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Oponentský posudok  

habilitačnej práce MUDr. Tomáša Baku, PhD. 

„Srdcová frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové 

faktory modifikovateľné ivabradínom“   

  

Formálna časť 

Predložená habilitačná práca je spracovaná formou súboru 10 in extenso publikácií (z 

toho je 4-krát prvým autorom MUDr. Baka). Súbor prác je sprevádzaný komentárom, ktorý 

vysvetľuje význam farmakologického ovplyvnenia zvýšenej srdcovej frekvencie a jej non-

dippingu pri artériovej hypertenzii. Habilitačná práca je napísaná v rozsahu 159 strán a je 

doplnená 2 tabuľkami a 4 obrázkami. Autor citoval 205 literárnych zdrojov. Využil prevažne 

zahraničné časopisecké pramene, citoval tiež domácich autorov a vlastné práce. Približne 

tretina citovaných zdrojov pochádza z obdobia ostatných päť rokov. Komentár je napísaný 

prehľadne a zrozumiteľne, jeho štruktúra umožňuje čitateľovi ľahko sa orientovať v texte.  

 

Obsahová časť 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Téma habilitačnej práce predstavuje vysoko aktuálny klinický problém vzhľadom na 

frekvenciu výskytu artériovej hypertenzie v populácii a jej podiel na celkovej mortalite. 

Zvýšená pokojová srdcová frekvencia a jej nedostatočný pokles v noci (non-dipping) sú 

spojené s nepriaznivou prognózou kardiovaskulárnych ochorení včítane artériovej 

hypertenzie. Napriek tejto skutočnosti sa srdcovej frekvencii venuje nedostatočná pozornosť 

pri hodnotení kardiovaskulárneho rizika. Ivabradín je liečivo, ktoré znižuje srdcovú 

frekvenciu bez negatívneho inotropného účinku. Okrem účinku na srdcovú frekvenciu má aj 

pleiotropné účinky (napr. priaznivé ovplyvnenie neurohormonálnej aktivácie a vaskulárneho 

zápalu), ktoré môžu mať priaznivý efekt pri liečbe artériovej hypertenzie.       

 

Ciele práce 

 Ciele habilitačnej práce sú jasne definované a primerané zvolenej téme. Autor sa 

zameral na analýzu účinkov ivabradínu na modeli L-NAME-indukovanej hypertenzie 

z hľadiska ovplyvnenia fibrózy ľavej komory hypertenzného srdca a renín-angiotenzín-
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aldosterónového systému. Analyzoval pôsobenie ivabradínu na renálne poškodenie. Skúmal 

vplyv ivabradínu na non-dipping srdcovej frekvencie a hodnotil efekt ivabradínu na psychické 

funkcie.    

 

Zvolené metódy spracovania 

Autor realizoval experimenty na modeli L-NAME-indukovanej hypertenzie. Využil 

moderné metódy monitorovania fyziologických funkcií. Pri spracovaní výsledkov uplatnil 

adekvátne štatistické metódy.    

 

Výsledky práce 

Predložená práca prináša viaceré originálne výsledky, z ktorých možno považovať za 

najvýznamnejšie nasledovné zistenia: 

a) Ivabradín redukoval nielen srdcovú frekvenciu, ale aj systolický krvný tlak. 

Priaznivo ovplyvnil fibrózu ľavej komory hypertenzného srdca a viedol k redukcii 

sérovej koncentrácie aldosterónu. 

b) Ivabradín vykazoval nefroprotektívne účinky, redukoval glomerulárnu a tubulárnu 

fibrózu.  

c) Ivabradín mal priaznivý efekt na non-dipping srdcovej frekvencie.  

d) V realizovaných experimentoch ivabradín nemal negatívny vplyv na behaviorálne 

prejavy a kognitívne funkcie u hypertenzných potkanov.     

 

Vedecký prínos práce 

Habilitačná práca MUDr. Baku prináša nové, dosiaľ nepoznané zistenia v oblasti 

ovplyvnenia zvýšenej srdcovej frekvencie a jej non-dippingu ivabradínom pri artériovej 

hypertenzii. Práca poukazuje na možnosť uplatnenia tohto liečiva pri redukcii hodnôt krvného 

tlaku a jeho využitia v prevencii orgánových komplikácií artériovej hypertenzie. Ivabradín sa 

javil ako bezpečný z hľadiska vplyvu na psychické funkcie. Využitie ivabradínu v terapii 

artériovej hypertenzie však ešte vyžaduje overenie jeho benefitu v randomizovaných 

klinických štúdiách. Výsledky práce otvárajú priestor pre ďalší výskum zameraný najmä na 

analýzu benefitu redukcie srdcovej frekvencie a úpravu non-dippingu pri artériovej 

hypertenzii a vplyv ivabradínu na reguláciu krvného tlaku. Hodnotu tohto výskumu 

dokumentujú početné publikácie autora v renomovaných vedeckých časopisoch.       
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Otázky 

 K predloženej práci by som chcel položiť nasledovné otázky: 

1. Akú má perspektívu uplatnenie ivabradínu v liečbe artériovej hypertenzie ? Ide 

o liečivo, ktoré by mohlo byť využité aj v monoterapii hypertenzie, alebo sa jedná 

o farmakum využiteľné v kombinovanej liečbe, kde sa uplatní predovšetkým jeho 

protektívny efekt vo vzťahu k orgánovým komplikáciám hypertenzie ?  

2. Sú v literatúre dostupné údaje o účinkoch ivabradínu na hypertenznú retinopatiu ? 

Plánuje autor skúmať takéto účinky ? 

3. Existujú nejaké objektívne dôvody, prečo sa zvýšenej srdcovej frekvencii a jej non-

dippingu venuje nedostatočná pozornosť pri hodnotení kardiovaskulárneho rizika ? 

Môže sa napr. jednať o menej závažné rizikové faktory v porovnaní s ostatnými ?    

   

 

Záver  

 Predložená habilitačná práca spĺňa všetky požiadavky kladené na tento druh práce.  

Prezentuje ucelené vedecké dielo zamerané na klinicky veľmi aktuálny problém 

farmakologického ovplyvnenia zvýšenej srdcovej frekvencie a jej non-dippingu pri artériovej 

hypertenzii. Habilitačná práca ako aj rozsiahla publikačná činnosť autora dokumentujú 

vysokú úroveň prezentovaného výskumu. Didaktické spracovanie sprievodného komentára 

dokladuje pedagogické zručnosti autora. Z uvedených dôvodov odporúčam po úspešnej 

obhajobe pred Vedeckou Radou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

udeliť 

MUDr. Tomášovi Bakovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 

Normálna a patologická fyziológia.  

 

 

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. 

Bratislava 15.12.2021      


