
Abstrakt 

 

Tato dizertace se zabývá důležitým problémem biomedicínské acidobazické teorie, kde existují dva 

zdánlivě neslučitelné způsoby popisu acidobazického stavu krevní plazmy, zatímco popisovaná 

fyziologie a chemie evidentně musí být pouze jedna. Tyto dva způsoby popisu se nazývají klasický 

přístup, který je založený především na práci Ole Siggaard-Andersena, a moderní přístup, který je 

založen na práci Petra Stewarta a jeho následovníků.  Zdroje, ze kterých vycházím, jsou troje.  Prvním 

zdrojem jsou obecně přijímané základní koncepty acidobazické chemie a fyziologie.  Druhým zdrojem 

je elegantní formalizmus popisu acidobazických dějů v roztocích komplexního složení vytvořený 

Guentherem. Úvodní část dizertace je založena na těchto dvou východiscích, na nich pak staví 

detailní analýza podpořená použitím jednoduchých počítačových modelů.  Výsledkem je formální 

popis několika složitějších koncepcí, včetně titračních křivek proteinů, chování bikarbonátu a 

proteinových pufrů ve společném roztoku, vztahu mezi nábojem silných iontů a nábojem 

proteinových pufrů a neostré hranice mezi silnými ionty a ionty pufrů ve fyziologii. Následuje 

porovnání různých modelů albuminu jakožto hlavního bílkovinného pufru krevní plazmy. Některé 

teoretické koncepce této práce, jako například pH - pKA kriterium jsou validovány chováním těchto 

modelů. Třetím východiskem této práce je detailní znalost formulace obou přístupů. Následující část 

dizertace staví jak na této znalosti, tak na výsledcích obecné teorie rozvinuté v první části. Předložené 

porovnání obou přístupů je nejdetailnějším a nejdůkladnějším, jaké kdy bylo publikováno, alespoň 

pokud je mi známo.  Je osvětleno několik fundamentálních slabin moderního přístupu, některé z nich 

jsou, zdá se, poprvé podrobeny vážné diskusi.  Je odvozena transformace mezi rovnicemi a 

proměnnými obou přístupů, explicitní forma transformačních vztahů je původním příspěvkem k 

teorii. Existence transformace ukazuje, že žádný z přístupů neobsahuje informaci, která by v druhém 

přístupu chyběla. Na základě tohoto porovnání je navrhnut znovusjednocený popis, který by jak 

kombinoval silné stránky obou přístupů, tak eliminoval slabiny. Větší část je převzata z klasického 

přístupu, kde se několik klíčových konceptů jeví být lépe zakotvených buď v klinických potřebách, 

nebo v experimentu. Závěrem je demonstrováno využití získaného vhledu při tvorbě výukových 

acidobazických simulátorů, což bylo i původním cílem práce.  
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