
OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

 

Habilitačnej práce MUDr. Mareka Smolára, PhD., MPH odborného asistenta  z Chirurgickej 

kliniky a Transplantačného centra JLF UK a UNM v Martine na tému: 

„ Využitie elastografie lymfatických uzlín v axilárnom stagingu karcinómu prsníka“ 

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania chirurgia. 

 

 

Posudok podáva:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

                                    Prednosta Kliniky Onkologickej chirurgie LFUK a OUSA, 

                                    Heydukova 10, Bratislava 

 

 

 

1. Všeobecná charakteristika práce 

 

       Habilitačná práca  má celkovo 82 strán, 5 tabuliek, 33 obrázkov, dostatočný počet  citácií. 

 

Habilitačná práca je napísaná zrozumiteľne dobre zdokumentovaná, zameraná na 

stanovenú problematiku. Text práce je rozdelený do 11 kapitol a jednotlivých podkapitol, ktoré 

sú spracované zrozumiteľne. 

 

 

2. Aktuálnosť zvolenej témy 

 

Karcinóm prsníka je najčastejšou malignitou postihujúcou prevažne ženskú populáciu 

v pomere 50:1 k mužskej. Jeho incidencia má stúpajúci trend, predstavuje na Slovensku cca 

3500 nových diagnostikovaných prípadov ročne. Napriek výraznému posunu v diagnostike 

a komplexnej liečbe je úmrtnosť naďalej vysoká, predstavuje približne 30%, čo v konkrétnych 

číslach je približne 1200 úmrtí ročne, čo podčiarkuje aktuálnosť zvolenej témy. 

 

 

3. Ciele práce 

 

    Cieľ práce rozdelil na primárny a sekundárny cieľ. Primárny cieľ, kde si stanovil posúdenie 

senzitivity a špecificity a určenie najvhodnejších parametrov elastografie na stanovenie 

postihnutia lymfatických uzlín metastázami. Sekundárnym cieľom predstavuje štandardizáciu 

tejto metódy ultrazvukovej elastografie axilárnych lymfatických uzlín na klinickom mamárnom 

pracovisku. 

 

 

 

 

 



4. Zvolené metódy spracovania 

 

       Autor sa k stanovenej problematike stavia zodpovedne, čerpá zo súčasnej literatúry a zo 

svojich odborných skúseností.  Podrobne rozpracoval epidemiológiu, anatómiu, diagnostiku a 

problematiku prsníkovej malignity,  s jej podrobnou klasifikáciou. Sledovaný súbor 50 

pacientov s verifikovaným histologickým karcinómom prsníka hospitalizovaných na CHK JLF 

UK a UNM v rokoch 2020- 2021podrobne vyhodnotil v skúmanej problematike. Včasné 

štádium ochorenia T1-T2 tumory verifikoval MMG a USG. Detekciu sentinelovej LU u 47 

pacientov bolo s použitím rádiokoloidu.  Patentnú modrú použil v jedom prípade. U každého 

pacienta v štúdii sledoval klinické, ultrazvukové a elastografické parametre. Pri vyšetrení 

pacientov elastografickými parametrami využil metódu strain elastografiu. Vyšetrenie 

realizoval deň pred operáciou, prípadne ráno v deň operácie. Vyšetrované parametre zahŕňali 

vyšetrenie B- modom, strain ratio, hue (strain histogram) pattern. Každú uzlinu podrobil tromi 

meraniami. 

Súbor podrobne vyhodnotil modernými, kvalitnými štatistickými parametrami. 

 

 

 

5. Výsledky a prínos nových poznatkov a prínos pre ďalší rozvoj vedy 

 

V habilitačnej práci podáva  autor súčasný vývoj poznania zvolenej problematiky. 

Poukazuje na výhody ultrazvukovej elastografie, vysokú špecificitu, skoré vyhodnotenie  

a neinvazivitu. Poukazuje na súčasný trend prsníkovej chirurgie, ktorý minimalizuje výkony 

axilárnej disekcie, ktoré vedú až v 90% ku komplikácii operačného výkonu, poukazuje na 

sľubný potenciál ultrazvukovej elastografie pri vyhodnotení tuhosti lymfatikcých uzlín 

predstavujúceho odlíšenie benígnej lymfatickej uzliny od malígnej, ktorá má vyššiu tuhosť tak 

s okolitým tkanivom, ako aj zápalovou lymfatickou uzlinou. 

Svoje poznatky formuluje do cieľov habilitačnej práce, s následným rozšírením klinického 

štúdia s perspektívnym vyhodnotením  širšieho súboru pacientov. 

Elastografiu v línii času, vidí ako metódu nahradenia klasickej biopsie lymfatickej uzliny. 

 

 

6. Pripomienky a otázky pre autora 

 

    V práca je výborne spracovaná, zdokumentovaná, s interpretáciou dobre podložených 

vlastných skúseností. Práca spĺňa svojím obsahom a formou stanovený rámec habilitačnej 

práce. 

 

Prosím odpoveď na tieto otázky: 

 

-   1. Spolupracuje autor v danej problematike aj s inými pracoviskami na Slovensku, prípadne 

v zahraničí? 

 

 

 

 

 

 

 



7. Záver 
 

    Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autora samostatne tvorivo a vedecky pracovať. 

V plnom rozsahu spĺňa kritériá pre habilitačnú prácu, je spracovaná na výbornej úrovni. 

Celkovo je práca spracovaná na výbornej úrovni. Autor  pracoval so súčasnou bázou odbornej 

literatúry a vlastných výsledkov. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, prácu hodnotím kladne a odporúčam 

MUDr. Mareka Smolára, PhD., MPH odborného asistenta  z Chirurgickej kliniky 

a Transplantačného centra JLF UK a UNM v Martine, po úspešnej habilitačnom konaní, 

vymenovať za docenta, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava  21.12.2021                                   prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, v.r. 

 

 


