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Předložená diplomová práce se zabývá aktuální tématikou sarkopenie u neurodegenerativních 

onemocnění, konkrétně u Parkinsonovy nemoci a prodromálního stádia synukleinopatií. Teoretická 

část práce je členěna do 5 kapitol a v rozsahu 60 stran porovnává diagnostické možnosti a různá 

klinická kritéria sarkopenie, pojednává o příznacích Parkinsonovy nemoci a poruchy chování v REM 

spánku, což je prodromální stádium synukleinopatií a dále popisuje výsledky dosud provedených 

studií zkoumající sarkopenii u pacientů s Parkinsonovou nemocí.  

Praktická část práce je členěna do 6 kapitol a má celkem 30 stran. Jejím cílem je provést porovnání 

četnosti sarkopenie na vlastní kohortě pacientů s Parkinsonovou nemocí, osob v prodromálním 

stádiu synukleinopatií a souboru zdravých kontrol. Dále pomocí faktorové analýzy ověřuje vhodnost 

použití tří komponent (tj. fyzická výkonnost, svalová síla a tělesné složení) k diagnostice sarkopenie, 

pomocí ROC analýzy vymezuje hraniční hodnoty jednotlivých testů pro diagnózu sarkopenie a 

hodnotí přítomnost vztahu mezi tíží sarkopenie a klinickou závažností Parkinsonovy nemoci. 

Celkově je členění práce logické. Text je výstižný a čtivý a nepostrádá žádné důležité informace ve 

vztahu k tématu práce. Líbilo se mi zařazení části pojednávající o možných patofyziologických 

mechanismech sarkopenie u Parkinsonovy nemoci v teoretické části a zařazení pacientů 

v prodromálním stádiu neurodegenerace v praktické části. Lze vytknout pouze několik neobratných 

překladů z anglického jazyka, např. „pík“ nebo „fit model“, které ale nijak nesnižují srozumitelnost 

textu. Všechny informace v úvodu jsou doloženy adekvátními citacemi, použitá literatura čítá více než 

200 zdrojů. 

Cíle a hypotézy jsou formulovány jasně a praktická část má standardní formát vědecké práce. Celkem 

byly vyšetřeny parametry sarkopenie u 32 pacientů s Parkinsonovou nemocí, 28 pacientů s poruchou 

chování v REM spánku a 12 zdravých kontrol. Použitá metodika zahrnuje měření síly stisku ruky 

dynamometrií, odhad tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie a vyšetření 

parametrů chůze pomocí instrumentálního „timed up and go“ testu za použití dotykového koberce 

Gaitrite. Analýza je provedena pomocí pokročilých statistických metod, jejichž použití je dobře 

zdůvodněno. Výsledky jsou prezentovány v textu, pomocí tabulek i grafů, které jsou ilustrativní. 

Hlavními výsledky jsou: 1) identifikace čtyř komponent sarkopenie – oproti klasickému modelu 

z prezentovaných dat vyplývá, že normální pohodlná chůze a chůze maximální rychlostí jsou dva 

nezávislé faktory, 2) nalezení korelace mezi škálou tíže motorického postižení Parkinsonovy nemoci, 

rychlostí chůze a sílou stisku dominantní ruky a 3) identifikace rychlosti chůze a obsahu tělesného 

tuku a svalstva jako parametrů nejlépe diskriminujících skupinu pacientů s Parkinsonovou nemocí a 

zdravých kontrol. 

Všechny vytyčené cíle byly dosaženy, text splňuje kritéria diplomové práce a v případě zvýšení 

počtu vyšetřených probandů má potenciál přinést nové poznatky ohledně sarkopenie u 

Parkinsonovy nemoci. Vzhledem k uvedenému hodnocení navrhuji klasifikaci „výborně“.  

Otázky: 



1) Na straně 78 se uvádí, že regresní analýza mezi vyšetřovanými parametry sarkopenie a 

motorickou škálou MDS-UPDRS bylo provedeno na úrovni celého souboru. Pro zhodnocení 

asociace mezi klinickou tíží Parkinsonovy nemoci a stupněm sarkopenie by bylo vhodnější 

provést analýzu pouze na podskupině pacientů s Parkinsonovou nemocí. Jsou výsledky této 

sub-analýzy odlišné od analýzy na úrovni celého souboru? 

 

2) Dle mého názoru není použití rychlosti chůze vhodným markerem postižení kosterního 

svalstva u Parkinsonovy nemoci, jelikož je dominantně ovlivněna bradykinezí vzniklou na 

podkladě dysfunkce CNS (i v případě užívání dopaminergní léčby). Existuje nějaký parametr 

chůze, který by byl citlivý na ovlivnění sarkopenií a nikoliv bradykinezí? Jak řešily tento 

potenciální „bias“ předchozí studie zkoumající sarkopenii u Parkinsonovy nemoci? 

 

3) Dle údajů na straně 82 nebyla frekvence sarkopenie v této práci odlišná ve skupině pacientů 

s Parkinsonovou nemocí a zdravých kontrol. To je v kontradikci s výsledky předchozích prací 

na toto téma (např. Yazar et al., 2018). Jaké jsou podle Vás důvody odlišných výsledků? 

 

V Praze dne 25.8.2020 

MUDr. Petr Dušek, Ph.D.       


