
Cytológia 

Veda o bunke 



1665  Cellulae- korok  

Bunková teória 



• Súvisí s vývojom a zdokonalením mikroskopu 

• 1610- G. Galilei zostrojil 1. mikroskop 

 

• 1838- Schleiden, Schwann- formovanie bunkovej teórie: bunka 

záklasná stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov 

 

• 1837:- J.E. Purkyne- teória o analógii  rastlinnej a živočíšnej bunky 

 

• 1858- Virchow: Omnis cellula e cellula 

 

 

Cytológia 



Bunková teória 

Zhrnutie bunkovej teórie: 
 

1.základnou štruktúrnou a funkčnou jednotkou živého 

organizmu je bunka 
 

2.nie je podstatný rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou 

bunkou 
 

3.bunka môže vzniknúť len delením existujúcej bunky 

 

1838  



• Základná stavebná a funkčná jednotka  

• Vírusy, bakteriofágy bez typickej bunkovej stavby 

 

• Autonómny celistvý živý systém tvoriaci 
fyziologickú autoreproduktabilnú jednotku schopnú 
samostatnej existencie 

 

• Neustála aktivita, tok hmoty a energie 

• Kognitívny, otvorený systém schopný komunikácie 

 

 

Charakteristika bunky 



ríša: Prvobunkové organizmy 

(Protocellulata) 

 

1. oddelenie: Baktérie (Bacteria)  

2. oddelenie: Sinice (Cyanobacteria, Cyanophyta)  

3. oddelenie: Prvozelené riasy (Prochlorophyta) *  

4. oddelenie: Archeóny (Archaea, Archaebacteria)  

 

http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=bakterie
http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=sinice
http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=sinice
http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=sinice
http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=sinice
http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=1&file=archeony




Lipidy - tuky 



Schématické znázornenie 
fosfolipidovej molekuly 

(fosfatidylcholín) 



Saturovaná mastná 

kyselina 

Nenasýtená mastná  

    kyselina 

Cholín skupina 

Polárna 

Nepolárna 

fosfatidylcholín 

Fosfolipid 





A, vzorec 
 
B, schéma 
 
C, 3-D model 

Cholesterol 



Cholesterol je orientovaný v membráne medzi fosfolipidmi –  
s polárnym koncom smerom k vonkajšiemu povrchu a hydrofóbnou 
časťou do vnútra membrány 



Lodish et al, Fig 5-30 





 

• Zabezpečuje autonómnosť, výmenu info a látok medzi 
bunkami, bunkou a okolím 

 

•  chemické zloženie:  

Bielkoviny: 40-80% (enz. ATPáza) 

Lipidy: 20-50% (lecitín, sfingomyeín, enkefalín) 

Sacharidy: 4-5% 

 

• Trilaminárna štruktúra (7,5nm) 

Stredná vrstva- elektróntransparentná (3,5nm) 

Vonkajšie vrstvy- elektróndenzné (2nm) 

 

 

Bunkové povrchy 

Cytoplazmatická membrána 







Prokaryotická bunka 

• nepravé jadro (nukleoid),  

• Plazmidy 

• fimbrie (pilusy), 

• flagely, bičíky 

• Tylakoidy bez membrán 



Bunkové delenie a konjugácia 
• Amitóza     Konjugácia 

 

•                                                      

 



Bunková stena baktérií 



Sinice 

• Cytoplazma je mikroskopicky odlíšiteľná na dve 

oblasti: 

