
oponentský posudek
disertační práce Mgr. Ely Zo|otarevové ..Otěrové částice polyethylenu v okolí k|oubních
náhrad. Jejich vlastnosti, distribuce a možný -..liu''i...,. jejich nežádoucího
biologického působení.''

PředloŽená disertační práce se zabývá problémy izo|ace, charakteriz ace a biologického
působení otěrových částic vznlkajících při artikulaci komponent kloubních náhrad. Působení
těchto částic, uvolněných z polyethylenové komponenty, je často důvodem předčasného
selhání náhrady. Z|<rácení doby její životnosti, ncřay u"i*i významné, představuje značné
socioekonomické problémy a je proto předmětem intenzivního ýzkumu. Téma disertace
považuji ptoto zamimořádně aktuální.
Práce je logicky uspořádaná a pečlivě zptacovaná, Zvo|ené postupy jakož i způsob
interpretace získaných ýsledků ukazuje, že autorka se dobře orientqe^v póměrně rozsáhlé
interdisciplinární vědecké oblasti. Výsledky jsou originá|ní a cíle práce povaŽuji za splněné.
Nesporným přínosem práce je vyvinutí metody izo|ace otěru umožňující získat standardně
dostatečné mnoŽství částic pro jejich charakterizaci a další experimenty.To umoŽní aplikovat
měřicí postupy kstanovení absolutní hodnoty počtu částic. Také zjištění, že granulomy
zachyi část částic a tím se sníží jejich efektivní mnoŽství s negátivními bio1ogickými
vlastnostmi předstar,.uje pohled, který jsem v literatuře nezazÍarnenal. Konečně i pokusy
osvětlit biologickou aktivitu otěrových částic jako důsledek adsorpce některých pioteiní
interagujících s polyethylenem se jeví jako velmi povzbudivé pro dalši výzkum.
V práci jsem nenašel nedostatky zásadního charakteru. N8kolik drobných připomínek a
námětů k diskusi uvádím dále:

Str.16: kap.2.2.6., 1. věta - neúplná a nepřesná inťormace

Str. 17: kap.2.2.6.I.. GUR je komerční označení UHMWPE prášku, nikoli obecný názevjakby semohlo zformulace jevit.

Str. 28: kap.4.2.5. - na zák|adě jakého zjištění se zpracováv á jen2 mm vrstva suspenze?

Str. 50: Í,I2.lze nějak (alespoň přibližně) specifikovat podmínky ,,dostatečné..
sonifikace? Např. frekvence či intensita ultrazl.uku atp.? Ňebo je to chrakteristické
pro daný systém a musí se to lyzkoušet?

- Ukaza|a studie nějaké nánnaky nebo zjištění vlir,u velikosti částic na aseptické
uvolnění, které nebyly zal.rnuty do výsledků?

Závěrem lze konstatovat, že práce přináší cenné originální poznatky, které jsou prakticky
r,ryužitelné. Jednoznačně dokládá, žeMgr'EvaZo|otarevová zv|ádlametody vBaecte práce.a
je schopna přinášet nové poznatky. Doporučuji proto disertační práci k obhajobě.
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