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Oponentský posudok habilitačnej práce 

 

Autor: MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.  

Téma: Transkutánna bilirubínometria v neonatológii 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Neonatologická klinika  

Odbor: Pediatria 

 

Habilitačná práca Transkutánna bilirubínometria v neonatológii MUDr. Lucie 

Časnocha Lúčanovej, PhD. v odbore Pediatria poskytuje ucelený pohľad na aktuálne možnosti 

manažmentu nekonjugovanej novorodeneckej hyprerbilirubinémie s dôrazom na neinvazívne 

hodnotenie závažnosti ikteru so zameraním na možnosti využitia transkutánnej bilirubinometrie 

u novorodencov, ako aj faktorov ovplyvňujúcich metodiku. Objasňuje spoľahlivosť transkutánneho 

merania koncentrácie bilirubínu u novorodencov rôzneho gestačného veku, vplyv fototerapie na 

presnosť transkutánnych meraní a výber najvhodnejšieho miesta na meranie na tele. Zhodnotenie 

závažnosti ikteru transkutánnym meraním koncentrácie bilirubínu je objektívnou neinvazívnou 

skríningovou metódou.  

Ikterus sa ako najvýznamnejší prejav hyperbilirubinémie vyskytuje približne u 60% 

donosených a 80% nedonosených novorodencov. Aj keď vo väčšine prípadov sa jedná o benígny 

stav, závažná nekonjugovaná hyperbilirubinémia so sebou prináša riziko neurotoxicity. V prevencii 

bilirubínom indukovaného neurologického poškodenia novorodencov je prvoradou včasná 

identifikácia jedincov so závažnou hyperbiliruinémiou vyžadujúcich liečbu. Včasná a presná 

diagnostika umožňuje zahájiť adekvátnu liečbu a tým zlepšiť budúcu kvalitu života dieťaťa.  

 

Rozbor habilitačnej práce 

Habilitačná práca pozostáva z 146 strán, ktorých súčasťou je súbor 8 publikovaných prác autorky, 

ktoré v habilitačnej práci komentuje. Použitých bolo celkovo 225 literárnych zdrojov sledujúcich 

najaktuálnejšie výsledky a trendy v tejto oblasti, vrátane publikácií z domovského pracoviska. 

Formát citovania bol zvolený správne.  

Práca je koncipovaná do 5 kapitol, úvodu a záveru. Text je členený štandardne, pričom jednotlivé 

kapitoly ako aj podkapitoly na seba logicky nadväzujú a umožňujú dobrú orientáciu v texte. V prvej 

kapitole je charakterizovaná novorodenecká hyperbilirubinémia, jej rizikové faktory a liečba. Druhá 

kapitola sa venuje metodike transkutánnej bilirubinometrie. V tretej kapitole sú charakterizované 

ciele práce. V štvrtej kapitole autorka prezentuje vlastné výsledky vo forme 8 publikovaných prác, 
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ktoré v následnej kapitole dopĺňa o komentáre charakterizujúce aktuálne poznatky v danej 

problematike a zároveň jeho prínos v tejto oblasti. Vlastné dosiahnuté výsledky autorka hodnotí 

relevantne a porovnáva ich s literárnymi poznatkami. Predložené výsledky prinášajú potenciál 

skvalitnenia a zefektívnenia starostlivosti o novorodencov s hyperbilirubinémiou.  

K obsahovej a odbornej stránke predloženej habilitačnej práce nemám pripomienky. Autorka 

prezentuje pomerne veľký počet dosiahnutých výsledkov v prehľadnej forme, doplnené odkazmi na 

vlastné publikácie. Podobne formálne je práca napísaná na vysokej úrovni, prehľadne a bez 

formálnych nedostatkov či nepresností. Práca tiež poskytuje možné východiská pre ďalší výskum 

v oblasti novorodeneckej hyperbilirubinémie.  

 

Otázky 

1. Aké sú aktuálne poznatky zaoberajúce sa možnosťou využitia transkutánnej bilirubinometrie 

u novorodencov s konjugovanou hyperbilirubinémiou ?  

 

Súhrnné stanovisko k habilitačnej práci  

Predložená habilitačná práca, ako aj bohatá publikačná činnosť, ktorá ju dopĺňa dokumentuje 

autorkine skúsenosti s manažmentom pacientov v novorodeneckom veku. Jej dominantným 

zameraním je hodnotenie závažnosti nekonjugovanej hyperbilirubinémie u novorodencov použitím 

neinvazívnej transkutánnej bilirubinometrie. Zvolená téma habilitačnej práce nanajvýš aktuálna 

a sleduje súčasné trendy v experimentálnej aj klinickej pediatrii/neonatológii. Autorka prináša 

viaceré poznatky, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu manažmentu pacientov s nekonjugovanou 

hyperbilirubinémiou v novorodeneckom veku.  

 

Záver 

Predložená habilitačná práca Transkutánna bilirubínometria v neonatológii MUDr. Lucie 

Časnocha Lúčanovej, PhD. ,,spĺňa,, štandardne kladené požiadavky na habilitačnú prácu 

v odbore Pediatria.  

 

 

 
 
V Martine, 30.1.2022                                                    Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.  
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