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 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/m2, 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. 
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Abstract  

 

The aim of this dissertation thesis was to study the factors affecting drug 

distribution and elimination and to use these factors to individualize dosing. 

The work consists of three thematic areas: estimation of the volume of 

distribution and subsequent dosing of selected drugs (vancomycin, 

amikacin, phenobarbital) using body size descriptors; estimation of 

clearance and subsequent dosing of selected drugs (vancomycin, amikacin, 

phenobarbital, perindopril) using renal function status markers; and the 

impact of drug interactions on the distribution and elimination of 

phenobarbital. The thesis summarizes original papers on these topics. 

Individual pharmacokinetic parameters were calculated for each patient 

based on their demographic and clinical characteristics, dosing records and 

measured serum drug levels. The relationships between distribution 

volume/drug clearance and body size descriptors/renal functional status 

markers were examined by regression analysis. 

Vancomycin volume of distribution was best predicted by the total body 

weight. Loading dose of 10.7 mg/kg of total body weight was optimal in 

patients taking continuous vancomycin and would lead to reducing of 

median time to reach target concentrations from 17 to 1 hour. On the 

contrary, amikacin volume of distribution was most associated with the 

body surface area, although the adjusted body weight was practically just as 

good predictor. The optimal single dose of amikacin was 517 mg/m2 and 14 

mg/kg of adjusted body weight, respectively. The distribution volume of 

phenobarbital in asphyxiated newborns was related with weight, body 

surface area and length. The optimal loading dose for this cohort was 15 

mg/kg. 

The clearance of both vancomycin and amikacin most closely 

corresponded to the estimation of glomerular filtration rate using the CKD-

EPI equation. We designed nomograms for estimation of the optimal 

continuous vancomycin maintenance dose and for estimation of the optimal 

amikacin dosing interval using the CKD-EPI equation. Phenobarbital 

clearance did not relate with any of the examined characteristics in 

asphyxiated newborns. Therefore, a fixed maintenance dose of 9 mg/day 

appeared to be optimal, corresponding to a weight-normalized dose of 3 

mg/kg/day. Perindoprilat clearance related better with cystatin C than with 

creatinine. Differences in prediction performance of the individual 

equations using cystatin C were minimal. 

Frequently used co-medication (vasoactive drugs, furosemide, 

phenytoin, tramadol, sufentanyl, midazolam) did not affect phenobarbital 

pharmacokinetics in asphyxiated newborns in real clinical settings. 



 7 

Key words 

 

Personalized pharmacotherapy, therapeutic drug monitoring, dosing 

optimization, pharmacokinetics, volume of distribution, clearance, body 

weight descriptors, glomerular filtration rate estimation. 



 8 

Seznam zkratek 

 

ABW Korigovaná tělesná hmotnost (adjusted body weight) 

ALT Alaninaminotransferáza 

AST Aspartátaminotransferáza 

BMI Index tělesné hmotnosti (Body-mass index) 

BSA Povrch těla (body surface area) 

CKD-EPI Rovnice pro odhad glomerulární filtrace (Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration) 

CL Clearance  

CL-CR Clearance kreatininu 

CYP Cytochom P450 

FK Farmakokinetika  

GF Glomerulární filtrace 

IBW Ideální tělesná hmotnost (ideal body weight) 

INR Mezinárodní normalizovaný poměr (International Normalized 

Ratio) 

JIP Jednotka intenzivní péče 

LBW Tukuprostá tělesná hmotnost (lean body weight) 

LD Nasycovací dávka 

MD Udržovací dávka 

MDRD Rovnice pro odhad glomerulární filtrace (Modification of 

Diet in Renal Disease) 

TDM Terapeutické monitorování hladin léčiv (therapeutic drug 

monitoring) 

Vd Distribuční objem 

 



 9 

1. Úvod 

 

Většina léčiv je v současné době vyvíjena, schvalována a uváděna na trh 

na základě jejich účinku ve většině populace. Koncept jednotné dávky 

léčiva pro všechny pacienty se stejným onemocněním však vzhledem 

k interindividuální variabilitě farmakokinetiky a farmakodynamiky nemusí 

vést ke kýženým výsledkům. Personalizovaná farmakoterapie je obor, 

zabývající se individualizací medikamentózní léčby pro konkrétního 

pacienta. Ve své práci jsem se zabýval faktory ovlivňujícími distribuci a 

eliminaci léčiv a možnostmi individualizace dávkování léčiv pomocí těchto 

faktorů. Konkrétně se jednalo o následující oblasti: 

 odhad distribučního objemu a následně dávkování léčiv podle velikosti 

těla, 

 odhad clearance a následně dávkování renálně vylučovaných léčiv podle 

funkčního stavu ledvin, 

 vliv lékových interakcí na distribuci a eliminaci léčiva. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Stanovené hypotézy: 

1. Distribuční objem hydrofilních léčiv (vankomycin, amikacin) bude lépe 

predikován pomocí odvozených deskriptorů tělesné velikosti 

(korigovaná hmotnost, tukuprostá hmotnost, povrch těla) než celkovou 

tělesnou hmotností. 

2. Clearance renálně eliminovaných léčiv (vankomycin, amikacin) bude 

nejlépe predikována současně doporučovanou rovnicí CKD-EPI. 

3. Clearance renálně eliminovaných léčiv (perindopril) bude lépe 

predikovat cystatin C než kreatinin. 

