
Bc. Petra Šeflov á ve své diplomové práci st{9va|a problematiku stanovení aktivity

lipogenních enzymri s cílem naiért zavislost.mezi jejich aktivitou a onemocněním diabetem

typu 2. Tato práce byla reaiizována v rámci spďupráci KBBV s klinicko-biochemick;fm

oddělením LékaŤské fakulty Univ erzity Ttibinge,,' Ne-.ck9, které poskytlo anonymní vzorky

EDTA plazmy diabetikri typu 2 věetně jejich biochemic(ich hodnot.

Diplomantka pŤistupovala k pinění irkolri aktivně, prostudov1la teorii lipidového

metabol izmu, enzymologii a pďobiochemii vzniku diabju Wpu 2, Plazmu diabetikri

zpracovávala preparativní chromatografií na tenké vrstvě a derivatizované extrakty mastn1fch

kyselin ana\yzďvala na chromatšgrafu Agilent 78790 A. Vyhodnocovarrí zá'nama

z plynového chromatografu provádělá pomocí"speciálního -v;ipočetnílg 
s9ftware v MS Excel,

statistické vyhodnocení pak prováděla.pomocí software Síatistica 7.0. Experimentální data

použila k v;ipoětu obsahu a.,,i".ti ffziollgi.oy.n mastnych kyselin v jednotlivfch lipidov1ich

frakcích a ke stanovení aktivity lipogenn ích. enzylrnťr Ťyo irodnoty graficky zpracovala do

pŤehledn;fch tabulek a obrénktl a^práved1" :.il.í' statisiické vyhodnocení. Zde se objevily

urěité problémy, které byly 
'pí,ou"ny 

jel menší samostatno'ti u Ťešení experimentálních a

interpretačních aspektri zaďania bylo ;"i'é některá měŤení a vyhodnocení opakovat a opravit.

PŤiložen é gtafy dokazují , že orientace v lipidovém metabolizmu diabetikri je velmi

naročná a podrobná interpretáce všech korelaci by byla neum!ryc. rozsíú.ilá. Proto se

diplomantka zab1fvala pouze korelacemi, které by mohly mít klinickou a diagnostickou

využitelnost. Popsala souvislost zqfšené koncentrace cyotoxickeho palmitátu ve frakci

vo1n;ich mastn;ich kyseli., , .,oy,okyrnaktivitním index.* d. novo lipogeneze.DáIe prokío'ala

sníŽení obsahu všech mastn;fch kyselin ve frakci esteru cholesterolu a zqišení obsďru

esenciá1ních kyselin ve frakcí oiu.ytglycerolri u diabetikri typu 2. S touto změnou souvisí i

odlišné aktivity lipogenn ích eruzymti v těchto frakcích. Vzhleáem k tomu' že ďiacylglyceroly

inhibují prenoš inzulinového signálu, je možn é, žetato frakce mriže mít diagnostick;i vyznarrt

pro včasnou predikci metabolického syndromu a prediabetu.

V pŤedlo ženépráci jsem naležIněkteré nldostatky, napŤ. 
''u't.'. 
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diabetologie.. je neripl ny, giafy 5.18.5.2 2 maJínesprávně uvedéno Aktiva.... místo Aktivita....'

v seznamu 1ite,atuďje baácr*a''i autorťr pomlčkou.nezvyklé a zÍejmě nesprávné.

Teoretické informace diplomantka čerpala ,ě 4I Hterárních zdrojri, pÍevá ně

zahranérrích a prokánala dobrou orientu.i 
" 

této problematice. Závérem mého hodnocení

mohu konstato vat, žeqfsledky její práce jsou pŤínosne a jejich diagnostická využitelnost bude

podrobně diskutov žna astudována na KBBV ina německém pracovišti.

Práci doporuěuji k obhajobě' protože splřuje všechny formální požadavky kladené na

její vypracováni a predloženou práci hodnotím známkou
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