
ABSTRAKT

Atypičtí agonisté muskarinových receptorů jsou látky, které se vážou se srovnatelnou afinitou k

jednotlivým  podtypům  receptoru,  ale  jsou  schopny  je  do  určité  míry  selektivně  aktivovat.

Molekulární  mechanismus této funkční selektivity atypických agonistů není dosud znám a jeho

objasnění by mohlo přispět k cílenému vývoji nových funkčně selektivních agonistů vhodných pro

léčebné využití. 

Funkční  selektivita  atypických  agonistů  muskarinových  receptorů  by  mohla  souviset  se

způsobem, jakým tyto látky aktivují receptor. Specifická konformační změna receptoru vyvolaná po

navázání těchto strukturně složitých agonistů by mohla vést  k využití  aktivačních mechanismů,

které  jsou  paralelní  s  aktivačním  mechanismem  klasických  ortosterických  agonistů  a  vést  k

selektivní  aktivaci  receptoru.  Zjišťovali  jsme,  zda  atypičtí  muskarinoví  M1 selektivní  agonisté

xanomelin  a  N-desmetylklozapin  využívají  při  aktivaci  M1 receptoru  stejnou  kaskádu  tzv.

aktivačních přepínačů jako klasičtí ortosteričtí neselektivní agonisté karbachol a oxotremorin. 

Za  tímto  účelem jsme provedli  bodové mutace  M1 receptoru  v  oblasti  odpovědné za  vazbu

ortosterického ligandu (D1053.32, D993.26), v oblasti aktivačního přepínače odpovědného za přenos

konformační  změny z  ortosterického  místa  do  intracelulární  části  receptoru  D712.50 a  v  oblasti

přepínače "ionic lock switch" odpovídající za interakci s G-proteiny (R1233.50, D1223.49). Pomocí

funkčních stanovení (akumulace inositolfosfátů a měření změn hladiny intracelulárních vápenatých

iontů)  jsme  sledovali,  jak  tyto  mutace  ovlivní  přenos  signálu  na  M1 receptoru  prostřednictvím

atypických  agonistů  xanomelinu  a  N-desmetylklozapinu ve  srovnání  s  klasickými  agonisty

karbacholem  a  oxotremorinem.  Prostřednictvím  vazebných  pokusů  jsme  stanovovali  vliv

jednotlivých mutací na afinitu těchto agonistů. Dále jsme se zaměřili na vliv jednotlivých mutací na

afinitu neodmyvatelné vazby xanomelinu a perzistentní aktivaci receptoru xanomelinem. 

Mutace  aminokyselin  D1053.32 i  D993.26  snížily  afinitu  všech  testovaných  agonistů,  což  se

promítlo i  ve funkčních stanoveních jako snížení potence aktivovat receptor.  Mutace D1053.32 v

ortosterickém místě měla výraznější vliv na potenci xanomelinu aktivovat M1 receptor než tomu

bylo  pro  klasické  ortosterické  agonisty  karbachol  a  oxotremorin.  Mutace  v  oblasti  aktivačního

přepínače  D712.50 a  interakce  s  G-proteiny  R1233.50 vedly  k  úplné  ztrátě  funkční  odpovědi  jak

klasických tak atypických agonistů. 

Naše výsledky ukazují, že klasičtí i atypičtí agonisté aktivují M1 receptor stejným mechanismem

využívajícím aktivační přepínač D712.50 a přepínač "ionic lock switch". Dále poukazují na klíčovou

roli D1053.32 v ortosterickém vazebném místě pro aktivaci M1 receptoru atypickými agonisty i pro

perzistentní aktivaci receptoru neodmyvatelně navázaným xanomelinem. Rozdíl mezi jednotlivými

agonisty je ve způsobu jakým s D1053.32 interagují.  Dále naše výsledky ukazují,  že  interakce s

vestibulem ortosterického vazebného místa je důležitá i pro vazbu atypických agonistů.


