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Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti /  
Characteristics of the submitted research/ artistic/other output 

     

Tlačivo VTC slúži na predkladanie výstupov tvorivej činnosti podľa metodiky hodnotenia tvorivých činností (časť V. Metodiky na vyhodnocovanie štandardov) / The 
form is used to submit the research/artistic/other outputs according to the evaluation methodology of research/artistic/other activities (part V. The Methodology 
for Standards Evaluation).  

 

     

 ID konania/ID of the 
procedure: 1  

   

 
Kód VTC/Code of the 
research/artistic/other 
output (RAOO):1

 

  
 

  
 

 

OCA1. Priezvisko 
hodnotenej osoby / 
Surname awarded to the 
assessed person 2

 

Hodosy 
 

OCA2. Meno hodnotenej 
osoby / Name awarded to 
the assessed person 2  

Július 
 

OCA3. Tituly hodnotenej 
osoby / Degrees awarded 
to the assessed person 2  

doc. MUDr. Mgr. MPH PhD. 
 

OCA4. Hyperlink na záznam 
osoby v Registri 
zamestnancov vysokých 
škôl / Hyperlink to the entry 
of the person in the 
Register of university staff 3

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3179?do=filterForm-
submit&surname=hodosy&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 

 

OCA5. Oblasť posudzovania 
/ Area of assessment 4  

zdravotnícke vedy  

OCA6. Kategória výstupu 
tvorivej činnosti / Category 
of the research/ 
artistic/other output  
Výber zo 6 možností (pozri 
Vysvetlivky k položke OCA6) 
/ Choice from 6 options (see 
Explanations for OCA6).  

 

 

OCA7. Rok vydania výstupu 
tvorivej činnosti / Year of 
publication of the 
research/artistic/other 
output 

2017 

 

OCA8. ID záznamu v CREPČ 
alebo CREUČ (ak je) / ID of 
the record in the Central 
Registry of Publication 
Activity (CRPA) or the 
Central Registry of Artistic 
Activity (CRAA) 5 

 

 

OCA9. Hyperlink na záznam 
v CREPČ alebo CREUČ / 
Hyperlink to the record in 
CRPA or CRAA 6 

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2191800&pageId=resultform&full=0 
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 OCA10. Hyperlink na 
záznam v inom 
verejne prístupnom 
registri, katalógu 
výstupov tvorivých 
činností / Hyperlink to 
the record in another 
publicly accessible 
register, catalogue of 
research/ 
artistic/other outputs 
7

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28209603/ 

 



OCA11. 
Charakteristika 
výstupu vo formáte 
bibliografického 
záznamu CREPČ alebo 
CREUČ, ak výstup nie 
je vo verejne 
prístupnom registri 
alebo katalógu 
výstupov / 
Characteristics of the 
output in the format 
of the CRPA or the 
CRAA bibliographic 
record, if the output is 
not available in a 
publicly accessible 
register or catalogue 
of outputs 

ADC : Deoxyribonuclease partially ameliorates thioacetamide-induced hepatorenal injury / Vokalová 
Lenka, Lauková Lucia, Čonka Jozef, Melišková Veronika, Borbélyová Veronika, Bábíčková Janka, Tóthová 
Ľubomíra, Hodosy Július, Izrael Barbora, Celec Peter, 2017. -  In: American Journal of Physiology -
Gastrointestinal and Liver Physiology. - ISSN 0193-1857. - Vol. 312, No. 5 (2017), s. G457-G463. 

 

OCA12. Typ výstupu 
(ak nie je výstup 
registrovaný v CREPČ 
alebo CREUČ) / Type 
of the output (if the 
output is not 
registered in CRPA or 
CRAA) 
Výber zo 67 možností 
(pozri Vysvetlivky k 
položke OCA12) / 
Choice from 67 
options (see 
Explanations for 
OCA12).  

 

 

OCA13. Hyperlink na 
stránku, na ktorej je 
výstup sprístupnený 
(úplný text, iná 
dokumentácia a 
podobne) / Hyperlink 
to the webpage where 
the output is available 
(full text, other 
documentation, etc.) 

