
§ponentskÝ posudek na dise rtační práci MUDr. Pefra ,Iirnouška

stutlenta delktorskéha stlrrlia tIK 2. Ltr; Praha

,,.Vi,vo,i nol,ých clilatačních stentii pro řešeni clrrclrrických henigních sfenóz a

striktrrr dýchacíclt a polr,kacích cest u dětí"

Opone:rt obdržel r,Ýtjsk diser:,ačni prácc. 2 publikae* in extento publikované v inrpaktovarrých

čascpls*cil, §čznaln pub}ikací studet'lla a autcrclirát dise:tačrrí práce, Práce se zabjr,á t§:a1e

*}ttuálnínr plot,lénren: rneclicín,v. a to ře šení;n i:cnignich cl,r*nickýclr stenriz a striktr-rr:

clýciracich a pol1,kacich cest u dčti. Logick1. §estavená práce se sklárlá z:

- Dellnice výzkunrného zán,lčrr:.

- ťjr.odu nrr:rtologickd chirrakterirtik1, ce st dýclracíc,h a pol1k*cich.

- Prtlirrání epiderrriologie prablénru stenóz- dý,,;h:rcích a polykae iclr cesl, iejich

patCIgenezí a rliagrrostikcu :r léčbou.

- V ciatši čárri popisrrie souhor paci*ntů 1éče:ých na OR.l, k}i:rice t-jK 2, LF a Fl{]V1, a to

souhor 67 pacientťt se slenrizou dýclracích ť§§t il 339 p*cientů léčenýcb po poleptáni

ř*}},kac'ch cect.

- Vlastní r,ýzkunrný pril.i*kt se zabýr"al pokr.ise::n o l_r,,r,oj novd}to dilatačrrího §tcntu.

kt*ry, bv b1,1 por,ržit*lrrý pro léčlru slenóz- c]ýcl'ire i*lr a pol1,kacich ce st rr dětí, K tomrt

lr1,1 t*slor,án a vytr,i:i'*n 1_Ým pr*corrrjkťr r. tlstalu rllakromolektrlární chemie AV Č]R.

t*ily ue speeia}istir na biok*mpatibilni hl,drlrgen1,. B3,t r:3,xživán nrateriál na §ázi

biokompati}ilrrílro pol1,me:u po11,F{§§{Á. Tentcr m*t*r:,iálje r,_vuž-íi án, i, jinýclr

ob]astec]r merlicínv jako je allalrnr:iogie" ir:rplantologie atd,

- Společnč s 1..]star,*::l: leoretické * aplikovane rrrerlicín,v,,\\' ČR b1,1},prcr,e,Jen3,

statické a clr,,r:amické lest},to]rotr: rrrateriá]u. ]'vto test1, autor poclrobnč p*pisuie a

v1,lrodnocuje jej jch nrěřeni. Dal§i r,las:tlí prncí kandidáta b),lo testovlirrí biologických

r.l*s*rr:stí nateriťiir-r. což b1,1l;:r*l,ecl*no společnč s oilbrrrníki, z ljsla..u ]ókařsk*

mjkrr:irir:iogie [JK 2, I-ř a rN§4, 131,13,pror,cdenr,testv na z,r,,iřa|cch. a io j;rk rra in

vivo tkáliclv*u r*akci. kciy, i:y,l implaritát i,šit p*rlktžrrč iiospělýnl sanrcůr:t

lahoratorních p*tlarrů a dále imp}a:rrtát r,}*ž*n iabi:rirlornirn potkanům :i kálikrrm ve 4

experim*ltálně Lozdčlerrýcl:l skupinách. t;:k i l,. klinickónr experixentrr, Zr,ířirta bvla

rclzdělena ela ;l skupirr {sledr:r,rurá sr: stenózor: a inlplantor,attÝnl sl§nten:, bcz sl*nóz,1, a

s* stetrti:nr. se stenóz*rr x bez §tentrl a bcz ittterl,ence ), Experinrtniálnin, zv,iřatůrrr b},lv



§§řeny d*chové funkce. Náslerínč byly vyhcrdn§ť§ly planované experimenty,

v mikrobiologické části neby1 zaznamenán r*st p*togenů na materiá}u palyH§MÁ"

Y experirnentální části na r*ířatech *ebyl zaznamenán signi§kanlrri rozdíl v de*hové

ťrekvenci u skupiny se zavedeným §:*naenn oproti kantrcltnj skr:pinč, Dechový obj*rn

u *ktpixy se zavederlým stextem byl sigxifikantně nrenší než i} kontrolní skupiny.

