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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Jana Tykvarta nazvanou: „Characterization of 

Glutamate Carboxypeptidase II, its Close Homologs and their Interactions with 

Ligands“ 

 

Ve své doktorské disertační práci se Mgr. Jan Tykvart zabývá studiem 

glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII). Tento enzym je též známý jako nádorový antigen 

specifický pro prostatu díky své vysoké expresi v buňkách adenokarcinomu prostaty a patří 

mezi modelové bílkoviny často používané pro testování metod cílené dopravy léčiv. Skupina 

školitele této práce se již řadu let úspěšně věnuje strukturní a funkční charakterizaci tohoto 

proteinu pro diagnostické a případně i terapeutické využití. Vzhledem k častému výskytu 

adenokarcinomu prostaty považuji téma této doktorské disertační práce za důležité a velmi 

aktuální. 

  

Disertační práce Mgr. J. Tykvarta je psána tzv. zkrácenou formou a obsahuje úvod do 

studované problematiky, cíle práce, výsledky (ve formě tří publikovaných článků), diskusi 

s celkovým závěrem a seznam citované literatury. Na všech třech publikacích, které jsou 

základem výsledků této disertační práce je Mgr. J. Tykvart prvním autorem. Každý článek je 

uveden stručným souhrnem a přesným vymezením podílu doktoranda na dané práci.  

 

První publikace se zabývá vývojem a optimalizací purifikačního protokolu GCPII s využitím 

afinitní kotvy Avitag. Výsledkem této části práce je příprava protokolu umožňujícího rychlou 

a jednoduchou přípravu extracelulární části GCPII, která byla navíc specificky biotinylována. 

To může být následně vyžito např. pro její imobilizaci či detekci.  

Druhá publikace se věnuje srovnání 13 různých monoklonálních protilátek proti lidské 

GCPII. Byla ověřena jejich vazebná afinita a porovnána jejich využitelnost pro běžné aplikace 

jako jsou např. průtoková cytometrie či imunihistochemie. Dále byla testována zkřížená 

reaktivita těchto protilátek a na základě výsledků těchto experimentů byly studované 

protilátky rozděleny podle schopnosti vázat nativní či denaturovanou GCPII. Aplikace 

výsledků této práce umožní efektivní a správné využití těchto protilátek v laboratorní praxi.  

Třetí publikace se věnuje biochemické a strukturní charakterizaci blízkého homologu GCPII 

proteinu NAALADasy L, který je exprimován zejména v tenkém střevě. Byla vyřešena 

krystalová struktura tohoto proteinu s rozlišením 1.75 Å, která ukázala vysokou strukturní 

podobnost s GCPII. Dalším výsledkem této práce bylo zjištění, že NAALADasa L vykazuje 

aminopeptidasovou aktivitu a má schopnost štěpit substráty až na jednotlivé aminokyseliny. 

Tím se výrazně odlišuje od GCPII. Porovnání NAALADasy L s GCPII naznačuje, že 

fyziologické funkce těchto dvou metaloproteas v lidském organismu spolu nesouvisejí.      

 

Předložená disertační práce ukazuje, že Mgr. J. Tykvart zvládl celou řadu molekulárně 

biologických, biochemických a biofyzikálních metod (např. různé metody přípravy 
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rekombinantních proteinů, metody ELISA, SPR, WB, stanovení enzymové aktivity 

studovaných enzymů, základy proteinové krystalografie, atd.). Práce je psána anglicky a z 

formálního hlediska je dle mého názoru vše v pořádku. Přítomnost gramatických chyb a 

formulačních nepřesností je minimální.   

 

K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám následující dotazy, které jsou 

spíše náměty pro diskusi: 

 

1. Ve své práci se věnujete studiu GCPII, zmiňujete i GCPIII. Existuje i GCPI? 

2. Ve své práci zmiňujete cílenou terapii buněk karcinomu prostaty pomocí protilátek a 

malých molekul. Každý z těchto dvou přístupů má jistě své výhody a nevýhody. Který způsob 

cílení GCPII buněk karcinomu prostaty je podle vašeho názoru slibnější z hlediska 

zobrazování či terapie? 

3. Na str. 22 uvádíte, že obsazenost katalytického místa GCPIII ionty Zn
2+

 byla výrazně nižší 

než ve struktuře GCPII. Má tento rozdíl nějaké strukturní opodstatnění či to bylo způsobeno 

odlišnými krystalizačními podmínkami? A jaká je obsazenost těchto míst ve struktuře 

NAALADasy L? 

4. U NAALADasy L jste na rozdíl od GCPII zjistili aminopeptidasovou aktivitu a schopnost 

štěpit substráty až na jednotlivé aminokyseliny. Je z porovnání struktur těchto dvou proteinů 

zřejmé nějaké strukturní vysvětlení této odlišnosti? 

5. V buňkách prostaty jste pozorovali velmi vysokou úroveň transkripce NAALADasy L, 

nicméně na úrovni proteinu byla její exprese minimální. Je známo něco dalšího o regulaci 

tohoto enzymu na úrovni stability mRNA? Platí to stejné i pro GCPII? Je možné, že by 

deregulace na úrovni stability mRNA stála i v pozadí vysoké exprese GCPII u karcinomu 

prostaty?      

 

Závěrem konstatuji: 

Předložená doktorská disertační práce Mgr. Jana Tykvarta představuje cenný přínos ke 

studiu vlastností GCPPII a jejího blízkého homologu NAALADasy L. Práce je psána 

srozumitelně, pečlivě, výsledky byly publikovány v kvalitních mezinárodních časopisech s IF. 

Autor ve své disertační práci dokázal, že je vyspělým vědeckým pracovníkem, schopným 

samostatné výzkumné práce. 

Jelikož předložená práce Mgr. J. Tykvarta vyhovuje všem požadavkům kladeným na 

doktorskou disertační práci, plně ji doporučuji k přijetí. 
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