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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Kláry Hlouchové nazvanou: „Characterization of 

Glutamate Carboxypeptidase III – structure and activity in an evolutionary context.“ 

 

 Ve své doktorské disertační práci se Mgr. Klára Hlouchová zabývá studiem 

glutamátkarboxypeptidasy III (GCPIII), což je metaloenzym katalyzující hydrolýzu 

peptidového neuropřenášeče NAAG (N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát). Tento enzym náleží do 

rodiny transferinového receptoru a glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII). GCPIII je blízkým 

homologem GCPII, což je multifunkční protein štěpící neuropřenášeč NAAG v mozku a tím 

ovlivňující hladinu glutamátu a děje s tím spojené. GCPII je nadměrně exprimován 

v nádorech prostaty a dále i v řadě dalších tkání, kde je jeho role zatím neznámá. GCPII 

představuje potenciální farmakologický cíl při léčbě některých neurologických onemocnění a 

v protinádorové léčbě. Hlavním cílem doktorské disertační práce Mgr. K. Hlouchové bylo 

charakterizovat enzym GCPIII, konkrétně prostudovat jeho biochemické vlastnosti, lokalizaci, 

funkci a strukturu a jeho imunoreaktivitu s různými protilátkami. 

 

 Mgr. K. Hlouchové se podařilo v hmyzím expresním systému připravit rekombinantní 

extracelulární formu lidské GCPIII a poté provést charakterizaci její enzymové aktivity. 

Následovala krystalizace tohoto proteinu a vyřešení struktury čtyř komplexů GCPIII 

s různými ligandy ve vysokém rozlišení. Získané strukturní informace umožnily detailní 

charakterizaci vazebných míst, způsobu koordinace zinečnatých iontů v aktivních centrech a 

interakcí mezi proteinem a ligandy. Tato data mohou v budoucnu posloužit k designu 

specifických inhibitorů pro GCPIII. Kromě strukturních studií se autorka také zabývala 

enzymologickou charakterizací glutamátkarboxypeptidas II potkana a prasete. Tato studie 

ukázala, že tyto orthology GCPII mohou být potenciálně použity jako vhodný model pro 

lidskou verzi enzymu.          

  

Mgr. Klára Hlouchová je autorkou šesti publikací (první autorkou dvou publikací) 

otištěných ve velmi kvalitních mezinárodních časopisech. Doktorská disertační práce je psána 

anglicky a je založena na čtyřech publikacích, kde na dvou je Mgr. K. Hlouchová první 

autorkou. Formální úroveň práce je vynikající, výskyt překlepů je minimální.  

 

 K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám pouze následující 

dotazy, které jsou spíše náměty pro diskusi: 

 

1. V literárním přehledu se zmiňujete, že flexibilita je zásadní pro regulaci substrátové 

specifity GCPII. Je tím myšlena flexibilita postraních řetězců aminokyselin uvnitř vazebného 

místa či flexibilita segmentu, který nazýváte jako „entrance lid“? 
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2. V práci publikované v J. Neurochemistry byl publikován model proteinu GCPIII 

s navázaným inhibitorem. V další práci publikované ve FEBS Journal byly vyřešeny 

krystalové struktury GCPIII s různými inhibitory. Je tedy možné porovnat teoretickou 

predikci struktury GCPIII s experimentálními strukturami. Do jaké míry bylo modelování 

úspěšné? Bylo schopné predikovat např. rozdílnou vzdálenost Zn
2+

 center či různou 

konformaci „entrance lid“ segmentů?   

 

3. Existuje nějaký strukturní důvod vysvětlující nižší obsazení katalytických center GCPIII 

ionty Zn
2+

 (resp. nižší vazebnou afinitu GCPIII vůči Zn
2+

) v porovnání s GCPII? Nemůže být 

důvodem nižší okupance disociace Zn
2+

 během purifikace či krystalizace?  

 

4. Byl zaznamenán nějaký pokrok v pochopení souvislostí mezi expresí GCPII v prostatě 

člověka a nádorovým onemocněním prostaty?    

 

Závěrem konstatuji: 

 Předložená doktorská disertační práce Mgr. Kláry Hlouchové představuje cenný přínos 

ke studiu struktury a funkce proteinů GCPIII a GCPII. Práce je psána srozumitelně, pečlivě, 

výsledky byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Autorka ve své disertační 

práci dokázala, že je vyspělým vědeckým pracovníkem, schopným samostatné výzkumné 

práce. 

 Jelikož předložená práce Mgr. Kláry Hlouchové více než vyhovuje všem požadavkům 

kladeným na doktorskou disertační práci, plně ji doporučuji k přijetí. 
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