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7a cí|své dip|omové práci si studentka zvo|ila stanovit obsah nasycenlch a nenasycenfch

mastn.fch ryseiin-ve všech tríd;;h p|azmatickfch |ipidťr. Jedna|o se o fosfolipidy,

diacy|g|yceroly, volné mastne fys"íiny, triacylglyceio|y a'estery cho|este1o|u. Pro svou práci

pouŽi|a p|ynovou chromatog,atií. Ýrástnim uyžr.ú'.nnfm cílem práce by| vfpočet aktivity

desaturáz a e|ong ázveus..n tiioácrr IipidŮrfiyil.í"ocení jejich-závis|osti na klasickych

biochemicklch parametrech. v iaucru'pracá rncto bft statiitické vyhodnocení vfs|edk a

posouzení jejicli lripaone pouŽite|nosti pro diagnostické uče|y.

V teoretické cásti autorka dosti široce podala charakteristiku |ipidťr. ZdŮrazni|a d |eŽitost

frakcí |ipidu, zablvala se syntézou i odbouráváním mastnych kyse|in, prob|ematikou

|ipoproteinu' cári nás|edovárv riapito|u o inzulinu - biochémie, rjčinky. Nastíni|a biochemickou

problematiku dásaturáz a elongai, i"i1.1 t]|ohu zafyzio|ogickllch podmínek iv metabolismu

diabetika. Podala stručnf piehi,ed o diaoetu, jeonotíiuy.t. typéch, o inzu|inové rezistenci,

vztah inzulinu i frakcí |ipoproteinťr k rezistenci.

Da|ší kapito|y by|y věnovany-cnromatografii, principu, rozdě|ení na jednotlivé metody

(kapa|inová, p|ynová). tyqy rypáo.í, p6p.is jdJnotrivych metod - jejich pĚedností i rťrzné

nároěnosti. Pro spo|eh|ivé v1isiedky je nutná uvbrat i,pŤimě,Íen! detektor. Zpracovních

technik p|ynové chromatografie uv.ebla tyto metooy: átuční, frontá|ní, vytěsĎovací.

Studentka vyšetii|a 19 anonymních vzorkťr p|azmy diabetikťr (TŮbingen, Německo) a 18

zdravych dobrovolníkťr (Paráubice). pomoci pÚn.íve.chromatografie proved|a stanovení

lipidťr, frakci, vo|nych mastnicn ry,"tin, o"'Ji.iráz, e|on gáz aoatsictr hodnot spektra |ipidťt.

Pak v grafectr tčíše|ně v tabu|káih uvedla vÝsleoky a jeÍch statistickou charakteristiku.

V diskusi (3 strany) vyhodnocuje své vys|edky s literárními udaji. Diabetes je nejen

charakterizován poruchou *átáoo|ismu gtuxozy, ale je spojen Í s poruchou lipidového

metabo|ismu. lnzu|inova r".istence vedJk vfráznému uvoÍnění mastnlch kyselin. Po

kompenzaci oiaoátu oocn aziinesníŽení r.raáinv-mastn ch Řyse|in @Ž ě 2OYo), Na podk|adě

svych vfs|edkrlr pak autorxaJoiuáťí hypotezu, Že obsalr esenciá|ních mastnlch kyse|in

v esterech cho|estero|u ie niisi o ilo%.u diabetik , a to sníŽením |ecitin.

cho|estero|acy|transferázy. Tento enzym *uz" pod|áhat g|ykaci, a tím.se sniŽuje jeho 
'

aktivita. Dá|e autorka prokázal sníŽeni axtivity eno|ázy a áésaturázu dekompenzovánfch

diabetikťr , coŽmťrŽe b t ve Ji"h; ke zvysáné*u obsahu nasycenych mastnlch kyse|in

produkovan.fch tukovou tkání. Autorka p.or*ižáiá vysoké rrráoínv díacy|g|ycero| v p|azmě

obou typťr díabetikťr , coŽsama spojuje s poructrou inzu|inového signá|u, aktivací

ceramidovych drah a touto cestou í s aktivací apgptÓzy.

Y závéruautorka zdŮrazťlrje svou metodiku, zpracování vfs|edkŮ pomocí vícerozměrnfch

prťrzkumovych technik . *non"m širší 
"n'v,'ilué 

poruc1ry zpťrsobené diabetem (nejen

e|ongázy a desatu rázy,are ilecitin.cho|e,té.or".vtiransteiázu,hormon-senzitivní 
|ipázu či

l i pop"rotéi n ovo u I i pázu jed not| iv1ych org á n u)'



V seznamu pouŽité |iteratury je 41 citací, z nich je 8 recentních (v pos|edních 3 |etech).

1. Práce splni|a stanovené cí|e zadání. 
ské práce.2, Prenleá'ti6iát'ry je obsáh|f, citovány jsou.čejne.99

3. obsahová i formarni jránŘá i" ve-tmídobrá. Anglic[Ý a.b9tr3kt vyhovující.

4, Studentka pÍistoupira zoápou.eonc k experimentálnÍ práci. Zvoli|a si obtíŽnou

metodku, stanovení mnoha parametr.:,. Hoonotím jak preciznost práce, tak rovněŽ

vlstiŽná grafická zobrazení. ...- l:-|^-^r'Al. ^'Áni |aVt"ll lrřifťr nar|ostatek
5. Práce je kvalitní, odpovídá kritériím pro dip|omovo.u práci. Jako urěit1| nedostatek se

mi jeví poměrně rych|á tvorba hypotéz 
" 

oduo'ování moŽnfch patomechanism (viz

v|astní závěr), a to na podk|adě pouié vtastních vfs|edkťr 1to oianetikŮ a 18 zdravfch

kontro|). V sezna*u ,Ř,.tek nejsou uvedeny všechny zkratky (napĚ. EcH).

Elomovou práci doporučuii k obhaiobě.
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