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Formálna časť 

Predložená habilitačná práca  PharmDr. Blaženy Cagáňovej, PhD. má 137 strán, obsahuje 38 

tabuliek, 13 grafov, 2 obrázky a zoznam použitých skratiek. Je členená na 5 kapitol. V práci  

citovala 142 literárnych prameňov, z ktorých polovica je z obdobia posledných 5 rokov. 

Habilitačná práca má štandardnú štruktúru, je napísaná jasne a prehľadne, doplnená početnými 

grafmi a tabuľkami. 

Obsahová časť 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Habilitačná práca PharmDr. Blaženy Cagáňovej, PhD. sa zaoberá problematikou akútnych 

intoxikácií vybranými xenobiotikami z hľadiska farmakovigilancie a toxikovigilancie. 

Vzhľadom na celosvetový trend vývoja počtu závažných intoxikácií týmito látkami je 

problematika bezpečnosti xenobiotík v súčasnosti vysoko aktuálna. Téma akútnych intoxikácii 

je veľmi aktuálna aj na Slovensku a zatiaľ nebola vypracovaná v našich podmienkach, a preto 

je veľmi cenné, že sa autorka venovala spracovaniu tejto problematiky. Habilitačná práca 

vznikla na základe spolupráce Národného toxikologického informačného centra (NTIC) 

v Bratislave s európskymi toxikologickými centrami a s Farmaceutickou fakultou UK 

v Bratislave.  

Ciele habilitačnej práce 

Cieľom predloženej práce bolo zhodnotiť vybrané xenobiotiká z hľadiska orgánovej toxicity, 

identifikovať rizikové faktory intoxikácie a vo vybraných prípadoch aj zhodnotiť efektívnosť  



 

 

 

a bezpečnosť liečby. Ako zdroj údajov sa použili zdokumentované prípady intoxikácií 

z databázy NTIC v Bratislave ako aj údaje získané v rámci spolupráce s európskymi 

toxikologickými centrami. Základom práce sú výsledky z piatich štúdií: 1. Hodnotenie 

bezpečnostného profilu atypických antipsychotík pri predávkovaní; 2. Sledovanie rizika 

hepatotoxicity paracetamolu v závislosti od plazmatickej koncentrácie a vyhodnotenie 

liečebnej stratégie podávania antidota N-acetylcysteínu; 3. Hodnotenie rizika vzniku akútnych 

zdravotných problémov pri rekreačnom užívaní psychotropných látok v Európe a na 

Slovensku; 4. Hodnotenie orgánovej toxicity korozívnych látok; 5. Hodnotenie rizika vzniku 

ireverzibilného/závažného poškodenia očí spôsobeného náhodnou expozíciou detergentom 

a čistiacim prostriedkom. 

Metódy habilitačnej práce 

V habilitačnej práci boli analyzované údaje z databáz NTIC v Bratislave ako aj databáz 

európskych toxikologických centier v rôznych časových obdobiach v trvaní od troch do 

osemnástich rokov podľa typu štúdie, ktorá zahŕňala výsledky publikované vo viacerých 

vedeckých prácach. Výsledky prvej až štvrtej štúdie boli získané pomocou retrospektívnej 

analýzy, posledná štúdia bola prospektívna. V práci sa použili viaceré metódy hodnotenia rizika 

vhodné pre daný typ intoxikácie (Poisoning Severity Score pri intoxikácii atypickými 

antipsychotikami, Rumack-Matthewov nomogram pri intoxikácii paracetamolom, klasifikácia 

očných symptómov podľa Pearssona a kol. pri náhodnej expozícii oka  detergentom a čistiacim 

prostriedkom). K štatistickému hodnoteniu využili viaceré štatistické metódy a testy s použitím 

rôznych štatistických softvérov. 

Výsledky práce 

V jednotlivých kapitolách uvádza  autorka výsledky, ktoré sú predmetom publikovaných prác 

v priloženom zozname. Problematika intoxikácie antipsychotikami je dokumentovaná údajmi 

z 10-ročného sledovania (P7, P10, P11, P13 a P15). Počas tohto obdobia nedošlo k poklesu 

závažnosti intoxikácií, aj keď sa znížil počet prípadov predávkovania liečivami prvej generácie. 

Po užití vysokých dávok dávok sú rovnaké riziká najmä kardiotoxicity klasických ako aj 

atypických antipsychotík.  

