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Oponentský posudok habilitačnej práce 
  

Autor:   MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. 

Názov:  Prognostické faktory pokročilej chronickej choroby pečene 

Odbor:  Vnútorné choroby 

 

Habilitačná práca MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., prednostu II. Internej kliniky SZU FNsP 

F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici,  sa sústreďuje na  celosvetovo vysoko aktuálny a klinicky závažný 

problém pokročilej chronickej choroby pečene.  Keďže Slovensko patrí medzi krajiny na umiestené 

na špičke v prevalencii cirhózy, o to viac práca autora relevantnejšia. Precízna stratifikácia 

pacientov je aktuálne významne diskutovaná téma, ktorá dôležitou súčasťou manažmentu 

pacientov s chronickými ochoreniami pečene. Autor predkladanej práce s názvom „Prognostické 

faktory pokročilej chronickej choroby pečene“ doplnenej početnými originálnymi výsledkami 

reflektuje na túto celosvetovú potrebu. 

Formálna stránka diela: Predložená habilitačná práca má 173 strán, je vhodne doplnená 5 

tabuľkami a 14 grafmi. Zoznam použitej literatúry obsahuje 127 citácií a literárnych odkazov 

zahraničnej literatúry ako aj domácich kolektívov, pričom sa jedná o recentné publikácie (viac ako 

polovica záznamov nie je starších ako 5 rokov).  Citované práce sú považované za tie 

najdôležitejšie týkajúce sa problematiky. Práca obsahuje abstrakt v  slovenskom a anglickom 

jazyku, nasleduje úvod a samotné jadro práce napísané na 30 stranách a závery. Druhá časť 

predkladanej práce obsahuje 4 prílohy, v ktorých je logicky usporiadaných 12 opublikovaných 

vlastných prác relevantných k téme práce. Všetky práce sú opublikované v 
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indexovaných zahraničných periodikách. Celkovo je práca dobre čitateľná, zrozumiteľná a písaná 

vyzretým štýlom. 

Obsahová stránka diela: Práca sa zaoberá pokročilou chronickou chorobou pečene. V úvode autor 

definuje jednotlivé syndrómy pričom sa predstavuje novú terminológiu názvoslovia. Zároveň,   

vyzdvihuje prognostickú stratifikáciu pacientov ako zásadný faktor správneho manažmentu 

pacientov. Práve jednotlivé klasické ako aj nové, autorom implementované prognostické faktory 

sú nosným motívom kapitol práce. V druhej kapitole rozoznáva jednotlivé štádia a fenotypy ACLF 

a diskutuje zásadné prístupy k manažmentu.  Komplexnú problematiku prezentuje jasne a cielene, 

čo nasvedčuje nielen vysokú znalosť problematiky ale aj bohaté praktické skúsenosti. 

V tretej kapitole sa autor venuje klasickým systémom prognostickej stratifikácie pacientov a to 

pomocou Child-Pough a MELD skórovacieho systému, analyzuje ich jednotlivé premenné. 

Zdôrazňuje, že INR a konvenčné testy hemostázy nie sú prognostickým faktorom variceálneho 

krvácania a neodzrkadľuje hemostazeologickú rovnováhu. Autor a kol. dokázali, že nepodanie 

plazmy a derivátov plazmy za cieľom normalizovať INR neviedlo k zvýšeniu krvácania pred 

invazívnym zákrokom. Pri analýze MELD podhodnotených a naopak 20% kandidátov na 

transplantáciu nie je možné MELD systémom správne stratifikovať. Jednou z príčin je často 

prítomná sarkopénia, ktorá môže znižovať hodnotu MELD. Autor demonštruje vlastné výsledky 

štúdie v ktorej sarkopénia u pacientov s ACLD ovplyvňuje prognózu pacientov ACLD nad rámec 

MELD. Záverom kapitoly vyzdvihuje potrebu nových prognostických parametrov ktoré by viedli 

k precíznemu personalizovanému manažmetu týchto pacientov.  

