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diplomové práce Jany Kodydkové

Aktivita antioxidačních enzymů u pacientů v sepsi

Cíl práce:
Cílem práce bylo jednak zavedení metodik pro stanovení aktivit enzymů glutathionreduktasy,
glutathionperoxidasy a paraoxonasy' a d,á|e sledování těchto aktiřt v krvi pacientů
s diagnostikovanou sepsí a párovaných kontrol.

Rozsah práce:
Celkem 80 stran, včetně schémat, 30 tabulek, 3 obrázky,9 grafu a 100 citací literatury.

Popis práce:
Literární přehled je zaměŤen na problematiku volných radiká1ů a jejich souvislost sřadou
chorobných stavů. Další část popisuje oxidační stres a některě leho projevy, včetně
antioxidačních mechanismů.
V kapitole Materiál a metody jsou detailně popsány principy metod, pouŽité pracovní
postupy, způsob hodnocení výsledků apoužité statistické hodnocení.
Výsledky jsou podrobně uvedeny aznéaoměny v přehledných tabulkách a grafech.
Diskuse je zaměřena na vzájemné vztahy mezi aktivitami antioxidáčních enzymtl avybranými biochemickými parametry, a ďáIe na srovnání jejich hodnot u |acientů s různým
stupněm onemocnění a kontrolních osob.

Hlavní rýsledky a závěry diplomové práce:
1) U glutathionperoxidasy byly zjištěny sníŽené aktivity enzymu u pacientů v sepsi' které se suzdravováním pacientů zvyšovaly' avšak nedosáhly hodnot zďravých kontrol. Aktivita
enzymu korelovala positivně s koncentrací selenu a negativně s konóentrací C-reaktivního
proteinu.
2) Glutathionreduktasavykazovala u septických pacientů zvýšené hodnoty aktivity, které se
s uzdravováním přiblí žily k fysio l o gi ckým hodnotám.
3) U paraoxonasy byly zjištěny sníŽené hodnoty aktivit u pacientů podobně jako uglutathionperoxidasy, s uzdravováním se rovněž pŤib|ížI\y k hoánotám kontrolních osob.Aktivita enzymu korelovala positivně s hladinou celkového, HDL i LDL cholesterolu a
negativně s koncentrací C-reaktivního proteinu.
Získané výsledky naznačuji moŽnost využití zavedených metod při sledování některých
patoIogických stavů.

Připomínky a dotazy k diptomové práci:
K práci nemám podstatné připomínky, pouze k vyjádření výsledků v tabulkách - zbytečnějsou uváděna dvě desetinná místa, obvykle se vysiědek vyjaáiuje na tři platné čís1ice. Totéžplatí i o korelačních grafech. Dále mám několik upřesňujíóích dotazů:
Str.27, odst. Selen a hladina glutathionperoxidaiy - vkterých proteinech je ještě obsažen
selen?
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StI. 39, kap. 6.2 - proč jsou uváděny parametry, které už dá|e nejsou diskutovány? Jedná-
se o celkový popis studie, byly měřeny i Na*, K*, Ca2*, Mg'*, Cl-? Např. pafaoxonasa
popisována j ako Ca-dependentní enzym.
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Str. 53, kap. 6.5.5 - které korelační koeficienty byly pouŽity k výpočtu?

Závér:
Diplomová práce přinesla některé nové poznatky o parametrech oxidačního stresu u septických
pacientů. Pro řešení problematiky autorka zaveď\a naročné vyšetřovací metody pró meiení
enzymových aktivit. Výsledky jsou přehledně a pečlivě dokumentovány. Diskusele věcná a
ukazuje na dobrou připravenost autorky řešit v budoucnu výzkumné problémy. Literární
přehled dobře dokumentuje sledovanou problematiku.
Po formální stránce je diplomová práce peělivě zpracována a má dobrou stylistickou úroveň.

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě
a kladné vyÍízení žádosti o přiznání akademického titulu Mgr. Hodnocení navrhuji
stupněm ,,výborně...
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