
SOUHRN 

Gentamicin (Ge) je aminoglykosidové antibiotikum často používané u novorozenců v 

léčbě sepse nejčastěji v kombinaci s betalaktamovými antibiotiky. Disertační práce se v první 

části věnuje kineticky řízené léčbě a vlivu kovariát na farmakokinetiku Ge. Druhá část práce 

analyzuje časné a pozdní nežádoucí účinky léčby.  

Otevřené prospektivní studie se účastnili novorozenci (n=108) v kritickém stavu, kteří 

byli léčeni Ge v průběhu 10 dnů po narození. Primární cíl byl provést farmakokinetickou 

studii včetně individualizace dávkování po první dávce Ge, studovat vliv kovariát (tělesná 

hmotnost, gestační věk-GA, retence tekutin, perzistující ductus arteriosus-PDA, postnatální 

věk, terapeutická hypotermie-HT) na farmakokinetiku a vyhodnotit úspěšnost dosažení 

cílových terapeutických koncentrací. Fitováním parametrů dvoukompartmentového byly 

odhadnuty individuální farmakokinetické parametry Ge po první dávce distribuční objem 

(Vd1) a clearance (Cl1). Nedonošení (N=52) byli rozdělení podle GV a přítomnosti PDA do 

čtyř skupin (S1-PDA=18, S1-nonPDA=14, S2PDA=4 a S2-nonPDA=18). U velmi nedonošených (S1) ve 

srovnání s mírně nedonošenými (S2) byl Vd1 vyšší (p=0,032) a CL1 nižší (p=0,016). Hodnota 

CL1 byla u nedonošených novorozenců s PDA významně nižší než u novorozenců bez PDA 

(p<0,0001). Iniciální standardní dávkování Ge bylo nutné upravit u 46/52 nedonošených 

(88%). Donošené novorozence (S3, n=54) charakterizoval menší Vd1 ve srovnání se 

skupinami S1 a S2 (p=0,005). Hodnota CL1 byla naopak významně vyšší (p<0,05). Donošení 

novorozenci léčení hypotermií měli nižší CL1 (p<0,01) i Vd1 (p<0,05). Úprava iniciálního 

standardního dávkování Ge byla potřebná u 22/54 (41%) donošených novorozenců.  

Výskyt glomerulární dysfunkce byl vyšší ve skupině S1 ve srovnání se skupinou S2 jak 

do 7. dne od zahájení léčby (16/32 vs. 4/22; p<0,05). Koncentrace kreatininu  a močoviny a 

frakční exkrece sodíku se zvyšovaly s klesajícím GA (P<0,001), zatímco PDA je neovlivnil. 

Během podávání Ge došlo ke zvýšení poměru koncentrací vápníku a kreatininu v moči a 

frakční exkrece hořčíku (2 až 7krát, P<0,01) ve všech skupinách. Korelace mezi sledovanými 

parametry a koncentrací GE byly netěsné. Nefrokalcinóza byla prokázána pouze u 2 ze 46 

vyšetřených dětí a kochleární toxicita se nevyskytla.  

Renální dysfunkce nedonošených novorozenců je většinou relativně mírného stupně                    

a přechodná. Vlivem Ge dochází k vzestupu exkrece vápníku do moči, což se spolu s dalšími 

faktory podílí na zvýšeném riziku nefrokalcinózy. Periodické vyšetřování parametrů renální 

funkce je u předčasně narozených dětí důležité, protože u některých se může rozvinout 

chronické poškození ledvin. 

 


