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Oponentský posudek disertační práce MUDr. Libora Hejska 

„Sledování vlivu moderních chirurgických postupů na centrální partii sítnice pomocí 

elektrofyziologických metod“ 

 

 Předložená práce má 81 stran, 102 citací literatury, obsahuje 5 tabulek, 8 grafů a 43 

obrázků výborné kvality. 

 Zvolené téma je aktuální, neboť přes mnoho dosavadních klinických studií 

dokazujících příznivý vliv pars plana vitrektomie s peelingem vnitřní limitující membrány a 

plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru na morfologii makuly pokračují 

diskuse, zda je peeling nutnou součástí operace a zda nemůže negativně poznamenat funkční 

stav sítnice. Významným objektivním ukazatelem jsou výsledky vyšetření pomocí 

elektrofyziologických metod. 

 Cíle disertační práce jsou jasně definované. 

 V ročním sledování skupiny nemocných s různými stupni idiopatické makulární díry 

hodnotil autor po standardní operaci anatomické a funkční nálezy. Procento primárního 

uzavření díry se v podstatě nelišilo od údajů jiných autorů, rovněž dosažení konečné centrální 

zrakové ostrosti. U malé skupiny pacientů hodnotil morfologické změny pomocí 

mikroperimetrie a zjistil kvantitativní zlepšení citlivosti centrální krajiny a zlepšení fixace. 

 Objektivní funkční nálezy měřil MUDr. Hejsek pomocí elektrofyziologických metod, 

a to reverzační elektroretinografie (PERG) a elektroretinografie multifokální (mfERG). 

Dospěl k významným zjištěním: u PERG byla amplituda i latence vlny N95 v normálních 

mezích. Rozdíly u jednotlivých stádií idiopatické makulární díry nebyly významné. Nedošlo 

tedy k ireverzibilnímu narušení funkce gangliových buněk. V tom se autor ztotožňuje s nálezy 

v jiných studiích. U multifokálního ERG hodnotil MUDr. Hejsek amplitudy a latence vlny P1 

v centrálních dvou prstencích. Ve foveálním prstenci se její amplituda brzy po operaci 

významně zvýšila, zatímco její latence se postupně měnila jen nevýznamně. 

V parafoveolárním prstenci se amplitudy vlny P1 postupně zvyšovaly v průběhu celého 

pooperačního sledování a její latence se opět měnila jen nevýznamně. Jak u foveolární tak u 

parafoveolární aktivity zjistil autor statisticky významné rozdíly mezi amplitudami vlny P1 u 

idiopatických makulárních děr různých stádií od počátku sledování, zatímco rozdíly latence 

byly jen nevýznamné. Právě v tom, jak  detailně hodnotil ERG aktivity u jednotlivých stádií 

idiopatických makulárních děr vidím přínos práce, přispívá to k prognostickým vyhlídkám. 
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 Svými výsledky, jak uvádí v diskusi, potvrzuje MUDr. Hejsek literární údaje. 

Postrádám však reakci na článek autorů Karkanová M. a kol., který byl uveřejněn v r. 2010 

v časopise Česká a slovenská oftalmologie (Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No2, s. 84-88). 

Autoři v něm konstatují, že v jejich souboru došlo po operaci idiopatické makulární díry 

stejnou operační technikou v parafoveolární oblasti k signifikantnímu prodloužení latence 

vlny P1, což by znamenal zhoršení vedení vnějšími vrstvami sítnice. Jak autor vysvětluje tyto 

rozdílné výsledky? 

 Závěrem konstatuji, že MUDr. Libor Hejsek splnil cíle disertační práce, přispěl 

k problematice řešení idiopatických makulárních děr a prokázal tvůrčí schopnosti. 

Doporučuji práci k obhajob ě. 

 

 

 

1.5.2012 
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