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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci MUDr. Ond řeje Rence 

 

Téma práce: Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka: dlouhodobá 

průchodnost u nemocných s hyperkoagulačním stavem. 

Práce byla odevzdána v roce 2013 a školitelem byl prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. 

 

Aktuálnost zvoleného tématu: 

     Využití transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS) je stále v hepatologii 

aktuálním tématem. Její indikace jsou široké a mimo využití v léčbě krvácení při portální 

hypertenzi se zavádí i v dalších indikacích souvisejících s portální hypertenzí – v léčbě ascitu 

či hepatorenálního syndromu. Tématem předložené práce je užší indikace, nicméně velmi 

důležitá – trombóza jaterních žil při hyperkoagulačním stavu. Tato nepříliš častá, nicméně 

velmi závažná komplikace je mnohdy obtížně řešitelná a zavedení TIPS je jednou z možností. 

Vzhledem k nepříliš velkému počtu nemocných je studií v této oblasti nemnoho a předložená 

práce je z tohoto pohledu velmi cenná a aktuální.  

 

Technické a formální parametry práce, cíle a zvolené metody: 

 Formální údaje o práci: je napsaná na 78 stranách, včetně obrázků, tabulek a grafů. Ve 

vlastní práci je 39 obrázků a grafů a osm tabulek. Tabulky i grafy jsou jednoduché, přehledné 

a dobře doplňují text, fotografie jsou na dobré technické úrovni.  

             Teoretická část je obsáhlá a dostatečná, uvedena na více než 40 stranách a komplexně 

se zabývá danou problematikou. 

Práce je v příloze doplněna reprintem tří článků in extenso, kde je MUDr. Renc hlavním 

autorem. 

             Literárních citací je 97, jsou uvedeny standardní metodikou. Citací českých autorů je 

téměř dvacet, většinou z hradeckých pracovišť, ať radiologických či gastroenterologických, 

což svědčí o vysoké úrovni pracoviště, ze kterého práce pochází. Citace jsou převážně 

recentní, jejich počet je dostatečný vzhledem k rozsahu práce. Autocitace nejsou 

 Celá práce je strukturovaná klasicky. Po prvních stranách s „Obsahem“ a „Úvodem“ 

následuje kapitola „Buddův-Chiariho syndrom“. Všechny podkapitoly jsou na dobré odborné 

úrovni a svou hloubkou odpovídající cílům studie. 
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 Vlastní práce a výsledky jsou na stranách 44 –59. Diskuse se závěry jsou na stranách 

60 – 66.   

 

Hlavní cíle práce: 

 

Primárním cílem bylo v retrospektivní studii zhodnotit technickou, hemodynamickou a 

klinickou úspěšnost TIPS u osob s trombózou jaterních žil a dále posoudit četnost komplikací, 

stanovit dlouhodobé přežití a zhodnotit dlouhodobou průchodnost TIPS u skupiny lidí 

s vyšším rizikem dysfunkce spojky.  

 

Metody k dosažení cílů: 

Retrospektivně bylo hodnoceno 38 nemocných, což bylo 4,3% všech nemocných, kterým byl 

na pracovišti zaveden TIPS v období téměř 20 let mezi zářím 1992 – lednem 2011. 

Byla popsána technika výkonu, sledování nemocných po výkonu a postup při zjištěné poruše 

průchodnosti.  Data byla kvalitně statisticky zpracována.  

 

 

Výsledky: 

Autor konstatuje, že dlouhodobé přežívání nemocných není podmíněno typem zavedeného 

stentu a že hlavním faktorem, který ovlivňuje přežití, je základní hematologické onemocnění. 

Nicméně implantace polytetrafluoretylénem potažených stentů prodlužuje dobu průchodnosti 

zkratu a to pochopitelně vede k nižšímu počtu dysfunkcí spojky, k menšímu počtu nutných 

reintervencí a ke zvýšení kvality života nemocného.  

Vzhledem k nízké incidenci primární choroby v populaci a technicky komplikovanějšímu 

výkonu u těchto nemocných je riziko vzniku komplikací vyšší než u nemocných, u kterých 

byl TIPS zaveden v jiné indikaci. Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka je 

obecně technicky náročný výkon, a u této skupiny nemocných obzvlášť. Na základě těchto 

faktů autor zcela správně doporučuje, aby nemocní s trombózou žil v důsledku Buddova-

Chiariho syndromu, u kterých je TIPS indikován, byl léčeni na specializovaném pracovišti a 

výkon byl prováděn zkušeným radiologem.  

 
 
Celkové hodnocení práce: 
 

1. Práce řeší aktuální oblast hepatologie. 
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2. Práce je nesmírně cenná, neboť se zabývá tématem, ve kterém mnoho dat není. 

Incidence Buddova-Chiariho syndromu v populaci je nízká a počty provedených 

zákroků jsou absolutně malé. Proto je obtížné shromáždit dostatek dat k hodnocení. 

Soubor, autorem zpracovaný, je třetí největší v dostupné literatuře a jeho zveřejnění 

bude jistě pro hepatologickou obec velmi přínosné. 

 

Připomínky a dotazy:  

1. Připomínky k práci nemám.  

2. dotazy: 

a) Komplikace zavedení stentu jsou u této skupiny nemocných výrazně častější, což 

je pochopitelné vzhledem k technice. Jaké je přežívání u této skupiny nemocných 

v porovnání se skupinou nemocných, u kterých je stent zaveden standardně 

z důvodů krvácení resp. ascitu? 

b) Co autor soudí o v literatuře popisované technice perkutánní sonograficky řízené 

simultánní punkci portální žíly a dolní duté žíly, která by snad měla snížit počet 

komplikací u nemocných s Buddovým-Chiariho syndromem? 

c) Jaký je názor autora na jiné možnosti léčby Buddova-Chiariho syndromu – 

membranotomii a radikální resekci memrány a trombu – v porovnání s TIPS?  

 

 

Závěr:  

 

Práce splnila stanovené cíle. Proto ji doporučuji k obhajobě a na základě její úspěšnosti 

udělit MUDr. Ond řeji Rencovi vědeckou hodnost doktor ve zkratce Ph.D. dle § 47 Zákona o 

vysokých školách č. 111/95 Sb. 

 

 

V Ostravě, dne 20.04.2013 

 

 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě  


