
Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Pavly Pokorné „Kineticky 

řízená léčba gentamicinem u septických novorozenců v prvním týdnu 

života“ 

 
Dizertační práce je předkládána k obhajobě v rámci ukončení doktorského studijního 

programu na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Práce byla vypracována pod odborným 

vedením Doc. Ing. Jaroslava Chládka, PhD a Prof. MUDr. Jiřiny Martínkové, CSc. na Ústavu 

farmakologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Toto téma navazuje na úspěšnou 

badatelskou činnost pracoviště v oblasti aplikace farmakokinetických metod používaných pro 

optimalizaci farmakoterapie. 

Práce je z oblasti terapeutického monitorování léčiv a soustřeďuje se na aktuální 

problematiku léčby gentamicinem u septických novorozenců v prvním týdnu života. Námět je 

významný z klinického hlediska, protože přispívá k výběru vhodného dávkování při 

individualizaci léčby, optimalizaci terapeutického účinku a minimalizaci výskytu nežádoucích 

účinků u novorozenců.  Téma práce se soustředilo zejména na několik základních otázek 

týkajících se terapeutického použití gentamicinu: predikci cílových koncentrací gentamicinu 

na základě změřených koncentrací, studium faktorů ovlivňujících predikci, sledování výskytu 

akutních i pozdních nežádoucích učinků gentamicinu. 

Práce je sestavena standardním způsobem, v literárním úvodu je shrnut současný stav 

problematiky, v experimentální části je podrobně rozvedena metodika, výsledky, diskuse a 

závěr. Dizertace obsahuje 159 stran textu a 3 přílohy původních vědeckých prací se 

studovanou problematikou. 

Klinické hodnocení probíhalo formou prospektivních studií. Z metodické části práce je 

zřejmé, že byly použity moderní experimentální postupy: určování koncentrace léčiva pomocí 

fluorescenční polarizační imunoanalýzy, adekvátní farmakokinetické hodnocení i 

biostatistika. Vysoký standard diagnostické i léčebné péče o novorozence v sepsi, včetně 

jejich laboratorního, přístrojového i klinického monitorování byl zajištěn na jednotce 

intenzivní a resuscitační péče ve Všeobecné fakultní nemocnici a 1. LF UK v Praze.   

Za největší přínos práce považuji prakticky využitelné poznatky analýzy faktorů, které 

ovlivňují přesnost predikce dávkování gentamicinu, které je cíleno na dosažení optimálního 

Cpeak. K hlavním faktorům, které působí na koncentrace léčiva se řadí např. maturace, 

perzistující ductus arteriosus, možnost lékových interakcí s ibuprofenem a furosemidem, 

oběhové selhání, retence tekutin a aktuální tělesná hmotnost. Důležitou součástí práce je i 

analýza multifaktoriálních příčin renální dysfunkce u novorozenců. Ukázalo se, že renální 

dysfunkce nedonošených novorozenců byla pouze přechodná a relativně mírná. Ve srovnání 



s dospělou populací je důležité, že v prvním týdnu života je omezen význam sérového 

kreatininu jako biomarkeru glomerulární filtrace. Tato okolnost zvyšuje význam vlivu dalších 

sledovaných faktorů. 

Práce je velmi přehledně uspořádána, velké množství výsledků shrnuje 30 přehledných 

tabulek, několik schémat a 16 obrázků.  

Cíl práce byl splněn, zvláště je nutné ocenit snahu o optimalizaci léčby gentamicinem u 

nedonošených novorozenců v náročných pracovních podmínkách Jednotky intenziivní a 

resuscitační péče. Výsledky byly publikovány a obhájeny při závěrečném hodnocení několika 

grantů (IGA 1A 6771-5/05 a RVO VFN 64165/2012). 

Formální nepřesnosti se týkají např. tab. 4, kde je omylem označen 3krát stejný parametr a 

nepřesností desetinného třídění na str. 36.  

Navrhuji, aby se v průběhu obhajoby autorka vyjádřila k otázce odhadu velikosti souboru, 

vhodného pro vytvoření modelu upřesňujícího roli proměnných, vysvětlujících predikci 

optimální koncentrace gentamicinu.  

Dizertační práci plně doporučuji v předložené formě k obhajobě a na základě úspěšné 

obhajoby doporučuji přidělené titulu Ph.D. za jménem. 

 

 

 

V Praze dne 22. července 2014 

 

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 

 

 

 

 

 


