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Projekt bol zameraný na skúmanie molekulárnych mechanizmov súvisiacich so štruktúrou, 
stabilitou a segregáciou nukleo-proteínových komplexov mitochondriálnych nukleoidov, 
udržiavaním integrity mitochondriálneho kompartmentu prostredníctvom procesov 
autofagickej degradácie mitochondrií a programovanej smrti (apoptózy). Získané výsledky 
zahŕňajú identifikáciu a charakterizáciu (i) nových štruktúrnych komponentov 
mitochondriálnych nukleoidov patogénnych druhov kvasiniek Candida albicans a Candida 
parapsilosis, (ii) úlohy posttranslačných modifikácií vybraných proteínových komponentov 
mitochondriálnych nukleoidov, (iii) rezolučných elementov a ich úlohy v procesoch 
interkonverzie cirkulárnych, resp. konkatemérických a lineárnych molekúl mitochondriálnej 
DNA a ich segregácie pri delení kvasinkových buniek, (iv) úlohy mitochondriálnych telomér v 
evolúcii lineárnych foriem chromozómov, (v) kontroly molekulárneho mechanizmu mitofágie, a 
(vi) kľúčových komponentov kanála vo vonkajšej mitochondriálnej membráne tvoreného 

proapoptotickými proteínmi rodiny Bcl-2.   
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The project was aimed at the investigation of molecular mechanisms associated with the 
structure, stability and segregation of the nucleo-protein complexes of mitochondrial 
nucleoids, the integrity maintenance of the mitochondrial compartment by processes of 
autophagic degradation of mitochondria and programmed cell death (apoptosis). Obtained 
results include the identification and characterization of (i) novel structural components of the 
mitochondrial nucleoids from the pathogenic yeast species Candida albicans and Candida 
parapsilosis, (ii) the role of posttranslational modification of selected protein components of 
the mitochondrial nucleoids, (iii) the resolution elements and their role in the processes of 
interconversion between circular or concatemeric and  linear molecules of the mitochondrial 
DNA and their segregation during division of yeast cells, (iv) the role of mitochondrial 
telomeres in the evolution of linear chromosomal forms, (v) the control of the molecular 
mechanism of mitophagy, and (iv) the key components of the channel in the outer 
mitochondrial membrane formed by the proapoptotic proteins from the Bcl-2 family. 
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