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OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE 

 

"Transkutánní bilirubinometrie v neonatologii" 

 

Autor: MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD 

 

Habilitační práce MUDr. Lucie Časnocha Lúčanové, PhD je věnovaná problematice 

neonatálního ikteru u novorozenců. Neonatální ikterus je jednou z nejčastějších komplikací 

novorozeneckého období. Recentní doporučené postupy managementu neonatálního ikteru 

vedly k signifikantnímu snížení incidence závažných komplikací ikteru (bilirubinová 

encefalopatie, kernikterus). Případy bilirubinové encefalopatie a kernikteru však nebyly zcela 

eradikovány, a to dokonce ani v rozvinutých zemích. Logickým imperativem je proto snaha 

najít a prosadit takové doporučené postupy, které by těmto případům zabránily.  

Předložená habilitační práce je tedy zaměřena na velmi závažnou, častou a 

klinicky významnou problematiku novorozeneckého období.    

Habilitační práce je předkládána v rozsahu 146 stran včetně referencí. Habilitační práce 

je souborem významných publikací autorky k danému tématu. Originální práce autorky jsou 

doplněny nejnovějšími teoretickými poznatky a kritickým komentářem v závěrečné diskusi. 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku novorozenecké hyperbilirubinemie, 

prezentovat současné možnosti neinvazivního měření bilirubinu, zhodnotit validitu a realibilitu 

transkutánní bilirubinometrie a definovat další vědecko-výzkumné a klinické úkoly. Cíle práce 

jsou formulovány jasně a logicky.  

V úvodní části (celkem 29 strana), která je rozdělena do 2 kapitol autorka 

vyčerpávajícím způsobem analyzuje současný stav diagnostiky a léčby neonatální ikteru 

s důrazem na patofyziologii hyperbilirubinemie, vznik jádrového ikteru, neinvazivní 

diagnostiku a postavení transkutánní bilirubinometrie (TcB) v managementu novorozeneckého 

ikteru.  

V hlavní části habilitační práce autorka prezentuje 8 originálních prací se zaměřením na 

problematiku transkutánní bilirubinometrie. Prezentované práce byly všechny publikované 

v karentovaných nebo impaktovaných časopisech. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD 

je první autorkou u 4 publikací ve vysoce impaktovaných časopisech.  

Nejdůležitějšími poznatky uvedených publikací je stupeň korelace TcB s hladinami 

sérového bilirubinu, význam místa měření TcB (čelo, hrudník, břicho) a realibilita TcB 

u nedonošených novorozenců po FT (hodnoty TcB nejsou přesné, přestože TcB bylo měřeno 



2 

 

na zakrytých místech při fototerapii). Zjištěné a prezentované výsledky mají zásadní 

klinický význam pro management hyperbilirubinemie u donošených i nedonošených 

novorozenců.   

V poslední kapitole (60 stran včetně referencí) autorka kriticky komentuje a analyzuje 

silné a slabé stránky vlastních prezentovaných prací.  

V první části kapitoly je diskutována problematika TcB u donošených novorozenců. 

Adekvátní měření TcB, validní nomogramy TcB a hodnocení rizikových faktorů jsou 

zásadními faktory u této populace s ohledem na plánované propuštění a prevenci vzniku 

závažných forem hyperbilirubinemie po propuštění. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová je 

momentálně aktivní členkou projektu „Nomogramy TcB v prvních 96 hodinách 

u fyziologických novorozenců“. Projekt byl schválený EK JLF UK v červnu 2021 a nyní 

probíhá kolekce dat. Projekt je v přímé návaznosti na práce autorky.  

Ve druhé části kapitoly je diskutována problematika TcB u nedonošených novorozenců. 

Neinvazivní měření TcB je jedním z důležitých parametrů péče o nedonošené novorozence. 

Snížení množství krevních odběrů pozitivně ovlivňuje komfort novorozence, vývoj centrální 

nervové soustavy a iatrogenní anemizaci. V prezentované práci byla zaznamenána korelace 

TcB a TSB (celkový sérový bilirubin) při měření na čele, ale významnější korelace při měření 

na hrudníku a břichu. V oblasti břicha bylo měření TcB vyšší než TSB a méně přesné. Výsledky 

práce mají zásadní vliv na monitoring ikteru u nedonošených novorozenců.      

 Ve třetí části jsou prezentovány aspekty měření TcB u novorozenců po fototerapii. 

Rebound hyperbilirubinemie je velmi častý fenoménem, zvl. u nedonošených novorozenců, a 

důležitost sledování hladin bilirubinu pomocí TcB po FT je srovnatelná s obdobím před FT. 

Autorka prezentuje zásadní zjištění s ohledem na dobu měření po FT a místo měření pomocí 

TcB. Studie publikovaná v renomovaném časopise (Journal of Perinatology) prokázala, že 

měření TcB 2 hodiny po ukončení TF není validní a hodnoty nekorelují s TSB, dokonce ani 

když je TcB měřeno na neexponovaných místech fototerapií (tzv. zakrytých). Výsledky jsou 

zásadní pro management hyperbilirubinemie u nedonošených novorozenců.   

Ve čtvrté části je diskutována problematika technologií pro stanovení TcB a způsob 

měření. Autorkou hodnocená technologie byla přesná a citlivá u studované kohorty pacientů. 

Doporučení pro specifikaci technologií pro přesné měření TcB je opět zásadní v managementu 

neonatální hyperbilirubinemie.   

Z obsahového hlediska je soubor prací koncipovaný správně a dokumentuje 

jednoznačný podíl autorky na dosažených výsledcích a její přínos pro danou problematiku.    
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Předložená práce MUDr. Lucie Časnocha Lúčanové splňuje veškeré požadavky a 

kritéria pro habilitační práci. Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor prací, které prošly 

recenzním řízením a precizní oponenturou v zahraničních časopisech, nemám žádné doplňující 

dotazy, výhrady a připomínky.  

Předloženou habilitační práci MUDr. Lucie Časnocha Lúčanové považuji za velmi 

kvalitní. Práce dokládá, že autorka se danou problematikou dlouhodobě zabývá, dokáže 

prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce na mezinárodních úrovni, dokáže kriticky 

zhodnotit dosažené výsledky a formulovat další cíle výzkumu.  

 

Na základě předložené práce a v souladu s příslušnými ustanoveními o habilitačním řízení 

doporučuji vědecké radě a děkanovi JLF UK v Martině, Slovensko 

 

přijmout 

 

habilitační práci MUDr. Lucie Časnocha Lúčanové, PhD 

a jmenované 

udělit titul 

 

docent v oboru pediatrie 

 

 

Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, PhD. 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 

3. LF UK, Praha 

 

V Praze dne 3.2.2022 

 


