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Předložená dizertační práce „Ovlivnění pooperační analgezie typem předoperační a 

pooperační medikace a její objektivní hodnocení. Experimentální a klinická studie“  MUDr. 

Jitky Fricové je výsledkem jejího postgraduálního doktorského studia biomedicíny v oboru 

fyziologie a patofyziologie člověka. Školitelem byl doc.MUDr. M. Stříteský, CSc., 

školitelem-specialistou prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. Dizertace byla vypracována na třech 

pracovištích: na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny l. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní menocnice v Praze, v Ústavu normální, patologické 

a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu anorganické 

chemie, Akademie věd České republiky v Řeži. Dizertace má 65 stran  textu  v češtině 

zahrnujícího úvod a literární přehled o  oxidativním stresu, bolesti se zaměřením na akutní 

pooperační bolest, opioidní analgézii a herniotomii (16 stránek), cíle disertace (1 stránka), 

materiál a metody (8 stran), výsledky (19 stran), diskusi (5 stran), souhrn v češtině a 

angličtině (2 strany), seznam použité literatury (4 strany) a seznam vlastních publikací (2 

strany) z let 2005-2010 (včetně 3  původních prácí in extenso s IF 1,0-1,4, 2x jako první 

autorka, z toho jedna v tisku), seznam zkratek, to vše dohromady ve vázané formě v 1 

svazku. Autoreferát (téze) disertační práce jsou v češtině s anglickým souhrnem, má 23

stránek a osnovu v souladu s řádem doktorského studia biomedicíny §16, odst.3.

Téma této disertační práce je aktuální: je zaměřena na zjištění biochemických změn 

jako objektivních ukazatelů při pooperační bolesti  na preklinické i klinické úrovni a na 

výzkum předoperační a pooperační aplikace opiodů na pooperační bolest u lidí.

Cílem disertace bylo zjistit změny volných radikálů a dalších biochemických 

ukazatelů u mechanické, zánětlivé a viscerální nocicepce u pokusných zvířat a u pooperační 

bolesti (po operaci tříselné kýly) u lidí. V preklinické části byl zjišťován vliv antioxidantů 

(směsi vitaminů A, C, E a selenu), v klinické části byl zjišťován analgetický účinek 

preemptivně aplikovaného morfinu nebo petidinu  na pooperační bolest (po operaci kýly).

Tyto cíle byly splněny za rigorózních podmínek vědeckého experimentu a s použitím  

dvou modelů bolesti u potkanů (opakovaná mechanická bolest aplikací svorek na zadní 

končetiny a laparatomie), u lidí standartní metody VAS hodnocení intenzity bolesti, 
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standartních  biochemických metod (měření spekter lipidů, sacharidů a proteinů a metabolitů 

volných radikálů) a navíc s použitím metody přímého měření volných radikálů a singletového 

kyslíku pomocí elektronové paramagnetické (spinové) rezonanční spektroskopie (EPR). 

Měření byla prováděna v ocasu potkanů při celkové anestézii a v krvi pacientů. Tato metoda 

je prioritní a nebyla nikdy před tím použita.

Byly získány originální a průkazné výsledky: bolest zvyšovala hodnoty  

hydroxylových  radikálů a singletového kyslíku při měření EPR  v ocasu anestezovaných 

potkanů, které se dařilo snížit aplikací antioxidantů. V klinické části byly zjištěny změny  

některých parametrů metabolizmu lipidů, sacharidů a bílkovin, zejména 24 h po herniotomii, 

kdy byly nejvyšší hodnoty VAS  (tedy bolesti), kdy byly výrazně zvýšeny hodnoty CRP  a 

kdy byly i nejvíce zvýšeny hodnoty volných radikálů (ve skupině bez premedikace, nebo po 

premedikaci petidinem).

K předložené dizertaci  mám následující připomínky:

1. Oceňuji snahu autorky  objektivně zjišťovat bolest podle určitých biochemických ukazatelů 

a volných radikálů,  ale podle mě bolest nelze poznat objektivně, objektivně lze zjiš|ťovat 

pouze  projevy bolesti nebo projevy prodělané bolesti (např. při EPR  byli potkani 

anestezováni, takže necítili bolest, zjištěné zvýšení volných radikálů bylo projevem před tím 

prodělané bolesti). Tím nechci snižovat snahu hledat tyto změny, tyto projevy bolesti, pouze 

chci upřesnit jejich interpretaci.

2. Hypotézy (str. 26 dizertace) nejsou formulovány jako hypotézy (např.: „Jak působí bolest 

na organizmus  a je možné tyto změny  změřit a popsat?“ podle mě není formulace hypotézy 

(hypotézou by bylo např. : „Bolest zvyšuje ukazatele volných radikálů v EPR“). Takovou 

hypotézu by bylo možné testovat a potom podle výsledků buď přijmout nebo zamítnout)

3. Ocenil bych kdyby diskuse byla více zaměřena na některé výsledky dizertace – např. o 

preemptivní analgézii lze uvažovat spíš  u petidinu, který už 4h a 40 min  po aplikaci tj v době 

druhého  měření (4. h po operaci) asi nepůsobil, vzhledem ke svému krátkému poločasu, 

kdežto morfin ještě asi ano. Případný preemptivní účinek morfinu mohl být 4. h po operaci  

smíšen s jeho pooperačním působením ještě v této době. 

3. Dizertace si zasloužila větší péči po formální stránce, např. směsice češtiny a angličtiny 

v obrázcích a tabulkách nemusela v dizertaci být, obsah (str. 5) mohl uvádět stránky, rozptyl 

hodnot v obrázcích mohl být uváděn jednotně, zde je uváděn někde jako směrodatná 

odchylka, jinde meze spolehlivosti, někdy ale i jako střední chyba průměru (SEM, té bych 



3

dával přednost). Dále generické názvy farmak se píší zásadně malými písmeny, tedy 

„petidin“, „morfin“, a ne s velkými (Petidin, Morfin).

Disertace obsahuje originální výsledky, které autorka disertace publikovala jako 

původní práce v plném znění ve vědeckých časopisech s IF a které tedy prošly recenzním 

řízením.

Závěrem mohu konstatovat, že předložená dizertace splňuje požadavky §16 řádu 

doktorského studia biomedicíny, tj. je uceleným vědeckým pojednáním se zajímavými a 

metodicky kvalitně získanými vlastními původními výsledky. Disertační práce prokazuje 

předpoklady  MUDr. Jitky Fricové k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení titulu 

„Ph.D.“ za jménem. 

V Praze, 23. listopadu 2010 Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, Dr.Sc.

Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze




