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Předtožená studie má ce|kem 58 stran (včetně |iteratury); je k|asicky dě|ená:

Úvod (ce|kem 23 stran) popisuje s|oŽení a transport p|asmatických proteinů a
|ipoproteinů a metabo|ické aspekty exogenní a endogenní cesty a osud
cho|estero|ových částic v organismu. Práce dále stručně popisuje i k|inické aspekty
řešené prob|ematiky: k|asifikaci dys|ipidemií. Da|ší část úvodu dip|omové práce se
zabývá matrixovými meta|oproteinazami (MMP) - strukturá|ními aspekty a
jednot|ivými typy MMP; v téo části jsou popisovány i rŮzné patofysio|ogické
situace, které osud MMP ov|ivňují' Nakonec tohoto souboru, autorka popisuje ro|i

PAPP (pregnancy - associated p|asma protein = protein přítomný .v p|asmě během
těhotenství).

Na základě pře|oŽených výše uvedených skutečnostÍ (vychází se přitom dá|e i z
ce|kem 32 citovaných prací) autorka charakterizuje cíl práce a metodické postupy,
které umoŽni|y zÍskat výs|edky k jednot|ivým řešeným otázkám:

a) studium MMP v séru pacientů s diagnosou dys|iproproteinemie řešeno
pomocí zymografie,

b) stanovení koncentraci různých MMP u tohoto souboru pacientů a porovnat
s.kontro|ní skupinou pacientů: kromě toho by|y u všech pacientů stanoveny
zák|adní charakteristiky lipidového profi|u (cho|estero|, HDL, LDL a
triacylglyceroly)

c) stanovení PAPP těchto pacientů

d) výše uvedené hodnoty by|y dá|e s|edovány po jejich ovlivnění:
1) dietou,
2) farmakologicky



Metody a soubor pacientů jsou popisovány v práci dostatečně. umoŽňují kaŽdému,
kteý bude na práci v budoucnosti navazovat, aby se jednoznačně dozvědě| která
metodika a jaká případná modifikace by|a pouŽita při stanovení daného
metabo|itu či příslušné MMP, stejně jako kteří pacienti byli v rámci této dip|omové
práce s|edováni' V této části je i jasný popis statistické analysy získaných
výsIedků.

Výsledky: výše popsané přístupy přines|y jednot|ivé výs|edky, které jsou v práci
dokumentovány nejen v klasických grafech (ako průměr s SEM, - ce|kově 20), a|e
i vrůzných tabulkách (ce|kem 11); všude je nejen počet přís|ušných pacientů
pro danou hodnotu, a|e z příslušené dokumentace jasně vyp|ývají i signifikantní
či nesignifikantní rozdí|y'

Práce je zakončena stručnou, ale výstiŽnou několika stránkovou diskusía nakonec
jsou shrnuty v závěru získané výs|edky.

PředloŽená dlplomová práce splňuje veškeré nároky na práci kladenou, |ze ji
charakterizovat jako studii, která přináší nový poh|ed na klinické |aboratorní
přístupy k různým typům dys|ipidemií: autorka vychází z dnes jiŽ k|asícky
přijímaným ana|ysám - cho|estero| a jeho proporce v HDL a LDL frakci a stanovení
koncentrace triacy|g|ycerolů, kterou dop|ňuje moderními a v k|inické biochemii
dosud neprováděnými postupy detekce MMP: soustředi|a Se na MMP 3 a MMP
9 a měření dá|e dop|ňuje stanovení PAPP - A.

Práci je proto moŽno vysoko hodnotit: je zřejmé, Že v přístupech k řešené
prob|ematice se odráŽí nejen osobní něko|ikaletá |aboratorní zkušenost Kateřiny
Zikmundové, a|e i moŽnost využívat obrovský laboratorní potenciá| Ústavu
k|inické biochemie a patobiochemie UK - 2.LF a FN - Moto|. Věřím proto, Že
v dip|omové práci získané výs|edky budou nejen pouŽívány při |éčení
dys|ipidemických pacientů, a|e tento materiál bude dá|e připraven pro otištění
v přís|ušném časopise, a|e ty nové, netradiční |aboratorní přístupy řešení
dys|ipidemií moh|y být vyuŽívány i v da|ších |aboratořích klinické biochemie'

Na zák|adě vŠech výše uvedených skutečností |ze proto jednoznačně doporučit,
aby přěd|oŽená dip|omová práce by|a obhájena v rámci veřejného Yízení a po
jejím úspěšném ukončení navrhuji aby, podle příslušných zákonů a splněni
da|ších povinností byl Kateřině Zikmundové udě|en titul Mgr.

Navrhuji dá|e, aby v rámci obhajoby by|y diskutovány následující otázky:

1) Jaké metodické postupy by mě|y být pouŽity při klinické laboratorní analyse
dyslipidemických pacientů a které da|ší postupy _ jak vyp|ývá z práce, by
moh|y být dá|e využÍvány



2) Byly stanoveny hodnoty PAPP
zařazení (a u jakých pacientů)
rutinních přístupů
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