 

 

OCA14. 
Charakteristika 
autorského vkladu / 
Characteristics of the 
author's contribution 

 

 

OCA15. Anotácia 
výstupu s 
kontextovými 
informáciami 
týkajúcimi sa opisu 
tvorivého procesu a 
obsahu tvorivej 
činnosti a pod. / 
Annotation of the 
output with 
contextual 
information 
concerning the 
description of creative 
process and the 
content of the 
research/artistic/other 
activity, etc.  8Rozsah 
do 200 slov v 
slovenskom jazyku / 
Range up to 200 
words in SlovakRozsah 
do 200 slov v 
anglickom jazyku / 
Range up to 200 
words in English  

Niekoľko nedávnych štúdií ukázalo, že poškodenie pečene je spojené s uvoľňovaním DNA z 
hepatocytov. Táto DNA stimuluje vrodenú imunitu a vyvoláva sterilný zápal, čím sa zhoršuje poškodenie 
pečene. Podobné mechanizmy boli opísané pre akútne poškodenie obličiek. Deoxyribonukleáza degraduje 
bezbunkovú DNA a môže potenciálne zabrániť niektorým indukovaným poškodeniam tkaniva. Táto štúdia 
analyzovala účinky tioacetamidom indukovaného hepatorenálneho poškodenia na plazmatickú DNA u 
potkanov. Plazmatická DNA jadrového aj mitochondriálneho pôvodu bola vyššia u zvierat liečených 
tioacetamidom. Podávanie deoxyribonukleázy viedlo k miernemu, nevýznamnému zníženiu celkovej 
plazmatickej DNA a plazmatickej DNA mitochondriálneho pôvodu, ale nie jadrového pôvodu. To bolo 
sprevádzané poklesom bilirubínu, kreatinínu, a dusík močoviny v krvi ako markery funkcie obličiek. Na záver 
štúdia potvrdila hepatotoxický a nefrotoxický účinok tioacetamidu. Zdá sa, že súvisiace zvýšenie 
bezbunkovej DNA sa podieľa na hepatorenálnej patogenéze, pretože liečba deoxyribonukleázou viedla k 
čiastočnej prevencii hepatorenálneho poškodenia. Ďalšie experimenty sa zamerajú na účinky dlhodobej 
liečby deoxyribonukleázou v iných klinicky relevantnejších modeloch. Klinické štúdie by mali testovať 
aktivitu endogénnej deoxyribonukleázy ako potenciálny rizikový determinant zlyhania obličiek alebo 
pečene. Zdá sa, že súvisiace zvýšenie bezbunkovej DNA sa podieľa na hepatorenálnej patogenéze, pretože 
liečba deoxyribonukleázou viedla k čiastočnej prevencii hepatorenálneho poškodenia. Ďalšie experimenty 
sa zamerajú na účinky dlhodobej liečby deoxyribonukleázou v iných klinicky relevantnejších 
modeloch. Klinické štúdie by mali testovať aktivitu endogénnej deoxyribonukleázy ako potenciálny rizikový 
determinant zlyhania obličiek alebo pečene. Zdá sa, že súvisiace zvýšenie bezbunkovej DNA sa podieľa na 
hepatorenálnej patogenéze, pretože liečba deoxyribonukleázou viedla k čiastočnej prevencii 
hepatorenálneho poškodenia. Ďalšie experimenty sa zamerajú na účinky dlhodobej liečby 
deoxyribonukleázou v iných klinicky relevantnejších modeloch. Klinické štúdie by mali testovať aktivitu 
endogénnej deoxyribonukleázy ako potenciálny rizikový determinant zlyhania obličiek alebo pečene. 

 



NOVINKA A ZA POZORNOSŤ Hepatorenálne poškodenie vyvolané tioacetamidom malo za následok vyššiu 
hladinu DNA bez plazmatických buniek. Deoxyribonukleáza znížila priemernú bezbunkovú DNA 
mitochondriálneho pôvodu, ale nie jadrového pôvodu. Deoxyribonukleáza čiastočne zabránila 
hepatorenálnemu poškodeniu u potkanov. 

OCA16. Anotácia výstupu v 
anglickom jazyku / 
Annotation of the output in 
English  9Rozsah do 200 slov 
/ Range up to 200 words  

 

 

OCA17. Zoznam najviac 5 
najvýznamnejších ohlasov 
na výstup  / List of 
maximum 5 most significant 
citations corresponding to 
the output  
Rozsah do 200 slov / Range 
up to 200 words 

 

 

OCA18. Charakteristika 
dopadu výstupu na 
spoločensko-hospodársku 
prax / Characteristics of the 
output's impact on socio-
economic practice  
Rozsah do 200 slov v 
slovenskom jazyku / Range 
up to 200 words in Slovak 
Rozsah do 200 slov v 
anglickom jazyku / Range 
up to 200 words in English 

 

 

OCA19. Charakteristika 
dopadu výstupu a 
súvisiacich aktivít na 
vzdelávací proces / 
Characteristics of the 
output and related 
activities' impact on the 
educational process 
Rozsah do 200 slov v 
slovenskom jazyku / Range 
up to 200 words in Slovak 
Rozsah do 200 slov v 
anglickom jazyku / Range 
up to 200 words in English 
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