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Molekulární mechanismus karcinogenity aristolochové kyseliny 

 

Doktorská disertační práce RNDr. Kateřiny Levové vznikla na katedře biochemie PřF 

UK v Praze pod vedením prof. RNDr. Marie Stiborové, DrSc. Toto pracoviště má již 

dlouholetou tradici se studiem metabolismu xenobiotik. RNDr. Kateřina Levová se v 

předložené disertační práci zabývala metabolismem aristolochové kyseliny v živočišném 

organismu. Přístup k řešení celé problematiky byl velmi komplexní, autorka sledovala  

detoxikaci i aktivaci několika enzymovými systémy – cytochromy P450 několika rodin a 

podrodin, NADPH cytochrom P450 reduktasou, b5 reduktasou, NADPH 

chinonoxidoreduktasou. Autorka pracovala s několika zvířecími modely a to nejen myšími a 

potkaními, ale také transgenními s deletovanými geny pro enzymy participujícími na 

metabolismu studované látky nebo „humanizovaným“ myším modelem s vnesenými geny pro 

lidské cytochromy P450 1A1/2. RNDr. Kateřina Levová sledovala aktivitu i množství 

proteinu sledovaných enzymů v jednotlivých orgánech všech experimentálních zvířat. 

  

Disertační práce je psána v českém jazyce v rozsahu 77 stran formou komentáře k pěti 

již publikovaným článkům. Tyto články vyšly v letech 2011 a 2012 v mezinárodních 

časopisech. Celý komentář je členěn na klasické kapitoly, což usnadňuje čtenáři orientaci 

v celé práci. V úvodu autorka seznamuje se skupinou enzymů cytochromu P450, 

mechanismem katalýzy, a regulací exprese. Další část je věnována informacím o 

aristolochové kyselině a vztahu této látky k závažným chorobám.  Cíle jsou jasně definovány. 

Následuje seznam metod použitých v předložené práci a popsané experimentální modely. 

Kapitola výsledky a diskuse je členěna do pěti částí, každá se týká jedné publikace. Disertační 

práce je doplněna závěrem, seznamem literatury a jednotlivými články ve formě přílohy. 

Oceňuji logické uspořádání, práce je psána pečlivě s minimem překlepů a čtivě. Drobná 

připomínka se týká systematického číslování enzymů. Autorka se podrobně zabývala  

NADPH chinonoxidoreduktasou, v práci není uvedeno EC číslo.  

 

K práci mám následující dotazy: 

 

1. Aristolochová kyselina je látka rostlinného původu. Jakým způsobem je tato látka , popř. jí 

podobné vstřebána v trávicím traktu živočišného organismu?  



2. Při testování detoxifikace jste sledovala chromatograficky hydroxylovaný derivát 

aristolochové kyseliny (označovaný jako AAIa).  Tento metabolit je ale dále metabolizován 

dalšími enzymy II. fáze biotransformace, jak uvádíte na obr. 6 a 9.  Nemohla tato skutečnost 

ovlivnit vaše výsledky? 

 

3. Je též NADPH chinonoxidoreduktasa indukována BaP? 

 

4. Byly publikovány informace o pozitivním působení sulforafanu na nefropatickou tkáň 

ledvin diabetických myší. Domníváte se, že i v případě nefropatie způsobené aristolochovou 

kyselinou by mohl sulforafan vést ke zpomalení nebo dokonce zastavení patologických 

procesů?  

 

Předložená disertační práce obsahuje mnoho původních výsledků, oceňuji především 

preciznost provedení, systematičnost v přístupu ke studované problematice, která vedla 

k detailnímu poznání příspěvku jednotlivých enzymových systémů na detoxifikaci a aktivaci 

aristolochové kyseliny. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a uveřejněným článkům v kvalitních 

mezinárodních časopisech plně doporučuji doktorskou disertační práci RNDr. Kateřiny 

Levové přijmout k obhajobě.  
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