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Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 
 

 

Oponentský posudok na habilitačnú prácu Mgr. Diany Vavrincovej, PhD. 

 

Spectabilis, 

listom zo dňa 15. novembra 2021 som bol Vami požiadaný o vypracovanie oponentského 

posudku na habilitačnú prácu Indolamín 2,3-dioxygenáza – budúcnosť transplantačnej 

medicíny? Habilitačnú prácu predložila Mgr. Diana Vavrincová, PhD., odborná asistenta 

Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave, k návrhu na vymenovanie na docenta 

v odbore habilitačného konania Farmakológia.  

 

S radosťou som vyhovel tejto žiadosti, nakoľko odbornú činnosť pracoviska, na ktorej pôsobí 

aj habilitantka, už dlhodobo s obdivom sledujem a preto dobre poznám. V minulosti som mal 

dokonca možnosť byť oponentom niektorým doktorandom z tohto pracoviska, ktorí vo 

svojich prácach prezentovali skutočne unikátne výsledky svojho vedeckého bádania. 

 

Predložená habilitačná práca pozostáva zo 139 strán, pričom je členená do nasledovných 12 

kapitol: Predslov, Úvod, kapitoly 3 až 7, ktoré možno spoločne zhrnúť ako teoretický prehľad 

problematiky, Ciele práce, Metód a výsledky, Diskusia, Záver a Referencie. Zoznam použitej 

literatúry pozostáva zo 205 literárnych prameňov, z nich však len menej ako štvrtina je 

z ostatných desiatich rokov.  

 

Habilitačná práca je kombináciou úvodného literárneho prehľadu a 5 vedeckých prác 

uverejnených v zahraničných karentovaných časopisoch. Väčšina z týchto publikácií sa venuje 

protektívnemu účinku indolamín 2,3-dioxygenázy v transplantovaných obličkách. Dosiahnuté 

výsledky výskumu habilitantky potvrdzujú, že tento enzým by so svojimi imunosupresívnymi 

a tolerogénnymi účinkami mohol byť kľúčovým hráčom pri znižovaní skorého, ale aj 

neskorého funkčného zhoršenia, ako aj nežiadúcej histologickej prestavby transplantovanej 

obličky. Tá je závislá na postupnej rejekcii transplatátu imunitným systémom hostiteľa, ako aj 

na miere epitelovo-mezenchýmovej transformácie epitelových buniek tubulov obličky na 
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bunky väziva.  Táto predispozícia na transformáciu je však špeciálne v epitelových bunkách 

obličky z embryologického hľadiska veľmi silno „zakorenená“. Epitelové bunky tubulov majú 

totiž rovnako mezodermový pôvod ako fibroblasty, myofibroblasty, či hladké svalové bunky. 

V uvedených publikáciách je doktorka Vavrincová trikrát prvým, a raz posledným autorom. 

O vysokej kvalite publikácií nasvedčujú aj časopisy, ktoré ich uverejnili. Každý z časopisov má 

IF vyšší ako 2,0 a ich kumulatívny IF v čase uverejnenia publikácií habilitantky má hodnotu 

vyše 16! V poradí piata monotematická publikácia mi však príliš nezapadá do celistvosti 

projektu habilitačnej práce. Jedná sa o kazuistiku pacienta, ktorý sa dostal do život 

ohrozujúceho stavu kvôli imunosupresívnej terapii po transplantácii obličiek. Na jednej strane 

je táto kazuistika príkladnou ukážkou, aké závažné nežiadúce účinky môže mať 

imunosupresívna terapia a prečo je hľadanie nových terapeutických prístupov 

v transplantačnej medicíne tak dôležitý. No na strane druhej sa v celom jej obsahu enzým 

indolamín 2,3-dioxygenáza ani len nespomenie. 

