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Odborné alebo umelecké zameranie V našej výskumnej činnosti sme ako modelové organizmy 
využívali rôzne druhy jednobunkových eukaryotov. Počínajúc 
klasickým kvasinkovým modelovým organizmom Saccharomyces 
cerevisiae, cez tzv. netradičné druhy ako v biotechnológii hojne 
uplatňovanú kvasinku Yarrowia lipolytica, oportunisticky 
patogénne druhy Candida parapsilosis a Candida glabrata (syn. 
Torulopsis glabrata), až po sexuálnym stykom prenášaného 
patogénneho anaeróbneho bičíkovca Trichomonas vaginalis. 

Častým, hoci nie výlučným, objektom nášho výskumu bola (a 
je) organela endosymbiotického pôvodu nachádzajúca sa v 
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eukaryotických bunkách – mitochondria. Bolo tomu tak pri štúdiu 
génov kódujúcich mitochondriálny ADP/ATP translokátor v rôznych 
druhoch kvasiniek, objasňovaní biogenézy hydrogenozómov – 
anaeróbnej formy mitochondrií – v prvoku T. vaginalis, alebo 
výskume mitochondriálnej dráhy programovanej bunkovej smrti 
buniek. 

Venujeme sa tiež zdanlivej biochemickej rôznorodosti a 
evolúcii (fakultatívne) anaeróbneho energetického metabolizmu 
eukaryotov obývajúcich hypoxické a anoxické životné prostredia, 
kde musia byť schopné uspokojovať svoje energetické požiadavky 
bez prítomnosti kyslíka. Povaha a distribúcia mitochondriálnych 
enzýmov anaeróbneho energetického metabolizmu podporuje 
predpoklad, že energetický metabolizmus endosymbionta, z 
ktorého sa vyvinuli všetky súčasné organely mitochondriálneho 
pôvodu (mitochondrie, hydrogenozómy a mitozómy) bol 
fakultatívne anaeróbnej a nie striktne aeróbnej povahy. Tento 
pohľad podľa nás podporujú i najnovšie biogeochemické výskumy 
odhaľujúce hypoxické, a na mnohých miestach euxinické, globálne 
podmienky v oceánoch práve v čase, keď vznikli a diverzifikovali 
prvé eukaryotické organizmy. 
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