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Oponentský posudek na práci  

„KARDIOVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM RENÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM.“ 

MUDr. Anna Valeriánová – 1. LF UK 

Úvodní shrnutí náplně disertační práce: 

Práce se zabývá velice aktuální tématikou cévních změn u pacientů v chronickém dialyzačním 

programu a jejich vlivu na hypoxii CNS, a distálních částí paže s A-V zkratem. Faktory, které autorka shledala 

významně propojené se vznikem mozkové hypoxie, byly: srdeční selhání, vyšší hladiny brain natriuretic 

peptide a vyšší distribuční šíři erytrocytů.  

Jedná se o velice zdařilou kombinaci klinického a patofyziologického výzkumu o čemž svědčí i řada (10) 

publikací v kvalitních mezinárodních časopisech včetně periodik s impact factorem; u 2 z nich je dr. 

Valeriánová první autorkou. Také chci zdůraznit velmi pěkné formální zpracování disertační práce včetně 

kvalitních a dobře dokumentovaných grafů, přehledných tabulek a fotodokumentace.    

Zásadní připomínky: 

Nemám 

Drobné připomínky/dotazy: 

1. Jsou dostupné údaje o stavu (extra)cerebrálních tepen/cirkulace - například sonografické

vyšetření extrakraniálních (karotických/vertebrálních) tepen ultrazvukem? Mohlo by mít vliv na

oxygenaci/hypoxii CNS ?

2. Jaká byla doba od hemodialýzy konkrétně (str. 20)?
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3. Je uváděn střední krevní tlak. Neméně důležitý může být i pulzní tlak (tlaková amplituda) - byl 

stanoven/analyzován ? 

4. Jak četná byla přidružená onemocnění a farmakologická léčba pacientů v hemodialyzačním 

programu – mohlo to mít vliv na stav sledovaný v CNS? 

5. Není mi jasný termín distribuční šíře erytrocytů – uveden pouze v Abstraktu (str. 6). 

6. V (mé) skupině lipidologů vždy vyvolá určité podráždění nález, kdy nízký cholesterol vypadá 

nevýhodně (obr. 5, str. 27) - bylo by skvělé nějak vysvětlit tuto „obrácenou epidemiologii“. Jaké 

byly konkrétní hodnoty lipidů, jsou dostupné např. hladiny albuminu, prealbuminu a jejich 

korelace s přežíváním štěpů. U nefrologických pacientů by se mohlo jednat o „protein energy 

waisting disease/syndrome“, kde osud pacientů udává převládající katabolismus spojený 

s nižšími hodnotami cholesterolu. Mohlo tomu být i v této skupině (inverzní korelace 

cholesterolu s prealbuminem …) 

Závěrečné shrnutí: 

 Hodnocenou práci shledávám velmi kvalitní a zcela na úrovni současných výzkumných trendů 

v oblasti kardiovaskulárního výzkumu zaměřeného na specifické, méně známé a z hlediska léčby 

komplikované populace, zde na pacienty s hemodialyzačním zkratem. Dr. Valeriánová touto prací jistě 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce a předloženou práci proto doporučuji k obhajobě. Práci také 

považuji za dostatečnou k udělení titulu PhD. 
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