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Diplomová práce Bc. Petry Domašinské nazvaná ,,,Dynamika hladin homocysteinu
a dalších aminothiol u pacientri po zavedení stentu do koronárního Ťečiště.. si stanovila za cíI
stanovit hladiny aminothiolri u pacientri podstoupivších perkutarrní koronární intervenci,
zhodnotit jejich vztah kprognÓze pacienta a porovnat získané qisledky s v;isledky již
publikovan;fmi v literatuŤe.

Diplomantka v vodu teoretické části diplomové práce stručně a věcně
charakterizova|a aterosklerÓzu, její manifestaci v podobě ischemické choroby srdeční
a léčebné postupy pŤípadné ischémie myokardu.

Dále pŤehledně popsala morfologii a fyziologii cév a cévního endotelu' proces
aterosklerÓzy, ischemickou chorobu srdeční a její klinické projevy.

Velmi pěkně je popsána patogeteze aterosklerÓzy včetně podrobného a nžzomého
popisu vzniku aterosklerotického plátu v cévách. Dále diplomantka shrnula jednotlivé
rizikové faktory ateroskle rÓzy .

V další části teoretické části shrnula pŤehled vlastních aminothiolri, jejich
metabolizmus' vztah k aterosklerotickému procesu a možnosti jejich stanovení.

V poslední části je pŤehledně popsarra perkutánní koronární intervence i s popisem
běžně v klinické praxi používan;fch stent . Y závéru jsou zminény publikované študi.
o prognostickém vyznamu hladin vybran;ich aminothiol u pacientri po perkutánni koronární
intervenci.

Teoretické informace diplomantka čerpala z 51 |iterárního zdroje a prokánala dobrou
orientaci v dané problematice.

K teoretické části diplomové práce mám následující pŤipomínky:

. V seznamu použitychz|<ratek je zaměněn česk;i pŤeklad zkratek HDL a LDL.
- Str. I 5, kap. I .3.: do skupiny kardiospecifick;ich enzymri diplomantka

zahrnu|a i troponiny, myoglobin a ischemií modifikovany albumin. Jedná se
o proteiny bez etuymové aktivity aŤadí se mezi kardiální markery.. Str. |7, kap. 2.l.: pŤeklepy ve slově artritida a erythematodes.

. Str. 26, kap. 3.l.: chybně uvedena familiární tnacyglyceridémie namísto
hypertriacygklyceridémie; dále pŤeklepy ve vyrazech disgamaglobulinémie
a lipodistrofie.
Str. 28, kap. 3.1.: pŤeklep ve slově ,,remnants..
str.29, kap.3. 1.: pŤeklep ve slovech cholesterolémie, HDL; v rutinní praxi
biochemické laboratoŤe se ke stanovení lipidri běžně používqí fotometrické
enzymové metodY, Íro chromatografické metody.
Str. 32, kap. 3.2.: pŤeklepy ve vyrazu,'postsprandiální...
Str. 33, kap. 3.4.: chybná z|<ratkavlDl.
Str. 37, kap. 4.I.: pŤeklep ve slově methylenhydrofo|át a nesprávně uvedeny
methylcyanocobalamin.
Str. 45, kap. 5. pŤeklep pŤímo v názvukapitoly



Experimentální část diplomové práceje poměrně dobŤe zpracována. Poěínaje popisem
souboru pacientŮ včetně ridajri ze zdravotnické dokumentace, naplánováním odběru krevních
vzork a jejich dalším zpracov.áním.

Součástí experimentální části práce bylo i vypracování HPLC metodiky pro simultánní
stanovení vyše zmiřovan;ich aminothiolri, čehož se diplomantka rispěšně zhostila.

K experimentální části diplomové práce mám následující pŤipomínky:

str. 50, kap. 6.l.: nejsou uvedeny otáčky použité pŤi centrifugaci krevních
vzorkri.
Str. 53, kap. 6.3.: pŤeklep v nénvu firmy Shimadzu a Liebherr.
Str. 55, kap. 6.5.:,,Pfo ana|yzuje tŤeba používat deionizovanou vodu, proto
byla veškerá použitá voda pŤečištěna pomocí UV lampy......nechápu smysl
sdělení.
Str. 66, tab. 19: diplomantka neuvádí u dalších laboratorních parametru
(tukovy metabolizmus, albumin, atd.) pouŽité diagnostické soupravy
a pŤístroj ovou techniku.
Str. 71, Diskuze: pŤeklep ve slově standard

Až na několik vyše zmínénych nedostatk je experimentální část dobŤe zpracována.
Vysledky měŤení jsou velmi dobŤe statisticky zhodnoceny.

V diskuzi diplomantka věcně a stručně shrnula vysledky statistického zhodnocení
souboru pacient a získanych vysledk . Sama uvádí, Že soubor pacientri je poměrně maly na
potvrzení korelace mezi hladinami plazmatickych aminothiolri a kardiologickou intervencí
v podobě implantace stentu.

Y závěru diplomové ptáce diplomantka Sama vyslovuje potŤebu pokraěování této
studie s ohledem na získání většího statistického souboru a na možnost již stávající členy
souboru testovat v delším časovém období po implantaci stenfu. S tímto závěrem nezbyvá než
souhlasit.

U diplomové práce postrádám zhodnocení získan;ich v;fsledkri vzhledem k qisledk m
publikovanym v literatuŤe. Diplomantka literární poznatky sice uved|a v teoretické části, ale
již je neporovnala v diskuzi.

Diplomová práce splřuje všechny formální požadavky kladené najejí vypracování.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
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