případě 

transfekce HA-IL1RAPL1 nikoli však vlivem transfekce β-galaktozidázy nebo HA-

IL1RAPL1∆8. Kvantitativní analýza odhalila signifikantní nárůst míry fosforylace 

PSD-95 vlivem overexprese HA-IL1RAPL1.  

Měření míry fosforylace Ser295-PSD-95 pomocí western blot analýzy in vivo z 

proteinového extraktu kortexu u WT myši a IL1RAPL1 KO myši odhalila o 30% 

nižší míru fosforylace Ser295-PSD-95 u IL1RAPL1 KO myši než u WT (Obr. 40). 

Tento pokles byl paralelní k podobnému poklesu míry fosforylace JNK. Ztráta 
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funkce IL1RAPL1 tak vede in vivo k poklesu aktivity JNK a následně k poklesu 

fosforylace Ser295-PSD-95. 

Obr. 39: Změny fosforylace PSD-95 vlivem transfekce HA-IL1RAPL1, HA-IL1RAPL1∆8 a 
β-galaktozidázou. Neurony byly značeny anti-PSD-95 protilátkou nebo fosfospecifickou 
Ser295-PSD-95 protilátkou. Data jsou průměrem poměru intenzity pixelů klastru ±SEM, 
*P<0,01, n = 20 neuronů pro každou transfekci. 

IL1RAPL1 stimulates phosphorylation on ser-295

Phosphorylation level of PSD-95 and JNK in IL1RAPL1 KO ad WT cortices  

 

Obr. 40: Fosforylace PSD-95 a JNK v kortexu IL1RAPL1 KO a WT myši. Western blot 
analýza proteinového extraktu. Použité protilátky: anti-JNK, anti-PSD-95 a fosfospecifické 
anti-pJNK a anti-pSer-295 PSD-95. Míra fosforylace je vyjádřena poměrem intenzity bandů 
fosforylovaných proteinů a celkových proteinů. ***P<0,001, *P<0,05; n, počet experimentů 
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5 Diskuze 

Naše výsledky ukazují, že sestřihové varianty mGluR1a a mGluR1b tvoří funkční 

receptory. Dále je z našich výsledků zřejmé, že transport mGluR1b na plazmatickou 

membránu je výrazně zvyšován v rámci heterodimerizace s mGluR1a. 

V druhé části práce se nám podařilo ukázat, že interleukin-1 receptor accessory 

protein-like 1 (IL1RAPL1) se nachází v postsynaptických denzitách (PSD, 

postsynaptic density), kde interaguje s PSD-95, jedním z hlavních organizátorů PSD. 

Postsynaptická denzita tvoří výrazné zesílení pod plazmatickou membránou na 

postsynaptické straně excitačních glutamátergních synapsí. PSD je tvořena 

komplexem vzájemně asociovaných proteinů, kde ústřední roli hrají glutamátové 

ionotropní receptory a jejich asociované signální molekuly [237, 238]. IL1RAPL1 

reguluje lokalizaci PSD-95 v synapsích a ovlivňuje tak tvorbu nebo stabilizaci 

excitačních synapsí. Tento mechanizmus regulace synapsí může být zodpovědný za 

rozvoj mentální retardace u jedinců s mutovaným genem IL1RAPL1. 

5.1 Dimeri zace sestřihových variant mGluR1 

Metabotropní glutamátové receptory tvoří konstitutivní dimery [270]. Dimerizace 

mGlu receptorů zásadním způsobem ovlivňuje aktivaci receptoru, transdukci signálu, 

napojení na signální dráhy, desenzitizaci i farmakologické vlastnosti receptoru. 

