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Formální popis práce

Predložená práce obsahuje 57 stran, 12 tabulek, 15 grafu, 44 citací

Cíle práce

Práce si klade za cíl posoudit funkcní stav respiracního systému, detekovat nejcastejší

respiracní komplikace, vybrat nejvhodnejší metody vyšetrení plicních funkcí, definovat

vztahy mezi vyšetreními a klinickým stavem, predikovat možné pozdní komplikace a

posoudit prípadné rozdíly mezi jednotlivými typy míšních lézí. Celkove hodnoceno - jde o

rozsáhlé cíle a široké tématické zamerení.

Hypotézy práce

Byly vysloveny následující hypotézy

. sledované plicní funkce (PFT) se budou v krátkodobém poúrazovém období zlepšovat

zlepšení PFT mezi skupinami bude odlišné a bude záviset na výši léze.
. max.zlepšení bude prokázáno ve skupine 1

Závažnost tématu, originalita, potrebnost

Náplní práce bylo získat objektivní informace o funkci respiracního systému a bránice u pacientu

po míšním poranení (spinal chord injury, SCl) v definovaných casových odstupech behem

prvních 6 mesícu. Celkem autorka vyšetrila 15pacientu s kompletní nebo inkompletní míšní lézí,

a to pomocí metod funkcního vyšetrení plic (PFT). Pacienti byli vzhledem k rozdílnému stupni

svého postižení rozdeleni podle tzv. ASlA skóre.

Návaznost výzkumných otázek, hypotéz, cílu, úkolu na predcházející cásti práce

Práce se týká velmi aktuálního tématu - respiracních dysfunkcí po míšním poranení. Tyto

respiracní dysfunkce jsou jedny z nejcastejších komplikací po míšním poranení.
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Nutno zduraznit, že práce prispívá k definování ideálního, dosud mezinárodne

nestandardizovaného postupu pri diagnostice techto komplikací. Práce muže tedy významne

prispet ke zlepšení znalostí o funkci respiracního systému za zcela specifických patologických

podmínek, závisejících na výšce a míre míšního poranení (paréza/plegie prídatných respiracních

svalu, zvýšený cholinergní tonus hladkého svalstva dýchacích cest, zhoršená schopnost toilety

dýchacích cest atd.). Z techto duvodu s práce jeví jako tématicky a oborove závažná, vedecky

prínosná a svým zamerením a obsahem originální.

Popis jednotlivých cástí práce a jejich hodnocení

Teoretické bazi práce se autorka venuje v teoretické cásti (na 13 stranách): autorka se venuje

funkcnímu delení dýchacích svalu, funkci bránice, mechanice dýchání a to s uvedením do

souvislosti s míšním poranením. Velmi prehledne a erudovane popisuje parametry plicních

funkcí, metody funkcního vyšetrení plic a interpretace výsledku. Toto je zvlášte duležité pro

zamerenía témapráce- posouzenífunkcníhostavurespiracníhosystému.Dáleje proveden

rozbor merení síly respiracního svalstva u pacientu se SCI neinvazivní technikou (merení

ústních okluzních tlaku PI max a PE max a merení klidové funkce bránice metodou PO.1). V

poslední cásti teoretické cásti se autorka venuje poopisu klasifikace míšního poranení, ASIA

klasifikaci a možnosti rehabilitace u pacientu se SCI. V záverecné kapitole je poskytnuto

vysvetlení významu vyšetrení plicních funkcí u spinálních pacientu.

V praktické cásti se autorka na 27 stranách venuje metodice, statistice, získaným

výsledkum, jejich interpretaci, diskusi a záverum práce. Tato cást je prehledne clenena, jsou

použity prehledné tabulky, sloupcové grafy pro zobrazení rozdílu mezi skupinami (pro pocet

probandu vhodných ke statistickému zpracování byli srovnáváni pouze probandi z 1. a 3.

skupiny),jakož i regresní krivky (pro zobrazení korelacních vztahu mezi parametry PFT).

Diskuse ukazuje na dostatecnou hloubku znalosti problematiky a neomezuje se jen na

dostupnou literaturu, ale (velmi sympaticky) i na "konkurencní" výsledky práce kolegyne Bc.

Marcely Wadowské. To má velký význam pro ctenáre obou prací.

