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Stanovení obsahu vyšších mastnych kyselin v EDTA plazmě diabetikri

Bc. Lucie Koukalová vypracova|a diplomovou práci na KatedŤe biologickfch a
biochemick;fch věd FCHT UPa. Tato práce je součástí multicentrické studie organizované
oddělením klinické biochemie LékaŤské fakulty Ttibingen, Německo. Diplomantka
pŤisfupovala k plnění rikolri velmi zodpovědně, aktivně prostudovala teorii lipidového
metabolizmu a patofyziologii vzniku diabetu typu 2. Během experimentalní práce samostatně
Ťešila problematiku identifikace a kvantifikace mastnych kyselin pomocí plynové
chromatografie a použila vypočetní software, ktery umožřoval qfpočet procentického obsahu
i absolutních koncentrací dvaceti $lziologick;ich mastnych kyselin v jednotliv;fch lipidov;fch
frakcích. Tyto hodnoty graficky Zpracovala do pŤehledn;.ich tabulek a obrázkri a provedla
jejich statistické vyhodnocení.

PŤiloŽené graťy dokazují, že orientace v lipidovém metabolizmu diabetik je velmi
obtíŽná. Zptacoviní experimentálních vysledkri diplomantka provedla pomocí metodiky
vícerozměrné statistické ana|yzy velk ch databazí softwarem ',STATISTICA.., a získala Ťadu
signifikantních korelací, jejichž vyznam podrobně analyzovala" Potvrdila jiŽ dŤíve popsan;f
rust koncentrace nasycenych mastnych kyselin v krevní cirkulaci diabetik , hlavně
lipotoxické kyseliny palmitové. Dále nalrezla zvyšené koncentrace krevních diacylglycerolťr,
které jsou nezávislé na kompenzaci glykémie a glykovaného hemoglobinu. Tento ná|ez nebyl
ptozatím v literatuŤe popsán a podle pokusťr na myších je možné, že právě tyto
diacylglyceroly vyvolávají inzulinorezistenci svalovych i jaterních buněk. V diskusi tuto
možnost diplomantka podrobně analyzuje.

Teoretické informace čerpa|a ze 67 literárních zdrojťr, ztoho z 30 cizojazyčnych
publikací a prokazala vybornou orientaci v této problematice. Vfsledky její práce jsou
pÍínosné, naIezené závislosti jsou pŤehledně graficky zpracované a dokládají popisované
změny v lipidovém metabolizmu diabetikŮ typu 2. V;/sledky diplomové práce dokazují, Že
dobrá kompenzaae glykémie a glykovaného hemoglobinu u diabetikŮ typu 2 nemá zásadní
vliv na léčbu dyslipidémie.

Diplomantka splni|a zadání diplomové práce v celém rozsahu a pŤedložila kvalitně
zpracovanou zprávu s velmi dobrou odbornou urovní ke které nemám závažné pŤipomínky.
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