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Chromatografická a hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů novorozeneckého mázku 
 
Rozsah práce 
Předložená disertační práce je vypracována v kratším pojetí a skládá se tedy z úvodu a 
teoretické části, přehledu cílů, experimentální části s výsledky, závěru, přehledu literatury a 
příloh.  
Předkladatelka je první autorkou na dvou publikacích v Journal of Lipid Research a Analytical 
and Bioanalytical Chemistry a spoluautorkou na dalším článku v Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, přičemž podíl Mgr. Vavrušové na výsledcích v jednotlivých 
publikacích je explicitně definován v seznamu publikovaných prací jako 85%.  
Celá práce je psána anglicky, anotace pak v češtině. Úprava práce plně vyhovuje obecným 
formálním požadavkům kladeným na disertační práci. Z pohledu stylu se některé pasáže 
textu opakují a některé reference  jsou vedeny duplicitně (např. 131 a 135 nebo 166 a 177). 
 
Cíle 
Hlavním cílem práce byla charakterizace lipidů v biologických vzorcích novorozeneckého 
mázku. Za tímto účelem předkladatelka zpracovala komplexní projekt zahrnující přípravu 
vzorků, syntézu standardů, přípravu a optimalizaci metod pro GC, LC i MS, vyhodnocení 
ionizační a fragmentační charakteristiky standardů i nových sloučenin, a sepsání vědeckých 
publikací. Celý postup projektu je přehledně prezentován na obrázku 12. 
 
Teoretická část 
Teoretická část je napsaná ve vhodném rozsahu, zabývá se kapalinovou i plynovou 
chromatografií, lipidy i hmotnostní spektrometrií v detailem respektujících finálně použitou 
hlavní metodiku, a objasňuje biologické podklady projektu rešerší o novorozeneckém 
mázku. 
 
Experimentální část 
Experimentální část je pouze rozpis syntéz, výpis metod a hodnot použitých parametrů. 
Komentáře k experimentálním podmínkám jsou z velké části zahrnuty ve výsledcích. 
 
Výsledky a diskuze 
Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně a odrážejí oba publikované články. 
Postrádám ale alespoň kousek vlastní diskuze, neboť část 2 je víceméně detailní popis práce 
a výsledků. Také by bylo vhodné ukázat vlastní struktury v pasážích interpretujících MS 
spektra. 
 
Otázky: 

1. Pro extrakci mázku byla použita modifikovaná metoda Bligh-Dyer. Jelikož jsou α- i ω-
OAHFA sloučeniny s volnou karboxylovou skupinou, proč jste neuvažovala o 
okyselení fází? 
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2. Píšete o potenciálních efektech nových lipidů v oblastni antimikrobiální ochrany. Byl 
již některý z těchto velmi dlouhých lipidů testován na biologické účinky? 

3. Píšete o „295 molecular species of Chl-ωOAHFAs in 59 chromatographic peaks“. 
Můžete odhadnou průměrný počet isomerů v peaku a případně navrhnout postup, 
jak je oddělit? 

4. Pro LC-MS jste použila C18 kolony. Neuvažovala jste nad použitím kolon se 
stacionární fází na bázi C30 a nebo fenyl/hexyl pro takto dlouhé/sterolové struktury?  

5. Isomerní α- i ω-OAHFA jste rozpoznávala díky specifickému fragmentu [HFA-H-
HCOOH]-, obr. 20. Můžete odhadnout, jakým mechanismem tento fragment vzniká? 
Šlo by tento postup použít i pro identifikace minoritních methyl-větvených OAHFA?  

Závěr: 
Předložená práce řeší analytický problém separace a identifikace zcela nových lipidů 
z lidského materiálu. Byly identifikovány nové lipidové třídy cholesterol esterů ω-(O-acyl)-
hydroxy mastných kyselin (Chl-ωOAHFAs) a zástupci α- a ω-(O-acyl)-hydroxy mastných 
kyselin (OAHFAs).  
Za důležitý přínos analytické chemii pokládám vývoj a hlavně optimalizaci metodiky pro 
zcela nové třídy lipidů. Pozornost si zaslouží například optimalizace APCI parametrů pro 
vhodnou termální dekompozici analytů nebo komplexní identifikace a interpretace spekter 
700(!) nových sloučenin včetně informací o polohách dvojných vazeb. Důležitý je také přínos 
pro oblast fyziologie a biologie člověka, neboť byly objeveny nové metabolity s potenciáně 
biologicky prospěšnými vlastnostmi. 
 
Cíle práce byly splněny, zahrnuté publikace, komentáře a výsledky dokazují, že 
předkladatelka je seznámena s problematikou v této oblasti a je schopna tvořit a aplikovat 
LC-MS metody i vědecké projekty. Disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  
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