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Charakteristika práce 

   Habilitačná práca je napísaná na 157 stranách. Teoretická časť práce je uvedená na 46 stranách vrátane literatúry 

128 citovaných prác. Použitá literatúra je správne a jednotne citovaná. V teoretickej časti sa autor venuje fyziológii 

erekcie, erektilnej dysfunkcie (epidemiológia, etiológia) a problematike oxidačného stresu. Hlavná časť obsahuje 

9 vedeckých prác, ktorých je habilitant prvým autorom alebo spoluautorom, ktoré detailne analyzuje a diskutuje. 

   V 1. článku sú detailne popísané fyziologické, biochemické a neurologické aspekty erekcie penisu so zameraním 

na úlohu endotelu, oxidu dusnatého a ďalších endokrinných, parakrinných a autokrinných mechanimov 

zodpovedných za erekciu a detumescenciu penisu, keďže poznanie mechanizmov erekcie je východiskom pre 

poznanie príčin porúch erekcie. 

   V 2. článku sa sleduje prevalencia a závažnosť erektilnej dysfunkcie u pacientov vyšetrovaných a liečených na 

ambulanciách rôznych špecialistov pre iné ochorenia ako erektilná dysfunkcia. 

   Tretia práca je kapitola v monografii, v ktorej je zvláštna pozornosť venovaná prírodným produktom 

s pozitívnym vplyvom na erektilnú funkciu, napr. prírodné flavonoidy. 

   V 4. článku sú prezentované prvé výsledky autora a jeho spolupracovníkov zo skúmania vplyvu prírodných 

flavonoidov na erektilnú funkciu. 

   V 5. práci autor s kolektívom spolupracovníkov hodnotil úroveň oxidačného stresu u pacientov s erektilnou 

dysfunkciou a výsledky porovnávali s úrovňou oxidačného stresu u zdravých dobrovoľníkov. 

   V 6. práci autori skúmali vzťah medzi erektilnou dysfunkciou a oxidačným stresom, protizápalovým hormónom 

adiponektínom a markerom endotelovej dysfunkcie endoglínom. Ako prví identifikovali negatívnu koreláciu 

endoglínu s erektilnou funkciou u pacientov neliečených na diabetes mellitus. Získané výsledky potvrdzujú úlohu 

oxidačného stresu v etiopatogenéze erektilnej dysfunkcie u pacientov s diabetes mellitus aj bez neho a naznačujú, 

že endoglín možno považovať za marker endotelovej dysfunkcie u pacientov s erektilnou dysfunkciou, ktorí nie 

sú liečení na diabetes mellitus. 

   V 7. publikácii sa autor zaoberá účinkom registrovaného prírodného polyfenolového extraktu z kôry francúzskej 

prímorskej borovice (Pinus maritima) - Pycnogenolu na erektilnú funkciu a lipidový profil u pacientov s diabetom 

aj bez neho s erektilnou dysfunkciou. 

   V 8. práci autor so spolupracovníkmi sledovali zmeny markerov oxidačného poškodenia biomolekúl u pacientov 

s erektilnou dysfunkciou po podávaní prírodných polyfenolových extraktov. Okrem Pycnogenolu sledovali aj 

vplyv extraktu z listov Ginkgo biloba. 

   Posledná práca je kapitola v monografii, ktorá sa zaoberá možným zásahom polyfenolových látok do 

ischemicko-reperfúznych a zápalových stavov a oxidačného stresu s dopadom na rôzne poruchy organizmu. 

 
Otázky:  

Aký je vzťah medzi erektilnou dysfunkciou a hypogonadizmom, resp. androgénovou deficienciou ? 

 

Záver: 

   Téma habilitačnej práce MUDr. Trebatického, PhD. je veľmi aktuálna. Erektilnú dysfunkciu možno považovať 

za marker skorého subklinického poškodenia koronárnych a cerebrálnych artérií, teda za nezávislý prediktor 

budúcich kardiovaskulárnych príhod. Skorá identifikácia a eliminácia príčin vaskulárnej erektilnej dysfunkcie 

vedie k zlepšeniu prognózy pacientov. Predložená habilitačná práca sumarizuje najnovšie poznatky v tejto oblasti, 

vysvetľuje patogenézu niektorých významných porúch tzv. mužského zdravia a prezentuje výsledky vlastnej 

vedeckej aktivity s novým, inovatívnym pohľadom na problematiku erektilnej dysfunkcie s prínosom pre ďalší 

rozvoj vedy i pre klinickú prax. 

   Predloženú habilitačnú prácu hodnotím vysoko pozitívne a odporúčam ju k obhajobe a po jej úspešnej obhajobe 

odporúčam udeliť MUDr. Branislavovi Trebatickému, PhD. vedecko-pedagogický titul – docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania urológia. 

 

V Bratislave 15. februára 2022                                                                           prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. 


