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Posuzovaná dip|omová práce sestává ze 79 stran ang|icky psaného textu, dvou
pub|ikovaných č|ánků v zahraníčním tisku a jednoho konferenčního příspěvku.
Textová část se sk|ádá z 8 kapito|, v nichŽ autor postupně pojednává o
biochemickém pozadí studovaných systémů, metodice homo|ogního mode|ování a
mo|ekulárně-dynamických simu|ací, cí|ech dip|omové práce, pouŽitých teoretických a
experimentá|ních metodách a nakonec provádí výčet dosaŽených výs|edků a jejich
diskusi.

Diplomová práce se zabývá vazbou me|atoninu do |idského MT2 receptoru.
Me|atonin je hormon podí|ející se na regulaci celé řady fyzio|ogických procesů (denní
rytmus organismu, spánek, stárnutí apod.). Syntéza a uvo|ňování me|atoninu
v organismu jsou inhibovány svět|em a stimu|ovány tmou. Me|atoninový MT2
receptor patří mezi membránové proteiny (tzv' G-protein coupled receptory - GPCR),
o nichŽ se předpok|ádá, Že sdí|ejí zák|adní strukturní rySy - 7 transmembránových
he|ixů formuje vazebné místo pro |igand. V současné době jsou známé krysta|ové
struktury pouze jediného GPCR membránového proteinu (bovine rhodopsin). Ty
umoŽňují vývářet homologní mode|y da|ších GPcR proteinů, coŽ autor realizova| pro
|idský MT2 melatoninový receptor'

Dějová |inka dip|omové práce jest nás|edující:

1) Autor připraví| někoIik homoIogních mode|ů lidského MT2 me|atonínového
receptoru prostřednictvím softwarových ba|íků SwissPDBViewer a Mode||er (jenŽ
umoŽni| namode|ovat potencíá|ní disu|fidický můstek mezi residui Cys113 a
Cys190).

2) Pomocí programu AutoDock bylo navrŽeno ve|ké mnoŽství komp|exů MT2
receptoru s ligandem 2-iodomelatoninem.

3) Na zák|adě re|ativní energetické výhodnosti a konfrontace s experimentá|ními daty
byly vybrány 3 nejpravděpodobnější struktury pro da|ší rafinaci prostřednictvím
moIeku|árně-dynamických simuIací (provedených prostřednictvím softwarového
ba|íku GRoMAcs). Zde by| MT2 receptor s navázaným |igandem umístěn do
fosfolipidické dvojvrstvy a obk|open vodní obá|kou' Mo|eku|árně-dynamické běhy o
dé|ce 500 ps umoŽni|y relaxací systému a optima|izaci umístění |igandu ve vazebném
místě receptoru.

4) Experimentá|ně by|a pozměněna struktura MT2 me|atoninového receptoru
residuum G|y121, jeŽ se d|e navrŽeného mode|u nachází v těsné blízkosti vazebného
místa receptoru., bylo nahrazeno A|aninem. Experimentá|ně by|a pos|éze prokázána
sníŽená schopnost takovéhoto systému vázat 2.iodomelatonin, coŽ podpoři|o
věrohodnost navrŽených mode|ů.



/

5) Získané mode|y komp|exů MT2 receptoru a 2-iodomelatoninu by|y pos|éze
konfrontovány s dalšími experimentálními daty na|ezenými v |iteratuře. Mimo jiné to
ved|o k závěru, Že zvaŽovaný disu|fidický můstek mezi residui Cys113 a Cys190 se
nerealizuje. Jako nejrea|ističtější se jeví Mode| ll, kde došlo k vývoření vodíkových
vazeb mezi 2.iodome|atoninem a reziduem His208 (jehoŽ mutace vede ke sníŽení
schopnosti receptoru vázat Iigand).

Náměty pro diskusi:

1) Přínos pouŽití novější krysta|ové struktury 1U19 jako vzoru pro homo|ogní mode|y
MT2 receptoru (ve srovnání s dříve pouŽitou strukturou 1LgH).

2) Porovnání výs|edků získaných manuá|ním dockingem (pub|ikace v pří|oze) a
programem AutoDock (textová část dip|omové práce).

3) Hardwarové nároky MD simu|ací velmi velkých mo|eku|árních systémů (receptor +

|igand + fosfo|ipidická membrána + vodní obá|ka).

4) Homo|ogní modely a MD simu|ace ostatních GPCR receptorů v |iteratuře.

Po prostudování dip|omové práce Karla Berky chci konstatovat, Že jde o práci velice
kva|itní, ve které autor prokáza|, Že ov|ádá řadu teoretických i experimentá|ních
technik a dokáŽe je vhodně ap|ikovat na konkrétní systémy. Práce ved|a k získání
originá|ních poznatků. Autor pomocí prostředků homo|ogního modelování navrh|
strukturu lidského me|atoninového receptoru, vymezi| něko|ik způsobů moŽného
navázání |igandu do vazebného místa receptoru, rea|izova| mo|eku|árně-dynamické
simulace, jimiŽnavrŽené mode|y dále zpřesni|, pečlivě ana|yzova| získané výs|edky a
diskutoval související experimentá|ní data. Práce působí kompaktním dojmem,
kva|ita formá|ního zpracování je vysoká. Součástí dip|omové práce jsou jiŽ
pub|ikované č|ánky v zahraničním tisku, tak'Že se tato práce svojí strukturou b|íŽí
parametrům práce disertační. Domnívám se proto, Že Kare| Berka má všechny
předpok|ady pro samostatnou vědeckou činnost, jeho dip|omovou práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji její ohodnocení známkou,,Výborně...
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