
Posudek na disertační práci Mgr. Martiny Rombaldové, 

„ Metabolipidomic profiling of white adipose tissue by UPLC-MS/MS“

vypracovanou na Fyziologickém ústavu Akademie Věd a Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy, ve studijním programu Analytická chemie. 

Předkládaná disertační práce řeší problematiku stanovení škály lipidů a metabolitů pomocí 
technik UPLC v kombinaci s detekcí hmotnostní spektroskopií v biologických vzorcích, 
zejména pak v tukové tkáni. Tyto techniky jsou v současné době velmi vyhledávané, jelikož 
umožňují komplexní studium biologických systémů.  V relativně rozsáhlé úvodní části práce 
poskytuje přehled charakteristik a metabolismu tukové tkáně, popis metabolitů a lipidových 
látek a dále podrobný přehled analytických metod souvisejících s řešenou problematikou. 
V rámci experimentální části této práce byly nejprve vyvinuty a optimalizovány analytické 
metodiky pro stanovení acykarnitinů a aminokyselin. Následně byla také vyvinuta metodika 
pro stanovení nově objevených lipidových molekul ze skupiny PAHSA a FAHFA. Dále byly 
tyto metodiky využity pro studium metabolismu tukové tkáně v souvislosti s obezitou, s 
prozánětlivými charakteristikami a vlastnostmi makrofágů v tukové tkáni a s omega3 PUFA 
suplementací. Byly také analyzovány lipidové mediátory v netradičních biologických 
materiálech, jako je mateřské mléko. Zde byla prokázána přítomnost benefičních PAHSA a 
FAFHA látek po konzumaci omega3 PUFA.

Práce je relativně dobře koncipovaná a srozumitelná, nicméně jsem narazila na několik 
formálních nedostatků:

- Dizertační práce by měla obsahovat vymezení „Cílů“, jak je obvyklé u každé vědecké 
publikace

- Ačkoli není práce souhrnem publikací a je sepsána v plném rozsahu, uvítala bych 
přílohu s publikacemi, které jsou podkladem k obhajobě práce 

- Tabulky by měly mít jasný jednoduchý název, který je nad tabulkou, ostatní 
informace, jako vysvětlení zkratek apod., by mělo být uvedeno malým písmem pod 
tabulkou

- Přehled analytických metodik u jednotlivých kapitol v části „Results“ není vždy 
úplný. Zařadila bych zde alespoň krátce i design a metodiku experimentů s buněčnými 
kulturami případně s dietními intervencemi u zvířecích modelů. 

Jinak je řešená problematika velmi aktuální a dobře zpracována. Otázky a připomínky, 
které bych ráda diskutovala, jsou tyto:

- Acylkarnitiny jsou v poslední době často skloňovány v souvislosti s obezitou. Je 
známo proč a kdy se uvolňují do plasmy? Je známo nebo existuje nějaká hypotéza, jak 
souvisí jejich plasmatické hladiny s poruchami metabolismu u obézních a proč některé 
AC (např. s lichým řetězcem) korelují (nebo souvisí) s metabolickým syndromem a 
insulinovou rezistencí?

- Na str. 72 je zmíněno, že identifikace „izobarů“ je důležitá, ale zároveň složitá. 
V Tabulce 6 je pro ně vždy jeden interní standard. Jak jsou tedy identifikovány isobary 
v této práci, jak je uvedeno dále? Byl vytvořen nějaký jiný vnitřní standard? 



- Při validaci metodiky pro acylkarnitiny (AC) je zmíněno, že některé byly odstraněny 
z validace kvůli kvalitě píku (str. 74). Znamená to, že tyto AC nebyly v další práci 
analyzovány? Pokud byly analyzovány, jaká je spolehlivost (chyba) jejich měření?

- Pokud jsem pochopila správně, v kap 3.2.3.2 je uvedeno, že M1 makrofágy podporují 
u adipocytů vyšší reesterifikaci, zatímco M2 makrofágy podporují vyšší lipolytickou 
aktivitu, což je benefiční. Obecně se ovšem usuzuje, že obezita u lidí je spojena se 
zvýšenou basální lipolýzu a toto zvýšení je celkově pro organismus nevhodné. Navíc 
vyšší „cyklování (reesterifikace)“ mastných kyselin (neboli „futile cycle“) se 
předpokládá jako benefiční mechanismus u konceptu „zdravého“ adipocytu. Jak to 
tedy lze chápat v souvislosti z M1 makrofágy a jejich podporou reesterifikace a M2 
makrofágy a podporou lipolýzy? 

- V kapitole 3.4.3.4. (Fig. 28) výsledky naznačují, že makrofágy produkovaly dokonce 
více DHAHLA než adipocyty, ovšem při vysoké dávce 300uM DHA a LA. Byl tento 
experiment proveden i s dávkou stejnou jako u adipocytů (tedy 10uM)? Nebo 
obráceně u adipocytů s dávkou 300 uM DHA a LA? Je možné porovnat kolikrát méně 
DHAHLA tedy makrofágy produkují? Je známo jaká je fyziologická koncentrace 
DHAHLA v tukové tkáni?

Z předložené disertační práce je zřejmé, že studentka vykonala velké množství kvalitní
experimentální práce a prokázala dobrou znalost řešené problematiky a schopnost
samostatně vědecky pracovat. Oponovaná práce je navíc podložena nadprůměrnou publikační 
aktivitou (6 článků v impaktovaných časopisech). Celkově je disertační práce Mgr. Martiny 
Rombardové odborně kvalitní a odpovídá kritériím kladeným oborovou radou Analytická 
chemie na disertační práce. Proto doporučuji přijmout práci k obhajobě.
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