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Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů 
 

V disertační práci se autorka zabývala testováním hypotézy zda lipidomická analýza může 
přispět k získání nových poznatků o patogenezi a možnostech zlepšení diagnostiky  
metabolického syndromu, karcinomu a zánětu pankreatu a finálního stadia onemocnění 
ledvin. 
Zvolené téma je v současné době velmi aktuální, vzhledem k velkému výskytu a závažnosti 
těchto onemocnění spojených s vysokou morbiditou a mortalitou. 
 
Rozsah práce: 
Práce má 84 stran textu včetně citací recentní literatury, 16 tabulek a 7 obrázků. Součástí 
dizertační práce je 11 publikovaných článků, z nichž bylo 8 publikováno v časopisech s impakt 
faktorem, ve kterých je Mgr. Staňková autorkou nebo spoluautorkou.  
 
Úvodní část je věnována literárnímu přehledu o současném stavu a významu řešené 
problematiky. Autorka uvádí dosavadní poznatky o metabolismu mastných kyselin včetně 
účasti desaturáz při tvorbě polynenasycených mastných kyselina. Dále o jejich uplatnění jako 
strukturálních komponent membrán, signálních molekul a modulátorů genové transkripce. 
Dále jsou v úvodu uvedeny poznatky o úloze lipoproteinů, oxidační modifikaci LDL částic a 
antioxidačním systému v patogeneze sledovaných onemocnění. Zajímavou částí úvodu je 
kapitola věnovaná použití mnohorozměrné statistické analýzy, zejména diskriminační a 
shlukové (clusterové) analýzy, pro hodnocení získaných dat. 
 
Z dobře a přehledně napsaného úvodu, dokumentujícího detailní znalost sledované 
problematiky, se odvíjejí cíle studií zařazených do disertační práce. 
 
Cíle studií jsou jasně definovány a týkají se detailní analýzy metabolismu lipidů, včetně 
zastoupení mastných kyselin v jednotlivých lipidových třídách, oxidačně modifikovaných LDL 
částic, konjugovaných dienů a  paraoxonasy 1 jako indikátorů oxidačního stresu. Tyto 
parametry spolu s dalšími klinickými a biochemickými údaji byly sledovány u osob 
s metabolickým syndromem, u probandů s různou koncentrací apoB-48, u pacientů s 
chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu a u pacientů v konečném stádiu 
onemocnění ledvin. Originálním přístupem k analýze získaných dat bylo využití 
mnohorozměrné statistické analýzy, která zahrnovala clusterovou analýzu, diskriminační a 
multifaktorovou regresní analýzu. 
 
Metodické postupy a analytické metody použité k řešení studovaných otázek vycházejí 
z dlouhodobých zkušeností pracoviště s vysokou odbornou úrovní, které se studiem 
lipidového metabolismu ve vztahu k rozvoji metabolických poruch dlouhodobě zabývá. 
Autorka disertační práce prokázala, že ovládá široké spektrum náročných laboratorních 
metod. Zvolené metody byly adekvátní k řešeným otázkám a jejich popis je v dizertační práci 
detailně a přehledně uveden. Je nutné ocenit náročné statistické zpracování použité pro 
hodnocení získaných dat.  



  
  
Výsledky jsou zpracovány velmi podrobně a vedle textové části jsou přehledně prezentovány 
v 10 tabulkách. Z úctyhodné série zajímavých nálezů lze uvést: 
1) U osob s metabolickým syndrome byla adipozita pozitivně asociována s hladinami kyseliny 
palmitové, stearové, dihomo-γ-linolenové, α-linolenové a eikosapentaenové v plazmatických 
fosfolipidech, zatímco negativní asociace byly nalezeny v případě kyseliny olejové, linolové a 
dokosapentaenové. 
2) Clusterová analýza ukázala, že je možné u osob s metabolickým syndromem identifikovat 
jedince s vyšším kardiometabolickým rizikem na základě vyššího podílu kyseliny 
palmitolejové, γ-linolenové a dihomo-γ-linolenové a s nižším obsahem kyseliny linolové.   
3) Multivariační lineární diskriminační analýza ukázala, že chronická pankreatitida je spojena 
s poklesem mastných kyselin řady n-6 a se zvýšeným podílem monoenových mastných 
kyselin, vzestupem aktivity Δ9 a Δ6 desaturázy a poklesem Δ5 desaturázy. 
4) Výsledky multivariační lineární diskriminační analýzy prokázaly, že kombinace aktivity 
paraoxonázy 1, katalázy a hladiny oxidačně modifikovaných LDL částic umožňuje s úspěšností 
83% rozlišení pacientů s karcinomem pankreatu od pacientů s chronickou pankreatitidou   
5) U všech sledovaných onemocnění byly zjištěny zvýšené hladiny konjugovaných dienů, u 
některých i oxidačně modifikovaných LDL částic. Naproti tomu aktivita paraoxonázy 1 byla u 
všech sledovaných onemocnění snížená. 
 
