
4 Závěr 
GCPII je důležitý protein, který hraje roli v mnoha fyziologických i patologických 

procesech. Proto bylo třeba získat větší množství enzymaticky aktivního proteinu pro jeho 

další biochemický výzkum. Heterologní expresí v hmyzích buňkách S2 bylo exprimováno 

a následně purifikováno dostatečné množství velmi čistého a aktivního enzymu. To 

umožnilo jeho biochemickou charakterizaci, krystalizaci a později vedlo i k vyřešení 

krystalové struktury. GCPII je aktivní v širokém rozmezí pH 6 – 8, s maximem kolem pH 

7,5. Zjistili jsme, že kromě přirozeného substrátu Ac-Asp-Glu GCPII štěpí také 

acetylované dipeptidy Ac-Asp-Met, Ac-Glu-Met, Ac-Glu-Glu, Ac-Ala-Glu a Ac-Ala-Met. 

U těchto substrátů byly změřeny kinetické parametry štěpení. Nalezení dalších substrátů 
může vést k objevení dosud nepopsaných fyziologických rolí GCPII. Také byly porovnány 

hodnoty IC50 inhibitorů známých z literatury u námi připravené GCPII a GCPII izolované 

z potkaních mozků. IC50 bylo u všech méně specifických inhibitorů nižší u rekombinantní 

GCPII než u GCPII izolované z mozků. Rozdíly ve výsledcích vysvětlujeme vazbou méně 
specifických inhibitorů na jiné proteiny preparátů z mozku. Vůbec nepochybujeme o tom, 

že data získaná za použití čistého rekombinantního proteinu jsou přesnější než ta, ktará 

byla získána ze špatně definovaných buněčných lyzátů. Při N-deglykosylaci GCPII bylo 

zjištěno, že výsledný deglykosylovaný protein není aktivní a je velmi málo rozpustný, což 

vedlo k další studii jednotlivých glykosylačních míst. Jinou skupinou publikovaná DPPIV 

aktivita nebyla na našem rekombinantním enzymu potvrzena. I v tomto případě jsme 

přesvědčeni, že naše výsledky jsou korektní a autoři popisující DPPIV aktivitu ve 

skutečnosti pozorovali zbytkovou aktivitu použitých buněčných preparátů. 

Pomocí hmotnostní spektrometrie jsme ověřili, že všech deset N-glykosylačních 

míst GCPII je obsazeno oligosacharidy. Ztráta N-glykosylace v pozicích 76, 336, 459 

zapříčinila méně než 50% ztrátu aktivity. Největší snížení aktivity jsme pozorovali při 
ztrátě N-glykosylace v pozici 638, pravděpodobně vlivem ztráty interakcí mezi 

dimerizačními doménami. Tuto hypotézu chceme dokázat určením prostorové struktury, 

což se zatím nepodařilo, protože je mimořádně obtížné získat dostatek velmi čistého 

proteinu s mutací N638A. 

Protože řešení struktury glykosylovaného proteinu o velikosti 750 aminokyselin se 

zdálo být velmi obtížné, bylo třeba určit nejmenší fragment GCPII dostačující pro sbalení a 

enzymovou aktivitu. Při zkracování proteinu z N- a C-konce a následném měření 

enzymových aktivit jsme však došli k závěru, že na enzymové aktivitě GCPII se podílí 

téměř celá extracelulární část GCPII. C-konec proteinu není vhodný ani pro afinitní 

značku, ani nesnese žádné zkrácení řetězce. N-konec extracelulární části proteinu lze 

zkrátit maximálně o 15 aminokyselin, tento zásah však zapříčinil 7x menší aktivitu 

enzymu. N-konec se dá použít pro zavedení afinitní značky, ale vede to také k 7x menší 

aktivitě výsledného proteinu. Z později určené struktury celé extracelulární části můžeme 

vidět, že se na stavbě aktivního místa podílejí všechny tři extracelulární proteinové 

domény: proteasová, apikální i dimerizační, což vysvětluje námi zjištěné aktivity 

zkrácených variant. 

Několik prací popisovalo expresi GCPII v mozku. Většina byla provedena na 

pokusných zvířatech, myších nebo potkanech, případně několika málo vzorcích z lidského 

mozku. Výsledky těchto prací si však částečně protiřečily. Nám se podařilo prokázat 

expresi GCPII v mozku pomocí imunohistochemie, s následným potvrzením metodou 

Western blot a měřením enzymové aktivity na 30 vzorcích z různých částí lidského mozku. 

Prokázalo se, že GCPII je exprimovaná hlavně v bílé hmotě, a to v astrocytech. 

Kolokalizací s GFAP jsme ukázali, že se GCPII neexprimuje ve všech, ale jen v určité 

podmnožině astrocytů. Výsledky byly podpořeny charakterizací protilátky GCP-04 (včetně 
nalezení epitopu v molekule GCPII), kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s pracovištěm 



prof. Hořejšího na Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Porovnáním sekvence epitopu 

u lidských homologů GCPII, GCPIII a NAALADasy L bylo zjištěno, že GCP-04 

nerozpoznává NAALADasu L. GCPIII je rozeznávána asi 100x slaběji, což 

pravděpodobně nijak nezkreslilo naše výsledky. Monoklonální protilátka GCP-04 je nyní 

licencována firmě Exbio a široce používána pro detekci GCPII v lidských i zvířecích tkání. 

Tyto práce se staly nezbytným předpokladem pro další studie, analyzující expresi a aktivitu 

GCPII v mozkových nádorech [rukopis se připravuje] a vliv GCPII na růst lidských 

xenograftů in vivo v orthotopickém modelu v myši. 

Pod názvem PSMA je GCPII spojována hlavně s adenokarcinomem prostaty. Její 

exprese v nádorových buňkách se v České republice pro diagnostiku ani terapii příliš 

nepoužívá. Proto jsme se snažili ve spolupráci s kolegy z klinické praxe tuto problematiku 

přiblížit širší odborné veřejnosti. Výsledkem je literární souhrn, který ukazuje směr, jakým 

se výzkum GCPII ubírá. Doufejme, že se podaří v blízké budoucnosti přispět ke zlepšení 

diagnostiky a terapie karcinomů prostaty uvedením výsledků studia GCPII do klinické 

praxe. 


