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Vývoj a možnosti terapie biofilmu C.albicans 
 

Habilitačná práca RNDr. Soni Kuchríkovej, PhD. je vypracovaná na mimoriadne 
aktuálnu tému, ktorá sa komplexne venuje molekulárnym mechanizmom tvorby 
kvasinkového biofilmu, možnostiam vizualizácie biofilmov, ich eradikácie, najmä  sa 
venuje experimentálnym modelom na štúdium tvorby biofilmu. Autorkou vyvinuté 
experimentálne modely sa snažia, čo najdôveryhodnejšie priblížiť podmienkam 
v živých organizmoch, ktoré zohľadňujú nielen samotnú fyziológiu mikroorganizmov, 
ale aj príspevok imunitného systému infikovaného jedinca. Predložená habilitačná 
práca je komplexným dielom  vedeckej práce autorky. V úvodnej časti práce 
predstavuje stav súčasnej problematiky, ktorý detailne približuje čitateľovi komplexný 
pohľad na kvasinkový biofilm od základov až po najaktuálnejšie poznatky. Práca je 
vypracovaná na 220 stranách a obsahuje 14 príloh (publikácie autorky). Publikácie 
prezentujú nové poznatky, ktoré prispievajú k rozširovaniu vedeckej oblasti, 
dokumentujú jej systematickú prácu od roku 2010 až po súčasnosť, odzrkadľujú 
mimoriadny prínos autorky v predloženej oblasti. Každá z uvedených prác prináša 
súbor nových informácií, na ktoré ďalšie  práce nadväzujú. Autorka svojou vedeckou 
činnosťou prispela k charakterizácii kultivačných podmienok na tvorbu biofilmu 
C.albicans; k vývoju subkutánneho modelu na štúdium tvorby biofilmu a jeho 
kvantifikácie prostredníctvom bioluminiscencie priamo v experimentálnych 
zvieratách. Ďalší súbor prác sa venuje účinnosti echinokandínov na eradikáciu 
biofilmu, ktorý je tvorený na spomínanom modeli v podmienkach in vivo. Mimoriadne 
pozitívne hodnotím smerovanie výskumnej práce do oblasti kombinovanej terapie 
t.j. synergického účinku viacerých účinných zlúčenín. Autorka sa v ďalších prácach 
venuje kombinovaným biofilmom kvasiniek a baktérií, ktoré sú veľkým terapeutickým 
problémov. Okrem eradikácie zmensých biofilmov sa venuje aj vzájomným vzťahom 
medzi mikroorganizmami, ktoré tvoria biofilm. 

Text práce je písaný mimoriadne zrozumiteľne s prehľadným členením a správnou 
štylistikou  a vysokou odbornosťou.  Členenie práce je v súlade s požiadavkami na 
tento typ prác.  Autorka udáva čitateľovi komplexný prehľad o študovanej 
problematike a odkrýva mnohé súvislosti. Logicky prepája odborné poznatky . Text je 
mimoriadne inšpiratívny pre návrh ďalších experimentov, ktoré by pomohli odhaliť 
doposiaľ nepoznané a nepreskúmané oblasti výskumu. Študovanie predloženej práce 
bolo aj pre mňa mimoriadne inšpiratívne a veľmi rada ponúkam autorke otázky 
ako námet do diskusie: 

1. Na str.17 uvádzate mechanizmy rezistencie C.albicans voči azolom, mohli by ste 
konkretizovať bod iii, Vytvorenie alternatívnej dráhy dôsledkom mutácií. O aké 
mutácie konkrétne ide? 

2.V práci uvádzate, že biofilm tvorený na biotickom povrchu je väčšinou ľahšie 
odstrániteľný a priaznivejšie reaguje na liečenie. Sú známe mechanizmy, ktoré 
ovplyvňujú túto skutočnosť? 



3. Je možné kvantifikovať biofilm C.ablicans na základe počtu CFU ako uvádzate v 
publikáciách? Ako je možné porušiť spleť hýfových štruktúr, ktoré sú súčasťou biofilmu 
C.albicans? Ako zohľadňuje táto metóda príspevok matrix? 

4. Ďalšou metódou na kvantifikáciu je metóda XTT- stretávate sa s fenoménom 
metabolickej aktivácie pri tvorbe biofilmu? 

5. Počas adherencie sú dôležité adhezíny na povrchu buniek, tieto sú špecifické pre 
C.albicans ALS1, ALS3, Hwp1. Neuvažuje sa o imobilizácii protilátok  proti adhezínom 
na povrch rizikových zdravotníckych pomôcok? 

6. Ako vidíte budúcnosť v zdravotníckych pomôcok s imobilizovanými antifungálnymi 
zlúčeninami, neobávali by ste sa indukcie tolerancie, čo je spojené s vysokým rizikom 
vzniku rezistencie? 

7. Je možné na základe MIC50 hodnotiť cídny efekt antifungálne pôsobiacich zlúčenín? 
(Holtappels M et al. 2017; Príloha 12; Diskusia „Fungicidal activity of OIPC was reported 
in contrentration rangig between 2-4 mg/liter which were identical to the MIC of all 
tested isolates”). 

8. V práci uvádzate synergické pôsobenie diklofenaku a kaspofungínu okrem zvýšenej 
priepustnosti membrán a vyššej dostupnosti kaspofungínu pre bunky uvádzate 
v diskusii, že je možné, že diklofenak inhibuje syntézu fungálnych prostaglandínov ako 
uvádzajú autori Alem a Douglas, 2005. Čo je známe o funkcii a biosyntéze týchto 
molekúl?  

RNDr. Soňa Kucharíkova je okrem 14 publikácií uvedených v habilitačnom spise, 
autorkou vedeckej monografie a množstva vedeckých prác, ktoré boli publikované v 
domácich a zahraničných odborných časopisoch, prípadne boli prezentované na 
viacerých vedeckých konferenciách. Celkovo boli jej publikované práce doteraz 
citované 824 krát v databázach WOS a SCOPUS. Predkladateľka tejto práce sa podieľa 
na výučbe predmetov, vedie prednášky a semináre toho času na Trnavskej univerzite v 
Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, na Katedre laboratórnych 
vyšetrovacích metód, kde vyučuje predmety : Molekulárna biológia, Výskum 
laboratórnej medicíne, Tvorba odbornej publikácie, Aplikovaný výskum, Základy 
prevencie, Mikrobiológia II, Technika odberu a spracovania biologického materiálu. 
Predložený habilitačný spis RNDr. Soni Kuchríkovej, PhD. „Vývoj a možnosti terapie 
biofilmu C.albicans“ vyhovuje všetkým požiadavkám kladeným na habilitačné 
konanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.6/12005 Z.z. a preto ho odporúčam k obhajobe pre 
menovanie za docenta v študijnom odbore 4.2.7. Mikrobiológia. 
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