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Téma:  
Léčba bakteriální infekce chirurgických ran pomocí bakteriofágové terapie 
Anotace: Bakteriální infekce jsou dlouhodobě závažným problémem v nemocničním i 
komunitním prostředí v důsledku rostoucí rezistence vůči antibiotikům. Jedním z možných 
způsobů boje proti rezistentním baktériím je použití bakteriofágů. Fágy mohou doplnit a často i 
nahradit antibiotickou léčbu v závažných klinických případech. Experimentální fágová terapie 
se ukázala jako bezpečná a účinná při léčbě bakteriálních infekcí na zvířecích modelech i v 
humánní medicíně (Melo et al., 2017, Petrovic et al., 2020). Fágy hrají důležitou roli v biologii, 
evoluci a patogenitě bakterií. Na základě předchozích zkušeností z jiných oborů je dokázáno, že 
bakteriofágy redukují mikrobiální populace a užívají se k likvidaci odolných bakteriálních infekcí 
na sliznicích (ORL indikace). Přípravek DUOFAG® byl vyvinut se zaměřením na 
antistafylokokovou a antipseudomonální infekci. V rámci chirurgie a infekce hlubokých ran 
nebyla tato terapie dosud otestována. 
Cíle práce:  

1. Zhodnotit klinické a mikrobiologické změny infikované chirurgické rány po použití 
přípravku obsahujícím bakteriofágy 

2. Prokázat účinek na bakteriální populaci v ráně 
3. Zhodnotit bezpečnost a snášenlivosti přípravku u pacientů s chirurgickými ranami 

 
Počet uchazečů: jeden  
Bez napojení na grantový projekt  
Možnost úvazku: 0,5 – 1,0 (po dohodě s vedením FNUSA)  
Vstupní požadavky: Absolvování chirurgického kmene, zájem o obor cévní chirurgie  
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: Minimální publikační aktivita studenta v 
rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci s hodnotou IF nad medianem oboru nebo 
2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF ve 3. kvartilu oboru (Q3). Podmínkou pro 
úspěšné ukončení studia je také zahraniční stáž v délce nejméně 1 měsíc, která je 
neoddělitelnou součástí studia. Student se v rámci svého studia bude podílet i na výuce 
chirurgie. Předpokládá se výborná znalost anglického jazyka.  
Informace o školiteli:  
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.  
Autor nebo spoluautor 130 odborných prací (40 v časopisech s IF), z toho 18 pedagogických 
publikací, včetně 2 odborných autorských knih a 11 kapitol v domácích a zahraničních 
odborných knihách. Dále 245 přednášek, z toho 44 na světových nebo evropských kongresech. 
Významná přednáška: Visiting Professor Lecture (Mayo Clinic, Minnesota, USA). Kumulativní IF: 
115.46, citace WOS: 351, H-index 11. Řešitel nebo spoluřešitel 5 grantových projektů (GAČR, 
AZV). Nositel Ceny ministra školství, Ceny rektora MU, Ceny ČSKVCH. Je vědeckým tajemníkem 
a členem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie, členem Evropského boardu pro 
cévní chirurgie (EUMS SBVS), pastcouncilor ESVS (European Society for Vascular Surgery). 
Celkem školil 5 Ph.D. studentů, z nichž 3 již úspěšně obhájili, další student bude obhajovat 
letos.  
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