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Oponentský posudek bakalářské práce

Tereza Bíbová: Trombolýza v neurologii

49 stran a 15 stran příloh (škála NIHSS, GCS a Záznam informací o hospita1izaci jednoho

nemocného), které ke škodě již nejsou číslovány a měly by k lepší orientaci být

• Téma atraktivní

• Název není dobře zvolen, protože nevystihuje zpracovávanou problematiku. Nejedná

se o trombolýzu v neurologii, ale trombolytickou léčbu akutní fáze mozkové ischémie.

A vzhledem k tomu, že trombolytická léčba se v současnosti týká jen malé části

nemocných s iCMP (asi 2-3 %), výstižnější název práce by byl: Úloha nebo Současné

postavení trombolytické léčby v akutní fázi mozkové ischémie.

• Oceňuji snahu kandidátky o vtipnou tečku na konci úvodu, ale neměla šťastnou ruku

ve výběru citátu, protože osud v případě maďarského básníka a revolucionáře Sándora

Petofího se bohužel "nelekl, když na něj zadupal" - sám zemřel v zajetí na Sibiři nebo

byl popraven ve 26 letech věku.

• Cíle práce, které autorka definovala na str. 10, neodpovídají cílům, jak jsou uvedeny

v obsahu, což působí zmatečně.

Teoretická část

• Pojednání o cévních mozkových příhodách, zejména jejich syndromologii je zbytečně

rozsáhlé ale hlavně nedobré proto, že se jedná o přepis učebních textů pro mediky,

který - ve snaze jej zkrátit a lehce modifikovat, při tom, že kandidátka vzhledem ke

stupni svého medicínského vzdělání informacím nerozumí - se jeví zmatečně.

• Trombolytická léčba se nepoužívá v léčbě mozkového infarktu, ale akutní mozkové

ischémie (tzn. tam, kde ještě infarkt nevznikl>- nebo, což je situace méně příznivá,

jeho objem je co nejmenší). Tkáň, která již podlehla ischemické nekróze, nelze totiž

zachránit žádným způsobem, ani časnou reperfuzí.

• Indikace trombolytické léčby jsou velmi zjednodušeny a neodpovídají již současnému

stupni poznání (časový faktor, věk, multimodální CT nebo MR), stejně tak i

kontraindikace. Časové okno bylo stanoveno arteficiálně v polovině 90. let na základě

jediné klinické studie a ztratilo již oprávnění. Běžně se intravenózní systémová
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trombolýza aplikuje i po 3 hodinách od vzniku ischemické CMP, pokud je splněno

kritérium "tkáně", tzn. existuje u konkrétního nemocného příznivý poměr mezi

ischemickou nekrózou (infarktem-ten by měl být co nejmenší) a oblastí mozkové

hypoperfuze (ischemickým polostínem, penumbrou - ta by měla být co největší).

• Trombolýza nevede u 30 % k úplnému uzdravení, jak autorka uvádí v úvodu, ale o 30

% nemocných dle jedné klinické studie dosáhne v důsledku trombolytické léčby

lepšího funkčního výsledku

• SITS - není organizace sdružující iktové jednotky, ale registr, do kterého povinně

všechna pracoviště v Evropě provádějící mozkovou trombolýzu musí ukládat data o

léčbě všech nemocných. SITS nesleduje jen bezpečnost, ale i účinnost léčby.

• SPECT a PET (ten není ani běžně dostupný) se jako dg. metoda v akutní fázi

ischemické CMP nepoužívá, angiomyelografie je zcela mimo "mísu" - už z názvu

vyplývá, že se jedná o metodu cílenou na míchu, ne na mozek a k čemu by

v diagnostice CMP měla sloužit uváděná scintigrafie likvorových prostor?

Stejně tak nemá místo v dg. ischemických CMP vyšetření likvoru, EMG ani EEG.

Empirická část:

• Početně zcela nedostatečný soubor nemocných - autorka se pokouší analyzovat soubor

13 nemocných s CMP, kteří byli ve sledovaném období 3,5 měsíce hospitalizováni na

lIP Neurologické kliniky FN v Hradci Králové a z nichž 2 byli v akutní fázi léčeni

metodou intravenózní trombolýzy. Už tento počet je zcela nedostatečný pro

jakoukoliv analýzu, přičemž ve skutečnosti je soubor ještě menší - vzhledem k tomu,

že trombolytická léčba, která je předmětem práce, se týká pouze ischemických CMP,

do souboru nepatří 6 nemocných s mozkovým krvácením a 1 nemocný, u kterého se

ani o žádný typ CMP nejednalo, šlo recidivu mozkového nádoru. Ve skutečnosti je

tedy soubor tvořen pouhými 6 nemocnými s ischemickou CMP, z nichž léčba, která je

předmětem práce, byla aplikována u 2 nemocných, a jakýkoliv pokus o analýzu je

bezpředmětný.

• Až z přílohy č. 3 Záznam informací o hospitalizacijsem se ke svému překvapení

dozvěděla, že referovaný nemocný byl léčen metodou mechanické rekanalizace

pomocí Merci retrievru s následným intraarteriálním podáním malého množství

Actilysy, přičemž o této léčebné možnosti se autorka v teoretické části pouze jako o

léčebné možnosti zmiňuje jedinou větou!
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• Ve zmiňované příloze 3, kde autorka hodnotí nemocného 11. den hospitalizace, jsou

rozpory mezi jednotlivými oddíly

• Je ke škodě věci, že autorka nevyužila příležitost přibrat do souboru nemocné

z oddělení Neurologické kliniky, které je specializované na diagnostiku a léčbu

cévních mozkových příhod, kde je ročně v průměru hospitalizováno 300 až 350

nemocných s dg. ischemické CMP.

Formální nedostatky:

• V obsahu není uvedena literatura

• Gramatické chyby - v interpunkci, psaní velkých písmen, užití špatného pádu a další,

překlepy

• Občas formulační nedbalost - např. U pacientů s již prodělanou CMP či známým

dekompenzovaným diabetem mají terapeutický přínos snížený!!

• V seznamu zkratek - chybně výklad ACM a ACA (nejedná se o a. carotis ant. a

media, ale a. cerebri ant. a media)

Práce s literaturou:

• V textu chybí odkazy na literaturu

Náměty k diskusi:

• Vytknout opsání pasáže o cévních mozkových příhodách ze skript pro mediky,

protože se jedná o informace, kterým kandidátka nemůže a zjevně nerozumí. Práce

s literaturou nesmí spočívat v opsání celých textů!

• Co má kandidátka na mysli, když jako alternativu intravenózní trombolýzy uvádí

subarachnoideální podání do 12 hodin?? - str. 28. Nic takového neexistuje.

• Poukázat na zcela nedostatečný soubor, který nedovoluje činit žádné závěry.

Celkové hodnocení bakalářské práce: dobře

V Hradci Králové 26.5.2008 _MUDr. Dagma4\Iqrajíčkovp, CSc! '- I


