
Oponentský posudek na bakalářskou práci Anežky Vimrové 

 

Bakalářská práce Anežky Vimrové  „Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních 
štěpů při kvazistatickém zatěžování“ má 45 stran textu, 8 tabulek, 45 obrázků a 24 citací literárních 
pramenů.  Cílem práce je po seznámení se s metodikou provést analýzu vlivu skladování a rychlosti 
rozmrazení na mechanické vlastnosti kryokonzervovaných venózních štěpů.  Práce je přehledně 
členěna do 12 kapitol.  

V úvodní části autorka zdůvodňuje nezbytnost vytvoření zásoby kryokonzervovaných cév, které jsou 
k dispozici v případě urgentní klinické potřeby. Dále popisuje metodiky odběru tkání a orgánů  
a principy jejich konzervace se zvláštním zaměřením na cévy, resp. na  konkrétní metodiky používané 
v Tkáňové bance Fakultní nemocnice Hradec Králové (TBFNHK). Dále se zabývá popisem anatomické 
stavby cév se zaměřením na rozdíly mezi arteriemi muskulárního a elastického typu a vénami. 

Kapitoly 6 a 7 jsou věnovány velmi důkladně propracované metodice testování mechanických 
vlastností cév resp. použitelným matematickým modelům.  

Kapitola 8 podrobně analyzuje experimentální soubor testovaných cév s ohledem na parametry dárce 
(věk, pohlaví) a štěpu (obvod, průměr, tloušťka cévní stěny).  Kapitola 9 popisuje vlastní provedení 
experimentů. 

Výsledky experimentů jsou uvedeny v kapitole 10, diskuse zaměřená na porovnání výsledků s dříve 
publikovanými daty získanými u nativních cév stejného typu (citace 16, 20, 21, 22)  v kapitole 11. 
Závěry jsou uvedeny v kapitole 12.    

Hlavním přínosem práce jsou výsledky experimentů získané na humánních kryokonzervovaných 
venózních štěpech, které jsou v rámci ČR nepochybně prioritní.  Mezi vlastnostmi rychle a pomalu 
rozmrazených cév nebyly zjištěny velké rozdíly. V axiálním směru byly deformace u obou skupin 
podobné, velikost oblasti obvodové deformace byla větší u pomalu rozmrazených štěpů. 
Z praktického hlediska výsledky testů potvrzují dobré mechanické vlastnosti kryokonzervovaných cév 
po dlouhodobém, tj. několikaletém kryogenním skladování. 

Větší rozdíly byly zjištěny při porovnání s nativnímu štěpy, a to u axiální deformace. Nativní štěpy se 
buď zkracují nebo protahují, zatímco kryokonzervované se vždy protahují. 

Práce je psána srozumitelným jazykem, i když místy sklouzává k hovorové češtině nebo používá méně 
obvyklou terminologii, např. ,,sáček“ namísto vak,  ,,balíčky“ namísto kazety se štěpy, v angličtině pak 
,,freezing“ speed místo freezing rate, apod. Občas se vyskytují i gramatické chyby např. ,,ranná 
ateroskleróza“, místo raná, tedy počínající ateroskleróza nebo ,,cryopreservated“ graft namísto 
cryopreserved graft. 

Text práce je doplněn řadou instruktivních grafů, obrázků a přehledných tabulek. 

Seznam citované literatury obsahuje jak odkazy na přehledné monografie a učebnice, tak na 
časopiseckou literaturu, včetně mezinárodní. Až na jednu výjimku, jde o publikace vyšlé po roce 
2000. 



Autorka kriticky hodnotí vlastní výsledky a navrhuje rozšíření počtu testovaných cév. Oponent se 
s tímto návrhem ztotožňuje. 

K práci mám tyto připomínky a dotazy:    

Kapitola 4.1 

Principy konzervace tkání a orgánů jsou popsány příliš stručně, zcela chybí zmínka o nezbytnosti 
použití kryoprotekce. Vhodné by bylo uvést příklady tkání, které lze úspěšně kryokonzervovat, 
uchovávat a použít v klinické praxi, popřípadě zdůvodnění, proč to není zatím možné u životně 
důležitých orgánů, např. ledvin, jater, srdce. Chybí odkazy na základní kryobiologickou literaturu, 
např. články v časopisech  Cryobiology nebo Cryo-Letters nebo na přehledné monografie. Na jednom 
místě je zmíněno nebezpečí tvorby krystalů během rozmrazení. Je tím míněna devitrifikace ? 

V téže kapitole jsou poměrně věrně popsány principy konzervace orgánů v nadnulových teplotách 
pomocí perfúze speciálními roztoky.  V části věnované balení odebraného a perfundovaného orgánu 
je však uvedeno, že orgán se ponoří do fyziologického roztoku.  Ve skutečnosti se použije stejný 
roztok, který byl použit k perfúzi orgánu, např. u ledvin roztok Custodiol.  

Kapitola 4.2 

Je uvedeno, že v TBFNHK se uchovávají i méně obvyklé typy cév, např. bifurkace karotidy. Ve 
skutečnosti měla autorka pravděpodobně na mysli bifurkaci aorty. Části karotid jsme v zásobě měli, 
šlo však o segmenty a. carotis interna.  

Kapitola 8 

V tabulce 3 jsou uvedeny proměnné, které mohou mít vliv na výsledek měření. Mezi nimi není 
uvedena doba skladování štěpů. Tu lze však odvodit z kódu štěpu uvedeného ve sloupci 1. Až na dvě 
výjimky (štěpy č. 0040316 a č. 0030816) je doba skladování 5 let, ve zbývajících 2 případech 3 roky.         
Většina štěpů byla tak testována na samé hranici exspirační doby, která je deklarována jako 
pětiletá. 

Kapitola 12 

Autorka uvádí historii klinického použití štěpu od roku 2011. To se však týká pouze ČR, historie 
použití kryokonzervovaných cév v  Evropě i v USA je však delší. To by bylo možno uvést např. na 
citacích prací Goffina, Jashariho, Kiefera, Pegga, Brockbanka a dalších. Tyto práce však v seznamu 
literatury nejsou uvedeny. Autorka překvapivě uvádí jako hlavní indikaci použití kryokonzervovaných 
štěpů infarkt myokardu. Pokud vím, nebyly však námi připravené štěpy v této indikaci nikdy použity, 
hlavní indikací je kritická ischemie dolních končetin. 

K výsledkům  

Jak autorka vysvětlí rozdíly mezi parametry  nativních a kryokonzervovaných štěpů uvedenými např. 
na obr. 39 a 40 ? Mohly se na nich podílet faktory dárců (věkové složení, poměr mezi muži a ženami), 
faktory způsobu  odběru (doba po přerušení krevního oběhu, použité transportní medium, doba mezi 
odběrem a testováním ?)   



Jak autorka vysvětlí rozdíly v deformacích mezi nativními cévami a kryokonzervovanými štěpy v 
axiálním směru ? 

 

 

Celkové zhodnocení práce: 

Vzhledem k dosaženým prioritním výsledkům hodnotím práci  jako A – výbornou. 

 

V Hradci Králové 12.6 2019   MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 


