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OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

habilitačnej práce  

 

Zmeny kinematiky pohyblivých cílií u pacientov s vybranými primárnymi 

cíliopatiami 

 

 

predloženej MUDr. Miroslavou Brndiarovou PhD., 

 
 

odbornou asistentkou Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, 

  

 

v odbore habilitačného konania: Pediatria 

  

 

      Predložená habilitačná práca pozostáva zo 120 strán, je viazaná vo formáte A4 a 

pozostáva z vlastného textu na 80 stranách a zo súboru 8 pôvodných vedeckých prác, vrátane 

1 abstraktu. Práca je formálne rozdelená do šiestich kapitol, 5. kapitola obsahuje literárne 

odkazy a v 6 časti sú uvedené prílohy vlastných publikovaných prác. V spise sú zaradené aj 

ďalšie formálne súčasti spisu ako: Abstrakt, Poďakovanie, Obsah, Predhovor, Zoznam 

tabuliek (v počte 16), obrázkov (14) a grafov (6) a Zoznam skratiek. 

 

     Cílie sú fylogeneticky síce veľmi staré štruktúry živých organizmov, nachádzajúce sa na 

povrchu takmer všetkých buniek ľudského organizmu, ich poruchy sú však značne 

heterogénnou skupinou geneticky podmienených ochorení, ktorých príčinou môže tak byť 



štruktúrová, ako aj funkčná porucha. Genetické štúdie významne prispeli k objasneniu 

etiopatogenézy primárnych cíliopatií, ale spolu s klinickými štúdiami a laboratórnymi 

experimentmi zatiaľ nepriniesli dostatočnú odpoveď na otázku o príčinách vzniku 

respiračných prejavov.  

     Vzhľadom na to, že cieľom predloženej habilitačnej práce bolo preskúmať hypotézu 

vzniku respiračných prejavov u pacientov s primárnymi cíliopatiami a to prostredníctvom 

poškodených proteínov, asociovaných s primárnymi cíliopatiami, dokázanými aj 

v pohyblivých cíliách, ktoré by mohli ovplyvňovať pohyblivosť cílií a viesť k respiračným 

prejavom a stanovená hypotéza by sa mala overiť u pediatrických i dospelých nefrologických 

pacientov a zhodnotiť u nich zmeny kinematiky pohyblivých cílií, zhodnotiť výskyt 

respiračných prejavov a vyhodnotiť možný vplyv chronického obličkového zlyhávania na 

funkcie pohyblivých cílií je zrejmé, že téma predloženej habilitačnej práce je aktuálna a 

jej zameranie je v súlade so súčasnými trendmi výskumu na báze vedeckých dôkazov. 

     V štruktúre habilitačného spisu sa v priložených publikáciách odzrkadľuje i odborný vývoj 

autorky. Jej práce so zameraním na vlastnú klinickú činnosť a na oblasti klinického a 

aplikovaného výskumu, so zverejňovaním výsledkov v recenzovaných publikáciách doma 

i v zahraničí, ale aj práce prehľadové až po kapitoly v monografiách, poukazujú na pôsobenie 

autorky v oblastiach orientovaných na pediatriu, nefrológiu, cíliopatie a súvisiace odbory. 

Autorka dokumentuje výstupmi svojej vedeckej a odbornej činnosti schopnosť spracovať 

zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom a závermi a na základe vlastného 

výskumu priniesla nové poznatky a konštatujem, že autorka správne zvolila výskumné 

metódy a metódy spracovania údajov. 

 

     Podľa výsledkov CRZP o Protokole kontroly originality, ktorý bol na úrovni: 1,58% 

a podľa hodnoty obdobnej kontroly podľa softvéru Theses.cz, kde bola zistená zhoda na 

úrovni 1%, považujem túto prácu za veľmi originálny spis. 

 

     Po formálnej stránke je habilitačná práca spracovaná prehľadne a účelne. Reprinty 

vybraných prác, ktoré sú jej súčasťou, poskytujú komplementárne informácie relevantné jej 

nosným myšlienkam. Text je napísaný prehľadne a gramaticky správne. Taktiež celková 

úprava predloženého rukopisu je na  dobrej úrovni. Pripomienky uvádzam nižšie. 