Blízce příbuzné receptory z glutamátové rodiny jako jsou GABAB receptor, 

receptory sladké chuti a umami-taste receptory tvoří heterodimery [271-273] a navíc 

některé různé mGlu receptory v mozku vzájemně kolokalizují [23]. Pomocí TR-

FRET (time-resolved fluorescence energy transfer) byly v heterologním systému 

detekovány heterodimery mezi mGluR2 a mGluR4, to znamená mezi členy 2. a 3. 

skupiny mGlu receptorů [47]. Kromě toho povrchově detekované heterodimery 

funkčně odpovídaly na stimulaci agonistou. Heterodimerizace v HEK293buňkách 

byla popsána také mezi CaR (calcium sensing receptor) a mGluR1a nebo mGluR5 

[274]. Vzhledem k těmto poznatkům lze očekávat, že heterodimery ve smyslu 

sestřihových variant (mGluR1a/1b) budou také vznikat, protože se 
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v aminokyselinové sekvenci liší pouze v intracelulární části počínaje pozicí 887. Pro 

dimerizaci mGluR1 i mGluR5 je zásadní extracelulární doména, kde se nachází 

disulfidické můstky mezi jednotlivými monomery, i když kovalentní vazba mezi 

monomery není nezbytná pro tvorbu dimerů, a i heptahelikální domény exprimované 

samy o sobě dimerizují [45]. Přesto byly v tomto směru publikovány dvě práce, které 

dokumentují absenci heterodimerů mGluR1a/1b [42, 43]. Na základě těchto 

publikací se předpokládalo, že různé C-konce sestřihových variant mGluR1 jsou 

zodpovědné za striktní homodimerizaci. Funkčnost tohoto předpokladu jsme chtěli 

ověřit pomocí chimerních GABAB receptorů, kde jsme nahradili C-konce 

podjednotek  GB1a a GB2 za C-konce sestřihových variant mGluR1a/1b. Na tomto 

experimentu se však nepotvrdila řídící funkce C-konců pro asociaci receptorů. 

Výsledky imunodetekce povrchových receptorů a ELISA experimentů ukazují, že 

rekombinantní GABAB podjednotky s C-konci mGluR1b nejsou transportovány na 

povrch, zatímco ostatní kombinace transportovány jsou. Stejné C-konce nejsou tedy 

dostatečným parametrem určujícím dimerizaci a transport na plazmatickou 

membránu. Naopak přítomnost GABAB receptorových podjednotek s delšími konci 

odvozených z mGluR1a umožnila transport podjednotek s C-konci mGluR1b na 

povrch buněk.  

V dalších experimentech jsme použili celé proteiny sestřihových variant 

mGluR1a/1b. Povrchová exprese mGluR1a, detekovaná pomocí 

imunofluorescenčního značení povrchových proteinů, byla výrazně silnější než 

v případě mGluR1b, tak jak již bylo publikováno [42]. Výsledky z ELISA 

experimentů také potvrzují interakci mezi sestřihovými variantami mGluR1. Ukázalo 

se, že mGluR1a má chaperonový efekt na transport mGluR1b na plazmatickou 

membránu. Nejpravděpodobněji mGluR1a neutralizuje retenci proteinu 

v endoplazmatickém retikulu, za kterou zodpovídá RRKK sekvence [275]. Tato 

sekvence patří do skupiny di-lyzinových motivů, které jsou rozpoznávány systémem 

COPI (Coat Protein I Complex). Podobný dilyzinový komplex byl identifikován 

v GB1 podjednotce GABAB receptoru a je zodpovědný za její retenci 

v endoplasmatickém retikulu a vezikulární transport z trans- do cis- Golgiho aparátu. 

[275]. Podobný mechanizmus lze předpokládat také pro bazickou sekvenci RRKK. 
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Vzájemná interakce mGluR1a/1b nejspíše maskuje retenční signál a umožňuje 

efektivnější transport mGluR1b podjednotky na plazmatickou membránu. RRKK 

sekvence je společná pro všechny sestřihové varianty mGluR1, ale pouze u dlouhé 

varianty mGluR1a je působení bazické sekvence RRKK tlumeno [42, 108, 276]. 