4. Farmakokinetické parametry fenobarbitalu u asfyktických novorozenců 

by mohly být ovlivněny demografickou (hmotnost, délka, gestační stáří) 

a klinickou (funkční stav eliminačních orgánů, tíže asfyxie) 

charakteristikou pacienta, ale také současně užívanou medikací. 

 

Cílem práce bylo: 
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1. Porovnat predikční validitu jednotlivých deskriptorů velikosti těla pro 

odhad distribučního objemu a následnou optimalizaci dávkování 

vybraných léčiv (vankomycin, amikacin, fenobarbital); přílohy 1, 3, 4. 

2. Porovnat predikční validitu jednotlivých výpočtů glomerulární filtrace 

pro odhad clearance a následnou optimalizaci dávkování vybraných 

léčiv (vankomycin, amikacin, fenobarbital, perindopril); přílohy 2, 3, 4, 

6. 

3. Posoudit vliv lékových interakcí na distribuci a eliminaci fenobarbitalu; 

příloha 5. 

 

3. Materiál a metodika 

 

Použité metody jsou in extenso popsány v přiložených publikacích.  

Farmakokinetické analýzy byly provedeny s využitím softwaru 

MWPharm++ (MediWare, Praha, Česká republika). Používal jsem 

jednokompartmentové modely s eliminační kinetikou 1. řádu. Populační 

farmakokinetický model byl v první fázi individualizován pomocí 

demografických (hmotnost, výška, věk, pohlaví) a klinických (funkční stav 

ledvin) dat, ve druhé fázi pak následovala individualizace pomocí 

změřených hladin léčiva – cílem bylo „fitovat“ model z první fáze tak, aby 

průběh simulovaných plazmatických koncentrací v čase co nejvíce protínal 

reálně naměřené koncentrace. Z takto individualizovaného 

farmakokinetického modelu pak byly u každého pacienta spočítány 

farmakokinetické parametry. 

Vztahy mezi farmakokinetickými parametry a jejich potencionálními 

kovariátami byly prověřeny pomocí regresních modelů v programu 

GraphPad Prism 3.02 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, USA). 

 

4. Výsledky 

 

Získané výsledky jsou in extenso popsány v přiložených publikacích. 

Predikční schopnost deskriptorů velikosti těla pro odhad distribučního 

objemu a následnou optimalizaci dávkování léčiva jsem testoval ve studiích 

popsaných v přílohách 1, 3 a 4.  
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Do studie v příloze 1 bylo zařazeno 30 pacientů, kterým byl podáván 

vankomycin kontinuální infuzí. Medián (IQR) distribučního objemu 

vankomycinu byl 0,45 (0,39-0,61) L/kg. Medián (IQR) optimální 

simulované nasycovací dávky pak byl 10,7 (8,8-14,2) mg/kg (pro snadnou 

aplikaci v reálných podmínkách klinické praxe bylo zaokrouhleno na 10 

mg/kg). Po aplikaci této LD normalizované na celkovou tělesnou hmotnost, 

ideální tělesnou hmotnost a korigovanou tělesnou hmotnost by 71,4 %, 

respektive 57,1 %, respektive 60,7 % pacientů mělo sérové koncentrace 

v terapeutickém rozmezí (15-30 mg/L). Výsledky této analýzy korespondují 

s regresní analýzou vztahů mezi Vd vankomycinu a tělesnou hmotností, 

IBW a ABW vyjádřených regresními koeficienty 0,4553, respektive 0,1025, 

respektive 0,3722. Při simulaci podání optimální LD 10 mg/kg celkové 

hmotnosti došlo k výraznému zkrácení mediánu (IQR) času do dosažení 

hladiny 20 mg/L ze 17 (11-24) h na 1 (1-4) h. 

Do studie v příloze 3 bylo zařazeno 53 pacientů, kterým byl podáván 

amikacin. Medián (IQR) distribučního objemu amikacinu byl 0,26 (0,23-

0,29) L/kg. Lineární regresí byly prověřeny vztahy mezi Vd amikacinu a 

vybranými deskriptory tělesné velikosti (celková hmotnost, ABW, LBW, 

BSA). Predikční schopnost klesala v pořadí BSA, ABW, celková hmotnost, 

LBW (odpovídající regresní koeficienty byly 0,2758, 0,2688, 0,2517 a 

0,2403). Medián optimální normalizované dávky byl 13 mg/kg celkové 

hmotnosti, 14 mg/kg ABW, 19 mg/kg LBW a 517 mg/m2 BSA. Cílové 

vrcholové koncentrace (35 – 65 mg/L) byly dosaženy u 83,0 % pacientů při 

dávkování na celkovou hmotnost a u 90,6 % pacientů při dávkování na 

ABW, LBW a BSA. V porovnání s tím byly při podání fixní dávky 1000 

mg cílové vrcholové koncentrace dosaženy u 81,1 % pacientů.  

