
 

 
  

 
  

 

OPONENTSKÝ  POSUDOK 

habilitačnej práce MUDr. Daniela Čierneho, PhD., s názvom: 

„Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike 

sclerosis multiplex“ 

 

 

Na základe vymenovania oponentkou habilitačnej práce MUDr. Daniela Čierneho, PhD., 

odborného asistenta z Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania lekárska, klinická a farmaceutická biochémia s 

názvom „Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis 

multiplex“, prípisom pani prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., dekanky Jesseniovej lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (16/Fr/2022 C VI/1) zo dňa 15. marca 2022 som 

vypracovala predkladaný oponentský posudok v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor. 

 

MUDr. Daniel Čierny, PhD., vypracoval habilitačnú prácu na tému „Genetické, 

biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex“, ako súčasť 

habilitačného konania v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Prácu predložil ako 

súbor 14 publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom v zmysle §1 ods. 3, písm. c) 

Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

 

Aktuálnosť zvolenej témy habilitačnej práce 

Tému habilitačnej práce hodnotím ako vysoko aktuálnu, nakoľko v súčasnosti sa 

celosvetový výskyt roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex) odhaduje na 2,5 milióna pacientov 

a prevalencia na Slovensku predstavuje 100 pacientov na 100 000 obyvateľov. Ide o závažné 

chronické zápalové autoimunitné demyelinizačné ochorenie centrálnej nervovej sústavy, pri ktorom 

dochádza k jej fokálnej infiltrácii lymfocytmi, poškodeniu myelínu, axónov, oligodendrocytov, 

astrocytóze a vzniku sklerotických plakov, čo vedie k širokej škále klinických symptómov. 

Z hľadiska etiopatogenézy ide o súhru geneticky predisponovaného jedinca a environmentálnych 

faktorov, ako sú expozícia Epstein-Barrovej vírusu, obezita, hypovitaminóza vitamínu D, nízka 

expozícia slnečnému žiareniu, fajčenie, práca v nočných smenách. Autor práce študoval genetické, 

biochemické a iné markery v patogenéze a diagnostike sclerosis multiplex nadväzujúc na svoju 

výskumnú prácu počas doktorandského štúdia, čím vytvoril komplexné dielo, otvárajúce ďalšie 

možnosti jeho vedecko-výskumného rozvoja s aplikáciou do medicínskej praxe.  

 

Zvolené metódy spracovania habilitačnej práce 

Metódy použité v experimentálnej časti práce zahŕňajú najnovšie molekulovo-biologické 



 

 
  

 
  

 

metódy – izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia, PCR v reálnom čase, HLA-typizácia 

pomocou PCR so sekvenčne špecifickými primérmi; elektroforetické – izoelektrická fokusácia 

proteínov séra a likvoru; imunochemické – chemiluminiscenčná imunoanalýza na mikročasticiach, 

sendvičová enzýmová imunoanalýza, imunoturbidimetrické stanovenia; spektrofotometrické; 

MALDI TOF hmotnostne spektrometrické metódy; ako aj využitie zvieracieho modelu – 

experimentálnej alergickej encefalomyelitídy u myší.  

 

Splnenie sledovaných cieľov 

Sledované ciele, splnené v 14 publikáciách, boli vytýčené v ôsmich bodoch zahŕňajúc osem 

otázok vo vzťahu k objasneniu etiopatogenézy sclerosis multiplex.  

 

Dosiahnuté výsledky habilitačnej práce 

Autor habilitačnej práce dosiahol mnohé originálne výsledky v štúdiu genetických, 

biochemických a iných markerov v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex: 

1. prvýkrát na Slovensku potvrdil, že polymorfizmus rs6897932 (C→T) v IL7Ra géne je 

genetickým markerom s významným vplyvom nielen na riziko vzniku sclerosis 

multiplex, ale aj na rýchlosť progresie ochorenia; 

