
Oponentský posudek 

disertační práce MUDr. Šárky Malé s názvem Vztah metabolizmu, autonomní neuropatie a cévního 

postižení u pacientů s diabetem mellitem 1. a 2. typu. 

Práce má 132 stran, z toho 70 tvoří vlastní text práce, zbytek připadá na rozsáhlý a aktuální literární 

aparát a tři původní práce, které jsou publikací výsledků výzkumu, z nichž u dvou je doktorandka 

prvním autorem práce.  

Autorka si dala za cíl zhodnotit kardiální autonomní neuropatii (KAN) a její vztah k tloušťce intimy 

medie a využít rekurentní analýzy (vyhledávání vzorů) variability srdeční frekvence (HRV) k vyšetření 

pacientů s diabetickou autonomní neuropatií a pacientů s vasovagálními synkopami. 

V první části autorka zevrubně popisuje charakteristiku skupin (malé desítky pacientů) a dochází 

k závěru, že zatímco u DM 1 koreluje výskyt KAN s tloušťkou intimy medie, u DM 2 k takové korelaci 

nedochází. V diskusi vysvětluje možné mechanismy, jak KAN může vést k urychlení aterosklerózy, 

správně uzavírá, že velikost souboru je těžko dostačující k verifikaci hypotézy u DM 2. 

Druhá část práce představuje unikátní využití rekurentní analýzy HRV a demonstruje, že jde (v 

globálu) o metodu s přibližně stejnou senzitivitou jako je běžněji používaná spektrální analýza. Byly 

nalezeny rozdíly u pacientů s vasovagálními synkopami jakož i u pacientů s KAN.  

Je třeba vyzdvihnout zavedení nové metody pro diagnostiku KAN, komplikace diabetu, která je někdy 

podceňována, ale přitom má vazbu na časnou mortalitu diabetiků. Využití nelineárních metod 

analýzy HRV se prosazuje v kardiologii, v diabetologii jsou zatím k dispozici jen drobné studie, bez 

znalosti normálních hodnot. Práce nesporně přináší nové informace a originální myšlenky, prakticky 

využitelné, které budou podkladem dalšího výzkumu a v budoucnu snad i zjednoduší klinickou praxi. 

Formálně je práce dobře strukturovaná a názorně podaná, ocenil bych více do detailu rozvedenou 

metodu rekurentní analýzy HRV (a možná stručnější úvodní obecnou část práce o diabetu a jeho 

komplikacích). Publikační aktivita splňuje požadavky pro uzavření doktorandského studia (1 práce 

s tématem disertace v kvalitním časopise s IF 3,2 jako první autor, 4 práce v časopisech s IF jako 

spoluautor, řada dalších prací včetně jedné kapitoly v knize).  

Předkládanou disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji 

udělení titulu Ph.D. 

V Plzni dne 10. března 2021 

MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 

Diabetologické centrum, 1. interní klinika FN Plzeň, Univerzita Karlova, LF v Plzni 

 

Dotazy a připomínky:  

1) Je možné, že souvislost KAN s IMT nebyla u DM2 prokazatelná i proto, že zde do hry vstupovalo 

mnohem více dalších faktorů a skupina nebyla tak homogenní, jako DM1? 



2) Je škoda, že nebylo použito CT koronárních kalcifikací ke kvantifikaci Agatstonova skore; ukazuje 

se, že zejména u DM1 koreluje velmi dobře s KV morbiditou/mortalitou podobně jako KAN 

3) Bylo by nesmírně cenné provést rekurentní analýzu HRV u stejného souboru pacientů opakovaně 

v určitém časovém odstupu, obecně chybí dosud data ohledně stability „vzorců“ dynamického 

chování HRV v toku času. Má autorka taková data k dispozici, případně informace o podobné studii u 

diabetiků s KAN?  

4) Na pracovišti oponenta se spektrální analýza HRV používá rutinně k posouzení tíže KAN (a 

přikládáme jí možná větší význam, než Ewingovým testům); lze posoudit, jaké místo by mohlo patřit 

rekurentní analýze HRV v budoucnosti?  

5) V charakteristice skupin chybí informace o vyřazení pacientů s fibrilací síní (či jinou relevantní 

arytmií), které je z logiky věci nezbytné. Zmíněno je 24hod vynechání betablokátorů – lze říci, kolika 

% se to týkalo pacientů a jakým způsobem BB ovlivňují rekurentní analýzu HRV? 

 