Do studie v příloze 4 bylo zařazeno 36 asfyktických novorozenců 

s hypoxicko-ischemickou encefalopatií. Medián (IQR) distribučního 

objemu fenobarbitalu byl 0,49 (0,38-0,59) L/kg. Lineární regrese ukázala 

signifikantní vztah mezi Vd fenobarbitalu a hmotností, délkou a BSA 

(odpovídající regresní koeficienty byly 0,3097, 0,1593 a 0,3112). Medián 

optimální LD fenobarbitalu byl 44,9 mg respektive 14,7 mg/kg hmotnosti 

(zaokrouhleno na 45 mg a 15 mg/kg). Cílové vrcholové koncentrace 

fenobarbitalu (20 – 40 mg/L) bylo dosaženo u 58 % pacientů po podání 

fixní LD a u 72 % po podání normalizované LD.  
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Predikční schopnost jednotlivých výpočtů glomerulární filtrace pro 

odhad clearance a následnou optimalizaci dávkování léčiv jsem testoval ve 

studiích popsaných v přílohách 2, 3, 4 a 6. 

Do studie v příloze 2 bylo zařazeno 51 pacientů, kterým byl podáván 

vankomycin kontinuální infuzí. Medián (IQR) clearance vankomycinu byl 

0,026 (0,016-0,044) L/h/kg. Lineární regresí byly prověřeny vztahy mezi 

CL vankomycinu a CL kreatininu odhadnutou pomocí CKD-EPI, MDRD, 

Cockcroft-Gault a Jelliffe rovnice. Predikční schopnost klesala v pořadí 

CKD-EPI, Cockcroft-Gault, MDRD a Jelliffe (odpovídající regresní 

koeficienty byly 0,4878, 0,4810, 0,4298 a 0,4228). Na základě regresního 

modelu byla stanovena optimální denní udržovací dávka 842 × CKD-EPI 

CL-CR (mL/s) + 414 mg. Pro snadnou aplikaci v reálných podmínkách 

klinické praxe jsme vypracovali nomogram. 

Medián (IQR) clearance amikacinu u pacientů ve studii v příloze 3 (n = 

53) byl 0,024 (0,014-0,040) L/h/kg. Odvozené FK parametry T1/2 a 

eliminační konstanta pak byly 8,5 (4,5-12,0) h a 0,082 (0,058-0,154) h-1. 

Lineární regresí byly prověřeny vztahy mezi CL amikacinu a CL kreatininu 

odhadnutou pomocí CKD-EPI, MDRD a Cockcroft-Gault rovnice. 

Predikční schopnost klesala v pořadí CKD-EPI, MDRD a Cockcroft-Gault 

(odpovídající regresní koeficienty byly 0,5818, 0,5548 a 0,5415). Optimální 

dávkovací interval (vypočítaný pomocí individuálních hodnot eliminační 

konstanty) se pohyboval od 7 do 403 h a rostl exponenciálně s klesající 

clearance kreatininu dle CKD-EPI. Regresní křivka měla předpis: 

dávkovací interval (h) = 228,7 × e-3,08 × CKD-EPI CL-CR (mL/s) + 15,84. Pro 

možnost použití v praxi jsme vypracovali nomogram pro odečet 

optimálního dávkovacího intervalu z hodnoty CKD-EPI CL-CR. 

Medián (IQR) clearance fenobarbitalu u asfyktických novorozenců 

s hypoxicko-ischemickou encefalopatií ve studii v příloze 4 (n = 36) byl 

0,0045 (0,0034-0,0055) L/h/kg. Lineární regrese neukázala žádný 

signifikantní vztah (P < 0,05) mezi clearance fenobarbitalu a sledovanými 

parametry (hmotnost, délka, BSA, sérový kreatinin, CL-CR dle Schwartze, 

celkový bilirubin, ALT, AST, INR, skóre podle Apgarové, pH pupečníkové 

krve, přebytek bazí). Medián optimální MD fenobarbitalu byl 8,5 mg 

respektive 2,7 mg/kg hmotnosti (zaokrouhleno na 9 mg a 3 mg/kg). Cílové 
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koncentrace v ustáleném stavu (15 – 35 mg/L) bylo dosaženo u 86 % 

pacientů po podání fixní MD a u 72 % po podání normalizované MD. 

Do studie v příloze 6 bylo zařazeno 23 pacientů užívajících perindopril. 

Na základě naměřených hladin perindoprilátu a jejich interpretace bylo 6 

pacientů (26,1 %) označeno za zcela non-compliantní (nedetekovatelné 

hladiny perindoprilátu), 5 pacientů (21,7 %) za částečně non-compliantní 

(naměřená hladina perindoprilátu byla méně než 25 % oproti hladině 

odhadnuté z populačního modelu) a 12 pacientů (52,2 %) bylo 

compliantních. FK analýza zahrnuje pouze pacienty, které považujeme za 

compliantní: medián (IQR) clearance perindoprilátu byl 10,1 (4,9-17,0) L/h. 

Modely lineární regrese ukázaly, že CL perindoprilátu lze predikovat jak 

pomocí kreatininu tak cystatinu C, ale odhady pomocí cystatinu C se 

ukázaly jako přesnější. 

Vliv případných lékových interakcí na distribuci a eliminaci léčiva jsem 

testoval ve studii popsané v příloze 5. 

Do této studie bylo zařazeno 37 asfyktických novorozenců s hypoxicko-

ischemickou encefalopatií. Mediány (IQR) FK parametrů fenobarbitalu byly 

následující: Vd = 0,48 (0,36-0,62) L/kg, CL = 0,0034 (0,0025-0,0050) 

L/h/kg. Lineární regrese mezi FK parametry fenobarbitalu a kumulativními 

dávkami (na dávce závislá analýza) současně podávaných léčiv 

(noradrenalin, dopamin, dobutamin, furosemid, fenytoin, midazolam, 

sufentanyl, tramadol) neukázala žádnou interakci. Na dávce nezávislá 

analýza – porovnání mediánů FK parametrů fenobarbitalu ve skupině s a 

bez daného konkomitantně podávaného léčiva ukázala signifikantní pokles 

CL fenobarbitalu u pacientů léčených dopaminem ve srovnání s pacienty, 

kteří dopamin neužívali (P = 0,0246). 

