
Hodnocení diplomové práce Bc. Lucie Vackové

,,Stanovení lipidri v HDL2 aHDL3 frakcích EDTA plazmy diabetikri..

Bc. Lucie Vacková zpracovala 52 anonymních vzorkri plazmy poskytnuté oKB
Krajské nemocnice Pardubice a.S.. Během experimentální práce rešila problematiku
kvantitativní chromatografické analyz...., EDTA plazml, na tenké vrstvě. která byla po
prilročním testování opuštěna z drivodu malé citlivosti a byla pouŽívána pouze k dělení frakcí
a Separaci jednotlir,ych tnd lipidri. Na katedre analytické chemie FCHT IJPa se seznámila s

prací na kapilárním plynovém chromatografu Carlo E,rba. s prováděním analyz a S

vyhodnocováním chromatogramri. RovněŽ citlivost chromatografu Carlo Erba nebvla
dostatečná. Stanovení obsahu mastnych kyselin r. jednotlivych frakcích bylo proto prováděno
plvnovou chromatografií na pracovišti r.Německu doktorandkou Ing. Michaelou Elcnerovou
anavazovalo na dríve prováděné anaIyzy.

K plnění ukolu své diplomové práce prisfupovala zodpovědně. prostudovala fuziologii
vzniku diabetu a jeho diagnostiku zaloŽenou na metabolismu lipoproteinu a cholesterolu.
Vyhodnocování integrovanych chromatogamu prováděla diplomantka pomocí v1'početního
software. ktery umoŽĎoval vÝpočet procentického obsahu dvaceti foziologickych mastnych
kyselin v lipidor,ych frakcích HDL2 a HDL3. PfiloŽené grať"'* dokazují. Že změn1,- \'

zastoupení většinl, mastnych kyselin pacientu r- těchto frakcích nejsou príliš signifikantní a
kolísají r' intervalu analytické chyb1, a biolo-qického pruměru mezl pacienry.. Jak diplomatka
v diskuzi uvádí. byla potvrzena signifikantní negativní korelace mezi obsahem kyselin1,.
palmitoolejové r'obou frakcích a krevní glukozou. Diagnostická r,r,rrŽitelnost této korelace jtž
byla publikována a to Ve frakci voln1'ch mastnych kyselin. Diagnostická wuŽitelnost
zjištěn1,ch hodnot aktivit většin-v" enzvm není yÝznamná. jejich hodnotr.u nemocn1'ch se od
zdravé skupiny' odlišují jen málo. V1.jimku tvoŤí pouze 6-desaturáza. ovlivnující tvorbu
polvnenasvcenych mastnÝch kyselin. které mají obecně kardioprotektivní efekt. Její negativní
korelace s krevní glukozou ve frakci HDL2 naznačuje. Že tento enz:rm míŽe byt markerem
onemocnění. protoŽe jeho aktivita se pri léčbě diabetu normalizuje jen r.malé míre.

Teoretické informace diplomantka čerpala zběŽnych literárních zdroju. Seznam
literatur'"- je neobvykl}- a nesourody. Grafická interpretace byla často bez konkrétního popisu a
v diskusi pŤevládal v1zčet nalezenych závislostí nad analyzoujejich f.vziologick1lch projer,u. Je
nutno ale konstatovat. Že taÍo tématika je velmi obtiŽná a ani kvalitní statistické rryhodnocení
diplomantce rešení problematik1' neulehčilo' Zilštená fakta jsou r. souladu s dosavadními
odborn1'mi poznatk1'' a poÍvrzují jejich platnost. I to je duleŽit1zm r'1'sledkem.

Práci doporučuji k obhajobě. protoŽe splĎuje všechn1'- formální požaďavk,'. kladené
na její q/pracování a predloŽenou práci hodnotím známkou

.. velmi dobňe ..

V Pardubicích 18. května 2010 doc. Ing.


