
Oponenské posouzení bakalářské práce studentky Veroniky Bořkové:
Kvalita života nemocných před a po perkutánní transluminální koronární
angioplastice.

1. Téma práce je aktuální a prospěšné, poněvadž perkutánní transluminální koronární
angioplastíka je dnes velmi častou a přínosnou. procedurou při léčbě ischemické
choroby srdeční. A to při řešení nejen její stabilní formy, ale i akutních koronárních
syndromů. V současnosti je již 3x více nemocných s ICHS ošetřeno metodami
intervenční kardiologie než chirurgickými postupy. Těchto výkonů je v ČR provedeno
více než 20000, kdežto aortokoronárních bypassů cca 7000.
Poznámka: Lépe užívat modernějšího označení: perkutánní koronární intervence (PCI)
místo staršího, i když také správného názvu: perkutánní transluminální koronární
angioplastíka (PTCA).

2. Teoretická část je dobře napsána. Autorka prokázala, že má přehled o dané
problematice, že dovede pracovat s literárními prameny a že je schopna o daném
tématu sepsat text přiměřený bakalářské práci. Zadané cíle teoretické části byly
v plném rozsahu splněny.
Našel jsem však drobné nesrovnalosti v textu teoretické části:
str. 6 ... valva aorta - správně valva aortae

valva je celá chlopeň, ,,kapsička" je valvula
str. 16 ... "vlivem nitrátů dochází k poklesu tonu hladké svaloviny v místě stenózy".

Stenóza je téměř vždy tvořena aterosklerotickým plátem, který prominuje do
lumina cévy a aterosklerotický plát nereaguje na nitráty. Je pravda, že
ojediněle může stenózu způsobit spasmus na jinak organicky nezměněné
tepně a pak by nitráty mohly působit jak je uvedeno.

str. 16 ... projektivní - má být protektivní
str. 17 '" PTCA byla původně jen dilatace balonkem, v současnosti je téměř vždy do

dilatované věnčité tepny implantován stent
str. 17 direkce - má být disekce
str. 18 chlopenní srdeční vady ani kardiomyopatie nejsou indikací k PTCA.

K vyloučení současné ICHS se u nich provádí koronarografie, ne PTCA.
str. 19 ... plná fyzická aktivita po PTCAje dovolena za 12-24 h ??

3. Tři uvedené cíle empirické části byly v plném rozsahu splněny. Soubor sledovaných
nemocných byl dobře defmován, metody výzkumu byly správně užity a také vlastní
výsledky empirické části byly výstižně a přehledně prezentovány v grafech i v textu
práce.

4. Závěry práce stručně a výstižně shrnují teoretickou i empirickou část bakalářské práce.
Práce přinesla i nové poznatky a potvrdila zlepšené vnímání kvality života nemocnými
po provedené perkutánní koronární intervenci.
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5. Autorka prokázala, že dovede pracovat s literaturou.

6. Kvalita příloh je velmi dobrá. Vysoce nutno hodnotit i kvalitu grafů ve výsledkové
části práce.

Poznámka: Quckův test - má být Quickův test

7. Práce je velmi dobře sepsaná, splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou
práci. Při obhajobě lze diskutovat např. o vývoji léčby infarktu myokardu v posledních
50 letech, o dlouhodobých výsledcích koronárních intevencí, o srovnání chirurgické
léčby s metodami intervečně kardiologickými.

8. Výborně-.

V Hradci Králové. 23. 5.2006
. -
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