Monitonng of Changes in Lesions of Hyaline Cartilage of the Knee Jomt After Treatment by
Microfractures and lmplantation of Biological Collagen Type I Matnx /mplants", publikované
v prestižnim časopise Academie Radiology (IF = 3,173) v srpnu 2021, která sice není součástí
habilitačního spisu (s největši pravděpodobností byla publikována po odevzdání habilitačního
spisu), nicméně představuje cenné rozšlřeni jak portfolia vědeckých informaci o dané
problematice, tak i publikačni aktivity uchazečky na dané téma. Tato práce přináší puvodní
pozorováni o recipročním vztahu mezi kvalitativními změnami operačně implantovaného štěpu
hyalinní chrupavky a původni nepoškozené kloubní chrupavky, přičemž tento jev není závislý
na volbě operační techniky. Výsledky této originální práce napomáhají pochopeni složitých a
velmi specifických metabolických i reparativních procesů hyalinní chrupavky.
Mezi drobné formální nedostatky habilitační práce je možné zařadit několik případu uvedení
méně běžných odborných zkratek a akronymů bez uvedení plného názvu při JeJich prvním
výskytu v textu, jako např. PO (proton density), FID (free induction decay), RF
(radiofrekvenční), dGEMRIC (delayed gadolinium-enhanced MR imaging of cartílage) nebo
GAG (glykosaminoglykan).
Na druhou stranu je nutno vyzdvihnout snahu udržet plnou srozumitelnost textu pro uživatele
MR přístrojů napříč spektrem jejich výrobců, kteří z komerčních a případně i patentových
důvodů typicky používají vlastní, unikátní sadu označení MR sekvencí a technik; uchazečka
koncizně v textu uvádl jednotlivé varianty označeni používané různými výrobci, čímž text
zůstává dobře srozumitelný pro nejširší radiologickou obec.
Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce
K publikovaným výsledkům uchazečky si dovoluji vznést následující tři dotazy·
1/ Jaké limitace může představovat použiti výrazně anizotropního voxelu pro techniky
zobrazení chrupavky metodou dGEMRIC s ohledem na plynule se měnící geometrii
kloubních ploch a také s ohledem na anizotropii vnitřního strukturálního uspořádání hyalinní
chrupavky jako takové? (V jedné z uváděných prací byla velikost voxelu používaná pro tuto
techniku 0,5 x 0,5 x 3,0 mm.)
2/ Je při náhradě dnes již nedoporučovaného lineárního chelátu kontrastní látky Gd-DTPA2
bezpečnější cyklickou variantou Gd-DOTA· 1 možné očekávat srovnatelnou diagnostickou
citlivost techniky dGEMRIC za předpokladu zachování identického dávkování nebo je
žádoucí relativně navýšit množství podané kontrastní látky Gd-DOTA 1 a tim kompenzovat
její slabší ionickou interakci v tkáni hyalinní chrupavky?
3/ Jakými způsoby by bylo možné zlepšit překvapivě nízkou shodu (inter-rater agreement)
mezi pozorovateli, kterou jste zaznamenali v rámci 20 MOCART skóre při posuzování
množství nitrokloubní tekutiny?
Závěr
Habilitační práce MUDr. Andrey Šprlákové-Pukové, Ph.O., ,,MR zobrazování hyalinní
chrupavky" splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Radiologie
V Novém Městě na Moravě
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