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Predhovor 

Milé kolegyne a kolegovia, študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

 

Pripravili sme pre vás druhé doplnené vydanie elektronickej verzie učebného textu, 

ktorého tlačená verzia sa veľmi rýchlo vypredala. Mal by pokrývať Vaše potreby pre 

absolvovanie zimného semestra z predmetu Lekárska biológia a genetika. Väčšina uvedenej 

problematiky je charakterizovaná vysokou dynamikou vývoja nových poznatkov, preto Vám 

vrelo odporúčame doplniť si tu uvedené poznatky sústavným samoštúdiom. 

 

 

Autori 
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1 Úvod do mikroskopickej techniky 

Mikroskopy sú optické zariadenia, ktoré umožňujú pozorovať objekty 

mikroskopických rozmerov (menej ako 70µm), ktoré sa nedajú pozorovať voľným okom. 

Cieľom tejto kapitoly je podať študentom prvého ročníka lekárskych fakúlt základnú 

informáciu o typoch a konštrukčnom riešení mikroskopov ako aj o princípoch práce a využití 

mikroskopickej techniky v biomedicínskych disciplínach. 

Prvý mikroskop pravdepodobne zostrojil v roku 1590 holandský optik a výrobca 

okuliarov Zacharias Janssen. Išlo o veľmi jednoduché optické zariadenie obsahujúce jednu 

alebo viac šošoviek, ktoré boli osadené do spoločnej optickej trubice (obr. 1). V prípade 

viacerých šošoviek umožnil tento mikroskop pozorovať objekty s desaťnásobným zväčšením. 

Ďalším priekopníkom mikroskopie bol Robert Hook, ktorý vo svojom diele „Micrographia“ v 

roku 1665 opísal konštrukciu mikroskopu s oddeleným objektívom, okulárom a osvetľovacím 

zariadením (obr. 2). Pomocou tohto mikroskopu pozoroval a opísal niekoľko organizmov, napr. 

dierkavce, huby, machy a drobný hmyz. Okrem toho sa mu prisudzuje zavedenie biologického 

pojmu bunka (cellula). Jednoduchý mikroskop navrhol a skonštruoval v roku 1676 aj Antoni 

van Leeuwenhoek (obr. 3), ktorý mu poslúžil pri pozorovaní mnohých mikroorganizmov ako 

aj krvných buniek, spermií a svalových vlákien. Počas nasledujúcich dvoch storočí sa 

mikroskopy ďalej zdokonaľovali. Továrenskú výrobou ako prvá zahájila nemecká firma Carl 

Zeiss v roku 1847. Významným medzníkom mikroskopickej techniky bol rok 1931, v ktorom 

nemeckí fyzici Max Knoll a Ernst Ruska skonštruovali zariadenie, ktoré nazvali 

supermikroskop. O dva roky neskôr predstavil Ruska vylepšenú verziu tohto mikroskopu, ktorá 

sa dá považovať za predchodcu transmisného elektrónového mikroskopu. Prvý rastrovací 

elektrónový mikroskop zostrojil v roku 1937 Manfred von Ardene. V súčasnosti patria 

mikroskopy k základnému vybaveniu laboratórií na poli biomedicínskych vied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Reprodukcia Janssenovho mikroskopu 

 

    
Obr. 2. Mikroskop R. Hooka  Obr. 3. Mikroskop A. van Leeuwenhoeka 
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1.1 Typy mikroskopov 

Podľa typu používaného žiarenia, rozlišujeme dva základné typy mikroskopov – 

svetelné a elektrónové mikroskopy. 

Svetelné mikroskopy ako zdroj žiarenia používajú tzv. biele, prípadne ultrafialové 

svetlo. Zdrojom svetla môže byť slnečné žiarenie, žiarovka alebo výbojka. Optické časti sú z 

brúseného skla. Rozlišovacia schopnosť týchto mikroskopov je 0,2 µm a maximálne teoretické 

zväčšenie je 2 000 krát. V praxi sa však objekty pozorujú pri zväčšení do 1 000 krát. V bežných 

podmienkach sa preparáty, ktoré môžu byť natívne alebo fixované, prezerajú v prechádzajúcom 

svetle. Metóda osvetlenia preparátu zhora sa v biologických disciplínach používa najmä pri 

fluorescenčných a invertovaných mikroskopoch. 

Elektrónové mikroskopy – žiarením je prúd elektrónov, ktoré sú emitované katódou. 

Funkciu optických častí zastávajú špeciálne elektromagnetické šošovky. Rozlišovacia 

schopnosť týchto mikroskopov je 0,2 nm a maximálne užitočné zväčšenie môže byť až 1 000 

000 krát. Špeciálne pripravené, fixované preparáty, sa zhotovujú zvláštnymi technickými 

postupmi. Podľa toho, ako sa preparát zobrazuje, rozoznávame transmisné elektrónové 

mikroskopy (TEM) – lúč elektrónov prechádza cez preparát impregnovaný elektróndenznými 

prostriedkami (obr. 4) a skenovacie (rastrovanie) elektrónové mikroskopy (SEM alebo REM) 

– lúč postupuje po povrchu pokovovaného preparátu a registruje sa jeho odraz (obr. 5). 

Obr. 4. Elektrónogram získaný z TEM  Obr. 5. Príklad zobrazenia v SEM 

1.1.1 Stereolupa a stereomikroskop 

Pôvodne sa používali dve konfokálne optické sústavy, ktoré umožňovali vidieť 

stereoobraz pozorovaných objektov. V súčasnosti sa viac používajú zostavy, ktoré majú jeden 

objektív a dva okuláre (obr. 6). Nachádzajú využitie najmä v diagnostickej praxi (napr. v 

gynekológii) a pri rôznych typoch operácií (napr. v neurochirurgii, cievnej chirurgii, očnom 

lekárstve a v otorynolaryngológii). Zvyčajne sa nimi nedá dosiahnuť najväčšie zväčšenie, ale 

umožňujú priblíženie pozorovanej štruktúry alebo miesta operačného zákroku. 

1.1.2 Invertovaný mikroskop 

Je zvláštny typ svetelného mikroskopu, pri ktorom je vymenené poradie optickej a 

osvetľovacej časti (obr. 7). Optika je pod preparátom a osvetlenie nad ním. Používa sa 

predovšetkým pri sledovaní bunkových kultúr, kedy je potrebné vizualizovať bunky rastúce na 

dne kultivačnej nádoby (Petriho misky alebo kultivačnej fľaše). 
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Obr. 6. Stereomikroskop   Obr. 7. Invertovaný mikroskop 

1.1.3 Fluorescenčný mikroskop 

Patrí medzi špeciálne svetelné mikroskopy. Ako zdroj žiarenia využívajú ortuťovú 

výbojku, ktorá vyžaruje ultrafialové žiarenie, ktoré po dopade na pozorovaný objekt vyvolá 

emisiu lúčov s väčšou vlnovou dĺžkou – biele svetlo. V súčasnosti sa však čoraz častejšie 

používajú LED diódy alebo lasery. Dôležitou zložkou sú viaceré optické filtre a zrkadlá. Je len 

málo biologických objektov, ktoré majú prirodzenú schopnosť fluorescencie, preto je potrebné 

preparát ofarbiť zvláštnym fluorescenčným farbivom (fluorochrómom). Umožňuje nielen 

pozorovanie inak ťažko viditeľných štruktúr buniek a tkanív, ale aj využitie veľmi užitočných 

metód, napr. pri molekulovej cytogenetike (napr. metóda FISH). 

1.1.4 Konfokálny mikroskop 

Je forma svetelného fluorescenčného mikroskopu so zvýšenou rozlišovacou 

schopnosťou (0,14 – 0,2 µm). Ako zdroj svetla využíva lasery s rôznymi excitačnými vlnovými 

dĺžkami. Pri hrubších rezoch umožňuje selektívne zaostriť a zaznamenať konkrétnu optickú 

rovinu. Zo zaznamenaných mikrofotografií je možno, prostredníctvom špeciálneho softvéru, 

vytvoriť trojrozmerný obraz (obr. 8). 

Obr. 8. a. Princíp konfokálnej mikroskopie; b. príklad výsledného zobrazenia (aktínové 

filamenty v rakovinovej bunke) 



9 
 

1.1.5 Polarizačný mikroskop 

Ide o mikroskop, ktorý využíva polarizované svetlo. V optickej časti majú, okrem 

bežných súčastí, polarizačné nikoly (kryštály brúsené do podoby kosodĺžnika so štvorcovým 

prierezom). Používajú sa pri pozorovaní jednolomných a dvojlomných štruktúr (napr. chitín, 

fibrilárne vlákna a kryštalické bunkové inklúzie). 

1.2 Svetelný mikroskop a jeho konštrukcia 

Každý svetelný mikroskop sa skladá z optickej, osvetľovacej a mechanickej časti. Toto 

rozdelenie je len orientačné, nakoľko šošovky a hranoly (zrkadlá) sa môžu nachádzať aj v 

osvetľovacej časti. Na obrázku 9 je príklad laboratórneho mikroskopu. 

 

Obr. 9. Konštrukcia svetelného mikroskopu 

Optická časť svetelného mikroskopu sa skladá z dvoch základných šošoviek – 

objektívu a okuláru. Objektív je obrátený k pozorovanému objektu a v okulári, ktorý je 

obrátený ku oku, vidíme skutočný, zväčšený a prevrátený obraz. Do tohto základného systému 

môžu byť, podľa konštrukcie mikroskopu, vsadené ďalšie šošovky. 

Objektívy a okuláre majú niekoľko vlastností, ktoré vychádzajú zo základných 

zákonitostí optiky. Jednou z nich je zväčšenie. Výsledné zväčšenie, pri ktorom je pozorovaný 

objekt, sa vypočíta vynásobením čísla udávajúceho zväčšenie objektívu a čísla udávajúceho 

veľkosť zväčšenia okulárom (napr. 40 x 20 = 800 krát). 

Podľa počtu okulárov rozoznávame mikroskopy monokulárne a binokulárne. 

Špeciálne mikroskopy (demonštračné a operačné) majú viacero súprav okulárov. Podľa potreby 

možno obraz vizualizovať na tienidle, monitore, premietať, zaznamenávať na fotografický 

materiál alebo snímať digitálnou kamerou. 

Podľa typu konštrukcie rozlišujeme: 

 jednoduché lupy a stereolupy; 

 mikroskopy s jedným, alebo viacerými (vymeniteľnými) objektívmi. 
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Pracovná vzdialenosť – vzdialenosť preparátu od frontálnej šošovky objektívu 

(obr.10) sa skracuje so stúpaním zväčšenia, ktoré poskytuje objektív. U lúp a najmenších 

objektívov je niekoľko centimetrov, kým napr. pri bežne používaných 40 krát zväčšujúcich 

objektívoch je prakticky kratšia, ako je súčet hrúbky podložného sklíčka, preparátu a krycieho 

sklíčka. Zvlášť výrazné je to pri objektíve zväčšujúcom 100 krát, kde frontálna šošovka prilieha 

na krycie (resp. podložné) sklíčko. Tento objektív sa používa len s tzv. imerzným olejom. 

 
Obr. 10. Príklad pracovnej vzdialenosti objektívu so zväčšením 20-krát 

Osvetľovacia časť svetelného mikroskopu je tvorená dvomi systémami. Prvým je 

samotný zdroj svetla. Druhým systémom je sústava optických častí, filtrov a clôn, ktorých 

úlohou je adekvátne osvetlenie preparátu. 

Zdrojom svetla pri starších mikroskopoch môže byť slnečné svetlo. Do optickej osi sa 

dostáva odrazom zo zrkadla. V prípade moderných mikroskopov býva zdrojom najčastejšie 

halogénová žiarovka alebo UV výbojka (vo fluorescenčných mikroskopoch). Tie sú napájané 

externým alebo zabudovaným zdrojom. Výhodou halogénovej žiarovky je dlhá životnosť a 

vysoká svietivosť. Taktiež jednoduchá výmena bez potreby jej centrovania. 

Na upravovanie svetelného lúča, ktorým osvetľujeme preparát, slúži sústava hranolov, 

šošoviek, filtrov a clôn, ktoré sú zostavené podľa konkrétneho riešenia mikroskopu. K 

štandardnej výbave patria kondenzor, vymeniteľný filter a irisová clona. Kondenzor je 

konkávna šošovka a zmena jej polohy najvýraznejšie zabezpečuje primerané osvetlenie 

preparátu. 

Zvláštny typ kondenzoru sa používa pri pozorovaní v „tmavom poli“. Ide o 

kondenzory, ktoré majú v sústave šošoviek vstavanú tieniacu plôšku a tak prepúšťajú len bočné 

svetlo. V zornom poli teda pozorujeme len lúče odrazené od objektu. V medicíne sa používa 

napr. v kožnom lekárstve pri priamej diagnostike treponém, odobratých pri syfilise z 

primárneho ložiska (obr. 11). 

Pri pozorovaní natívnych preparátov sa využíva aj tzv. fázový kontrast, ktorý 

umožňuje pozorovanie priehľadných objektov s málo výrazným kontrastným rozhraním, napr. 

nezafarbené vitálne bunky (obr. 12). 

Filtre umožňujú zvýrazniť alebo potlačiť intenzitu svetla a farebnosť pozorovaných 

štruktúr, prípadne pozadia. V súčasnosti sa stretávame s tromi variantmi ich aplikácie – na 

vybočiteľnom ramienku, otočnom meniči a zasúvacie. V praxi treba mať na pamäti, že použitie 

filtra, akokoľvek zvyšuje pohodlie pozorovania, mení nároky na fotografické, alebo 

elektronické zaznamenávanie obrazu. 

V klasických mikroskopoch sa medzi kondenzorom a preparátom nachádza irisová 

clona, podobná koncentrickým clonám vo fotoaparátoch. Využíva sa pri úprave intenzity 

osvetlenia pozorovaného preparátu. 
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Obr. 11. Pozorovanie v tmavom Obr. 12. Využitie fázového kontrastu pri pozorovaní poli 

(Treponema pallidum)  epitelových buniek 

Mechanická časť svetelného mikroskopu patrí, podľa konštrukčného riešenia, k jeho 

najvariabilnejším súčastiam. Základom je tubus, ktorý vymedzuje vzdialenosť a polohu 

okuláru a objektívu. Okuláre sa vymieňajú mechanicky. Objektívy sú umiestnené na 

revolverovom meniči, ktorý zabezpečuje bezchybné nastavenie objektívu do optickej osi. 

Zaostrovanie sa uskutočňuje vertikálnym posunom tubusu, alebo pohybom stolčeka 

od alebo ku objektívu. Zaostrovanie (dosiahnutie optimálnej pracovnej vzdialenosti) je 

technicky vyriešené dvomi spôsobmi. Buď má mikroskop na vertikálny posun pohyblivej časti 

makroskrutku a mikroskrutku alebo sú obidva posuny spojené do jednej skrutky. 

Stolček mikroskopu je plošina s centrálnym otvorom, ktorú možno dvoma skrutkami 

horizontálne posúvať (v predo–zadnom a pravo–ľavom smere). Preparát (podložné sklíčko) sa 

uchytáva buď ramienkom, sponami alebo je vložený do kazety. 

1.3 Odporúčaný postup pri mikroskopovaní 

Podložné sklo položíme na stolček mikroskopu tak, aby preparát smeroval k objektívu. 

Sklo na stolčeku upevníme a posunieme do optickej osi mikroskopu. Odhadom nastavíme 

osvetlenie preparátu (kondenzor je v dolnej polohe, clony otvorené, filter zaradený podľa 

potreby). Zaradíme objektív s najmenším zväčšením. Pri pohľade zboku presunieme stolček do 

hornej polohy pod objektív. Pozeráme do okulárov a makroskrutkou znižujeme stolček, kým 

nevidíme obraz. Doostríme mikroskrutkou. Revolverovým meničom zaraďujeme výkonnejšie 

objektívy (bez posunutia stolčeka) a podľa veľkosti ich zväčšenia upravíme (posunieme vyššie) 

polohu kondenzora. Mikroskrutkou doostríme. 

1.3.1 Orientácia v mikroskopickom obraze 

Poloha objektu, na ktorý chce jeden pozorujúci upozorniť druhého, sa upresňuje 

pomocou troch metód (obr. 13): 

 kvadranty – obraz je rozdelený v smere hodinových ručičiek na kvadranty I. – IV; 

 sústredné kruhy – centrálny, pericentrálny a periférny; 

 podľa ciferníku hodiniek. 
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Obr. 13. Orientácia v zornom poli 

1.3.2 Najčastejšie chyby pri mikroskopovaní a ich príčiny 

Najčastejšie chyby pri mikroskopovaní, ich príčiny a možnosti odstránenia sú uvedené 

v tabuľke 1. 

Tab. 1. Najčastejšie chyby pri mikroskopovaní a ich príčiny 
Chyba Možná príčina Odstránenie 

tmavé alebo slabo osvetlené zorné pole kondenzor je príliš nízko posunieme kondenzor vyššie 

uzavretá irisová clona otvoríme irisovu clonu 

kondenzor nie je v optickej osi vycentrujeme kondenzor 

nerovnomerne osvetlené zorné pole objektív nie je v optickej osi dotočíme revolverový menič 

znečistená optika handričkou s alkoholom opatrne 

vyčistíme optiku 

nejasné alebo nečisté zorné pole znečistený preparát vyčistíme preparát 

znečistená optika handričkou s alkoholom opatrne 

vyčistíme optiku 

znečistený kondenzor alebo 

osvetľovací zdroj 

vyčistíme kondenzor alebo zdroj svetla 

obraz nie je možné zaostriť hrubé krycie sklo použijeme tenšie krycie sklo 

obrátený preparát otočíme preparát o 180° 

mikroskrutka je na doraz uvoľníme makroskrutku 

znečistená frontálna šošovka 

objektívu 

handričkou s alkoholom opatrne 

vyčistíme frontálnu šošovku objektívu 

1.4 Typy preparátov 

Podľa spôsobu prípravy poznáme niekoľko typov mikroskopických preparátov, napr.: 

 odtlačkové, pri ktorých sa tkanivo pritlačí na odmastené podložné sklíčko a pozorujú sa 

bunky, ktoré sa na ňom zachytili (napr. bunky pečene alebo mozgu); 

 nátery – bunky, zvyčajne v suspenzii sa kvapnú na okraj podložného sklíčka a druhým sa 

rozprestrú na celú plochu (napr. krvný náter); 

 preparáty zakryté krycím sklíčkom, na ktorých sú bunky v suspenzii alebo histologicky 

spracované tkanivo. 

V závislosti od metodických postupov prípravy buniek alebo rezov tkanív, 

rozoznávame natívne a trvalé preparáty. Obidva typy majú svoje klady aj zápory, takže ich 

využitie v experimentoch a diagnostike musí byť adekvátne. 

Natívne preparáty sa v biomedicínskej praxi používajú vtedy, ak sú diagnosticky 

zaujímavé fyziologické prejavy buniek (napr. pohyb, delenie buniek, pohlcovanie potravy, 

atď.) alebo ich typický tvar. Tento druh preparátov neumožňuje, vzhľadom na podobnosť 

indexu lomu svetla organel, pozorovať väčšinu vnútrobunkových štruktúr. Preto sa používa 
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fázový kontrast, ktorý ich zvýrazní alebo pozorovanie v tmavom poli (pozri kapitolu 1.2). V 

niektorých prípadoch sa používa vitálne farbenie, napríklad pri pozorovaní fagocytovej aktivity 

buniek alebo pri hodnotení viability buniek použitím trypánovej modrej. 

Trvalé preparáty umožňujú dôkladné štúdium morfológie buniek. Ich príprava 

pozostáva z fixácie a následného farbenia buniek alebo rezov tkanív. 

Fixácia zastaví životné a autolytické procesy v bunkách, používa sa fyzikálna a 

chemická. Pri fyzikálnej fixácii, najmä pri náteroch a odtlačkoch, sa biologický objekt vysuší 

pri laboratórnej teplote alebo nad kahanom. Chemická fixácia sa realizuje pôsobením tekutých 

fixatív (napr. formol, metanol, etanol a pod.). 

Po fixácii nasleduje farbenie v roztokoch rôzneho zloženia, ktoré je založené na 

afinite ich zložiek k jednotlivým bunkovým štruktúram. Poznáme orientačné (napr. nílska 

modrá) alebo špecifické farbenie (napr. Giemsovo farbivo na vizualizáciu chromatínu). 

Niektoré farbivá majú zároveň aj fixačné účinky, napr. Lugolov roztok a orceín. 
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2 Bunka 

Bunka (cellula – lat., kytos – gr.) je základná morfologická, funkčná a reprodukčná 

jednotka všetkých jednobunkových a mnohobunkových organizmov. Je to autonómna a 

dynamická sústava, pre ktorú sú charakteristické základné životné prejavy (metabolizmus, rast, 

dráždivosť, rozmnožovanie a vývoj). Všetky životné prejavy sú viazané na bunku. Vedný 

odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom buniek sa nazýva cytológia. 

Bunka je systém: 

 s cieľovým správaním sa – všetky procesy (regulácie) v bunke sú riadené tak, aby 

zabezpečili jej stabilitu, prežitie a funkciu; 

 autonómny – všetky informácie pre riadenie bunky sú obsiahnuté v nej samotnej; 

 s autoreguláciou – všetky čiastkové procesy v bunke sú regulované na princípe spätných 

väzieb; 

 s autoreprodukciou – informácia potrebná pre reprodukciu je obsiahnutá v bunke samotnej 

a bunka je schopná syntetizovať všetky svoje štruktúrne časti; 

 otvorený pre komunikáciu – existencia bunky je závislá na okolí, s ktorým si bunka musí 

neustále vymieňať látky, energiu a informácie. 

Pojem bunka ako prvý použil v roku 1665 Robert Hooke, ktorý jednoduchým 

mikroskopom pozoroval štruktúru korku (obr. 14). V rokoch 1715 až 1722 Antoni van 

Leeuwenhoek pozoroval niektoré bunkové štruktúry (napr. 

chloroplasty). V tomto období sa cytológia začala formovať ako 

samostatná biologická vedná disciplína. V roku 1838 Matthias 

Jakob Schleiden a Theodor Schwann sformulovali bunkovú 

teóriu, v ktorej označili rastlinné a živočíšne bunky za 

elementárne zložky všetkých živých organizmov. Rudolf 

Virchow (1855) ju skorigoval a zhrnul do troch všeobecných 

bodov: 

1) bunka je základná zložka všetkých organizmov; 

2) každá bunka je zložená z jadra a cytoplazmy; 

3) každá bunka vzniká z bunky („Omnis cellula e cellula“). 

 

Obr. 14. Náčrt štruktúry korku (R. Hook, Micrographia, 1665) 

Zdokonalenie svetelnej a neskôr aj rozvoj elektrónovej mikroskopie prispeli k 

presnejšiemu poznaniu štruktúry bunky. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že všetky bunky sú 

zložené z jadra (miesta uloženia nevyhnutnej genetickej informácie bunky), cytoplazmy 

(vnútorného prostredia bunky) a cytoplazmatickej membrány (štruktúra, ktorá oddeľuje 

bunku od okolia). V niektorých vysoko špecializovaných bunkách sa pri ich diferenciácii 

niektorá zložka redukuje alebo stráca (napr. jadro v zrelých cicavčích erytrocytoch). Každá 

bunka obsahuje ribozómy. Prítomnosť ďalších organel a ich pomer závisí od typu bunky. 

Podľa organizácie jadra a ostatných štruktúr rozdeľujeme bunky na prokaryotické a 

eukaryotické. Prokaryotické bunky majú jednu kruhovú molekulu DNA, ktorá nie je od 

cytoplazmy oddelená membránou. Neobsahujú organely zložené z membrán, nemajú 

cytoskelet a prítomné sú iba ribozómy. Na povrchu majú bunkovú stenu. Eukaryotické bunky 

majú jadro oddelené od cytoplazmy jadrovou membránou a obsahujú nielen ribozómy, ale aj 

rôzne membránové organely a cytoskelet. Bunky húb a rastlín majú na povrchu ešte aj bunkovú 

stenu. 
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2.1 Prokaryotická bunka 

Prokaryotické bunky sú zvyčajne malé (do 1 µm v priemere) a majú jednoduchú 

štruktúru (obr. 15). Zložené sú z cytoplazmy, nepravého (difúzneho) jadra, plazmatickej 

membrány a na povrchu majú bunkovú stenu. 

Jadro prokaryotických buniek, označované aj ako nukleoid, tvorí jedna cirkulárna 

molekula dvojvláknovej DNA, pripojená v jednom mieste na vnútornú stranu plazmatickej 

membrány. 

Z bunkových organel sa v nej nachádzajú prokaryotické ribozómy, ktoré sú v 

porovnaní s ribozómami eukaryotickej bunky menšie. Ich sedimentačná konštanta je 70S a sú 

zložené z troch typov rRNA a 52 bielkovín. Nachádzajú sa voľne v cytoplazme. 

V cytoplazme prokaryotických buniek sa môžu nachádzať aj plazmidy (epizómy) – 

malé cirkulárne molekuly DNA, ktoré prinášajú do týchto buniek novú genetickú informáciu. 

Fotosyntetizujúce baktérie a sinice majú aj jednoduché „mechúriky“, vzniknuté vliačením 

cytoplazmatickej membrány do cytoplazmy (tylakoidy), na nich sú ukotvené enzýmy 

zodpovedné za fotosyntézu. Niektoré prokaryotické bunky môžu mať aj pohybové organely 

(napr. bičíky). 

Obr. 15. Morfológia prokaryotickej bunky Escherichia colli (1 – pili; 2 – plazmid; 3 – 

ribozómy; 4 – cytoplazma; 5 – plazmatická membrána; 6 – bunková stena; 7 – puzdro; 8 – 

nukleoid; 9 – bičík) 

Prokaryotické bunky vytvárajú len jednobunkové organizmy (napr. baktérie, sinice a 

prochlorofyty), aj keď po delení zostávajú spojené a vytvárajú kolónie zložené z rovnakých 

buniek. Niektoré z nich sa môžu diferencovať na spóry, ktoré im umožňujú prežiť aj veľmi 

nepriaznivé podmienky prostredia. Po obnovení vhodných podmienok tieto desporulujú (menia 

sa na vegetatívne formy) a môžu sa zase deliť a vykonávať životné funkcie. 

Zdravotnícky najvýznamnejšie z prokaryotov sú baktérie. Rozmnožujú sa najčastejšie 

nepohlavným spôsobom – amitózou (priečnym delením), ktoré nastáva hneď po replikácii 

(zdvojení) ich DNA. U niektorých baktérií sa vyskytuje aj parasexuálne rozmnožovanie 

(konjugácia). Spočíva v tom, že donorová baktéria (tzv. F+) odovzdá prijímajúcej 

(recipientnej) baktérii (tzv. F-) časť svojej DNA (tzv. konjugačný plazmid), ktorý sa môže stať 

súčasťou genómu prijímajúcej baktérie. Konjugačný plazmid obsahuje kompletný genetický 

„program“ pre priebeh konjugácie. Dôsledkom je, že baktéria, ktorá získala tento plazmid sa 

sama stáva schopnou konjugácie a ďalšieho šírenia plazmidov. Prostredníctvom plazmidov si 

môžu baktérie odovzdávať pre ne veľmi užitočné gény, napr. aj gény pre rezistenciu (odolnosť) 

na antibiotiká, čo má závažné negatívne dôsledky pre možnosť liečby nimi podmienených 
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ochorení. Z tohto dôvodu je vývoj nových antibiotík, resp. iných antibakteriálnych liečiv 

nevyhnutnosťou. 

Tvar baktérií je buď guľovitý (koky) alebo paličkovitý (bacily). Koky (obr. 16a) môžu 

byť zoradené za sebou v retiazke (streptokoky) alebo sú v zhlukoch (stafylokoky). Bacily (obr. 

16b) majú rôznu dĺžku a hrúbku, niektoré môžu mať bizarné tvary (napr. formu špirály, ako 

treponémy) a pohybové organely. 

a.     b. 

Obr. 16. Základné tvary baktérií: a. koky, b. bacily (zväčšenie 1000 x) 

Bunková stena baktérií sa skladá z peptidoglykánu (mureínu), ktorý je pomerne 

uniformný, čo veľmi obmedzuje možnosť použiť identifikačné farbenia. Má však závažný 

význam pre rozpoznávanie vstupu baktérií do tkanív, imunitným systémom hostiteľa. 

Mikroskopická diagnostika baktérií väčšinou neposkytuje mnoho možností pre 

dostatočnú identifikáciu pôvodcu zápalového ochorenia. Najbežnejšie používané farbenie 

podľa Grama síce umožňuje rozdeliť baktérie na Gram-pozitívne (fialové) a Gram-negatívne 

(červené), ale zásadný význam v ich diagnostike má kultivačný dôkaz. Zakladá sa na type pôdy 

(kultivačného média), na alebo v ktorom baktérie rastú, na vzhľade kolónií a na ich pôsobení 

na okolie. Kultivácia zároveň umožňuje vykonať testy citlivosti diagnostikovaných baktérií na 

antibiotiká. 

Baktérie môžu byť anaeróbne aj aeróbne. Niektoré z nich (najmä anaeróbne) sú 

schopné vytvárať (diferencovať sa na) spóry. Tým napomáhajú svojmu šíreniu (napr. u 

Clostridium tetani a Clostridium botulinum). 

Pre človeka sú niektoré baktérie nevyhnutné (napr. Escherichia coli). Iné sú parazity 

a vyvolávajú hnisavé zápalové ochorenia. 

2.2 Eukaryotická bunka 

Eukaryotickými bunkami (obr. 17) sú tvorené jednobunkové aj mnohobunkové 

organizmy. Na rozdiel od prokaryotov, bunky eukaryotov majú rozsiahle možnosti 

diferenciácie. Vedie to u jednobunkovcov k veľkej rozmanitosti a k vzniku tkanív a orgánov u 

mnohobunkovcov. 

Jednobunkové eukaryoty nazývame prvoky a podľa spôsobu výživy ich delíme na 

autotrofné (protofytá) a heterotrofné (protozoá). Medzi mnohobunkové organizmy patria huby, 

rastliny a živočíchy. Dochádza u nich k diferenciácii a následnej špecializácii buniek. Skladajú 

sa z tkanív (u živočíchov) alebo pletív (u rastlín). Ich telo sa člení na orgány a orgánové sústavy. 
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Obr. 17. Schéma živočíšnej eukaryotickej bunky 

2.2.1 Tvar a veľkosť buniek 

Bunky majú geneticky podmienený variabilný tvar a veľkosť, čo súvisí s ich 

lokalizáciou a funkciou v organizme. Základný tvar buniek je guľovitý (napr. ľudské vajíčka, 

leukocyty), čo súvisí s tým že guľa je teleso s minimálnym povrchom pri maximálnom objeme. 

Od neho sú odvodené ostatné tvary (obr. 18) – okrúhle terčíky (napr. ľudské 

erytrocyty), plochý (napr. epitelové bunky pokožky), kubický (napr. bunky zárodočného epitelu 

ovária), cylindrický (napr. epitelové bunky tenkého čreva), polygonálny (napr. hepatocyty), 

vretenovitý (napr. fibroblasty, myocyty), pohárikovitý (napr. sekrečné bunky), hviezdicovitý 

(napr. astrocyty, neuróny), hruškovitý (napr. Purkyňove bunky), ihlanový (napr. pyramídové 

bunky), zrezané pyramídy (napr. exokrinné žľazové bunky) atď. Na tvare bunky sa podieľa 

viacero faktorov, ale hlavnú úlohu zohráva cytoskelet. 

Bunky môžu mať rôzne výbežky. Podľa ich počtu a tvaru poznáme bunky s vláknitými 

výbežkami (napr. motorické neuróny, astrocyty), s nepravidelnými cytoplazmatickými 

výbežkami (napr. leukocyty, pericyty), s plochými výbežkami (napr. bunky šliach), s 

riasinkovými výbežkami a mikroklkmi (napr. bunky tenkého čreva, dýchacích ciest a 

maternice) a s bičíkom (spermie). 

Podľa veľkosti bunky rozdeľujeme na: 

 malé, ktoré dosahujú veľkosť do 10 µm (napr. erytrocyty a lymfocyty). Za najmenšie sa 

považujú bunky v stratum granulosum mozočka; 

 stredne veľké, ich veľkosť je 10 až 30 µm (napr. plazmatické bunky, chondrocyty). Túto 

veľkosť má väčšina buniek ľudských tkanív; 

 veľké, dosahujúce veľkosť viac ako 30 µm (vajíčko, megakaryocyty, veľké motorické 

neuróny). 
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Obr. 18. Tvary buniek: a. okrúhly terčík – ľudský erytrocyt; b. guľovitá bunka – oocyt;  

c. cylindrické bunky – enterocyty; d. polygonálne bunky – hepatocyty; e. vretenovité bunky – 

myocyty; f. hviezdicovitá bunka – neurón; g. hruškovitá bunka – Purkyňova bunka 

2.2.2 Molekulová štruktúra bunkových membrán 

Bunkové membrány (biomembrány) sú dôležitou súčasťou všetkých buniek. Objav 

ich štruktúry (v roku 1957) veľmi úzko súvisel so zdokonaľovaním mikroskopickej techniky, 

najmä s konštrukciou transmisného elektrónového mikroskopu, v ktorom bola pozorovaná tzv. 

trilaminárna štruktúra (obr. 19). Ďalšie pozorovania ukázali, že všetky biomembrány buniek 

majú podobnú základnú štruktúru a nepatrné rozdiely v chemickom zložení sú dôsledkom 

diferenciácie a špecializácie buniek. 

Obr. 19. Trilaminárna štruktúra – tmavé elektróndenzné vrstvy proteínov označené šípkami 

(2,5 nm) a svetlá vrstva lipidov (3 nm) 
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Každá bunka je obklopená cytoplazmatickou membránou, ktorá oddeľuje 

vnútrobunkový priestor od mimobunkového. Jej priemerná hrúbka je 6 – 10 nm. 

Cytoplazmatická membrána tvorí selektívne permeabilnú (priepustnú) hranicu, ktorá 

zabezpečuje udržanie dynamickej rovnováhy medzi bunkou a prostredím. Obsahuje enzýmy, 

receptory, transportné a signalizačné systémy a antigény. Plní rôzne funkcie, napr. príjem látok, 

vzájomné interakcie, rozpoznávanie signálov, atď. 

Biologická membrána je súčasťou mnohých významných bunkových organel. Okrem 

ich ohraničenia sa zúčastňuje na realizácii fyziologických procesov, ktoré na nej a v nej 

prebiehajú. Súvisí to s tým, že na membránu sú ukotvené kaskády enzýmov (napr. oxidatívnej 

fosforylácie) alebo výkonné organely (napr. ribozómy na endoplazmatickom retikule), čím sa 

zabezpečí koordinácia vykonávaných procesov. V nemalej miere sa biologické membrány v 

bunke podieľajú na príjme, výdaji a transporte látok, ktoré sú obalené v mechúrikoch z 

membrány. 

Hlavnou chemickou a štruktúrnou zložkou bunkových membrán sú fosfolipidy. 

Najväčšie zastúpenie majú lecitíny, aminofosfolipidy a sfingomyelíny. V špecializovaných 

bunkách sa vyskytuje aj fosfatidylglycerol, fosfatidylinositol a kardiolipín. Molekula 

fosfolipidov je zložená z polárnej (hydrofilnej) „hlavy“ (fosforylácia alkoholu zvyškom H3PO4 

jej dodáva záporný náboj) a z dvoch nepolárnych (hydrofóbnych) reťazcov mastných kyselín. 

Vo vodnom prostredí sa hydrofilné časti automaticky orientujú smerom k vode v ich okolí, čím 

vytvárajú tzv. fosfolipidovú dvojvrstvu (obr. 20). Reťazce mastných kyselín sú následne 

pasívne „vtiahnuté“ do vnútra membrány. Formovanie membrány je teda založené na 

fyzikálno-chemických procesoch, ktoré prebiehajú samovoľne. Takéto formovanie biologickej 

membrány má dva závažné dôsledky. 

Prvým dôsledkom je, že dve membrány – po vzájomnom dotyku – splynú, nakoľko 

fosfolipidy dovtedy rotujú polárnym fosforylovaným alkoholom k vode, kým nevznikne jedna 

membrána (dvojvrstva). Na tomto princípe sú založene (ďalej opísané) procesy endocytózy a 

exocytózy, ale aj splynutia mechúrikov s cieľovou membránou vo vnútri bunky (napr. premena 

primárneho lyzozómu na sekundárny). 

Druhý dôsledok sa prejavuje pri náhlom zväčšení objemu cytoplazmy (napr. pri 

hypotonizácii roztoku v okolí) alebo pri pôsobení detergentov – kedy sa narušia slabé interakcie 

medzi molekulami a nastane dezintegrácia membrány. 

Vzhľadom na to, že fosfolipidy nie sú navzájom chemicky viazané je možný ich 

laterálny pohyb. Uvedené súvisí s pružnosťou a tzv. fluiditou (tekutosťou) biomembrán. Tá je 

ovplyvnená obsahom cholesterolu v membráne (nachádza sa len v bunkách živočíchov), ktorý 

zvyšuje jej rigiditu (tuhosť). 

Obr. 20. Schematické znázornenie fosfolipidovej dvojvrstvy 
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Ďalšou dôležitou zložkou biologických membrán sú proteíny (obr. 21). Tie môžu byť: 

 integrované, ktoré zasahujú do hydrofóbnych častí fosfolipidovej dvojvrstvy 

(nepenetrujúce) alebo ňou prestupujú (penetrujúce). Sú ťažko odlúčiteľné od 

biomembrány; 

 periférne, ktoré ležia mimo lipidovej dvojvrstvy, sú s ňou spojené elektrostatickými 

väzbami a dajú sa ľahko oddeliť od biomembrány. 

 

Obr. 21. Štruktúra bunkovej membrány (model „tekutej mozaiky“) 

Integrované proteíny sa do membrány dostávajú hneď po ich syntéze na drsnom 

endoplazmatickom retikule. Periférne proteíny s kladným nábojom sú pripojené na povrch 

membrány jej zápornou polaritou. Proteíny so záporným nábojom sú k membráne pripojené 

napríklad prostredníctvom Ca2+ iónov (obr. 22). 

 
Obr. 22. Štruktúra bunkovej membrány (1, 2 – periférne membránové proteíny pripojené 

elektrostatickými väzbami; 3, 4 – integrálne proteiny; 5 – hydrofóbna časť lipidovej dvojvrstvy; 

6 – časť integrálnych proteínov, ktorá je v interakcii s hydrofóbnou časťou lipidovej dvojvrstvy; 

7 – hydrofilné časti integrálnych proteinov) 

Typy a počet proteínov v biomembráne je variabilný, závisí od diferenciácie bunky a 

fázy bunkového cyklu. Počet a typ molekúl proteínov v konkrétnom mieste biomembrány je 

bunkou regulované. Membrána sa z povrchu bunky „stráca“ pri endocytóze a „obnovuje sa“ pri 

exocytóze. Typ a počet membránových proteínov sa pripraví pri tvorbe exocytového mechúrika 

v Golgiho aparáte. Najnovšie výskumy ukázali, že poloha proteínov v tekutej mozaike 
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membrány sa môže podľa potreby meniť – vznikajú napr. funkčné zhluky proteínov, tzv. rafty 

alebo dochádza k spájaniu podjednotiek napr. dimerizácia receptorov pre rastové faktory a 

trimerizácia receptorov smrti. 

Membránové proteíny plnia rozličné funkcie. Sú súčasťou jej štruktúry (štruktúrne 

proteíny), zabezpečujú transport iónov cez membránu (pumpy), realizujú prenos látok pozdĺž 

elektrochemického gradientu pomocou facilitovanej (uľahčenej) difúzie alebo vytvárajú iónové 

kanály. Mnohé z nich sú súčasťou receptorov, ktoré sú schopné špecificky viazať hormóny, 

neurotransmitery a iné signálové molekuly. Niektoré plnia úlohu enzýmov. Bielkoviny a 

glykolipidy sú zas dôležitou súčasťou antigénov. 

2.2.2.1 Bunkové spojenia 

Bunková membrána sa aktívne podieľa na vytváraní medzibunkových spojení. Podľa 

počtu vrstiev kontaktu, hrúbky intercelulárneho (medzibunkového) priestoru a jeho symetrie 

rozoznávame (obr. 23): 

 zonula occludens – tesné spojenie, pri ktorom dochádza k priblíženiu bunkových membrán 

susedných buniek. V prípade, že sa membrány priblížia na vzdialenosť 2 – 3 nm ale 

nedôjde k ich úplnému splynutiu (vytvorí sa štrbina) hovoríme o „gap junctions“. Ak 

membrány splynú, ide o „tight junctions“. Prostredníctvom tohto typu spojenia sa realizuje 

medzibunková komunikácia (napr. koordinácia činnosti susedných buniek, synchronizácia 

kmitania riasiniek atď.); 

 zonula adhaerens vzniká ako pokračovanie 

zonula occludens smerom k báze buniek. 

Obkolesuje bunku po obvode a tým významne 

prispieva k zvýšeniu súdržnosti tkaniva; 

 macula adhaerens (dezmozóm) – najpevnejšie a 

najzložitejšie spojenie v tvare disku. Vzniká pri 

báze buniek. Vytvára sa priblížením dvoch 

bunkových membrán za vzniku dutiny so šírkou 

24 nm. Medzibunkový priestor je vyplnený 

elektróndenznou zrnitou hmotou (centrálna 

lamela). Z nej odstupujú filamenty, ktoré sú v 

kontakte s bunkovou membránou. Cytoplazma v 

blízkosti dezmozómu je modifikovaná a nachádza 

sa v nej tzv. dotyková platnička a veľké množstvo 

tonofilamentov. 

 

Obr. 23. Typy medzibunkových spojení 

2.2.2.2 Membránové receptory 

Membránové receptory sú proteínové štruktúry nachádzajúce sa v bunkovej 

membráne, ktoré sú schopné rozpoznať a špecificky viazať signálové molekuly (napr. hormóny, 

neurotransmitery, atď.) na väzobné miesto (tzv. extracelulárnu doménu). Prostredníctvom nich 

bunka prijíma informácie z okolia. Naviazanie signálovej molekuly (tzv. ligandu alebo „prvého 

posla“) na extracelulárnu doménu spôsobí zmenu (aktiváciu) intracelulárnej domény receptora, 

čím sa signál dostane do bunky. 

Rozdeľujeme ich na: 

 receptory, ktoré sú súčasťou iónových kanálov – sú to receptory pre katióny (nikotín– 

acetylcholínový receptor a receptor pre excitačné aminokyseliny) a anióny (glycínový 

receptor, receptor pre gama–amino–maslovú kyselinu); 
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 receptory s enzýmovou aktivitou – sú to receptory, ktorých intracelulárna proteínová 

podjednotka katalyzuje niektoré chemické reakcie. Patria sem receptory s 

tyrozínkinázovou aktivitou, inzulínový receptor a receptor s guanylátcyklázovou aktivitou; 

 receptory spriahnuté s G proteínmi – ide o najpočetnejšiu skupinu membránových 

receptorov (existuje až 6 tried). Sú zložené z polypeptidových reťazcov, ktoré prechádzajú 

membránou (obr. 24). Extracelulárny priestor obsahuje N koniec tohto reťazca a v 

cytoplazme sa nachádza C koniec. Ďalej reťazec vytvára tri slučky v bunke a tri mimo nej. 

Vonkajšie slučky slúžia k naviazaniu signálovej molekuly a vnútorná časť je nevyhnutná 

pre následnú interakciu s G proteínmi (aktivovanými po naviazaní guanozíntrifosfátu – 

GTP). Aktivovaný G proteín stimuluje efektorový enzým (napr. adenylátcykláza, 

fosfolipáza, atď.), čo zabezpečí „prenos“ signálu dovnútra bunky. Vzniká tak tzv. druhý 

posol (prvým poslom je signálová molekula). 

 

Obr. 24. Schéma receptoru spriahnutého s G proteínmi 

Väčšina receptorov má jednu extracelulárnu doménu – zabezpečuje špecifický príjem 

„kvality“ signálu. Poznáme ale aj receptory (napr. pre SHH a ďalšie diferenciačné proteíny), 

ktoré majú receptory s viacerými extracelulárnymi doménami, čím je bunka informovaná nielen 

o kvalite, ale aj kvantite signálu. Odpoveď bunky potom záleží nielen od typu signálu (ligandu) 

ale aj od počtu jeho molekúl. 

2.2.2.3 Transport látok cez membránu 

Prenos látok do bunky a z bunky zabezpečujú dva základné mechanizmy, pasívny a 

aktívny transport. 

Pri pasívnom transporte sa látky pohybujú v smere koncentračného gradientu 

(spádu) bez spotreby energie (difúzia a osmóza) – z miesta s vyššou koncentráciou na miesto s 

nižšou – aby nastalo vyrovnanie koncentrácií (na oboch stranách membrány). Rýchlosť 

prechodu závisí len od veľkosti gradientu (rozdielu koncentrácií v bunke a mimo nej). 

Vzhľadom na selektívnu priepustnosť cytoplazmatickej membrány, môžu byť týmto spôsobom 

transportované len niektoré látky s nízkou molekulovou hmotnosťou (napr. voda, O2, CO2, 

močovina, metanol a etanol). 

Difúzia je neusporiadaný pohyb molekúl v roztoku. Jej výsledkom je pohyb 

rozpustených látok z miesta s vyššou koncentráciou do miest s nižšou koncentráciou. Tento 

pohyb sa zastaví v momente, keď sa koncentrácie látky na oboch stranách membrány 

vyrovnajú. 

Osmóza je proces, v ktorom voda prechádza cez cytoplazmatickú membránu z 

prostredia s nižšou koncentráciou do koncentrovanejšieho prostredia. Proces prebieha až do 

vyrovnania koncentrácií obidvoch roztokov. V tomto prípade sú obidva roztoky navzájom 

izotonické (izoosmotické) a v bunkách, ktoré sa v ňom nachádzajú, nedochádza k nijakým 
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zmenám. Pre ľudské bunky je izotonickým prostredím 0,9% roztok NaCl (fyziologický roztok) 

a 5% roztok glukózy. 

V prípade, že roztok v mimobunkovom prostredí je koncentrovanejší ako v nej, 

hovoríme o hypertonickom roztoku. Bunky strácajú vodu, následkom čoho sa zmršťujú. V 

rastlinných bunkách dochádza k oddeleniu plazmatickej membrány od bunkovej steny 

(plazmolýza). 

Pokiaľ má roztok mimo bunky nižšiu koncentráciu ako v bunke, je hypotonický. Voda 

preniká do bunky. Živočíšna bunka zväčšuje svoj objem a nakoniec praská, dochádza k cytolýze 

(napr. hemolýza červených buniek). V rastlinných bunkách sa zvýši iba ich turgor (vnútorné 

napätie), nakoľko bunková stena zabraňuje ich prasknutiu. 

Osmotické javy v rastlinnej a živočíšnej bunky prezentuje obrázok 25. 

 
Obr. 25. Osmotické javy v rastlinnej a živočíšnej bunke 

Facilitovaná (uľahčená) difúzia (obr. 26) predstavuje transport látok sprostredkovaný 

bielkovinami plazmatickej membrány. Prebieha bez spotreby energie v smere koncentračného 

gradientu. Tento proces prebieha tak, že látka sa naviaže na transportný proteín na povrchu 

bunky. Ten zmení svoju konformáciu a látka sa uvoľní do cytoplazmy. Takto sa transportujú 

napr. aminokyseliny. 

 
Obr. 26. Facilitovaná difúzia 

Vzhľadom na to, že voda difunduje cez bunkovú membránu veľmi pomaly a v 

obmedzenom množstve, je jej transport zabezpečovaný cez špeciálne vodné kanály – 

akvaporíny. Ide o bielkovinové štruktúry s priemerom menším ako 0,2 nm. Tým je dosiahnutá 

vysoká selektivita – prepúšťa iba vodu. Neprepustí od nej odvodené ióny (H+, H3O
+ a OH–) ani 

malé polárne molekuly ako je napríklad močovina. Predpokladá sa, že cez štruktúru akvaporínu 
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„pretečie“ cca. 2 – 4 . 109 molekúl vody za sekundu. Mechanizmus regulácie týchto kanálov 

nie je v súčasnosti známy. 

Aktívny transport je prenos látok proti koncentračnému alebo elektrochemickému 

gradientu bez pohybu membrány. Tento proces prebieha pomocou energie získanej štiepením 

ATP (adenozíntrifosfát) na ADP (adenozíndifosfát) alebo až na AMP (adenozínmonofosfát). 

Zabezpečujú ho špeciálne transportné systémy (kanály a pumpy), proteínové komplexy, ktoré 

prechádzajú cez membránu. Ide o prísne výberový a riadený proces, nezriedka ovládaný 

receptorom. Existujú dva základné typy aktívneho transportu – primárny a sekundárny. 

Primárny aktívny transport prebieha proti koncentračnému alebo 

elektrochemickému gradientu pričom je potrebná energia získaná hydrolýzou ATP. Tento 

proces sa realizuje prostredníctvom cyklickej fosforylácie (pridanie aniónu PO 2-, často v 

biomedicínskych vedách nazývaného „fosfát“) a defosforylácie (odobratie fosfátu) 

transportného proteínu, ktorá mení jeho konformáciu a tým aj vlastnosti. S tým súvisí aj zmena 

afinity k substrátu – striedavo na vonkajšej a vnútornej strane membrány. Celý priebeh možno 

zhrnúť nasledovne – transportovaná látka (substrát) sa naviaže na fosforylovaný transportný 

proteín, ten sa nasledovne defosforyluje, čím sa otvorí väzbové miesto smerom do cytoplazmy 

a substrát sa uvoľní. Takto v bunke fungujú Na+–K+ pumpa (Na+–K+–ATP–áza), Ca2+ pumpa 

(Ca2+–ATP–áza) a H+ pumpa (H+–ATP–áza). 

Pri sekundárnom aktívnom transporte sa afinita transportného proteínu v 

membráne nemení fosforyláciou, ale naviazaním niektorých iónov (napr. Na+). Z toho vyplýva, 

že tieto proteíny majú dve miesta, jedno na väzbu s iónom a druhé pre transportovaný substrát. 

V prípade že sa ióny a substrát transportujú tým istým smerom, hovoríme o kotransporte (napr. 

Na+ s glukózou). Ak ide o transport opačným smerom, hovoríme o antiporte. 

Okrem uvedených základných typov transportu sa môžu niektoré látky prenášať tzv. 

transportnými (iónovými) kanálmi. Podľa mechanizmu, ktorým fungujú ich rozdeľujeme na: 

 kanály aktivované elektrickými zmenami – sa otvárajú a zatvárajú pri zmene 

membránového potenciálu (napr. sodíkový kanál); 

 kanály aktivované receptormi – zmena priechodnosti kanálu je vyvolaná naviazaním 

hormónu alebo neurotransmiteru na receptor; 

 kanály aktivované mechanickým napätím – otvorenie kanálu je vyvolané zmenou 

mechanického napätia membrány. Sú súčasťou mechanoreceptorov. 

2.2.2.4 Endocytóza a exocytóza 

Transport látok s veľkou molekulovou hmotnosťou sa uskutočňuje endocytózou a 

exocytózou. Obidva procesy sú spojené s aktívnou účasťou cytoplazmatickej membrány, 

pričom dochádza k zmenám jej štruktúry alebo k jej pohybom. 

Endocytóza je proces, pri ktorom sa látky transportujú do buniek. Podľa charakteru 

transportovaných látok rozoznávame pinocytózu (transport najmä rozpustných látok) a 

fagocytózu (transport pevných látok). 

Pri pinocytóze (obr. 27a) sa transportovaná látka dotkne (naviaže sa na receptor) 

plazmatickej membrány, ktorá sa preliači do vnútra bunky. Vzniknutá dutina sa zväčšuje a 

postupne obklopí transportovanú látku. Nakoniec sa uzavrie a vytvorí sa pinocytózový 

mechúrik z membrány, ktorý sa odštiepi a putuje v bunke na miesto ďalšieho spracovania. 

Celistvosť plazmatickej membrány sa obnoví. 

Fagocytóza (obr. 27b) predstavuje transport pevných častíc, napr. pohlcovanie 

baktérií fagocytmi. Bunka vytvára výbežky plazmatickej membrány (pseudopódie), ktorými 

obklopuje transportovaný materiál. Ten sa dostáva do bunky v mechúrikoch a je ďalej 

spracovaný. 

Exocytózou (obr. 28) sa látky transportujú z bunky do mimobunkového prostredia. 

Vylučovaný materiál sa nachádza v mechúrikoch, ktoré väčšinou vznikajú odštiepením z 

endoplazmatického retikula ale najmä z Golgiho aparátu. Mechúrik sa priblíži k plazmatickej 
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membráne, dotkne sa jej a splynie s ňou. Látky, ktoré obsahuje sa tým uvoľnia do prostredia, 

alebo sa membrána obsahujúca potrebné integrálne a periférne bielkoviny stane súčasťou 

cytoplazmatickej membrány. 

 
Obr. 27. a. Pinocytóza; b. Fagocytóza 

 
Obr. 28. Exocytóza 

2.2.3 Medzibunková komunikácia 

Medzibunková komunikácia sa uskutočňuje odovzdávaním informácií (signálov) 

medzi bunkami. Je najčastejšie založená na produkcii, transporte a rozpoznávaní špeciálnych 

chemických látok bunkami. Ovplyvňuje ju priestorová štruktúra molekúl, ktoré nesú 

informáciu (ligandov), ako aj štruktúra a lokalizácia receptorov, ktoré zodpovedajú za 

rozpoznanie signálu bunkou. Aby bola zachovaná presnosť prenosu informácie, je medzi 

signálovou molekulou a receptorom výrazná špecifickosť (afinita). 

Sú dva druhy komunikácie – nervová a látková. Pri nervovej komunikácii sa 

uskutočňuje prenos signálu dopravením informačnej molekuly (mediátoru) výbežkom nervovej 

bunky priamo k cieľovej bunke (napr. nervová alebo svalová bunka). Princíp je v tom, že 

mediátor je zvyčajne málo špecifický a treba ho dopraviť na miesto určenia. Pri látkovej 

komunikácii sa vylučuje špecializovaná informačná molekula (napr. hormón) do telesných 

tekutín. Signál príjmu len tie bunky, ktoré majú na svojom povrchu molekulu príslušného 

receptora. 

Podľa toho, kde je signálová molekula produkovaná a akú cestu musí prejsť k 

receptoru, rozoznávame tri základné typy látkovej komunikácie: 

 endokrinná – signálovými molekulami sú hormóny produkované žľazami s vnútorným 

vylučovaním. Hormóny sa k cieľovým bunkám dopravujú krvou a tkanivovým mokom; 
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 parakrinná – signálové látky vylučujú bunky tkaniva a pôsobia len na bunky v ich okolí. 

Šíria sa tkanivovým mokom a na krátku vzdialenosť (niekoľko mm). Zabezpečujú riadenie 

činnosti a regenerácie tkanív. Veľký význam majú počas embryonálneho vývoja, neskôr 

zabezpečujú koordináciu činnosti a regeneráciu tkanív; 

 autokrinná – v tomto prípade bunka riadi svoju vlastnú činnosť. Správne načasovanie 

niektorých procesov v bunke má zásadný význam (napr. pri riadení bunkového cyklu). 

Príslušné procesy môžu prebehnúť len vtedy, ak bunka syntetizuje príslušnú signálovú 

látku, ktorá sa v nej naviaže na konkrétny receptor alebo pôsobí na inú dôležitú riadiacu 

bielkovinu. 

2.3 Cytoplazma a bunkové organely 

Cytoplazma je základným vnútorným prostredím bunky, vypĺňa obsah bunky a je 

zložená najmä z vody (70 – 80%). Ďalej obsahuje značné množstvo iónov, anorganické a 

organické látky (mastné kyseliny, aminokyseliny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, 

bielkoviny, atď.). Predstavuje polotekutú hmotu, ktorá sa mení zo sólu (tekutina) na gél a 

naopak. Obsah bielkovín a ich náboj viažuci vodu (tzv. hydratačný plášť) najviac ovplyvňuje 

jej viskozitu. Zloženie a viskozitu cytoplazmy si bunka aktívne riadi – v závislosti od 

diferenciácie bunky a procesov, ktoré v nej prebiehajú, ako aj od fázy bunkového cyklu. 

Cytoplazma eukaryotických buniek obsahuje rôzne bunkové organely. Podľa zloženia 

rozlišujeme bunkové organely: 

 membránové, tvorené: 

 jednou membránou (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lyzozómy, 

peroxizómy, vakuoly a iné mechúriky); 

 dvomi membránami (obal jadra, mitochondrie a chloroplasty); 

 zložené z bielkovín – mikrotubuly, mikrofilamenty, intermediárne filamenty, deliace 

vretienko; organely pohybu – bičíky a riasinky; 

 tvorené bielkovinami a nukleovými kyselinami – ribozómy a jadierko. 

2.3.1 Jadro 

Jadro (nucleus) je koordinačným a riadiacim centrom bunky. Obsahuje genetickú 

informáciu, ktorá je zabudovaná v štruktúre molekuly DNA. Vnútorná štruktúra jadra je veľmi 

zložitá a vyznačuje sa vysokou dynamikou procesov, ktoré v nej prebiehajú (počas bunkového 

cyklu sa periodicky mení). Rozoznávame interfázové jadro, ktoré pozorujeme medzi dvoma 

mitotickými deleniami. Druhou formou jeho existencie je mitotické jadro, ktoré počas 

nepriameho delenia buniek morfologicky „zaniká“ a znovu „vzniká“. 

Väčšina eukaryotických buniek obsahuje len jedno jadro. Niektoré bunky jadro 

strácajú v procese diferenciácie (napr. cicavčie erytrocyty). Na druhej strane niektoré bunky 

rastlín alebo jednobunkovcov môžu mať dve alebo viac jadier. 

Jadro je zložené z troch základných častí – jadrovej membrány, jadrovej matrix a 

chromatínu. Integrálnou súčasťou interfázového jadra je aj jadierko (obr. 29a,b). 

Veľkosť jadra sa pohybuje v rozmedzí 4 – 30 µm a závisí od typu bunky, obsahu DNA 

a „veku“ bunky (v mladých bunkách je väčšie ako v starších). Tvar jadra väčšinou závisí od 

tvaru bunky. Najčastejšie je guľovitý. Môže byť však oválny, sploštený, nepravidelný alebo 

segmentovaný. 
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Obr. 29. a. Schéma jadra; b. jadro v transmisnom elektrónovom mikroskope 

2.3.1.1 Jadrový obal 

Obal eukaryotického jadra je tvorený dvomi membránami. Vnútorná membrána 

obaľuje obsah jadra a vonkajšia je v kontakte s endoplazmatickým retikulom, s cytoskeletom a 

s cytoplazmou. Priestor medzi týmito membránami je široký 20 – 80 nm a nazýva sa 

perinukleárny priestor. Obidve membrány na niektorých miestach prechádzajú jedna do 

druhej a vytvárajú jadrové póry. 

Jadrové póry predstavujú zložité otvory v jadrovej membráne s priemerom cca 70 

nm a zaberajú 5 – 25 % plochy povrchu jadra. V ľudských bunkách ich je 3 – 4 tisíc a sú 

umiestnené nepravidelne. Sú tvorené z proteínových vlákien a granúl, ktoré spolu vytvárajú 

pórový komplex (obr. 30a). 

Pri pohľade „z vrchu“ má jadrový pór kruhový tvar. Po jeho obvode sa nachádza 8 

podjednotiek (granuly jadrového pôvodu) a v strede je umiestnená centrálna granula (obr. 30b). 

Tá sa spája s obvodovými podjednotkami prostredníctvom proteínových vlákien, čím vytvára 

diafragmu. Pri pohľade „z boku“ sa jadrový pór skladá z dvoch identických prstencov 

– vonkajšieho a vnútorného (obr. 30c). 

 

Obr. 30. a. Pórový komplex; b. schéma jadrového póru (pohľad z vrchu); c. schéma jadrového 

póru (pohľad z boku) 
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Jadrové póry zabezpečujú aktívny transport látok z jadra do cytoplazmy (najmä RNA 

a podjednotiek ribozómov) a z cytoplazmy do jadra (napr. transport histónov, živín a 

regulačných proteínov). 

2.3.1.2 Jadrová matrix 

Jadrová matrix predstavuje (okrem vnútrojadrovej tekutiny – karyolymfy) 

najdôležitejšiu extrachromatínovú zložku jadra. Skladá sa z lamínov (A, B a C), ktoré tvoria 

proteínovú vrstvu na vnútornej strane vnútornej membrány obalu jadra (tzv. laminu). Z lamínov 

sa skladá aj priestorová sieť zložito usporiadaných vlákien – matrix – ktorá sa skladá z 10 nm 

podjednotiek tvaru písmena Y a je pripojená na laminu (obr. 31). V tejto sieti sú zhustené miesta 

(„križovatky“, tzv. fabriky), v ktorých sú enzýmy a ďalšie proteíny potrebné pre transkripciu 

(tzv. transkriptozómy) a replikáciu (tzv. replikozómy). Hlavnou zložkou jadrovej matrix sú 

lamíny A a C. Podieľajú sa aj na rekonštrukcii vnútornej organizácie jadra v telofáze mitózy. 

Na lamíny B v lamine sa prostredníctvom špecifických proteínov pripájajú 

chromozómy, čím sa podieľajú na ich priestorovom usporiadaní v jadre (každý chromozóm má 

svoj sektor). Lamín B je stále pripojený na vnútornú membránu jadrového obalu, podieľa sa na 

ukotvení ostatných lamínov. Je spojený aj s intermediálnymi filamentami cytoskeletu, čo má 

zásadný význam pri rozpade obalu jadra na ploské mechúriky v prometafáze a jeho 

rekonštrukciu v telofáze bunkového delenia. 

Obr. 31. Jadrová matrix. a. Prierez jadrovou matrix (Nu – jadierko; L – lamina); b. Fabriky v 

jadrovej matrix 

2.3.1.3 Chromatín 

Interfázové eukaryotické jadro je vyplnené zdanlivo amorfnou hmotou – 

chromatínom. Je to hmota chromozómov zložených z lineárnych molekúl DNA, ktoré sú 

spojené z bielkovinami, ktoré môžu byť histónové a nehistónové. Histónové proteíny majú 

štruktúrnu a regulačnú funkciu. Nehistónové majú prevažne regulačnú funkciu a riadia 

vnútornú organizáciu jadra. 

  a  

  b  
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V eukaryotických bunkách rozoznávame dva typy chromatínu – heterochromatín a 

euchromatín (obr. 32). 

Obr. 32. Heterochromatín a euchromatín (TEM) 

Heterochromatín je tvorený kondenzovanými úsekmi chromozómov. Ide o 

transkripčne neaktívny chromatín – gény, ktoré sa tu nachádzajú sa nepoužívajú. Rozoznávame 

fakultatívny (môže byť, podľa potrieb bunky zmenený na dekondenzovaný euchromatín) alebo 

konštitučný (zostáva kondenzovaný). Vytvára denzné zhluky, ktorých pribúda smerom k 

jadrovej membráne, ale môže byť nerovnomerne rozmiestnený po celom jadre. 

Heterochromatín, ktorý sa nachádza pri jadierku sa nazýva perinukleolárny chromatín. Ak sa 

nachádza v štruktúre jadierka hovoríme o intranukleolárnom chromatíne. Podiel 

heterochromatínu v jadre závisí od jej diferenciácie a aktuálneho funkčného stavu. Napríklad 

tzv. („spiaca“) pamäťová bunka (B-lymfocyt) má v jadre prevahu hetorochromatínu. Po jej 

aktivácii začne vyrábať a vylučovať veľké množstvo imunoglobulínov a značná časť jej 

chromatínu sa mení na euchromatín. 

Euchromatín má v mikroskope jemnú, penovitú až fibrilárnu štruktúru, pričom 

takéhoto chromatínu je viac smerom ku stredu jadra a pri transkriptozómoch. Je tvorený 

dekondenzovanými úsekmi chromozómov, v ktorých sú gény dostupné. Je transkripčne aktívny 

a nachádza sa najmä v bunkách s vysokou proteosyntetickou aktivitou. 

2.3.1.3.1 Organizácia chromatínu 

DNA sa v eukaryotických bunkách nachádza vo forme párneho počtu lineárnych 

molekúl. Bielkoviny asociované s DNA a podieľajúce sa na jej ochrane a využití genetickej 

informácie v eukaryotických chromozómoch sa delia na histónové a nehistónové. 

Histónové bielkoviny majú najmä štruktúrnu, ale aj regulačnú funkciu. Sú to 

bázické bielkoviny s kladným nábojom – čo im umožňuje asociovať (viazať sa) s DNA na 

základe opačnej polarity. Histónov je viacero typov, ale pri tvorbe chromatínu 

eukaryotických chromozómov sa uplatňuje päť z nich: H1, H2A, H2B, H3 a H4. Sú 

vývojovo veľmi staré (konzervované) a sú schopné dimerizácie a oligomerizácie. Diméry 

H2A–H2B a H3–H4 vytvárajú tetraméry a ich spojením vzniká oktamér. Obsahujú „helix–

turn–helix“ motívy, ktoré im uľahčujú fixovať DNA, ktorá sa na základe rozdielneho náboja 

okolo nich 1,65 krát obtáča v dĺžke 146 bázových párov. Uvedené počty bázových párov 

(bp) sa v rôznych literárnych prameňoch odlišujú, čo však nič nemení na fakte, že asociácia 

histónov navzájom a s DNA je proces, ktorý prebieha samovoľne, a ktorým históny plnia 
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svoju štruktúrnu funkciu. Navinutím DNA na histonový oktamér vzniká základná funkčná 

a regulačná štruktúra chromatínu – nukleozóm (obr. 33). 

 

Obr. 33. Schéma nukleozómu 

Známy obraz nukleozómov spojených krátkym úsekom DNA (obr. 34) nazývaný 

„korálky na niti“ („beads–on–a–string“) a tvoriaci tzv. 10 nm vlákno je vlastne artefakt, pretože 

v tejto forme sa v prírode nevyskytuje, nakoľko by sa spojovacia DNA zničila. Rozpad 

oktaméru a linearizácia DNA – je to krátkodobá udalosť navodená regulačnými mechanizmami 

pri transkripcii alebo replikácii, ktorá prebieha v obmedzenom rozsahu a je prísne kontrolovaná 

a riadená. 

 

Obr. 34. 10 nm vlákno „korálky na niti“ („beads–on–a–string“) 

Disociácia (rozpad) oktaméru a linearizácia DNA nastáva po cielenej aminoacylácii 

histónov. Jeho reorganizácia je dôsledkom deacylácie histónov. Tento proces možno 

zablokovať metyláciou histónov. Takto sa napĺňa regulačná funkcia histónov – k expresii 

(transkripcii) génu môže dôjsť len po sprístupnení úseku DNA, kde sa gén nachádza. 

S odstupom 20 bp sa na DNA medzi nukleozómami viaže histón H1 (obr. 35). Má 

fixačnú a oligomerizačnú funkciu. Viaže sa na nukleozóm, čím na ňom fixuje DNA. Komplex 

zložený z nukleozómu a H1 sa v niektorých literárnych prameňoch nazýva chromatozóm a 

považuje sa za základnú jednotku chromatínu. 

Molekuly H1 majú schopnosť otáčať sa smerom k sebe a spájať sa navzájom, čím 

vytvárajú dutý kruhový útvar solenoid. Solenoidy (obr. 36) vytvárajú „poschodia“ špirálovej 

štruktúry nazývanej 30 nm chromatínové vlákno (obr. 37). 
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Obr. 35. Väzba H1 na DNA   Obr. 36. Vznik solenoidov a 30 nm 

chromatínového vlákna 

 
Obr. 37. 30 nm chromatínové vlákno 

Chromatínové vlákno je základnou štruktúrnou a funkčnou jednotkou eukaryotického 

chromozómu. Vytvára slučky, ktoré sú pripojené na nehistónové (tzv. skafoldové) proteíny 

chromozómu a jadrovej matrix, čím je určená ultraštruktúra a priestorová konfigurácia 

eukaryotických chromozómov. V euchromatíne sú slučky uvoľnené a môže prebiehať 

transkripcia génov. V heterochromatíne sú slučky kondenzované, čo bráni používaniu 

genetickej informácie, ktorú obsahujú. 

Bázy a vrcholy slučiek 

chroma- tínového vlákna obsahujú 

nekódujúcu DNA v dĺžke 10 – 90kb 

(tisícov párov dusíkových báz). Sú 

vývojovo konzer- vované a sú bohaté 

na páry adenín– tymín. SAR (scaffold 

attachment region) sa pripájajú na 

skafoldové bielkoviny tvoriace 

pozdĺžnu os chro- mozómu a MAR 

(matrix attachment regions) na jadrovú 

matrix (obr. 38). 

 

 

Obr. 38. Slučky 30 nm chromatínového vlákna a oblasti 
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Eukaryotický chromozóm je samostatná jednotka eukaryotického jadrového 

(nukleárneho) genómu. Je tvorený pozdĺžnymi lineárnymi skafoldovými proteínmi, na ktoré sú 

pripojené slučky 30 nm chromatínového vlákna. Chromozómy majú rôznu dĺžku a obsah 

génov, ale majú rovnakú základnú morfológiu (obr. 39) a štruktúru. 

 
Obr. 39. Schéma eukaryotického chromozómu 

Eukaryotický chromozóm je lineárny útvar, ktorá má tri zreteľne odlíšiteľné súčasti – 

centroméru, ramienka a teloméry. 

Centroméra je zúženie na chromozóme (tzv. primárna konstrikcia), ktoré rozdeľuje 

chromozóm na dve ramienka (p a q). Jej poloha môže byť rôzna a tým je aj daná rôzna dĺžka 

ramienok, čo sa využíva pri klasifikácii chromozómov v cytogenetike. Z funkčného hľadiska 

je centroméra miestom na každom zo zdvojených chromozómov (chromatídov), kam sa z 

vonkajšej strany (v G2 fáze bunkového cyklu) pripája bielkovinová štruktúra kinetochor, ktorá 

slúži na pripojenie kinetochorových MT deliaceho vretienka. 

Až objavy ostatných rokov (doteraz v štádiu čiastočných výsledkov a hypotéz) ukázali, 

že centroméra je zložitá štruktúra (obr. 40), ktorá vykazuje u rôznych druhov eukaryotov s tzv. 

monocentromerickými chromozómami (majú len jednu centroméru) veľkú variabilitu. Súčasné 

predstavy o centromére ľudských buniek sú nasledovné: jedná sa o typický príklad sústavy 

rôznych typov sekvencií (poradia báz, ktoré sa opakujú) DNA a na nich – v definovanom poradí 

– asociovaných (pripojených) špecifických proteínov. V centromére je tzv. alfa (mini)satelitná 

DNA troch typov označovaných CEN1, CEN2 a CEN3. Pokračujú distálne za sebou (bez 

prerušenia). Na CEN1 asociuje proteín CENP-A (je to variant histónu H3), na CEN2 proteín 

CENP-B a na CEN3 CENP-C. 

Postupnou asociáciou CENP 1 až 3 (na „svoje“ typy DNA, ku ktorým majú afinitu) 

vznikne predpoklad na pripojenie vnútornej platničky kinetochoru a na ňu sa pripojí vonkajšia 

platnička kinetochoru s koronou (obr. 38). Obidve platničky sa skladajú z viac ako sto rôznych 

druhov proteínov. Tým sa stane kinetochor úplne funkčným a môžu sa na neho (napr. na 

začiatku prometafázy mitózy) pripájať kinetochorové mikrotubuly (KMT) deliaceho vretienka. 

Odhaduje sa, že v našich bunkách obsahuje vonkajšia platnička kinetochoru asi 20 väzobných 

miest pre KMT. 

Na význam správneho zostavenia tohto proteínového sendviča poukazuje aj zistenie, 

že v prípade mutácie alebo delécie (nefunkčnosti alebo chýbania) DNA sekvencie CEN3 

nemôže s ním asociovať CENP-C a teda nedochádza (v centromére tohto chromatídu) k 

vytvoreniu funkčného kinetochoru. KMT sa nemajú kam pripojiť. V anafáze potom: 

 buď cestujú obidva chromatídy k jednému centrozómu (ak sa od seba neoddelia) – čo je 

jeden z mechanizmov vzniku tzv. nondisjunkcie; 

 alebo (ak sa sesterské chromatídy oddelia), „poškodený“ dcérsky chromozóm nemá svoj 

funkčný kinetochor, zaniká v cytoplazme a bude chýbať v novom jadre – toto je jeden z 

mechanizmov tzv. anafázového zaostávania. 
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Obidva typy zlyhania funkcie centroméry a kinetochoru spôsobia zmenu počtu 

chromozómov tzv. monozómiu alebo trizómiu. Dôsledky závisia od typu bunky (pohlavnej 

alebo somatickej), v ktorej nastane. 

 
Obr. 40. Schéma štruktúry centroméry chromatídu 

Ramienka chromozómu sú tvorené lineárnymi skafoldovými proteínmi, na ktoré sa 

pripájajú tzv. SAR úsekmi základne slučiek 30 nm chromatínového vlákna. Ak sú slučky 

relaxované (euchromatín), genetická informácia je dostupná (po odvinutí chromatínového 

vlákna až po linerizáciu DNA). Genetická informácia v kondenzovaných slučkách 

(heterochromatín) nie je prístupná. Vrcholy slučiek sa majú podobné oblasti MAR a pripájajú 

sa na jadrovú matrix. Tieto úseky slučiek sa významne podieľajú na odstraňovaní torzného 

(krútivého) napätia v slučkách 30 nm chromatínového vlákna, ktoré vzniká jeho opakovaným 

rozvíjaním (až po linearizáciu DNA) a zvíjaním (po vytvorenie solenoidov) a môže spôsobiť 

roztrhnutie DNA. SAR a MAR oblasti sú zložené z 10 – 90 kb (tisícov párov dusíkatých báz) 

dlhej nekódujúcej DNA. Na proteínoch matrixu, ale najmä skafoldu chromozómov sa 

nachádzajú zvláštne enzýmy – topoizomerázy. Sú schopné uchopiť DNA, nastrihnúť ju, nechať 

ju „odtočiť“ a potom ju zase spojiť a pripojiť na skafold. Topoizomeráza I (topo-1) nastrihne 

jedno vlákno a potom pridá alebo odoberie jednu (dve) dusíkové bázy – podľa smeru 

odtáčania. Topo-2 nastrihne obidve vlákna a potom pridá alebo odoberie jeden (dva) páry 

dusíkových báz. Keďže ide o nekódujúcu DNA (neobsahuje gény), zmeny v počte dusíkových 

báz (párov) v SAR nemajú negatívne dôsledky, v zmysle mutácií a sú dosť dlhé, aby mohli byť 

nastrihnuté topoizomerázami bez ohrozenia celistvosti chromatínového vlákna.  

Teloméra je koncová časť chromozómu. Vedúce vlákno (reťazec) DNA s orientáciou 

3´- 5´(má voľnú OH- skupinu na treťom uhlíku deoxyribózy) prečnieva cez zaostávajúce 

vlákno (s orientáciou 5´- 3´) a vytvára tzv, t-slučku, ktorou sa vracia späť do dvojvláknovej 

DNA a tvorí tu zvláštnu trojvláknovú štruktúru – tzv. D-slučku (obr. 41). V slučke tvoriacej 

teloméru sú dva hlavné typy motívov (úsekov DNA s definovaným poradím dusíkových báz). 

Prvým typom sú motívy obsahujúce veľa guanín-cytozínových párov, ktoré sú rozpoznávané 
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špecifickými bielkovinami (napr. TRF1, TRF2, tankyráza, TIN2, RAP1 a POT1), ktoré slúžia 

na pripojenie telomér chromozómov na lamín B. 

 
Obr. 41. Schéma DNA v telomére 

Druhým typom sú druhovo vysoko špecifické motívy – v našich bunkách je to 

hexanukleotid TTAGGG – nevyhnutne potrebné pre začatie replikácie DNA (obr. 42). Sú 

miestom, na ktoré sa viaže – v jednej replikácii vedúceho vlákna na každý motív na telomére 

na začiatku a konci každého z chromozómov jeden – tzv. primer, krátky úsek jednovláknovej 

RNA (oligoribonukleotid) s poradím báz AAUCCC. Je rozpoznávaný hlavnou DNA 

polymerázou, ktorá začne replikáciu hneď za týmto primerom. 

Na rozdiel od iných miest, kde sa viažu primery, (napr. pri replikácii zaostávajúceho 

vlákna pomocou tzv. Okazakiho fragmentov) sa úsek DNA, na ktorý sa naviazal tento primer, 

dodatočne nereplikuje. 

 

Obr. 42. Hexanukleotidové motívy TTAGGG v telomérach ľudských chromozómov 

S každou replikáciou sa teda jeden motív TTAGGG pre väzbu primeru (PBS – primer 

binding site) „stráca“. Počet opakovaní tohto PBS je v bunke obmedzený (v našich 

fibroblastoch je napr. prítomný asi 20 krát). Ak už nie je prítomný ani v jednej kópii, nemôže 

sa začať replikácia chromozómov a bunka zaniká apoptózou. Aj preto je teloméra považovaná 

za biologické hodiny bunky, ktoré spôsobia likvidáciu starých, teda potenciálne rizikových 

buniek. 

Telomeráza je enzým (ribonukleoproteín), ktorý má vlastnosti RNA polymerázy a má 

v sebe aj krátky úsek RNA s motívmi AAUCCC, pomocou ktorých dokáže obnovovať 

„stratené“ hexanukleotidy PBS. Tento enzým je aktívny v embryonálnych bunkách, u ktorých 

je potrebná vysoká mitotická (proliferačná) aktivita. Neskôr vo vývoji jedinca je gén pre 

telomerázu utlmený („vypnutý“). Ak – v súvislosti s tzv. malígnou transformáciou bunky – 
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dochádza k aktivácii tohto génu, nádorové bunky sa stávajú „nesmrteľné“, čiže schopné 

neobmedzeného delenia (napr. HeLa bunky). 

Regulácia (riadenie) použitia DNA – replikácie (zdvojenia) a expresie 

(transkripcie) génu sa uskutočňuje tak, že je potrebné najprv DNA linearizovať (odvinúť z 

oktaméru) – a po použití zase obnoviť štruktúru chromatínového vlákna. Napríklad pri 

transkripcii (prepise) sa po odvinutí slučky chromatínového vlákna príslušná regulačná 

bielkovina (transkripčný faktor) naviaže na reportérový oktamér, na ktorom je na DNA 

asociovaná bielkovina H2A.Z, ktorá označuje oblasť prítomnosti génu. Ďalšie regulačné 

bielkoviny spôsobia odpojenie (aminoacyláciou) H1 a disociáciu histónov nukleozómov, ktoré 

sú najbližšie k regulačnej oblasti génu. Tým umožnia linearizáciu úseku DNA a následné 

naviazanie transkripčných faktorov, ktoré zabezpečia prepis tohoto génu. Transkripcia prebieha 

tak, aby bol disociovaný čo najmenší počet chromatozómov, preto sa „po použití” hneď 

obnovujú. 

Nehistónové bielkoviny chromozómu majú prevažne regulačnú funkciu a riadia 

vnútornú organizáciu interfázového jadra. Sú to skafoldové proteíny tvoriace ultraštruktúru 

chromozómov a bielkoviny, ktoré zabezpečujú ochranu teritória chromozómu a dynamiku 

chromatínových slučiek v ňom. 

Skafoldové proteíny sa delia na dve hlavné skupiny – štruktúrne a asociované. 

Štruktúrne proteíny jednak tvoria pozdĺžnu os chromozómu a jednak sú to lamíny 

vnútrojadrovej matrix. 

Proteíny, ktoré tvoria pozdĺžnu os chromozómu, majú vlastnosti lineárnych bielkovín, 

schopných prekladať sa navzájom a tvoriť komplexnejšie vláknité útvary. Príkladom je 

tropomyozín, ktorý sa skladá z dvoch reťazcov usporiadaných do α–helixu. Konce 

tropomyozínu sa môžu navzájom prekladať a vytvárať tak vláknité útvary. Umožňuje to 

zachovávať lineárnu architektúru pozdĺžnej osi chromozómu, na ktorú sa pripájajú slučky 

chromatínového vlákna. Zároveň v profáze a prometafáze zabezpečujú kondenzáciu 

chromozómu tým, že sa navzájom pozdĺžne posúvajú, čím sa chromozóm skracuje a hrubne. 

Nehistónové bielkoviny asociované so skafoldom a jadrovou matrix sa delia do 

štyroch skupín: 

 enzýmy so špecifickou funkciou – napr. topoizomerázy. Ich úlohou je odstraňovať torzné 

(krútivé) napätie v DNA vznikajúce opakovaným stáčaním a odtáčaním (odvíjaním a 

navíjaním) chromatínového vlákna pripojeného na scaffold. Topoizomeráza I nastrihne 

jedno vlákno DNA, nechá odtočiť a pridá alebo uberie jeden pár báz. Topoizomeráza II po 

nastrihnutí oboch vlákien pridá alebo odoberie dva páry báz. SAR a MAR obsahujú 

nekódujúcu DNA, čiže činnosťou topoizomeráz nedochádza k strate informácie; 

 proteíny, ktoré vykonávajú transkripciu a replikáciu. Sú ukotvené v „križovatkách“ 

jadrovej matrix. V jadre nie sú usporiadané symetricky – čím bližšie k stredu jadra, tým 

ich je viac. Úlohou asistenčných proteínov je dopraviť ku nim tie časti chromatínových 

slučiek, ktoré obsahujú gény, ktoré treba transkribovať. To isté platí o poradí, v akom sú 

replikované jednotlivé typy chromatínu; 

 HMG (high mobility group) proteíny sú všadeprítomné jadrové bielkoviny, ktoré regulujú 

a uľahčujú všetky procesy súvisiace s DNA – transkripciu, replikáciu, rekombináciu a 

reparáciu. Viažu sa na DNA a na chromatín a pôsobia ako „konštrukčné prvky“ 

krátkodobých a dlhodobých zmien ich architektúry. Ovplyvňujú aj aktivitu rôznych 

regulačných molekúl, napr. receptorov pre hormóny, p53, HOX-D9 a mnohých 

transkripčných faktorov. Poruchy ich štruktúry a funkcie sa dávajú do súvisu s niektorými 

nádormi, sú cieľom pre niektoré cytostatiká a protilátky proti nim sa vyskytujú pri 

niektorých autoimunitných ochoreniach; 

 proteíny zabezpečujúce teritóriá chromozómov a ich vnútornú organizáciu: 

a) proteíny (insulators), ktoré sa podieľajú na regulácii expresie génov tým, že v teritóriu 

chromozómu alebo v jeho doméne v jadre, riadia vnútornú organizáciu DNA. Zabezpečujú 
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presúvanie chromatínových slučiek obsahujúcich konkrétne gény k stredu jadra – ku 

miestam aktívnej transkripcie – transkriptozómom; 

b) DBF proteíny, ktoré vymedzujú teritóriá („domény“) chromozómov v jadre (tzv. 

domain boundary factors). Bránia náhodným a neželaným interakciám medzi regulačnými 

sekvenciami génov medzi chromozómami navzájom a zároveň umožňujú alebo uľahčujú 

používanie génov vo vnútri teritória (domény) chromozómu. Niektoré z nich bránia 

prenikaniu signálu, ktorý navodzuje vznik heterochromatínu, do aktívnych domén 

chromozómov; 

c) CMM proteíny (cellular memory modules) sú zatiaľ málo preštudované bielkoviny, 

známe u Drosofily melanogaster. Zabezpečujú pamäťové vzorce reorganizácie chromatínu 

(tzv. histone reset), čiže obnovu štruktúrneho a funkčného usporiadania chromatínu v 

jadrách dcérskych buniek, po rozdelení materskej bunky. Predpokladá sa, že majú zásadnú 

úlohu pri zachovaní miery a stupňa diferenciácie bunky. Odborníci očakávajú, že po ich 

preštudovaní bude možné ich odstrániť (potlačiť ich aktivitu) a získať tak nástroj pre 

premenu diferencovanej bunky na totipotentnú, čo napríklad otvorí cestu k príprave 

kmeňových buniek na liečbu pacientov. 

Každý interfázový chromozóm má v jadre vyčlenené svoje teritórium a obsahuje 

zreteľne odlíšené chromatínové domény o veľkosti od 1 Mb. Časti chromozómu zaujímajú v 

teritóriu odlišné pozície – podľa obsahu génov a typu chromatínu. Na gény bohaté oblasti a 

včasne sa replikujúci chromatín sa zhromažďujú zreteľne bližšie k centru jadra. Naopak – na 

gény chudobné oblasti a stredne až neskoro sa replikujúci chromatín sa zhromažďujú na 

periférii jadra. Teritóriá chromozómov vymedzuje tzv. medzichromatínový kompartment, 

ktorý obsahuje rôzne typy nechromatínových domén s enzýmami a inými bielkovinami, napr. 

DBF, transkriptozómy a replikozómy. 

Pre reguláciu expresie génov sú potrebné špecifické interakcie medzi chromatínom a 

medzichromatínovým kompartmentom. Stav transkripcie génov súvisí s ich polohou v teritóriu 

chromozómov. Dynamická zmena polohy chromatínových vlákien a tým aj génov (okrem 

pericentromerického chromatínu) hrá zásadnú úlohu pri aktivácii a utlmovaní transkripcie. 

2.3.1.4 Jadierko 

Integrálnou súčasťou jadra eukaryotických buniek je jadierko – nucleolus (v 

proteosynteticky aktívnych bunkách sa môže nachádzať jadierok viac). Táto funkčná organela 

sa v najväčšom počte vyskytuje v G1 fáze bunkového cyklu, kedy v mladej dcérskej bunke 

prevláda syntéza bielkovín. Najčastejšie má guľovitý útvar s veľkosťou približne 1 – 5 µm. Z 

chemického hľadiska sa v ňom nachádzajú molekuly DNA, RNA a proteíny. Organizuje sa 

okolo častí chromozómov, kde sa nachádzajú najmä gény pre RNA (tzv. NOR). Je miestom 

syntézy rRNA a jej postranskripčnej úpravy. Dochádza v ňom k „montáži“ podjednotiek 

ribozómov, ktoré sú v bunke v G1 fáze potrebné v najväčšom počte. 

V elektrónovom mikroskope rozlišujeme tri základné zložky jadierka: 

 pars granulosa – je zložená z ribonukleoproteínových častíc, ktoré sú prekurzormi 

ribozómov; 

 pars fibrosa – je tvorená jemnými filamentami, ktoré sú uložené tesne vedľa seba. 

Obsahuje prekurzory rRNA; 

 nukleolárny organizátor – miesto v ktorom sa po ukončení mitotického delenia obnoví 

jadierko. 

Podľa usporiadania ribonukleoproteínových granúl rozlišujeme: 

 jadierka s nukleolonémou, ktoré sa v bunkách živočíchov vyskytuje najčastejšie. 

Prebieha v nich aktívna syntéza rRNA; 
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 prstencovité jadierka, ktoré sa vyznačujú tým, že im v centrálnej zóne chýbajú granuly. 

Vyskytujú sa v kľudových bunkách; 

 kompaktné jadierka, ktoré obsahujú málo vláknitých štruktúr. Granuly sú v celom 

jadierku. Sú typické pre embryonálne a malígne transformované bunky. 

Počas bunkového cyklu prekonáva jadierko tzv. jadierkový cyklus. V profáze 

jadierko zaniká. Jeho štruktúra sa obnoví až v telofáze v mieste nukleolárneho organizátora 

(tzv. NOR). Najprv sa vytvorí fibrilárne predjadieko, ktoré sa mení na definitívne jadierko. 

2.3.2 Mitochondrie 

Mitochondrie sú organely nevyhnutné pre život eukaryotických buniek. Prebiehajú v 

nich významné procesy získavania energie pre bunku štiepením sacharidov, lipidov a iných na 

energiu bohatých organických látok. V tejto organele sa nachádza tzv. kompartment týchto 

reakcií. Pojem kompartment sa používa viac v biochemickom písomníctve. Dôvod je historický 

– oveľa skôr bola zistená existencia jednotlivých funkčných biochemických kompartmentov, 

ako bola (v súvislosti s rozvojom elektrónovej mikroskopie) zistená ich lokalizácia v 

jednotlivých organelách. 

V súvislosti s mitochondriami a chloroplastami sa uvádza tzv. teória endosymbiózy. 

Predpokladá sa, že to boli pôvodne vysoko špecializované prokaryotické bunky, ktoré boli 

kedysi dávno endocytózou prijaté do eukaryotických buniek. Svedčia o tom nasledovné 

argumenty: 

 vonkajšia membrána týchto organel sa zložením s ňou asociovaných molekúl podobá na 

cytoplazmatickú membránu. Ich vnútorná membrána má charakter prokaryotickej; 

 majú vlastnú genetickú informáciu vo forme (redukovaného) prokaryotického 

chromozómu; 

 majú vlastné ribozómy, ktoré sú prokaryotického typu; 

 dokážu si syntetizovať niektoré stavebné proteíny (iné sú však kódované v bunkovom 

jadre). 

Tvar mitochondrií je zvyčajne oválny, ale môže byť veľmi rozmanitý – napr. vo 

výbežkoch nervových buniek majú vláknitý tvar. Mitochondrie môžu mať v bunke rôzny počet. 

Ich počet je priamo úmerný intenzite energetického metabolizmu bunky. Tvorené sú dvomi 

biologickými membránami (obr. 43). Vonkajšia tvorí obal. Vnútorná je zriasená a vytvára tzv. 

mitochondriálne kristy, ktoré zväčšujú jej povrch. Na vnútornej membráne je lokalizovaný 

enzýmový systém (H+ATPáza), ktorý je zodpovedný za tzv. vnútrobunkové dýchanie 

(oxidatívna fosforylácia). Tu prebieha rozklad glukózy a uvoľnená energia sa viaže do molekúl 

ATP (ADP + E = ATP). Okrem toho sú tam ďalšie enzýmy, napr. cytochrómy, NADH 

dehydrogenáza, atď. 

Obr. 43. Schéma a elektrónmikroskopická snímka mitochondrie 
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Priestor medzi kristami je vyplnený mitochondriálnou matrix, ktorá je tvorená 

fosfolipoproteínmi a nachádzajú sa tu ióny vápnika a horčíka. Okrem toho sa tu nachádzajú 

enzýmy cyklu kyseliny citrónovej (Krebsov cyklus). 

Mitochondrie majú vlastnú cirkulárnu DNA a ribozómy prokaryotického typu. To im 

umožňuje autoreprodukciu a syntézu vlastných bielkovín. Väčšina hmoty mitochondriálnych 

enzýmov je však kódovaná jadrovými génmi. Sú syntetizované na endoplazmatickom retikule 

bunky, upravované v endoplazmatickom retikule a kompletizované v jej Golgiho aparáte. 

Následne sú dopravené do mitochondrií, kde sú doplnené o bielkoviny syntetizované v 

mitochondriách a stavajú sa funkčnými. Mechanizmus, akým mitochondrie „odložili“ časť 

svojich génov do jadra nie je doteraz presne známy. 

2.3.3 Chloroplasty 

Chloroplasty sú ďalšími organelami eukaryotických buniek, ktoré sú zložené z dvoch 

biologických membrán. Vyskytujú sa len u zelených rastlín. Obsahujú chlorofyl a prebieha v 

nich fotosyntéza (premena energie svetla na energiu chemických väzieb v glukóze). Podobne 

ako mitochondrie majú vlastnú genetickú informáciu a ribozómy – prokaryotického typu. 

2.3.4 Endoplazmatické retikulum 

Endoplazmatické retikulum (EPR) je sústava rúrok, cisterien a plochých 

mechúrikov z biologickej membrány (obr. 44). Úzko komunikuje s jadrom a prostredníctvom 

vysielaných mechúrikov s Golgiho aparátom a cytoplazmou – je teda súčasťou tzv. 

intracelulárneho transportného systému. EPR je charakteristické tým, že tu prebiehajú 

syntetické procesy. Z morfologického a funkčného hľadiska rozoznávame dva typy 

endoplazmatického retikula. Hladké EPR, ktoré je miestom syntézy cukrov a tukov (vrátane 

súčastí biomembrán), steroidných hormónov a cholesterolu. Významná je aj detoxikačná 

funkcia hladkého EPR – ak je intoxikácia bunky prílišná, navodí sa apoptóza (raidená tichá 

smrť bunky). V bunkách svalov sa nachádza zvláštna forma hladkého endoplazmatického 

retikula – sarkoplazmatické retikulum. Zabezpečuje transport katiónov Ca2+, ktoré sú 

nevyhnutné pre kontrakciu svalov. 

 

Obr. 44. Schéma endoplazmatického retikula a Golgiho aparátu 
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Drsné endoplazmatické retikulum (obr. 45) obsahuje na svojom povrchu ribozómy 

a je miestom syntézy bielkovín. Vytvorená bielkovina vstupuje do jeho vnútra (lúmenu) a tu je 

po prvýkrát upravovaná. Na ďalšie spracovanie je v mechúriku z membrány transportovaná do 

Golgiho aparátu. 

Pomer drsného a hladkého EPR v konkrétnej bunke závisí od jej funkcie a produktov, 

ktoré vytvára. 

 

Obr. 45. Drsné endoplazmatické retikulum (TEM) 

2.3.5 Golgiho aparát (komplex) 

Je tvorený sústavou plochých cisterien (obr. 44) z biologickej membrány, ktoré sú 

asociované so sústavou mechúrikov, ktoré sa z nich oddeľujú. Názov organely pochádza od 

Camilla Golgiho, ktorý ho na konci 19. storočia v neurónoch opísal (pomocou Cajalovej 

metódy vizualizácie membrán v svetelnom mikroskope ich impregnáciou striebrom) ako 

„apparato reticulare interno“. Rozlišujeme na ňom tri štruktúrne súčasti: 

 sakuly – sploštené mechúriky, ktoré sa od centrálnej časti smerom k okrajom rozširujú. 

Väčšinou sú polooblúkovito zahnuté, čiže jedna strana je konvexná (cis-strana) a druhá je 

konkávna (trans-strana); 

 vezikuly – mechúriky, ktoré obaľujú bielkoviny vyprodukované v drsnom 

endoplazmatickom retikule a privádzajú ich ku cis-strane Golgiho aparátu, s ktorou 

splývajú a odovzdávajú tu svoj obsah. Používa sa aj pojem prichádzajúce vezikuly; 

 kondenzujúce vakuoly – mechúriky obsahujúce spracované bielkoviny. Oddeľujú 

(„odškrcujú“) sa z trans-strany Golgiho aparátu. Používa sa aj pojem odchádzajúce 

vezikuly. 

Diktyozóm bol pôvodne názov pre Golgiho aparát u rastlinných buniek, Dnes sa 

považuje za funkčnú podjednotku zloženú z 3 – 10 mechúrikov. Niektorí autori považujú 

Golgiho aparát za množinu všetkých diktiozómov. 

Golgiho aparát má dve hlavné funkcie. Prvou je pokračovanie posyntetickej úpravy 

látok, vyrobených v ER, najmä potranslačnú úpravu bielkovín (napr. glykozylácia, fosforylácia 

atď.) a ich zoskupovanie do vyšších komplexov (napr. enzýmov). Na cis-stranu prichádzajú 

molekuly syntetizované na endoplazmatickom retikule, zvyčajne zabalené do transportného 

mechúrika. Vo vnútri Golgiho aparátu pokračuje ich posyntetická úprava. Z trans-strany 

odchádzajú vo forme mechúrikov (vezikúl) do cytoplazmy. Niektoré z nich zostávajú v 

cytoplazme bunky ako mechúrikové organely (napr. lyzozómy). Druhou funkciou Golgiho 

aparátu je účasť na dopravnom systéme bunky – ostatné mechúriky sú po vláknach cytoskeletu 
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a za pomoci tzv. „motorických“ proteínov transportu vezikúl, dopravované k niektorým 

membránovým organelám (napr. k mitochondriám) alebo k cytoplazmatickej membráne. Tento 

transport vyžaduje energiu (najmä z GTP) a je špecifický (na princípe ligand-receptor). Po 

dotyku s cieľovou (napr. cytoplazmatickou) membránou sa transportný mechúrik stane jej 

súčasťou. Jeho obsah sa v dôsledku splývania membrán dostáva z neho von (napr. do 

mimobunkového prostredia), alebo je dôležitá samotná membrána mechúrika (v rámci 

recyklácie membrán). 

2.3.6 Lyzozómy a ďalšie mechúriky 

Lyzozómy sú mechúriky z jednej biologickej membrány, ktoré vznikajú odškrtením z 

Golgiho aparátu ako tzv. primárny lyzozóm. Obsahujú rozkladné enzýmy – napr. hydrolázy 

na štiepenie bielkovín. 

Po spojení s nepotrebnou organelou (obr. 46) alebo pinocytózovým (fagocytózovým) 

mechúrikom vzniká sekundárny lyzozóm a lyzozómové enzýmy rozložia obsah týchto 

štruktúr (obr. 47). Lyzozómy sú potom aj zásobníkmi odpadových látok v bunke a 

recyklačnými jednotkami. Existujú aj terciárne lyzozómy (tzv. reziduálne telieska), ktoré už 

nie su schopné ďalej spracovať substrát, pričom môžu byť v bunke skladováné alebo vylúčené 

exocytózou. Pri poruche ich funkcie (účinnosti enzýmov, ktoré obsahujú) vznikajú tzv. „LSD 

– lysosomal storage diseases“ – ochorenia z hromadenia nestráviteľných zvyškov v bunke 

(napr. mukopolysacharidózy). Z medicínskeho hľadiska je veľmi dôležité, že pri rozpade 

lyzozómov dochádza k uvoľneniu tráviacich enzýmov a k samonatráveniu (autolýze) bunky a 

k poškodeniu buniek v okolí (tzv. nekróza), ktoré vedie k rozkladu tkaniva a je na začiatku 

mnohých patologických procesov. 

 
Obr. 46. Lyzozóm rozkladá mitochondriu (TEM) 

 
Obr. 47. Schematický prehľad funkcií lyzozómov 

V rastlinných bunkách a u niektorých prvokov plnia funkciu lyzozómov a mnohé iné 

úlohy vakuoly obsahujúce enzýmy, ktoré sú u živočíchov oddelené v samostatných 

mechúrikoch . 

Peroxizómy patria k širokej rodine mechúrikov z membrány v cytoplazme (tzv. 

mikrotelieska), s veľkosťou 0,15 – 1,5 µm. Sú dva druhy peroxizómov, ktoré sa odlišujú 

veľkosťou a aj funkciou. Malé (do 25 µm v priemere) a vyskytujú sa vo všetkých bunkách 
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cicavcov. Veľké peroxizómy majú hlavne detoxikačnú úlohu a vyskytujú sa najmä v bunkách 

pečene a obličiek. Majú zvyčajne okrúhly tvar a skôr ako bola opísaná ich morfológia a 

lokalizácia v bunke, bol známy ich kompartment pozostávajúci z prevažne oxidačných 

enzýmov. Peroxizómy vznikajú najmä oddelením z Golgiho aparátu. Vzhľadom na vysokú 

aktivitu enzýmov podieľajúcich sa na detoxikácii (rozklade škodlivých látok a následne 

vznikajúceho H2O2), glukoneogenéze, metabolizme lipidov a steroidov, majú „životnosť“ len 

niekoľko dní a „po použití“ zanikajú za niekoľko minút autofágiou (samonatravovaním) alebo 

autolýzou (rozpustením organely v okolitej cytoplazme). Enzýmy, ktoré sú v týchto organelách, 

sú kódované tzv. PEX génmi a pri ich mutáciách vyvolávajú rôzne metabolické ochorenia – 

napr. mutácia PEX1 pri tzv. Zellwegerovom syndróme. 

2.3.7 Cytoskelet 

Cytoskelet (obr. 48) je vnútorná funkčná a dynamická kostra eukaryotických buniek. 

Podieľa sa na formovaní tvaru bunky, rozložení organel a na vykonávaní niektorých činností v 

bunkách (napr. pohyb, kontrakcia a pod.). Cytoskelet sa skladá z bielkovinami tvorených 

mikrotubulov, mikrofilamentov, intermediárnych filamentov a mikrotrabekúl, pričom každá z 

nich má inú funkciu. 

Mikrotubuly sú rovnaké u všetkých eukarytov. Sú to dlhé, pevné, duté rúrky s 

priemerom 25 nm, ktoré sa skladajú z molekúl tubulínu (dimérov zložených z monomérov α a 

β). Polymerizáciou a depolymerizáciou (pridávaním alebo odoberaním tubulínových dimérov) 

sa mikrotubuly predlžujú alebo skracujú. Podieľajú sa na transporte mechúrikov medzi EPR, 

Golgiho aparátom a cytoplazmatickou membránou. Závažnú úlohu majú ako súčasť vlákien 

deliaceho vretienka pri pohybe chromozómov počas delenia bunky. Podieľajú sa aj na štruktúre 

centriolov. 

Mikrofilamenty sú tenké (priemer 7 nm) filamenty (vláknité útvary) helikálnej 

štruktúry, zložené z globulárnej bielkoviny aktínu, na ktoré sú pripojené proteíny myozínu – 

spolu (zasúvaním sa) vytvárajú kontraktilný systém svalových buniek. 

Intermediárne filamenty sú tenké vlákna (s priemerom 10 nm), ktoré nemajú 

schopnosť kontrakcie. Patria sem napríklad lamíny jadrovej matrix, keratín epitelov, vimentíny 

medzibunkovej hmoty (ECM) spojív – siete proteínov spájajúcich bunky a neurofilamenty 

(transportný systém v nervových bunkách). Poskytujú bunke odolnosť na ťah a tlak. Zároveň 

sa podieľajú na rozložení organel a inklúzií v rámci bunky. 

Mikrotrabekuly sa pokladajú za vlastnú kostru bunky. 

Z cytoskeletu sú odvodené aj pohybové organely niektorých eukaryotických buniek, 

napr. bičíky a riasinky. 

Z bielkovín je zložená aj pre bunkové delenie významná štruktúra kinetochor. Ide o 

bielkovinový komplex, ktorý sa pripája na centroméru chromozómov (chromatidov) a v 

priebehu bunkového delenia umožňuje samovoľné napojenie tubulínových vlákienok deliaceho 

vretienka. 

 
Obr. 48. Cytoskelet bunky 
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2.3.8 Centrozóm 

Centrozóm je štruktúra eukaryotických buniek, ktorá má za úlohu ukotviť mikrotubuly 

(MT) a riadiť ich dynamiku – predlžovanie a skracovanie. Túto štruktúru poznáme v dvoch 

podobách – ako tzv. bazálne teliesko lokomočných orgánov (bičíkov a riasiniek); a ako 

organelu, ktorá riadi procesy súvisiace s pohybom chromozómov počas delenia eukaryotickej 

bunky a vytvorenia priestorových podmienok pre vznik dcérskych buniek (cytokinézu). 

V interfáze bunkového cyklu sa centrozóm nachádza v blízkosti jadra (obr. 49). Skladá 

sa z dvoch komplexov na seba kolmých deviatich trojíc tubulínových vlákien (centriolov). V 

okolí centriolu sa (v elektronmikroskopickom obraze) nachádza denzná centrosféra, bez 

zreteľnej vnútornej štruktúry. Z nej vychádza tzv. astrosféra – MT, ktoré sú základom deliaceho 

vretienka (smerujú k jadru) a MT, ktoré sú orientované smerom k cytoplazmatickej membráne. 

Obr. 49. Centrozóm 

Centrozóm má zásadný význam pre priebeh bunkového delenia. Pred delením bunky 

(v G2 fáze) sa centrozóm zdvojí. Centrozóm je organela, z ktorej „vyrastajú“ kinetochorové a 

nekinetochorové MT (vlákna deliaceho vretienka). Kinechorové MT sa viažu na kinetochory v 

centromérach chromozómov. Môžu sa predlžovať (polymerizáciou tubulínových dimérov) a 

skracovať depolymerizáciou – umožňujú tak pohyb chromozómov v mitóze. Nekinetochorové 

MT sa môžu len predlžovať (a posúvať sa po sebe), čím si v mitóze plnia úlohu pri posúvaní 

centrozómov na najväčšiu možnú vzdialenosť v bunke, teda na „póly“. Po rozdelení bunky 

zostane v každej dcérskej bunke funkčný centrozóm so základom oboch typov MT, čím je 

potenciálne pripravená na začatie ďalšieho bunkového delenia. 

2.3.9 Ribozómy 

Patria veľkosťou k najmenším bunkovým organelám (ich veľkosť je približne 20 nm), 

ale sú nepostrádateľné, pretože v nich prebieha proteosyntéza. Skladajú sa z veľkej a malej 

podjednotky, ktoré sa spájajú len počas translácie (samotnej syntézy bielkovín). Podjednotky 

sú tvorené bielkovinami a ribozómovými RNA (obr. 50). Podjednotky aktívneho ribozómu sa 

do seba čiastočne zasunú – preto nie je hodnota gravitačnej denzity celého ribozómu 

jednoduchým súčtom denzít podjednotiek. Aktivácia ribozómu a jeho činnosť sú opísané v 

kapitole o translácii. 

Prokaryotické ribozómy sú menšie, ich gravitačná denzita je 70S (Svedbergove 

jednotky, určujúce rýchlosť sedimentácie v gradiente hustoty pri ultracentrifugácii). 

Nachádzajú sa iba voľne v cytoplazme prokaryotických buniek. Skladajú sa z troch typov rRNA 

a 52 bielkovín. 

  Jadro  

  Centrozóm  
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Ribozómy eukaryotických buniek sú väčšie a majú gravitačnú denzitu 80S. Sú zložené 

zo štyroch typov rRNA a 82 bielkovín. Nachádzajú sa aj voľne v cytoplazme, ale prevažná 

väčšina z nich sa podieľa na tvorbe drsného EPR. To umožňuje eukaryotickej bunke efektívne 

riadiť priebeh proteosyntézy (obr. 51). Eukaryotický ribozóm sa aktivuje v cytoplazme, kde aj 

začne syntetizovať proteín. Na jeho začiatku je tzv. signálna sekvencia, ktorá je uniformná (1. 

až 5.). Zatiaľ málo známym mechanizmom je ribozóm dopravený k povrchu EPR a tam sa 

pripojí malou podjednotkou k príslušnému receptoru na povrchu EPR. V blízkosti receptoru je 

v EPR otvor („pór“), ktorý rozpozná signálna sekvencia bielkoviny a vkĺzne do neho – takto sa 

syntetizovaný proteín dostane do lúmenu EPR (6). Následne je signálna sekvencia odpojená 

(7). Proteín je potom buď v EPR ďalej upravovaný, alebo zostane v membráne a stane sa 

integrálnym proteínom. Po ukončení translácie sa ribozóm disociuje na dve samostatné 

jednotky (8). 

Obr. 50. Prokaryotický a eukaryotický ribozóm 

Obr. 51. Schéma pripojenia ribozómu na endoplazmatické retikulum 

V eukaryotických bunkách sa nachádzajú aj ribozómy prokaryotického typu a to v 

mitochondriách a chloroplastoch. Na nich si tieto organely syntetizujú vlastné bielkoviny 

potrebné na aktiváciu ich enzýmov a autoreprodukciu týchto organel. 

Typ 

Prokaryotický 

rRNA Proteíny 

50 S 
70 S 

31
 

30 S 21 

Eukaryotický 

60 S 
80 S

 

40 S 

28 S  (4718 b) 

5,8  S  (160 b) 

5 S (120 b) 

18 S (1874 b) 

49 

33 

23 S (2904 b) 

5 S (120 b) 

 
16 S (1542 b) 
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3 Reprodukcia buniek 

Jednou zo základných charakteristík bunky je schopnosť autoreprodukcie – delenia sa. 

Delenie je záverom za sebou nasledujúcich procesov, ktoré nazývame bunkový cyklus. V 

mnohobunkových organizmoch nejde len o pribúdanie počtu buniek, ale aj o ich štruktúrnu a 

funkčnú špecializáciu, ktorá je dôsledkom diferenciácie. Pre život nevyhnutným procesom je 

regenerácia (obnova) tkanív, ako aj procesy hojenia, ktorých základom je delenie a diferencia 

buniek. 

To, či sa bude bunka deliť, závisí nielen od jej stavu ale aj od vonkajších podmienok 

a vplyvu stimulujúcich alebo inhibujúcich faktorov. Podľa priebehu a výsledkov rozoznávame 

tri typy delenia (reprodukcie) buniek – amitózu, mitózu a meiózu. 

Amitóza (delenie priame) sa uskutočňuje hneď po zdvojení DNA a je typickým 

spôsobom delenia prokaryotických buniek. Baktérie majú jednoduchú organizáciu genómu, 

preto je ich delenie veľmi rýchle. 

Mitóza je nepriame delenie, nakoľko medzi replikáciou (zdvojením) DNA a 

samotným delením (vznikom dcérskych buniek) je obdobie G2 fázy bunkového cyklu. Tento 

spôsob delenia je u mnohobunkových organizmov štandardným, pretože poskytuje záruku 

genetickej identickosti (úplnej zhody) dcérskych buniek. 

Meióza (delenie redukčné) je nevyhnutná súčasť procesu vzniku pohlavných buniek 

(gamét), ktoré majú polovičný počet chromozómov (z každého typu chromozómu po jednom 

kuse). Splynutím gamét pri oplodnení (fertilizácii), sa obnoví pôvodný diploidný počet 

chromozómov, ktorý je špecifický pre konkrétny druh. Podrobnosti o meióze a dôsledkoch jej 

porúch sú uvedené v kapitole o cytogenetike druhej časti učebného textu. 

V nasledujúcom texte sa budeme venovať len bunkovému cyklu a mitóze u 

eukaryotických buniek mnohobunkových organizmov. Problematika regulácie bunkového 

cyklu a meiózy je podrobne rozpracovaná v učebnici „Lekárska biológia a humánna genetika 

2“. 

3.1 Bunkový cyklus eukaryotických buniek 

Bunkový cyklus sa skladá z dvoch hlavných období – z interfázy a M-fázy (samotná 

mitóza). 

Jednotlivé etapy bunkového cyklu nasledujú za sebou (obr. 52). Na riadení tohoto 

procesu v bunke sa podieľa komplex regulačných bielkovín, ktoré sú kódované tumor 

supresorovými génmi (majú kontrolnú funkciu) a protoonkogénmi (stimulujú delenie). 

Poruchou ich normálnej funkcie môže nastať deregulácia bunkového cyklu a následná malígna 

transformácia bunky, čiže jej premena na bunku nezávislú (rakovinovú). Každá etapa (fáza) 

bunkového cyklu má svoje kontrolné obdobie (uzol), v ktorom sa interakciou molekúl 

vyhodnotí súčasný stav, prebiehajúce procesy a dá sa povolenie pre pokračovanie do ďalšej 

fázy cyklu. Ak sú zistené problémy, je v každej fáze možné cyklus zastaviť (tzv. arrest) a 

vykonať opravy, prípadne bunku zničiť. Od G1 do konca G2 fázy mitózy ide o ochranu kvality 

DNA, v M-fáze ide o kvantitu – aby mali obidve dcérske bunky rovnaký (správny) počet 

chromozómov. 

Dĺžka trvania bunkového cyklu je geneticky daná a súvisí s telomérami chromozómov, 

ale vplývajú na ňu rôzne signálové molekuly z okolia, ako aj z bunky samotnej. U jednotlivých 

typov buniek rôznych tkanív sa odlišuje. 

Interfáza je obdobie medzi dvomi deleniami a skladá sa z fáz G1, S a G2. Jej trvanie 

je rôzne a závisí od typu bunky a obdobia života jedinca. Tradičný názov tohto obdobia v živote 

bunky má pôvod v metodických možnostiach príslušnej doby – v jadre sa okrem mitózy nedeje 

žiadny proces pozorovateľný v klasickom svetelnom mikroskope. Interfáza bola chápaná ako 

prestávka medzi dvomi mitózami. 
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Obr. 52. Schéma bunkového cyklu 

Fáza G1 interfázy začína po skončení predchádzajúcej mitózy. Je charakterizovaná 

intenzívnou syntézou bielkovín. Počas nej, v tzv. G0 fáze, bunka rastie a diferencuje sa, aby 

mohla plniť špecializované funkcie. Z určitého uhlu pohľadu možno považovať G0 fázu za 

zmysel celého bunkového cyklu – v organizme vznikla nová bunka, ktorá pracuje pre tkanivo 

(organizmus). Podstatou diferenciácie je alternatívne používanie genetickej informácie. 

Podrobnosti sú uvedené v druhom diele, v kapitole o genetike vývoja. Dĺžka jej trvania je 

najvariabilnejšou súčasťou interfázy. U embryonálnych buniek je krátka a naopak u starších 

jedincov je dlhšia. Pokiaľ sa bunka ďalej nebude deliť (napr. zrelý ľudský erytrocyt) stáva sa 

táto fáza poslednou – takéto bunky nazývame terminálne diferencované. U malígne 

transformovaných buniek sa so stúpajúcou zhubnosťou trvanie G1 fázy skracuje. 

Na konci G1 fázy je tzv. hlavný kontrolný uzol bunkového cyklu, v ktorom sa 

rozhoduje, či bude cyklus pokračovať. Ak bude, je v tomto období života bunky potrebné 

skontrolovať a opraviť poškodenia DNA. Ak je mutácií toľko, že sa oprava nestihne v 

definovanom časovom limite, ochranné mechanizmy navodia „tichú“ bunkovú smrť 

(apoptóza). Toto opatrenie je primárnou ochranou organizmu pred hromadením sa mutácií v 

bunkách a následnému vzniku rakovinových buniek. Kľúčovou molekulou tohto kontrolného 

uzla je proteín rb1, ktorý blokuje rodinu génov (E2F), ktoré kódujú väčšinu bielkovín 

potrebných na replikáciu DNA. Ak je rb1 odstránený, uvedené gény možno transkribovať a 

vyrobiť príslušné bielkoviny – môže sa začať S-fáza bunkového cyklu. 

Fáza S (syntetická) je obdobím, v ktorom dochádza k zdvojeniu (semikonzervatívnej 

replikácii) jadrovej DNA. Začína na telomére chromozómu, naviazaním primeru na 

hexanukleotid TTAGGG (viď časť o chromozóme). Vzhľadom na dĺžku DNA v jadre (u žien 

približne 2 m), na organizáciu chromatínu (nukleozómy atď.) a jeho remodeláciu (odtáčanie a 

stáčanie), ako aj na procesy priebežnej kontroly replikácie a opravy vznikajúcich chýb, ide o 

najdlhšiu fázu bunkového cyklu, aj keď sa replikácia uskutočňuje na mnohých miestach 

súčasne. Na jej konci je každý chromozóm zdvojený, čiže sa skladá z dvoch identických 

sesterských chromatídov. Vytváranie dvoch nových chromatínových vlákien a formovanie 

chromatídov nasleduje plynule – hneď po replikácii každého z reťazcov DNA. Medzi novými 

reťazcami DNA oboch chromatidov sa bielkovinami Scc1 a Scc3 (kohezínmi) vytvárajú, 

spojenia, ktoré neskôr (do anafázy) spájajú aj chromatidy. 

Fáza G2 je relatívne krátkym obdobím prípravy na mitózu a je v ňom ďalší kontrolný 

uzol bunkového cyklu. V bunke sa predovšetkým musí po replikácii, skontrolovať DNA a 

opraviť prípadné chyby. Kľúčovým proteínom je fosfatáza cdc25, ktorá „odbrzdí“ interfázu a 

umožní prechod do M-fázy. V tomto období je potrebné pripraviť nevyhnutné bielkoviny, 
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najmä tubulín, ako aj dostatočné energetické zdroje. V tejto fáze dochádza k zdvojeniu 

centrozómu. Ku „novému“ centrozómu sa vytvára aj tzv. astrálny komplex a základy 

nekinetochorových mikrotubulov (obr. 53). Na centromére každého chromatídu sa vytvára 

funkčný kinetochor. Zároveň dochádza k presunu ukotvenia telomér na laminu – chromozómy 

sa presúvajú do jednej roviny, čo indikuje predstavu, že pohyb chromozómov počas mitózy sa 

uskutočňuje fakticky v ploche. Príprava mechanizmov potrebných na samotnú mitózu teda 

prebehne v čase, kedy ešte v svetelnom mikroskope nemožno zistiť, že sa blíži začiatok mitózy. 

 
Obr. 53. Schéma G2 fázy interfázy 

M fáza – samotná mitóza je časťou bunkového cyklu, v ktorej sa uskutoční rozdelenie 

jadra (karyokinéza) a následne aj celej bunky (cytokinéza). Po prvý krát ju opísal (1887 – 1880) 

a názov jej dal Walther Flemming, profesor anatómie v Kieli. 

Mitóza sa klasicky členila na štyri fázy – profázu, metafázu, anafázu a telofázu. Z 

funkčného hľadiska bola pred metafázu zaradená prometafáza. 

V profáze (obr. 54) začína kondenzácia chromatínu – chromozómy postupne 

nadobúdajú vláknitý tvar. Jadierka zanikajú. Jadrový obal nie je porušený. Centrozómy sa od 

seba oddelia a začínajú sa predlžovať nekinetochorové mikrotubuly (NKMT), ktoré (oproti 

sebe) vychádzajú z každého z nich. Predlžovanie NKMT sa uskutočňuje polymerizáciou 

dimérov bielkoviny tubulínu. NKMT po sebe kĺžu, za pomoci motorických proteínov 

(kinezínov). Centrozómy sú tak v cytoplazme tlačené na opačné strany (póly) bunky, až sa 

mikrotubulmi astrosféry dotknú vnútornej strany cytoplazmatickej membrány. Takto sa vytvára 

včasné deliace vretienko, zložené zatiaľ len z NKMT. 

 
Obr. 54. Schéma profázy 

V prometafáze (obr. 55) dochádza fosforyláciou lamínov k dezintegrácii jadrovej 

matrix a uvoľneniu chromozómov (chromatídov) s väzby na laminu. Obal jadra opticky 
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„zaniká“ – rozpadáva sa na menšie ploché mechúriky, prichytené cez lamín B na intermediárne 

filamenty cytoskeletu. Fragmentácia obalu jadra je typickým znakom začatia profázy. 

Ukončuje sa presúvanie centrozómov k pólom. Pokračuje kondenzácia chromozómov, ktoré je 

možné zreteľne vidieť ako paličkovité (vláknité) útvary. Začína sa aj proces oddeľovania sa 

sesterských chromatídov od seba, a to od telomér, smerom k centroméram. Zároveň z každého 

centrozómu „vyrastajú“ kinetochorové mikrotubuly (KMT), ktoré sa polymerizáciou 

tubulínových dimérov predlžujú, vnikajú do oblasti, kde bolo predtým jadro a hľadajú 

kinetochory chromatidov, aby sa na ne pripojili. Na KMT sa rozlišuje plus koniec, ktorým je 

KMT pripojený do kinetochoru a mínus koniec, ktorým je pripojený na centrozóm. Keď sú 

kinetochorové mikrotubuly pripojené (z príslušnej strany) na kinetochor každého chromatídu 

zdvojeného chromozómu, KMT sa začínajú podľa potreby predlžovať a skracovať, aby 

dopravili každý zdvojený chromozóm do centrálnej (ekvatoriálnej) roviny bunky. Pri sledovaní 

mitózy v bunkách kultivovaných in vitro možno vidieť, ako sa niektoré chromozómy pohybujú 

zdanlivo chaoticky. Dosiahnutie „rovnováhy síl“ tlaku a ťahu KMT (aby bol každý zdvojený 

chromozóm dopravený do stredu bunky) trvá určitý čas a preto je prometafáza najdlhším 

úsekom mitózy. 

 
Obr. 55. Schéma prometafázy 

Metafáza (obr. 56) je relatívne krátke obdobie, v ktorom sú zdvojené chromozómy 

posunuté do ekvatoriálnej (rovníkovej) roviny, do tzv. metafázovej platne, ktorá je uprostred, 

medzi polohou centrozómov. Centrozómy sú už vytlačené na najväčšiu možnú vzájomnú 

vzdialenosť od seba v bunke (na „póly“). Všetky kinetochory sú obsadené KMT. Kohezíny 

medzi chromatídmi sú už (enzýmom separáza) odstránené, okrem úsekov medzi centromérami 

chromatídov. Preto majú metafázové chromozómy tvar písmena X. Tým sú splnené podmienky 

pre aktiváciu tzv. anafázu promujúceho komplexu (APC) – dokončí sa oddelenie sesterských 

chromatídov a spustí sa anafáza – mitóza môže pokračovať. Mechanizmus je podrobne opísaný 

v druhej časti učebných textov. 

 
Obr. 56. Schéma metafázy 
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Počas anafázy (obr. 57) prebiehajú paralelne dva procesy, v závislosti od toho, ktoré 

mikrotubuly sa skracujú. V anafáze A sa depolymerizáciou skracujú KMT, ktoré jednotlivé 

chromatídy, teraz už ako samostatné dcérske chromozómy, priťahujú k tomu centrozómu, z 

ktorého vychádzajú. V anafáze B pokračuje polymerizácia nekinetochorových mikrotubulov, 

čo predlžuje bunku a vytvára priestor pre cytokinézu. Obidva procesy sú podporované aktivitou 

tzv. motorických proteínov – dyneínov a kinezínov. U KMT sa kinezíny podieľajú na 

depolymerizácii z oboch koncov mikrotubulu. Dyneíny sú tzv. „kráčajúce“ motorické proteíny, 

ktoré sú pripojené na vlákna koróny kinetochoru a napomáhajú presúvaniu chromozómu k 

centrozómu. Ak zlyhá niektorý z uvedených motorických proteínov, chromozóm nestačí včas 

doraziť k centrozómu, nestane sa súčasťou nového jadra a zaniká v cytoplazme. Toto je jedným 

z mechanizmov tzv. anafázového zaostávania, ktoré spôsobí zmenu počtu chromozómov v 

jadre. 

 
Obr. 57. Schéma anafázy 

V telofáze (obr. 58) sa pri každom centrozóme vytvára (obnoví) nové jadro. Vznik 

dvoch nových jadier v bunke sa nazýva karyokinéza. Chromozómy dekondenzujú (obnovuje 

sa chromatín), lamíny sú defosforylované a obnovuje sa funkčná organizácia každého z jadier. 

Nakoniec sa aj bunka rozdelí (cytokinéza) a vzniknú dve geneticky identické dcérske bunky. 

Živočíšne bunky sa oddelia zaškrtením strangulačným mechanizmom, ktorý je odvodený od 

Golgiho aparátu. U rastlinných buniek sa vytvorí priehradka, ktorá smeruje z cytoplazmy k 

povrchom bunky. Každá z nových buniek má pri jadre jeden centrozóm a základ 

nekinetochorových mikrotubulov – dcérska bunka je už potenciálne pripravená pre ďalšie 

delenie. 

 
Obr. 58. Schéma telofázy 

Ak sa cytokinéza neuskutoční, vzniká tzv. súbunie (syncýtium). 

Mitóza tvorí len malú časť trvania bunkového cyklu. To spôsobuje, že aj vo veľmi 

intenzívne proliferujúcich tkanivách je pomerne obtiažne nájsť bunky v niektorej z fáz mitózy. 
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Preto sa javy súvisiace s delením somatických buniek študujú najmä na tkanivových kultúrach, 

pri kultivácii buniek in vitro (pozri kapitolu 4). 
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4 Bunkové a tkanivové kultúry 

Kultivácia buniek a tkanív in vitro je súbor metodických postupov, ktoré umožňujú 

udržať ich základné fyziologické procesy dlhšie ako 24 hodín mimo živý organizmus (v 

kultivačnej nádobe). Bunková kultúra je populácia buniek, ktorá proliferuje in vitro a nie je 

organizovaná ako tkanivo. Tkanivová alebo orgánová kultúra predstavuje kultivované 

tkanivá alebo orgány, ktoré si zachovávajú svoju štruktúru a niektoré funkcie. 

Hlavným cieľom tejto kapitoly je zhrnutie súčasných poznatkov o bunkových a 

tkanivových kultúrach a o ich využití v biomedicínskej praxi. 

4.1 Stručný prehľad histórie bunkových a tkanivových kultúr 

Prvé pokusy s udržiavaním životaschopnosti buniek alebo tkanív izolovaných zo 

živočíchov sa robili už na začiatku 19. storočia. Tieto experimenty boli založené na premývaní 

tkanív alebo orgánov rôznymi živnými roztokmi, ktoré mali nahradiť podmienky in vivo 

systému. Prvú úspešnú kultiváciu v in vitro podmienkach opísal Harrison v roku 1907, ktorý 

niekoľko týždňov kultivoval izolované nervové tkanivo žubrienky na koagulovanej žabej 

plazme (metóda „visiacej kvapky“). 

Carrel a Burrows navrhli metódu kultivácie tkanív a buniek izolovaných z dospelých 

cicavcov. Experimentálne dokázali, že embryonálny extrakt má pre niektoré typy buniek rast 

stimulujúci účinok. Na základe výsledkov získaných z týchto experimentov pripravili 

kultivačné médium (živný roztok) zložené z kuracej koagulovanej plazmy a séra. 

Komplexnejšie tekuté kultivačné médium navrhli Lewis a Lewis (1911) – obsahovalo vodu, 

sérum, soli a peptóny. V roku 1916, Rous a Jones začali používať trypsín pri pasážovaní 

adherovaných buniek. 

V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia sa podarilo v in vitro podmienkach 

kultivovať epitelové bunky izolované z tkaniva rôznych dospelých zvierat. V roku 1923, Carrel 

a Ebeling úspešne kultivovali bunky spojivového tkaniva – fibroblasty. Intenzívne sa pracovalo 

aj na vývoji metód kultivácie buniek chrupky a kostí. 

V štyridsiatych rokoch sa podarilo vyriešiť problém častých bakteriálnych 

kontaminácií bunkových kultúr – kultivačné médiá sa začali dopĺňať o antibiotiká (napr. 

penicilín a streptomycín). 

Dôležitým medzníkom bolo zvládnutie kultivácie fibroblastov izolovaných z tkanív 

myší, u ktorých sa podarila malígna transormácia in vitro. Dr. Earle a spolupracovníci z nich 

založili bunkovú líniu. Neskôr z buniek tejto línie Sanfordová a spolupracovníci izolovali prvý 

bunkový klon. Doktor Gey, v roku 1952, založil permanentnú bunkovú líniu HeLa (obr. 59) 

malígneho tkaniva človeka (rakovina krčku maternice), ktorá sa využíva v biomedicínskej praxi 

aj v súčasnosti. V tomto období boli pripravené prvé chemicky definované kultivačné médiá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59. Bunková línia HeLa – jedna z 

najčastejšie využívaných línii v biomedi- 

cínskom výskume. 
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V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, Hayflick a Moorhead izolovali ľudské 

fibroblasty (WI-38), na ktorých preukázali, že kultivované bunky majú presne definovanú 

životnosť (tzv. lifespan). Okrem toho bolo pripravené prvé bezsérové médium (Ham, 1965). 

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa začali zavádzať 

špeciálne kultivačné techniky, ktoré umožnili dlhodobú in vitro kultiváciu nádorových buniek 

izolovaných z biopsií pacientov s malígnym ochorením. V tomto období bolo založené veľké 

množstvo permanentných ľudských bunkových línií. Taktiež sa ďalej pracovalo na vývoji 

bezsérových médií s obsahom hormónov a rastových faktorov (Sato, 1978). 

V posledných desaťročiach sa techniky kultivácie buniek orientujú najmä na in vitro 

prípravu náhrad tkanív alebo častí niektorých orgánov ľudského tela v rámci nového 

biomedicínskeho odboru – tkanivového inžinierstva. V tejto súvislosti je potrebné zvládnuť 

metódy kultivácie rôznych typov buniek. Takto pripravené arteficiálne tkanivá sa dajú použiť 

nielen v substitučnej a rekonštrukčnej medicíne, ale aj v toxikologických experimentoch ako 

trojdimenzionálne modely, na ktorých je možné testovať potenciálny toxický účinok rôznych 

chemických látok. 

V poslednom čase sa do popredia vedeckého záujmu dostali kmeňové bunky. Ide o 

nediferencované bunky schopné dlhodobej sebaobnovy, z ktorých môžu vzniknúť iné typy 

buniek. Nachádzajú sa v živých organizmoch počas celého života. Majú dôležitú funkciu v 

embryogenéze a pri regenerácii tkanív. V roku 1998, Thomson a spolupracovníci založili prvú 

bunkovú kultúru ľudských embryonálnych buniek. Ich využitie je však kontroverzné v 

mnohých krajinách preto sa výskum zameriava najmä na somatické kmeňové bunky, izolované 

z tkanív dospelých jedincov (napr. kostná dreň, tukové väzivo, kostrové svaly, dreň zubov atď.). 

Významným medzníkom bola príprava indukovaných pluripotentných kmeňových buniek s 

využitím kokteilu transkripčných faktorov Oct4, Sox2, Klf4 a c-Myc (Yamanaka, 2006). 

V Československu sa kultiváciou buniek a tkanív in vitro ako prvý zaoberal Patočka, 

ktorý v roku 1930 publikoval prácu, v ktorej porovnal pôvodnú fľaškovú metódu navrhnutú 

Carrelom s Borrelovou modifikáciou. Intenzívny rozvoj tkanivových kultúr na našom území 

začal v päťdesiatych rokoch. Významná predstaviteľka tohto obdobia bola doktorka 

Holečková, ktorá v roku 1950 na základe vlastných experimentálnych skúseností a vtedy 

dostupnej odbornej literatúry opísala najpoužívanejšie techniky zakladania a následnej 

kultivácie tkanív a rôznych typov buniek v in vitro podmienkach. Veľký priestor venovala 

epitelovým a krvným bunkám. 

Na Slovensku sa problematike tkanivových kultúr koncom päťdesiatych rokov 

venovala skupina výskumných pracovníkov pod vedením akademika Staněka. Zakladali 

bunkové kultúry, pripravovali kultivačné roztoky a médiá. Pod vedením akademika Thurzu sa 

na Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave formovala skupina 

vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí začali študovať ľudské nádory a vírusmi 

transformované bunky. Ako experimentálne modely používali vlastné permanentné bunkové 

línie izolované z ľudských nádorov. 

V roku 1968 Činátl a Novák a neskôr v roku 1975 Veber a Hána opísali prípravu 

základných kultivačných roztokov a médií. Charakterizovali najčastejšie používané bunkové 

kultúry a línie. Okrem toho štandardizovali niektoré vlastné postupy pri zakladaní primárnych 

kultúr a kultivácii buniek v in vitro podmienkach. 

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia sa ďalej zdokonaľovali a 

modifikovali kultivačné postupy v oblasti výskumu malígnej transformácie bunky. Pracovníci 

Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave založili a charakterizovali nové bunkové 

línie. Okrem toho sa intenzívne venovali in vitro testovaniu potenciálnej genotoxicity rôznych 

cytostatík. 

V súčasnosti, obdobne ako v zahraničí, sa aj na Slovensku bunkové a tkanivové kultúry 

využívajú nielen v diagnostike a experimente, ale aj pri príprave náhrad tkanív a orgánov. 

Veľmi významná je spolupráca Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK 
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a UNB s pracoviskami Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Slovenskej akadémie 

vied. Jej výsledkom je príprava a kompletná charakterizácia syntetických extracelulárnych 

matríc ako aj in vitro príprava náhrad kože a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Záujem slovenských 

vedcov sa orientuje aj na štúdium a využitie kmeňových buniek z rôznych tkanivových zdrojov, 

najmä v kontexte ich využitia v regeneratívnej medicíne a onkologickom výskume. 

4.2 Biológia kultivovaných buniek 

Biológia buniek v podmienkach in vitro nie je totožná v porovnaní s podmienkami in 

vivo. Kultivované bunky majú zvyčajne odlišný fenotyp, od buniek v živom organizme sa 

odlišujú morfologicky a biochemicky. Minimalizovaný je aj kontakt bunka – bunka, alebo 

bunka – medzibunková hmota v dôsledku nízkej heterogenity a absencie trojrozmernosti 

tkaniva. Okrem toho im chýbajú mnohé nutričné a hormonálne stimuly. Vplyv kultivačného 

prostredia na kultivovanbé bunky možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 charakteristika substrátu (plocha kultivačnej nádoby, semisolídny gél, kvapalina pri 

suspenzných kultúrach, atď.); 

 stupeň kontaktu s inými bunkami (dvojrozmerná kultivácia, trojrozmerná kultivácia s 

produkciou vlastnej medzibunkovej hmoty); 

 zloženie kultivačného média (anorganické soli, aminokyseliny, hormóny, rastové a 

diferenciačné faktory); 

 obsah plynov v kultivačnom systéme (CO2, O2, atď.); 

 inkubačná teplota. 

Väčšina buniek izolovaných zo solídnych tkanív musí adherovať na kultivačný 

substrát, aby mohli začať proliferovať v in vitro podmienkach. Pôvodne sa za týmto účelom 

používali sklenené kultivačné nádoby s čiastočným negatívnym povrchovým nábojom. V 

súčasnosti sa častejšie používajú nádoby z rôznych plastov (napr. polystyrénové, 

polypropylénové, atď.). Prichytenie buniek na substrát je zabezpečené prostredníctvom 

špecifických povrchových receptorov pre molekuly, ktoré sa nachádzajú v medzibunkovej 

hmote. Z toho dôvodu sa v mnohých prípadoch poťahuje povrch kultivačnej nádoby niektorými 

zložkami medzibunkovej hmoty, ako sú napr. kolagén a fibronektín. 

Existujú tri hlavné transmembránové proteíny, ktoré zabezpečujú adherovanie buniek 

na substrát alebo na iné bunky. Kontakt bunka – bunka zabezpečujú Ca2+ independentné 

molekuly (CAMs) a kadheríny (Ca2+ dependentné molekuly). Interakciu bunka – substrát 

zabezpečujú integríny, ktoré sú receptormi pre kolagén, fibronektín, enaktín a laminín. 

Poslednou skupinou sú transmembránové proteoglykány, ktoré taktiež zabezpečujú interakciu 

buniek a medzibunkovej hmoty. 

Pri rozrušení tkaniva a pri uvoľnení buniek zo substrátu proteázami dochádza k 

prerušeniu týchto interakcií. Výsledná koncentrácia proteáz a doba ich pôsobenia sa v tomto 

prípade volí v závislosti od typu tkaniva alebo kultivovaných buniek. Naopak pri opätovnom 

adherovaní na substrát, po pasáži, si musia bunky tieto proteíny syntetizovať alebo je potrebné 

použiť kultivačné nádoby, ktoré sú nimi potiahnuté. 

Pozorovanie s využitím kamerového snímania kultivovaných buniek dokázalo, že 

adherované bunky sú schopné pohybu po substráte. Najpohyblivejšie sú bunky spojivového 

tkaniva – fibroblasty kultivované v nízkej hustote. V momente, v ktorom dosiahnu ďalšiu bunku 

začnú migrovať opačným smerom. Po dorastení do uzavretej vrstvy (konfluencie) bunky 

prestávajú migrovať a nastáva kontaktná inhibícia, ktorá vedie k ukončeniu delenia buniek. 

Myoblasty a endotelové bunky migrujú obdobným spôsobom, pričom po dosiahnutí 

konfluencie môže dôjsť k ich diferenciácii v závislosti od ich mikroprostredia. V prípade 

epitelových buniek dochádza k zastaveniu migrácie už po kontakte s inou bunkou. 
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Bunky kultivované in vitro sú schopné diferenciácie. Musia byť však splnené 

nasledovné podmienky – vysoká bunková hustota, vzájomné interakcie buniek a prítomnosť 

diferenciačných faktorov. Z tohto dôvodu boli vyvinuté rôzne trojrozmerné kultivačné systémy. 

Najčastejšie sa používajú makroagregátové kultúry pripravené centrifugáciou. Okrem toho sa 

bunky môžu kultivovať na prírodných alebo syntetických biomateriáloch. Zásadný vplyv na 

diferenciáciu in vitro má aj zloženie kultivačného média (napr. obsah hormónov a rastových a 

diferenciačných faktorov). 

Ďalším fenoménom v biológii kultivovaných buniek je proces dediferenciácie. Mnoho 

buniek v podmienkach in vitro stráca pôvodné biologické a biochemické vlastnosti. Uvedené 

súvisí so zmenou mikroprostredia, v ktorom sa nachádzajú (napr. strata trojrozmernosti, 

nedostatočné medzibunkové interakcie, absencia hormónov, atď.). Použitím vhodného 

kultivačného systému je možné tento proces čiastočne alebo úplne obmedziť. 

Proliferácia, migrácia, diferenciácia a apoptóza sú v podmienkach in vivo regulované 

vzájomnými interakciami buniek a interakciami s medzibunkovou hmotou, prostredníctvom 

rôznych signálnych molekúl (napr. regulácia endokrinná, parakrinná, autokrinná, atď.). V 

podmienkach in vitro sa uvedené procesy regulujú iba prostredníctvom autokrinnej a 

parakrinnej regulácie, čo limituje využitie bunkových a tkanivových kultúr. Z tohto dôvodu sa 

v mnohých prípadoch využívajú špeciálne kultivačné médiá, ktoré sú doplnené rôznymi 

exogénnymi faktormi (napr. hormóny, diferenciačné faktory, atď.), čím je možné spomenuté 

obmedzenie čiastočne obísť. 

Posledným závažným fenoménom v biológii kultivovaných buniek je ich energetický 

metabolizmus. Vo väčšine kultivačných systémov je hlavným zdrojom energie anaeróbna 

glykolýza, ktorá prebieha bez prítomnosti atmosferického kyslíka. Zdrojom uhlíka je glukóza, 

ktorá je súčasťou takmer každého kultivačného média. Okrem glykolýzy, ostáva aktívny aj 

Krebsov cyklus. Zdrojom uhlíka sú aminokyseliny, najčastejšie glutamín alebo dipeptidy 

glutamyl-alanín a glutamyl-glycín. 

4.2.1 Podmienky kultivácie buniek in vitro 

Predpokladom kultivácie eukaryotických buniek mnohobunkových organizmov je 

vytvorenie podmienok, ktoré imitujú prostredie v organizme (in vivo). Úspešná kultivácia 

vyžaduje správny odber tkanív alebo buniek (biopsia, resp. nekropsia) a ich adekvátny transport 

do laboratória. Druhou podmienkou je zabezpečenie vhodného kultivačného prostredia: 

 sterilita – zabránenie kontaminácie kultúry vírusmi, baktériami alebo hubami. Používajú 

sa rôzne antibiotiká (napr. penicilín, streptomycín, gentamycín) alebo antimykotiká (napr. 

amfotericín B). Taktiež je potrebná sterilizácia pracovného prostredia, použitých 

materiálov, nástrojov a roztokov (teplovzdušná sterilizácia, autoklávovanie, filtrácia, 

ionizujúce žiarenie atď.); 

 teplota – pre väčšinu živočíšnych buniek je optimálna teplota okolo 37°C. Uvedená teplota 

je zabezpečená použitím špeciálnych kultivačných boxov – inkubátorov; 

 pH – optimálna koncentrácia vodíkových iónov je v rozmedzí od 7,1 do 7,4; 

 osmotický tlak – pohybuje sa okolo 7,6 atmosfér (bunky tolerujú zmenu ± 10%); 

 kultivačné médium – je potrebné na zabezpečenie trofiky kultivovaných buniek. 

Obsahuje najmä vodu, ióny (Na+, K+, Ca2+, Mg4+, Cl-, (PO4)
3-, atď.), sacharidy, 

aminokyseliny, vitamíny, bielkoviny; 

 sérum – obsahuje aminokyseliny a proteíny (napr. rastové faktory, hormóny a pod.); 

 substrát – v prípade adherentných kultúr je to dno kultivačnej nádoby, na ktoré bunky 

adherujú. V niektorých prípadoch je substrátom samotné kultivačné médium (suspenzné 

kultúry). 
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4.2.2 Priebeh kultivácie buniek 

Priebeh kultivácie môžeme znázorniť rastovou krivkou (obr. 60), ktorá ma štyri fázy 

a je platná pre všetky typy buniek: 

 lag fáza – bunky sa adaptujú na in vitro podmienky, väčšinou majú guľovitý tvar a niektoré 

adherujú na substrát (v prípade adherentných kultúr); 

 fáza logaritmického rastu – bunky sa intenzívne množia (v závislosti od typu buniek 

môže trvať niekoľko hodín až dní), ich tvar sa zmení – najčastejšie na vretenovitý, 

polygonálny alebo hviezdicovitý; 

 stacionárna fáza – bunky v kultúre prežívajú, ale už sa v dôsledku kontaktnej inhibície 

nedelia; 

 degradačná fáza – bunky degenerujú (pozorovaná býva vakuolizácia, zmeny v morfológii 

cytoplazmy a jadra) a začínajú sa uvoľňovať z kultivačného substrátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 60. Rastová krivka 

 

 

Počas kultivácie sú potrebné, v závislosti od počtu a metabolickej aktivity 

kultivovaných buniek, pravidelné výmeny kultivačného média. Kultúra sa musí priebežne 

vyhodnocovať v inverznom mikroskope. V prípade potreby sa pozorované fotograficky 

zaznamenáva. Akonáhle kultivované bunky dosiahnu cca 80% konfluencie, je potrebné ich 

pasážovanie – rozdelenie populácie buniek a jej „prenesenie“ do ďalšich kultivačných nádob. 

Počet pasáží závisí od konkrétneho typu kultivovaných buniek. Pasážovanie prebieha v štyroch 

krokoch – uvoľnenie buniek z kultivačného povrchu (mechanicky – zoškrabaním alebo 

enzymaticky, najčastejšie trypsínom), inaktivácia trypsínu pridaním séra, ktoré má 

antitrypsínovú aktivitu, resuspendovanie buniek v čerstvom kultivačnom médiu a následné 

vysiatie do nových kultivačných nádob. 

4.3 Typy bunkových kultúr 

Primárna kultúra (primokultúra) je bunková populácia izolovaná z tkaniva alebo 

orgánu, ktorá ešte nebola pasážovaná. Prvým krokom založenia primokultúry je mechanická a 
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enzymatická disagregácia tkaniva. Získané fragmenty alebo suspenzia buniek sú prenesené do 

kultivačnej nádoby s vhodným kultivačným médiom. Po určitom čase je možno pozorovať 

migrovanie buniek z explantov alebo ich delenie sa v prípade samostatných buniek. 

Podľa dĺžky kultivácie delíme primokultúry na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé 

primokultúry sa kultivujú 24 hodín alebo maximálne niekoľko dní. Môžu byť s vysokou 

spontánnou mitotickou aktivitou (napr. bunky kostnej drene, bunky trofoblastu) alebo tie, ktoré 

musia byť stimulované mitogénnym aktivátorom (napr. lymfocyty periférnej krvi – 

fytohemaglutinínom). Dlhodobé primokultúry sa kultivujú viac než 10 dní (napr. bunky 

placenty a plodových obalov). 

Populácia buniek, ktorá je odvodená od primárnej kultúry pasážovaním sa nazýva 

bunková línia. Pasážovanie sa vykonáva s využitím trypsínu, ktorý preruší spojenia buniek so 

substrátom a následne sa bunky resuspendujú v čerstvom kultivačnom médiu a vysejú sa do 

nových kultivačných nádob. Uvedené sa dá opakovať niekoľkokrát, pričom jednotlivé typy 

buniek majú presne definovanú životnosť, napr. ľudské fibroblasty možno pasážovať 25 – 30 

krát. 

Po dosiahnutí 50 pasáží má kultúra potenciálnu schopnosť ďalšej kultivácie (ďalších 

pasáží). V tomto prípade hovoríme o tzv. stabilizovanej (imortalizovanej) línii (napr. ľudské 

HeLa bunky izolované z karcinómu krčka maternice). Takéto kultúry sa dajú získať aj 

transformáciou buniek rôznymi vírusmi (napr. Epstein – Barovej vírus, SV40, atď.). 

Bunkové kultúry rozdeľujeme aj podľa potreby priľnutia ku kultivačnému substrátu 

na adherentné (obr. 61) a suspenzné (obr. 62) 

Obr. 61. Príklad adherentnej kultúry Obr. 62. Príklad suspenznej kultúry  

(uzavretá monovrstva ľudských fibroblastov) lymfoctytov z periférnej krvi) 

4.4 Využitie bunkových a tkanivových kultúr 

Bunkové a tkanivové kultúry sa používajú v rôznych biologických a medicínskych 

odboroch. 

Vo virológii sa bunkové kultúry používajú ako kultivačné prostredie pre titrovanie a 

identifikáciu vírusov. Taktiež sa používajú pri príprave vakcín a pri sledovaní cytopatického 

efektu v závislosti od druhu a koncentrácie viriónov (titra) vírusu. 

Farmakotoxikológia využíva bunkové kultúry ako biologické modely na in vitro 

testovanie cytotoxického účinku rôznych chemikálií a liečiv. Používajú sa primokultúry 

ľudských buniek (napr. lymfocyty periférnej krvi), ako aj zvieracie bunkové línie (napr. V79 z 

pľúcnych fibroblastov čínskeho chrčka). 

V humánnej genetike sa kultivované bunky (napr. lymfocyty periférnej krvi, bunky 

plodovej vody – amniocyty, fibroblasty, atď.) využívajú na prípravu karyologických preparátov 

pre cytogenetickú analýzu, na DNA analýzu, ako aj pre potreby biochemického vyšetrenia. 
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V experimentálnej onkológii sa v podmienkach in vitro prípravujú bunkové línie z 

biopsií nádorov onkologických pacientov, napr. za účelom testovania citlivosti alebo 

rezistencie týchto buniek na cytostatiká. 

V gynekológii sa využíva in vitro kultivácia oplodnených vajíčok pri in vitro 

fertilizácii („oplodnenie v skúmavke“). 

V poslednej dobe sa kultivácia buniek používa aj na terapeutické účely. Vznikol nový 

biologicko–medicínsky vedný odbor tkanivové inžinierstvo, ktorý využíva techniky kultivácie 

buniek a tkanív. Cieľom tkanivového inžinierstva je vytvoriť funkčnú anatomickú jednotku 

vhodnú pre aplikáciu v substitučnej alebo rekonštrukčnej medicíne. Metódami tkanivového 

inžinierstva sa darí úspešne pripravovať nielen funkčné náhrady kože (využívajú sa pri liečbe 

popálenín) ale aj chrupky (napr. kompletná ušnica pripravená in vitro kultiváciou chondrocytov 

pacienta na syntetickom extracelulárnom matrix) a rôzne ďalšie bunky, resp. tkanivá. 
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5 Vzťah mikroorganizmus – makroorganizmus 

Jednobunkové a mnohobunkové organizmy sa nachádzajú v zložitých vzájomných 

vzťahoch, ktoré môžu závažným spôsobom ovplyvňovať ich životné prejavy. 

Podľa vzájomného vpylvu rozoznávame medzi mikroorganizmami (vírusy, baktérie a 

prvoky) a makroorganizmami (napr. človek) nasledovné typy vzťahov: 

 indiferentné – väčšina z týchto organizmov žije mimo človeka a tento nie je pre nich 

hostiteľom. Napríklad fytotropné vírusy neparazitujú v našich telách. 

 symbionty a komenzály žijú na povrchu tela človeka a v dutinách. Sú nevyhnutné pre 

normálnu funkciu ľudského organizmu. Ide najmä o baktérie, napr. Staphylococcus 

epidermidis na koži, Streptococcus salivarius v ústnej dutine, Escherichia coli v čreve a 

Lactobacillus doederleini v pošve. Pri narušení ich životných podmienok, napr. pôsobením 

antibiotík, sa mení normálne proporčné zastúpenie kmeňov mikroorganizmov 

(eumikróbia) a môže vzniknúť dismikróbia. Ide o premnoženie iných (dominantnými 

baktériami potlačených) mikroorganizmov s následnými zdravotnými problémami. 

Všeobecne známymi, po perorálnom užívaní antibiotík, sú napríklad zažívacie problémy 

(obstipácie alebo hnačky) alebo rozvoj kandidózy v pošve, prípadne v ústnej dutine (soor). 

 patogénne mikroorganizmy sú tie, ktoré vyvolávajú zápalové ochorenia. 

Makroorganizmus využívajú ako zdroj potravy a prostredie, kde sú relatívne bezpečné. 

Schopnosť vyvolať ochorenie sa nazýva patogenita a je vlastnosťou druhu alebo rodu 

mikroorganizmov. Stupeň patogenity konkrétneho kmeňa pre určitého hostiteľa sa 

označuje ako virulencia. Vznik ochorenia a jeho priebeh závisí, okrem virulencie 

mikroorganizmov a ich počtu, aj od imunity (obranyschopnosti) napadnutého hostiteľa, 

napr. človeka. 

Patogénne mikroorganizmy delíme na obligatórne a oportúnne. 

Obligatórne patogény vyvolávajú po prvej nákaze (primoinfekcii) ochorenie skoro u 

všetkých ľudí (napr. Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, plazmódiá, 

trypanozómy atď.). Umožňuje im to ich genetická výbava a nepripravenosť imunitného 

systému hostiteľa. 

Oportunné patogény vyvolávajú ochorenie vtedy, ak sa dostanú na miesto 

organizmu, kde ich telo nevie tolerovať (napr. E. coli do vylučovacej sústavy) alebo pri 

poruchách imunity. Zlyhanie imunity spôsobuje, že veľká časť chorých na AIDS zomrie na 

vzplanutie dlhodobo v tele prítomných nákaz (napr. Toxoplasma gondii) 

Z epidemiologického hľadiska je pre porozumenie šírenia patogénov (najmä 

parazitických prvokov) významný aj pojem premorenosť. Informuje o tom, aká časť populácie 

je nakazená parazitom. 

5.1 Baktérie 

Baktérie patria medzi jednobunkové prokarytické mikroorganizmy (pozri kapitolu 

2.1). Sú pôvodcovia mnohých ochorení. Ich priemerná veľkosť sa pohybuje okolo 0,3-2,0 µm. 

Len niektoré dosahujú veľkosť niekoľko desiatok až stoviek mikrometrov (napr. Thiomargarita 

namibiensis). Vyskytujú sa v dvoch základných tvaroch – guľovitý, sféricky až ovoidný (koky) 

a paličkovitý až vláknitý (bacily). 

Koky môžu byť usporiadané rozlične. Ak sú v dvojiciach označujeme ich ako 

diplokoky, ak sú v štvoriciach tetrakoky, do osmíc alebo väčších zväzkov sa zoskupujú 

sarcíny. Ako väčšie zhluky (strapce) vidíme v mikroskope stafylokoky (obr. 63) a do retiazok 

sa združujú streptokoky (usporiadanie kokov závisí od toho, v koľkých rovinách prebehne 

delenie) (obr. 64). 
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Druhý základný tvar je tvar jednoduchej paličky označený ako bacillus (obr. 65). 

Paličky môžu byť rovné, rožtekovito zahnuté, špirálovité alebo vláknité. Taktiež môžu mať 

lokomočné organely. Niektoré z nich vytvárajú anabiotické štádiá – spóry. 

Baktérie sa väčšinou rozmnožujú nepohlavne (amitózou) a vytvárajú klony. Môže u 

nich prebiehať aj parasexuálne rozmnožovanie (konjugácia), prípadne iné formy rekombinácie 

genómov. 

V súčasnosti existuje niekoľko možností diagnostiky baktérií. Najčastejšie sa používa 

farbenie podľa Grama, keď sa pozitívne (G+) baktérie farbia na modro a negatívne (G-) sú 

červené. Farbiteľnosť je dôležitým rozlišovacím znakom a mikroskopické vyšetrenie má 

dôležité postavenie pri určovaní konkrétneho pôvodcu ochorenia a jeho vlastností. 

Pre izoláciu a identifikáciu baktérií je rozhodujúci aj ich kultivačný dôkaz. Baktérie sa 

dobre rozmnožujú iba ak sa splnia podmienky pre ich kultiváciu (teplota, plyny, zloženie 

živných pôd atď.). Diagnostikujú sa podľa toho, na ktorej pôde narastú, aký vzhľad majú ich 

kolónie a ako pôsobia na svoje okolie. Kultivácia okrem toho umožňuje selektívne 

rozmnožovanie vybraných kmeňov a testovanie ich citlivosti alebo rezistencie na pôsobenie 

antibiotík a dezinfekčných látok. 

Obr. 63. Stafylokoky Obr. 64. Streptokoky Obr. 65. Paličky E. coli 

5.2 Parazitické prvoky 

Sú jednobunkové organizmy, ktoré zaraďujeme medzi protozoá, (jednobunkové 

živočíchy) pretože potrebujú živiny zo svojho okolia (sú heterotrofné). Sú to aeróbne 

organizmy, takže pre svoj život a rozmnožovanie potrebujú kyslík. 

Telo protozoí tvorí jedna eukyryotická bunka, ktorá je špecializovaná na parazitický 

spôsob života. Mnohé z nich majú zložitý životný cyklus, striedajú hostiteľov a typ 

rozmnožovania. 

Niektoré z nich (napr. améby) sú schopné encystácie, teda vytvárania cýst s hrubým 

obalom a minimálnym metabolizmom. To im umožňuje prežívať vo vonkajšom prostredí veľmi 

dlhé obdobie (roky), kým sa znovu nedostanú do nového hostiteľa. Tu excystujú (stratia obal) 

a zmenia sa na vegetatívne formy schopné reprodukcie. 

Veľkosť a tvar buniek prvokov, ako aj prítomnosť prídavných organel (napr. bičíkov 

alebo riasiniek) je veľmi rozmanitá a druhovo špecifická (uvedieme ju pri opise jednotlivých 

parazitov). 

Rozmnožovanie parazitických protozoí je prevažne nepohlavné a prebieha formou 

mitózy alebo jej podobným procesom (napr. endomitóza). Pohlavné rozmnožovanie je 

zriedkavejšie a prebieha rôznymi, často bizarnými spôsobmi, napr. diploidnými gametocytmi 

(u plazmódií). 

Podľa miesta parazitovania delíme protozoá, ktoré parazitujú u ľudí na dutinové, 

črevné, krvné a tkanivové. Lokalizácia ich pôsobenia súvisí s ich nárokmi na optimálne 

životné podmienky a spôsobom ich prenosu. 
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Poznatky o mieste parazitovania majú zásadnú dôležitosť pre ich účelnú diagnostiku. 

