Posudek na disertačnípráci RNDr. Martiny Svobodové
Metabolismus karcinogenního o-nitroanisolu, jeho metabolitu o-nitrofenolu a
environmentálních polutantů 2.nitrobenzanthronu a 3-nitrobenzanthronu
Předkládaná disertačnípráce se zabývá závažnol a velmi aktuální tématikou. Jedná se
o studium vlivu látek, přítomných v pracovním i Žívotnímprostředí člověka, které jsou
podezřelé z mutagenních a karcinogenních účinků.S1edovány byly 2-nítroanisol, 2-nitrofenol,
2-nitrobenzantron a 3 -nitrobenzantron.

Téma disertačnípráce bylo zvoleno vhodně neboť řešíproblematiku, která může
přispět k odhalení molekulárních mechanismů mutagefleze a karcinogeneze, Nejv1foaznějším
motivem studia je hledaní mechanismů biologických účinkůuvedených látek s následn1ýrrn
výhledem na sníŽením nzlka výskýu nádorových onemocnění u exponovaných skupin
popuiace.
Hlavní pozitiva disertačnípráce.

Úvod předkládá přehledný náhled na problematiku biotransformace a

v1astností

studovaných látek včetně metabolismu, genotoxicity a karcinogeneze.

Z metodického h1ediskaptáce vyuŽívá moderní přístupy molekulární toxikologie, jako

jsou inkubace subcelulárních frakcí pokusných zvířat i člověka se zkouman1ýrni látkami,
včetně práce s cDNA exprimovanýni enz1'rny P450 (Supersomes), analýzy metabolítů
pomocí HPLC, hmotnostní spektrornďrie a využitíchemických inhibitoru.
Výsledková část s bohatým grafic(im doprovodem ukazuje' že autorka udělala velký
kus práce. Pět impaktovaných publikací a dvě anglicky psané neimpaktované prácejsou toho
důkazem. Experimenty byly planovány a prováděny stylem, který je na vynikajícíúrovni.
Studie působíharmonícky a je pečlivě vypracovaná.
Závěry jsoujasně formulovány a zcela odpovídají dosažen;fon výsledkům. Mezi hlavní
prioritní
a
výs1edky patří:
U identifikace hlarrrrích biotransformačních enzyrrrů odpovědných za detoxikaci 2nitroanisolu u lidí, včetně charakteizace dosud neznámého metabolitu 2,5-DNB.
2l Charakteizace genotoxického potenciálu 3-nitrobenzanthronu ve sror,nání s
negenotoxickým orthologem 2-nitrobenzanthronem a potvrzení majoritní úlohy NQo1 v
redukci 3 -NBA na 3 -aminobenzanthron.
3l Zjtšténíinhibičníchschopností 2-nitrobenzanthronu, kteý je možnépouŽítjako ínhibitoru
pro podobný typ studií v budoucnu.

Kritické přípomínk}z a otázk]r k autoreferátu i vlastní práci.

V kapito|e 7.5.2 o nitrobenzarrthronech je uvedeno, Že odlišná mutagenní aktivita derivátů
NBA v bakteriálních buňkách je závis|á spíšena stabilitě a metabolismu než na fyzikálněchemických vlastnostech. Co je známo o úloze DNA reparace v těchto mechanismech,
zqména co se týče eukaryotních buněk (viz. poznámka na posledních dvou řádcích o
1/

metabolické aktivaci)?

2l Podstatná část disertace se zabyvá srovnáním metabolismu sledovaných látek
mikrosomálními enzyrrry lidí a pokusných hlodavců. Do jaké míry jsou podle autorky aktivity
jednotlivých enzyrnů mezí zkolman;imi Živočišn;iani druhy srovnatelné? Je k -disposici
dostatek údajůpro inhibičnístudie se stejnými inhibitory pro potkaní í lidské P450? K otázce
inhibitoru lze ještě dodat, že pro lidský P450 2A6 by by1 pravděpodobně vhodnějšípilocarpin
nebo 8-methoxypsora|en neŽ zv o|eny DDTC.
l{a obr.25 jsou srovnány časovékinetiky metabolismu 2-NP a na obr. 26 vzn1k2'5-DNB
''mužských'' a ''Ženských'' jaterních mikrosomech. Jaký byl důvod pro pořádání tohoto
experimentu a jaké byly jeho parametry, d' ď kolik jedinců v každéskupině bylo použito? bl
Byl pozorován statisticky významný rozďi| mezi pohlavími? Tato otázka není nikde v
3/

v

samotné disertaci diskutována.

4l obriaky 34 a35 a Tabulka 7: Hodnota Km pro potkaní P45O 2EI se

zdá

bý chýně

odečtená pod1e obou obrázků by spíševyhovovala hodnota o řád nižší,tj. 35 pM
0,35 mM. Jedná se o překlep? Pokud ano měl by bý opraven.

a

nikoliv

5l obrázek 38 a text na straně 72: Se zvyšujícíse koncentrací NQo1 by měla podle textu růst
redukce 3-NBA (a tím i stoupat mnoŽství vývořeného 3-ABA). To však z obr.38 není příliš
patrné (3-NBA nelogicky roste - neměl by klesat?) a 3-ABA je poměrně stabilní e mímý
f
nárustkoncentracepÍt20-40 ugNQo1 významný oproti 10ugNQo1?).Nebylbyvhodnější
spíšekřivkový graf podobně jako je tomu na obr. 39?
Drobné chÉya překlepy:
- strana 10, řádek 12 odspoda: IARC : International Agency for Research on Cancer
(nikoliv Institute);
- strana 15, obr. 4: není příliš čitelný a chybi odkaz;
- stránka 19, řádek 6: rozdéIenílidské populace na 4 skupiny dle genetického
polyrrrorfismu je platné pro P450 2D6, a|e ne|ze jej zobecnit na ostatní P45O enzymy;
- stránka 19' řádek 12-16: mezi enzymy aktilující prokarcinogeny by bylo vhodné
rovněž zařadit P450 2A6, který má řadu funkčníchgenetických polyrrrorfismů,
zejména v populaci asijské;
- strana 19, řádek 3 vs. str. 23,řádek 1 odspodu: lidských CYP je teďy 57 nebo 58?
- Tabulka 2: Ťáďek 10 je redundantní - to samé je řečeno v řádku 1-3 (ohledně

-

cYP1A2);

stránka 28,Ťádek4 odspodu: ...homologní...;

stránka 29,řádek 9: ...tučných v1fuobků vs. masných v1foobků... (nikotiv mastných);
stránka 29,Ťádek 5 odspoda: vhodnější termín je ...mléčnýchŽ|éaách...;
stránka 35, řádek 17-I9:...ABAbylnedávno detekován... - citace je z roku 2OO2-to
není nedávno' ale před 8 lety;
stránka 43,Ťádek 1: '.. diferenčníspektrofotometrií...;
obrázek 2I: žIutábawa není zce|a vhodná, protože se hodnoty ,,zttácí,, a zejména pÍi
zvolené velikosti grafir to není příjemné luštit;

Disertačnípráce splnila svůj účel,protože autorka prokázala schopnost vědecké a
fýmové práce. Výsledky byly publikovány v celé řadě kvalitních odborných časopisů.
Ztéchto důvodůdoporučuji předloženou práci k obhajobě.
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