• chromatoplazma - vonkajšia časť cytoplazmy s 

farebnými fotosyntetickými štruktúrami  

– tylakoidy  - chlorofyl a, fykocyanín, fykoerytrín  

• centroplazma - stredová časť cytoplazmy 

obsahujúca genetickú informáciu a ribozómy  

• Endosymbiotická teória 

• Lichenizmus 



ENDOSYMBIOTICKÁ TEÓRIA 



znak, vlastnosť BACTERIA ARCHAEA EUCARYA 

bunková stena mureín pseudomureín celulóza, chitín 

jadrová membrána nie nie áno 

membránové lipidy 

rovný reťazec 

esterová 

väzba 

rozvetvený 

reťazec 

esterová väzba 

rovný reťazec 

esterová väzba 

organely nie nie áno 

chromozómy 1 kruhový 1 kruhový viac ako 1 

históny nie áno áno 

operóny, polycistronická 

mRNA 
áno áno nie 

intróny nie nie áno 

RNA-polymeráza 
4 podjednotky 

1 

8-12 

podjednotiek 

niekoľko 

12-14 

podjednotiek 

>3 

iniciačná AK 
N-formyl 

metionín 
metionín metionín 

ribozómy 70S 70S 80S 

citlivosť k ATB + - - 







Membránové štruktúry 



Cytoskeleton 

• Mikrofilamenty – 

aktín 

• Intemediárne 

filamenty – 

rôzne 

• Mikrotubuly - 

tubulín 





• Mikrotubulín α,β rôzne molekuly     aktín 

• 23nm  cca 10nm      6nm 

• Protofilamenty gliálne fibr. kyslé P     dvojzávitnica 

• Tunelová štrukt neurofilamenty     veľká variabilita 

• Deliace vretienko keratín       funkcií, 

•                              dva antiparalelné      svaly,  

•                         helixy diméry tetram 

 



ECM 

• Štrukturálna funkcia 

• Intersticiálna matrix – mnohé tkanivá 

• Bazálna membrána – epiteliálny základ 

• Fibrilárne proteíny – exocytóza 

• GAG – glykózaminoglykány 

• Proteoglykány 
– Chondroitin sulfát – chrupavka, väzy, šľachy 

– Keratan sulfát – rohovka, chrupavka, kosti, rohy 

• Kys. Hyalurónová  
– Nie je súčasťou proteoglykánov 

– Viskozita – kĺby 

• Kolagén  vs Elastín 



ECM 

 



Štruktúry typické pre rastlinné 

bunky 
• Bunková stena: štruktúra 

- Pektíny 

- Celulóza 

- Hemicelulóza 

- Lignín 

 

 

 

 

 

• Pazmodezmy- transport živín a medzibunková 
komunikácia  



Štruktúry typické pre rastlinné 

bunky 

 

• Vakuoly- obalené jednou selektívne 

priepustnou 

      membránou - tonoplast.  

• - ekvivalent lyzozómov živočíšnych buniek  

• - zásobáreň  niektorých 

makromolekulových  

      látok 

• - vakuolizácia 

 

 

 

 



Plastidy 

• Leukoplasty - amyloplasty - škrob 

    elaioplasty  - tuky 

    proteinoplasty - bielkoviny 

• Chromoplasty - v generatívnych orgánoch 

rastlín + listy 

 karotenoidy (karotény, lykopén, xantofyl)  

• Chloroplasty 

 

 

 





Chloroplasty 

• Fotosyntéza  

• chlorofyl a - všetky fotosyntetizujúce 
rastliny 

• chlorofyl b - zelená vývojová vetva 
eukaryotických rias a všetky vyššie 
rastliny  

• chlorofyl c - hnedá vývojová vetva rias  

• chlorofyl d - červená vývojová vetva rias  

• semiautonómne organely – cirkulárna 
DNA, ribozómy, priečne delenie – 
endosybiotická teória 

 



Chloroplast 

1. vonkajšia membrána  2. Periplazmatický priestor 

3. vnútorná membrána  4. stróma (vodný roztok) 

5. lumen (dutina) tylakoidu  6. membrána tylakoidu  

7. granum (mincovitý zhluk tylakoidov)8. lamela, stromálny tylakoid 

9. škrob    10. ribozóm 

11. plastidová DNA  12. tukové kvapôčky 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Periplazmatick%C3%BD_priestor&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Str%C3%B3ma&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumen_(biol%C3%B3gia)&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tylakoid&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Granum&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamela&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
http://sk.wikipedia.org/wiki/Riboz%C3%B3m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tuky


Fotosyntéza 

• Svetelná fáza - fotochemická 

• Aktívny chlorofyl a, ostatné sú pomocné farbivá 

 Fotolýza vody 

 H2O → ½O2 + 2H+ + 2e-  

  1.  fotosystém I – clorofyl a1-P700 

  produkuje ATP aj NADPH 

     2.  fotosystém II - chlorofyl a2-P680 

  produkuje iba ATP  

 Fosforylácia   ADP + Pi        ATP     - cyklická FS I 

                       - necyklická FS II 

 Tvorba NADPH  

 2 NADP+ + 2 H2O → 2 NADPH + 2 H+ + O2 

 



Fotosyntéza 

• Tmavá fáza – termochemická - syntetická  

• Fixácia CO2  , tvorba GA3P za spotreby energie 

• GA3P vstup do bunkového metabolizmu 

   - sacharidy, bielkoviny.... 

 Karboxylácia 

   C3-rastliny - primárnym akceptorom CO2 je ribulóza-1,5-bisfosfát 

       C4-rastliny - primárnym akceptorom CO2 je fosfoenolpyruvát 

 Redukcia - Calvinov-Bensonov cyklus C3 rastliny 

   - u C4 rastlín mu predchádza Hatch-Slackov cyklus. 

