
Oponentský posudek  na  diplomovou  práci -   Bc. Hana  Svěchová  

Vliv  podávání  n-3  polynenasycených  mastných kyselin na ukazatele  zánětů u pacientů s  

dlouhodobou parenterální  výživou  

Studentka  si  vybrala téma  velmi aktuální. Ve své práci porovnává změny při podání  tukové emulze  

SMOFlipid  a emulze  SMOFlipid obohacené o  Omegaven  u stabilizovaných pacientů na dlouhodobé 

domácí parenterální  výživě. 

Práce  je  psána  srozumitelným  a  čtivým jazykem  bez  gramatických chyb.Formálně  perfektní  práci  

doplňuje  přehledné  grafické zpracování,  celkem  8 velmi zdařilých obrázků , 9 grafů a 11 tabulek. 

Pouze u některých  tabulek  by  mohlo  být  rozlišné  barevné pozadí pro  lepší přehlednost.   

 V literárním přehledu se autorka  zabývá zejména  charakteristikou lipidů, mastných  kyselin, 

vyzdvihuje nízký obsah  polynenasycených mastných  kyselin (PUFA)  řady  n-3  v naší stravě, roli 

PUFA n-3  v období  zánětů. Další část je věnována  významu a  typům  tukových emulzí v parenterální 

výživě.Poslední část literárního  přehledu se zabývá možnostmi  farmakonutriční intervence s  

charakteristikou mediátoru zánětlivé odpovědi  ( cytokiny, chemokiny a  ekosanoidy) . Metodika  je   

věnována laboratorním metodám  sledovaných ukazatelů.  

Výsledky vlastního pozorování  

Při  podání parenterální  výživy  s tukovou emulzí dochází ke změně  jednotlivých mastných kyselin 

oproti jedincům ,kteří  jsou pouze na  enterálním  příjmu. Studentka ve své prácí sleduje vliv tukových 

emulzí v parenterální  výživě na  laboratorní  ukazatele,zastoupení mastných kyselin ve  fosfolipidech 

plasmy a  fosfolipidech erytrocytů.Dále zkoumá  vliv   tukových emulzí na koncentraci  cytokinů v séru 

a  aktivitu oxidačních  enzymů.Další  částí práce  je  věnována vlivu tukových emulzí na  produkci 

cytokinů  po in vitro stimulaci zánětu. V diskuzi porovnává  literární odkazy s vlastními  výsledky. 

Výsledky vlastního pozorování  naleznou  uplatnění  i v klinické praxi. 

Otázky  do  diskuze  

1) Proč  se domníváte , že  nedošlo ke změně  DHA ve  fosfolipidech  erytrocytů  při podání 

tukové emulze  SMOFLipid a  Omegaven? 

2) Doporučujete  u  pacientů na  dlouhodobé  domácí parenterální  výživě  podávat při 

stabilizovaném  stavu stejnou tukovou emulzi nebo v určitých pravidelných intervalech  

měnit  složení tukové emulze ? 

3) Doporučujete změnu  tukové  emulze u pacientů na dlouhodobé domácí parenterální výživě 

při infekční komplikaci  nebo před  operačním  výkonem, když ano , tak jakým  způsobem ?   

 

 

 

 



 

Zhodnocení  

Bc.  H. Svěchová  prokázala , že  je  schopna  zpracovat  velmi  podrobně   do všech detailů zadané 

téma, výsledky  její  diplomové práce naleznout  uplatnění  v klinické praxi.Práce splňuje podmínky 

kladené na diplomovou  práci a proto doporučuji práci k  obhajobě. 

 

As  MUDr.  Eva  Meisnerová 

1. LF UK  VFN Praha                                                 V Praze   dne  10.9.2011 


