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Na základe menovania predkladám oponentský posudok na habilitačnú prácu MUDr. 
RNDr. Lukáša Vargu, PhD., odborného asistenta na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK 
a UNB v Bratislave. 

Autor v habilitačnej práci v teoretickej časti zhrňuje súčasný stav poznania 
o vrodených príčinách sluchových porúch. Začína epidemiológiou a etiopatogenézou, 
pokračuje klasifikáciou s rozdelením na nesyndrómové a syndrómové poruchy sluchu. Ďalej 
sa venuje malformáciám vnútorného ucha a s nimi spojenými dedičnými poruchami sluchu. 
V ďalších kapitolách je stručne, ale veľmi výstižne zhrnutá problematika genetiky sluchových 
porúch spojených s vestibulárnou symptomatológiou, komplikovaná problematika sluchovej 
neuropatie a jednostrannej senzorineurálnej poruchy sluchu. Samostatnú časť tvorí kapitola 
o rehabilitácii sluchových porúch pomocou implantovateľných sluchových protéz. Teoretická 
časť práce je ukončená popisom histórie výskumu dedičných porúch sluchu na Slovensku. 
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Teoretická časť je kvalitne spracovaná, je ukázaná komplexnosť ale i  komplikovanosť 
problematiky. Je vidieť perfektnú orientáciu autora v danej problematike a to, že je schopný 
nielen popísať súčasný stav, ale i vidieť problematické okruhy hodné ďalšieho výskumu. 
Okrem toho, že vyzdvihuje súčasný posun v genetickej diagnostike, nebojí sa súčasne písať 
o jej limitoch a mnohých neznámych.  

Z klinického pohľadu by som uvítal širšie pojatú kapitolu 2.7, v ktorej autor pojednáva 
o funkčných výsledkoch rehabilitácie pomocou implantovateľných sluchových protéz. Je 
známe, že výsledky rehabilitácie ovplyvňuje veľmi široká škála faktorov, nielen „genetické 
faktory“. Je to napríklad doba implantácie, u postlingválne nepočujúcich i forma a kvalita 
kompenzácie pred implantáciou, intelektuálne faktory (mentálna retardácia), ďalšie 
komorbidity (obzvlášť neurologické), ďalej „intenzita“ celkovej rehabilitačnej starostlivosti 
(logopedická, psychologická, rodičovská a ďalšia podporná). Podrobnejšie informácie z tejto 
oblasti by mohli ponúknuť konkrétne informácie o predpokladaných funkčných výsledkoch 
implantácie pre rodičov i zdravotnícky personál starajúci sa o deti s poruchou sluchu po 
implantácii. 

 V praktickej časti práce si dal autor niekoľko cieľov. K naplneniu cieľov uvádza súhrn 
publikácii, ktoré sú praktickou časťou predkladanej habilitačnej práce. Prehľadnosti práce by 
pomohla kapitola o tom, ako boli ciele práce naplnené. Autor síce uvádza pri jednotlivých 
cieľoch publikácie, v ktorých je možné jednotlivé ciele a ich naplnenie dohľadať, je to ale dosť 
„pracné“.  

 Ako prvý cieľ si autor stanovil zdokumentovať aktuálny stav poznania, toto sa mu 
podarilo, ako v teoretickej časti predkladanej práce, tak i v publikácii č.1. 

 Druhých cieľom bolo vyhľadať pacientov s podozrením na hereditárnu poruchu 
sluchu v rámci celého územia Slovenska a vykonať u nich DNA analýzu cieľových génov. Je to 
cieľ veľmi odvážny, k jeho naplneniu by sa musela urobiť populačná štúdia. Inak nie je možné 
predpokladať, že sa podarí vyhľadať všetkých pacientov na území Slovenska. Časť pacientov 
s poruchou sluchu môže mať iba miernu zatiaľ nediagnostikovanú poruchu sluchu, časť 
poruchu sluchu „nerieši“, časť vypadne zo sledovania lekárov z rôznych ďalších príčin. 
I napriek tomu, že výsledky sa nedajú brať ako úplne presný prehľad o zastúpení jednotlivých 
genetických príčin v Slovenskej populácii, je výsledok obdivuhodný a veľmi dôležitý, o čom 
svedčia jednotlivé publikácie. Dospieť k výsledkom vyžadovalo medziodborovú spoluprácu 
i manažérske schopnosti, ktoré sú pre súčasný výskum nevyhnutné. 
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 K dosiahnutiu tretieho cieľa si autor vybral rôzne fenotypy pacientov s poruchami 
sluchu. Zaujímavým a veľmi užitočným nápadom bolo skúmať genetiku porúch sluchu 
s prevahou v stredných frekvenciách. Uvádzané výsledky sú dôležité, danú problematiku 
osvetľujú a určite budú v budúcnosti hodne diskutované. Zároveň predstavujú inšpiráciu pre 
ďalší výskum v tejto oblasti. 

