
OPRAVNÝ LÍSTEK  

1. Chybné citace z hlediska obsahu – obrázky  

str. 20 

PŮVODNĚ: Obr. 4 [1] 

OPRAVA: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_endemic_nephropathy#/media/File:Balkan_e

ndemic_nephropathy_map.svg., citováno 4.3. 2017 

str. 25 

PŮVODNĚ: Obr. 6 [1] 

OPRAVA: 

Stiborová M., Artl V.M., Schmeiser H.H., Balkan endemic nephropathy: an update 

on its aetiology, Arch. Toxicol., 90,  2595–2615, (2016) 

str. 27 

PŮVODNĚ: Obr. 8 [1] 

OPRAVA: 

 

Wan Ch., Hai-Bin L., Yufang Z., Yuen-Kit Ch., Zongwei C., Investigation of the 

metabolism and reductive activation of carcinogenic Aristolochic acids in rats,  Drug 

Metabolism and Disposition, 35, 866-874, (2007) 

 

str. 28 

 

PŮVODNĚ: Obr. 10 [56] 

 

OPRAVA: 

 

Bárta F., Funkce biotransformačních enzymů ve vývoji nefropathií vyvolaných 

aristolochovou kyselinou, disertační práce, Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 

(2016) 

 

str. 30 

 

PŮVODNĚ: Obr. 11 [1] 



OPRAVA: 

 

Stiborová M., Frei E., Schmeiser H.H., Arl V.M., Martínek V., Mechanisms of 

enzyme-catalyzed reduction of two carcinogenic nitro-aromatics, 3-

nitrobenzanthrone and Aristolochic acid I: experimental and theoretical approaches, 

Int J Mol Sci., 15, 10271-10295, (2014)  
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PŮVODNĚ: Obr. 12 [56] 

OPRAVA: 

 

Bárta F., Funkce biotransformačních enzymů ve vývoji nefropathií vyvolaných 

aristolochovou kyselinou, disertační práce, Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 

(2016) 

 

Kadkhodayan, S., Coulter, E.D., Maryniak, D.M., Bryson, T.A., Dawson, J.H. 

Uncoupling oxygen transfer and electron transfer in the oxygenation of camphor 

analogues by cytochrome P450-CAM, Direct observation of an intermolecular 

isotope effect for substrate C-H activation,  J. Biol. Chem.,  270,  28042-28048, 

(1995) 
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PŮVODNĚ: Obr. 13 [54] 

 

OPRAVA: 

 

Stiborová M., Bárta F., Levová K., Hodek P., Schmeiser H.H., Arlt  V.M., Martínek 

V., A mechanism of O-Demethylation of Aristolochic acid I by cytochromes P450 

and their contributions to this reaction in human and rat livers: rxperimental and 

theoretical approaches. Int. J. Mol. Sci., 16,  27561-27575, (2015) 

 

2.  Legenda – chybný popis obrázku  

 

 

str. 60, Obr. 18 

 

PŮVODNĚ: 

 

Obr. 18: Tvorba metabolitu AAI – aristolochové kyseliny Ia v jaterních a 

ledvinných mikrosomech potkanů premedikovaných AAI, AAII a jejich 

směsí, a potkanů nepremedikovaných. AAI – mRNA isolovaná z ledvin potkana 



premedikovaného aristolochovou kyselinou I, AAII – mRNA isolovaná z ledvin 

potkana premedikovaného aristolochovou kyselinou II, AAmix – mRNA 

isolovaná z ledvin potkana premedikovaného směsí aristolochových kyselin, 

Kon – mRNA isolovaná z ledvin potkana nepremedikovaného žádnou z výše 

uvedených látek. Data uvedená v obrázku jsou průměrem (±SD) tří stanovení. 

Statisticky vyhodnoceno za užití t-testu. Hodnoty jsou průměrem ze tří stanovení 

lišící se od kontrolnímu vzorku (Kon): *p < 0,05; **p < 0,01, F představuje 

násobek zvýšení množství AAIa oproti kontrole. 

