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OPONENTSKÝ POSUDOK NA HABILITAČNÚ PRÁCU 

 

Mgr. Diany Vavrincovej, PhD. 

 

„Indolamín 2,3-dioxygenáza – budúcnosť transplantačnej medicíny?“ 

 

 

Z predloženého materiálu vyplýva, že Mgr. Diana Vavrincová, PhD. sa vo svojej vedecko-

výskumnej činnosti dlhodobo venuje problematike renálnej transplantácie so špecifickým 

zameraním na hľadanie nových farmakoterapeutických prístupov v transplantačnej medicíne, 

ako aj na hľadanie nových biomarkerov včasne poukazujúcich na riziko vzniku chronickej 

transplantačnej dysfunkcie (CTD), ktorá sa v súčasnosti pokladá za hlavnú príčinu straty 

renálneho transplantátu. Ako uvádza samotná autorka, nové prístupy by mohli byť účinnejšie 

v znižovaní rizika CTD a zároveň pre pacienta bezpečnejšie v porovnaní so súčasne 

aplikovanou imunosupresívnou farmakoterapiou alebo by mohli nahradiť invazívnu ihlovú 

biopsiu, zatiaľ jediný používaný nástroj diagnostiky CTD. Konkrétnym cieľom sa stalo 

štúdium významu enzýmu indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) a dráhy metabolizmu tryptofánu 

pri transplantácii obličky.  

Na význam a východiská vykonaných analýz v rámci jej vedecko-výskumnej činnosti autorka 

jasne, logicky a konzistentne poukazuje v prvej teoretickej časti svojej habilitačnej práce, kde 

analyzuje súčasný stav problematiky s citovaním dostupnej zahraničnej literatúry s vhodným 

premostením na vlastné in vivo experimenty či sledovania. Druhú časť habilitačnej práce tvorí 

súbor najvýznamnejších 5 vybraných in extenso publikovaných prác, v ktorých je 

predkladateľka prvým autorom alebo spoluautorom a ktorými  preukázala systematickú prácu 

v skúmanej oblasti transplantačnej medicíny. Uvedené publikácie vhodne dopĺňa aj kapitola 

zameraná na diskusiu výsledkov prezentovaných v priložených publikáciách, z ktorej dobre 

cítiť schopnosť autorky integrovať získavané poznatky z danej problematiky. Celkovo 

predložená habilitačná práca predstavuje kompaktné dielo v rozsahu 139 strán doplnených 

o 12 obrázkov, pričom autorka splnila všetky ciele, ktoré si stanovila vo svojej habilitačnej 

práci. Vysoká odborná úroveň, originálnosť a prínos uvádzaných výsledkov pre ďalší rozvoj 

vedy sa dá predpokladať už zo samotného faktu, že všetky publikácie, ktoré sú súčasťou 

habilitačnej práce už prešli odborným recenzným procesom v zahraničných karentovaných  

časopisoch. Pôvodnosť habilitačnej práce rovnako potvrdzujú závery z dvoch protokolov 

o kontrole miery originality, v ktorých percento podielu predkladaného textu s prekryvom 

s inými prácami nepresahuje povolenú hranicu.  

O význame a prínose vedeckých výsledkov predkladateľky svedčia tiež scientometrické údaje 

jej publikácií (15 prác v rešpektovaných zahraničných karentovaných časopisoch, 90 citácií 

registrovaných v citačných indexoch a 5 ďalších citácií v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch), ako i viaceré ocenenia za vybrané publikácie. 

Všestrannosť vedecko-výskumných schopností Mgr. Diany Vavrincovej, PhD. ďalej 

dokumentuje zoznam jej ďalších aktivít, ako účasť na niekoľkých zahraničných pracovných 

mailto:martina.cizmarikova@upjs.sk


pobytoch, prednášková činnosť na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach, riešenie 

vedeckých úloh financovaných agentúrou VEGA, posudzovanie publikácií pre zahraničné 

časopisy či funkcia vedúcej projektov pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami.  

Je potrebné vyzdvihnúť aj celkové spracovanie habilitačnej práce, ktoré navyše poukazuje na 

veľmi dobré pedagogické schopnosti autorky. Text je po didaktickej stránke napísaný na 

vysokej štylistickej úrovni iba s minimom preklepov, je prehľadný, myšlienky sú 

formulované logicky so zachovaním kontinuity obsahu, pričom je jadro textu dobre 

zrozumiteľné a prínosné aj pre čitateľa dovtedy neznalého danej problematiky. Z formálneho 

hľadiska je menším nedostatkom iba chýbajúci zoznam obrázkov, ktorý sa odporúča 

v prípade, ak práca obsahuje viac ako 5 obrázkov. Predkladateľka je tiež spoluautorkou 

učebných textov z oblasti farmakológie a farmakoterapie, teda oblastí, ktoré spadajú do 

odboru 7.3.2. Farmakológia, v ktorom sa autorka uchádza o udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docentky. 

 

 

K práci mám nasledujúce otázky, ktoré vzájomne súvisia:  

 

1. V závere habilitačnej práce autorka na základe ich výsledkov z experimentálnych štúdií 

poukazuje na protektívny účinok indolamín 2,3-dioxygenázy (IDO) v akútnej rejekcii 

obličkového transplantátu a chronickej transplantačnej dysfunkcii (CTD), ako aj na schopnosť 

1-metyltryptofánu inhibovať vplyv IRI na obličku na funkčnej i molekulárnej úrovni. 

V experimentálnych animálnych modeloch bola pritom využitá lokálna génová terapia 

s adenovírusovým vektorom nesúcim gén pre IDO, ktorý bol vpravený do renálneho štepu 

donora cez renálnu artériu pred samotným úkonom transplantácie, zatiaľ čo jednotlivé 

izoformy 1-metyltryptofánu (látky schopnej tiež inhibície IDO) boli zvieratám 

v experimentálnom modeli IRI aplikované perorálne.  

Vzhľadom na odborné údaje uvádzané v predloženej habilitačnej práci by som sa preto chcela 

opýtať autorky, aký je jej názor na potenciálne využitie nimi testovaných experimentálnych 

postupov v humánnej medicíne, a to predovšetkým v prevencii alebo tlmení chronickej 

transplantačnej dysfunkcie, ktorá sa v súčasnosti pokladá za hlavný dôvod zlyhania 

transplantovaného renálneho štepu.  

 

2. Aké by mohli byť hlavné farmakologické úskalia takýchto postupov?    

 

 

Zhrnutie a záver: Predložená habilitačná práca Mgr. Diany Vavrincovej, PhD. jednoznačne 

spĺňa všetky požiadavky kladené na tento druh kvalifikačnej práce v zmysle platnej 

legislatívy. Na vedecký potenciál predkladateľky poukazuje aj jej bohatá publikačná činnosť 

s veľmi dobrým citačným ohlasom a ďalšie vedecko-výskumné aktivity. Celkové   

spracovanie textu habilitačnej práce ako aj jej spoluautorstvo pri príprave učebných textov 

zároveň dokumentujú jej pedagogické schopnosti. Z týchto dôvodov odporúčam, aby 

predložená habilitačná práca „Indolamín 2,3-dioxygenáza – budúcnosť transplantačnej 

medicíny?“ bola uznaná k obhajobe ako podklad pre úspešné habilitačné konanie v študijnom 

odbore 7.3.2. Farmakológia.  

 

V Košiciach dňa 30.12.2021 
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