Posudek na disertačnípráci RNDr. Barbory Mrázové
Modulace metabolické aktivace ellipticinu složkami monooxygenasového systému
Předkládaná dísertačnípráce se zabývá závaŽnou a velmi aktuální tématikou. Jedná se

o detailní studium zákonitostí, kteými se řídímetabolismus cýostatika ellipticinu. Nové

informace, které disertace přináší jsou velmi důležitépro pochopení mechanismu působení
ellipticinu a eventuální zvýšenijeho protinádorové účinnosti.Byla prostudována jak indukce
vlastního metabolismu ellipticinem ve tŤechruzných tkáních pokusných zvířat tak i aspekty
tvorby spektra metabolitů v rttznýcb rekonstituovaných systémech. Dále byl sledován vliv
poměru sloŽek monooxygenázového systému a především vliv cýochromu b5 na pruběh
enzyrratických reakcí.

Téma disertačnípráce bylo zvoleno velmi vhodně neboť řešíproblematiku, která
můžepřispět k odhalení molekulárních mechanismů působenícýostatik a eventuálně i k
hledání cest vedoucích ke zvýšeníjejichúčinků.
Hlavní ppzitiva disertačnípráce'
Uvod je velmi pěkně koncipován jak obsahově tak formálně. Předkládá přehledný
náhled na problematiku karcinogeneze' léčbynádorových onemocnění a vlastní studova'ré
problematiky, tj. metabolismu a mechanismu působení ellipticinu. Úvod je doplněn řadou
názorných obrázků a odkazů na řadu prací skupiny školitelky, která je v této oblasti absolutní
sl.ětor-ou špičkou'

Cíle práce jsou jasně stanovené, vypxývají z informací v úvodníčásti a navrŽený

poŠtup jé v souladu s moderní vědeckou praxi.

Z metodického hlediska je práce na vysoké úrovni a využívájak klasické tak i
moderní metodiky' jmenovitě např.: purifikaci enz1rrnů P450 z jaternich mikrosomů
premedikovaných pokusných zvíÍat,elektroforetické dělení proteinů s následn1ýrrn
imunoblottingem, rekonstituce enzymatíckých aktivit izolovaných preparátů P450, reú,lktžny
a cýochromu b5 s následnou ana|ýzou metabolitů pomocí HPLC' apod. K přípravě
apocýochromu b5 byla použita velice zqímavá technika vychyávání hemu reakcí s koňs\im
apo-myoglobinem doplněná chromatografickou purifikací a podrobnou analýzou frakcí
včetně využitíhmotnostní spektrometrie.
Výsledková část s bohatým grafic{fun doprovodem ukazuje, že autorka udělala velký
kus práce. Ctyři přijaté a dvě připravované pub1ikace v časopisech s impakt faktorem vkazuji,
že disertace má nadpruměrné výstupy. Experimenty byly plánovány a prováděny stylem'
který je v souladu se současnými možnostmi molekulární toxikologie u nás i ve světě.
Statistické zpracování výsledků a jejich prezentacejsou na vynikajícíúrovni. Studie působí
harmonicky a je pečlivě v}pracovaná po stránce faktické i formální. Zátoveň poskýr-je
dostatek podnětů k diskusi a zamyšlení nad možn;irrni interpretacemi výsledků, což je daiším
důkazem vysoké kvality výzkumu i ce1ého věcj.eckého týmu.
Závéry jsoujasně formulovány azce|a odpovídají dosažen;fin výsledkům. Mezi hlavní
prioritní výsledky patří:
Il náIez tkáňově a pohlavně specifické indukce vlastního metabolismu ellipticinem,
2l zjlšténizásadních rozdílůve spektru metabolitu ellipticinu v závislosti na poměrech mezi
sloŽkami monooxyg eúnových systémůP450 1 A 1, I A2, 3 A4 a reďuktázy,
3/ charakteizace vlivu cýochromu bs na metabolismus e1lipticinu, především jeho vlivu na
a

spektrum metabolitů a kinetiku jejich vzniku, včetně genotoxických produktů'
Autoreferát je vypracován pečlivě a splňuje svojí funkci.

Disertačníprácetakvýznamně přispěla kpoznénímetabolísmu cýostatika ellipticinu.

Kritické připomínk}z a otázk}' k autoreferátu i vlastní práci.

Il

Jaké katastrofické důsledky má po1ymorfismus

funkcemi

-

u P450 s klíčovýmifyziologic$imi

můŽete uvést příklady z lidské patologie (str.32, řádek 6) ?

2lPročjste ke studiu vlilu reduktázy,koncentrace P450

a

cýochromu

b5 v rekonstituovaných

systémech použila rtnné konečnéobjemy reakčníchsměsí (kap 3.7.1-3) ?

3/ Metabolity ellipticinu M2 a M3 byly přítomnév rekonstituovaném systému P450 1A1 a
IA2 i při nejnižší(0,01 uM) koncentraci P450 a se stoupajícím množstvímP450 se v podstatě
neměnily, resp. přib;iwaly pouze M1 a M4 (obrázek 23).Iak si to vysvětlujete?

4l Který z DNA aduktů ellipticinu znázoměných na obrázku 36 dominova1 (str. 69) ? Proč

jste sledované adukty nerozdělila podobně jako u P450 3A4 na obr. 42 ?

Na

zák|adě čeho jste zvolila 500 pmol koncentraci
experimenty v kapitole 4.3.3 ?

5/

SoD, cýochromu c a spol.

pro

Drobné chyby nebo překlepy:
- str. 20,Ťádek 5 odspoda: ... detoxikace... (nikoliv detoxifikace);
- Tabulka 1.. zde citelně chybí P450 1B1 jako enzyn metabolicky aktir,ujícířadu látek
ze skupin xenobiotik i endobiotik;
- Kapitola 3.2, odstavec spektrofotometry: Spectrafuge Mini Centrifuge (Labnet Int.,
USA) zŤejmé není spektrofotometrem, ale centrifugou;
- kapitola3.7.6, řádek 14: terminována: ukončena;
- obrázek28 jechybněpopsanjako obr.29,tj. vdisertaci jsoudva obr.29 (str.63);
- obrázek 37 (str. 71) : měřítko nebylo zvoleno optimálně pro posouzení tvaru křivek a
to zejména I2-oH a 13-oH v panelu A a C a 7-oH v C;
- Obréuek 45 by si zaslouŽil většíformát pokud to rozlišení dovoluje;
- citace 229 má chýně uvedenýrok- správně je 1996.
Výše uvedené otžnky nijak nesnižujívysokou kvalitu práce.

Dizertačnípráce RNDr. Mrázové zcela splnila svůj účel,protože autorka prokina|a
schopnost samostatné vědecké práce. Výsledky byly publikovány v kvalitních
odborných časopisech.

Ztéchto důvodůdoporučuji předloženou práci k obhajobě a udělení titulu PhD.
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