 

Teoretický prehľad literatúry je napísaný skutočne excelentne – je aktuálny, zaujímavý, 

hutný, vecný, bez zbytočného jazykového balastu. V texte sa však používa obrovské množstvo 

skratiek, preto by som privítal ich prehľadný zoznam na začiatku habilitačnej práce. Ako 

morfológ mám k tejto časti len niekoľko terminologických poznámok. Prídavné meno 

„lymfoidný“ má z gréčtiny význam „podobný lymfe“. Preto by som orgány imunitného 

systému nazval správnejšie ako „lymfatické“. Podobne by som upravil názvy často 

spomínaných buniek na epitelové a mezangiové (a nie epiteliálne a mezangiálne). Podstatné 

meno „matrix“ je mužského rodu, v celej habilitačnej práci ho však spomínate, ako keby bolo 

ženského rodu (preto správne je extracelulárny matrix). 

 

Jadro habilitačnej práce tvorí súbor piatich monotematických, prevažne experimentálnych 

prác. Aj keď mne osobne chýba krátky osobný komentár autorky pred každou vloženou 

vedeckou publikáciou, celkové dosiahnuté výsledky sú veľmi prehľadne zhrnuté na konci 

habilitačnej práce v kapitolách Diskusia a Záver. Všetky zaradené publikácie už prešli pred 

uverejnením veľmi prísnym recenzným konaním, preto im skutočne nemožno nič vytknúť. 

Skôr by som na tomto mieste chcel vyzdvihnúť rôznorodosť použitých experimentálnych 

metód, a pri dvoch prácach aj klinickú aplikáciu získaných poznatkov u pacientov 

s transplatovanými obličkami. K získaniu výsledkov autori využívali experimentálnu génovú 

terapiu sprostredkovanú adenovírusmi, sledovali viaceré biochemické parametre v krvi 

a moči, aplikovali imunohistochemické a histochemické metódy, real-time PCR analýzu, 

izoláciu NK buniek, či dendritových buniek, prietokovú cytometriu, bunkové kultúry a mnohé 

ďalšie. Výsledková časť každej jednej pôvodnej vedeckej práce obsahuje reprezentatívne 

mikrofotografie a početné grafy. Značná časť výsledkov vznikla v rámci spolupráce 
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s holandskou Univerzitou v Groningene. Dôkazom vysokého medzinárodného uznania 

doktorky Vavrincovej na poli vedy a výskumu je aj fakt, že v týchto publikáciách je v rámci 

kolektívu autorov na prvom mieste! 

 

Pri čítaní týchto unikátnych výsledkov mi napadla len jedna doplňujúca otázka: 

• Súčasná pandémia a s ňou spojené masové zavedenie vakcíny na podklade mRNA 

spôsobujú u mnohých „amatérskych molekulárnych biológov“ hystériu a strach 

z možnej génovej terapie. Tú skutočnú génovú terapiu ste však vo svojich výskumoch 

experimenálne aplikovali Vy. Privítala by komunita pacientov takýto spôsob liečby, či 

by pacienti na podklade aktuálnych názorov časti spoločnosti takýto spôsob liečby skôr 

odmietli? Je podľa Vás reálne, že sa výsledky Vašich animálnych experimentov už 

čoskoro objavia aj ako bežná terapia u pacientov? 

 

 

Záver 

Predložená habilitačná práca predstavuje mimoriadne kvalitný spis. Poskytuje množstvo 

zaujímavých a jedinečných informácií nielen pre experimentálnych farmakológov, ale aj pre 

všetkých odborníkov zaoberajúcich sa fyziológiou, klinickou biochémiou, transplantačnou 

medicínou, imunológiou či histológiou. Habilitačná práca spĺňa všetky podmienky, ktoré sú 

kladené na tento typ písomných prác. Preto s plnou zodpovednosťou a profesionálnou 

spokojnosťou odporúčam predloženú habilitačnú prácu ako podklad pre habilitačné konanie 

a zároveň odporúčam, aby po úspešnej obhajobe bol Mgr. Diane Vavrincovej, PhD. udelený 

 

vedecko - pedagogický titul 

 

„DOCENT“ v odbore habilitačného konania FARMAKOLÓGIA. 

 

 

 

 

    prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. 

       oponent, profesor v odbore Anatómia, histológia a embryológia 

             

 

V Bratislave, 11. február 2022 
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