
Virológia Mikrobiológia 

Vírusy, Baktérie, Sinice, Protozoa,  



Nebunkové organizmy 
Čo je vlastne vírus? 

Sú najmenšie organizmy 

Nemajú bunkovú stavbu 

Nie sú schopné žiť samostatne 

Sú to vnútrobunkové parazity 

Živočíchy, ratliny, baktérie - hostitelia 

 



Virológia 

• Veda zaoberajúca sa štúdiom vírusov 

• Dmitrij Ivanovskij – objavenie vírusu 

tabakovej mozaiky 

• Vírusy 

– Nemajú vlastný proteosyntetický aparát 

– Sú závislé na metabolickom aparáte  hostiteľa 



Chemické zloženie a štruktúra 

vírusov 

 
• Chemické zloženie zhodné s bunkovými 

organizmami  

– Nukleové kyseliny DNA, RNA, ss ds +/- 

– Proteíny 

– Lipidy 

• Virión - kompletná vírusová (infekčná) 
častica.  
– Kapsid – proteínový obal zložený z kapsomér  

• závitnica, 

• ikozaéder 

– Nukleokapsid kapsid obsahujúci NK 

– Obalené vírusy - lipidová membrána, ktorá 
pochádza z cytoplazmatickej, jadrovej alebo 
membrány ER infikovaných buniek 

Vírus tabakovej mozaiky 

adenovírus 

Varicella-ovčie kiahne 



Morfológia vírusov 
• Kapsoméra   Živočíšny vírus  Bakteriofág 



Baltimorov systém triedenia vírusov 

 
DNA vírusy 

   1. trieda: dsDNA vírusy - vírusy s genómom dvojvláknovej DNA 

   2. trieda: ssDNA vírusy - vírusy s genómom jednovláknovej DNA 

RNA vírusy 

   3. trieda: dsRNA vírusy - vírusy s genómom dvojvláknovej RNA 

   4. trieda: (+)ssRNA vírusy - vírusy s genómom jednovláknovej RNA pozitívnej polarity 

   5. trieda: (-)ssRNA vírusy - vírusy s genómom jednovláknovej RNA negatívnej polarity 

Vírusy s reverznou transkriptázou 

   6. trieda: (+)ssRNA-RT vírusy - vírusy s genómom jednovláknovej RNA pozitívnej 

 polarity s reverznou transkripciou 

   7. trieda: dsDNA-RT vírusy - vírusy s genómom dvojvláknovej DNA s reverznou 

transkripciou 



Triedenie vírusov podľa genómu 

trieda skupina 
typ 

NK 

ss/

ds 
+/- RT genóm čeľaď 

I. dsDNA vírusy DNA ds +/- nie celistvý 
papovavírusy, adenovírusy, 

herpesvírusy, poxvírusy 

II. ssDNA vírusy DNA ss +,- nie celistvý parvovírusy 

III. dsRNA vírusy RNA ds +/- nie segmentovaný reovírusy 

IV. 
(+)ssRNA 

vírusy 
RNA ss + nie celistvý pikornavírusy, togavírusy, koronavírusy 

V. 
(-)ssRNA 

vírusy 
RNA ss - nie 

celistvý, 

segmentovaný 

paramyxovírusy, filovírusy, 

rabdovírusy, 

ortomyxovírusy, bunyavírusy 

VI. 
(+)ssRNA-RT 

vírusy 
RNA ss + 

án

o 
celistvý retrovírusy 

VII. 
dsDNA-RT 

vírusy 
DNA ds +/- 

án

o 
celistvý hepadnavírusy 





Klasifikácia vírusov 
• Podľa spôsobu prenosu 

• enterálne vírusy - vírusy prenášané fekálno-orálnou cestou  

• respiračné vírusy - vírusy prenášané kvapôčkovou infekciou  

• arbovírusy - vírusy prenášané hmyzom  

 

• Podľa typu napadnutej bunky  

• prokaryotické vírusy - vírusy prokaryotických buniek = 
bakteriofágy  

• eukaryotické vírusy - vírusy eukaryotických buniek  

 

• Klasické rozdelenie vírusov podľa typu hostiteľa: 

• živočíšne vírusy - hostiteľ: živočíšna bunka  

• rastlinné vírusy - hostiteľ: rastlinná bunka  

• cyanovírusy - hostiteľ: bunka sinice  

• mykovírusy - hostiteľ: bunka huby  

 



Priebeh vírusovej infekcie 

 
• Adhézia virión priľne na špecifické receptory povrchu 

bunky, ktoré rozozná prostredníctvom svojich antigénov 
na kapside, príp. lipidovom obale 

• Penetrácia vírusovej častice alebo aspoň jej nukleovej 
kyseliny dovnútra bunky  

• Inhibícia bunkového obranného systému a syntéza 
prvých vírusových proteínov  

• Replikácia vírusovej NK a proteosyntéza všetkých 
komponentov viriónu  

• Poskladanie kapsidu a vbalení vírusovej NK do jeho 
vnútra nastáva uvoľnenie nových infekčných vírusových 
častíc, ktoré napádajú okolité bunky  

 



Priebeh vírusovej infekcie 

 

• Vírus Hepatitídy typu C replikačný cyklus 



Infekcia bakteriofágom 



Reprodukčný cyklus vírusov a 

fágov 
• Lytický 

• Krátko po infekcii dochádza k syntéze skorých vírusových proteínov, ktoré majú 
za úlohu inhibovať obranné mechanizmy bunky a pripraviť fágovú DNA na 
replikáciu. Po replikovaní DNA dochádza k syntéze neskorých proteínov, ktoré 
predstavujú hlavne zložky kapsidu a enzým lyzozým - lýza - bunky a uvoľnenie 
fágových častíc do prostredia. Patrí sem napr. fág T4 alebo T7. 

 

• Lyzogénny 

• Mierne - temperované fágy, Po infekcii fágovou DNA dochádza k jej 
inkorporovaniu do hostiteľskej DNA - profág. eukaryotické retrovírusy- provírus. 
Bunka sa normálne delí aj s vírusovou DNA. 

 Vonkajšie podnety (napr. hladovanie bunkovej kolónie - vyštiepenie fágovej DNA 
z bakteriálneho chromozómu -  lytický cyklus Medzi lyzogénne fágy patrí napr. 
Mu-fág alebo fág λ (lambda). 

 

• Pseudolyzogénny  

• Bunka produkuje fágové častice, ktoré ju opúšťajú bez toho, aby bunka 
zlyzovala. Infikovaná bunková kolónia rastie pomalšie, pretože väčšinu svojej 
energie a látok míňa na stavbu viriónov. Takýmto spôsobom života je typický 
napr. vláknitý fág M13. 



Subvírusové častice 

• viroidy  

• Sú malé 200-400 nukleotidov veľké cirkulárne molekuly RNA s 
paličkovitou sekundárnou štruktúrou, ktoré nie sú obalené 
kapsidom. Dávajú sa do súvislosti s niektorými ochoreniami rastlín. 
Sú to obligatórne intracelulárne parazity. 

 

 

• prióny - "infekčné bielkoviny",  

• dávajú sa do súvislosti so závažnými degeneratívnymi ochorenia 
zvierat (BSE hovädzieho dobytka, slintačka a krívačka oviec) a ľudí 
(Creutzfeldt-Jacobova choroba, kuru). Ich spoločným znakom sú: 

• neurodegeneratívny charakter  

• dlhá inkubačná doba (niekoľko mesiacov až desiatky rokov)  

• krátky, progresívny priebeh, končiaci smrťou  

• patologické zmeny obmedzené väčšinou na jeden orgán  

 



 



Virózy 

• HPV – Human papilloma virus 

– DNA vírus 

– spôsobujú rôzne typy bradavíc 

– rakovina krčka maternice  



Virózy 

DNA vírusy 
• Varicella - ovčie kiahne, ktoré sa 

prenášajú ako kvapôčková nákaza. Môže 

prežívať v nervových gangliách.  

• Herpes simplex (HSV-1, HSV-2) 

spôsobuje opar.  

• Epstein-Barrovej Virus (EBV) - infekčná 

mononukleóza, možný teratogén 

 



Virózy 

RNA vírusy 
• Morbillivirus je pôvodcom osýpok, ktoré sa šíria ako respiračná nákaza u 

detí. Prvé príznaky sú viditeľné na sliznici ústnej dutiny, neskôr sa na koži 

objavuje typická vyrážka. 

 

• Rubeolavirus je pôvodcom detského respiračného ochorenia ružienky – 

poškodenia plodu 

 

• Vírusy kliešťovej encefalitídy  

 

• Poliovírusy sú vírusy, ktoré sa prenášajú iba medzi ľuďmi fekálno-orálnou 

cestou a spôsobujú detskú obrnu (poliomyelitídu).  

 

• Rhinovírusy sú pôvodcom známeho ochorenia z nachladnutia - nádchy.  

 

• Vírus besnoty (rabies) je ochorenie spôsobené neurotropným vírusom  



Virózy 

RNA vírusy - influenza 
• antigénne typy A, B a C.  

• kvapôčková infekcia  

• antigénny drift-dôsledok mutácií. 

•  antigénny shift, veľke zmeny v 

genóme - pandémie 

 



 

Vírusy hepatitídy 

typ RNA/DNA 
spôsob 

prenosu 
závažnosť chronicita 

A RNA fekálno-orálny zväčša bez následkov nie 

B DNA 

pohlavný styk, 

krv, telesné 

tekutiny 

môže vyvolať rakovinu pečene áno 

C RNA 
hlavne 

infikovaná krv 

môže spôsobiť cirhózu alebo 

rakovinu 
áno 

D RNA krvou 

defektný vírus; v kombinácii s 

typom B: ťažká hepatitída, 

rakovina 

áno 

E RNA fekálno-orálny vzácny výskyt nie 



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=archeony




Prokaryotická bunka 

• nepravé jadro (nukleoid),  

• Plazmidy 

• fimbrie (pilusy), 

• flagely, bičíky 

• Tylakoidy bez membrán 

 



Bunkové delenie a konjugácia 
• Amitóza     Konjugácia 

 

•                                                      

 



Morfológia baktérií 



Bunková stena baktérií 

 



Patogénne baktérie 

 • Enterobaktérie 

• infekcie ľudského gastrointestinálneho traktu (GIT). 

•  Escherichia coli K12 nákaza z hovädzieho mäsa  

• Zástupcovia rodu Shigella sú pôvodcami dyzentérie alebo 
šigelózy 

• Helicobacter pylori bol v posledných rokoch identifikovaný ako 
pôvodca žalúdkových a dvanástnikových vredov. 

• Salmonella (Salmonella enterica), ktoré spôsobujú 
gastroenteritídu (zápal GIT), Druh Salmonella typhi je pôvodcom 
závažného systematického ochorenia - týfusu, 

• Pôvodcom moru je Yersinia pestis. Prenášačom moru sú blchy 
malých hlodavcov a samotné hlodavce.  

– opuch miazgových uzlín, ktorých krvácanie má za následok 
čierne fľaky (bubonický mor - bubo = zápal miazgových uzlín 

– zápal pľúc (pneumónii),  pľúcnym morom, ktorý je ťažšie 
zvládnuteľný a má 100% úmrtnosť.. 

• Vibrio cholerae je gram-negatívny pôvodcom cholery. Cholera 
toxín spôsobuje vylučovanie iónov a vody z buniek čreva do 
tráviaceho traktu, čoho následkom sú hnačky a dehydratácia 
organizmu, ktorá môže skončiť aj smrťou. 



Patogénne baktérie 

 • Streptococcus spp. 

 
• Streptokoky sú fakultatívne anaeróbne, gram-pozitívne mikróby, 

Streptococcus pneumoniae je hlavným pôvodcom zápalu pľúc. 
Streptococcus faecalis,  GIT septikémia ("otravu krvi" z 
premnoženia baktérií). 

 

 

• Staphylococcus spp. 

 

• Sú to gram-pozitívne mikroorganizmy, súčasť normálnej flóry kože a 
nosa. Patogénne formy sú napr. Staphylococcus aureus, ktorý 
vyvoláva nemocničné infekcie spôsobujúce pneumóniu s ďalšími 
komplikáciami.  MRSA- multirezistentný 

• Podobne sa v nemocniciach vyskytujú aj nákazy súvisiace s druhom 
Staphylococcus epidermidis, na koži- chirurgické komplikácie 

 

• Oportunistické infekcie 



Patogénne baktérie 

• Spirochéty 

• Treponema pallidum je pôvodcom pohlavne prenosnej choroby - syfilisu.  

– tvorbou vredov.  

– chrípke podobné príznaky so sekundárnymi léziami  

– V poslednej fáze postihuje centrálny nervový systém. 

 

• Borrelia burgdorferi je pôvodcom lymskej boreliózy prenášanej klieštami. 

• Neliečená - dochádza k neurologickým symptómom sprevádzaným 
degeneračnými zmenami kĺbov. 

  

• Leptospiróza je ochorenie, ktorého pôvodcom sú spirochéty rodu 
Leptospira. Na človeka sa prenáša močom infikovaných zvierat (najmä 
hlodavcov) a poškodzuje obličky, mozog a oči. 

 

• Neisseria spp. 

• Rod Neisseria pozostáva z gram-negatívnych diplokokov. 

 Neisseria gonorrhoeae ("gonokokus") je pôvodcom pohlavne prenosnej 
choroby - kvapavky (gonorea).  



Patogénne baktérie 

• Mycobacterium spp. 

 

• pôvodca tuberkulózy.  

• Rod Mycobacterium - obligátne aeróby.  

• Tuberkulóza primárne infikuje pľúca,  

• distribuuje do ostatných tkanív pomocou makrofágov, v ktorých žije 
intracelulárne a inhibuje ich lyzozómový systém. 

• Tuberkulóza je chronická infekčná choroba. Krátko po infekcii vzniká 
primárna tuberkulóza, ktorá je charakteristická izolovaným zápalovým 
ložiskom väčšinou v pľúcach,  

 

• Mycobacterium leprae je pôvodcom lepry  

• infikuje kožu, kosti a nervy. Následkom toho vznikajú vredy a tkanivo je 
náchylné na mechanické poškodenie. 



Patogénne baktérie 

 • Antrax je primárne ochorenie bylinožravých 
živočíchov Je spôsobené gram-pozitívnou, 
aeróbnou, sporulujúcou baktériou Bacillus 
anthracis.  

• Spôsob nákazy - kožný, pľúcny alebo 
gastrointestinálny antrax.  

• Geneticky modifikované endospóry – biologická 
zbraň 

 

• Rickettsia prowazekii 

• je pôvodcom škvrnitého týfusu. Prenášané 
všami.  

• náhla horúčka, zimnica, bolesťi svalov a ciev, 
Komplikácie zahŕňajú myokarditídu, stupor a 
delírium. 

 

• Rocky Mountains Spotted Fever - kliešte 



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 



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 + - - 