     V Predhovore autorka stručne charakterizuje dôvody pre ktoré sa rozhodla pre danú tému 

a charakterizuje skúmané oblasti (cíliopatie, primárne a motilitné, fenotypy cíliopatií, súčasné 



nejasnosti v súvislosti s výsledkami molekulárnych mechanizmov porúch mukociárneho 

transportu u pacientov primárnymi cíliopatiami).  

     Práca je formálne rozdelená do šiestich kapitol, kde v 1. kapitole je uvedená 

charakteristika cíliopatií s opismi cilií, ich štruktúry a funkcie, predstavené sú primárne 

cíliopatie, detailnejšie tie, ktoré sú asociované s nefrologickými poruchami a tiež primárna 

ciliárna dyskinéza. Súčasťou tejto kapitoly je i podkapitola 1.3.2 o vyšetreniach porúch 

mukociliárneho aparátu, kde sa autorka bližšie venuje vyšetreniu kinematiky motilitných cílií 

vysokorýchlostnou videomikroskopiou.   

     V 2. kapitole sú stručne uvedené respiračné prejavy primárnych cíliopatií, 3. kapitola sa 

venuje zmenám kinematiky pohyblivých cílií u pacientov s vybranými primárnymi 

cíliopatiami, kde podáva opis 4 hlavných hypotéz vzniku respiračných prejavov u pacientov 

s primárnymi cíliopatiami. Kapitola 3.2 obsahuje aj ciele práce, ktoré uvádzam vyššie. 

Konkrétnymi cieľmi malo byť zhodnotenie zmien kinematiky pohyblivých cílií, zhodnotenie 

respiračných prejavov a vyhodnotenie možného vplyvu chronického obličkového zlyhávania 

(CKD) na funkciu pohyblivých cílií. Súbor pacientov tvorilo 27, z toho 10 pacientov malo 

autozomálne dominantnú polycystickú chorobu obličiek, 4 mali autozomálne recesívnu 

polycystickú chorobu obličiek, 2 mali Sensenbrennerov sy. a po 1 pacientovi boli zastúpené 

Bardet-Biedlov sy., oro-facio-digitálny sy. typ 1. a nefronoftíza typ 1. Autorka, okrem iného, 

zistila, že v skupine pediatrických pacientov s CKD malo 100% pacientov respiračné prejavy, 

u detí bez CKD to bolo iba v 6,3%. U dospelých s CKD malo respiračné príznaky 33,3% 

a u pacientov bez CKD nemal respiračné príznaky žiadny pacient. Nebol zaznamenaný 

signifikantný rozdiel v kmitaní cílií medzi detskými a dospelými pacientami bez CKD 

a zároveň pacienti (bez rozdielu veku) mali nízku frekvenciu kmitania cílií, ak mali CKD. 

U pacientov s CKD bola koncentrácia kreatinínu v sére nepriamo úmerná frekvencii kmitania 

cílií. Medzi pacientami s primárnymi cáíliopatiami autorka identifikovala aj prítomnosť 6 

nových variantov jednotlivých mutácií v géne PKD1 s nejasným klinickým významom, ktoré 

zatiaľ nie sú evidované v databázach dbSNP a gnomAD. Pri sledovaní a diagnostických 

postupoch u pacientov v primárnymi cíliopatiami, autorka zistila aj niektoré raritné nálezy, 

ako napr. nonkompaktnú dilatačnú kardiomyopatiu ľavej komory a v podkapitole 3.4.5 

opisuje aj niekoľko zaujímavých kazuistík. Napr. de novo opis nálezu „tvaru anjela“ (angel-

shaped) na stredných článkoch prstov u 2 pacientov so Sensenbrennerovym syndrómom. 

