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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce je přiměřeného rozsahu a členěna je obvyklým způsobem . Diplomantka podává stručně 

přehled biotransformačních , a zařazení v systému nomenklatury, přehled o struktuře, substrátové specifitě a 

dalších vlastnostech, o jejich lokalizaci. Vhodným doplněním této části je i přehledná tabulka v příloze 1, str. 

96.  

Soustředila se na mikrosomální karbonylreduktasy a jejich význam pro oxidoredukční reakce v metabolismu 

xenobiotik. Je škoda, že některé obr. (např. 5 a 10) nejsou zcela kvalitní, jistě není problém je upravit. 

Cíle práce jsou velmi náročné (str. 36). Je zřejmé, že diplomantka musela pracovat velmi pilně po dobu 

násobně větší, než je běžné pro řešení většiny diplomových prací. Zařadila se do pracovní skupiny prof. 

Wsóla a přispěla k charakterizaci nově isolovaného lidského mikrosomálního enzymu, jeho vlastností 

studiem metabolismu NNK. Je laboratorně zručná, zavedla metodu HPLC pro stanovení aktivity této 

reduktasy, metodu validovala, vypracovala postupy pro extrakci metabolitu NNK, sledovala jeho 

metabolismus pro porovnání vlastností nové lidské karbonylreduktasy s enzymy s již popsanými.  

Dotazy a příponky; podněty k diskusi : 

• Enzymový preparát představovalo konstantní množství µl purifikované frakce (definováno 

stanovením proteinu). Je tato frakce čistá bez dalších proteinů, které by mohly ve své kvantitě kolísat a 

event. zpochybnit množství zkoumaného enzymu v inkubátu? 

•  Kromě zmíněného biologického vzorku (isolované lidské karbonylreduktasy) jste používala i celou 

mikrosomální frakci. Proč? 

• Myslím si, že všechny extrakční kroky vedoucí k reprodukovatelným výsledkům byly časově 

náročné, jak je zřejmé z výsledků. Na str. 64 a 65 jsou výsledky doby extrakce i počtu extrakcí. 

Nepoučenému čtenáři se zdá, že výtěžek dvojnásobné extrakce po dobu 15 minut není statisticky významný 

v porovnání s extrakcí jednonásobnou; zabírá jistě více času. Jsou tyto opakované extrakce opravdu 

významnrozdíl  pro hodnocení? ¨ 

• Zjištění existence nové mikrosomální reduktasy je pro doplnění rodiny reduktás velmi významný. 

Můžete odhadnout anebo zjistit, jaký je jeho podíl na metabolismu xenobiotik v porovnání s ostatními 

reduktasami? Zvláště u člověka kuřáka. 

• Předložená práce zahrnuje velkou řadu výsledků, které jsou původní a přispívají a přispějí k 

postupnému doplnění vlastností a významu velké rodiny reduktas v lidském orgiasmu, 
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