 

OPRAVA: 

 

Tvorba metabolitu AAI – aristolochové kyseliny Ia v jaterních a ledvinných 

mikrosomech potkanů premedikovaných AAI, AAII a jejich směsí, a potkanů 

nepremedikovaných. AAI – jaterní a ledvinné mikrosomy potkana premedikovaného 

aristolochovou kyselinou I, AAII – jaterní a ledvinné mikrosomy potkana 

premedikovaného aristolochovou kyselinou II, AAmix – jaterní a ledvinné 

mikrosomy potkana premedikovaného směsí aristolochových kyselin, Kon – jaterní 

a ledvinné mikrosomy potkana nepremedikovaného žádnou z výše uvedených látek. 

Data uvedená v obrázku jsou průměrem (±SD) tří stanovení. Statisticky 

vyhodnoceno za užití t-testu. Hodnoty jsou průměrem ze tří stanovení lišící se od 

kontrolnímu vzorku (Kon): *p < 0,05; **p < 0,01, F představuje násobek zvýšení 

množství AAIa oproti kontrole. 

  



3. Chybné citace z hlediska obsahu  

str. 17, citace č. 16 

 

PŮVODNĚ:  
 

Součástí kúry se staly dvě čínské byliny Stephania tetrandra a Magnolia officinalis16 

 

OPRAVA:  

 

Součástí kúry se staly dvě čínské byliny Stephania tetrandra a Magnolia officinalis15 

str. 29, citace č. 58 

PŮVODNĚ: 

Většina metabolitů AAI je v moči a výkalech hlodavců přítomna ve formě konjugátů 

zahrnující estery O-glukosiduronátů, O-acetáty či O-sulfáty AAIa nebo N- a O-

glukosiduronáty aristolaktamu Ia58.  

 

OPRAVA: 

 

Většina metabolitů AAI je v moči a výkalech hlodavců přítomna ve formě konjugátů 

zahrnující estery O-glukosiduronátů, O-acetáty či O-sulfáty AAIa nebo N- a O-

glukosiduronáty aristolaktamu Ia53.  

 

4. Chybějící zdroje k informacím 

str. 34 

Je exprimována jak endotheliálních tak epitheliálních tkáních66, nejvíce pak 

v játrech, ledvinách a plicích67. NQO1 katalysuje redukci vitamínu K v játrech68. 

Ještě významnější je její schopnost redukovat chinony na hydrochinony69, které jsou 

následně konjugovány s endogenními látkami a vyloučeny z těla. Ke katalyse jsou 

potřebné dva elektrony, ale probíhá jen jednom kroku. V důsledku toho pak na rozdíl 

od CYP, nedochází ke vzniku semichinonů a ROS. NQO1 je tedy v řadě buněk 

nezbytný detoxifikační enzym, podílí se na ochraně buňky před oxidačním stresem. 

Katalysuje redukci nejen chinonů, ale i nitroaromátů70. 



 

66 Ernster, L.,. DT Diaphorase In: Estabrook, R.W., Pullman, M.E. (eds.) Methods 

in Enzymology: Oxidation and phosporylation 10, Academic Press, New York, 56, 

309-317, (1967) 

 
67Jaiswal A.K., Regulation of genes encoding NAD(P)H:quinone oxidoreductases. 

Free Radic. Biol. Med., 29, 254-262, (2000) 

 
68Wallin R., Gebhardt,O., Prydz, H., NAD(P)H dehydrogenase and its role in the 

vitamin K (2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthaquinone)-dependent carboxylation 

reaction, Biochem. J., 169, 95–101, (1978) 

 

69i R.B., Bianchet M.A., Talalay P., Amzel L.M., The three-dimensional structure of 

NAD(P)H:quinone reductase, a flavoprotein involved in cancer chemoprotection 

and chemotherapy: mechanism of the two-electron reduction,  Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA., 92, 8846-8850, (1995) 

 

70Levová K., Moserová M., Nebert D.W., Phillips D.H., Frei E., Schmeiser H.H., 

Arlt V.M., Stiborová M., NAD(P)H:quinone oxidoreductase expression in Cyp1a-

knockout and CYP1A-humanized mouse lines and its effect on bioactivation of the 

carcinogen aristolochic acid I,  Toxicol. Appl. Pharmacol., 265, 360-367, (2012) 

 

5.  

 

PŮVODNĚ: Aristolochia fanghi 

OPRAVA: Aristolochia fangchi 

 

 

 


