
 

 

Abstrakt 

Glutamát karboxypeptidasa II (GCPII), známá také jako prostatický specifický 

membránový antigen (PSMA), je membránová metalopeptidasa exprimovaná zejména na 

buňkách karcinomu prostaty (PCa). Látky cílící GCPII pro zobrazování a léčbu PCa jsou ve 

vývoji a ukazují nadějné výsledky v pokročilých fázích klinického testování. Některé studie 

ukázaly, že GCPII by mohla být využita také jako krevní marker PCa, což ale zatím nebylo 

potvrzeno kvůli absenci metod vhodných pro přesnou detekci GCPII v krvi.  

GCPII je exprimována také v mozku, kde štěpí inhibiční N-Acetyl-α-L-aspartyl-L-

glutamát (NAAG) na excitační L-glutamát a inhibice GCPII je neuroprotektivní ve zvířecích 

modelech několika neuropatií. Silné inhibitory GCPII byly nalezeny pomocí racionálního 

vývoje, ale všechny vykazují nedostatečnou biodostupnost aby mohly být využity v klinické 

praxi. Nalezení nových strukturních motivů je tedy nezbytné, nicméně zatím nebyla vyvinuta 

žádná metoda vhodná pro účinné testování inhibitorů GCPII.  

V mozku se nalézá také málo prozkoumaná glutamát karboxypeptidasa III (GCPIII), 

která také štěpí NAAG. Její studium je tak nutné pro pochopení funkce GCPII a pro cílení 

GCPII v medicíně.  

V této práci jsme se zaměřili na vývoj nových metod pro kvantifikaci obou enzymů a 

pro hledání jejich inhibitorů. Nejprve jsme vyvinuli qRT-PCR a radioenzymové stanovení 

pro kvantifikaci GCPII a III v lidských a myších tkáních a ověřili, že GCPII se v myši na 

rozdíl od člověka nenachází v prostatě a tenkém střevu. Dále jsme vyvinuli několik vzájemně 

se doplňujících stanovení pro detekci GCPII v krvi a určili jsme jimi hladiny GCPII v krvi 

zdravých lidí a pacientů trpících PCa. Bohužel jsme ukázali, že GCPII patrně nelze využít 

jako sérový marker PCa. Nakonec jsme vyvinuli zcela novou metodu detekce enzymů 

DIANA založenou na vazbě enzymu na protilátku a jeho detekci skrze inhibitor navázaný na 

DNA oligonukleotid. Na příkladu GCPII a CAIX, což je další nádorový marker a potenciální 

terapeutický cíl, jsme ukázali, že tato metoda je vhodná nejen pro ultracitlivou detekci 

enzymů, ale také pro účinné hledání jejich inhibitorů bez potřeby purifikovaného enzymu. 

To dělá DIANA metodu výjimečným nástrojem pro detekci biomarkerů a vývoj léčiv. 