Súvisia s odberom materiálu a správnou metódou vyšetrenia. Pre väčšinu parazitických 

protozoí sa využíva mikroskopická diagnostika: 

 natívny preparát, napr. z výtoku z pošvy (pri diagnostike Trichomonas vaginalis), zo 

stolice (cysty Entamoeba histolytica) alebo z duodenálnej šťavy (trofozoity Giardia 

intestinalis); 

 fixovaný a farbený preparát, najčastejšie z krvi (náter alebo „hrubá kvapka“), sa 

používajú pri vyšetrení krvných a tkanivových parazitov (napr. plazmódií a trypanozóm). 

Iné metódy diagnostiky sú: 

 kultivačný dôkaz nemá u protozoí taký závažný význam, ako u baktérií. Kultivácia na 

živných pôdach (napr. améb a trichomonád) alebo na tkanivových kultúrach (napr. 

toxoplaziem) je síce možná, ale vykonáva sa len na špecializovaných pracoviskách. 

Motívom je často určenie kmeňov rezistentných na bežne používané liečivá a hľadanie 

vhodnej terapie in vitro; 

 imunologický dôkaz (vyšetrenie špecifických protilátok proti antigénom parazita) má 

význam tam, kde zlyháva mikrokopické vyšetrenie. Okrem dôkazu nákazy, umožňuje 

často aj určenie štádia a dynamiky ochorenia; 

 molekulovo-genetické vyšetrenia nadobúdajú, najmä v ostatnom čase, na dôležitosti. Ide 

napríklad o dôkaz DNA parazita metódou polymerázovej reťazovej reakcie, ktorá je veľmi 

špecifická a vyžaduje len malé množstvo odobratého materiálu. 

5.2.1 Dutinové parazitické protozoá 

Kolonizujú sliznice telesných dutín, najmä úst a pošvy. Typickým príkladom je 

bičíkovec pošvový (Trichomonas vaginalis). 

Relatívne častým pohlavne prenosným ochorením (tzv. STD), najmä u žien, je urogenitálna 

trichomoniáza, ktorú spôsobuje bičíkovec Trichomonas vaginalis parazitujúci v urogenitálnom 

trakte muža a ženy. Prenáša sa najčastejšie pohlavným stykom. Po 10 dňovej inkubačnej dobe 

sa objaví vaginálny fluór (výtok) s mnohými trichomonádami. U muža prebieha ochorenie 

väčšinou latentne, iba asi u 10% vyvoláva nešpecifickú uretritídu. Trichomonas je najväčší 

bičíkovec, ktorý parazituje v tele človeka (obr. 66). 

Trichomonas vaginalis má hruškovité telo veľkosti 15 - 30 µm. Na prednej časti sú 

štyri bičíky, piaty je pripojený na telo a vytvára undulujúcu membránu. Axostyl sa tiahne pozdĺž 

celého tela a mierne presahuje jeho dolnú časť. Jadro je dobre viditeľné. Živé parazity majú 

typický krúživý pohyb, podľa ktorého ich možno v natívnom preparáte z vaginálneho výtoku 

ľahko určiť. 

 
Obr. 66. Nákres Trichomonas vaginalis 
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5.2.2 Črevné parazitické protozoá 

Príkladom črevných parazitických protozoí je Entamoeba histolytica. Je to jediná 

patogénna z améb, ktoré žijú v zažívacom trakte človeka. Spôsobuje amebiázu (parazitárnu, 

alebo tropickú dyzentériu). Klinicky sa ochorenie prejavuje typickými dyzenterickými 

hnačkami s bolesťami a krvavou stolicou. Životu nebezpečné sú komplikácie, ktoré vznikajú 

prenikaním améb do rôznych orgánov. 

V ľudskom tele sa Entamoeba histolytica vyskytuje v dvoch formách (minuta a 

magna). Tvorí okrúhle cysty s 1 – 4 jadrami (obr. 67). Cysty sú odolné, s výkalmi sa dostávajú 

do vonkajšieho prostredia, na potraviny, do pitnej vody a pod. Infikovanie človeka teda nastáva 

tzv. fekálno-orálnou cestou. Cysty odolávajú natráveniu v žalúdku a excystujú sa až v tenkom 

čreve. Uvoľnené meňavky sa pohybujú a potravu získavajú pomocou panôžok (obr. 68). Žijú v 

hrubom čreve, buď ako forma minuta alebo prenikajú do sliznice hrubého čreva a menia sa na 

dyzenterickú formu magnu. Forma magna spôsobuje v hrubom čreve amebové vredy a v 

rôznych orgánoch abscesy. V miernom klimatickom pásme je ochorenie vzácne, ale v trópoch 

je amebióza veľmi častým ochorením. U nás sa vyskytuje len ako importovaná nákaza. 

  
Obr. 67. Cysta E. histolytica Obr. 68. Vegetatívna forma E. histolytica 

Giardia intestinalis je bičíkovec, ktorý sa v miernom pásme vyskytuje najmä u detí, 

aj keď sa môže vyskytovať aj u dospelých jedincov. Parazit má pomerne jednoduchý životný 

cyklus (obr. 69). Nákaza sa šíri pomocou cýst, ktoré odchádzajú stolicou. Cysty majú priemer 

12 x 6 µm a typickú štruktúru ale pre diagnostiku nie sú celkom vhodné, pretože sa ich vylučuje 

malé množstvo. V dvanástniku nastáva excystácia a rozmnožovanie parazita. Vegetatívne 

formy (trofozoity) parazita majú typický tvar simulujúci obojstrannú súmernosť a rozmery 10 

x 7 µm. Zo spodnej strany majú prísavku, ktorou sa prichytávajú na sliznicu čreva. 

 

Obr. 69. Životný cyklus Giardia intestinalis 

Diagnostika giardiózy sa najčastejšie robí mikroskopickým vyšetrením duodenálnej 

šťavy, v ktorej možno nájsť trofozoity. Dôvodom je to, že parazity ako film vystieľajú povrch 
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sliznice tenkého čreva, najmä dvanástnika. Zmenou chemizmu v prostredí bránia žlči v účinku 

a následne vyvolávajú malabsorpčný syndróm. 

5.2.3 Krvné a tkanivové parazitické protozoá 

Vyvolávajú závažné a na Zemi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia človeka. 

Predstaviteľom týchto parazitov v našich klimatických podmienkach je Toxoplasma 

gondii. Premorenosť našej populácie sa pohybuje od 20 do 80%, ide teda o pomerne 

frekventovanú nákazu. V prevažnej časti nakazených sa Toxoplasma gondii klinicky 

neprejavuje, pretože ide o avirulentné kmene. Len zriedka ide o virulentný kmeň ktorý vyvolá 

zápal v orgáne, kde sa usídlil parazit. V minulosti tvorila akútna toxoplazmóza menej ako jedno 

promile ochorení. V súčasnosti nadobúda čoraz väčší význam ako oportúnna nákaza u 

pacientov s imunodeficienciami. Odhaduje sa, že asi 30% pacientov s AIDS umiera na 

encefalitídu, pneumóniu, alebo hepatitídu, ako vzplanutie dlhodobo prítomnej nákazy 

toxoplazmami. 

Trofozoity Toxoplasma gondii sa vyskytujú v dvoch formách. Prvou formou 

trofozoitov sú tzv. tachyzoity (obr. 70), virulentná forma, rohlíčkovité útvary so zaobleným 

koncom o veľkosti 4-6 x 2-3 µm. Sú do tej miery patogénne a zároveň adaptované, že sú 

schopné rozmnožovať sa aj v bunkách makrofágov, ktoré ich fagocytujú. 

Druhou formou sú bradyzoity, ktoré sa združujú do početných skupín a vytvárajú až 

300 µm veľké tzv. tkanivové cysty (obr. 71), najmä v mozgu, mieche, pečeni a kostrových 

svaloch. Ak dôjde k narušeniu imunokompetencie organizmu, menia bradyzoity virulenciu, 

stávajú sa tachyzoitmi a vyvolávajú akútny zápal. 

Obr. 70. Tachyzoity Toxoplasma gondii Obr. 71. Tkanivová cysta Toxoplasma gondii 

Napriek tomu, že bol parazit objavený už v roku 1908, až v roku 1969 bol opísaný 

jeho životný cyklus (obr. 72). Na začiatku biologického cyklu je mačka (a ostatné mačkovité 

šelmy). Považujeme ju za definitívneho hostiteľa, pretože v jej čreve prebieha pohlavné 

rozmnožovanie parazita. Jeho výsledkom je vznik oocýst, ktoré odchádzajú stolicou. Vo 

vonkajšom prostredí do 24 hodín dozrejú (sporulujú) a stanú sa veľmi oddolnými. 

Ak ktorýkoľvek teplokrvný živočích prehltne oocystu, táto v jeho čreve excystuje a 

uvoľní sa z nej 8 tachyzoitov. Tieto sa krvnou cestou dostanú do predilekčných orgánov 

(mozog, kostrové svaly, pečeň, pľúca a pod.), kde sa pomaly nepohlavne rozmnožujú a tvoria 

tkanivové cysty. Týchto živočíchov (vrátane človeka) označujeme ako medzihostiteľov. 

Experimentálne bolo potvrdené, že malé zvieratá, napr. hlodavce, majú po nákaze 

toxoplazmami spomalený reakčný čas. To mačkám uľahčuje ich ulovenie a zároveň aj 

nakazenie sa toxoplazmami. Tým sa životný cyklus parazita uzatvára. 

Zvláštnosťou Toxoplasma gondii je, že u nej poznáme aj prenos z človeka na človeka, 

presnejšie transplacentárny prenos z matky na plod. Ide o veľmi zriedkavú udalosť. 

Podmienkou je primoinfekcia matky dostatočne virulentným kmeňom. Zistilo sa, že 
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pravdepodobnosť nákazy plodu stúpa s trvaním gravidity. Typická kongenitálna 

toxoplazmóza je raritou a prejavuje sa pozápalovým poškodením najmä mozgu (hydrocefalus). 

O niečo častejšie sa vyskytujú neskoré následky prenatálnej infekcie toxoplazmami, pod 

obrazom typického postihnutia sietnice (tzv. kolobóm). 

Vo všeobecnosti platí, že si etiologické spájanie tejto nákazy s potratom alebo postihnutím 

plodu vyžaduje priamy dôkaz parazita (alebo jeho DNA) z biologického materiálu. 

 
Obr. 72. Schéma životného cyklu Toxoplasma gondii 

Plazmódiá patria vo svete k najviac rozšíreným, krvným a tkanivovým parazitom. 

Odhaduje sa, že malária, ktorú vyvolávajú, postihuje asi 20% svetovej populácie. Každý rok je 

hlásených viac ako 300 miliónov prípadov tohto ochorenia a z nich viac ako milión zomiera. 

Denne v Afrike na maláriu zomrie 3000 detí mladších ako päť rokov. 

U človeka parazitujú štyri typy plazmódii – malariae, ovale, falciparum a vivax. 

Každý z nich vyvoláva iný typ malárie, ich diagnostika je založená na rozpoznaní špecifických 

morfologických znakov schizontov, merozoitov a gametocytov pri vyšetrení mikroskopického 

preparátu z krvi. 

Životný cyklus plazmódií je zložitý (obr. 73). Definitívnym hostiteľom, v ktorom 

zároveň prebieha aj pohlavné rozmnožovanie parazita je vektor (prenášač nákazy) – samička 

komára rodu Anofeles. Parazity sa nepohlavne rozmnožujú v erytrocytoch medzihostiteľov, v 
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tomto prípade infikovaných ľudí. Niektoré z nich sa diferencujú na pohlavné bunky, tzv. 

gametocyty. 

Prvé štádium cyklu sa odohráva v žalúdku samičky komára, ktorá nacicala krv 

chorého. Gametocyty tu splynú a vznikne pohyblivá zygota (ookinet). Tá sa zanorí do sliznice 

a pokračuje jej vývoj, kým sa v nej parazity, v tzv. oocyste, nepomnožia natoľko že praskne a 

jednotlivé bunky parazita (sporozoity) sa z nej uvoľnia. Lymfatickými cestami sa sporozoity 

dostávajú do slinných žliaz samičky komára. 

Druhé štádium sa začína tým, že samička komára vpustí pri bodnutí do kože človeka 

slinu a s ňou aj sporozoity. Tieto sa na istý čas uložia v Kupfferových bunkách pečene. 

Plasmodium ovale a vivax tam môžu pretrvávať celý život a spôsobujú opakované relapsy 

ochorenia. Parazity sa potom začínajú nepohlavne rozmnožovať. Vznikajú schizonty, ktoré 

praskajú a merozoity sa uvoľnia do krvi. Tým sa končí tzv. extraerytrocytárne štádium. 

Merozoity napádajú erytrocyty a rozmnožujú sa v nich (erytrocytárne štádium). V 

pravidelných intervaloch krvinky praskajú, čo vyvoláva malarický záchvat. Uvoľnené 

merozoity napádajú ďalšie červené krvinky atď. 

 
Obr. 73. Schéma životného cyklu plazmódií 
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6 Nukleové kyseliny 

Nukleové kyseliny sú spolu s bielkovinami základné molekuly živej hmoty. Spätosť 

bielkovín s nukleovými kyselinami je veľmi tesná. V roku 1952 Hershey a Chaseová urobili 

pokus s bakteriofágom T2, ktorého deoxyribonukleovú kyselinu (DNA) označili rádionuklidom 
32P a bielkovinovú časť 35S. Pri infekcii bakteriálnej bunky bakteriofágom prenikla do bunky 

iba DNA. Bol to dôkaz, že DNA je nositeľkou genetickej informácie. 

6.1 Úloha nukleových kyselín 

V každej bunke je uložená genetická informácia. Má rovnaký princíp výstavby pre 

takmer všetky organizmy (okrem RNA vírusov). Nukleové kyseliny uchovávajú genetickú 

informáciu, sú teda jej nositeľmi. Nukleové kyseliny prenášajú genetickú informáciu na 

potomstvo. Replikácia zabezpečuje presné kopírovanie molekuly DNA do dvoch nových 

identických molekúl DNA, pri RNA vírusoch je to ribonukleová kyselina (RNA). Pred každým 

delením bunky sa kontroluje DNA a prípadné chyby (mutácie) sú buď odstránené, alebo sa 

navodí apoptóza ako ochrana organizmu pred vznikom nádorových buniek. Informácia uložená 

v DNA sa nepoužíva priamo, ale len vo forme jej kópií (transkript = molekula RNA), s 

obmedzenou životnosťou a špecifickým určením a funkciou. Nukleové kyseliny teda prenášajú 

a kódujú genetickú informáciu, ktorá vyúsťuje do syntézy bielkovín. Tieto procesy nazývame 

transkripcia a translácia. Vlastnosti bielkovín závisia od ich primárnej štruktúry, čiže od poradia 

(sekvencie) a typu aminokyselín, z ktorých sú zložené. Informácia uložená v primárnej 

štruktúre DNA (poradie nukleotidov) určuje poradie aminokyselín v bielkovinách vo forme 

tripletov (trojice nukleotidov), pričom každá bielkovinotvorná aminokyselina je kódovaná 

určitou kombináciou troch nukleotidov. Princíp uloženia genetickej informácie o štruktúre 

bielkovín vo forme tripletov označujeme ako genetický kód, ktorý zabezpečuje všetky 

štruktúrne a funkčné vlastnosti buniek a organizmov. Naopak, poruchy genetického kódu vedú 

k tvorbe chybných bielkovín, alebo sa bielkoviny vôbec nevytvárajú. 

6.2 Primárna štruktúra nukleových kyselín 

Nukleové kyseliny objavil Švajčiar Miescher v r. 1869 a názov nukleové kyseliny ako 

prvý použil Altmann (1889). 

Pre syntézu nukleových kyselín sa požívajú nukleozidy, ktoré sa skladajú z dusíkovej bázy a 

pentózy (päť uhlíkový cukor) spojených N-glykozidovou väzbou s prvým uhlíkom dusíkovej 

bázy. V DNA je sacharidom deoxyribóza (2-deoxy-β-D-ribóza) a v RNA ribóza (β- D-ribóza) 

(obr. 74). Navzájom sa odlišujú tým, že v ribóze je na druhom uhlíku (tzv. 2´) –OH skupina a 

v deoxyribóze je len –H. 

 
Obr. 74. Chemický vzorec ribózy a deoxyribózy 
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Genetickú informáciu v nukleových kyselinách nesú dusíkové bázy (obr. 75). Z 

chemického hľadiska delíme dusíkové bázy na puríny (adenín a guanín) a pyrimidíny 

(cytozín a tymín – v DNA, v RNA je namiesto tymínu uracil). 

 

Obr. 75. Chemické vzorce dusíkových báz 

Nukleotid je monomér (polyméru) nukleovej kyseliny a skladá sa z dusíkovej bázy, 

pentózy a fosfátu (zvyšku H3PO4). Jednotlivé nukleotidy sa v danej nukleovej kyseline odlišujú 

len dusíkovou bázou. V reťazci DNA sa nachádzajú štyri druhy deoxyribonukleotidov, ktoré 

môžeme označiť ako „písmená genetického kódu“. 

Pri syntéze nukleovej kyseliny príslušná polymeráza (DNA polymeráza pri replikácii 

DNA alebo RNA polymeráza pri transkripcii), spája molekuly pentóz. Toto spojenie sa 

uskutočňuje spojením zvyšku H3PO4 (fosfátom) medzi tretím uhlíkom (3´) predchádzajúceho 

a piatym uhlíkom (5´) nasledujúceho cukru a táto väzba sa nazýva fosfodiesterová. Vzniká 

súvislé vlákno nukleovej kyseliny, ktoré sa nazýva polynukleotidový reťazec (obr. 76). 

 

Obr. 76. Schéma polynukleotidového reťazca 

Väzbou sa zároveň dosiahne orientácia reťazca, keďže replikácia sa uskutočňuje len v 

smere 5´→3´, čo znamená, že na začiatku novovznikajúceho vlákna je vždy 5´ koniec s voľným 

fosfátovým zvyškom, zatiaľ čo na konci syntetizovaného reťazca, je vždy 3´koniec s voľnou –

OH skupinou. Práve voľná –OH skupina je podmienkou pre úspešné priradenie ďalšieho 

nukleotidu do syntetizujúceho sa reťazca. 
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6.3 Sekundárna a terciárna štruktúra nukleových kyselín 

6.3.1 Sekundárna a terciárna štruktúra DNA 

DNA je tvorená dvomi navzájom spojenými reťazcami, čím vzniká dvojreťazcová 

DNA, nazývaná duplex. Watson a Crick v roku 1953 opísali priestorovú štruktúru molekuly 

DNA, tzv. sekundárnu štruktúru DNA. 

Reťazce sú usporiadané antiparalelne (protibežne) a navzájom sa líšia v orientácii 

fosfodiesterovej väzby. Jednotlivé nukleotidy sú pri syntéze pripájané na základe princípu 

komplementarity s protiľahlým vláknom. Oproti 5´ koncu jedného reťazca sa nachádza 3´ 

koniec druhého reťazca. Reťazec s orientáciou 3´→ 5´ je prepisovaný, pri syntéze teda slúži 

ako vzor (predloha) a nazýva sa templátový. K nemu komplementárny reťazec (s orientáciou 

5´→ 3´) sa nazýva „sense“ alebo kódujúci (má poradie báz ako mRNA, ale namiesto uracilu 

je v DNA tymín). Obidva reťazce DNA sú vzájomne komplementárne a tvoria najčastejšie 

pravotočivú dvojzávitnicu tzv. α helix (obr. 77). Vzájomné spojenie oboch reťazcov sa 

uskutočňuje prostredníctvom vodíkových väzieb medzi dusíkovými bázami. Vodíkové väzby 

sa vytvárajú medzi adenínom a tymínom a medzi guanínom a cytozínom (obr. 78). Preto ich 

nazývame komplementárne bázy a reťazce molekuly DNA komplementárne reťazce. Adenín 

s tymínom sa páruje dvomi a cytozín s guanínom tromi vodíkovými väzbami (stabilnejší pár). 

Pri interakcii DNA a RNA je adenín komplementárny s uracilom. Iná kombinácia párovania 

báz neexistuje. Čím viac C ≡ G párov molekula obsahuje, tým je pevnejšia. Genetická 

informácia je do značnej miery chránená pred poškodením, pretože páry báz sú orientované do 

vnútra molekuly. Bázy sú uložené v ploche a každý pár báz je pootočený o 36°, vzhľadom na 

predchádzajúci pár. Fosfát a deoxyribóza tvoria vonkajšiu stranu dvojitého reťazca, nazývanú 

pentózofosfátová kostra (obr. 79). Takéto usporiadanie molekuly DNA je energeticky 

najstabilnejšie. Prítomnosť zvyškov H3PO4 dáva DNA záporný elektrický náboj. Dĺžka 

reťazca nukleových kyselín sa udáva v počte bázových párov (bp), prípadne v kilobázach (tisíc 

bázových párov), v skratke „kb“. 

 

Obr. 77. α helix a orientácia DNA reťazcov 

 



68 
 

 

Obr. 78. Väzby medzi adenínom a tymínom a medzi guanínom a cytozínom 

 

Obr. 79. Schéma molekuly DNA 

DNA môže v priestore existovať v rôznych konformáciách, z ktorých sú najznámejšie 

tri: A a B-DNA (pravotočivé) a Z-DNA (ľavotočivá) (obr. 80). Najčastejšou je konformácia B-

DNA (α helix) a pre takúto dvojzávitnicu platí, že priemer špirály je 2,37 nm, vzdialenosť medzi 

bázami („výška 1 schodu“) je 0,34 nm a na jeden závit pripadá 10 párov báz – preto je výška 

jedného závitu 3,4 nm. Páry A = T sú „širšie“ (1,11 nm) a C ≡ G „užšie“ (1,08 nm), čím vznikajú 

v DNA nerovnomerné závity. Tým sa vytvárajú malé (0,6 nm) a veľké (1,2 nm) žliabky. Veľký 

žliabok je širší ako malý a má významnú úlohu, pretože sa do neho viažu regulačné bielkoviny. 

Pri znížení obsahu vody na 75 % (vysoká koncentrácia solí a nízky stupeň hydratácie), 

prechádza B forma do konformačného typu A. A-DNA je pravotočivá dvojzávitnica s 

priemerom 2,55 nm, v ktorej je výška jedného závitu 2,46 nm a na jeden závit pripadá 11 párov 

nukleotidov. Z-DNA je ľavo-točivá dvojzávitnica s priemerom 1,84 nm s výškou závitu 4,56 

nm, na ktorý pripadá 12 párov báz. 

Pojem terciárna štruktúra DNA označuje jej nadzávitnicové vinutie (superhelix, 

supercoiling), ktoré vzniká dodatočným vinutím dvojzávitnice DNA. Lineárna molekula DNA 

môže vytvárať nadzávitnicovú konformáciu pokiaľ sú oba jej konce pripojené k povrchu. 

Eukaryotická DNA sa viaže k proteínovému lešeniu v chromozóme. Supercoiling najčastejšie 

vzniká počas transkripcie, kedy RNA polymeráza rozpletá vlákno DNA. 
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Obr. 80. Konformačné typy DNA 

6.3.2 Druhy DNA 

Podľa lokalizácie v bunke môžeme DNA rozdeliť na niekoľko druhov. Najdôležitejšia 

je jadrová DNA, nazývaná aj chromozomálna. DNA mitochondrií a plastidov je 

mimochromozomálna. 

6.3.2.1 Jadrová DNA 

Jadrová DNA môže byť členená do skupín podľa rôznych hľadísk. DNA podľa funkcie 

môžeme rozdeliť na kódujúcu a nekódujúcu. Kódujúca DNA určuje poradie aminokyselín v 

polypeptide (štruktúrne gény), alebo nukleotidov v niektorých RNA (stredne repetitívna 

sekvencia – napr. pre rRNA). Nekódujúcej DNA je viacero typov – napr. DNA, ktorá má 

funkciu kontrolnú a riadiacu (napr. promótory). Zvláštne typy DNA majú špecifické funkcie v 

chromozómoch, napr. repetitívne sekvencie v oblasti centromér alebo telomér. K nekódujúcej 

patria aj úseky DNA, o ktorých funkcii zatiaľ nič nevieme a doteraz nebola objavená (napr. 

pseudogény). 

Ďalšia klasifikácia DNA vychádza z počtu identických alebo podobných kópií. U 

eukaryotov približne 60 % DNA tvoria unikátne – jednokópiové (alebo málo sa opakujúce) 

sekvencie. Do tejto skupiny patria napr. štruktúrne gény (kódujúce polypeptidy) a 

pseudogény. Iba asi 1,1 – 1,5 % sekvencií ľudského genómu kóduje proteíny. Pseudogény nie 

sú funkčné gény. Môžu byť v dvoch formách – „zostrihnuté“, ktoré vznikajú reverznou 

transkripciou mRNA a neobsahujú intróny a „nezostrihnuté“ pseudogény, ktoré síce obsahujú 

intróny, ale sú nefunkčné, pretože majú mutáciu v promótore. Tento typ pseudogénu býva často 

v blízkosti génu, z ktorého sú odvodené (napr. pseudogény globínov). 

Niektoré úseky nukleotidového reťazca sa opakujú. Hovoríme im repetitívne 

sekvencie alebo repetície. 30 % DNA tvoria mierne (stredne) repetitívne sekvencie (počet 

ich kópií v genóme je 102 až 105). Sem patria gény pre rRNA (u človeka na krátkych 

ramienkach akrocentrických chromozómov), tRNA, signálne sekvencie a tie, ktoré kódujú 

bielkoviny typu histónov. Zvyšných 10 % DNA tvoria vysoko repetitívne sekvencie (počet 

kópií v genóme je 106). Môžu byť v genóme rozptý1ené – disperzné alebo sa vyskytujú 

bezprostredne za sebou, v blokoch – tandemovo usporiadané. Ak sú disperzné sekvencie dlhé, 

označujú sa LINE (angl. long interspersed repetitive elements) (obr. 81). Kódujú síce reverznú 

transkriptázu, ale nemajú LTR ani gén ENV (na rozdiel od provírusov retrovírusov). Ich 

veľkosť je do 6 kb a tvoria až 21 % nášho genómu. Neskrátené sa v genóme vyskytujú asi 3500 

krát a skrátené 50 – 100 000 krát. Ak sú krátke (80 – 400 bp), označujú sa SINE (angl. short 

interspersed repetitive elements). Tvoria 13 % ľudského genómu. Väčšina SINE je odvodená 

od génov pre tRNA. Pre človeka sú špecifické tzv. Alu sekvencie – ich názov je odvodený od 

restrikčného enzýmu Alu1 a ich dĺžka je 300 bp, obsahujú veľa G a C. Tvoria 3% genómu a 

takmer každý 4 kb úsek ľudskej DNA obsahuje túto sekvenciu. 
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Obr. 81. Porovnanie LINE a Alu sekvencie 

Príkladom tandemovo usporiadaných repetitívnych sekvencií je satelitná DNA. Podľa 

dĺžky motívu (opakujúcej sa sekvencie) ju delíme na: 

 makrosatelitnú DNA s opakovaním 100 – 6500 bp; 

 minisatelitnú DNA s opakovaním 6 – 24 bp; 

 mikrosatelitnú DNA s opakovaním 1 – 5 bp. 

Makrosatelitná DNA sa nachádza v centromérach chromozómov. Z minisatelitnej 

DNA majú význam najmä VNTR sekvencie (angl. variable number of tandem repeats – 

variabilný počet tandemových opakovaní). Vysoká variabilita mikrosatelitnej DNA – tzv. 

CpG ostrovčeky (C – cytozín, p – báza, G – guanín) a STR polymorfizmus (angl. short tandem 

repeats – krátke tandemové opakovania) sa využíva v ľudskej populácii ako marker pri 

niektorých metódach DNA diagnostiky. 

V DNA sa vyskytuje viacero ďalších repetícií, ako sú obrátené repetície alebo dlhé 

koncové repetície. Prítomnosť obrátených sekvencií v reťazci DNA vedie ku vzniku vláseniek 

a krížových štruktúr. 

6.3.2.2 Mitochondriálna DNA (mtDNA) 

Mimochromozomálna DNA sa u človeka nachádza v mitochondriách. Tieto organely 

patria do skupiny semiautonómnych bunkových organel – majú svoju vlastnú genetickú 

výbavu. 

Usporiadanie genómu mitochondrií sa líši od jadrového genómu. Mitochondria 

živočíšnej bunky obsahuje jednu relatívne malú dvojvláknovú kruhovú DNA, ktorá je v oblasti 

D slučky trojvláknová (obr. 82). mtDNA rastlín a živočíchov je bohatá na G a C, mtDNA húb 

naopak na A a T. Vlákno bohaté na G sa nazýva ťažký reťazec a označuje sa H (angl. heavy) 

a vlákno bohaté na C je ľahký reťazec – L (angl. light). Veľkosť mitochondriálneho genómu 

človeka je 16569 bp. Dedičnosť je maternálna, to znamená, že otec svoju mtDNA na 

potomstvo neprenáša. Genóm mitochondrie obsahuje 37 génov: 13 pre proteíny (štruktúrne 

gény), 2 pre rRNA (23S, 16S) a 22 pre tRNA, z toho v H reťazci je informácia o štruktúre 12 

proteínov, 2 rRNA a 14 tRNA ostatné informácie sú v L reťazci. D slučka neobsahuje kódujúce 

sekvencie, v tejto oblasti sú dva promótory, LSP (angl. light strand promotor) pre ľahký reťazec 

a HSP (angl. heavy strand promotor) pre ťažký reťazec. Transkripciou vznikajú dva dlhé 

primárne transkripty. 

Mitochondriálna DNA je kompaktná, neobsahuje repetitívne sekvencie, jej 93 % 

tvoria gény, ktoré nemajú intróny. Gény sú od seba oddelené len niekoľkými nukleotidmi. 

Mitochondriálny genetický kód sa mierne líši od jadrového. Najvýznamnejším rozdielom je 

jadrový stop kodón TGA, ktorý je v mitochondrii kodónom pre tryptofán. Jadrový terminačný 

kodón TAA je v mtDNA iba T, prípadne TA a na potrebný stop kodón sa upraví až 

polyadenyláciou RNA na UAA AAA AA. 
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Obr. 82. Schéma mitochondriálnej DNA 

Mitochondrie obsahujú kompletný proteosyntetický aparát, ktorý syntetizuje iba časť 

bielkovín mitochondrií a je podobný aparátu v prokaryotickej bunke. Podobne ako v baktériách 

majú 70S ribozómy (podjednotky 30S + 50S). Na iniciačný kodón AUG sa viaže tRNA s 

formylovaným metionínom. Viac ako 90 % všetkých proteínov potrebných k biogenéze 

mitochondrií je kódovaných jadrovými génmi (gény pre ribozómové proteíny, DNA a RNA 

polymerázu). Bielkoviny sú syntetizované na cytoplazmatických ribozómoch a transportované 

do jednotlivých štruktúr mitochondrie. V mitochondrii prebieha replikácia mtDNA, syntéza 

všetkých foriem RNA a syntéza bielkovín. 

