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Uchádzačka: RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD. 
Pracovisko uchádzačky: Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK 
Názov habilitačnej práce: Vzťah medzi lipidovým zložením bunkových membrán a 
fenoménom mnohonásobnej rezistencie kvasiniek  
Odbor habilitačného konania: Mikrobiológia 
 
Text posudku: 
Dr. Nora Tóth Hervay (ďalej uchádzačka) je úspešnou pokračovateľkou vedeckej školy 
založenej prof. Júliusom Šubíkom a prof. Yvettou Gbelskou, ktorej hlavným zámerom je 
odhaliť molekulárne mechanizmy fenoménu tzv. mnohonásobnej rezistencie (ďalej MR) 
kvasiniek voči širokému repertoáru antifungálnych látok. Táto problematika je významná 
jednak z hľadiska doplnenia našich vedomostí o fungovaní eukaryotickej bunky a jej 
genetických a fyziologických adaptáciách prítomnosť xenobiotík a zároveň má evidentné 
biomedicínske využitie pri diagnostike i liečbe fungémií, ktoré sú predovšetkým u pacientov 
so zoslabenou imunitou často fatálne. 

V prácach, ktoré tvoria súčasť habilitačného spisu, uchádzačka a jej spolupracovníci 
popisujú úlohu viacerých génov v determinácii MR u kvasinkových druhov Kluyveromyces 
lactis a Candida albicans. Okrem génov ERG6 a PDR16 kódujúcich metyltransferázu 
zúčastnenú v biosyntéze ergosterolu, resp. proteín prenášajúci fosfatidylinozitol  cez 
membránové systémy bunky, sa venovala aj štúdiu transkripčných faktorov Upc2p a Pdr1p, 
ktoré kontrolujú expresiu relatívne veľkého počtu génov kontrolujúcich MR. Výsledky 
týchto prác, ktoré sú v prílohách 1-8 habilitačnej práce, sú cenným príspevkom 
k porozumeniu MR u študovaných druhov kvasiniek. 

Samotná habilitačná práca má pekne spracovaný literárny prehľad, v ktorom sú 
prezentované podstatné informácie o zložení a biogenéze membrán, o regulácii expresie 
génov, ktoré kódujú enzýmy v biosyntéze lipidov relevantných pre ciele práce a o sieti 
proteínov zúčastnených v realizácii MR na antifungálne látky. Možno by pred záverom 
sumarizujúcim výsledky bolo užitočné mať kapitolu o motivácií pre jednotlivé štúdie. Mám 
na mysli zoznam otázok/výziev, ktoré pred uchádzačkou stáli a ktoré ju a jej kolegovo 
stimulovali k realizácii práve tých experimentov a štúdií, ktoré prezentuje vo svojej 
habilitačnej práci. V závere práce sú uvedené v bodoch hlavné výsledky; k tým bolo vhodné 
uviesť aj odkazy na konkrétne práce (hoci počet bodov sa rovná počtu priložených prác, 
takže intuitívne – hoci až ex post – sa dá vytušiť, ktorá práca zodpovedá ktorému výsledku). 
Výsledok III. Je nazvaný „prispeli sme k identifikácii génu KlPDR16...“, myslím, že tento gén 
už bol identifikovaný, uchádzačka a kolektív prispeli skôr k jeho charakterizácii.  
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Otázky do diskusie: 
1. Na obrázku 5, resp. v sprievodnom texte je uvedené, že Upc2p je regulovaný väzbou 

ergosterolu. Aký je na to experimentálny dôkaz? Je ergosterol prítomný 
v cytoplazme (kde je podľa obrázku lokalizovaný Upc2p) vo voľnom stave? 

2. Jedna z otázok typu motivačných (viď vyššie) by mohla byť prečo je Kluyveromyces 
lactis dobrým modelom štúdia MR? V čom je v porovnaní s nimi K. lactis špeciálna 
práve pre štúdium MR? Preto, že je biotechnologicky zaujímavá? Prečo nestačí 
extrapolovať informácie o mechanizmoch MR z inej nepatogénnej kvasinky 
Saccharomyces cerevisiae? 

3. V práci Tóth-Hervay a kol. (2016). Can. J. Microbiol. sú v tabuľkách 2-4 uvedené 
zoznamy, ktorých expresia je ovplyvnená gain-of-function mutáciou, resp. deléciou 
génu KlPDR1. V uvedenom zozname som nenašiel KlPDR16. Na druhej strane v práci 
Goffa a kol. (2014). FEMS Yeast Res. 14: 337-345 (viď tiež anotácia výsledkov III, str. 
33) je uvedené, že v promótorovej obklasti tohto génu je PDRE, ktorý naznačuje, že 
KlPFDR16 patrí do regulónu KlPdr1p. Prečo potom nie je expresia KlPDR16 
ovplyvnená stratou, resp. hyperaktivitou KlPdr1p? 

4. Ako ciele KlPdr1p boli identifikované gény KlPKP1 a KlPKP2 kódujúce dve proteín 
kinázy fosforylujúce (a tak inhibujúce) katalytickú podjednotku pyruvát 
dehydrogenázy (PDH). Je nejaká hypotéza, prečo by inhibícia PDH mala byť dôležitá 
v MR? Ako je to u S. cerevisiae? Obsahujú promótory génov pre Pkp1p a Pkp1p tiež 
potenciálne väzbové miesto pre Pdr1p? 

 
Záver: 
Habilitačná práca dr. Nory Tóth Hervay „Vzťah medzi lipidovým zložením bunkových 
membrán a fenoménom mnohonásobnej rezistencie kvasiniek“ spĺňa požiadavky kladené 
na habilitačné práce v odbore Mikrobiológia a odporúčam ju k obhajobe. 
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