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GAMA NOŽEM- český název doplněný proti práci z r. 2010) Oddělení stereotaktické a 

radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha 2010, nyní 2012 

Úvod. K novému posudku byla dodána svázaná práce o rozsahu 88 str. s 5 přílohami, celkem 

95 str., abstrakt 19 str. a dále to samé na CD. 

Při mém posudku z 6. 9. 2010 jsem měl na práci se stejným názvem následující otázky na 

autorku: 
1) Profesor J. Vymazal ve své monografii o zobrazovacích metodách píše: „ Difernciální 

diagnóza meningiomů může být poměrně široká, jinými slovy diagnóza meningeomu nemusí 

být tak snadná a exaktní, jak se na první pohled může zdát.“ Mohou zobrazovací nebo jiné 

metody stanovit, o který druh meningiomu nebo o jakou jeho růstovou charakteristiku se 

jedná ? Kolikrát jste ve vaší  sestavě 400 meningiomů zjistili, že se jednalo o jinou diagnózu?  

Sám vím o jednom takovém pacientovi, zmiňuje je i prof. Vymazal. 

2) Jaká je obecná (statistická) rychlost růstu meningiomů nebo jejich variant? Jak byla 

stanovena v naší literatuře u epiteloidní varianty (u 53,3% roste středně rychle, tj. 1-5 g/měs., 

28,9% roste pomalu do 1 g/měs., u 4,4% velice rychle až 10 g/měs.)? Jak tuto rychlost růstu 

ovlivnilo ve vaší sestavě léčení LGN nebo růst zcela zastavilo? Lze tedy říci, že po LGN se 

mění nebo utlumuje přirozená růstová aktivita meningiomů? Děje se tak u všech druhů 

meningiomů? 

3)Jaký je osud 55% meningiomů ze 400 léčených LGN od r.1992, kteří nejsou ve vaší práci 

hodnoceni? Jsou vyléčeni, žijí a jak nebo zemřeli? 

V nově předložené práci autorka mé dotazy uspokojivě doplnila a zodpověděla. Již v r. 2010 

jsem nepodmiňoval souhlas k udělení titulu Ph.D. , tím spíše tak nečiním nyní. 

Z á v ě r Předložená disertační práce MUDr. Aurélie KOLLOVÉ,  z r. 2010 a nyní z r. 

2012, která vyšla z Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na 

Homolce ve spolupráci se školitelem doc. MUDr. Romanem Liščákem, CSc. prokazuje, 

že MUDr. A. Kollová má schopnosti k samostatné a tvořivé vědecké práci. Disertantka 

zvládla složitou statistickou analýzu výsledků komplikovaného klinického souboru. I 

když oponent má k některým metodickým postupům a závěrům výhrady, přesto 

konstatuje, že práce posouvá neurochirurgickou a stereoradiochirurgickou 

problematiku v oblasti léčby meningiomů na vysokou metodickou úroveň současné doby 

a přináší nové poznatky. Práce přispívá k tomu, aby ze všech meningiomů mohla být 

selektována skupina, která z adekvátní léčby LGN bude mít klinický prospěch. 

Předložená práce MUDr. Aurélii KOLLOVOU opravňuje k udělení titulu Ph.D. za 

jménem. 

 V Praze dne 1. září  2012 a dříve 6. září 2010  

Prof. MUDr. Eduard  Z V Ě Ř I N A, DrSc 

E-mail: ezverina@seznam.cz 

Viz přílohy: 
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Příloha- kopie posudku na práci se stejným titulem z r. 2010 

Úvod. K  posudku byla dodána svázaná práce s uvedeným titulem jen v angličtině o  rozsahu 

91 str. a jako apendix  jsou 4 publikované nebo do tisku přijaté práce. Obecné pojednání je do 

39 str., vlastní text práce je do 81 str., je tedy pouze na 42 str. a tvoří polovinu disertace. 

