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1. Všeobecná charakteristika práce
Dizertačná práca má celkove 89 strán, z toho 20 strán zoznamu použitej literatúry
( celkovo 182 ),9 strán poďakovaní,abstraktov, zoznamu skratiek a obsahu. V texte je
12 obrázkov a 11 tabuliek. Práca je rozdelená do 20 kapitol, je písaná zrozumiteľne,
dobre dokumentovaná, prehľadná, s minimálnymi nedostatkami (chýba číslovanie
posledných strán, zoznam tabuliak a obrázkov), veľmi dobre sa číta.
2. Aktuálnosť zvolenej témy
Téma je vysoko aktuálna. Prežívanie pacientov s neliečenými pľúcnymi metastázami
je veľmi nepriaznivé, správne načasovaná a indikovaná chirurgická liečba výrazne
zlepšuje prognózu týchto pacientov.Na Slovensku sa vykonáva nedostatočný počet
metastázektómií z pľúc. Zhodnotenie krátkodobých a dlhodobých výsledkov tejto
operácie v našich podmienkach má veľký význam na poukázanie benefitu tejto liečby.
3. Ciele a zvolené metódy spracovania
Autor retrospektívne zhodnotil klinické údaje a prežívanie 153 pacientov, ktorí sa
podrobili metastázektómii z pľúc na Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK ( predtým
na Chirurgickej klinike) v Martine od roku 2003 do januára 2016. Okrem analýzy
dostupnej zdravotnej dokumentácie vyhodnocoval disease-free interval a prežívanie
pacientov v spolupráci so spádovými onkológmi a pneumológmi (do marca 2016).
Údaje boli vyhodnocované modernými štatistickými metódami.
4. Výsledky habilitačnej práce a prínos nových poznatkov
Autor potvrdil bezpečnosť správne indikovanej metastázektómie z pľúc a správne
zvoleného typu operácie (nulová mortalita a priaznivá morbidita). Celkové 5-ročné
prežívanie pacientov v súbore (bez zohľadnenia primárneho tumoru) bolo 41,2%, čo
znamená veľmi priaznivú prognózu, ak zoberieme do úvahy, že ide o pokročilé
metastatické ochorenia.

5. Pripomienky a otázky
Pripomienka a sčasti otázka:
Ako si autor vysvetľuje, na naše pomery neuveriteľnú - až 100% úspešnosť
pri pátraní o prežívaní 153 pacientov, z ktorých niektorí boli operovaní pred 13
rokmi ?
Otázky:
1.Má autor údaje, koľko zo 64 pacientov s metastázami kolorektálneho nádoru
podstúpilo aj resekciu metastáz z pečene a s akými výsledkami?
2.Akým spôsobom podľa názoru a skúseností autora, by bolo možné zvýšiť počet
pacientov operovaných pre metastatické postihnutia pľúc v SR?

6. Záver
Habilitačná práca jednoznačne potvrďuje výbornú znalosť problematiky i vysokú
odbornú , vedeckú i pedagogickú spôsobilosť autora . O d p o r ú č a m vedeckej
rade Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine po obhájení
a splnení ostatných kritérií
udeliť MUDr. Antonovi D z i a n o v i, PhD.
akademický titul
„ D o c e n t .“
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