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Glutathion je nejd ležltější hydrofilní, nebílkovinn , intracelu!ární antioxidant. S ohledem
na jeho rjčast v mnoha procesech je zna|ost jeho hladin zce|a zásadní. Proto je i v praxi pro jeho

stanovení používána celá Ěada metod. Vzhledem k jeho snadné oxidaci je ale také nutné zajistit
správné preanalytické zpracování biologického materiátu tak, aby byly zachovány jeho skutečné

hladiny. Právě touto problematikou se zabr/vala pÍedkládaná diplomová práce.

Hlavním cílem laboratorní práce dipIomantky bylo zjistit, do jaké míry mohou b'/t v'/sledné

stanovené h|adiny glutathionu ovlivněny druhem, popr. sílou deproteinačního činid|a, a také

podmínkami skladování biologického materiálu. K tomuto čelu studentka testovala změny

koncentrací glutathionu v homogenátu potkaní jaterní tkáně, která je obecně považována jako

jedna z nejs|ožitějších s ohledem na bio!ogickou matrici. Autorka v práci popisuje v'/s|edky

pocházející z testování nejčastěji používan'/ch kyseIin trichloroctové, meta-fosforečně

a sulfosalicy|ové, pňi nichž zjistila, že koncentrace i druh kyseliny v znamn'im zp sobem ovlivĚuje

naměĚené hodnoty koncentrací. Neméně dri|ežit'/m v'/stupem pĚedkIádané práce je také prŮkaz

ve!mi rychlého rozkladu redukovaného g|utathionu v jaterním homogenátu pri nesprávném

a d|ouhém sk|adování. Toto mrjže byt jeden z hIavních problémŮ napĚík|ad pri nutnosti
současného zpracování mnoha vzorkŮ v jednom časovém interva!u.

Pri iešení diplomové práce se dip|omantka nejprve seznámita s principem

spektrofluorimetrického stanovení glutathionu a s postupy zpracování bio|ogického materiá|u.

Následně studentka testovala rtjzné roztoky kyseIin a po deproteinaci kromě stanovení hladin

glutathionu měĚi!a také koncentrace zbytkornich protein . Po počátečních problémech

se zavedením metod dipIomantka již během da|ších experimentri pracovata pĚesně a odpovědně,

a v./sledkY, ke kten/'m dospě|a, vhodně lnterpretovala. Diplomová práce je č|eněna dle obvyk|ého

schématu, rozsah je dostatečn , text je sepsán pĚehIedně, srozumitelně, koncisně a je pňiměieně

doplněn obrázky, grafy, tabuIkami a citacemi. Citace pocházejí pÍeváŽné z recentních zahraničních

č|ánk , V porovnání k nimž diplomantka své v'isIedky i detailně diskutuje.

Diplomová práce Bc, Zuzany Chmátalové splĚuje všechny privodně kladené cíle, ce|kově ji

považuji za zdaĚiIou a doporučujiji k obhajobě.
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