 

5. Diskuse 

 

Výsledky předkládané dizertační práce jsou in extenso diskutovány 

v přiložených publikacích. 

V prvním tematickém okruhu této práce, který je zpracován 

v publikacích v přílohách 1, 3 a 4, jsem se zabýval možnostmi odhadu 
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distribučního objemu a následně dávkování léčiv pomocí deskriptorů 

velikosti těla.  

Pro odhad dávkování lipofilních látek, které se extenzivně distribuují do 

tukové tkáně, se zdá být nejvhodnější celková tělesná hmotnost, zatímco 

ABW nebo LBW jsou navrženy pro dávkování hydrofilních látek, jejichž 

distribuce do tukové tkáně je omezená (Alobaid et al., 2016). Uvádí se, že 

relativní obsah vody v tukové tkáni je přibližně 30 % oproti obsahu vody 

v jiných tkáních. To znamená, že i rozsah distribuce hydrofilních léčiv 

v tukové tkáni by měl být asi třetinový oproti jiným kompartmentům 

(Wurtz et al., 1997). Tuto aproximaci však významně ovlivňuje vysoká 

variabilita obsahu vody v tukové tkáni, pokles obsahu vody s věkem, 

případně další faktory (Alobaid et al., 2016).  

Naše práce ukázala, že Vd vakomycinu nejlépe koreluje s celkovou 

tělesnou hmotností. Je ale třeba uvést, že z naší analýzy byli vyloučeni 

pacienti s morbidní obezitou (BMI > 40 kg/m2) u nichž by dávkování na 

celkovou hmotnost vedlo k toxickým hladinám. Jako optimální se ukázala 

být nasycovací dávka 10,7 mg/kg. To je sice méně, než bývá uváděno, 

nicméně to koresponduje s nižší pozorovanou hodnotou distribučního 

objemu (medián 0,45 L/kg odpovídá spodní hranici v literatuře uváděného 

rozmezí) (Rybak et al., 2009). Jako možné vysvětlení se nabízí variabilita 

funkčního stavu ledvin i obecné klinické charakteristiky pacientů v naší 

studii. Vyšší hodnoty Vd lze očekávat především u kriticky nemocných v 

sepsi (Roberts et al., 2011). Přestože nebyla přímo popsána žádná souvislost 

mezi Vd vankomycinu a CL kreatininu (Matzke et al., 1984), Vd 

hydrofilních léčiv by mohlo teoreticky vzrůstat u pacientů s renální 

insuficiencí z důvodu retence tekutin. Dalším možným důvodem nižšího Vd 

v naší studii může být použití jednokompartmentového modelu. Obvykle se 

uvádí, že dvoukompratmentový model poskytuje přesnější FK simulace 

průběhu plazmatických hladin vankomycinu (Rotschafer et al., 1982). 

Vícekompartmentové modely však vyžadují větší počet změřených 

koncentrací, což v klinické praxi není často možné naplnit. 

Na rozdíl od vankomycinu, Vd amikacinu nejlépe odpovídaly BSA a 

ABW. BSA predikovala Vd numericky jen nepatrně lépe než ABW, 

deskriptor vyvinutý speciálně pro dávkování aminoglykosidů. Signifikantní 

vztah (i když numericky o něco méně intenzivní) vykázaly i celková tělesná 
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hmotnost a LBW. Tyto vztahy se odrazily i v analýze počtu pacientů, kteří 

měli vrcholové plazmatické hladiny amikacinu v/mimo terapeutické 

rozmezí – dávkování normalizované na BSA, ABW i LBW vedlo ke 

stejným výsledkům. Za optimální lze tedy považovat dávku 517 mg/m2 

BSA (popř. 14 mg/kg ABW, či 19 mg/kg LBW). Nicméně, je třeba dodat, 

že při podání fixní dávky 1000 mg byly výsledky jen o málo horší (90,6 % 

vs. 81,1 % pacientů v terapeutickém rozmezí).  

Přestože vankomycin i amikacin patří mezi hydrofilní antibiotika, Vd 

vankomycinu odpovídal lépe celkové hmotnosti, zatímco Vd amikacinu 

přesněji predikovaly odvozené deskriptory. Jako možné vysvětlení se nabízí 

rozdíly v míře hydrofility. Rozdělovací koeficient oktanol/voda vyjádřený 

jako logP je -7,4 u amikacinu a -3,1 u vankomycinu. Obě léčiva se tedy 

rozpouští více v hydrofilním rozpouštědle, ale amikacin se ve vodě 

koncentruje přibližně 10000krát více než vankomycin. 

Specifickou problematikou byla analýza faktorů ovlivňujících 

farmakokinetiku fenobarbitalu u asfyktických novorozenců (příloha 4). 

