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Habilitačná práca MUDr. Lucie Časnocha Lúčanovej, PhD. je venovaná 

problematike efektívneho manažmentu nekonjugovanej hyperbilirubinémie novorodencov 

s využitím neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu.  

Napriek tomu že novorodenecká žltačka je bežným javom a má zvyčajne priaznivý 

priebeh, závažná nekonjugovaná hyperbilirubinémia predstavuje riziko neurotoxického 

poškodenia novorodenca. Včasný záchyt a liečba významnej hyperbilirubinémie 

u novorodencov zostávajú nezastupiteľnými v prevencii vzniku jadrového ikteru 

a bilirubínovej encefalopatie. Okrem laboratórneho stanovenia koncentrácie sérového 

bilirubínu spojeného s nevyhnutným odberom krvi je k dispozícii transkutánne hodnotenie 

ikteru, ktoré je objektívne, nebolestivé a jednoducho opakovateľné. Uchádzačka sa v práci 

zaoberá transkutánnou bilirubínometriou, analyzuje jej prínos v skríningu závažnej 

hyperbilirubinémie a prevencii porúch spektra jadrového ikteru, hodnotí spoľahlivosť 

neinvazívnej bilirubínometrie a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. 

Cieľom autorky bolo poskytnúť ucelený pohľad na možnosti využitia neinvazívnej 

bilirubínometrie u novorodencov. 

 

Formálna  úroveň 

Predložená habilitačná práca je súborom  8 publikovaných vedeckých prác 

doplnených komentárom autorky. Obsahuje 146 strán textu a literatúry. Text je členený na 

päť kapitol, súčasťou práce je úvod a záver. Kapitoly na seba logicky nadväzujú, grafická 



dokumentácia (18 tabuliek a 5 obrázkov) vhodne dopĺňa text. Autorka uvádza 225 

literárnych zdrojov, ktoré sú relevantné a aktuálne. Spôsob citovania literatúry je správny. 

Písomný prejav je odborný a zrozumiteľný, práca má vysokú štylistickú úroveň. 

 

Vecná  úroveň  

Téma habilitačnej práce je  aktuálna  a prináša viaceré prioritné výsledky. Podľa 

výsledkov CRZP o Protokole originality, ktorý bol na úrovni 2,46 %, považujem prácu za 

originálny spis. 

 

Komentár k jednotlivým častiam habilitačnej práce 

            Prvá kapitola je venovaná manažmentu nekonjugovanej hyperbilirubinémie 

novorodenca, v druhej sa autorka detailne zaoberá transkutánnym meraním koncentrácie 

bilirubínu. V tretej časti je opísaný príspevok k problematike v prácach autorky, štvrtá časť 

je tvorená súborom ôsmich  vedeckých prác uchádzačky. Piatu časť práce tvorí komentár 

uvedených vedeckých prác, ich prínosu a ohlasov na ne. Autorka diskutuje prínos 

transkutánnej bilirubínometrie v diagnostike novorodeneckej žltačky, analyzuje vplyv 

gestačného veku, fototerapie či miesta merania na presnosť výsledkov meraní. 

Konfrontuje publikované výsledky s literárnymi údajmi, poukazuje na prínos výsledkov pre 

klinickú prax.  

 

Otázky 

1. Napriek jednoznačnému prínosu transkutánnej bilirubinometrie v mamažmente  

nekonjugovanej  hyperbilirubinémie novorodenca a postupnému  zdokonaľovaniu 

metodiky merania nedokáže táto neinvazívna  metóda dnes plne nahradiť 

laboratórne stanovovanie koncentrácie  sérového bilirubínu. Kde vidíte   hlavné 

smery ďalšieho klinického výskumu, ktorý by viedol k nahradeniu  invazívneho 

merania  neinvazívnymi metódami. Je táto predstava reálna? 

2. Aký je Váš  názor  na koncept skléro-konjunktiválneho bilirubínu  (merania pomocou 

použitia smartfónov) ako nástroja skrínigu novorodeneckej žltačky?  

 

 

Záverečné hodnotenie  

V predloženej habilitačnej práci MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. prezentuje 

komplexný pohľad na možnosti využitia neinvazívnej bilirubínometrie u novorodencov. 



Práca vrátane publikovaných  vedeckých prác  autorky dokladuje jej dlhoročnú 

a systematickú vedeckú a klinickú prácu, prináša viaceré originálne výsledky ako aj 

východiská pre ďalšie rozvíjanie riešenia problematiky. 

 

Predložená habilitačná práca spĺňa všetky kritériá kladené na habilitačnú prácu. 

Odporúčam ju na obhajobu, po absolvovaní ktorej navrhujem, aby bol autorke 

MUDr. Lucii Časnocha Lúčanovej, PhD. udelený titul docent v odbore habilitačného 

konania pediatria. 

 

 

 

Košice, 07. 02. 2022                                                  Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. 

 

 

 