K tomuto efektu může docházet buď přímou interakcí v rámci dlouhého C-konce 

mGluR1a nebo pomocí dalšího interakčního proteinu, který je vázán na mGluR1a. 

Druhou možností, jak by se mohla zvyšovat povrchová exprese mGluR1b je 

interakce mezi homodimery mGluR1a a homodimery mGluR1b. V tomto případě by 

se musely tvořit oligomery mGluR1, které však nebyly na buněčném povrchu u 

mGlu receptorů pozorovány [277]. 

Dalším argumentem hovořícím pro povrchovou expresi podjednotek mGluR1b 

v rámci heterodimerů mGluR1a/1b jsou výsledky z HTR-FRET experimentů. 

Specifický FRET signál mezi mGluR1a a mGluR1b svědčí o vzájemné interakci 

sestřihových variant na plazmatické membráně.  

Jeden z rozdílů mezi našimi výsledky a těmi z dříve publikovaných prací [42, 43] byl 

při použití podobné technologie, hlavně ve výsledcích koprecipitačních experimentů. 

McIlhinney a kol. precipitovali mGluR1a nebo mGluR1b přechodně exprimované 

v HEK293buňkách, tedy ve stejném expresním systému, jaký jsme použili v našich 

experimentech [42, 43]. Precipitací pomocí anti-mGluR1a nebo anti-mGluR1b 

specifických protilátek nebyl však heterodimer mGluR1a/1b na imunoblotech 

detekován. Pro detekci dimerů byla použita anti-mGluR1-pan protilátka 

rozpoznávající N-terminus mGluR1, který je pro obě sestřihové varianty společný. 

Vysvětlení rozdílných výsledků se nabízí v použití rozdílných protilátek nebo 

solubilizačních podmínek oproti našim experimentům. Pokud by zastoupení 

heterodimeru na imunoblotech bylo výrazně nižší než zastoupení monomerů 

z důvodu jeho rozpadu v průběhu biochemických manipulací, pak by nemusel být 

vůbec detekován.  

Složitější situace nastává při srovnání výsledků našich imunoprecipitačních 

experimentů s prací Remelli et al. [42]. Hlavním závěrem citované práce je, že 

RRKK sekvence reguluje dimerizaci a zabraňuje vzniku heterodimerů. Místo 

koprecipitace sestřihových variant mGluR1 byla použita afinitní chromatografie za 
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použití His-tagů. Na C-konec mGluR1b byl napojen myc-tag a za něj His-tag. 

Celkem se jednalo o 16 aminokyselinových zbytků se silně zásaditým charakterem. 

Vzhledem k tomu, že vlastní specifický C-konec mGluR1b je 20 aminokyselin 

dlouhý, tak je otázkou, zda 2 za sebou napojené tagy nemohou ovlivnit vlastní 

dimerizaci. Přesto však byla pozorována slabá heterodimerizace při kotransfekci 

mGluR1a-Flag a mGluR1b-mycHis. V našich experimentech byly tagy (HA nebo c-

myc) vloženy hned za signální sekvenci na N-konci proteinu. Pro precipitaci jsme 

použili polyklonální protilátku specifickou pro mGluR1b a výsledná koprecipitace 

HA-mGluR1a detekovaná pomocí anti-HA monoklonální protilátky byla 

jednoznačná. Kvantitativní zastoupení heterodimerů mGluR1a/1b oproti 

homodimerům jsme nestanovovali, nicméně tyto experimenty budou realizovány ze 

vzorků různých oddílů mozků myší.  

