
Abstrakt 

Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je lidská membránová metalopeptidasa objevená před více 

než třiceti lety. Od té doby je předmětem zájmu vědců z mnoha odvětví kvůli jejímu výskytu v různých 

tkáních lidského těla a rozličným biologickým funkcím. 

Exprese GCPII byla detekována na povrchu astrocytů v centrálním i periferním nervovém 

systému, kde je zodpovědná za štěpení nejrozšířenějšího lidského peptidového neurotransmiteru N-

acetyl-aspartyl glutamátu (NAAG). Jeden z produktů - glutamát - je významným excitačním 

neurotransmiterem, jehož nadprodukce (takzvaná glutamátová excitotoxicita) je příčinou smrti neuronů 

v mnoha neurologických poruchách. Tento jev spolu s neuroprotektivní funkcí NAAG vedl ke zjištění, 

že inhibice GCPII představuje potenciální terapeutický cíl v těchto poruchách. 

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů, a přestože je její 

progrese relativně pomalá, tak velmi často tvoří metastáze ohrožující život. Ve srovnání se zdravou 

tkání byla na povrchu nádorových buněk prostaty i metastází pozorována zvýšená exprese GCPII a tedy 

představuje proteinový marker odlišující zdravé buňky prostaty od nádorových. Toto bylo potvrzeno 

mnoha publikacemi a využito v několika klinických studiích. 

Další fyziologickou úlohou GCPII je odštěpování glutamátu z polyglutamylovaných folátů 

v tenkém střevě, čímž GCPII umožňuje vstřebávání kyseliny listové (folátu) do krve. 

Zmíněné funkce GCPII a její potenciál jako cíl terapeutického zásahu motivovalo vědce k jejímu 

zkoumání z biologického, biochemického a strukturního úhlu pohledu, což je předmětem publikací 

obsažených v této disertační práci. V první z nich jsme zkoumali koordinační sféru vápenatého iontu 

pomocí cílené mutageneze. S využitím kombinace biochemických a biofyzikálních metod jsme 

dokázali, že správná koordinace vápenatého iontu je nezbytná pro udržení terciární struktury enzymu. 

Dále jsme ukázali, že jakákoli změna v koordinačním okolí vápníku vede k rozpadu fyziologické 

dimerní formy GCPII a ke vzniku monomerní formy, která postrádá enzymatickou aktivitu. 

Dále jsme využili sérii polyglutamylovaných folátů s různým počtem glutamátů a 

charakterizovali jsme jejich hydrolýzu z enzymologického a strukturního hlediska. Dále jsme prokázali 

významný vliv místa vázajícího areny pro rozpoznání a hydrolýzu folátů. Nakonec jsme porovnáním 

s  variantou divokého typu GCPII ukázali, že polymorfismus His475Tyr, který se přirozeně vyskytuje 

v populaci, nemá vliv na enzymovou aktivitu ani na strukturu GCPII. 

Poslední tři publikace jsou zaměřeny na racionální návrh inhibitorů GCPII. První z nich se 

zabývá strukturní charakterizací inhibitorů, ve kterých je „kanonický“ glutamát nahrazen lipofilní 

skupinou s cílem zvýšit prostupnost inhibitoru do CNS. Ve druhé studii ukazujeme využití karboranové 

skupiny v molekule inhibitoru. Tuto skupinu lze dále modifikovat a využít pro zobrazovací nebo 

terapeutické účely. V poslední práci jsme analyzovali inhibitory založené na hydroxamátové skupině. 

Strukturní analýza odhalila nový druh vazby na enzym, kde část aktivního místa, kde bývá vázán 

glutamát, zůstává prázdná, což usnadňuje návrh nových lipofilních inhibitorů prostupujících do CNS. 