 Regenerácia  

 regeneruje sa pôvodný akceptor CO2   







Fotosyntéza 

 Tmavá fáza – termochemická - syntetická  

 Fixácia CO2  , tvorba GA3P za spotreby energie 

 GA3P vstup do bunkového metabolizmu 

   - sacharidy, bielkoviny.... 

 Karboxylácia 

   C3-rastliny - primárnym akceptorom CO2 je ribulóza-1,5-bisfosfát 

       C4-rastliny - primárnym akceptorom CO2 je fosfoenolpyruvát 

 Redukcia - Calvinov-Bensonov cyklus C3 rastliny 

   - u C4 rastlín mu predchádza Hatch-Slackov cyklus. 

 Regenerácia  

 regeneruje sa pôvodný akceptor CO2   



Fotosyntéza tmavá fáza 

C3 rastliny 
 Väčšina rastlín mierneho pásma – fotorespirácia nehraje dôležitú úlohu  

 na transport CO2 používajú trojuhlíkaté zlúčeniny 

 Karboxylácia 

 fixácia CO2 na ribulóza-1,5-bisfosfát - je katalyzovaná enzýmom RuBisCO 

(ribulóza-1,5-bisfosfát-karboxyláza/oxygenáza), pričom vzniká adičný 

produkt, štiepiaci sa na 2 molekuly 3-fosfoglycerátu 

 Redukcia 

  3-fosfoglycerát – enzymatická redukcia s pomocou NADPH na 

glyceraldehyd-3-fosfát.  

 1x GA3P         sacharidy, škrob, proteíny....... 

 5x GA3P         regenerácia 

 Regenerácia  

 zo zvyšných piatich molekúl glyceraldehyd-3-fosfátu v regeneračnej fáze 

vznikajú opäť 3 molekuly ribulóza-5-fosfátu a ich následnou fosforyláciou 

ATP vznikajú 3 molekuly ribulóza-1,5-bisfosfátu. 



 

C3 rastliny    Calvinov-Bensonov cyklus 

 3-fosfoglycerát 

 glyceraldehyd-3-fosfát  ribulóza-5-fosfát 

 ribulóza-1,5-bisfosfát 



Fotosyntéza tmavá fáza 

C4 rastliny 
 Sú to hlavne tropické a subtropické rastliny a niektoré 

jednoklíčnolistové rastliny napr. kukurica, proso, cukrová 

trstina.  

 lokálne akumulácia CO2, potlačenie fotorespirácie a tým 

zvýšenie efektivity fotosyntézy.  

 CO2 trasportujú vo forme 4-uhlíkatých látok  oxalacetát, malát 

 Majú odlišnú anatomickú stavbu listu, majú 2 druhy 

chloroplastov: 

 a)mezofylové - viažu účinne CO2 na vonkajšej strane lstu 

              neobsahujú RuBisCo 

 b)chloroplasty pošiev cievnych zväzkov 

    - umožňujú ekonomickejšie využitie CO2 –  zvýšenie konc. CO2 –              

 zníťenie fotorespirácie 

  



Fotosyntéza tmavá fáza 

C4 rastliny 

Karboxylácia - Hatch - Slackov cyklus 

 Prebieha v mezofylových chloroplastoch. Prvým akceptorom CO2 je 
fosfoenolpyruvát, tktorý sa mení postupne na oxalacetát a malát.  

 PEP karboxyláza 

 dekarboxyláciou malátu sa získava CO2 pre Calvinov cyklus - CZ 

Redukcia 

 - redukcia oxalacetátu na malát 

 - Calvinov cyklus ako u C3 

Regenerácia  

 Odštiepením CO2 z malátu vzniká produkt pyruvát, ktorý prechádza 
späť do mezofylových chloroplastov a fosforyluje sa na akceptor 
CO2 - Fosfoenolpyruvát.. 

 RuBisCO sa regeneruje ako u C3 

 



Hatch - Slackov cyklus 



Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu  
• Vlnová dĺžka a intenzita svetla. Najvýhodnejšou zložkou svetla pre 

fotosyntézu je červené a modrofialové svetlo. Rastlina dokáže zo 

svetla, čo na ňu dopadne využiť asi 2%. Ostatné svetlo sa odráža, 

alebo prepúšťa. Pri zvyšovaní intenzity svetla fotosyntéza stúpa,  

 



Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu 

• Oxid uhličitý. Z jedného gramu oxidu uhličitého sa vytvorí 
asi 0,5 g sušiny. V atmosfére je koncentrácia CO2 0,03%. 
Veľké zvýšenie, alebo zníženie koncentrácie spomaľuje až 
zastavuje fotosyntézu, menšie zmeny ju ovplyvňujú len 
dočasne a to hlavne u C3 rastlín. 