V práci není žádný český závěr ani souhrn. Abstrakt je dodán v číslovaném rozsahu 18 str., 

navíc s referencemi. Obsahuje jednu jedinou stránku českého souhrnu.  Abstrakt obsahuje 

seznam vlastních publikací doktoranda ve vztahu k disertaci, celkem 4 práce. Tři práce 

jsou v zahraničních časopisech a jedna v ČR je in press. Dvakrát je disertantka první 

autorkou. Včetně českých publikací dosahuje IF 6,2. Další práce autorky bez přímého 

vztahu k disertaci mají 6 titulů.  Vlastní svázaná práce je členěna na následující anglické 

kapitoly: Summary, “Acknowlidgement “ (chyba autorky v angl.), Abbreviations, 

Introduction,  Theoretical background (polovina práce), pak Hypotheses and goals of the 

study, Materials and Methods, Results rozdělené na Mild-Term and Long-Term Results of 

Meningioma Radiosurgery, Discussion, Theoretical and Practical Contribution of Doctoral 

Thesis Results, Conlcusions ,  References a nakonec Appedix 1-4. 

Ke kvalitě formálního zpracování lze uvést, že práce má standardní obrazovou a 

tabulkovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že je celá v angličtině, nepovažuji se za 

oponenta, který by mohl posoudit stylistickou úroveň. Zarážející je, že i v názvu kapitoly je 

chyba. Pro běžného konsumenta odborných textů je práce srozumitelná, věcně pochopitelná.  

Literatura je alfabeticky citována za celou prací a obsahuje 112 citací i publikací na www. 

Bohužel necituje o meningiomech ani jedinou práci v češtině, ani monografie, vyjma práce 

svého pracoviště. Ignoruje naší bohatou literaturu, která se k tématu vztahuje. Autorka se 

může hájit tím, že se nejedná o meningiomy a radiochirurgii. S tím však nelze souhlasit. Celá 

práce je jen a jenom o tom, zda ozáření Leksellovým gama nožem (LGN) ovlivňuje přirozené 

chování meningiomů, tedy zda léčebně pozitivně ovlivňuje „ natural history of meningiomas“. 

Jedna z prvních prací o přirozeném chování a rychlosti růstu meningiomů vyšla právě 

v češtině již v r. 1980. V. Mádlová, I.Fusek : Rychlost růstu epiteloidní varianty meningiomů, 

Čs. Neurol. Neurochir., 43/76, 1980, No. 6, p. 374-378.  

Aktuálnost 

Práce řeší aktuální problematiku celosvětové neurochirurgie a to jeden aspekt léčby 

meningiomů. Přes nahromaděné sta tisícové operační sestavy od r. 1743 (Heister) a pokrok 

mikrochirurgie, navigovaného operování, endoskopie a peroperačního monitorování, stále 

nemůžeme říci, že bychom uměli benigní nádor trvale a bez následků nebo dokonce mortality 

vyléčit. Operační výsledky závisí hlavně na biologické aktivitě nádorů (kterou dosud žádnými 

předoperačními metodami neumíme stanovit!) a na možnosti radikality operace s odstraněním 

origa dle Simpsonovy stupnice. Recidivy u st. 1 dosahují 10%, u st. 2 asi 19%, u st. 3 až 29% 

a u st.4 dokonce 40% během 10 let, ale také 50-85%. Mortalita se dle velikosti a lokalizace 

meningiomů stále pohybuje od 0 do 11%. Stereoradiochirurgie pomocí LGN je jednou                                                                                                     

                                                                                                                                                          

z léčebných modalit. Práce vychází z hypotézy, že růst a přirozené chování meningiomů není             

jednoznačné a stanovit efektivitu léčby LGN vyžaduje i deset let sledování. Dále se snaží 

stanovit rizikové faktory radiochirurgie. Pokládá si 4 otázky. 1) Jaké jsou výsledky LGN u 

meningiomů lební báze, a které jsou ještě vhodné k léčení s přijatelnými výsledky? 2) Jaké 

jsou dočasné a trvalé komplikace po radiochirurgii meningiomů? 3) Jak omezit vznik a 



následky edému po LGN? 4) Jaké jsou dlouhodobé výsledky meningiomů po LGN?                                                                                                                                                    

