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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na habilitačnú prácu MUDr. Daniela Čierneho, PhD. 

Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex 
 
 

Sclerosis multiplex (SM) patrí medzi najčastejšie ochorenia centrálnej nervovej sústavy a je 
jednou z najčastejších príčin chronickej invalidity mladých ľudí vo veku 20-40 rokov (v produktívnom 
veku). Napriek intenzívnemu dlhoročnému výskumu jeho etiológia zostáva neobjasnená. 
Predpokladá sa, že SM je chronické zápalové a neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa môže 
vyvinúť u geneticky predisponovaných jedincov pri vystavení vplyvom enviromentálnych spúšťacích 
faktorov. Včasné stanovenie diagnózy a znalosť prognostických faktorov vývoja ochorenia majú 
kľúčový význam, pretože skoré začatie liečby je jedinou cestou, ktorou možno spomaliť resp. zastaviť 
progresiu ochorenia. Habilitačná práca MUDr. Daniela Čierneho predstavuje významný príspevok 
k výskumu v tejto oblasti. 

 
Habilitačná práca má 142 strán a je štandardne rozdelená na úvod, prehľad súčasného stavu 

riešenej problematiky, ciele práce, metódy a závery pre prax. Výsledky a diskusia sú prezentované 
formou komentára k 14 hlavným publikovaným prácam autora. Kópie týchto publikácií sú uvedené 
v prílohe habilitačnej práce. 

Úvodný prehľad súčasného stavu problematiky je rozdelený do štyroch častí. V prvej časti sa 
autor venuje najmä problematike rizikových faktorov a úlohe imunitného systému v patogenéze 
SM. Ďalej autor popisuje procesy demyelinizácie a neurodegenerácie, pričom osobitnú pozornosť 
venuje úlohe oxidačného stresu v etiopatogenéze SM. Oceňujem, že túto náročnú problematiku 
autor podáva jednoducho a zrozumiteľne aj pre menej zainteresovaného čitateľa. Podľa môjho 
názoru však mal venovať väčšiu pozornosť mechanizmom neurodegenerácie, ktoré významne 
prispievajú k progresii ochorenia. 

V ďalšej časti teoretického úvodu autor predkladá súhrn súčasných poznatkov 
o mechanizmoch pôsobenia environmentálnych faktorov v patogenéze SM. V posledných dvoch 
častiach teoretického prehľadu sa autor venuje otázkam, na ktoré bol zameraný jeho vlastný 
výskum, t.j. diagnostickým a prognostickým biomarkerom SM. Celkovo môžem konštatovať, že 
autor preukázal výborný prehľad o súčasnom stave poznatkov ale i kritický nadhľad a schopnosť 
spracovať literárne údaje jasne a zrozumiteľne. 

V dvoch nasledujúcich kapitolách autor sumarizuje ciele a zvolené metódy práce. Treba 
oceniť, že na splnenie pomerne širokého okruhu cieľov autor využil celú škálu biochemických 
a molekulárne-biologických metód. 

V 7. kapitole autor sumarizuje a komentuje výsledky 14 najdôležitejších vedeckých prác, 
ktorých kópie sú súčasťou prílohy habilitačnej práce. V 11 z nich je MUDr. Čierny ich prvým autorom. 
Pretože väčšina týchto prác vyšla v medzinárodných impaktovaných časopisoch a prešli dostatočnou 
oponentúrou v rámci recenzného konania, nie je potrebné ich detailne komentovať a hodnotiť.  
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Z uvedených prác by som chcel vyzdvihnúť výsledky, ktoré dokumentujú, že: 
 

 Polymorfizmus rs6897932 v géne IL7Ra a rs703842 v géne CYP27B1 sú významné genetické 
markery rizika vzniku aj rýchlosti progresie SM. 

 Polymorfizmus BsmI génu kódujúcemu receptor pre vitamín D je spojený so znížením rizika 
SM v slovenskej populácii. 

 Alela HLA-DRB1*15 výrazne zvyšuje riziko vzniku a rýchlosť progresie SM v slovenskej 
populácii. 

 
K predloženej práci mám nasledovné pripomienky a otázky: 
 

1. Podľa súčasných predstáv je SM dôsledok súhry genetických a environmentálnych rizikových 
faktorov. Všeobecne je známe, že environmentálne faktory môžu spôsobiť epigenetické 
modifikácie, ktoré sa následne prejavujú zmenami expresie génov. Štúdium epigenetických 
zmien pri SM tak môže významne prispieť k pochopeniu prepojenia medzi genetickými 
a negenetickými rizikovými faktormi. Aká je úloha epigenetických modifikácií 
v etiopatogenéze SM? Neplánujete zamerať sa v budúcnosti aj na tento aspekt ochorenia? 

 
2. V habilitačnej práci na viacerých miestach uvádzate, že SM je chronické autoimunitné 

ochorenie CNS. Podľa niektorých literárnych zdrojov ale neexistujú dôkazy o tom, že sa 
skutočne jedná o autoimunitné ochorenie, pretože dosiaľ nebol potvrdený žiadny špecifický 
autoantigén. Aký je Váš názor na tento problém? 
 

3. Jedným z rizikových faktorov SM je obezita v  rannom veku. Akú váhu má tento faktor 
v rozvoji ochorenia? Do akej miery možno pozorovaný nárast počtu jedincov postihnutých 
SM vysvetliť nárastom výskytu obezity v detskom a adolescentnom veku? 

 
 
 
Na záver konštatujem, že predložená práca MUDr. Daniela Čierneho „Genetické, biochemické a iné 
markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex“ má veľmi dobrú odbornú úroveň a 
spĺňa kritériá kladené na habilitačné práce. Dosiahnutými výsledkami výrazne prispel k objasneniu 
úlohy viacerých genetických aj negenetických faktorov v etiopatogenéze sclerosis multiplex 
v slovenskej populácii. Vzhľadom na tieto skutočnosti odporúčam Vedeckej rade JLF UK habilitačnú 
prácu prijať ako podklad pre habilitačné konanie. 
 
 
 
 
Martin 28. 4. 2022 
 
 
        prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., v.r. 
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