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Habilitačná práca MUDr. Miroslavy Brndiarovej, PhD., sa venuje problematike 

zriedkavých ochorení – primárnych cíliopatií, ktoré sa v klinickom obraze manifestujú 

predovšetkým postihnutím obličiek. Pokrok v diagnostike uvedených ochorení zaznamenaný 

v posledných rokoch bol podmienený najmä poznaním ich genetickej podmienenosti 

a identifikáciou kauzálnych mutácií. Primárne cíliopatie majú veľmi variabilný fenotypový 

prejav a mnohé súvislosti neboli doposiaľ objasnené. Vo svojej práci sa autorka zamerala na 

hodnotenie kinematiky pohyblivých cílií u pacientov s primárnou cíliopatiou a jej cieľom bolo 

prispieť k objasneniu príčiny vzniku postihnutia dýchacieho systému u týchto pacientov. 

Z uvedeného dôvodu považujem tému habilitačnej práce za modernú a vysoko aktuálnu. 

  

Formálna stránka práce 

Práca je napísaná na 120 stranách, vrátane zoznamu použitej literatúry a 8 príloh. Text 

práce pozostáva z teoretickej a praktickej časti, ktorá charakterizuje realizovanú klinickú 

štúdiu. Prílohy predstavujú vybrané publikácie autorky venované danej problematike. 

Teoretická časť je rozdelená na kapitoly a podkapitoly usporiadané v logickom slede, pre 

lepšiu názornosť sú vhodne doplnené 6 tabuľkami a 9 obrázkami. Praktická časť vychádza 

z cieľov práce, ktoré sú presne definované. Obsahuje 10 tabuliek, 5 obrázkov a 6 grafov, 

oceňujem obrazovú dokumentáciu z archívu autorky. Autorka pri písaní práce vychádzala zo 



195 literárnych zdrojov prevažne zo zahraničnej literatúry, pričom rozsah použitej literatúry je 

dokladom veľmi dobrej orientácie v danej problematike. Uvedené sú aj vlastné práce, ktorými 

MUDr. Brndiarová, PhD. prispela do svetového písomníctva. Viac ako 40% použitých 

zdrojov pochádza z posledných 5 rokov, čo dokladuje aktuálnosť témy habilitačnej práce. 

Spôsob citovania literatúry je jednotný a v súlade s platnou normou. V texte chýbajú odkazy 

na niektoré obrázky a tabuľky, popis obrázkov sa zvyčajne uvádza pod obrázkom a obsahuje 

aj odkaz na zdrojový dokument.  

 

Obsahová stránka práce 

V úvodnej kapitole v teoretickej časti autorka charakterizuje typy cílií, opisuje ich 

štruktúru a základné funkcie. V nasledujúcej podkapitole definuje primárne cíliopatie, pričom 

najväčšiu pozornosť venuje tým, u ktorých je dominantné poškodenie obličiek, ako sú 

polycystická choroba obličiek a primárne cíliopatie asociované s nefronoftízou. Osobitná 

podkapitola je venovaná pohyblivým cíliopatiám a problematike primárnej ciliárnej 

dyskinézy, vrátane možností vyšetrenia porúch mukociliárneho transportu. Druhá kapitola 

charakterizuje respiračné prejavy primárnych cíliopatií – recidivujúce infekcie dýchacích 

ciest, bronchiektázie, pľúcne cysty a fibrózu pľúcneho tkaniva a osobitne sú vysvetlené 

hypotetické mechanizmy vedúce k vzniku postihnutia dýchacieho systému. V praktickej časti 

sú stanovené ciele práce, opísaný súbor pacientov a charakterizovaný postup hodnotenia 

kinematiky pohyblivých cílií. Výsledky sú uvedené vo forme tabuliek a grafov. Za 

najdôležitejší výsledok možno považovať zistenie, že primárna cíliopatia bez prejavov 

chronickej choroby obličiek kinematiku pohyblivých cílií neovplyvní. Zaujímavou časťou 

práce je klinická analýza prípadov troch pacientov s primárnymi cíliopatiami – súrodencov, 

u ktorých bol diagnostikovaný Sensenbrennerov syndróm a pacientky s diagnostikovanou 

nefronoftízou I. typu, ktorá bola kombinovaná s nonkompaktnou dilatačnou kardiomyopatiou 

postihujúcou ľavú komoru. Všetky opisy klinických prípadov sú doplnené obrazovou 

dokumentáciou z archívu autorky. Uvedené kazuistiky boli publikované a sú súčasťou 

habilitačnej práce. V závere práce autorka sumarizuje vlastné zistenia a hodnotí ich s údajmi 

z dostupnej literatúry, veľkým prínosom pre celkovú kvalitu práce sú jej bohaté klinické 

skúsenosti.   

 

Autorku prosím o zodpovedanie nasledujúcich otázok: 

1. Pri meraní kinematiky pohyblivých cílií bola zistená nižšia frekvencia ich kmitania 

u pacientov s primárnou cíliopatiou, ktorí mali chronickú chorobu obličiek s vysokou 



koncentráciou kreatinínu v sére. Bola hodnotená kinematika pohyblivých cílií aj 

u pacientov, ktorí nemali primárnu cíliopatiu a koncentrácia kreatinínu v sére bola 

zvýšená z iných príčin?  

2. Pri vyšetrení nazálneho oxidu dusnatého u pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou 

boli preukázané znížené hodnoty v porovnaní so zdravými jedincami. Bola 

realizovaná analýza nazálneho oxidu dusnatého u pacientov v hodnotenom súbore? 

Pozitívna korelácia tohto vyšetrenia so zistenou zmenou frekvencie kinematiky 

pohyblivých cílií u pacientov s chronickou chorobou obličiek by mohla byť prínosná 

pre včasný skríning poruchy pohyblivých cílií v uvedenej skupine pacientov.  

 

 

Záver: 

Na základe predloženej habilitačnej práce a po zhodnotení vedecko-pedagogického 

profilu uchádzačky o d p o r ú č a m,  aby MUDr. Miroslave Brndiarovej, PhD. bola udelená 

hodnosť docentka v študijnom odbore pediatria. 

 

 

    

 

 

 

V Martine 8.11.2021      doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. 


