
Abstrakt  

Cílem předkládané dizertační práce bylo studium faktorů ovlivňujících distribuci a 

eliminaci léčiv a možností využití těchto faktorů k individualizaci dávkování. Práce je složena 

ze tří tematických okruhů: odhad distribučního objemu a následně dávkování vybraných léčiv 

(vankomycin, amikacin, fenobarbital) pomocí deskriptorů velikosti těla; odhad clearance a 

následně dávkování vybraných léčiv (vankomycin, amikacin, fenobarbital, perindopril) 

pomocí ukazatelů funkčního stavu ledvin; a vliv lékových interakcí na distribuci a eliminaci 

fenobarbitalu. Dizertační práce shrnuje vlastní originální publikace z těchto oblastí. 

Individuální farmakokinetické parametry byly spočítány pro každého pacienta na 

základě jeho demografické a klinické charakteristiky, údajů o dávkování a naměřených 

sérových hladin léčiva. Vztahy mezi distribučním objemem/clearance léčiv a deskriptory 

velikosti těla/ukazateli funkčního stavu ledvin byly prověřeny pomocí regresní analýzy. 

Distribuční objem vankomycinu nejlépe predikovala celková tělesná hmotnost. Jako 

optimální se při podávání vankomycinu kontinuální infuzí jevila nasycovací dávka 10,7 

mg/kg, která zkrátila dobu do dosažení terapeutických hladin ze 17 na 1 hod. Naproti tomu, 

distribuční objem amikacinu byl nejvíce asociován s povrchem těla, i když korigovaná tělesná 

hmotnost byla prakticky stejně vhodným prediktorem. Optimální jednotlivá dávka amikacinu 

byla 517 mg/m
2
, respektive 14 mg/kg korigované tělesné hmotnosti. Distribuční objem 

fenobarbitalu u asfyktických novorozenců byl závislý na hmotnosti, povrchu těla a celkové 

tělesné délce. Optimální nasycovací dávka byla u této kohorty 15 mg/kg. 

Clearance vankomycinu i amikacinu nejvíce odpovídala odhadu glomerulární filtrace 

pomocí CKD-EPI rovnice. Navrhli jsme nomogramy pro odhad optimální udržovací dávky 

vankomycinu podávaného kontinuální infuzí a pro odhad optimálního dávkovacího intervalu 

amikacinu pomocí rovnice CKD-EPI. Clearance fenobarbitalu podávaného asfyktickým 

novorozencům nebyla závislá na žádné ze sledovaných charakteristik. Proto se jako optimální 

jevila fixní udržovací dávka 9 mg/den, což odpovídá normalizované dávce 3 mg/kg/den. 

Clearance perindoprilátu byla lépe predikována cystatinem C než  kreatininem. Rozdíly v 

predikční schopnosti jednotlivých rovnic využívajících cystatin C byly minimální. 

Běžně používaná komedikace (vazoaktivní látky, furosemid, fenytoin, tramadol, 

sufentanyl, midazolam) neměla v reálných klinických podmínkách vliv na farmakokinetiku 

fenobarbitalu u asfyktických novorozenců. 

 


