
Oponentský posudek disertační práce RNDr. Karla Naimana "Metabolism of and DNA 

Adduct Formation by Carcinogenic o-Anisidine and its Metabolite N-(2-

Methoxyphenyl)hydroxylamine „  

Česká verze názvu: Studium metabolizmu kancerogenníno  o-anisidinu, jeho metabolitu 

N-(2-methoxyphenyl)hydroxylaminu a tvorby jejich aduktů s DNA" (viz. česká verze 

autoreferátu).  

 

Předkládaná disertační práce detailně pojednává o metabolizmu kancerogenníno  o-

anisidinu, jeho metabolitu N-(2-methoxyphenyl)hydroxylaminu a tvorby jejich aduktů 

s DNA.  

Zájem o studiu o-anisidinu souvisí s jeho průmyslovou velkoprodukcí k použití 

výroby barviv, je také detekován jako vedlejší produkt výfukových plynů a cigaretového 

kouře, ve vodních tocích i v moči osob žijících mimo průmyslové oblasti. Lze jeho považovat  

všude přítomný polutant, a proto téma této disertační práce je právem velice aktuální a je 

k prospěchu  celé populace. 

O o-anisidinu je známo, kromě jeho nefrotoxických vlastností a podíl na vývoji jiných 

hematologických nemocí, způsobuje nádory močového měchýře u laboratorních zvířat. 

Na stejném pracovišti, kde byla vypracována tato disertační práce jíž bylo v in vitro 

experimentech zjištěno o-anisidin  a N-(2-methoxyphenyl) hydroxyamin jsou substráty  řady 

izoenzymů cytochromu P450 a peroxidasy laboratorních zvířat.  

Autor při vytýčení cílu navázal na výše uvedené vědomostí o těchto sloučeninách a 

řešil svůj úkol přesvědčivým způsobem. Pečlivě charakterizoval metabolity obou sloučenin 

vznikající při enzymových reakcích pomocí chromatografických metod, hmotnostní 

spektrometrií a magnetickou resonancí, prostudoval jejich další metabolické cesty vedoucí k  

jejich detoxikaci nebo aktivaci a následné vazbě na DNA. Metodou 
32

P-postlabelling 

identifikoval vzniklé adukty s DNA, a určil jejich struktury hmotnostní spektrometrií a u 

jednoho aduktu dopracoval přenou strukturu pomocí magnetické resonancí. 

   

Nejdůležitější závěry této práce jsou, mimo jiné,  profil metabolitů obou 

studovaných sloučenin tvořených jak CYP laboratorních zvířat, tak i rekombinantními CYP 

lidskými jsou stejné, a proto následná in vivo studie provedená na laboratorních zvířatech je 

relevantním modelem a získané výsledky a závěry mohou sloužit při posouzení mechanismu 

kancerogenního působení těchto sloučenin pro lidský organismus.  



o-Anisidin podléhá komplexní oxidačně redukční cyklické reakci. Jeho aktivace a 

následná interakce s DNA probíhá přes N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamin, ze kterého 

vzniká reaktivní karbeniový/nitreniový ion a tyto ionty se vážou na DNA.  

Vzniklé adukty s DNA byly identifikovány metodou 
32

P-postlabelling a jejich analysa 

pomocí hmotnostní spektrometrie naznačuje, že všechny tří jsou produkty interakce 

nitreniového/karbeniového iontu o-anisidinu s deoxyguanosinem. Detailní strukturní analysa 

hlavního aduktu nukleární magnetickou resonancí odpovídá struktuře N-(deoxyguanosin-8-

yl)-2-methoyanilinu. Tento stejný adukt je také majoritní při in vivo experimentech na 

potkanech Wistar, kterým byl podán o-anisidin.  

Z těchto in vivo experimentů bylo dále zjištěno, že tvorba aduktů s DNA je multi-

orgánová, ale deset dnů po podání v játrech ledvinách a slezině byly jejich výskyt byl pod 

detekční mezí. V močovém měchýři množství tvořených aduktů mělo klesající tendenci, ale 

po 36 týdnech podaní o-anisidinu zůstala třetina počátečního podílu. 

 

Po formální stránce je práce logicky a vyváženě  členěna do jednotlivých oddílů, a 

velmi přehledně a srozumitelně podána. Literatura je obsažně zpracována  a dobře 

dokumentuje rozvoj oboru až do současnosti. Při sepsání autor zřejmě použil své články 

publikované v impaktovaných mezinárodních časopisech , které prošly celou řadou náročných 

recensních řízení, proto nejen odborná stránka, ale i jazyková úroveň této práce je velmi 

kvalitní. Osobně jsem nenašel chyby, které by snižovaly kvalitu práce.  