V další části tohoto projektu jsme využili dříve popsaného pozorování o odlišných 

signalizačních vlastnostech sestřihových variant mGluR1. Aktivace volného 

nitrobuněčného Ca2+ má odlišný charakter u mGluR1a a mGluR1b, jak již bylo 

publikováno [19, 42, 108]. Aktivace mGluR1b vyvolávala odpověď, která měla 

kratší trvání ve srovnání s dlouhou variantou mGluR1a. Konstrukt mGluR1aF/P 

neumožňuje aktivaci G-proteinu a proto není homodimer mGluR1aF/P schopen 

vyvolávat odpověď na příslušnou stimulaci [56]. Zajímavé je, že průběh odpovědi 

u buněk kotransfekovaných mGluR1aF/P a mGluR1b se podobá více mGluR1a než 

mGluR1b. Naše vysvětlení spočívá v tom, že dlouhý C-konec konstruktu 

mGluR1aF/P dominantně ovlivňuje průběh uvolňování nitrobuněčného Ca2+ buňkou. 

Povrchová exprese homodimeru mGluR1b pravděpodobně není dostatečně výrazná, 

aby ovlivnila průběh odpovědi, přesto však nelze tvrdit, že odpověď byla vyvolána 

pouze heterodimery. Odpověď exkluzivně zprostředkovaná heterodimery zaručila až 

společná exprese mGluR1aF/P a YADAmGluR1b. Dvě bodové mutace 

v extracelulární doméně rekombinantního receptoru YADAmGluR1b sníží afinitu 

agonisty řádově 100x a námi užité koncentrace tak neaktivují tuto podjednotku [55]. 

Kombinace tohoto konstruktu a mGluR1aF/P konstruktu, který neaktivuje G-

proteiny, zaručuje, že odpověď na aplikaci agonisty v podobě nárůstu volného 

nitrobuněčného Ca2+ byla zprostředkována pouze heterodimery mGluR1aF/P-
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YADAmGluR1b, neboť všechny ostatní kombinace nejsou buď aktivovány, nebo 

nemohou aktivaci přenést na G-proteiny. Detekovaná aktivace dimerního receptoru 

mGluR1aF/P-YADAmGluR1b probíhá výhradně formou transaktivace mezi 

podjednotkami. Tento způsob aktivace dimerního receptoru byl popsán také 

u mGluR1, kde vyvolával nitrobuněčnou odpověď na stimulaci [56, 267, 277]. Při 

transaktivaci jedna podjednotka váže agonistu a konformační změna aktivované 

podjednotky receptoru se převádí na druhou podjednotku bez navázaného agonisty, 

která následně aktivuje příslušný G-protein. Výsledky funkčních testů nejenom 

potvrzují povrchovou expresi heterodimerních receptorů mGluR1, ale také svědčí 

o tom, že heterodimery tvoří funkční receptory, které jsou schopné vyvolávat 

odpovídající odpovědi buněk na příslušnou stimulaci mGlu receptorů. 

Sestřihové varianty mGluR1a a mGluR1b se liší v celé řadě vlastností počínaje 

povrchovou expresí přes farmakodynamické charakteristiky, subcelulární transport, 

signální transdukci, až po rozdíly v desenzitizaci a regulaci signalizace. Např. 

mGluR1a je pomocí homer proteinů fyzicky napojen na proteiny PSD (postsynaptic 

density), jako je Shank, PSD-95 nebo IL1RAPL1, u kterého jsme popsali významnou 

roli v regulaci glutamátové signalizace. Homer proteiny zároveň přímo regulují 

signalizaci mGluR1a [142, 242]. Oproti tomu krátká varianta mGluR1b postrádající 

homer vázající sekvenci není regulována pomocí homer proteinů. Stejně tak 

možnosti signalizace mGluR1b jsou výrazně omezenější než jak je tomu v případě 

mGluR1a. mGluR1b aktivuje Gq-protein méně efektivně ve srovnání s mGluR1a, 

navíc Gi-protein není přes mGluR1b vůbec aktivován, na rozdíl od mGluR1a [33, 

109, 110]. Sestřihové varianty mGluR1 se liší také v subcelulární lokalizaci. 

mGluR1a je při overexpresi v transfekované neuronální kultuře transportován 

převážně do dendritů, zatímco mGluR1b je transportován převážně somatoaxonálně 

[103]. V citované práci Francesconi and Duvoisin transfekovali neurony vždy pouze 

jednou sestřihovou variantou, mGluR1a nebo mGluR1b [103]. Otázkou zůstává, jak 

by celý systém subcelulárního transportu vypadal v případě společné exprese obou 

sestřihových variant. 