Diskuze k získaným výsledkům je obsáhlá a autorka v ní prokázala velmi dobrou znalost 
studované problematiky.  
 
Význam dosažených výsledků:   
Na základě výsledků uvedených v předložené práci, ale i souboru přiložených publikací je 
zřejmé, že použití pokročilé lipidomiky, která spojuje analytické biochemické metody 
s metodami mnohorozměrné statistiky,  poskytla nové údaje, o biomarkerech klíčových 
pochodů uplatňujících se v patogenezi studovaných onemocnění a které by mohly přispět ke 
zlepšení diagnostiky nebo k informacím o průběhu onemocnění. 
 
Připomínky a dotazy: 
K disertační práci nemám žádné kritické připomínky.  
 
- Za nevýznamný nedostatek považuji nesprávně uvedený termín v úvodní části (str. 30): 
„Profily mastných kyselin odrážejí …..enzymatickou (β-oxidace) i neenzymatickou 
(lipoperoxidace) degradaci.“ Správný termín je „enzymovou“ i „neenzymovou degradaci“. 
 
- V souboru osob, u kterých byly zvýšeny hodnoty apolipoproteinuB-48 nad 7,9 mg/l byly 
výrazně zvýšeny koncentrace kyseliny myristové v porovnání se skupinou s nižšími 
hodnotami apoB-48. Naproti tomu celkový podíl saturovaných mastných kyselin nebyl mezi 
těmito skupinami rozdílný (Tabulka 16). Kyselina myristová se váže na N-terminální část 
molekul glycinu a lysinu a ovlivňuje ukotvení proteinů na membránách a má řadu dalších 
biologických funkcí.  Její vliv na rozvoj   kardiovaskulárních poruch je v publikovaných studiích 
značně rozporuplné. Jaký je názor autorky na možné uplatnění  kyseliny myristové na zvýšení 
kardiometabolického riziku zjištěnéhp u skupiny s vyššími hodnotami apoB-48? Má autorka 
údaje o zastoupení   kyseliny myristové u dalších sledovaných onemocnění?  



 
- Konjugované dieny, jejichž zvýšené koncentrace autorka zjistila u všech sledovaných 
onemocnění, jsou iniciální fází lipoperoxidační řetězové reakce. Domnívá se autorka, že 
měření terminálních produktů lipoperoxidace, zejména 4-hydroxynonenalu, který je více 
specifický pro oxidační stres v porovnání se stanovením malondialdehydu, by přineslo další 
poznatky o účasti oxidačního stresu v patogeneze zkoumaných onemocnění?   
 
Závěr: 
Předložená disertační práce řeší aktuální a z klinického hlediska významnou problematiku. 
Studie byly provedeny na pracovišti, kde oblast výzkumu zaměřená na lipidový metabolismus 
má vysokou úroveň. Pečlivé shrnutí současných poznatků o problematice, podrobné uvedení 
metodik a věcná interpretace získaných výsledků svědčí o velkých teoretických i metodických 
zdatnostech autorky a ukazují, že cíle doktorské práce byly splněny a přinesly nové poznatky 
o uplatnění lipidových metabolitů v patogenezi sledovaných onemocnění. Autorka svou prací 
prokázala způsobilost k tvůrčí vědecké činnosti, o čemž svědčí přiložené publikace a 
spoluautorství na řadě dalších publikací. Disertační práce je kvalitní i po formální stránce -  je 
velice pečlivě zpracována a je napsána hezkým slohem. 
 
Posuzovaná dizertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto 
doporučuji práci Mgr. Barbory Staňkové k obhajobě a kladné vyřízení žádosti o přiznání 
akademického titulu „ philosophiae doctor“  (“Ph.D.“)  

  
 

 
V Praze 5. září 2019                                                                         Ing. Ludmila Kazdová, CSc. 
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