 

• Teplota. Teplota ovplyvňuje fotosyntézu výrazne. Optimálna 
teplota sa u rôznych druhov rastlín pohybuje okolo 25-30°C. 
U väčšiny našich rastlín prebieha fotosyntéza v rozmedzí 0-
40°C. 

 

• Voda. Voda je materiálom na fotolýzu vodu. Ak je v rastline 
nedostatok vody, zatvoria sa prieduchy, ktorými do rastliny 
vniká CO2 a spomalí sa fotosyntéza. 
 



Fotorespirácia 

• Opačný proces ako fotosyntéza 

• Prijímanie O2 a vylučovanie C O2 spotreba ATP a 

substrátu 

• RuBisCo karboxylácia / oxygenácia  4:1   

• ribulóza-1,5-bisfosfát - pätiuhlíkatý medziprodukt - 

rozpadá sa na 3-fosfoglycerát a 2-fosfoglykolát. 

 3-fosfoglycerát vstupuje do Calvinovho cyklu 

 2-fosfoglykolát je metabolizovaný mimo fotosyntézy  

  - cytoplazma, peroxizómy mitochondrie  

    Môžu vznikať napr. aminokyseliny.  

 

 



Golgiho aparat 

• Modifikácia 
proteínov 

• P, glykozilácia, 
lipoproteíny 

• Peptidoglykány 
ECM 

• Signálne seq. 

• Manóza 6P 
lyzozómy 

• Transport 
proteínov 



ER 

• Hladké 
– Syntéza lipidov, steroidov 

– glucose-6-phosphatase 

– detoxifikácia 

• Drsné 
– Proteosyntéza 

– S-S, glykozilácia 

• Sarkoplazmatické 
– Hladké a priečne 

pruhované svalstvo 

– Zásobáreň Ca 

 



Jadro a jadierko 

• rRNA (18S, 5.8S, 28S) 

•  RNA pol I a III.  

• tRNA 

• Asemblácia ribozómov 

• 60S 40S  (50S 30S) 

 

•   RNA polII jadro 

• Chromozómy históny 
H1,2A,2B,3,4 

 





chromozómy 





Krebsov cyklus 

• Produkcia energeticky bohatých zlúčenín 

ATP, NADH a FADH2   

– Cukry, tuky, proteíny 

• Substráty pre syntézu mnohých 

organických zlúčenín  

• Úplným rozložením mólu glukózy bunka 

získa 38 ATP  







Lyzozómy 

• Štiepenie makromolekúl a odstraňovanie 
bunkového odpadu 

• Endofágia, autofágia, bunková autolýza 

• Manóza 6P signál 

• Lipázy 

• Amylázy 

• Proteinázy 

• Nukleázy 

• Monoestery kys foforečnej 







Deriváty cytoplazmatickej membrány 

1. výbežky alebo hlboké zárezy 

• Mikroklky- ↑ vstreb. povrchu  epitelu čreva 

• Panôžky/pseudopódie- výbežky cytoplazmy 

fagocytujúcich buniek (prvoky, makrofágy) 

• Pinocytárne vezikuly-vezikuly endotel., sval.b 

• Transport tekutých látok z a do b. 

• Hlboké záhyby- prenos podráždenia systémom T tubúl 

(kardiomyocyty) 

Bunkové povrchy 

Cytoplazmatická membrána 



Deriváty cytoplazmatickej membrány 

2. Membránové spojky- medzi sused. bunkami 

• Dezmozómy- spojenie dvoch susedných buniek, 

zhrubnutiny cytoplazmy (epitely, koža)-spevnenie 

kontaktov, možno prenos podráždenia 

• Iné spojky a kontakty-junctions 

• Zonula occludens: cytoplazmat. membrány priliehajú 

na najtenších miestach (tight junction), splývajú, 

vymizne medzibunk. štruktúra -nepriechodnosť pre 

tekutiny (črevo a črevná šťava) 

Bunkové povrchy 

Cytoplazmatická membrána 



• Zonula adhaerens-susedné cytoplazmatické 

membrány majú dlhší paralelný priebeh, hrubý 

medzibunk. priestor 

• Macula adhaerens-dezmozóm 

• Digitálne medzibunkové spojenie- okraje buniek 

do seba zapadajú nerovnako dlhými prstovitými 

výbežkami (interkalárne disky myokardu) 

Bunkové povrchy 

Cytoplazmatická membrána 