2. výsledky prvýkrát v slovenskej populácii preukázali rizikový efekt alely C 

polymorfizmu rs1800693 v tvorbe kratšej solubilnej izoformy TNFR1A zvýšene 

interagujúcej s TNF-α pri iniciálnom narušení hematoencefalickej bariéry a indukcii 

zápalového demyelinizačného procesu v patogenéze sclerosis multiplex; 

3. spozoroval viac ako 90 % prevalenciu hypovitaminózy vitamínu D v slovenskej 

populácii, ktorá súvisela so zvýšeným rizikom vzniku sclerosis multiplex; 

4. identifikoval významné zmeny expresie proteínov – kalmodulínu 1, 

fruktózabisfosfátaldolázy C a cytosolovej aldehyddehydrogenázy 1 analýzou 

proteomického profilu tkaniva CNS použitím experimentálneho modelu – autoimunitnej 

encefalomyelitídy myší liečených cholekalciferolom; 

5. detekoval vyššiu hladinu sérových pokročilých produktov oxidácie proteínov – 

markerov oxidačného poškodenia bielkovín ako aj solubilných receptorov pre pokročilé 

produkty glykácie u pacientov so sclerosis multiplex; 

6. zo štúdia iných markerov zistil, že progresia sclerosis multiplex je tým rýchlejšia, čím 

vyšší je vek pacienta pri vzniku ochorenia. Po prvýkrát u slovenských pacientov 

analyzoval κ-fLC v likvore pre dôkaz intratekálnej syntézy imunoglobulínov ako 

diagnostického markera sclerosis multiplex. 

 

Prínos habilitačnej práce pre ďalší rozvoj vedného odboru 

Prínos habilitačnej práce pre rozvoj vedného odboru – lekárskej, klinickej a farmaceutickej 

biochémie je významný a obrovský, nakoľko výsledky práce rozširujú nielen poznatky týkajúce sa 

etiopatogenézy sclerosis multiplex na molekulovej úrovni, ale aj možnosti aplikácie nástrojov 



 

 
  

 
  

 

klinickej biochémie v diagnostike sclerosis multiplex, čo potvrdzujú nasledujúce fakty. 

Prínos pre medicínsku prax spočíva v zavedení suplementácie vitamínu D formou 

perorálnych preparátov u pacientov so sclerosis multiplex s cieľom dosiahnuť hodnotu viac ako 30 

ng/ml krvného séra. U pacientov so suspektnou, nejasnou alebo novodiagnostikovanou sclerosis 

multiplex bola zavedená do praxe analýza variant polymorfizmu rs3135388, z ktorých HLA-

DRB1*15:01 zvyšuje riziko vzniku ochorenia. V praxi sa súčasne stanovujú markery intratekálnej 

syntézy imunoglobulínov – oligoklonálna skladba a kappa voľné ľahké reťazce imunoglobulínov. 

Výsledky potvrdzujúce vplyv oxidačného stresu a vyššieho veku na patogenézu sclerosis multiplex 

sa realizujú v praxi formou informovania pacientov o potrebe zdravého životného štýlu 

zahŕňajúceho stravu s dostatočným obsahom antioxidantov a obmedzenia fajčenia.  

 

Formálna stránka habilitačnej práce 

Habilitačná práca je spracovaná na 142 stranách textu, vhodne doplneného 13 obrázkami a 3 

tabuľkami. Je súborom štrnástich publikovaných prác autora – jedenástich v anglickom a troch 

v slovenskom jazyku v rokoch 2015 – 2021 v renomovaných vedeckých časopisoch. Tieto boli 

podrobené náročným recenzným konaniam redakciami príslušných vedeckých časopisov, z čoho 

vyplýva, že moja úloha oponentky je uľahčená. Sústredila som sa na posúdenie habilitačného spisu 

po formálnej a syntetickej stránke jeho obsahu. 

Okrem úvodu práca je členená do jedenástich kapitol – súčasný stav problematiky sclerosis 

multiplex (1); mechanizmy pôsobenia environmentálnych faktorov v patogenéze sclerosis multiplex 

(2); biomarkery sclerosis multiplex (3); genetické markery v etiopatogenéze sclerosis multiplex (4); 

ciele práce (5); metódy práce (6); komentár k hlavným prácam autora (7); závery pre prax a ďalší 

rozvoj vednej disciplíny (8); použitá literatúra (9); zoznam publikácií, citácií a grantov autora (10) a 

prílohy – hlavné práce autora (11) v počte 14 prác. Podkladom pre vypracovanie komentára 

k súboru publikovaných prác bolo 355 literárnych zdrojov. 