     Vo 4. kapitole je Záver a perspektívy, v ktorom autorka na 1.5 stane zhŕňa a stručne 

zhodnocuje informácie z kapitol 1-3, s poukázaním na prínos vlastnej štúdie za použitia 

originálneho softvéru vysokorýchlostnej videomikroskopie (Ciliary Analysis Software - 



LabVIEWTM) a originálne výsledky, ktoré získala realizáciou klinickej štúdie (kapitola 3.3). 

V tejto 4. kapitole sú súhrnné odpovede na stanovené čiastkové ciele a konštatujem, že 

habilitačná práca splnila stanovené ciele. 

 

     5. kapitola obsahuje použité literárne odkazy, vrátane citácií slovenských autorov, kde 

prevažnú väčšinu tvoria citácie autorov pôsobiacich v materskej inštitúcii (JLF UK a UNM), 

čo je pochopiteľné, keďže tieto pracoviská študujú na experimentálnej i klinicko-aplikačnej 

báze problematiku cíliopatií, ktorá bola umožnená najmä získaním grantov ako napr.: 

"Meranie kinetiky cílií respiračného traktu" spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a ktoré sa pretavilo aj do zriadenia Centra pre diagnostiku 

a liečbu primárnych cíliopatií a spoločného „Centra experimentálnej a klinickej respirológie“. 

To sú tiež východiská a záruky kvalitných vedecko-výskumných a aplikačných výstupov tímu 

odborníkov, v ktorom pôsobí aj MUDr. M. Brndiarová, PhD. 

     V 6 časti posudzovaného spisu sú uvedené prílohy 8 vlastných publikovaných prác. 

Vzhľadom na to, že okrem 1 abstraktu boli všetky publikované v renomovaných časopisoch 

(niektoré aj evidovaných v databázach Scopus a Web of Science) a prešli recenznými 

konaniami, nebudem ich na tomto mieste osobitne hodnotiť. Uvedené práce však vhodne 

dopĺňajú prvú časť spisu a poukazujú na vlastnú vedecko-výskumnú aktivitu autorky. 

 

     Výsledky získané v predkladanej práci majú najmä rozširujúci význam, ale sú 

v niektorých smeroch aj prioritné minimálne v rámci Slovenska. Práca prináša aj 

niektoré nové poznatky a je prínosom pre rozvoj v odbore a príbuzných odboroch. 

 

Pripomienky: 

- V texte sa len veľmi ojedinelo vyskytujú formálne nedostatky napr. preklepy, avšak 

v únosnej miere 

-  V kapitole 3.3. Metodika (vhodnejší nadpis by bol: Materiál a metódy), je aj 

podkapitola obsahujúca informácie o skúmanom súbore pacientov (3.3.1. Súbor 

pacientov).  

- Na s. 41 (3.3,1 súbor pacientov) ani na s. 43 (3.3.3 Hodnotenie chronickej obličkovej 

choroby) nie je uvedená charakteristika a spôsob rozdelenia pacientov do skupin CKD 

(+) a CKD (-) 

- Kapitola 3.5 Diskusia nespĺňa v tejto časti charakter diskusie 

 



Otázky:  

     1, Je zrejme logické, že ciliárna frekvencia motilitných cílií je porovnateľná (podobná) 

u detí aj u dospelých, ale predsa, existujú literárne údaje, ktoré hovoria o spomaľovaní 

ciliárnej frekvencie v súvislosti s vekom - starnutím? 

    

Záver: 

     Habilitačná práca demonštruje kontinuálnu vedeckú aktivitu v oblasti aplikovaného 

výskumu v špecifickej oblasti pediatrickej nefrológie a experimentálnej respirológie a taktiež 

klinickej pediatrie a preto svoje stanovisko k habilitačnej práci MUDr. M. Brndiarovej, PhD. 

sumarizujem nasledovne:  

 

     Predložená práca spĺňa kritériá kladené na habilitačnú prácu. Odporúčam ju ako 

podklad pre habilitačné konanie a súčasne odporúčam, aby po úspešnej obhajobe pred 

Vedeckou radou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, bol MUDr.  Miroslave 

Brndiarovej, PhD. v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

udelený titul docentky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pediatria. 

 

 

Košice  26.10.2021                                                Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof. 

 

 

 