 Štvrtým cieľom bolo determinovať gény spájané s poruchou sluchu v segregovaných 
rómskych komunitách na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Jedná sa o ojedinelý výskum 
s originálnymi výsledkami, ktoré mapujú genetický podklad porúch sluchu v rómskej 
populácii. Medzinárodná spolupráca s kolegami z Pakistanu, ktorá potvrdila rovnaký 
genetický podklad porúch sluchu u rómskej populácie v Pakistane svedčí o nápaditosti 
výskumného ducha autora. 

 Posledným piatym cieľom autora bolo zistiť prevalenciu a vplyv vybraných dedičných 
foriem porúch sluchu na funkčné výsledky u recipientov implantovateľných sluchových 
protéz. Tak ako som už uviedol vyššie v teoretickej časti, je to cieľ veľmi ťažko dokázateľný. 
Na funkčný výsledok implantácie má totiž vplyv celá škála ďalších faktorov (doba 
implantácie, intenzita rehabilitácie, mentálny stav a ďalšie...). Informácia ktorá bola zistená 
(a bola potvrdená i v neskorších prehľadoch), a to, že deti s mutáciou v konexínových génoch 
majú lepšie výsledky rehabilitácie, môže byť použitá pri edukácii rodičov. V žiadnom prípade 
by však nemala byť použitá k selekcii pacientov pri indikácii k implantácii! Zároveň musí byť 
zdôraznené, že i veľká časť „nekonexínových“ užívateľov kochleárnych implantátov dosahuje 
vynikajúce výsledky rehabilitácie. 

 Záverom autor ukazuje na ďalšie smerovanie výskumu v oblasti otogenetiky, a to 
najmä smerom k celoexómovému a celogenómovému sekvenovaniu. I pri znížení finančnej 
náročnosti týchto analýz však zostáva problémom ich bioinformatické spracovanie. 

 Celkovo je možné zhrnúť, že predkladaná habilitačná práca je veľmi kvalitne 
spracovaná. Z formálneho hľadiska obsahuje minimum preklepov. Práca má jasnú myšlienku, 
ktorou je zmapovanie genetických príčin porúch sluchu. Poskytuje nové vedecké výsledky, 
ktoré sú aplikovateľné nielen v rámci Slovenska, ale i v medzinárodnej perspektíve. To je 
doložené celou radou publikácii v časopisoch s IF. Práca okrem toho ukazuje na schopnosť 
MUDr. RNDr. Lukáša Vargu, PhD. pracovať medziodborovom tíme a komunikovať s vedcami 
v zahraničí.  
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K predloženej habilitačnej práci mám nasledujúce otázky: 

1) Akú rolu hrá vek pri implantácii u prelingválne nepočujúcich detí na výsledok 
rehabilitácie? Sú nejaké rozdiely pokiaľ sa implantuje v 1, 2 alebo v 3 roku veku 
dieťaťa? Je to inak u „konexínových“ a „nekonexínových“ detí? 

2) Uvažuje sa v budúcnosti o automatickom spracovaní výsledkov genetických 
analýz? Vyvíja sa nejaká umelá inteligencia, ktorá by nahradila bioinformatika? 

 

Záver 

Predkladaná habilitačná práca „Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, 
fenotypy, vplyv na rehabilitáciu“ dokumentuje výbornú vedecko-výskumnú erudíciu autora 
a splňuje požadované kritéria kladené na tento druh vedeckých prác. Preto odporúčam 
habilitačnej komisii jej prijatie k habilitačnému konaniu a po úspešnej obhajobe udelenie 
MUDr. RNDr. Lukášovi Vargovi, PhD. titul docent v študijnom odbore otorinolaryngológa.  

 

 

 

 V Ostrave 9.5.2022    doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. MBA 

 