K použitým metodám 

Pacienti s meningiomy byli léčení standardní metodou LGN, někteří opakovaně, 

frakcionovaně. Jedná se o převzatou metodu, ke které jako oponent nemám co dodat. Zásadní 

vědeckou limitací předložené práce je diagnóza meningiomu. Histologicky by měla být 

jednoznačná u 30% léčených LGN po předchozí operaci. U 70% léčených primárně LGN se 

diagnóza opírá o stále nejisté zobrazovací metody. Práce podrobně a statisticky analyzuje ve 

dvou časových intervalech (střední a dlouhodobé výsledky, 5 a 10 let sledování) soubor 

meningiomů léčených LGN různou dávkou Gy. Analyzuje nejrůznější faktory, které mohou 

vést ke vzniku edému, k dočasným a trvalým komplikacím a naopak, která skupina 

meningiomů a jaká dávka záření je nejvhodnější pro omezení komplikací a dobrý léčebný 

efekt. Snaží se vytvořit  model správné léčby meningiomů metodou LGN. V prvním stupni 

analyzuje skupinu 192 pacientů s 197 meningiomy léčené v období 1992-99. Bohužel se 

jedná jen o nepřesně definovaný výběr 55% léčených z celého 368 souboru pacientů s 400 

meningiomy. Zaměřuje se na lokalizaci v lební bázi. V druhém stupni analyzuje opět jen 

soubor 226 pacientů s 249 meningiomy. Jednalo se o 53,4% meningiomů konvexity a 46,6% 

meningiomů lební báze. Velikost meningiomů byla 0,1-44,9cm3, střední hodnota 4,37cm3 

Jednalo se o výběr malých tumorů. Okrajová dávka záření se pohybovala  6,5-24 Gy s 

průměrem 12,9 Gy.  

          Vědeckou validitu a praktický dopad práce omezuje to, že je získána na vybraném 

souboru a to právě meningiomů, které jsou malé a nejspíše mají menší růstovou aktivitu. Při 

hodnocení střednědobých výsledků na 48 str. se dozvídáme, že 2 pacienti zemřeli pro edém 

po LGN, 6 pro karcinom, 5 pro srdeční ischemii, 5 pro „stroke“ (mozkovou příhodu?) a 

dalších 10 pacientů zemřelo pro neznámou příčinu (třeba také pro edém a růst tu po LGN ?). 

Tito pacienti se z hodnocení výsledků vytratili. Při hodnocení dlouhodobých výsledků na 53 

str. se dozvídáme, že 25 pacientů, tj. 11,5%  z ozářených LGN zemřelo, dva pro otok u 

parasagitálního meningiomu a další pro nedefinovanou příčinu. Jak je možné, že ve 

výsledcích a závěru je zdůrazněno, že léčba LGN u meningimů nevedla k žádné 

mortalitě? “There was zero mortality related to treatment.“ Abstr. 16 str. 
Kdybychom měli opravdu zjistit, zda LGN  léčebně a na kolik ovlivňuje přirozené chování 

meningiomů (o jejich růstové aktivitě již dost známe), museli bychom vytvořit bez výběru 

dva stejně velké soubory meningiomů a dlouhodobě je sledovat. První by se jen sledoval a 

neléčil a druhý by byl léčen metodou LGN. V klinické medicíně je to chiméra.  

K výsledkům 

Práce přináší řadu důležitých poznatků i přes některé metodické výhrady. U vybraného 

souboru meningiomů po léčbě LGN a sledování 10 let byl nádor tzv. stabilizován u 94,7% 

léčených. Co tím je míněno?  K zmenšení tu došlo u 68,2% , u 29,3% zůstal nádor stejný a 

progrese se objevila u 2,5% tu. Došlo vůbec někde k úplnému vymizení tu? K zlepšení 

klinické symptomatologie došlo u 41% pacientů. Permanentní morbidita spojená s léčbou 

LGN byla u 6,4%, ale jen vzácně vedla k invaliditě. K popisované nulové mortalitě viz. 

výhrady výše! Postiradiační edém se objevil u 18,4% v průměru za 7 měsíců po léčbě. Práce 

stanovila rovnici jeho pravděpodobného výskytu kalkulující předchozí operaci, výskyt edému 

před léčbou LGN, objem tumoru, jeho lokalizaci a okrajovou dávku záření. Práce stanovila 

dvě lokalizace meningiomu a to rizikovou (přední lební jáma, konvexita a falx) a nerizikovou 

(střední lební jáma, zadní lební jáma, tentorium a mozeček). Z technického hlediska léčení 

LGN práce uvádí, že okrajová dávka 12-16 Gy je dostačující. Větší dávka pacienta ohrožuje 

edémem a nevede k lepšímu výsledku kontroly růstu meningiomu. Práce ukazuje, že léčení 

meningiomu s větším objemem než 5cm3, s peritumorálním edémem a lokalizované v přední 

lební jámě a parasagitální meningiomy nejsou vhodné pro léčbu LGN a vedou ke 

komplikacím. 



