Posudek školitelky diplomové práce Martiny Svobodové ,,Studium metabolismu
karcinogenních nitroaromátů (3-nitrobenzanthronu a 2-nitroanisolu)..
Diplomová ptáce Martiny Svobodové byla vypracována na katedře biochemie PřF UK
v letech 2005-2006 jako součást grantového projektu GAČR a výzkumu řešeného
v intemacionálním rámci, společně s Německým centrem výzkumu rakoviny v Heidelbergu
a

Ústavem

pro rakovinu v Londýně. Projekty Se zabyvají studiem

mechanismem

karcinogerurího účinkunitroaromátů přítomných v životníma pracovním prostředí, 3nitrobenzanthronu a 2-nittoartisolu. V diplomové práci byly konkrétně řešeny dvě oblasti.

Kinetická studie redukce 3-nitrobenzanthronu lidskou DT-diaforasou

a

charakterizace

jednoho z detoxikačníchmetabolitů 2.nitroanisolu tvořeného oxidací cýochromy P450, jehož
struktura dosud nebyla známa.

Kolegyně Mar1ina Svobodová se zhostila zadaného úkolu velice úspěšně. Pracovala se

vysokých nasazenim, pilně a výrvale. Mohou konstatovat,

že zásaďně přispěla kzískání

výsledků, které jsou důležitou součástí řešení výzkumného směru. V průběhu vypracovávání
své diplomové práce zvlád|a řadu metod' které jsou nutné pro biochemický výzkum,jako jsou

centrifugačnía chromatografické metody uŽívanépři isolaci enzymů jaterního
mikrosomálního systému (cýochromů P450, NADPH:cýochrom P450 reduktasy), práce s
enzymovými systémy a metody analytické, především HPLC. Seznámila se i se organickou
synthesou, konkrétně synthesou derivátu jednoho z dihydroxyderivátů nitrobenzenu. Všechny

tyto experimentální metody Martina Svobodová zv|áď|a excelentně. Výsledky,

které

vypracováváním diplomové práce získa|a tvoŤí významný doplněk dosud známýchpoznatků,
které byly v dané oblasti našílaboratoří získány. Při řešeníprojektu v rámci své
diplomové

práci zjist1|a, že 3-nitrobenzanthron je redukován lidskou DT-diaforasou na 3aminobenzanthron a kineticky charakterisovala tuto redukci. Unikátní je určenístruktury
jednoho z detoxikačních metabolitů 2-nitroanisolu tvořeného oxidací cytochromy P450.
Martina Svobodová syntheticky připravila 2,5-dihydroxynitrobenzen, charakterízovala
synthetisovanou sloučeninu pomocí hmotnostní analysy (MS a

NMR) a určila, že se jedná

totoŽnou sloučeninu, která vzniká oxidací 2-nitroanisolu cýochromy P450.

A

o

to přes jeho

demethylaci na 2-nitrofenol. Výsledky' které získala již presentovala na vědeckém symposiu'
konktrétně na Setkání biochemiků a molekulárních biologů pořádaném v únoru letošního roku
v Brně' Získanévýsledky jsou původnímivědeckými výsledky, o kteých předpokládám po
dopracování jejich brzkou publikaci v renomovaném vědeckém periodiku.

Výsledky experimentální práce Martina Svobodová uspořádala do předkládané
diplomové práce, ve které prokáza|a

i

schopnost práce s literaturou a schopnost kritického

hodnocení získaných výsledků. Její působění v našélaboratoři hodnotím vysoko.

Závérz

Martina Svobodová připravila velice kvalitní diplomovou práci, která jak po formálni
tak i obsahové stránce rozhodně splňuje požadavky kladené naptáce obdobného typu. Protoji
plně doporučuji k přijetí k obhajobě a dalšímuŤízení.
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