Opon

en ts

kÝ

rjos

ud$k

§x ndi dát§ ké di§řt3čni

.r]

ri{ct

*u!qr: NítJDr, I}etr "ían*ušck
]Yázev §r:á*e: Vývo,i novlch dital*čních stentťt pro řešcni chronických berrlgníc}r sicnóz a
striktur dýchacir:h a poll,k;lgfgli cesl rr dčti

§Ji,pliíel: cioc. M!-íDr,. Zilenek Kabetka

nlii

146 stra}l l,č*lt,ti: }7 str;in, ]ileratur\,{cclkc:rr 178 lldkazŮ,}. \l práci .jc
přcdložcn* t ] tabulck. 30 gral,ů lr 36 obriizkir,
l'rácc se tj,kii steniiz r, tlirl*sli, ciýchacich a prl}1,kirciclr cest. zpťrsl}::ťr.ic.iich řeše rri a hlar*č pak
pnuž_ilídilatačníclr slťntťll je,jich lcčtrč.
'i'exa je zr,,t;leno r,,,ir<ldnč. prctože §lenóz,v r,*lrjasti pttll,k*cíeh a dj,c}racícjr ccsi.|srru velrni
z:lr,až.ná r;ncnrtrcnĎni a postižr:ní,ktcrá cite lnč or,]ir,rirlii pxcientúr,život.
Mez.i cil* práce zařadil arrlor N11,]Dr, Pelr,JanoLtšek zlrocirrcltit slrategii 1,1""o,je clilatačniho
§tťntu, r,čeinř zhorlnr;ccní í!zikálních a c}rcnrickýclr vlastností stenlťt, ol'čření.jejictr
bioiogických viastnosti t experim,cntálníhn pclužitístcntťi na, zr,,iřeti.
V t]r,*dní kapirole {c:.:1) ,json shnttil1, .;,irklaclní 11,ziirlogickf i: anatotrrickó charaktelistik1'
clrllníclr iil,chacích cest a poll,kacích ccs1,. _Isott ldt uvcdtnv i zli.kiadní tcrpilgralickú vztahv
1čr:lttit slrttklur.
Kapitolx ů, 5 a i: popisr|í,'.,ýsk1,1 stcnťlz a je"jiclr elirrlirgii, K;lpitola č. 7, rtlzcbírá pal,ogerrezu
§t§núz r,čeln,čp<lpisLr r.znik,,u stenťlu jícnu plr polcpllini.
V kapilo,}c č,9.isou rozebriiny ntožnosti lóčlr;- stcntiz. r,čctnůtrpcračníchpostrrpťi a rlretocl.
V kapitolc i0 jsorr t,§ rlr,Ou ir}ar,níeh částcch rozchránv stluhor1, ričiíz_c stcnózou dýclracíci:
ce§t a jícnu r,,matcli{lLr Klirriky (),l11.:.]"ír UK. i, slettóz clýchacích cesl,jde cl 5 lelé obdobi
{.lec]en odstaveť z.*činii čísleln.což_ neni, r,hocirlól_ l: sterrqlz, polvkacir:h ctst je roz_elrrťrn
stlt.tbor pacit:rli,t z:t l 5 ]ct { l q9il-?O{jjll. C]hl"n1 *brrlkll s včkor,ýnr roxrič]e nir:r pacie ntťr
r, clanťnt olrdolri.
I}řctll*ž,ená priice

Klpitolt ] i uviirjí cíle a _*retodik,u práce t *bširlrčpopisule chenrické složenípor:žívarréhcl
nrateriťilu na bizi bir.rkr:rrrpatibi}níhu pall,nrtru prrli,ll[lv,1A, ( Puuž,iti toh*lo mat*riálu.je
lbtlldantnč ptll;isi.lr,ánrr r",mno]ra rňz_njr:h mcdicinsk!r:lr *btlrech). Podrtbný ;c tóž popis
mčřcrlí1 1,yhoclnllcor,ání f},zikálnlch r:]astnosli *:i:tcriálLr. V cialšícl'ť:sccích práce jc
pilpistlr,ánel experi,r:len!ální porržitíslcnLťi nil zr,,ii,iilcr:h r,čclrrčr,i*šetřcní icjich elechových