 

Připomínky, otázky: 

I když je to věc názoru, mám pocit,že pro název disertační práce nebyla zvolena nejlepší 

varianta: česká verze názvu (jak je uvedeno v autoreferátu je výstižnější).  

 

Práce o tvorbě a částečné charakterizaci aduktu deoxyguanosinu a 13-hydroxyellipticinu 

neměla by součást disertační práce z několika důvodů: Není nějak zásadně spojena s hlavním 

předmětem práce, o-anisidinem a jeho metabolitem, ani nebyl použit k vysvětlení 

mechanismu, metabolismu těchto látek nebo jejich interakce s DNA.  Zda se mi, že to takto i 

autor vnímal, a proto v úvodní  část nevěnoval  13-hydroxyellipticinu ani jeden odstavec. 

Podle mého názoru patří spíše jen a jen k přílohám.  

 

Největší použití o-anisidinu je zřejmě jako výchozí materiálu k výrobě barviv (tiskařských, 

textilních, atd…), je zmíněna i možnost jeho zpětného vzniku rozpadem těchto sloučenin (st. 



96). Vzhledem k masivní výrobě těchto sloučenin je tato skutečnost znepokojující. Je popsána 

nějaká studie ohledně rozsahu takového rozpadu?   

 

Význam inhibiční studie v systému mikrosomálních enzymů je pochopitelný, ale  

v rekonstituovaném systému s jednotlivými rekombinantními  CYP (předpokládám při každé 

sérii experimentů byla zařazena inkubace bez enzymu) mě uniká. 

 

Proč jste zvolil takové podání a  množství o-anisidinu potkanům při in vivo experimentech?  

 

Jeden z metabolitu o-anisidinu je o-nitrosoanisol, kterému jste se věnoval méně než  ostatním 

metabolitům, třeba o-aminofenolu, mě se zdá velmi zajímavý. Platí ještě předpoklad, že je to 

intermediátem při aktivaci o-nitroanisolu (prekurzoru o-anisidinu), jak bylo naznačeno 

v publikaci příloha 4?  

 

Při sledování tvorby aduktů v in vivo experimentech, nestálo by to za to sledovat současně 

úbytek o-anisidinu i N-(2-methoxyphenyl)hydroxylaminu ve sledovaných organech? Za 

předpokladu, vylučování o-anisidinu a jeho metabolitu probíhá přes močový měchýř, zjištěná 

perzistence DNA aduktů v tomto organu po 36 týdnů může byt způsobena neustálém přisunu 

o-anisidinu do toho to orgánu a tvorbou nového aduktů. 

 

Uvažoval jste podobné experimenty na tkáňových kulturách? Umožnil by Vám přístup 

k lidskému materiálu. I když plně nemohou nahrazovat in vivo experimenty, jsou o něco blíž 

k fysiologickým podmínkám, alespoň ohledně kompartmentace jednotlivých dějů v buňce. 

 

Závěr: 

Autor prokázal ve své disertační práci, že je dobře vybaven teoretickou znalostí svého 

oboru, že ovládá řadu biochemických metod a práci s laboratorními zvířaty, spolupracuje 

aktivně s pracovníky  dalších oborů (hmotnostní spektrometrie a NMR) a dokáže  výsledky 

logicky interpretovat. 

Jeho publikační činnost (čtyři už publikované práce - ve dvou je prvním autorem - a 

jeden rukopis odeslaný k recenzi, který již byl k publikaci přijat) a připravuje se další rukopis 

(viz. přílohy 1 až 5)) je solidní. 

 To vše svědčí o  schopnostech všestranného vědeckého pracovníka, který je schopen 

samostatně řešit složité vědecké problémy.  



Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce obdobného typu. Přináší původní 

vědecké výsledky, které již také byly publikovány. Proto ji plně doporučuji k přijetí 

k obhajobě. Doporučuji rovněž, aby byl po úspěšné obhajobě předložené práce RNDr. Karlu 

Naimanovi přiznán vědecký titul Ph.D. 

 

 

V Praze,  6. 9. 2010                                              RNDr. Befekadu Asfaw Debela, CSc. 

                                                                                 1. Lékařská fakulta UK v Praze 

 

 