Závery jsou prehledne cleneny a podány zcela jasne. Jednotlivých 5 bodu Záveru je

velmi správne explicitne vztaženo k jednotlivým bodum sekce Hypotézy..

Celkove mužeme konstatovat, že práce má velmi dobré formální clenení, obsah,

Kvalitu textu a velmi dobrou grafickou úroven. Práce je vybavena elektronic;kouverzí (CD

ROM).



Korespondence názvu a tématu práce

Je vyhovující.

Teoretický a praktický rámec práce

Autorka predkládanou prací dokládá, že zvládla teoretické i praktické aspekty vedecké práce.

Zduraznujeme, že autorka si pro splnení cílu práce musela velmi dobre osvojit teorii a hlavne

praxi provádení jednotlivých metod PFT a to velmi složitých podmínkách (cást pacientu byla

behem pobytu na SJ FN Motol klasifikovánajako MRSA pozitivní. To kladlo na patricnou

úroven jak standardní, tak vedecké/studijní (viz tato práce) velké nároky.

Metody a techniky zpracování práce

Jednáse o ojedinelýpocina to i v nadnárodnímmerítku- toto témaje zpracovávánojen

formou prurezových studií a to i mezinárodním merítku. Autorka definuje soubor

sledovaných pacientu a velmi peclive popisuje metodiku spirometrického vyšetrení a

výsledné funkce (merení krivky objem-cas a krivky prutok- objem, merení maximálních

ústních okluzních tlaku PI max a PE max, merení klidové funkce bránice PO.l, merení

odporu dýchacích cest prerušovací technikou, Rint a merení výdechové prutokové limitace

metodou aplikace malého negativního exspiracního tlaku, NEP).

Primerenost zkoumaných objektu, rozsah

Autorka vyšetrila 16pacientu, do studie použila pouze 15 z nich, rozdelených finálne do

dvou hodnotitelných skupin: skupina 1 -krcní léze a skupina 3 - horní hrudní léze.

Výsledky, jejich interpretace, úplnost, logicnost, opodstatnenost, porovnání s výchozími

poznatky

Výsledky jsou uvedeny v praktické cásti (na 16 stranách). Namerené hodnoty sledovaných

parametru plicních objemu a kapacit, maximálních ústních tlaku a klidové funkce bránice,

metody Rint a hodnoty NEP v období prvních 6 mesícu po SCl jsou prezentovány prehledne,

jsou použity prehledné tabulky, sloupcové grafy pro zobrazení rozdílu mezi skupinami (pro

'pocet probandu vhodných ke statistickému zpracování byli srovnáváni pouze probandi z 1. a

3. skupiny),jakož i regresní krivky (pro zobrazení korelacních vztahu mezi parametry PFT).

Závery jsou prehledne cleneny a podány zcela jasne. Jednotlivých 5 bodu Záveru je

velmi správne explicitne vztaženo k jednotlivým bodum sekce Hypotézy. Práce popisuje
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zlepšení plicních funkcí v case ve skupine C4-C8/A,B i ve skupine Th1-Th6/A,B a ukazuje,

že zlepšení hodnot plicních funkcí je u nižších lézí významnejší.

Zhodnotit prínos práce

Diplomová práce má velmi dobrou odbornou kvalitu. Clenení je logické a prehledné. Po

stráncejazykové a gramatické je práce v porádku. Stanovené cíle byly dosaženy a hypotézy

potvrzeny - sledovaní pacienti se behem krátkodobého období po SCI (6 mes) v jednotlivých

parametrech PFT zlepšili; skupina s kaudálnejším postižením dosahovala v tomto období

lepších hodnot PFT.

Formální vady práce

Jsou zcela zanedbatelné ajen formálního charakteru

Celkové zhodnocení zpusobilosti autora k samostatnému rešení odborných problému

Práce splnuje požadavky kladené v úvodu jak samotnou autorkou, tak vedoucím práce, tak -

doufáme - i oponentury. Autorka prokázala odbornou vyspelost, a to ve zpusobu získání dat,

schopnosti interpretace techto dat a vyvození patricných a predevším validních záveru. Práci

považuji za tématicky prínosnou a kvalitne zpracovanou, a proto ji doporucuji k obhajobe.

V Praze dne 31.5.2012

MUDr. Jan Šu1c, CSc, FCCP
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