       Práci považuji za velice cennou proto, že ukazuje limity léčby LGN u meningiomů a 

snaží se definovat, která skupina meningiomů a při jakém režimu LGN je pro léčbu LGN 

vhodná. Nepřímo definuje skupinu, kterou léčba LGN může závažně poškodit.  Kdyby totiž 

byla pravda, jak práce vyznívá, že u všech meningiomů lze po léčbě LGN  po 10 letech docílit 

94,7% vyléčení (v radiochirurgické literatuře tzv. „ kontrol rate“), bylo by to na Nobelovu 

cenu. Meningiomy by se po celém světě přestaly operovat. Bohužel opak je pravdou a jako 

neurochirurgové se stále trápíme pooperační morbiditou i mortalitou. Práce správně 

zdůrazňuje, že radiochirurgie je jen jednou z metod multimodalitního léčení meningiomů.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Otázky na autorku 
1) Profesor J. Vymazal ve své monografii o zobrazovacích metodách píše: „ Difernciální 

diagnóza meningiomů může být poměrně široká, jinými slovy diagnóza meningeomu nemusí 

být tak snadná a exaktní, jak se na první pohled může zdát.“ Mohou zobrazovací nebo jiné 

metody stanovit, o který druh meningiomu nebo o jakou jeho růstovou charakteristiku se 

jedná ? Kolikrát jste ve vaší  sestavě 400 meningiomů zjistili, že se jednalo o jinou diagnózu?  

Sám vím o jednom takovém pacientovi, zmiňuje je i prof. Vymazal. 

2) Jaká je obecná (statistická) rychlost růstu meningiomů nebo jejich variant? Jak byla 

stanovena v naší literatuře u epiteloidní varianty (u 53,3% roste středně rychle, tj. 1-5 g/měs., 

28,9% roste pomalu do 1 g/měs., u 4,4% velice rychle až 10 g/měs.)? Jak tuto rychlost růstu 

ovlivnilo ve vaší sestavě léčení LGN nebo růst zcela zastavilo? Lze tedy říci, že po LGN se 

mění nebo utlumuje přirozená růstová aktivita meningiomů? Děje se tak u všech druhů 

meningiomů? 

3)Jaký je osud 55% meningiomů ze 400 léčených LGN od r.1992, kteří nejsou ve vaší práci 

hodnoceni? Jsou vyléčeni, žijí a jak nebo zemřeli? 

Z á v ě r  

Předložená disertační práce MUDr. Aurélie KOLLOVÉ,  která vyšla z Oddělení 

stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce ve spolupráci se 

školitelem doc. MUDr. Romanem Liščákem, CSc. prokazuje, že MUDr. A. Kollová má 

schopnosti k samostatné a tvořivé vědecké práci. Disertantka zvládla složitou 

statistickou analýzu výsledků komplikovaného klinického souboru. I když oponent má 

k některým metodickým postupům a závěrům výhrady, přesto konstatuje, že práce 

posouvá neurochirurgickou a stereoradiochirurgickou problematiku v oblasti léčby 

meningiomů na vysokou metodickou úroveň současné doby a přináší nové poznatky. 

Práce přispívá k tomu, aby ze všech meningiomů mohla být selektována skupina, která 

z adekvátní léčby LGN bude mít klinický prospěch.  

Předložená práce MUDr. Aurélii KOLLOVOU opravňuje k udělení titulu Ph.D. za 

jménem. 

 V Praze dne 6. září 2010 

Prof. MUDr. Eduard  Z V Ě Ř I N A, DrSc 

E-mail: ezverina@seznam.cz 

 

 