Následná, 4 kapitola predkladanej práce je venovaná práve implementácií nekonvenčných 

prognostických faktorov a to malnutrícií, sarkopénie, krehkosti a  časovej latencii dokiaľ nie je 

pacient manažovaný v terciárnom centre. Keďže 40% pacientov s ACLD má malnutríciu je zrejmé, 

že zhodnotenie nutrície je prognostický faktor so silnou váhou. Významným zistením autora je 

fakt, že štandardné testy na malnutríciu používané vo vnútornom lekárstve nie sú vhodné pre 

hepatologických pacientov.  Použitie sofistikovanejších metód zhodnotenia sarkopénie (priama CT 

detekcia ev. body composition post hoc analýza) sa javí ako spoľahlivejšia ale má viaceré 

technické, personálne finančné a medicínske limitácie. Preto autor práce a kol. v prospektívnej 
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štúdií pátrali po laboratórnych markeroch ako myostatín a irizín. Výsledky však ukázali, že určenie 

hladiny myostínu nemôže byť jednoznačne považované za prognostický marker.  

Naopak, krehkosť ako funkčný parameter sa javí ako sľubný prognostický a stratifikačný 

parameter. V sérií prospektívnych štúdií realizovaných autorom a kol. dospeli k originálnym 

výsledkom. Zistili, že Liver Frailty Index má schopnosť predpovedať úmrtnosť  nezávisle od MELD 

skóre a iných závažných komplikácií cirhózy. Stanovovanie FLI pre jeho nenáročnosť má pritom 

perspektívu uplatnenia v štandardnej diagnostickom postupe. Navyše, vyplývajúc z autorových 

zistení, dynamika zmeny FLI po 7 dňoch hospitalizácie je signifikantne významne spojená 

s prežívaním. Získané výsledky sú klinicky veľmi relevantné. 

Medzi ďalší skúmaný prognostický faktor patril časový interval kým sa pacient s ACLF dostane do 

terciárneho centra s hepatologickou starostlivosťou. Analýza dáta z registra na vyše 1100 

pacientoch ukázala jednoznačnú súvislosť oddialenia terciárnej starostlivosti a prežívanie 

pacientov.  

Záverom autor konštatuje potrebu posúdenia prídavných prognostických parametrov 

k dosiahnutiu precízneho, personalizovaného manažmentu pacientov s pokročilou chronickou 

chorobou pečene.  

Predkladaná práca je po formálnej a vecnej stránke napísaná na vysokej úrovni. Dosiahnuté 

výstupy prešli recenznými konaniami v kvalitných časopisoch, čo potvrdzuje kvalitu výstupov.  Ako 

oponent práce nemám zásadné pripomienky, len niekoľko doplňujúcich otázok.    

• Kde autor vidí budúcnosť prognostických faktorov pri ACLF, priestore spracovania s Big-

data registrov s umelou inteligenciou?, alebo zapojení nových imunologických alebo 

hemostazeologických parametrov?   

• Vzhľadom na pilotné skúsenosti autora a kol. na pracovisku v HEGITO s analýzou 

mikrobiómu a FMT terapiou u pacientov s ACLF, vidí autor terapeutický potenciál 

u vybranej skupiny pacientov  s ACLF? 

• Čo považuje autor za hlavnú príčinu oneskorenia hospitalizácie pacientov v terciárnom 

centre, a aké hlavné príčiny sa podieľajú na zvýšenej mortalite pri oneskorení?  
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Záver 

Vlastná habilitačná práca ako aj dlhodobá vedecko-výskumná činnosť MUDr. Ľubomíra Skladaného 

PhD, splňuje a prevyšuje formálne a obsahové nároky kladené  na habilitačnú prácu.  

Predložená habilitačná práca svedčí o autorovej vysokej erudícií nielen v študovanej problematike 

ale aj v komplexnosti chronických chorôb pečene v kontexte interných a medziodborových 

interakcií. Originálne výsledky sú vedecky hodnotné s významným klinickým impaktom. 

Implementácia poznatkov získaných autorom má potenciál významne ovplyvniť manažment 

pacientov s pokročilou chronickou chorobou pečene.  

Početné originálne práce publikované v impaktovaných časopisoch svedčia o medzinárodnej 

akceptácií, pričom uchádzača považujem za experta a mienkotvorcu v hepatológií 

presahujúci región strednej Európy.  

Odporúčam Vedeckej rade Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity aby bola práca 

prijatá k obhajobe za účelom získania titulu „docent vnútorného lekárstva“ 

 

 

 

 

 

V Martine, 12.Marec  2023      doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD 

 