Jirnkei, Jako cxpcrin:ente'llní zr,íř* b1,1i porržitíp*lkani. Zhodnoccnl,b1,1i,inlikrr;bicllogickó
rrálezr, ptlužití,chstťllti: prť} rnlž.nos1 post,lltr*ni .jr,jich hiokorrrpatibility,. I}nzitivninr
vi,s]edkem.lc zliš:čni.že nelr},} zaznarl*r;ťtrr rťtst palelgenů na piružitél,nnrateriá]tr,I,1is1oIogické
nb:,íizk3,nčlybýt'§ll:,1:\,1)é s r,ětšínrroz.liic:rír:r- popisor,ltl,i n;ilezl,st ilají splš* lušil, §lejne i
v klpitille 1:,1,:,],]. :le]sou sl,ce1ol,anú slruklurr, nn iristologickiJ,ch r:brázcíeh releya:rtnč
palrnei. Stejnú pJatí iu l2.:l,].3,?. z,}rr;r_jnocerrí hirti:Jr.rgickich nti]ezů rr prťrclrršnicc pclkusnťlra
kr;ilíka. 1)řitorn lristologickd nále rl, |l,,tlří ziikiarl honoce ni triclk*nrpatiiriliL1, nlatcrjúlir.
Náslr;riuiicí kapito}_r, prez_entu!í cliskuzní n;izott, t rk,ušenosti iitttora r,:lhled*nr k* sr-čt*r,inru
pisemniclr,í z" této olrlasli sle nóz a slriktirr u tíěti"

i;tlrnr ál ní poznárnk1,
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tabulka Č. j rra str, 24 r'Štrksrovnitr'á
na stranč 30 jc odkliz na tirirrrlkir č. i..trtllogic z,rrž,cnÍ.
jc rlínčrTa,,,
k]asiirkace polcptání j ít:nLr. Ktcrii tirbr,rika
sc ŠiPkanrik oclkaziriicínl
.]ak.iiž u,,cciclttl tll"lrltz.kl. his1ologicki,ch rrirlczú trlč:lr brt lrarelnc
:

struklijránr.
Str. ]], .,:ložtttl i.csckol.at až í,lcm prťrdrršnicc. Jtic

jisli

tl úiiirj platícíPro closPČló Pacicnt1,

zadárrí a cilLtnt 1lrítc:e, I{ctrosPcktivní
Z1,olcnú nttoc15,zpractl!aní clrzcrlirčni prace tldpovicla.ií ,,,kliniekÝch
crhortch Při z,Pracc.Viurí
rozhtlr skLrpin1. pacicrrtťr .ic stlin<larclnirn p,,.tup"ni
r'ý'zkrrnrrrý charaktcr
pro
potřcbná kritcria
r,.čdcckó pr/icc. l.,xpcrimcntá]ní čiist prilcc splňrrje
priicc.
(histolrlgit:kó ol-rriizk1' mČl1' bj't
}}icd]tlžcná priicc .jc zpractlvána přclrlcrirri: ;r ,ictinodtršc
z_na]os1
tbrintrlilcc. z 1<tcr!c}r r,l,pli r,á iluiOr()\,;t hiubtlkii
i

!asnó
blrrcl,nó), \,r,zdYilru.ji
prrrblclnatikt,. l:tlž tlokazrric i stlubttr i itcrlttrry,,
.l-cxt jc
kapittli iptliikapitol.jc irrgic,ke a Přclrlr:iirrÓ,
srczunrilellri . č]cnčnícitl ju:drrorlir,ÝcLr
'\'i,sjcilkl,,
jsoLt
/.ar,ůr1' ;lrlicc a rle ilrcto i r'ýsicclkY
Chi,lrí cxplicitnč pttjtlcnt.rr,aná i.,,pirnl.,
lrllsaže tl1, r, kirpitolc l)iskrrzc,
přilrcslii

crpcrintcntální poznatk}'

1)řcilložcrrii rliscrračníprlicc \11ll)r, 1)ctra .lit;,ttttlškir
a.jícnu,
zkitšcttt:sti při r.r,tr,ářeni stcntlt pr0 icr3pii S1glliii: irri:rirršrricc
ttOr,'.1

a

splnila slctlo,aný cíl 1l splnila
l}iscrt:rčníprácc na ziikladč shtlra ur.ctlenÝch z:ir,črri
ptldnínkv stitnovcné l,r,hláškorr
Drtptrrrču.ji prr"lei k rlblra.jobč.
Na ;ruttlra prircc brch tttč} t1,1tl o1áz-kr,:
j()q7 _ ]001 ,]
l.vSl,čtlLr!c nťrrůst slentjz.jícnrt V ol,i]tlili
k nckrťlz,e či lnetaPlazii cllitciLr
nctiochirz_cio při z,ar]edeni stcntu ilo zúž.crrcprťrriLršnicc
v nrislč l1aktll,cito dot;,ku i
,,,Ýroiru lritciletl_\tilnrickÝch karrv1")
lz.c použítprczcltto\,itnj, nratcriá1 pro
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