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Vec: Oponentský  posudok na habilitačnú prácu  MUDr. Martina Sabola, PhD., MPH, na tému 
„Prediktívne faktory rekurencie po kuratívnej resekcii pečene pre hepatálne metastázy 
kolorektálneho karcinómu“  

 
 
 

MUDr. Martin Sabol, PhD., MPH, odborný asistent Kliniky chirurgickej onkológie LF 

UK a OÚSA v Bratislave, napísal habilitačnú prácu, ktorá má 70 strán, pozostáva z 8 kapitol 

a záveru, ako aj zoznamu literatúry, ktorý má 118 citácii, pričom spĺňa kritéria počtu publiká-

cií za posledných 5 rokov. Práca má 13 grafov, 11 obrázkov, a tabuliek. 

 

Téma habilitačnej práce je vysoko aktuálna, výskyt metastáz kolorektálneho karcinómu 

predstavuje závažnú kapitolu veľmi často sa vyskytujúceho zhubného nádoru, hlavne 

v našich krajinách. Ako svedčí literatúra v rozvinutých krajinách je incidencia tohto nádoru  3-

4 vyššia v porovnaní s rozvojovými krajinami. Rekurencia metastáz je jednou z dôležitých 

kritérií päťročného prežívania pacientov s metastazujúcim kolorektánym karcinómom. 

 

Cieľom tejto práce je identifikácia faktorov ovplyvňujúcich lokálnu hepatálnu recidívu počas 

24 mesiacov. Za sekundárny cieľ autor označuje vytvorenie prediktívneho modelu v snahe 
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odhadnúť riziko recidívy v pečeni po kuratívnej resekcií pečene pre metastázy kolorektálne-

ho karcinómu. 

 

V habilitačnej práci sa autor popri teoretickom rozbore zaoberá súborom pacientov zarade-

ným do štúdie v období rokov 2011-20018 na Klinike onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA 

v Bratislave. Súbor tvorilo 72 pacientov, operovaných rovnakým chirurgickým tímom. Prie-

merný vek súboru bol 62,1 roka, priemerné ASA skóre 2. V súbore bol dokázaný vyšší výskyt 

recidív metastáz kolorektálneho  karcinómu až 1,54 krát   u pacientov bez neoadjuvancie ako 

pri jej aplikácii. Súbore boli spracované viacerými štatistickými metódami, ktoré umožnili 

správne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, kde autor za signifikantný prediktor rizika 

vzniku recidívy metastázy považuje ženské pohlavie, hlavne v období po menopauze, štá-

dium ochorenia a prítomnosť konverznej systémovej chemoterapeutickej liečby. 

 

Samotná práca je napísaná s minimom preklepov a chýb, závery sú správne v diskusií rozo-

brané. 

 

Predložená habil i tačná práca  „Prediktívne faktory rekurencie po kuratívnej resekcii 

pečene pre hepatálne metastázy kolorektálneho karcinómu“ dokazuje  výbornú 

znalosť problematiky a  bohaté chirurgické  skúsenosti  autora.    

Habili tačná práca spĺňa požiadavky na získanie vedecko-pedagogického t i tu-

lu docent,  a  preto odporúčam vedeckej  rade  LF UK, aby po úspešnom habil i-

tačnom konaní bol MUDr. Martinovi Sabolovi, PhD., MPH, udelený vedecko-

pedagogický t i tul  docent  v odbore chirurgia.  

 

 

Košice 1.3.2021                              prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH   
     prednosta I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN L.P.           
 
 
            
                                                                                      


