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POSUDEK: 
 
a) aktuálnost zvoleného tématu 
 

Věkem podmíněná makulární degenerace je ve vyspělých zemích nejčastější 
příčinou praktické slepoty  lidí nad 65 let.  Přes všechny pokroky učiněné 
v diagnostice  i v léčbě je toto onemocnění ve svém průběhu i nadále velmi 
nevypočitatelné. Názory na příčiny, ale i léčebné postupy, jsou zatím 
nekonsistentní. Pokus o optimalizaci  léčebných metod  a ekonomicky vysoce 
náročných dopadů je důležitý a  z těchto  všech  hledisek lze práci MUDr. 
Martina Šína  považovat za vysoce aktuální a přínosnou. 
 

           b) zvolené metody zpracování 
 

Intervenční, dvojitě slepá, palcebem kontrolovaná studie je postavena správě. 
Celkový počet  pacientů  ve  zkoumané skupině je   dostačující pro  statistické 
zhodnocení ve zvolené, spíše střední   hladině významnosti. Otázkou zůstává 
použití dalších možných statistických metod pro malé soubory, kde by se 
mohla ve výsledcích hladina významnosti posunout ještě do vyšší úrovně.  
Matematické  a statistické postupy  jsou ale jinak správně vybrány a odpovídají  
běžným postupům  pro  tento typ   studií. Zjišťovací  parametry, stejně jako 
metodika i metoda provedení  studie  jsou  dobře  voleny a  jsou   dostatečné.  
Vstupní kriteria účastníků této  studie odpovídají účelu práce pokročilostí  
změn  i stupněm jejich  rozvoje. Stejně  tak  je  tomu  u  předpokládaných 
kritérií,  která tím vylučují  pacienty ze studie.  Z těchto  pohledů lze práci  
hodnotit jako velmi dobře  propracovanou. 
 
 
 

c) výsledky disertace a nové poznatky 
 
 
     Výsledky práce jsou zpracovány   precisně a jasně. Grafické doplnění  je  
přehledné.  Fotodokumentace je kvalitní. Práce potvrdila předpoklad mírného 
antiangiogenního  účinku COX 2 inhibitoru u  vlhké formy makulární 
degenerace. Při jeho podávaní v kombinaci s PDT, tedy fotodynamickou 
terapií, se oproti placebu   statisticky  významně snížila potřeba opakovaní této  
ekonomicky náročné léčby. Na druhé straně velkým překvapením bylo u 
pacientů léčených nabumetonem, zhoršení centrální zrakové ostrosti při 
poklesu  centrální makulární tloušťky zřejmě  na podkladě zvětšení  atrofické 



  

plochy makuly. Z toho vyplývá, že použití nabumetonu v této kombinaci je 
nevhodné. 
V literatuře se objevují zprávy, že v místě zánětu spojeného s angiogenezí, není 
produkce závislá výlučně jen na COX-2, ale že zde dochází rovněž k expresi 
COX-1.  To by znamenalo, že selektivní inhibitory COX-2 nemusí mít ve 
srovnání s neselektivními inhibitory dostatečnou protizánětlivou  a 
antiangiogenní účinnost.  Autor zde správně poznamenává,  že práce přispívá 
k potvrzení molekulárních mechanismů zapojených do procesu makulární 
atrofie v klinické praxi. Tyto poznatky by mohly být v budoucnu terapeuticky 
využity v biologické léčbě geografické atrofie a jiných degenerativních chorob 
sítnice.   
 
 

 
 
d) zda disertace splnila sledovaný cíl 

 
Ze všech  hledisek splnila disertace vyčerpávajícím způsobem stanovený 
záměr. 
 

 
e) připomínky  a poznámky: 

 
Úvod na 27 stranách  obsahuje velmi rozsáhlý  a konzistentní rozbor problematiky. 
Dokumentace je  na vysoké úrovni.  
Vlastní práce je na zhuštěna na 8 stranách, přesto je ale  dostatečná. 
Literatura a je celkem dobře zpracována. 
K práci mám však několik připomínek, které nesnižují nikterak kvalitu práce. 
 
1. Velmi nekonzistentní překlad použitých zkratek! ( Někdy doslovný překlad 

z angličtiny jindy volný překlad a někdy  originál bez překladu.)  
2. Zkratka NSIAD???? – nesteroidní protizánětlivý lék zkratka není abecedně 

správná. OCT – koherentí ? – koherenční. 
3. Na straně 7. mi schází prevalenční studie a nenacházím rozbor  a event. 

srovnání studií ze starého kontinentu.  „Na téže straně nacházím převážně 
sekundární odkazy.  Chybí odkaz na Birdovu základní práci – dělení drúz 
z roku 1995  Surv |Ophthalmol . 39: 367-374! 

4. Str.8 – přiznám se že nevím co je to za zkratku „proteinázy HRTA1“ ( není ve 
zkratkách); výraz legální slepota se mi velmi nelíbí – je to anglikanismus.  

5. Na straně 10 píšete : Někteří autoři  předpokládají  a uvádíte jeden zdroj.  
6. Str. l2 „drobné diference morfologie morfologické rozdíly a ….. pleonasmus. 

Na téže strance, ale i jinde – použití českých výrazu je vhodnější -  bude 
podrobněji diskutována  –  probrána?   Iniciální – možná lépe počínající ?? 

7. Strana 13 Pericit ???  snad pericyt . Možná se mýlím, ale pericyt jako 
mezangiální buňka není schopna exprese  VEGF?? 

8. Str. 14  - domnívám se, že výraz promotér do medicínského slovníku nepatří 
(dle slovníku: pořadatel utkání, zpravidla profesionálů) 

9. Str. 16 Věta : „..blokace angiogenních faktorů byla v terapeutické souvislosti 
poprvé zmíněna již v roce 1971“ není zcela přesná. Za prvou blokádů 



  

antiangiogenních faktorů lze považovat  hypofysektomii  prováděnou od roku 
1953, při proliferativní DR. 

10. Strana 26 - aspirin byl patentován  v roce 1899 a odvar z listů vrby k léčbě 
bolestí hlavy a horečky používali před Hippokratem  Sumerové a Egypťané. 

11.  Velmi často užíváte substantiva verbalia : „dochází k odkrývání ,,. 
Mimochodem dochází je Vaše velmi oblíbené slovo, které se vyskytuje téměř 
na každé stránce a při tom se dá hezky česky opsat. 

 
Závěr:      
     Doporučuji  disertační práci MUDr. Martina Šína, FEBO  k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 15.5.2012 
 
 
 
 

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. 
Oční oddělení Thomayerovy nemocnice,  

Oční ambulance Centra diabetologie  
Institutu Klinické a Experimentální Medicíny 
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