V této demografické kohortě byl Vd fenobarbitalu sledován ve vztahu 

k reálné hmotnosti, délce a BSA. Další odvozené faktory (IBW, ABW, 

LBW) byly vyvinuty pouze pro dospělou populaci a jejich použití u 

novorozenců nemá fyziologické opodstatnění. Naopak jsme ale prověřili 

případný vliv jiných, pro tuto populaci charakteristických faktorů jako jsou 

gestační stáří (coby ukazatel maturace), skóre podle Apgarové, pH 

pupečníkové krve a přebytku bazí (coby ukazatele míry asfyxie). Vd 

fenobarbitalu byl v naší studii asociován s hmotností, BSA a v o něco menší 

míře také s délkou těla. Vzhledem k praktičnosti použití v klinické praxi 

jsme navrhnuli nasycovací dávku normalizovanou na hmotnost, tj. 15 

mg/kg, což je v souladu s předešlými doporučeními (Gilman et al., 1989). 

Závislost Vd na gestačním stáří se v naší studii neprojevila, což mohlo být 

dáno relativně úzkým rozpětím gestačního stáří ve sledované populaci (zralí 

novorozenci, 37. – 41. gestační týden). Stejně tak vliv asfyxie na Vd se 

neprokázal. To mohl ovlivnit fakt, že do studie však byli zařazeni pouze 

pacienti se střední až těžkou asfyxií a chyběla kontrolní, neasfyktická 

skupina. 
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Ve druhém tematickém okruhu, který je zpracován v publikacích 

v přílohách 2, 3, 4 a 6, jsem se zabýval možnostmi odhadu clearance a 

následně dávkování léčiv pomocí ukazatelů funkčního stavu ledvin. 

Většina studií zabývajících se problematikou dávkování léčiv podle 

funkčního stavu ledvin používá pro odhad GF rovnici Cockcroft-Gault. 

Současná doporučení však tuto rovnice považují za obsolentní a doporučují 

GF odhadovat pomocí rovnice CKD-EPI. 

Ve studii v příloze 2 jsme se snažili porovnat schopnost čtyř známých 

rovnic pro odhad GF (CKD-EPI, MDRD, Cockcroft-Gault a Jelliffe) 

predikovat CL vankomycinu. CKD-EPI rovnice odpovídala CL 

vankomycinu nejlépe, nicméně vzorec Cockcroft-Gault vykazoval prakticky 

stejnou predikční schopnost. Odhady pomocí MDRD a Jelliffe metody 

vycházely hůře, což může být dáno tím, že byly vyvinuty především pro 

pacienty s chronickou renální insuficiencí, respektive průměrnou velikostí 

těla, zatímco naše studijní populace byla heterogenní jak funkčním stavem 

renálních funkcí, tak demografií. Výsledky regresní analýzy se odrazily i 

v rozboru MD odvozených z jednotlivých rovnic, kdy podíl pacientů 

s ustálenou koncentrací vankomycinu v terapeutickém pásmu klesal 

v pořadí CKD-EPI > Cockcroft-Gault >MDRD = Jelliffe. Na základě 

regresního modelu byla jako optimální stanovena denní udržovací dávka 

842 × CKD-EPI CL-CR (mL/s) + 414 mg. Vzhledem k omezené 

využitelnosti takovéto rovnice v klinické praxi jsme vypracovali nomogram 

pro odečtení optimální MD kontinuálně podávaného vankomycinu podle 

CKD-EPI.  

Podobně jako u vankomycinu, je i u amikacinu velmi málo zkušeností 

s úpravou dávkování pomocí novějších rovnic pro odhad GF. Výsledky naší 

analýzy opět ukázaly, že nejpřesnější odhad poskytuje rovnice CKD-EPI. 

MDRD a Cockcroft-Gault poskytovaly mírně horší výsledky, což může být 

opět vysvětleno heterogenitou sledované populace. Optimální dávkovací 

interval amikacinu podle hodnot CKD-EPI byl stanoven na základě 

regresního modelu a byl následující: 228,7 × e-3,08 × CKD-EPI CL-CR (mL/s) + 15,84 

hod. Pro možnost jednoduchého využití byl z tohoto vzorce opět odvozen 

nomogram pro odečtení optimálního dávkovacího intervalu amikacinu 

podle CKD-EPI.  
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Podobně jako je uvedeno v diskuzi prvního tematického okruhu, i zde 

platí, že analýzu kovariát CL fenobarbitalu u asfyktických novorozenců je 

třeba přizpůsobit charakteristice této populace. CL zde byla sledována ve 

vztahu k hmotnosti, gestačnímu stáří (deskriptory maturace), CL kreatininu, 

hladinám bilirubinu, ALT, AST, INR (laboratorní markery funkčního stavu 

ledvin a jater), skóre Apgarové, pH pupečníkové krve a přebytku bazí 

(ukazatele míry asfyxie). Regresní modely neodhalily vztah CL 

fenobarbitalu s žádnou z výše uvedených proměnných. Pro nenalezení 

vztahu s gestačním stářím a s ukazateli míry asfyxie se nabízí stejné 

vysvětlení, jaké bylo uvedeno v diskuzi kovariát distribučního objemu. 