Kombinace mGluR1a a mGluR1b v heteromerních receptorech poskytuje nové 

možnosti pro regulaci glutamátového synaptického přenosu kombinací vlastností 
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jednotlivých sestřihových variant. Díváme-li se na mGluR1b jako na jednoduchý 

spouštěč Gq-signalizace a na mGluR1a jako na receptor, umožňující daleko 

variabilnější a sofistikovaně regulovanou glutamátovou signalizaci, nabízí se 

možnost výrazného rozšíření funkční variability signalizace mGluR1 v případě 

povrchové exprese heterodimerů mGluR1a/1b. 

5.2 Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 

(ILRAPL1) 

Jedinci s mutovaným genem IL1RAPL1 jsou postiženi nesyndromickou mentální 

retardací [247] nebo také autismem, jak bylo nedávno popsáno [278]. Jediným do 

nedávna uvažovaným mechanizmem, kterým ztráta funkčnosti IL1RAPL1 může 

vyvolávat vznik mentální retardace, byla pozměněná regulace presynaptického 

přenosu. NCS-1 (neuronal calcium sensor-1) tlumící N-type VGCC (voltage gated 

Ca2+ channels) je stimulován pomocí IL1RAPL1 v PC12 buňkách [257]. IL1RAPL1 

v důsledku interakce s NCS-1 tlumí aktivitu N-type VGCC a snižuje tak míru 

exocytózy. Deregulace uvolňování neurotransmiteru z presynaptické části synapse 

může být zodpovědná za rozvoj mentální retardace. 

Druhým možným mechanizmem, který jsme dokumentovali jak na neuronální 

kultuře, tak také in vivo na IL1RAPL1 knockout myších, je deregulace PSD-95 

a dalších MAGUK proteinů, které jsou hlavními proteiny organizující 

postsynaptickou denzitu glutamátergních synapsí [189, 279]. Signální dráha, která je 

zodpovědná za regulaci PSD-95 vede přes c-Jun N-terminal kinázu [188]. 

Fyziologické a morfologické důsledky pozorované u IL1RAPL1 knockout myší, jako 

je narušená synaptická plasticita a pokles počtu synapsí v hipokampu, mohou být 

příčinou rozvoje mentální retardace u jedinců s mutovaným IL1RAPL1. 

Z našich výsledků vyplývá, že MAGUK (membrane-associated guanylate kinases) 

proteiny PSD-95, SAP-97 a chapsyn-110 jsou interakčními partnery IL1RAPL1. 

Pomocí řady metod zahrnujících Y2H testy (kvasinkové dvouhybridní testy), 

imunoprecipitaci, pull-down experimenty a imunofluorescenční značení jsme 

identifikovali interakční motiv v sekvenci posledních 8 aminokyselin (TSISSVIW), 
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který patří do 1. třídy PDZ-doménu vázajících motivů [280]. Vazba IL1RAPL1 na 1. 

a 2. PDZ doménu PSD-95 je v souladu se zjištěným postsynaptickým výskytem 

IL1RAPL1, protože PSD-95 se nachází výhradně na postsynaptické části excitačních 

synapsí [279, 281]. 

Doposud jediný známý protein prokazatelně interagující s IL1RAPL1 byl NCS-1 

(neuronal calcium sensor-1), který reguluje aktivitu N-type VGCC (voltage gated 

Ca2+ channels) v buňkách PC12 [253]. Linie buněk PC12 je odvozena od 

pheochromocytomů z potkaní dřeně nadledvinek a tyto buňky jsou častým modelem 

pro studium diferenciace neuronů [282]. NCS-1 i VGCC se nachází na presynaptické 

i postsynaptické straně synapsí [283, 284], což naznačuje, že výskyt IL1RAPL1 

nemusí být striktně postsynaptický.  