Pri intoxikácii paracetamolom ((P5, P11, P12) zohráva dôležitú úlohu včasná liečba antidótom 

N-acetylcysteínom, optimálne pri plazmatickej koncentrácii  do 150 mg/l. V práci sa diskutuje 

aj riziko nežiaducich účinkov tejto liečby pri rôznych koncentráciách paracetamolu.  

 

 



 

 

Používanie rekreačných drog ako je MDMA (extáza), pervitín  predstavuje najväčší podiel na 

celkovom počte intoxikácií u nás, ktoré sa vyznačujú závažnými kardiovaskulárnymi 

nežiaducimi účinkami  (P4, P6, P9, P14).  Medzi zneužívané látky patrí aj dextrometorfán,  

ktorý bol na šiestom mieste z najviac zastúpených prípadov akútnej toxicity rekreačných drog 

a ktorý bol spojený aj s mortalitou.  

Výsledky štúdie s akútnymi intoxikáciami korozívnymi látkami sa získali za obdobie 18 rokov 

(P1, P2, P8), kde stanovili rizikový faktor mortality ako aj prediktor systémových komplikácií. 

Zistili významne vyššiu mortalitu u starších ľudí nad 60 rokov  a priebeh intoxikácie významne 

ovplyvňovali  respiračné ochorenia.  

Z náhodných expozícii oka bolo najzávažnejšie poškodenie, často ireverzibilného stupňa, 

spôsobené gélovými kapsulami určenými na pranie (P3). Nová európska klasifikácia 

chemických látok a zmesí umožňuje lepší odhad výskytu závažného až ireverzibilného 

poškodenia oka po jeho expozícii chemickým látkam. 

Vedecký prínos práce 

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD. má dlhoročné skúsenosti s intoxikáciami xenobiotikami 

v rámci jej pracoviska Národného toxikologického informačného centra v Bratislave. Výsledky 

práce publikovala nielen v početných vedeckých publikáciách doma a v zahraničí, ale aj 

v ďalších odborných publikáciách určených pre odbornú aj laickú verejnosť. Veľkým prínosom 

je aj spolupráca na medzinárodnej úrovni, ktorá pomáha k tomu, aby sa zlepšila informovanosť 

o tejto problematike a prispieva aj k výmene skúseností pri liečbe intoxikácií.   

Habilitačná práca prináša originálne výsledky z analýzy intoxikácií vybranými xenobiotikami 

z pohľadu farmakovigilancie a toxikovigilancie. Spracovanie tejto problematiky 

v podmienkach Slovenska je nielen doplnením chýbajúcich informácií na našom území, ale má 

aj značný celospoločenský význam. Súčasne to poukazuje na  závažnosť problému zneužívania  

najmä rekreačných drog a nových psychoaktívnych látok. Veľmi oceňujem úsilie PharmDr. 

Blaženy Cagáňovej, PhD. a celého kolektívu pracovníkov NTIC, že sa venujú tejto v súčasnosti 

veľmi aktuálnej problematike. Výsledky tejto práce prispievajú k rozšíreniu poznatkov 

v oblasti farmakovigilancie a toxikovigilancie nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni.         

K práci mám nasledujúce pripomienky a otázky: 

Nemám pripomienky k habilitačnej práci týkajúce sa formálnej stránky, práve naopak by som 

chcela vyzdvihnúť jej vysoký odborný štýl, zrozumiteľnosť a prehľadnosť podania 

problematiky. 

 

 



 

Mám nasledujúce otázky:  

Máte skúsenosti v rámci NTIC so zneužívaním ketamínu, disociatívneho anestetika, v našej 

populácii? Ketamín, podobne ako dextrometorfán prostredníctvom jeho metabolitu, 

antagonizuje NMDA-receptory, čo  dáva predpoklad pre zneužitie. 

Objavujú sa informácie o intoxikácii nikotínom v súvislosti s jeho užívaním vo forme 

nikotínových sáčkov, najmä u mladých ľudí. Aký je Váš názor na túto problematiku a aké sú 

možnosti prevencie?   

 

Záver: Habilitačná práca  PharmDr. Blaženy Cagáňovej, PhD. spĺňa všetky požiadavky 

kladené na tento druh práce. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD. patrí medzi významné 

osobnosti v odbore Klinická farmácia a výsledky jej práce majú ohlas nielen doma, ale aj 

v zahraničí. Na základe uvedených skutočností odporúčam komisii pre obhajobu habilitačných 

prác v študijnom odbore Klinická farmácia po úspešnej obhajobe udeliť PharmDr. Blažene 

Cagáňovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent.  

 

V Bratislave 2.2. 2022                                                        prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. 

 