Prvá skupina mitochondriálnych génov kóduje proteíny zúčastňujúce sa procesu 

oxidatívnej fosforylácie: apocytochróm b (cytb), podjednotky cytochrómoxidázy (cox) 

podjednotky NADH dehydrogenázy (nad), podjednotky sukcinát dehydrogenázy (sdh) a 

podjednotky ATP syntetázy (atp). Dôvodom, prečo sa tieto štruktúrne gény nachádzajú priamo 

v mitochondrii je, že majú pre jej funkčnosť zásadný význam a v prípade potreby sú takto 

okamžite dostupné. Druhú skupinu predstavujú gény potrebné k vytvoreniu mitochondriálneho 

translačného aparátu. Sú to gény pre tRNA, rRNA veľkej (LSU rRNA, rrn26) a malej (SSU 

rRNA, rrn18) podjednotky mitochondriálneho ribozómu. Antibiotiká (chloramfenikol, 

streptomycín, erytromycín) podobne ako u baktérií, inhibujú jednotlivé stupne proteosyntézy. 

Proteosyntéza v mitochondriách nie je citlivá na inhibítory cytoplazmatickej syntézy proteínov 

(cykloheximid), čo poukazuje na ich prokaryotický pôvod. 

Záujem o mitochondriálnu dedičnosť v medicíne vzrástol po objavení 

mitochondriálnych chorôb tzv. mitochondriopatií. Predstavujú heterogénnu skupinu chorôb a 

klinických prejavov (napr. mitochondriálna myopatia, Pearsov syndróm, Kearn-Sayreov 

syndróm atď.). Postihujú najmä tkanivá s energetickými požiadavkami ako svalový, renálny, 

centrálny a endokrinný systém. Delia sa do troch skupín: 

 deficiencie v enzýmoch zúčastnených v transporte substrátov cez mitochondriálnu 

membránu (mutácia jadrového génu); 

 deficiencie v enzýmoch metabolických cyklov mitochondrie (mutácia jadrového génu); 

 deficiencie v enzýmoch respiračného cyklu (mutácia jadrového alebo mitochondriálneho 

génu). 
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Dedičnosť mitochondriálnych chorôb závisí od typu mutácie a môže byť maternálna, 

mendelovská, ale aj ich kombinácia. Fenotypové prejavy mutácií v mtDNA sú rozmanité, môže 

sa stať, že rôzne typy mutácií majú rovnaký fenotypický prejav a identická mutácia u dvoch 

pacientov môže mať rôzne klinické prejavy (pleiotropia). 

Vďaka maternálnemu spôsobu dedičnosti, prítomnosti veľkého počtu kópií v bunke 

(jadrová len raz), absencii rekombinácie medzi rodičovskými molekulami, variabilite a 

pomerne jednoduchej metóde izolácie, je mtDNA ideálna na analýzu ľudských pozostatkov z 

dávnych dôb a zisťovanie pôvodu človeka. Práve analýza mtDNA z kosti neandertálca odhalila 

výrazné odlišnosti v sekvencii od mtDNA dnešného človeka. 

6.3.2.3 Plazmidy 

V bakteriálnych bunkách sa okrem nukleoidu (jadrového chromozómu) nachádzajú aj 

ďalšie štruktúry, obsahujúce DNA. Nazývajú sa plazmidy. Sú to extrachromozómové 

genetické elementy, tvorené dvojvláknovou kruhovou DNA o dĺžke 2-15 kb. Majú schopnosť 

replikovať sa nezávisle od bakteriálneho chromozómu a často obsahujú gény pre schopnosť 

konjugácie (vlastného prenosu z jednej bunky do druhej). Každý plazmid obsahuje replikačný 

začiatok (ORI) a gény, ktoré zabezpečujú jeho samostatnú reprodukciu (obr. 83). Môžu 

obsahovať: 

 gény pre rezistenciu na antibiotiká, pre niektoré enzýmy – napr. hyaluronidázu a pod., ktoré 

zvýhodňujú hostiteľskú baktériu; 

 restrikčné miesta, selekčné markery, ktoré umožňujú používať plazmidy ako vektory 

genetickej informácie. 

 

Obr. 83. Schéma plazmidu s vyznačením restrikčných miest 

Plazmidy, ktoré majú príslušné gény a môžu sa rozmnožovať v rôznych hostiteľských 

bunkách sa nazývajú „shuttle” vektory. Takéto vektorové plazmidy je možné využiť pri 

produkcii rôznych génových produktov v organizmoch, v ktorých sa prirodzene tieto gény 

nevyskytujú. Aj v niektorých eukaryotických bunkách boli identifikované plazmidy. V 

kvasinkách bol nájdený kryptický plazmid, tvorený dvojvláknovou kruhovou DNA, v 

niektorých hubách a riasach lineárne DNA plazmidy. 
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6.4 Sekundárna a terciárna štruktúra RNA 

Ribonukleové kyseliny (RNA) sú relatívne krátke lineárne jednovláknové 

molekuly. Je ich viac typov. V prokaryotických bunkách sa nachádzajú tri hlavné formy RNA 

– mediátorová RNA (mRNA), ribozómová RNA (rRNA) a transferová RNA (tRNA). 

Eukaryotické bunky okrem nich obsahujú ešte malé molekuly RNA viazané spolu s 

bielkovinami do ribonukleoproteínových partikúl. RNA vírusov je nositeľom genetickej 

informácie vírusov a preto má špecifickú funkciu. 

6.4.1 Mediátorová RNA 

mRNA (angl. messenger – posol) vzniká transkripciou zo štruktúrnych génov (v 

ľudských bunkách je ich cca 25 000). Tvorí 5-10 % celkovej RNA v bunke. Výsledok 

transkripcie štruktúrneho génu v jadre eukaryotickej bunky je prekurzorová RNA (pre- 

mRNA), ktorú nazývame aj heterogénna nukleová RNA (hnRNA). Musí byť upravená 

(maturovaná), aby vznikla zrelá mRNA. mRNA je lineárny jednovláknový reťazec, ktorý 

obsahuje na 5´ konci guanínový nukleotid viazaný atypickou 5´– 5´ trifosfátovou väzbou, tzv. 

čiapočka (cap). Úlohami tejto štruktúry je ochrana mRNA pred deštrukčným účinkom RNáz, 

naväzujú sa na ňu regulačné bielkoviny, ktoré „strážia“ mRNA pri jej ceste do cytoplazmy a 

čiapočku rozpoznáva aj tzv. preiniciačný komplex, ktorý umožní mRNA pripojiť sa na malú 

podjednotku ribozómu. Na 3´ koniec mRNA je pripojený relatívne dlhý poly-A reťazec, 

obsahujúci 100 – 250 adenylových zvyškov, ktorý chráni molekulu z tohto konca a má zásadný 

vplyv na to, koľko krát možno jednu mRNA použiť pre transláciu. Úlohou mRNA je prenášať 

informáciu z génov v jadre na ribozómy viazané na endoplazmatickom retikule (v 

eukaryotických bunkách). Po odchode z ribozómu je každá mRNA rozložená enzýmami 

(RNázami), u cicavcov do 6 hodín, aby v bunke nevznikal informačný chaos. 

Úlohou mRNA je prenos genetickej informácie z jadra na miesto syntézy. V 

prokaryotických bunkách nesie jedna mRNA informáciu pre viac polypeptidových reťazcov a 

hovoríme jej polycistronická. Eukaryotické mRNA sú monocistronické, teda obsahujú 

informáciu iba pre jednu bielkovinu. 

6.4.2 Ribozómová RNA 

rRNA je spolu so špecifickými bielkovinami súčasťou ribozómov a tvorí až 80 % 

RNA eukaryotickej bunky. Ribozómy sa v eukaryotických bunkách nachádzajú voľne v 

cytoplazme alebo viazané na endoplazmatickom retikule, ktoré sa vďaka ich prítomnosti stáva 

drsným. V prokaryotickej bunke sú tri typy rRNA a v eukaryotickej bunke sú 4 typy. Ribozómy 

sú zložené z dvoch podjednotiek (pozri kapitolu o bunke). V eukaryotických bunkách sú 

podjednotky 40S a 60S (S je Svedbergova sedimentačná konštanta, ktorá je mierou „veľkosti“ 

častíc). 40S podjednotka ribozómu je zložená z 18S rRNA a 30 rôznych bielkovín, 60S 

podjednotka z 28S rRNA, 5,8S rRNA a 5S rRNA a 45 rôznych bielkovín. 

rRNA sa syntetizuje v jadierku (v tzv. NOR – Nucleolus organizer regions – oblasť 

organizácie jadierka). Vzniká transkripciou z génov pre RNA, ktoré sú okrem génu pre 5S 

rRNA uložené na akrocentrických chromozómoch (D a G skupiny, v oblasti satelitov). V 

reťazci DNA sú spolu vo forme dvoch transkripčných jednotiek. Každá z jednotiek je 

prepisovaná RNA polymerázou I do 45S prekurzorovej ribozómovej RNA. Transkripčná 

jednotka obsahuje promótor (dlhý 180 bp), základnú a regulačnú časť. Produkt transkripcie 45S 

RNA je v ďalšom procesovaní, za pomoci snoRNA, priamo v jadierku štiepený špecifickou 

RNA-ázou na 5,8S, 18S a 28S rRNA. Posttranskripčná úprava začína naviazaním značného 

množstva metylových skupín (u človeka viac ako 100) na dusíkové atómy báz predovšetkým v 

purínových nukleotidoch. Výsledná rRNA sa sama so sebou páruje a vytvára zložitú 

priestorovú štruktúru (obr. 84). Molekuly rRNA sa spolu s 5S rRNA spájajú so špecifickými 
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bielkovinami a vytvárajú podjednotky ribozómov, ktorých podjednotky sú pomocou 

špecifických transportných proteínov dopravované cez póry jadrovej membrány do cytoplazmy 

(5,8 S rRNA prejde za 5 min, ale 28 S rRNA až za 30 min). 

Gény pre ribozómové RNA sú u prokaryotov uložené v jednej transkripčnej jednotke. 

Takýchto transkripčných jednotiek je v genóme prokaryotickej bunky okolo 7, čo umožňuje u 

rýchlo rastúcich buniek dostatočnú tvorbu ribozómových RNA. Transkripčná jednotka sa 

prepisuje do molekuly prekurzorovej RNA, z ktorej sa vyštiepia 5S rRNA, 16S rRNA a 23S 

rRNA. 

 

Obr. 84. Prokaryotická 16S rRNA 

6.4.3 Transferová RNA 

tRNA má významnú úlohu pri syntéze bielkovín v bunke. Napojí sa na určitú 

aminokyselinu, prenesie ju na ribozóm, kde ju podľa kódu v mRNA zaraďuje do rastúceho 

polypeptidového reťazca. Každá tRNA je zložená zo 74 – 95 nukleotidov. Primárnu štruktúru 

tRNA tvoria aj zvláštne bázy, nazývané minoritné bázy. Sú to dihydrouracil (UH2), 

metylguanín (GMe), inozín (I), metylinozín (IMe), tymín (T) a pseudouridín (). 

Tieto bázy sa do tRNA nezaraďujú pri transkripcii, ale vznikajú enzymatickou 

modifikáciou už vytvoreného reťazca. Pretože genetický kód je degenerovaný môže existovať 

viac tRNA pre tú istú aminokyselinu. V literatúre je opísaných 49 typov tRNA. V jadrovom 

genóme je 497 génov pre tRNA. Ich značná časť je lokalizovaná na chromozómoch 1 a 6. 

Štruktúra tRNA sa v plošnom vzorci podobá štvorlístku (obr. 85a). Samospárovaním 

niektorých komplementárnych, od seba vzdialených sekvencií, vznikajú dvojvláknové úseky a 

nespárované úseky vytvárajú slučky (ramená). Práve v slučkách sa nachádzajú nukleotidy s 

minoritnými bázami. Na 3´ konci reťazca je sekvencia CCA, pričom na koncový adenínový 

nukleotid sa viaže prenášaná aminokyselina. 5´ koniec obyčajne tvorí guanínový nukleotid. V 

molekule tRNA rozoznávame dve hlavné časti. Prvou je tzv. antikodónové rameno 

(prostredná slučka), ktoré obsahuje antikodón a má úlohu pri dekódovaní genetickej 

informácie zapísanej v mRNA. Druhou hlavnou časťou tRNA je akceptorové rameno, na 

ktorého 3´ koniec sa viaže príslušná aminokyselina. Bázy antikodónu sú komplementárne ku 

kodónu v mRNA, ku ktorému sa prikladajú antiparalelne. Sekvenciu báz v antikodóne čítame 
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od 3´ konca molekuly tRNA k 5´ koncu. Antikodón umožňuje prostredníctvom väzby kodón- 

antikodón naviazanie určitej tRNA na presne definované miesto mRNA. 

Kodón v mRNA: 5´– GUA – 3´  

Antikodón v tRNA: 3´– CAU – 5´ 

D a T ramená napomáhajú priraďovaniu aminokyseliny. Okrem týchto hlavných 

ramien môže mať tRNA aj variabilné rameno (tab. 2). 

V priestore má tRNA tvar podobný písmenu L a uhol, ktorý zvierajú jej ramená je 

špecifický pre uchopenie určitej aminokyseliny (obr. 85b). Pripájanie aminokyselín k tRNA je 

teda dané priestorovým tvarom týchto molekúl, nevyžaduje žiadny ďalší asistenčný aparát a 

prebieha s presnosťou takmer 100 %. 

 

Obr. 85. Schéma tRNA (a) a priestorový model tRNA (b) 

Tab. 2. Prehľad variabilných ramien tRNA 

 Funkcia 

akceptorové rameno (bez slučky) na jeho koniec sa viaže aminokyselina 

antikodónové rameno s antikodónovou 

slučkou 

týmto koncom tRNA rozoznáva 

genetický kód zapísaný v mRNA 

pseudouridínové rameno s S-slučkou obsahuje modifikovaný uracil – pseudouracil 

dihydrouridínové rameno s D-slučkou obsahuje modifikovaný uracil – dihydrouracil 

variabilné rameno môže byť rôzne dlhé, neovplyvňuje biologickú 

funkciu tRNA 
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tRNA vzniká transkripciou z génov pre RNA (v bunke sa ich nachádza niekoľko 

desiatok). Gény pre transferovú RNA sú u prokaryotov v spoločných transkripčných 

jednotkách. 

Prekurzorové pre–tRNA vznikajú v jadre účinkom RNA polymerázy III, ktorá 

katalyzuje aj syntézu 5S rRNA a malých molekúl RNA. Najprv sa alkylujú a metylujú bázy v 

slučkách tRNA. Pre-tRNA obsahuje intróny, ktorých zostrih sa uskutočňuje inými enzýmami 

ako u hnRNA. Endonukleáza štiepi väzbu medzi exónom a intrónom. Účinkom ligázy sa exóny 

pospájajú 3´ – 5´ fosfodiesterovou väzbou a na 3´ koniec každej tRNA sa naviažu nukleotidy 

CCA. 

6.4.4 Nekódujúce RNA 

Dlhé nekódujúce RNA (angl. long non-coding RNA, lncRNA) sú tvorené viac ako 200 

nukleotidmi. K lncRNA patrí napríklad XIST (angl. X inactivation specific transcript), ktorý sa 

uplatňuje v procese inaktivácie chromozómu X u žien. Krátke nekódujúce RNA (angl. short 

non-coding RNA, sncRNA) sú už spomínané tRNA a mRNA, ďalej snRNA (angl. small 

nuclear RNA), snoRNA (angl. small nucleolar RNA) a tzv. regulačné typy RNA. SnRNA a 

snoRNA majú dôležitú úlohu pri syntéze a posttranskripčnej modifikácii RNA. Regulačné typy 

RNA sú komplementárne k určitým úsekom mRNA a regulujú jej transláciu. Mechanizmus 

regulácie proteosyntézy pomocou RNA sa nazýva RNA interferencia. Je pravdepodobné, že 

tento mechanizmus je súčasťou obranného mechanizmu pred vírusmi. Lekári si sľubujú 

významné pokroky v liečení doposiaľ nevyliečiteľných chorôb na princípe RNA interferencie. 

Malo by ísť o obdobu génovej terapie, pri ktorej by však nehrozila trvalá zmena DNA pacienta, 

ale len vypnutie expresie určitého génu. RNA interferencia však môže byť aj príčinou ochorení, 

dáva sa do súvisu so vznikom leukémií, kardiovaskulárnych chorôb a lymfómov. 

K regulačným typom RNA patria napríklad: 

 miRNA (angl. micro RNA); 

 siRNA (angl. small alebo short interfering RNA); 

 piRNA (angl. piwi-interacting RNA). 

Najvýznamnejšia z regulačných RNA je miRNA. Je to jednovláknová nekódujúca 

RNA, dlhá cca 22 nukleotidov. Vyskytuje sa u rastlín aj živočíchov. Zohráva dôležitú úlohu pri 

regulácii expresie génov. V jadre, transkripciou génov pre miRNA, vznikne špecifický 

primárny transkript tzv. pre-miRNA. Táto molekula sa strihá špecifickými enzýmami. Niektoré 

časti miRNA sú navzájom komplementárne, teda ich hybridizáciou sa vytvárajú dvojvláknové 

úseky. Z miRNA však nevzniká proteín. Princíp fungovania miRNA spočíva v tom, že miRNA 

sú komplementárne k určitým molekulám mRNA v bunke, často aj k viacerým nielen k jednej. 

Teda miRNA a mRNA vytvárajú komplexy. Po hybridizácii sa inaktivuje, poprípade rozštiepi, 

príslušná mRNA a nevznikne z nej transláciou proteín, tak ako je to bežné. Molekuly miRNA 

regulujú viac ako tretinu ľudských génov, napríklad mnohých génov podporujúcich delenie 

bunky. 

siRNA je tvorená 20-25 nukleotidmi a má obvykle typickú štruktúru. Je dvojvláknová 

RNA (dsRNA), na každom konci prečnievajú dva nukleotidy, na 5' konci je fosfátová skupina 

a na 3' konci OH. Viaže sa s mRNA, čím dochádza k posttranskripčnému vypnutiu génu a 

bielkovina sa nesyntetizuje. 

piRNA sú dlhé 24-31 nukleotidov a podieľajú sa na regulácii mobilných genetických 

elementov. Majú veľký význam predovšetkým v pohlavných bunkách, kde zabraňujú 

transpozómom, aby svojím premiestňovaním po genóme spôsobili inzerčnú mutáciu. Fungujú 

podobne ako miRNA. 
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7 Replikácia 

Replikácia je proces podmieňujúci odovzdanie genetickej informácie z materskej 

bunky do dcérskych buniek. Replikácia DNA prebieha medzi dvomi bunkovými deleniami, v 

S-fáze interfázy bunkového cyklu. U eukaryotických buniek trvá asi 12 hodín a uskutočňuje sa 

na približne 400 miestach v jadre zároveň. DNA materskej bunky sa skopíruje, čím vzniknú 

dve identické molekuly DNA. Mechanizmus replikácie je semikonzervatívny, pretože ku 

každému z pôvodných vlákien DNA sa nasyntetizuje nové vlákno. Pôvodná dvojvláknová 

DNA sa rozvinie, reťazce sa oddelia a slúžia ako predloha (templát) pre syntézu dvoch nových 

vlákien reťazca DNA. Ku každému pôvodnému vláknu sa dosyntetizuje nové DNA vlákno. 

Vzniknú tak dve kompletné dvojzávitnice, v ktorých je jeden reťazec pôvodný = materský a 

druhý je novosyntetizovaný = dcérsky reťazec (obr. 86). Bázy sú priraďované na základe 

komplementarity. Napr. ak je v materskej DNA adenín, v dcérskom reťazci sa môže párovať 

iba s tymínom. Tým sa zachová identita genetickej informácie pre dcérske bunky. 

 

Obr. 86. Schéma semikonzervatívnej replikácie DNA 

Replikácia DNA nemôže začať na ľubovoľnom mieste reťazca, ale začína v mieste 

začiatku replikácie, ktoré sa u prokaryotickej DNA nazýva ORI (origin of replication – 

začiatok replikácie). U eukaryotických buniek je v jadre takýchto štartovacích miest viac a 

volajú sa ORC (origin recognition complex). 

Baktéria E. coli má iba jednu molekulu DNA a iba jedno miesto ORI, ktoré má veľkosť 

245 bp. Na štartovacie miesto sa viažu špecifické bielkoviny, označované ako dna proteíny. 

Ako prvé sa napoja dnaA proteíny, čím sa vytvorí komplex dnaA – DNA, čím dôjde k 

rozpleteniu vlákna DNA v tejto oblasti. To umožní väzbu dnaB proteínu, čo je hexamér zložený 

zo 6 peptidových reťazcov, na ORI za účasti dnaC proteínu, ktorý umožňuje transport dnaB 

proteínu na miesto začiatku replikácie. Bielkovina dnaB má aktivitu helikázy, prerušuje 

vodíkové väzby medzi nukleotidmi dvojvlákna DNA v mieste ORI. Tým dochádza k 

rozpleteniu reťazcov a v strede reťazca sa vytvorí replikačná bublina (obr. 87), ktorá sa 
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rozširuje na obidve strany vo forme tzv. replikačných vidlíc (obr. 88), na rozdiel od 

eukaryotov, kde môžu na koncoch chromozómov (telomérach) vznikať rozpojením 

chromozómov replikačné vidlice, ktoré sa rozširujú iba jedným smerom. Po denaturácii DNA 

a oddelení DNA reťazcov od seba pomocou helikáz, sa na jednovláknovú DNA ihneď naviažu 

ssb bielkoviny (single-stranded binding proteins). Ich úlohou je stabilizovať denaturovaný 

úsek DNA, čiže udržať DNA v jednovláknovej forme (obr. 89). 

 

Obr. 87. Replikačná bublina v prokaryotickom chromozóme. Replikácia pokračuje od ORI 

obidvomi smermi (označené šípkou) 

 
Obr. 88. Porovnanie replikačnej vidlice a replikačnej bubliny 

 

 

Obr. 89. ssb bielkoviny stabilizujú denaturovaný úsek DNA 
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Rozvíjaním dvojzávitnice sa zväčšuje replikačná bublina. Na komplex dna proteínov 

a DNA sa pripojí enzým primáza (má aktivitu RNA-polymerázy), čím vznikne primozóm. 

Primáza vytvára na vedúcom vlákne jeden primer, z ktorého beží syntéza nového vlákna 

kontinuálne (bez prerušenia). Primáza tiež vytvára primery na zaostávajúcom vlákne (s 

orientáciou 5´→ 3´). RNA primery sú krátke oligonukleotidové reťazce RNA (11-20 

nukleotidov), ktoré slúžia na ukotvenie DNA polymerázy (obr. 90). 

 

Obr. 90. Schéma funkcie primozómu 

Najdôležitejšie enzýmy pri replikácii sú DNA polymerázy. Zabezpečujú predlžovanie 

reťazca DNA pripájaním nových deoxyribonukleotidov. Susedné deoxyribonukleotidy sú 

spojené fosfodiesterovou väzbou, kde deoxyribóza jedného deoxyribonukleotidu je na kyselinu 

fosforečnú viazaná v polohe 3´ a deoxyribóza druhého deoxyribonukleotidu je naviazaná na 

kyselinu fosforečnú cez -OH skupinu v polohe 5´. Polymeráza sa vždy najprv musí prichytiť 

na RNA primer a až potom je schopná začať syntetizovať DNA. Syntéza DNA (a všetkých 

nukleových kyselín) prebieha len v smere 5´→ 3´. Tento fakt a potreba, aby boli vlákna 

nukleovej kyseliny pri jej syntéze vždy antiparalelné, spôsobuje, že sa jednotlivé reťazce DNA 

replikujú rôznym mechanizmom. 

V prokaryotických bunkách bolo doposiaľ identifikovaných 5 typov DNA polymeráz. 

Najlepšie sú preštudované DNA polymeráza I, II a III. (tab. 3). DNA polymerázy IV a V sa 

zúčastňujú pri reparácii DNA (oprave mutácií – viď 2. diel, kapitola 6.2). 

Tab. 3. Porovnanie E. coli DNA polymeráz 

DNA polymeráza I II III 

Mr (kDa) 103 88 900 

Počet podjednotiek 1 4 10 

Procesivita (nukleotid/s) 16 – 20 7 250 – 1000 

exonukleázová aktivita 5´→ 3´ + – – 

DNA polymeráza I je tvorená jedným polypeptidovým reťazcom o molekulovej 

hmotnosti 103 000 Da. V bunke E. coli sa nachádza okolo 400 molekúl enzýmu. Tento enzým 

je zodpovedný za opravu poškodených DNA úsekov a zúčastňuje sa pri kompletizácii 

oneskorujúceho sa reťazca pri replikácii DNA. Pracuje rýchlosťou 20 nukleotidov / s a má 

polymerizačnú aktivitu v smere 5´→ 3´, exonukleázové aktivity (odštiepuje koncový nukleotid) 

v smere 3´→ 5´ a 5´→ 3´. 
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DNA polymeráza II je tiež tvorená iba jedným polypeptidovým reťazcom o 

molekulovej hmotnosti 88 000 Da. Jej funkcia in vivo nie je presne určená, ale zúčastňuje sa 

pri reparácii DNA. Pracuje rýchlosťou 7 nukleotidov/s a má polymerizačnú aktivitu v smere 

5´→ 3´, exonukleázovú aktivitu v smere 3´→ 5´. 

DNA polymeráza III katalyzuje syntézu reťazcov DNA, pričom v bunke E. coli je 

prítomných iba okolo 20 kompletných enzýmových molekúl. Pracuje rýchlosťou 250 – 1000 

nukleotidov/s. Enzým má zložitú kvartérnu štruktúru, pozostáva z viacerých monomérov (900 

000 Da). Katalytické jadro polymerázy tvoria monoméry α + ε + θ a má len nízku 

polymerizačnú aktivitu. Keďže syntéza beží simultánne na oboch vláknach DNA, dochádza k 

spojeniu dvoch katalytických jadier prostredníctvom proteínu τ. Dôležitá je -svorka, ktorá sa 

posúva za katalytickým jadrom a drží pohromade materský a dcérsky reťazec (sama sa 

nenapojí) a taktiež viaže polymerázu na DNA reťazec. -svorka zvyšuje mnohonásobne 

polymerizačnú aktivitu DNA polymerázy. γ komplex má ATP-ázovú aktivitu, nakladá β 

svorky na DNA v mieste, kde sú RNA primery (obr. 91). 

 

Obr. 91. DNA polymeráza III v E. coli 

Polymerázy majú polymerizačnú aktivitu iba v smere 5´→ 3´, takže iba týmto smerom 

prebieha replikácia a ako templát pre syntézu primeru sa môže využívať iba reťazec v orientácii 

3´→ 5´. Vlákno materskej DNA s orientáciou 3´→ 5´ sa označuje vedúce (leading strand) a s 

orientáciou 5´→ 3´ ako zaostávajúce (lagging strand). Vedúce vlákno sa doplňuje celé, 

kontinuálne a rýchlo (približne 1500 nukleotidov/s). K nemu antiparalelné (zaostávajúce) 

vlákno sa replikuje pomalšie, diskontinuálne, pomocou krátkych úsekov (tzv. Okazakiho 

fragmentov), ktoré sú syntetizované tiež v smere 5´→ 3´. K vytváraniu nového vlákna tak 

dochádza na zaostávajúcom vlákne proti smeru tvorby replikačnej vidlice. Po pripojení 

jediného primeru na začiatok vedúceho vlákna sa primáza z reťazca odpojí. DNA polymeráza 

III začne na 3´ koncový nukleotid primeru kontinuálne pripájať jednotlivé 

deoxyribonukleotidy na základe komplementarity. Ak sa pomýli, tak ho svojou 3´→ 5´ 

exonukleázovou aktivitou odštiepi a pripojí na toto miesto správny deoxyribonukleotid. 

Frekvencia inkorporácie nesprávneho deoxyribonukleotidu je 1:10000. Týmto sebakontrolným 

opravným systémom sa výskyt chybných deoxyribonukleotidov v novovytvorenom reťazci 

zníži až o 1 000 – krát. 

Zaostávajúci reťazec je replikovaný diskontinuálne, teda po častiach. Primáza vytvorí 

prvý RNA primer, potom sa odpojí a presunie ďalej, kde vytvorí druhý RNA primer. Na primer 

sa napojí DNA polymeráza III a syntetizuje komplementárne DNA vlákno od 

predchádzajúceho po nasledujúci RNA primer. Proces sa opakuje a vznikajú úseky, v ktorých 

sa striedajú DNA a RNA oblasti. Úsek DNA v takomto hybride nazývame Okazakiho 

fragment podľa autora, ktorý túto diskontinuálnu syntézu objavil. Okazakiho fragmenty 

dosahujú u E. coli dĺžku okolo 2 000 deoxyribonukleotidov. RNA primery sú potom z reťazca 

odstránené DNA polymerázou I, ktorá zároveň zaplní deoxyribonukleotidmi medzeru po 
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vyštiepenom primere. Tento enzým má okrem polymerázovej aktivity aj 5´→ 3´ exonukleázovú 

aktivitu, čím môže postupne odštiepovať nukleotidy od 5´ konca DNA. Polymeráza I má 

dostatok času a preto pracuje podstatne pomalšie ako DNA polymeráza III. Vzniknú striedavé 

úseky, ktoré vytvorila DNA polymeráza III a I. Takto vytvorené krátke úseky DNA nakoniec 

pospája DNA ligáza, ktorá vytvorí fosfodiesterové väzby medzi jednotlivými úsekmi vlákna 

DNA. 

U eukaryotických buniek sa replikácia DNA uskutočňuje podobnými 

mechanizmami (obr. 92). Prvý výrazný rozdiel je v polymerázach. Z buniek eukaryotov bolo 

doposiaľ izolovaných 15 druhov DNA polymeráz. Medzi najdôležitejšie patria: 

 DNA polymeráza katalyzuje syntézu vedúceho reťazca a dokončuje tvorbu 

zaostávajúceho reťazca; 

 DNA polymeráza  (DNA primáza) katalyzuje syntézu Okazakiho fragmentov; 

 DNA polymeráza  katalyzuje syntézu krátkych úsekov DNA pri reparácii; 

 DNA polymeráza  katalyzuje tvorbu mitochondriálnej DNA v mitochondriách; 

 DNA polymeráza ε sa zapája do opravy DNA a napomáha DNA polymeráze v 

replikácii. 

 

Obr. 92. Schéma eukaryotickej DNA replikácie 

Zložkou replikačného aparátu je aj PCNA proteín (proliferating cell nuclear 

antigene), ktorý plní funkciu -svorky a RFC proteín (replication factor C), pôsobiaci ako -

komplex u prokaryotov. 

V eukaryotických bunkách je v porovnaní s prokaryotickými, rozdielny spôsob 

kompletizácie oneskorujúceho sa reťazca. Štiepenie primeru u eukaryotov katalyzuje 

samostatná exonukleáza, označovaná ako RNA-áza H, ktorá má 5´→ 3´ exonukleázovú 

aktivitu. Dosyntetizovanie Okazakiho fragmentu katalyzuje DNA polymeráza δ (u prokaryotov 

to je RNA polymeráza I). Spájanie úsekov DNA, podobne ako u prokaryotov, katalyzuje enzým 

DNA ligáza. 