O funkčních důsledcích interakce IL1RAPL1 a PSD-95 svědčí nižší počet klastrů 

PSD-95 v hipokampálních neuronech pocházejících z IL1RAPL1 knockout myši. 

Zajímavé je, že podobný pokles počtu klastrů byl zaznamenán také u vGlut 

(vesicular glutamate transporter), který se nachází také na excitačních synapsích, ale 

je lokalizován presynapticky [285]. Působení IL1RAPL1 nemusí být tedy pouze 

postsynaptické. Pomocí fosforylace PSD-95 na pozici Ser295, která je řízená 

vzájemným protichůdným působením JNK (c-Jun N-terminal kinases) a PP1, PP2 

(protein phosphatases 1 a 2), je regulována synaptická lokalizace PSD-95 

v neuronech [188]. PSD-95 hraje významnou roli v regulaci zrání synapsí a síly 

synaptického přenosu [279, 281]. V heterologním systému byl pozorován pozitivní 

vliv exprese IL1RAPL1 na aktivitu JNK [269]. Transfekce IL1RAPL1 zvyšovala v 

neuronech míru fosforylace PSD-95, stejně tak byla vyšší míra fosforylace PSD-95 

v neuronech pocházejících z wild-type myší ve srovnání s neurony z IL1RAPL1 

knockout myší. IL1RAPL1 ovlivňuje také míru fosforylace JNK, čímž reguluje její 

aktivitu. Obr. 41 zobrazuje námi navržený model, podle kterého může IL1RAPL1 

regulovat fosforylaci Ser295 PSD-95 a tím ve svém důsledku také funkčnost 

synaptického přenosu. Nabízejí se dvě možnosti, jak IL1RAPL1 reguluje míru 

fosforylace PSD-95. IL1RAPL1 buď stimuluje JNK nebo inhibuje fosfatázy PP1 a 

PP2. Kterým signálem je řízena aktivita samotného IL1RAPL1 však zatím nevíme. 

JNK signální dráha se účastní také regulace růstu axonů a dynamiky proteinů 
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asociovaných s mikrotubuly jako je MAP-2 (microtubule-associated protein 2) nebo 

doublecortin [286, 287]. Působení IL1RAPL1 je však pravděpodobně pouze lokální 

v rámci synapsí, protože jsme nepozorovali žádné morfologické nebo 

morfogenetické změny v závislosti na přítomnosti nebo absenci IL1RAPL1 

v neuronech.  

 

PSD-95

TIR domain

IL1RAPL1

SH3 GKPDZ
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PDZ PDZ

JNK PP1/PP2

IL1RAPL1

 

Obr. 41: Schéma navrženého modelu fosforylace PSD-95 pomocí IL1RAPL1. Zvýšené 
klastrování IL1RAPL1 stimuluje JNK (c-Jun N-terminal kinases) nebo inhibuje PP1/PP2 
(protein phosphatases 1/2) čímž následně reguluje PSD-95. 

Dlouhodobá synaptická plasticita (long term synaptic plasticity) v hipokampálních 

neuronech je pokládána za mechanizmus zodpovědný za paměť a učení. Data 

z elektrofyziologických experimentů a elektronové mikroskopie, které byly 

kompletně provedeny v laboratoři našich spoluautorů ukazují, že IL1RAPL1 

knockout myši mají redukovaný počet synapsí v CA1 oblasti hipokampu, s čímž je 

zároveň asociována redukce mEPSC (miniature excitatory postsynaptic current). 

mEPSC je definován jako spontánní synaptický proud, který je nezávislý na akčním 

potenciálu a který je ukazatelem funkční síly synapse. Stejně tak byla signifikantně 

redukována hipokampální LTP (long term potentiation). Ztráta funkce IL1RAPL1 

u knockout myší má tedy přímé fyziologické důsledky na funkčnost synaptického 

přenosu v hipokampu. 
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