Eliminace fenobarbitalu je velmi komplexní. Snížená funkce jedné 

eliminační dráhy tak může být kompenzována jinou cestou eliminace. To je 

pravděpodobné vysvětlení pro absenci vztahu mezi CL fenobarbitalu a 

markery funkčního stavu ledvin a jater. Relativně menší rozpětí v hmotnosti 

pacientů ve srovnání s jinými studiemi může být jen stěží vysvětlením, proč 

se neprojevila závislost CL na hmotnosti. Kromě toho v případě Vd se při 

stejném rozpětí hmotnosti závislost projevila. V literatuře často 

popisovanou závislost CL fenobarbitalu na hmotnosti přisuzujeme 

vývojovým změnám, kdy eliminační funkce organismu roste současně, ale 

nezávisle s tělesnou hmotností. Hmotnost je tak vlastně jen zástupný 

parametr pro maturační změny. Vzhledem k úzkému rozpětí gestačního stáří 

a tedy i stavu maturace se proto závislost CL na hmotnosti v naší studii 

neprojevila. Na základě naší analýzy se jako optimální jeví fixní udržovací 

dávka 9 mg/den, což odpovídá normalizované udržovací dávce 3 

mg/kg/den.  

Studie uvedená v příloze 6 se zabývá možnostmi odhadu CL 

perindoprilátu pomocí odhadu funkčního stavu z důvodu posouzení 

compliance pacientů k antihypertenzní medikaci. Porovnává predikční 

schopnost dvou markerů GF – kreatininu a cystatinu C. Mnoho předešlých 

studií popisuje, že cystatin C lépe koreluje s CL/plazmatickou koncentrací 

léčiv ve srovnání s kreatininem (Brou et al., 2015, Halacova et al., 2008). 

Naše studie se se svými zjištěními tomuto tvrzení nevymykala. Rozdíly 

mezi predikční schopností jednotlivých rovnic využívajících cystatin C 

(CKD-EPI pro cystatin C, kombinovaná CKD-EPI, Hoekova rovnice) byly 

minimální, což naznačuje možnost využití jednoduché Hoekovy rovnice 
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jako alternativy sofistikované CKD-EPI. Je ale třeba upozornit, že naše 

pozorování bylo provedeno jen na malém souboru pacientů. 

Obecně lze výsledky tohoto tematického okruhu shrnout tak, že rovnice 

CKD-EPI, která je v současnosti považovaná za nejpřesnější pro odhad GF 

se ukázala být nejvhodnější také pro odhad CL a následně udržovacích 

dávek léčiv. Rozdíl oproti jiným rovnicím se projevuje s rostoucí 

heterogenitou populace, především ve smyslu tělesné hmotnosti a funkčního 

stavu ledvin. Dále se potvrdilo, že cystatin C umožňuje přesnější odhad CL 

léčiv než kreatinin. 

Ve třetím tematickém okruhu, zpracovaném v publikaci v příloze 5, 

jsem sledoval vliv lékových interakcí na distribuci a eliminaci 

fenobarbitalu. Do analýzy byla zahrnuta pouze léčiva, která se často 

používají na neonatologických JIP. 

Kromě na dávce nezávislého rozdílu v CL fenobarbitalu mezi skupinou 

pacientů s a bez dopaminu jsme nezaznamenali žádný vliv vazoaktivní 

medikace (noradrenalin, dopamin, dobutamin) na FK parametry. Při 

kritickém zhodnocení nalezené interakce jsme došli k závěru, že se 

s největší pravděpodobností jedná o artefakt. Jednak u dopaminu nebyl 

potvrzen na dávce závislý vliv na FK fenobarbitalu, a dále žádná jiná 

vazoaktivní látka, ani jejich souhrnný účinek (definovaný pomocí 

vasoaktivního-inotropního skóre) tento efekt nevykazovaly. I když literatura 

uvádí, že furosemid významně snižuje množství celkové, extracelulární a 

intersticiální tekutiny (O'Donovan and Bell, 1989), nepozorovali jsme 

žádný vliv furosemidu na Vd (a ani na CL) fenobarbitalu. Žádný na dávce 

závislý ani nezávislý vliv na FK fenobarbitalu jsme nepozorovali ani u 

léčiv, která by potenciálně mohla ovlivnit aktivitu enzymů cytochromu 

P450 (fenytoin, sufentanil, midazolam, tramadol). Fenytoin by mohl 

s fenobarbitalem interagovat jak ve smyslu inhibice, tak indukce (Encinas et 

al., 1992). U ostatních sledovaných léčiv je interakce s fenobarbitalem málo 

pravděpodobná, vzhledem k faktu, že se metabolizují jinou cestou 

(CYP3A4, CYP2D6) než fenobarbital (CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1), a 

nepatří mezi silné enzymové induktory ani inhibitory (Tateishi et al., 1996, 

Gorski et al., 1994, Subrahmanyam et al., 2001). Nicméně, v naší studii 

jsme nepozorovali žádnou interakci ani na úrovni metabolizmu. Jako možné 

vysvětlení lze uvést relativně krátkou dobu současného podávání léčiv na 
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neonatologických JIP. Dalším důvodem může být již zmiňovaná 

komplexnost eliminace fenobarbitalu (renální exkrece parentní látky, 

metabolizace cestou CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 a N-glukosidací), kdy 

alterace jedné eliminační cesty může být kompenzována jinou.  

 

6. Závěry 

 

 Distribuční objem a následně optimální nasycovací dávku vankomycinu 

lze nejpřesněji predikovat pomocí reálné tělesné hmotnosti. Jako 

optimální se u dospělých pacientů na JIP léčených kontinuální infuzí 

vankomycinu ukázala být nasycovací dávka 10,7 mg/kg. Při podání této 

dávky došlo ke zkrácení mediánu času do navození účinných hladin ze 

17 na 1 hodinu. 

