
Posudek školitele na diplomovou práci Kar|a Berky

,,Modelling of Ligand-Binding site structure of the
Human MT2 Melatonin Receptor,,.

Diplomová práce Kar|a Berky je součástí projektu zaměřeného na studium
struktury |igand-vazebného místa |idského melatonínového MT2 receptoru, na kterém
pracujeme ve spolupráci se skupinou lng. J. Teisingera z FGU AV ČR. Me|atonin je
neurohormon produkovaný epifiýzou a představuje hlavnívýstupní signál systému
bio|ogických hodin obratlovců. Bio|ogická funkce melatoninu je zprostředkována
specifickými membránovými receptory, které po vazbě me|atoninu aktivují s nimi
spojené G-proteiny a tím regulují tvorbu druhotného pos|a cAMP' Me|atoninové

receptory patří do skupiny tzv. GPCR (G-protein coup|ed receptors) receptorů, které
jsou tvořeny ze 7 transmembránových segmentů spojených f|exibilními ohyby.
Vazebné místo pro |igand se většinou nacházi v prostoru mezi transmembránovými
he|ixy. Studium vztahů mezi strukturou a funkcíje u GPCR receptorů značně
omezeno absencí experimentá|ních struktur. V současné době je známa pouze
struktura jediného zástupce této ve|ké proteinové rodiny - rhodopsinu. Proto jsou
metody homo|ogního modelování zatímjedinou moŽností jak získat a|espoň
přibliŽnou strukturní informaci.

H|avním cí|em dip|omové práce Karla Berky bylo vytvořit strukturní mode| MT2
receptoru s navázaným |igandem. Kare| Berka nejdříve připravil několik homologních
mode|ů MT2 receptoru na zák\adě homo|ogie se strukturou rhodopsinu. Poté pomocí
softwarového balíku AutoDock vypočítal moŽnou po|ohu |igandu uvnitř vazebného
místa a strukturu vybraných komp|exů upřesni| pomocí mo|eku|árně-dynamických

simulací v p|ně hydratované |ipidové dvouvrsfuě. Takto získané mode|y nás|edně
konfrontova| s experimentálními daty získanými pomocí cílené mutageneze
receptoru. Na zák|adě těchto srovnání vybra|finá|ní model, kteý nejvíce odpovídá
biologickým datům' Karel Berka se během práce na své dip|omové práci věnova|
nejen teoretickým predikcím, a|e ve|mi aktivně a s chutí se zapoji| i do práce
experimentá|ní. osvojil si zák|ady mo|eku|ární bio|ogie a připravi|jeden z testovaných
mutantů MT2 receptoru, konkrétně mutaci G|y121na A|a a otestova| vazbu
radioaktivního |igandu na tento mutovaný receptor. Výsledky práce Karla Berky
nejdříve umoŽnily selekci aminokyse|inových zbytků pravděpodobně se



nacházejících ve vazebném místě receptoru a proto vhodných pro cílenou
/ mutagenezi. Vytvořené strukturní modely komplexu MT2 receptoru s navázaným

lígandem nám posléze umoŽnily interpretovat uýsledky mutagene ze a vazebných
studií a staly se tak součástí dvou publikací, na kteých Karel Berka participova|jako
spoluautor.

Karel Berka se během práce na své dip|omové práci sta| nedílnou součástí
naší laboratoře a na svém projektu pracova| s vetkým zájmema obrovským
entusiasmem. Rychle a dokona|e zvlád| celé spektrum metod mode]ování struktury
proteinů, a|e i moleku|ární biotogie, exprese rekombinantních proteinů v bakteriá|ním
expresním systému a purifikace proteinů , Ukázal, že dokáže pracovat velmi peč|ivě a
samostatně. Kromě práce na své diplomové prácí se aktivně účastni| i řešení dalších
projektů naší skupiny a rŮzných aktivit v rámci faku|ty.

Myslím si proto, Že diplomová práce Kar|a Berky naprosto sp|ňuje všechny
poŽadavky k|adené na diplomovou práci a ptně ji doporučuji přijmout k obhajobě.
Dá|e doporučuji klasifikovat tuto diplomovou práci známkou 1.
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