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GCPII chybí v několika krysích tkáních, v nichž je u člověka přítomna, a naopak.

Tato publikace ale přináší i dobrou zprávu: krysí a prasečí GCPII vykazují velmi

podobné kinetické parametry (K. and k*.) jako lidská GCPII a navíc jsou, stejně jako ona,

citlivé k inhibitoru 2-PMPA. Lze se tedy domnívat' že tyto orthology mohou být vhodnou

aproximací lidského enzynru v kinetických studiích, např. při testování inhibitorů.

Je ovšem nutno poilramenat' že vysledky jak aktivitních měření, tak imunochemické

analýzy mohou být superpozicí signálů (lidské) GCPII a jejích homologů' zejména nejbližšího

z nich, glutamátkarboxypeptidasy III (GCPI[). Lidská GCPtrI hydrolyzuje NAAG se

srovnatelnou efektivitou jako GCPtr a je rovněž inhiboviína 2-PMPA. Struktura lidské

GCPIII' kterou vyřešili Hlouchová a Bařinka [rukopis v přípravě]' je velmi podobná struktuře

GCPIL zdá se proto' že připravit ligand specificky Íoz'eznávaný GCPII' nitoli však GCPIII'

bude velmi obtížné.

I vzhledem k potenciálnímu terapeutickému využití GCPII by bylo velmi přínosné znát

přesnou fyziologickou roli GCPII mimo nervový systém a tenké střevo. Na základě její

podobnosti s transfeninovým receptorem a schopnosti internďizace soudíme, že GCPII

funguje nejen jako hydrolasa, ale také jako receptor pro zatím neznárný ligand. Autorka

předkládané práce strávila hledáním tohoto ligandu několik let. bohužel bez kýženého

výsledku. odpověď na tuto oÍízku by jistě mohla napomoci vývoji nových terapeutických

strategií, což je cílem i všech publikací obsažených v této práci.
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