 Clearance a následně optimální udržovací dávku vankomycinu lze 

nejpřesněji predikovat pomocí CKD-EPI rovnice pro odhad 

glomerulární filtrace. Byl vyvinut nomogram pro odhad optimální 

udržovací dávky pomocí CKD-EPI rovnice u dospělých pacientů na JIP 

léčených kontinuální infuzí vankomycinu. 

 Distribuční objem a následně optimální jednotlivé dávky amikacinu lze 

nejpřesněji predikovat pomocí BSA, popř. pomocí ABW, která 

vykazovala prakticky stejnou predikční schopnost. Jako optimální se u 

dospělých pacientů na JIP ukázala být dávka 517 mg/m2, respektive 14 

mg/kg ABW. 

 Clearance a následně optimální interval mezi dávkami amikacinu lze 

nejpřesněji predikovat pomocí CKD-EPI rovnice pro odhad 

glomerulární filtrace. Byl vyvinut nomogram pro odhad optimálního 

intervalu mezi dávkami amikacinu pomocí CKD-EPI rovnice u 

dospělých pacientů na JIP. 

 Distribuční objem a následně optimální nasycovací dávku fenobarbitalu 

u donošených asfyktických novorozenců lze nejpřesněji predikovat 

pomocí reálné tělesné hmotnosti (případně povrchu těla, což je ale méně 

intuitivní). Jako optimální se ukázala být nasycovací dávka 15 mg/kg. 

 Clearance fenobarbitalu u donošených asfyktických novorozenců v naší 

studii nekorelovala s žádnou ze sledovaných charakteristik (hmotnost, 
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clearance kreatininu, atd.). Proto se jako optimální jevila fixní udržovací 

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

 Clearance perindoprilátu lze lépe predikovat pomocí cystatinu C než 

s využitím kreatinnu. Byl popsán inovativní přístup v hodnocení 

compliance pacientů k antihypertenzní medikaci, kdy změřené sérové 

koncentrace léku byly pomocí principů TDM zasazeny do kontextu 

užívaných dávek a demografické/klinické charakteristiky konkrétního 

pacienta. 

 Nebyl pozorován žádný vliv běžně užívané komedikace (vazoaktivní 

látky, furosemid, fenytoin, midazolam, sufentanyl, tramadol) na 

farmakokinetické parametry (Vd, CL) fenobarbitalu u donošených 

asfyktických novorozenců na neonatologické JIP. 

 

7. Použitá literatura 

 

ALOBAID, A. S., HITES, M., LIPMAN, J., TACCONE, F. S. & 

ROBERTS, J. A. 2016. Effect of obesity on the pharmacokinetics of 

antimicrobials in critically ill patients: A structured review. Int J 

Antimicrob Agents, 47, 259-68. 

BROU, N. A., JACQZ-AIGRAIN, E. & ZHAO, W. 2015. Cystatin C as a 

potential biomarker for dosing of renally excreted drugs. Br J Clin 

Pharmacol, 80, 20-7. 

ENCINAS, M. P., SANTOS BUELGA, D., ALONSO GONZÁLEZ, A. C., 

GARCÍA SÁNCHEZ, M. J. & DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, A. 1992. 

Influence of length of treatment on the interaction between 

phenobarbital and phenytoin. J Clin Pharm Ther, 17, 49-50. 

GILMAN, J. T., GAL, P., DUCHOWNY, M. S., WEAVER, R. L. & 

RANSOM, J. L. 1989. Rapid sequential phenobarbital treatment of 

neonatal seizures. Pediatrics, 83, 674-8. 

GORSKI, J. C., HALL, S. D., JONES, D. R., VANDENBRANDEN, M. & 

WRIGHTON, S. A. 1994. Regioselective biotransformation of 

midazolam by members of the human cytochrome P450 3A (CYP3A) 

subfamily. Biochem Pharmacol, 47, 1643-53. 



 21 

HALACOVA, M., KOTASKA, K., KUKACKA, J., VAVROVA, V., 

KUZELOVA, M., TICHA, J. & PRUSA, R. 2008. Serum cystatin C 

level for better assessment of glomerular filtration rate in cystic fibrosis 

patients treated by amikacin. J Clin Pharm Ther, 33, 409-17. 

MATZKE, G. R., MCGORY, R. W., HALSTENSON, C. E. & KEANE, W. 

F. 1984. Pharmacokinetics of vancomycin in patients with various 

degrees of renal function. Antimicrob Agents Chemother, 25, 433-7. 

O'DONOVAN, B. H. & BELL, E. F. 1989. Effects of furosemide on body 

water compartments in infants with bronchopulmonary dysplasia. 

Pediatr Res, 26, 121-4. 

ROBERTS, J. A., TACCONE, F. S., UDY, A. A., VINCENT, J. L., 

JACOBS, F. & LIPMAN, J. 2011. Vancomycin dosing in critically ill 

patients: robust methods for improved continuous-infusion regimens. 

Antimicrob Agents Chemother, 55, 2704-9. 

ROTSCHAFER, J. C., CROSSLEY, K., ZASKE, D. E., MEAD, K., 

SAWCHUK, R. J. & SOLEM, L. D. 1982. Pharmacokinetics of 

vancomycin: observations in 28 patients and dosage recommendations. 

Antimicrob Agents Chemother, 22, 391-4. 