V rámci kapitoly 10 Zoznam publikácií, citácií a grantov autora vysoko hodnotím 

publikačnú činnosť autora, ktorá eviduje 18 publikácií kategórie ADC – vedecké práce 

v zahraničných karentovaných časopisoch s impakt faktorom v rozpätí 1,4 – 3,28 a 8 indexovaných 

prác kategórie ADM a ADN publikovaných v rokoch 2015 – 2021. Publikačná aktivita autora je 

obdivuhodná, veľmi intenzívna – za 7 rokov vydal 26 publikácií vysokej kvality s citačným 

ohlasom 142. 

Text práce je písaný po odbornej stránke logicky, nadväzujúco, s výborným citom pre 

syntézu výsledkov a vyslovenie všeobecných záverov, čo dokumentuje jednotné členenie 

komentáru k jednotlivým publikáciám na východiskovú situáciu, ciele práce, súbor vyšetrených 

jedincov a metodiky, výsledky, diskusiu a výstupy. Práca je napísaná v zásade jazykovo 

a štylisticky na vysokej úrovni, miestami pod vplyvom odbornej terminológie anglického jazyka, 

napr. reaktívne kyslíkové radikály, pričom do skupiny ROS (reactive oxygen species) patria aj 

molekuly (peroxid vodíka), teda vhodnejší preklad je reaktívne formy kyslíka. 

Po formálnej stránke spis je spracovaný precízne, jednotne, pôsobí úhľadným a čistým 



 

 
  

 
  

 

dojmom, z hľadiska čitateľnosti by mohol byť obrázok 5 o niečo väčší. Aj napriek tomu sa do textu 

dostali drobné nepresnosti a preklepy, ktoré som si dovolila vyznačiť ceruzou priamo do tlačenej 

verzie práce. Ich výskyt bol sporadický a neovplyvnil kvalitu práce tak po obsahovej ako aj 

formálnej stránke. Ide o nedostatky ako je napríklad nesprávne písanie veľkých písmen (v 

Slovenskej populácii – v slovenskej populácii, v Európskej populácii – v európskej populácii, Afro-

Američan – Afroameričan, v Kanadských rodinách – v kanadských rodinách), chýbajúce skratky 

v zozname skratiek (NMO), nesprávne používanie interpunkčných znamienok (čiarok, dĺžňov, 

pomlčiek), vynechanie písmen (súviacom – súvisiacom), nesprávne skloňovanie a podobne. 

 

Pripomienky, otázky a poznámky k habilitačnej práci 

K habilitačnej práci nemám zásadné pripomienky, na autora mám nasledujúcu otázku: 

1. Ktoré z výsledkov a metodických postupov Vašej vedeckej práce ste implementovali alebo 

máte zámer zahrnúť do vzdelávacieho procesu študentov medicíny v rámci výučby klinickej 

biochémie? 

2. Popíšte svoje vízie vo Vašej ďalšej vedecko-výskumnej práci. 

 

Záver 

Posudzovanou habilitačnou prácou MUDr. Daniel Čierny, PhD., potvrdzuje vysokú úroveň 

svojej vedecko-výskumnej erudície, schopnosť dobrej voľby aktuálnych problémov pre ich 

riešenie, záruku rozvoja vedného odboru a aplikáciu nových diagnostických postupov do 

medicínskej praxe. Predložená habilitačná práca spĺňa podmienky kladené na tento druh vedeckých 

prác, a preto odporúčam príslušnej habilitačnej komisii ju prijať ako podkladový materiál pre 

habilitačné konanie a po jej úspešnom obhájení a splnení požadovaných kritérií udeliť MUDr. 

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

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

pedagogický titul docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 12. mája 2022 

 

 

 

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., v. r. 


