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Předkládaná práce „Mechanismy aktivace muskarinového M1 receptoru atypickými agonisty “ studuje 

pomocí řady pokročilých metod vztah mezi strukturou a funkcí muskarinového M1 receptoru. 

 

Práce je napsána pečlivě, obrázky a grafy mají odpovídající grafickou úroveň. Práce má standardní 

členění, 91 stran textu a v příloze je 7 prací autorky. Seznam literatury obsahuje 230 citací. 

Literární přehled shrnuje současné představy o třídění, funkci a farmakologii muskarinových receptorů. 

Zvláštní pozornost je věnována interakci vazebných míst receptorů s ligandy a mechanismům, vedoucím 

k aktivaci receptorů.  

Cíle práce jsou stanoveny stručně a jasně. 

 Hlavními částmi Metod jsou postupy přípravy mutantních receptorů, exprese receptorů v buňkách, 

metody měření vazby ligandů a funkce receptorů. Zvláštní kapitola je věnována matematickému 

zpracování dat. 

Cenné původní výsledky zahrnují porovnání interakce muskarinového M1 receptoru s typickými 

ortosterickými agonisty carbacholem a oxotremorinem a  s atypickými agonisty N-desmetylklozapinem , 

a xanomelinem. Za tím účelem byly připraveny receptory, modifikované bodovými mutacemi jednak 

v místech předpokládané interakce vazebného místa s ligandy a v místech, která se podílejí na přenosu 

konformační změny na vazbu s G-proteiny. Kromě vazby různých agonistů na přirozený a mutované 

receptory byla dvěma různými metodami stanovována i míra aktivace receptorů a následných signálních 

kaskád. Byly zvoleny metody měření akumulace inositolfosfátů v buňkách a měření koncentrace 

volných vápenatých kationtů v buňkách, vždy po stimulaci příslušným agonistou.     

Podrobná Diskuse porovnává získané výsledky s literárními údaji a vyvozuje závěry. Orientaci mezi 

označováním mutací poněkud komplikuje dvojí číslování aminokyselin, i když se autorka snažila na 

důležitých místech uvádět obě čísla. Závěrem práce je zjištění, že přestože atypičtí agonisté xanomelin a 

N-desmetylklozapin se při interakci s vazebným místem odlišují od klasických ortosterických agonistů, 

k aktivaci receptoru používají stejnou dráhu zahrnující aspartát  D71. 

Stanovené cíle práce byly splněny. Publikované experimentální výsledky úspěšně prošly recenzním 

řízením v renomovaných mezinárodních časopisech. Proto nemůže být pochyb o kvalitě a aktuálnosti 

výsledků, vhodnosti a úrovni použitých metod a interpretaci výsledků. Předkládaná práce má celkově 

vynikající úroveň jak po formální, tak po obsahové stránce a dosažené výsledky jsou velice hodnotné. 

Autorka bezpochyby prokázala schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, splnila požadavky kladené 

na doktorskou práci, a proto doporučuji, aby jí byl udělen titul PhD. 

V Praze 11.1. 2016 

 RNDr. Jan Krůšek, CSc. 



 

Otázky: 

1) Při porovnávání vazebných vlastností a účinnosti aktivace příslušného receptoru agonistou je 

zajímavé, že u některých kombinací agonistů a mutací je EC50 aktivace receptorů blízké afinitě 

vazby na vysokoafinitní místo receptoru (karbachol) a někdy afinitě vazby na nízkoafinitní 

místo. Máte pro to nějaké vysvětlení?  

2) Při měření změn koncentrace vnitrobuněčného vápníku jste pozorovali, kromě změn rychlosti 

nástupu odpovědi, i změny rychlosti poklesu odpovědi. Jak si vysvětlujete pozorované rozdíly?  