RYBAK, M. J., LOMAESTRO, B. M., ROTSCHAFER, J. C., 

MOELLERING, R. C., CRAIG, W. A., BILLETER, M., DALOVISIO, 

J. R. & LEVINE, D. P. 2009. Therapeutic monitoring of vancomycin in 

adults summary of consensus recommendations from the American 

Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society 

of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. 

Pharmacotherapy, 29, 1275-9. 

SUBRAHMANYAM, V., RENWICK, A. B., WALTERS, D. G., YOUNG, 

P. J., PRICE, R. J., TONELLI, A. P. & LAKE, B. G. 2001. 

Identification of cytochrome P-450 isoforms responsible for cis-

tramadol metabolism in human liver microsomes. Drug Metab Dispos, 

29, 1146-55. 

TATEISHI, T., KRIVORUK, Y., UENG, Y. F., WOOD, A. J., 

GUENGERICH, F. P. & WOOD, M. 1996. Identification of human liver 

cytochrome P-450 3A4 as the enzyme responsible for fentanyl and 

sufentanil N-dealkylation. Anesth Analg, 82, 167-72. 



 22 

WURTZ, R., ITOKAZU, G. & RODVOLD, K. 1997. Antimicrobial dosing 

in obese patients. Clin Infect Dis, 25, 112-8. 

 

Seznam publikací 

 

1. publikace in extenso, které jsou podkladem disertace 

a) s IF 

 ŠÍMA, M., POKORNÁ, P., HARTINGER, J. & SLANAŘ, O. 2017. 

Estimation of initial phenobarbital dosing in full-term asphyxiated 

neonates. J Clin Pharm Ther, v recenzním řízení. 

 ŠÍMA, M., HARTINGER, J., CIKÁNKOVÁ, T. & SLANAŘ, O. 2017. 

Estimation of once-daily amikacin dose in critically ill adults. J 

Chemother, v recenzním řízení. 

 ŠÍMA, M., VODIČKA, M., MAREŠOVÁ, V., ŠÁLEK, T., ČABALA, 

R. & SLANAŘ, O. 2017. Adherence with perindopril therapy – a pilot 

study using TDM of perindoprilat plus evaluation of perindoprilat 

clearance estimation. Int J Clin Pharm, přijato do tisku. (IF 2016 = 

1,555) 

 ŠÍMA, M., HARTINGER, J., NETÍKOVÁ ŠTENGLOVÁ, I. & 

SLANAŘ, O. 2017. Creatinine clearance estimations for vancomycin 

maintenance dose adjustments. Am J Ther, přijato do tisku. (IF 2016 = 

1,588) 

 ŠÍMA, M., HRONOVÁ, K., HARTINGER, J. & SLANAŘ, O. 2017. A 

simulation of loading doses for vancomycin continuous infusion 

regimens in intensive care. Infect Dis, 49, 674-479. (IF 2016 = 1,119) 

 ŠÍMA, M., POKORNÁ, P., HRONOVÁ, K. & SLANAŘ, O. 2015. 

Effect of co-medication on the pharmacokinetic parameters of 

phenobarbital in asphyxiated newborns. Physiol Res, 64, 13-9. (IF 2015 

= 1,618) 

 

2. publikace in extenso bez vztahu k tématu disertace 

a) s IF  



 23 

 POKORNÁ, P., HRONOVÁ, K., ŠÍMA, M., SLANAŘ, O., 

KLEMENT, P., VAN DEN ANKER, J. N. & TIBBOEL, D. 2017. 

Valproic acid-induced hyperammonemic encephalopathy in a full-term 

neonate: a brief review and case report. Eur J Clin Pharmacol, 73, 647-

649. (IF 2016 = 2,902) 

 HRONOVÁ, K., ŠÍMA, M., SVĚTLÍK, S., MATOUŠKOVÁ, O. & 

SLANAŘ, O. 2014. Pharmacogenetics and immunosuppressive drugs. 

Expert Rev Clin Pharmacol, 7, 821-35. (IF 2014 = 2,18) 

 HOLAS, T., VÁVROVÁ, K., ŠÍMA, M., KLIMENTOVÁ, J. & 

HRABÁLEK, A. 2006. Synthesis and transdermal permeation-

enhancing activity of carbonate and carbamate analogs of Transkarbam 

12. Bioorg Med Chem, 14, 7671-80. (IF 2006 = 2,624) 

 

b) bez IF 

 BAKHOUCHE, H., ŠÍMA, M., SLANAŘ, O. 2017. Léky s 

fotosenzibilizačním potenciálem. Prakt Lékáren, 13, 60-62. 

 ŠÍMA, M., HARTINGER, J., RULÍŠEK, J., ŠACHL, R. & SLANAŘ, 

O. 2017. Meropenem-induced valproic acid elimination: a case report of 

clinically relevant drug interaction. Prague Med Rep, přijato do tisku. 

 ŠÍMA, M., POKORNÝ, M., PAĎOUR, F. & SLANAŘ, O. 2016. 

Terlipressin induced severe hyponatremia. Prague Med Rep, 117, 68-72. 

 ŠÍMA, M. & SLANAŘ, O. 2014. Pharmacological importance of 

orphan nuclear receptors. Cesk Fysiol, 63, 19-24. 

 ŠÍMA, M., NETÍKOVÁ, I. & SLANAŘ, O. 2013. Pregnane xenobiotic 

receptors and their effect on drug elimination from the organism. Prague 

Med Rep, 114, 205-13. 