Minulnvá ventilate eavedenir,,l §t§íllu nebyla rrvlivnčna. Na hodn*ty FRC nemělo

zav*deni §tentu vliv, plicxi poddajnosl u pacientů se zavedený:x §tentem klesla, ne

v§ak sigri§kantně. Odpor plic u skupiny stcxli:vaných pacientů stalisticky §znamně

vzrostl. Při měřeni dechové!:o yzoťu jsou clrarakterizující fui::kce dechovdho vzoru

pře* a pa zavedení stentu da zrižené průdušnie* j*n xeaýz.namně změněné. §tatistir:ky

vfznarnně se zvýšil jen c*lkor,ý odpor plic.

- Dále byio prol.edeno histo]ogické bodnocení po imptantae i §t§ntu do podkoží a

pr§du§nice. Tato reakce h,rrla Ninixrální" v podstatě bez jizr,,ení.

K* xt*d*,xtovi :nám nčk*lik d*,tazů;

1, V klixickéyn sorrboru je hodnoceno 6? dětí se stenózou průdušnice a hrtanu, z nichž 12 se

pť*s l*čbx stalo trvaiými kanylonos Lói.7áá se, že tato skupina však byla lvořena z v*lké částj

gtneticky postiže*lrni dětmi. Lze do budouc::osti pťedpakládal, že tšch:* rlěti bude p§b;fuat a

bud*m* t*nto problém řešit častěji i do b,ud*ucna?

?, Ar**: se x.miriuje o xžití Mit*xycine C . Zqjímá:*č, jak je tato k}inická aplikace využívitna

na zilej§ix pr*eovi§ti a jaké jsou celosv*tové ;ku§*ao§ti § touto terapii.

3. Ve skupittě p*leptaných dčti je zař*zena 399 pacientů a z t*ko rna223 rregativni

end*slopický x§ez. Patří děti § negadvním end*sk*pickým nál*zex mezi p*l*ptax*?

4. ?oxtkoroeivní strikti:ra je p*pixová::a x tr? clčti. Lze př*dpokládat, že bud*u mit trval*

následky?

5. Jaký je pfinos autora pri spolupráci s r*nomovanými pr*ecvišti v experimeltálcli čásli

práce, tedy konkrétně jakou činn*st p;*váděl cn sám.



{l. Ye liz"ikálrrí části str:ciie jscu popisorilrra sofistiklvaní rl,šetřcni, Jaká nraji lato vr,šetření

vzta},: ke klinickó nrec]icí:rč.

Zár,ěr:

.,\Litt)r přcclložii k i_l1l0ttct-tlitřc priici" ltcrri ic klalilní.jak rt sr,é cxpcrinlcntálIri části. ktcrá je

.]c.ji ittrsntlLr častí. 1ak ivc z,practlvini kliIrickrihl \(]tllj()ft,]. Ř*šcll* tórrrtr.je kotl1;}ikoranú a

kažil(,1lilkus o.jeho rlicšcr"ríjc žilúotrcí.,{lltllr splllu1ll,acoral s.jinj,rrri t,cltt,,:,nc,,ran!nt!

1lracnr.išli. což illltrne nt hoilnotí.jakrl lLllkl,r"klacl irltcriiisciirlinár-Irí spoltipriicc a ncztritccni

ča_su dřir,* 1,1zklltmatrilni prcrirlót,nl. lJlilce.ic tlnpsatla itsnirn a strltčt,iinr st\,1enl. kcil t'tenář

sc ncnlusí \rncťt k clt'irc 1rrostucioranéll1Ll ll,}i,ilťrililtr a.]cdrrotlirť kapitol1,rr* scbc celkcm

louick1 n*r,azit"]i. ()ponent dnportlču,'e, abv po olrhíicrrí;rráce ll1}a }f [,l)r.,Janorrškovi

udčltna l,čdecká htdnost I'h.D" potllt přislušnich zlilitrntt. Pr:ice rplřru,ic danó

paramctr).

\' [)razt: iinr ] 1. ří.jrra l{)()6

})rol'. \,1i I)r, JaIr i]etka. l)rSc.

Klinikl 0tO|ill0li]ry,,-,,u,.,,11rgiť n cirirurgic hlllvr, l krktr 1, LF l,;K

a i]\\1. katedrl I1'\'Z


