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OPONENTSKÝ POSUDEK  DISERTAČNÍ  PRÁCE

„Hodnocení vývoje excitability mozkové kůry u pacientů po poranění míchy
pomocí transkraniální  magnetické stimulace“

Autor: MUDr. Jiří Kříž, student  doktorského studia 2. LF UK Praha.

Míšní poranění představují závažný problém medicínský i společenský. Včasná diagnostika a
terapie je rozhodující pro další osud pacienta. Transkraniální magnetická stimulace představuje
užitečnou metodu pro vyšetření pacientů s míšní lézí a zvažuje se i její použití pro léčebné účely.
Z tohoto pohledu je zvolené téma vysoce aktuální . I když je tato metoda již nějakou dobu
používána, stále není plně objasněn význam pro diagnostiku jednotlivých typů onemocnění a daleko
více to platí pro její terapeutické použití.
Autor si stanovil pro práci tři základní hypotézy :

1. Po spinální lézi se zvyšuje excitabilita motorické kůry
2. Po odeznění míšního šoku narůstá kortikospinální aktivita
3. Existuje alespoň 1 parametr trnaskraniální magnetické stimulace, který koreluje s klinickým

obrazem.
V práci jsou prezentovány nálezy u 17 pacientů po poranění míchy, které jsou srovnány s nálezy 10
zdravých dobrovolníků.
Soubor 17 pacientů s uvedeným postižením je poměrně rozsáhlý. Práce, týkající se výsledků
transkraniální magnetické stimulace popisují často podstatně menší skupiny pacientů (není
neobvyklé publikovat nálezy 4-5 pacientů).
Pacienti byli vyšetřeni opakovaně, jedná se tedy o longitudinální studii, při které se podařilo získat
u 10 pacientů data v dvou až tříletém odstupu od prodělaného poranění.
Výsledky měření jsou adekvátně statisticky zpracovány a diskutovány.
Výsledkem práce je odpověď na tři stanovené hypotézy

1. Práce nepotvrdila předpokládané zvýšení excitability motorického kortexu po míšním
poranění. Výsledky odhalily naopak snížení excitability primárního motorického kortexu
v akutní fázi

2. Výsledky částečně korelují s odezníváním míšního šoku u nekompletních lézí.
3. Třetí hypotéze se potvrdila. Studie prokázala jak snížení amplitudy, tak delší latenci MEP u

postižených svalů.
Zjištěné výsledky jsou velice zajímavé, zejména nálezy, které hodnotí ex citabilitu motorického
kortexu. Kompletní léze míšní trvale snižuje aktivitu motorického kortexu .

Práce obsahuje 61 stran textu, na 2 stranách je uveden seznam použitých zkratek. Následuje 141
literárních citací a 2 strany příloh, které obsahují standardy pro neurologickou klasifikaci míšního
poranění.



Disertační práce je zpracována velice pečlivě, přehledně, odpoví dajícím způsobem členěna.
K práci mám dvě formální připomínky.
V textu je uváděna zkratka SCI (např. str. 32), která není uvedená v seznamu zkratek.
Z pohledu neurologa bych doporučoval nahradit termín „plurisynaptické“ reflexy (str.52)
obvyklejším termínem „polysynaptické“.

Na autora mám následující otázky :
1. Existuje nějaký vztah popsaných nálezů k fenoménu diaschisy, který je často diskutován při

akutních lézích v oblasti nervového systému?
2. V přehledu terapeutického využití transkraniální magnetické stim ulace není zmíněn tinnitus.

Je v této indikaci tato metoda používána?
3. Jaké je potenciální terapeutické využití transkraniální magnetické stimulace u pacientů

s míšní lézí v konkrétních podmínkách spinální jednotky FN Motol? Lze převzít
publikované metody nebo by autor na základě svých zjištění terapeutickou metodu
modifikoval?

Výsledky výzkumu byly publikovány ve dvou impaktovaných publikacích (jedné zahraniční a jedné
české) se souhrnným IF 2,014 Doufám, že vzhledem k závažnosti tématu a zajímavosti získ aných
výsledků jde pouze o první krok. V oblasti, která se týká míšních poranění je jinak spoluautorem
několika článků, které byly publikovány v zahraničních časopisech s podstatně vyšším IF (např.
Neurorehabil Neural Repair IF 5,398)

Disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci a
doporučuji udělení titulu „Ph.D.“
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