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Dip|omová práce
HPLC/ED stanovenÍ kyseliny lipoové v lidské p|azmě

Před|oŽená práce se zabývá řešením experimentální metody (HPLC) pro stanovení
kys.|ipoové V p|azmě. Kromě podmínek vlastního stanovení (zejména vrýběr
detektoru) řeší i optimální podmínky pro přípravu vzorku. Byly určeny i zák|adnÍ
ana|ytické parametry metody'
Prob|ematika kys.lipoové se dostává v pos|edních |etech do popředí zájmu a to
zejména pro její uýznamné antioxidační v|astnosti a jejímu vlivu na metabo|ismus
sacharidů (D.M.) a moŽné antiaterogenní Úč|nky.

V teoretické části jsou přeh|edně shrnuý údaje o kys.lipoové, její funkci,
metabo|ismu, váahu k diabetu a aterosk|eróze. Je zde téŽ uveden souhm metodik
pouŽívaných pro ana|ýzy.
Kap.2.3. (str.10)... ,,věří se' že Že|ezo je,. ' Uveďte citaci, kde je tento termín uveoen.
Není obvyk|é v odborných pracích pouŽívat v'ýraz ,, věří se...
Kap.2.4. (str.10).....g|ukózová transportní aKivita... Vysvět|ete, co si představujete pod
tímto pojmem.
Kap.6'1' (str.18) ... ,7ak|ádá diagnózu DM spontánní hladina glukózy o hodnotě 7,8
mmo|/l..' Není to aktuá|ní údaj. Dle WHo a České diabeto|ogické spo|ečnosti
(Doporučení) jsou kriteria pro diagnostiku D.M. přísnější. Uveďte aktuá|ní stav.
Kap.7. (str.33) -..'' onemocnění jako je D,". o jaké onemocnění se jedná?

Experimentální část definuje podmínky stanoveni kys'lipoové (LA, DHLA); (přístro1e,
reagencie, příprava vzorků, parametry HPLC). Jsou předloŽeny ýsledky válidace
metody přehlednou a stručnou formou'
Kap.8.3. (str.42) ... ve výčtu není uveden Captopri|, kteý by| testován jako vnitřní
standard.
Kap.8.5.5.2. (str.46) ..... ana|ýzy S.ti nezávis|e... Pro stanovení přesnosti stanovení je
5 hodnot malý počet. Jaký počet by měl být správně pouŽit pro statistické
zpracováni?
Z prezentovaných Údajů p|yne' Že je potřeba dořešit otázku vhodného vnitřního
standardu a zkrátitt dobu ana|ýzy (60 min.). -jak by diplomant řeši| tyto prob|émy? Jax
vidí (v praktické medicíně( vyuŽití zna|ostí o koncentracích h|adin LA, DHLA?

Závěrem: Dip|omantovi se podaři|o sp|nit zadánÍ práce a vypravovat metodu pro
stanovení kys.lipoové pomocí HPLC/ED. Současně poukázal na problematiku
vnitřního standardu. l přes poměrně ma|ý počet citací (proč malý počet lit'pramenů?)
by|y splněny podmínky kladené na dip|omovou práci. Doporučuji, aby práce byla
přijata k obhajobě.
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