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Bc' Lucie VoboĚilová: Stanovení aktivit desaturas a elongas v p|azmě nemocn ch s akutním

, koronárním syndromem

Dip|omová práce Lucie VoboĚilové se zab'fvá stanovením vyšších mastn'fch kyse|in v p|azmě

pacient s pozitivní koronarografick,/m ná|ezem a dobrovo|n'/ch dárc krve. Práce je pieh|edně

čIeněna, obsahuje 70 stran textu, 5 stran pĚí|oh, 19 obrázk a 5 tabu|ek. V teoretické části se autorka

zab'.ivá problematikou metabolismu lipidri a ateroskler6zy. Dá|e je teoretlcká část věnována

tenkovrstvé a p|ynové chromatografii.

Experimentá|ní i v./s|edková část dip|omové práce jsou vedeny formá|ně pÍeh|edně a svědčí o

ve|kém objemu práce, která by|a experimentá|ně provedena. Po jazykové stránce je práce na dobré

rovni.

K práci mám některé pňipomínky.

V teoretické částl se zab,/váte pĚib|ižně na osmi stranách tenkovrstvou a p|ynovou chromatografií.

Většinou se jedná o učebnicové pojetí, navíc čerpáte z více jak deset Iet staré |iteratury. Ke svému

experimentu jste využíva|a moderní kapa|inov'/ chromatograf, a|e vteoretické části popisujete

detektor, kter'/ je napojen na zapisovač. V dnešní době je jak k Ěízení chromatografu, tak také

k integraci ploch a v./šky píkŮ, využíván počítač.

Ve v,/s|edkové části uvádíte, že do studie by|o zahrnuto 2tzdravych dobrovo|n'/ch dárcrj krve ve věku

40-63 let. Domníváte se, že lidé ve věku 40.63 |et, s prŮměrn'Ím BM| 30,11, jsou zdraví?

Pro porovnání koncentrací jednot|iv.fch mastn'fch kyse|in mezi pacienty a kontro|ní skupinou

používáte Student v t-test, testova|a jste norma|itu?

Je k dlspozici nějaká pub|ikace, která porovnává poměr 1.8:1/18:0 se skutečnou aktivitou 9-

desaturasy, poměr 1.8:0/16:0 se skutečnou aktivitou e|ongasy apod.?

V diskusi popisujete v'/s|edky, které jsou pĚeh|edně uvedeny v tabu|ce, navíc některé korelace jsou

očekávané. Lze napĚík|ad očekávat, že jednotlivé mastné kyse|iny budou kore|ovat s fosfo|ipidy a

triacylglycero|y, když jsou jejími součástmi.

TabuIky v pĚí|oze jsou zv|áštně nazvané: ,,V1Ís|edky zák|adní biochemie a ridaje vzork ,{.
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