
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Hany Svěchové  

„Vliv podávání n-3 polynenasycených mastných kyselin na ukazatele zánětu u pacientů 

na dlouhodobé parenterální výživě“ 

 

       Cílem diplomové práce Hanky Svěchové bylo srovnat vliv podávání tukové SMOFLipid
®

 

a směsné emulze SMOFLipid
®
+Omegaven

®
 spektrum mastných kyselin v lipidech plazmy a 

fosfolipidech erytrocytů, dále v rámci klinické studie zjistit vliv změn spektra mastných 

kyselin na produkci IL-6 a TNF-α v séru a po in vitro stimulaci plné krve lipopolysacharidem 

u pacientů na dlouhodobé domácí parenterální výživě. Součástí studie bylo i srovnání 

s hodnotami, které byly zjištěny u zdravých kontrol. Práce byla v první fázi zaměřena na 

přípravu protokolu klinické studie včetně určení nezbytných podmínek podávání tukových 

emulzí a optimalizace metodiky in vitro stimulace plné krve lipopolysacharidem. Ve druhé 

fázi klinické studie probíhalo vyhledávání, zařazování pacientů podle předem zvolených 

kritérií a vlastní laboratorní analýzy.  

     Práce vznikla ve spolupráci mezi PřF UK a Nutriční ambulancí IV. interní kliniky                   

1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rámci širší studie vlivu 

podávání klinicky dostupných tukových emulzí. Při přípravě studie bylo třeba identifikovat 

řadu metodických problémů, které se během práce podařilo úspěšně vyřešit.     

      Hanka Svěchová přistupovala k zadanému tématu svědomitě a iniciativně. 

Prostudovala práce týkající se suplementace tukových emulzí v rámci parenterální výživy a  

zároveň provedla podrobnou rešerši o vlivu polynenasycených mastných kyselin na průběh 

zánětu a oxidativní stres u různých populací pacientů. Výsledkem je přehledně členěný úvod a 

literární přehled diplomové práce. Výborně zvládla řadu biochemických technik a prokázala 

dobré organizační schopnosti při komunikaci na lékařském pracovišti.  

       Výsledky její práce ukázaly, že navýšení dávky rybího tuku ve formě 

Omegavenu
®
 k tukové emulzi SMOFLipid

®
 u pacientů na dlouhodobé domácí PV je 

bezpečné. Zvýšený příjem n-3 PUFA vedl k odpovídajícím změnám ve složení mastných 

kyselin fosfolipidů buněčných membrán a ovlivnění reakce imunokompetentních buněk po           

in vitro stimulaci LPS. Výsledky studie budou po jejím dokončení publikovány v zahraničním 

časopise. Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na práci 

diplomovou.  Práci proto doporučuji k dalšímu řízení. 

               V Praze dne 11.9.2011 

                                                                                            MUDr. František Novák, Ph.D.                      


