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Oponentský posudok na habilitačnú prácu 

 

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. 

 

VYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU 

 

 
Diabetes má v súčasnosti zvyšujúcu sa incidenciu, ktorá bude v nasledujúcich rokoch 

neustále narastať. Vzájomná súvislosť medzi metabolickými poruchami a kardiovaskulárnymi 

a obličkovými chorobami je známa a stále je dopĺňaná novými vedeckými poznatkami. Ľudia 

s cukrovkou majú až štyrikrát vyššie riziko úmrtia na srdcové choroby a uvádza sa, že mnohí 

z diabetikov zažijú zlyhanie obličiek. Počet liečiv dostupných na zlepšenie kontroly glykémie 

sa v posledných rokoch podstatne zvýšil. V súčasnosti sú k dispozícii produkty, ktoré 

ponúkajú množstvo nových mechanizmov účinku a rozšírené možnosti kombinovanej terapie, 

čo podstatne zvýšuje možnost individualizácie liečby každému pacientovi. Napriek týmto 

úspechom, v dôsledku komplikácii spojených s týmto ochorením, ktoré výraznou mierou 

ovplyvňujú kvalitu života pacientov a vedú k zvyšovaniu mortality, vývoj nových 

terapeutických postupov v liečbe diabetu naďalej pokračuje.  

Látky prírodného pôvodu už tisícky rokov zohrávajú dôležitú úlohu v liečbe a 

prevencii rozličných chorôb. V súčasnosti je značné množstvo klinicky používaných liečiv 

prírodného pôvodu alebo od nich odvodené. Aj táto skutočnosť podnecuje vedeckú komunitu 

k štúdiu látok prírodného pôvodu, akými sú aj flavonoidy, u ktorých boli okrem iných 

účinkov popísané aj významné antidiabetické.  
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Pycnogenol, produkt zaradený medzi výživové doplnky, je štandardizovanou zmesou 

prokyanidínov izolovaných z kôry morskej borovice. Autorka vo svojej práci uviedla prehľad 

klinických štúdií urobených doposiaľ s týmto produktom, v ktorom upozornila aj na niektoré 

limitácie ako malý počet pacientov zahrnutý do štúdie, či krátku dĺžku jeho podávania (napr. 

u astmatikov). 

Z uvedených dôvodov je téma práce vysoko aktuálna a výsledky práce nadväzujú na 

dlhoročné experimentálne skúsenosti Ústavu farmakológie a toxikológie Farmaceutickej 

fakulty UK v Bratislave. Autorka túto aktuálnu problematiku riešila v rámci viacerých 

projektov saturovaných domácimi grantovými agentúrami. Predložená habilitačná práca 

predstavuje významný príspevok poskytujúci originálne prístupy využiteľné jednak 

v bádateľskom výskume, jednak v klinickej praxi pri zvyšovaní efektívnosti terapeutických 

postupov v liečbe diabetu. Pri riešení tejto náročnej problematiky sa autorke habilitačnej 

práce podarilo elegantným spôsobom skĺbiť poznatky, ktoré nachádzajú uplatnenie v širšom 

kontexte vedy a poskytujú podklady pre praktickú realizáciu východísk umožňujúcich 

zavádzanie netradičných prístupov v záujme zdravia človeka.  

Predložená habilitačná práca je koncipovaná ako súbor prác s literárnym prehľadom 

vychádzajúcim z analýzy súčasného stavu relevantnej problematiky, ktorý je efektívne 

previazaný s komentárom výsledkovej časti vlastnej experimentálnej práce jednotlivých 

príloh, ktoré sú logicky zoradené. Habilitačnú prácu teda predstavuje súhrn experimentálnych 

výsledkov habilitantky, ktoré publikovala v impaktovaných časopisoch. Publikované 

výsledky sú atraktívne nielen z hľadiska základného výskumu, ale takisto z hľadiska viac 

klinicky orientovaného výskumu. Vzhľadom k tomu, že všetky prílohy tvoriace podstatu 

habilitačnej práce už boli publikované a teda prešli náročným recenzným konaním, je 

namieste konštatovať ich vysokú odbornú úroveň. Z uvedených dôvodov nie je možné 

pochybovať o kvalite vedeckej práce, ktorú PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. vo svojej 

doterajšej kariére odviedla. 

Z prehľadu publikovaných prác je zrejmé, že autorka sa prezentovanou problematikou 

zaoberá dlhodobo, čo jej umožňuje formulovať niektoré zovšeobecnenia na základe viacerých 

uhlov pohľadov. Odráža sa tak jej cieľavedomý vývoj, rovnako ako aj riešenej problematiky 

v priebehu niekoľkých rokov. Taktiež to poukazuje na jej systematickú vedeckú prácu 

a oprávnenú ašpiráciu ďalej odovzdávať svoje vedomosti ako vysokoškolský učiteľ. Som 

presvedčená, že kvalita publikácií, ich počet a rozsah spĺňajú požiadavky na habilitačnú 

prácu. 
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Otázky a pripomienky 

1. Vo svojej práci v diskusii uvádzate: „Adjuvantný účinok antioxidačnej liečby 

Pycnogenolom k štandardnej antidiabetickej liečbe metformínom sa nám nepotvrdil, podobne 

ako to bolo zistené napríklad u resveratrolu, ale narozdiel od iných látok“.  

U ktorých látok prírodného pôvodu bol pozorovaný adjuvantný účinok antioxidačnej liečby 

pri štandardnej antidiabetickej liečbe? 

 

2. V prehľade klinických štúdií s Pycnogenolom uvádzate, že bolo urobených 6 štúdií na 

diabetes a jeho komplikácie.  

Bola sledovaná aj kombinácia Pycnogenolu s inými antidiabetikami ako metformínom? Ak 

áno, sú známe jej účinky na progresiu diabetickej kardiomyopatie, endotelovej dysfunkcie 

prípadne neuropatie? 

 

Záver 

 

Predložená habilitačná práca spĺňa všetky podmienky kladené na tento druh 

kvalifikačnej práce a pre prijatie na obhajobu, a preto odporúčam, aby bol po úspešnej 

obhajobe pred Vedeckou radou Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave udelený PharmDr. 

Stanislave Kosírovej, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore 7.3.2. Farmakológia. 

 

 

V Košiciach 2.12.2021   doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD. 


