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PředloŽená studie by\a zpracována na Neurologické klinice 3. LF, KU. Zaujímá 30

stran, tištěných po 1 straně listu, forrr.rátu A4, v krouŽkové vazbé' Zabývá se rozsahem kalci.
fikací v cévní stěně' a to ve dvou oddíleclr cévníhos trotrru: na aortě v abdominální dutině a na

arteriích mozkových intrakianiálně.
Jednotlivé kapitoly představují Úvod _ s výkladerrr Calcia jako prvku, jeho funkce

v olganisnru a jeho regulace metabolisrnu. obsaŽen je zde popis principů atlrerosklerózy a

arteriálníclr kalcifi kací.
Druhou kapitolou je vstup do smyslu práce. Zde je vyloŽerra podstata sledování kal-

cifikací pouŽitírn CT skenů. Jsou zde prirrcipy CT denzity v závislosti na vlastnostech tkárrě a

atenuaci Rtg paprsku elenrenty vyššílro atomovélro čísla.
Materiál a metodika popisuje sloŽení 2 skupin sledovaných vyšetř.er.rí.U 25 nálrodnýclr

osob, vyšetřených pro růzrré abdorrrirrální potiŽe, byly testovány axiální akeny, proclrázející
dutinou břišní a sledována lryperdenzrrí depozita ve stěně aor1y. Vyšetřené osoby byly rozdě-
leny do 3 věkovýclr pásem a porovnána intenzita a rozsajejich kalcifikovaných cévriích seg-

trrentťt. Ve drulré skupirrě byli pacienti, čerstvě přijatí na Neurologii pro akutní nlozkový is-
clremický iktus.Celkerrr u 23 nenrocrrýclr, na 93 tepnáclr mozkovélro řečiště byly vylrodnoceny
segnrentálrrí kalcifikace. Jedrralo Se o a' carotis intertta, a. vaeftebralis, basilaris a a. cerebri
media.

Výsledky ukazují, že kalcifikace tepen rreprobílrá difuzrrě a uniformně, nýbrž Že kal-
cifikace se vyskytují jako ohraničené úseky tepenné stěny' s vysokýrn obsahem minerálu.
Naměřené hodnoty, které jsou trloŽeny v tabulce, ukazují velmi vysoké denzity těchto seg-

mentů, které dosahují hodnot kompaktrrí kosti - např. 700 _ 900 Hourrsfieldových jedrrotek.

Tyto hodnoty jsou překvapivé, protože ukazují depozita rrarůstající kalcifikační denzity
s věkem, V procesu' který jde za života opačrrým směrent, neŽ opačný postup osteoporozy
v kosteclr, odkud kalcia postupně ubývá. Autorka pr.áce také nrěřila CT čidlem - regiorr of
interest (RoI) derrzitu kompaktrrí kosti - rrapř. v sakru a pediklech obratlů, kde byly často

denzitrrí hodnoty rriŽší rreŽ v tepnáclr'
Provedená rněření jsou doloŽerra CT obrazy badonrinálních i cerebrálníclr skerrů, kde

jsou patrná denzitrrí vylrodnocení kalcifikací.

Hodnocení:

Pr.áce je velmi originální a na studentku mediciny pokročilá. Pro angiology i radiology
poskytuje data, která pokládárrr za relativrrě neznánrá. V oblasti neurologické je přirrosná

lrlavně tím, Že zde byl zpracován také polrled rra denzitu tepen Willisova okrulru, která se

užívá k praktickému hodnocení mozkovýclr isclremických iktů. Hyperdetrze a. cerebri media,
ale občas také cerebri anterior nebo posteLior, se clrápe jako doklad přítonrrrélro trombu v tep-
ně. Tato široce rozšířená praxe ténrqěř vůbec nebere v úvalru, Že kromě trombu rnůŽe tento
fenonrén snadno vyvolat také kalcifikace cévní stěny' která však neznamená uzávěr teperrného
lurnina. Studie ar1eriálrríclt kalciÍikací takto vnáší jasrro do této nroŽné záměrry' V podobě více
rozvinuté by nrolrla takováto studie být předrrrětem závaŽného neurologického článku.



Po stránce administrativní nese práoe některé znaky spěchu a nedokonalé zkušenosti

v publikační disciplině, které však začátečnict nelze mít zaz|é. Celkově hodnotím jako práci

vvsoce záslužnou.
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