Eukaryotická DNA je lineárna a preto pri ukončovaní syntézy zaostávajúceho reťazca 

vzniká problém. Koncový úsek sa na 3´ konci nemôže doreplikovať. Každý eukaryotický 

chromozóm má okrem centroméry aj teloméru, štruktúru s prečnievajúcim jedným (vedúcim) 

reťazcom DNA. Teloméra sa na 3´ konci vyznačuje tandemovými opakovaniami, ktoré sú 

druhovo charakteristické a bohaté na guanín. U človeka je to sekvencia TTAGGG. Pri každej 

replikácii sa teloméry skracujú. Ak už vedúce vlákno neprečnieva, nemôže začať replikácia. 
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Preto musí túto sekvenciu rozpoznať enzým telomeráza (špecifická DNA polymeráza), ktorá 

na 3´ koniec materskej DNA vyrobí cez primer krátky úsek DNA, pomocou ktorého potom 

DNA polymeráza dosyntetizuje koniec oneskorujúceho sa reťazca (obr. 93). 

 

Obr. 93. Pôsobenie telomerázy 

Syntéza eukaryotickej DNA je až desaťnásobne pomalšia ako u prokaryotov. Ľudská 

DNA polymeráza pripojí za sekundu približne 50 nukleotidov. Napriek tomu sa aj v 

eukaryotických bunkách vytvorí nová DNA veľmi rýchlo. Je to tým, že na eukaryotickej DNA 

vzniká veľké množstvo replikónov, takže syntéza prebieha na mnohých miestach súčasne. Aj 

veľkosť úsekov DNA v Okazakiho fragmentoch je rozdielna. U prokaryotov je to 1 000 až 2 

000 nukleotidov, v eukaryotických je v Okazakiho fragmentoch iba okolo 150 nukleotidov. U 

eukaryotov vznikajú po replikácii hneď nukleozómy. Počas replikácie sa nukleozómy 

rozpadávajú na samostatné históny. Keďže pre dva nové reťazce DNA je potrebný dvojnásobný 

počet histónov, dochádza k intenzívnej syntéze týchto bielkovín. Nové nukleozómy potom 

náhodne obsahujú staré i nové histónové podjednotky. 
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8 Proteosyntéza 

Sacharidy a lipidy sú v rôznych organizmoch takmer rovnaké, rozhodujúcu úlohu v 

organizmoch majú bielkoviny. Vlastnosti bielkovín závisia predovšetkým od ich primárnej 

štruktúry, čiže poradia aminokyselín, z ktorých sú zložené. Poradie aminokyselín je 

zakódované v DNA (v štruktúrnych génoch). 

Celý prenos genetickej informácie prebieha na troch úrovniach: replikácii, transkripcii 

a translácii. Transkripciou označujeme prepis genetickej informácie z DNA na RNA. 

Translácia je preklad genetickej informácie z molekuly RNA do primárnej štruktúry 

bielkoviny – poradia aminokyselín v polypeptidovom reťazci. 

8.1 Gén 

Gén je základná funkčná jednotka genetickej informácie. Gén predstavuje kompletnú 

sekvenciu nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA), ktorá nesie informáciu pre syntézu určitého 

produktu (funkčnej RNA alebo proteínu). Podľa toho, akú genetickú informáciu obsahuje, 

môžeme gény rozdeliť do troch skupín a to: štruktúrne gény, regulačné gény a gény kódujúce 

štruktúru molekúl RNA, okrem mRNA. 

1. Štruktúrny gén je úsek reťazca DNA (prípadne reťazca RNA u RNA-vírusov), 

ktorý kóduje primárnu štruktúru bielkoviny. Veľkosť génov sa udáva v počte bázových párov 

(bp) v DNA, väčšie jednotky sú kilobázy (kb), megabázy (Mb). Najdlhší ľudský gén (pre 

dystrofín) má vyše 2,4 Mb a tvorí 0,1 % celého ľudského genómu. Štruktúrny gén sa skladá z 

dvoch častí: regulačnej a kódujúcej. 

Regulačná oblasť sa nazýva promótor. Nachádzajú sa v nej významné sekvencie 

(úseky báz, tzv. boxy), napr. TATA box, CAAT box a pod. Slúžia na naviazanie regulačných 

bielkovín, tzv. transkripčných faktorov. Tieto bielkoviny sa na uvedených sekvenciách 

dusíkových báz musia pospájať v správnom poradí, aby sa mohla začať transkripcia (syntéza 

mRNA), ktorú vykonáva RNA polymeráza. 

Prokaryotický promótor (obr. 94) obsahuje dve dôležité funkčné oblasti. Je to 

sekvencia v oblasti nukleotidu v polohe -35 (pred štart kodónom), ktorá sa nazýva GACA box 

a má primárnu štruktúru: 

5´– T T G A C A T – 3´ 

Druhá dôležitá sekvencia je v oblasti nukleotidu -10, ktorá sa označuje ako TATA box 

(Pribnowov box) a má sekvenciu: 

5´– T A T A A T – 3´ 

 
Obr. 94. Prokaryotický promótor a Shine Dalgarnova sekvencia 

Eukaryotický promótor obsahuje v oblasti -34 až -26 TATA box (Hognessov), na 

ktorý sa viaže transkripčný faktor TFIID. 

5´– T A T A A A A – 3´ 

V oblasti medzi -75 až -80 je druhý dôležitý box, nazývaný CAAT box, na ktorý sa 

viaže transkripčný faktor NF1, ktorý zosilňuje promótor. 

5´– G G C C A A T C T – 3´ 
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Tretí box sa nazýva GC box, je v oblasti –90 a viaže sa na neho transkripčný faktor 

SP1, ktorý tiež zosilňuje promótor. 

5´– G G G C G G – 3´ 

V kódujúcej oblasti majú eukaryotické gény (obr. 95) často vložené medzi kódujúce 

úseky (exóny) nekódujúce úseky (intróny). Kódujúca časť génu začína neprekladanou 

oblasťou (untranslated region - UTR) na 5´ konci, ktorá má význam pre napojenie mRNA na 

malú podjednotku ribozómu. Hneď za ňou je prvý exón, ktorý začína tzv. štart tripletom 

(ATG). Za prvým exónom pokračuje prvý intrón. Potom nasleduje druhý exón atď. V tejto 

oblasti sú teda za sebou striedavo uložené exóny a intróny. Posledný exón končí tzv. stop 

tripletom (TAA, TAG alebo TGA). Transkripcia sa končí na 3´ UTR. Za ním nasleduje 

sekvencia aktivujúca poly(A) polymerázu (vytvorí tzv. poly-A chvost). Vo väčšine prípadov 

sú intróny dlhšie ako exóny a dĺžka génu sa ráta od štart tripletu po stop triplet. 

2. Regulačný gén je úsek DNA, ktorý kóduje primárnu štruktúru bielkoviny, ktorá 

má funkciu induktora alebo represora expresie iných génov. 

3. Gény kódujúce primárnu štruktúru ribozómových a transferových RNA a 

viacerých druhov menších molekúl RNA. 

 

Obr. 95. Štruktúra eukaryotického génu 

8.2 Centrálna dogma molekulovej biológie 

Prenos genetickej informácie procesmi replikácie, transkripcie a translácie sa v 

molekulovej biológii označuje ako centrálna dogma. Biosyntéza bielkovín predstavuje proces 

prenosu genetickej informácie medzi tromi typmi biomakromolekúl a to: DNA, RNA a 

bielkovinou. Smer tohto prenosu postuloval v roku 1958 Francis Crick (obr. 96). 

 
Obr. 96. Centrálna dogma molekulovej biológie podľa Cricka 

Roku 1970 Temin a Baltimore dokázali existenciu prenosu genetickej informácie z 

RNA vírusu do DNA hostiteľskej bunky pomocou enzýmu reverznej transkriptázy 

(syntetizuje DNA podľa RNA matrice). Tým bola centrálna dogma molekulovej biológie 

pozmenená (obr. 97). 

 
Obr. 97. Centrálna dogma molekulovej biológie podľa Temina a Baltimora 
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Bola opísaná schopnosť niektorých glykoproteínov, nazývaných prióny meniť 

príbuzné formy proteínov na svoje (obr. 98). Prióny neobsahujú nukleové kyseliny, sú svojím 

chemickým zložením i spôsobom rozmnožovania zásadne odlišné od všetkých živých 

organizmov. Vyskytujú sa normálne v neurónoch zdravých ľudí a niektorých ďalších cicavcov. 

Ich funkcia nie je doposiaľ úplne objasnená. Za istých okolností sa môže funkčný glykoproteín 

zmeniť na patologický, ktorý je rezistentný voči pôsobeniu proteolytických enzýmov. Preto sa 

nemôže v neurónoch fyziologicky odbúravať. 

Gén pre priónový proteín (PrP) sa u ľudí nachádza na krátkom ramene chromozómu 

20 a kóduje proteín, ktorý sa označuje PrPC. Prióny sa normálne nachádzajú v neurónoch 

človeka. Môžu sa však premeniť na patologickú formu PrPSc, ktorá je odolná voči 

proteolytickým enzýmom, je značne stabilná a nemôže sa fyziologicky degradovať v 

neurónoch. Tým sa akumuluje, čo vedie k degenerácii neurónov, takéto choroby sa nazývajú 

prionózy. Ide o neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat. Najznámejšie sú klusavka oviec 

a kôz, u človeka kuru, Creutzfeldova – Jakobova choroba, Gertsmanov – Sträusslerov – 

Scheinkerov syndróm, bovinná spongioformná encefalopatia (BSE - známa ako choroba 

šialených kráv) a fatálna familiárna insomnia. Tieto choroby nie sú spôsobené vírusmi, 

baktériami alebo inými mikroorganizmami. Mnohé experimenty na myšiach viedli k 

formovaniu hypotézy, že infekčné agens je výlučne proteínovej povahy. Premena PrPC na 

PrPSc je podstatou patogenézy prionóz. Priónové proteíny sa syntetizujú ako normálne proteíny 

a patologickými sa stávajú následkom posttranslačnej úpravy, ktorej podstatou je skrátenie 

reťazca alebo zmena terciárnej štruktúry. Ide teda len o konformačnú zmenu, ktorú 

nerozpoznáva imunitný systém. 

V žiadnom prípade však nebola popísaná cesta, kedy z proteínu vznikla RNA alebo 

DNA. Cesta realizácie genetickej informácie teda nikdy nesmeruje od proteínu k DNA. 

 

Obr. 98. Centrálna dogma molekulovej biológie zahrňujúca prióny 

8.3 Transkripcia 

V procese prepisu (transkripcie) sa podľa poradia báz v géne vytvorí molekula mRNA, 

ktorá prechádza z jadra do cytoplazmy k ribozómom. Pri transkripcii sa prepisuje iba krátky 

úsek jedného z dvoch reťazcov DNA. Je to jeden gén, prípadne skupina génov, zaradených za 

sebou v DNA reťazci. Väčšina génov je samostatných, ale existujú aj génové rodiny (pozri 2. 

diel). 

Prepis genetickej informácie z génu do RNA molekuly katalyzuje enzým RNA 

polymeráza. Používa sa aj zložitejší názov DNA závislá (dependentná) RNA polymeráza. 

Priraďuje nukleotidy na základe komplementarity. Jednotlivé nukleotidy sú pospájané 5´– 3´ 

fosfodiesterovou väzbou. Syntéza RNA sa uskutočňuje v smere 5´→ 3´ a matricou je úsek tzv. 

templátového vlákna DNA, s orientáciou 3´→ 5´. Prepisom vzniká u prokaryotov mRNA a u 

eukaryotov tzv. primárny transkript. Je to prekurzorová forma, z ktorej ďalším procesovaním 

vznikajú funkčné molekuly RNA. Úsek DNA, ktorý sa prepisuje do primárneho transkriptu, 

nazývame transkripčná jednotka. 

Transkripčná jednotka prokaryotov, v ktorej sa nachádza jeden alebo viac štruktúrnych 

génov, obsahuje tzv. vedúcu sekvenciu, umiestnenú hneď za promótorom. Jej súčasťou je 

Shine - Dalgarnova sekvencia, ktorá sa prepisuje do mRNA ako sekvencia 5´ – A G G A – 3´. 
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Touto sekvenciou sa mRNA viaže na 16S rRNA v 30S podjednotke ribozómu. To umožňuje 

tvorbu komplexu mRNA + ribozóm. 

Prokaryotická mRNA, je polycistronická, to znamená, že obsahuje prepis viacerých 

štruktúrnych génov, usporiadaných za sebou v reťazci. 

V prokaryotických bunkách katalyzuje tvorbu všetkých foriem RNA len jeden druh 

RNA polymerázy (465 kDa). Začiatok transkripcie sa nazýva iniciácia. Najprv sa RNA 

polymeráza napojí pomocou sigma faktora na promótor, potom dochádza k rozvinutiu 

dvojzávitnice reťazca DNA. Vznikne transkripčná bublina. Sigma faktor hrá v tomto prípade 

dôležitú úlohu, keďže zabezpečuje špecifické naviazania RNA polymerázy na promótor 

konkrétneho génu alebo skupiny génov. Druh a množstvo špecifických sigma faktorov pre 

transkripciu konkrétnych génov v bunke varíruje v závislosti od aktuálnych potrieb expresie 

jednotlivých génov. Druhá fáza transkripcie je predlžovanie reťazca a nazýva sa elongácia. Na 

iniciačnú formu RNA polymerázy sa po uvoľnení sigma faktora naviaže NusA proteín, 

vznikne tak elongačná forma RNA polymerázy. Tá sa posúva po reťazci DNA, denaturuje ho 

a prepisuje sekvenciu templátu do reťazca RNA rýchlosťou 60 nukleotidov/s. Súčasne sa na 

druhom konci transkripčnej bubliny renaturuje reťazec DNA. V transkripčnej bubline je 

rozvinutý úsek DNA dlhý približne 18 bp. Ukončenie transkripcie sa nazýva terminácia. 

Uskutočňuje sa v oblasti terminátora, kde sa nachádza sekvencia polyA. NusA proteín 

rozpoznáva túto sekvenciu a zastaví pohyb RNA polymerázy po reťazci DNA. V oblasti 

terminátora je väzba menej pevná, lebo je tvorená dvomi vodíkovými mostíkmi medzi 

adenínom a uracilom. Takýto hybrid sa ľahko destabilizuje a RNA sa z komplexu uvoľní. V 

niektorých génoch je pre ukončenie transkripcie potrebný ρ-faktor (rho- faktor). Transkripcia 

je u prokaryotov bezprostredne spojená s transláciou a životnosť mRNA je len niekoľko minút. 

Už počas tvorby mRNA sa na ňu viažu ribozómy, takže so syntézou mRNA súčasne začne aj 

tvorba bielkovín. 

Syntézu RNA v eukaryotických bunkách katalyzujú tri druhy RNA polymeráz, RNA 

polymeráza I, II a III (tab. 4). RNA polymeráza I katalyzuje prepis génov pre rRNA. 

Produktom prepisu je prekurzorová rRNA (pre-rRNA). Posttranskripčnou úpravou sa z nej 

vytvárajú 5,8S rRNA, 18S rRNA a 28S rRNA. RNA polymeráza II katalyzuje prepis 

štruktúrnych génov za vzniku heterogénnej nukleárnej RNA (hnRNA, tzv. pre-mRNA). Z 

nej sa potom úpravou vytvára funkčná mRNA. Okrem hnRNA katalyzuje RNA polymeráza II 

ešte tvorbu malých jadrových a jadierkových RNA. RNA polymeráza III prepisuje gény pre 

tRNA, vytvára sa ako prekurzorová tRNA (pre-tRNA). Z nej sa posttranskripčnou úpravou 

vytvárajú jednotlivé tRNA. RNA polymeráza III katalyzuje aj syntézu 5S rRNA, malých 

jadrových a malých cytozolových RNA. 

Tab. 4. Prehľad eukaryotických RNA polymeráz 

Enzým Výskyt Funkcia 

RNA polymeráza I jadierko transkribuje gény pre rRNA 

RNA polymeráza II jadro transkribuje štruktúrne gény a gény pre niektoré malé 

RNA 

RNA polymeráza III jadro transkribuje gény pre tRNA, 5S-rRNA a niektoré malé 

RNA 

Transkripcia si u eukaryotov vyžaduje prítomnosť viacerých pomocných bielkovín, 

tzv. transkripčných faktorov. Sú to regulačné bielkoviny, ktoré sa viažu na regulačné miesta 

promótora a v rámci iniciácie transkripcie vykonávajú úlohy, ktoré prokaryotická RNA 

polymeráza vykonáva sama: rozoznanie boxov v promótore, pripojenie RNA polymerázy II k 

promótoru, rozpletenie dvojzávitnice DNA, fosforylovanie RNA polymerázy II (aktivovaná k 

transkripcii). Existujú aj regulátory transkripcie, sú to enhancery (zosilňovače) alebo silencery 

(spomaľovače). Napájajú sa cez pomocné molekuly adaptora a aktivátora (obr. 99). 
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Obr. 99. Iniciácia transkripcie 

Iniciácia transkripcie v eukaryotických bunkách začína tým, že sa do veľkého závitu 

v DNA pred génom naviaže regulačný proteín. Nasleduje rozpad nukleozómov a linearizácia 

DNA. Enzým helikáza oddelí od seba reťazce DNA a pomocné proteíny ich stabilizujú. Na 

hlavné regulačné boxy (TATA, CAAT, GC) sa postupne naviažu v správnom poradí 

transkripčné faktory (IID + IIB + RNA polymeráza II + IIF +IIE +IIH). 

Transkripcia začína na 5´ UTR (neprekladaná oblasť), 10 báz pred štart tripletom a 

prebieha až do 3´ konca UTR za posledným exónom. Dôležitý je TATA box, na ktorý sa viaže 

transkripčný faktor TFIID, čím sa vytvorí prediniciačný komplex. Základnou súčasťou 

TFIID je tzv. TBP proteín (TATA box binding protein). Viaže sa na promótor, s ďalšími 

bielkovinami ale aj s RNA polymerázou II TBP proteín je prítomný vo všetkých eukaryotických 

bunkách. 

Na prediniciačný komplex sa za účasti ďalších transkripčných faktorov naviaže RNA 

polymeráza II, čím vznikne neaktívny iniciačný komplex. Naviazaním ďalšieho faktora 

TFIIH, ktorý má helikázovú a proteínkinázovú aktivitu, sa RNA polymeráza II fosforyluje a 

tým sa mení na aktívnu. Dochádza k rozvinutiu reťazca DNA a začne sa syntetizovať reťazec 

RNA. Pri vzniku aktívneho iniciačného komplexu sa na promótor viaže 6 rôznych 

transkripčných faktorov, z ktorých každý má zložitú kvartérnu štruktúru. Tieto transkripčné 

faktory však umožňujú iba bazálnu transkripciu. K zmene intenzity transkripcie sú potrebné 

ďalšie špeciálne transkripčné faktory (enhancer alebo silencer). 

Ukončenie transkripcie štruktúrneho génu je signalizované prítomnosťou 

polyadenylačného signálu AATAAA, ktorý sa prepíše do hnRNA ako AAUAAA. Takúto 

sekvenciu rozpoznáva bielkovinový komplex s aktivitou endonukleázy. Štiepi reťazec vo 

vzdialenosti 10 až 30 nukleotidov od danej sekvencie a vytvorená hnRNA sa uvoľní z 

transkripčného komplexu. 

8.3.1 Posttranskripčná úprava RNA 

Novosyntetizovaná molekula RNA sa nazýva primárny transkript, ktorý sa musí 

upraviť. Proces sa nazýva posttranskripčná úprava alebo maturácia RNA. V prokaryotických 

bunkách sa niektoré mRNA syntetizujú ako plne funkčný primárny transkript, rRNA a tRNA 

sa vytvárajú z prekurzorových molekúl. V eukaryotických bunkách všetky typy RNA vznikajú 

procesovaním z primárnych transkriptov. Prekurzorovou formou mRNA je hnRNA, ktorú 
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syntetizuje RNA polymeráza II. Premena hnRNA sa uskutočňuje v jadre bunky a má tri 

základné kroky. 

Prvým krokom je naviazanie guanínového nukleotidu na 5´ konci reťazca netypickou 

5´ – 5´ trifosfátovou väzbou, tzv. čiapočka (cap). Guanínový nukleotid je viazaný na reťazec 

RNA cez tri zvyšky kyseliny fosforečnej, pričom atóm dusíka guanínu je v polohe 7 

metylovaný. Všetky mRNA eukaryotických buniek majú čiapočku. Jej úlohou je chrániť 5´ 

koniec mRNA pred účinkom exonukleáz a napomáha pri pripájaní mRNA na ribozóm. 

Druhým krokom je zostrih (splicing), pri ktorom sa z prekurzorovej molekuly 

vystrihnú nekódujúce úseky – intróny (obr. 100). V eukaryotických bunkách zostrih katalyzujú 

veľké enzýmové komplexy (spliceozómy). Sú schopné rozoznať intrón, vystrihnúť ho a spojiť 

navzájom kódujúce úseky – exóny. Súčasťou enzýmových komplexov sú ribonukleoproteíny, 

obsahujúce malé molekuly RNA (tab. 5). Funkciou týchto malých molekúl RNA je 

identifikovať 5´ začiatok a 3´ koniec intrónu. Intróny majú na 5´ konci sekvenciu GU a na 3´ 

konci AG. Sekvencia umožňuje enzýmovému komplexu za pomoci ribonukleoproteínov 

označiť obidva konce intrónu a vyštiepiť ho. Najprv sa rozštiepi fosfodiesterová väzba medzi 

3´ koncom prvého exónu a 5´ koncom intrónu. 5´ koniec intrónu sa v ďalšej fáze naviaže na 

adenínový nukleotid vo vnútri reťazca intrónu netypickou 5´– 2´ fosfodiesterovou väzbou. Z 

intrónu tak vznikne lasovitá forma. Nakoniec sa fosfodiesterovou väzbou spoja exóny a lasovitá 

forma intrónu sa uvoľní. Tento proces sa uskutočňuje bez dodania ATP. 

 

Obr. 100. Postranskripčná úprava RNA, zostrih 

Tretím krokom je tvorba poly A chvostíka na 3´ konci mRNA. Je to úsek zložený zo 

100 až 250 zvyškov adenylovej kyseliny. Adenylové zvyšky sú pripájané polyA- 

polymerázou. PolyA-úsek má funkciu ochrany reťazca mRNA z 3´ konca pred exonukleázami, 

pri jej transporte k ribozómom a má aj zásadný význam pri riadení toho, koľko krát sa môže 

použiť tá istá mRNA na transláciu. Po týchto úpravách vzniká funkčná molekula mRNA (obr. 

101), ktorá prechádza z jadra do cytoplazmy, kde sa viaže na podjednotky ribozómov. 

 

Obr. 101. mRNA 
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Tab. 5. Typy malých RNA molekúl 

Druh malej RNA Výskyt Funkcia Syntetizujúci enzým 

U1 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

U2 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

U4 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

U5 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

U6 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza III 

U7 snRNA jadro riadenie zostrihu histónovej 

hnRNA 

RNA polymeráza II 

U11 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

U12 snRNA jadro riadenie zostrihu RNA polymeráza II 

7SK snRNA jadro neznáma RNA polymeráza III 

8-2 snRNA jadro úprava pre-tRNA RNA polymeráza III 

U3 snoRNA jadierko úprava pre-tRNA RNA polymeráza II 

U8 snoRNA jadierko úprava pre-rRNA RNA polymeráza II 

U13 snoRNA jadierko neznáma RNA polymeráza II 

7SI scRNA cytoplazma translokácia proteínov RNA polymeráza III 

8.4 Genetický kód 

Genetický kód je spôsob zápisu dedičnej informácie. Najmenšou čiastkou 

(„písmeno“) je dusíková báza (nukleotid). Najkratšou jednotku („slovo“) sú tri za sebou idúce 

bázy (nukleotidy), určujúce zaradenie jednej aminokyseliny, tzv. triplet (kodón). Existuje 21 

typov aminokyselín a len 4 rôzne bázy. Ak by mala 1 báza kódovať aminokyselinu, tak 41 je 4, 

teda jedna báza nestačí. Kombinácia dvoch báz opäť nestačí, pretože 42 je 16. Dostatočný počet 

dáva kombinácia troch báz, kedy 43 je 64 možností, čo postačuje na kódovanie 21 aminokyselín. 

Triplet sa číta vždy od 5´ konca mRNA, takže napr. triplet pre tryptofán je: 

5´– U G G – 3´ 

Kodónov je spolu 64 typov. Z nich 61 kóduje aminokyseliny. Prvým, tzv. štartovacím 

tripletom, je vždy AUG, ktorý kóduje metionín. Tri z týchto tripletov nekódujú žiadnu 

aminokyselinu a majú význam pri ukončení syntézy polypeptidového reťazca. Sú to terminačné 

kodóny, tzv. stop kodóny. Po prepise do mRNA sú to: UAA, UAG a UGA. Jeden z nich je 

vždy na konci posledného exónu. 

Bunka vlastní aparát, ktorý je schopný tento kód čítať a na jeho základe vytvárať 

bielkoviny s požadovanou sekvenciou aminokyselín. Uceleným výrokom („veta“) je gén, teda 

informácia pre určenie primárnej štruktúry jedného proteínu. 

Kompletný genetický kód je znázornený v tabuľke 6. Triplety, ktoré kódujú rovnakú 

aminokyselinu majú väčšinou prvé dve bázy rovnaké a variabilná je tretia báza. To znamená, 

že pre špecificitu kodónu sú dominantné prvé dve bázy. 

Genetický kód je: 

 tripletový, tri za sebou idúce bázy v mRNA (alebo v DNA v kódujúcej oblasti štruktúrneho 

génu) kódujú jednu aminokyselinu (okrem stop-tripletov); 

 univerzálny, používaný u všetkých organizmov. Iba v mitochondriách boli zistené určité 

odchýlky od univerzálneho genetického kódu; 

 neprekrývajúci sa, čo znamená, že triplety nasledujú v DNA za sebou (lineárne); 

 degenerovaný, nakoľko existuje priveľa možností tripletov (61) pre kódovanie 21 

aminokyselín. V skutočnosti ide o ochranné opatrenie, lebo najčastejšie používané a 
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najvýznamnejšie aminokyseliny majú aj najväčší počet variantov tripletov (4 – 6), ktoré 

ich môžu kódovať. Ide teda o ochranu pred vznikom mutácií, pretože zmena jednej bázy v 

triplete ešte nemusí viesť k zámene aminokyseliny v bielkovine. 

Tab. 6. Štandardný genetický kód 

fenylalanín UUU, UUC, UUA, UUG 

leucín CUU, CUC, CUA, CUG 

Izoleucín AUU, AUC, AUA 

ŠTART – metionín AUG 

Valín GUU, GUC, GUA, GUG 

Serín UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC 

Prolín CCU, CCC, CCA, CCG 

Tyrozín UAU, UAC 

Treonín ACU, ACC, ACA, ACG 

Alanín GCU, GCC, GCA, GCG 

STOP UAA (ochre), UAG (amber), UGA (opal) 

Histidín CAU, CAC 

Glutamín CAA, CAG 

Asparagín AAU, AAC 

Lyzín AAA, AAG 

kyselina asparágová GAU, GAC 

kyselina glutámová GAA, GAG 

Cysteín UGU, UGC 

Tryptofán UGG 

Arginín CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG 

Glycín GGU, GGC, GGA, GGG 

Selenocysteín UGA 

8.5 Translácia 

Translácia je preklad poradia dusíkových báz v mRNA do poradia aminokyselín v 

bielkovine (proteíne). Ide o samotnú syntézu bielkoviny, kedy sú aminokyseliny zoraďované 

podľa poradia tripletov zapísaných v konkrétnej mRNA. 

Proteíny sú následne posttranslačnou úpravou modifikované v endoplazmatickom 

retikule a Golgiho aparáte. Správna primárna sekvencia aminokyselín v reťazci umožňuje 

vytvorenie takej sekundárnej, terciárnej, či kvartérnej štruktúry bielkoviny, ktorá je potrebná 

pre jej plnú biologickú aktivitu. V niektorých bunkách, ktoré sa diferencujú dochádza k 

alternatívnemu použitiu genetickej informácie (posun štart kodónu, alternatívny zostrih), čím 

sa po transkripcii toho istého génu v rôznych bunkách syntetizujú rôzne proteíny. 

Proteosyntéza v bunke sa uskutočňuje v cytoplazme a na ribozómoch. Najprv sa musí 

vytvoriť proteosyntetický aparát, ktorý tvorí: mRNA, malá a veľká podjednotka ribozómu, 

aminoacyl-tRNA syntetáza, tRNA, pomocné bielkoviny a aminokyseliny. 

Transláciu môžeme rozdeliť do štádií (obr. 102): aktivácia aminokyseliny a jej väzba 

na tRNA; tvorba iniciačného komplexu; predlžovanie peptidového reťazca; ukončenie syntézy 

polypeptidu; posttranslačná úprava reťazca. 
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Obr. 102. Priebeh translácie 

8.5.1 Aktivácia aminokyseliny a jej väzba na tRNA 

Dôležitú úlohu pri čítaní genetického kódu má tRNA. Na jej 3´ koncový adenozín sa 

viaže aminokyselina, ktorá sa má zaradiť do peptidového reťazca. Aminokyseliny, ktoré majú 

byť zabudované do bielkovinového reťazca nie sú schopné samy prečítať informáciu v mRNA. 

Preto sa najskôr musí spojiť aminokyselina s príslušnou tRNA, ktorá ju prinesie na ribozóm. 

Toto spojenie zabezpečujú enzýmy nazývané aminoacyl-tRNA syntetázy. Proces je 
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označovaný pojmom aktivácia aminokyselín a uskutočňuje sa pred samotnou transláciou. 

Najprv každá aminoacyl-tRNA syntetáza katalyzuje naviazanie aminokyseliny k 

adenozíntrifosfátu, čím sa aktivuje a vzniká tzv. aminoacyl-adenylát, ktorý je následne 

pripojený ku hydroxylovej skupine koncového adenozínu na tRNA. Vzniká tzv. aminoacyl- 

tRNA, ktorá putuje na A miesto ribozómu. Aminoacyl-tRNA syntetáz je dvadsať druhov, čo 

zodpovedá počtu proteinogénnych aminokyselín. Každá z aminokyselín má svoju vlastnú 

tRNA, ktorej štruktúra je špecifická pre spojenie len s 1 aminokyselinou. Aminoacyl-tRNA- 

syntetáza je špecifická v tom, že určitú aminokyselinu viaže iba na takú tRNA, ktorej antikodón 

je komplementárny s kodónom. 

8.5.2 Tvorba iniciačného komplexu 

Ak by sme celý proces iniciácie chceli zjednodušiť, tak mRNA sa čiapočkou pomocou 

regulačných bielkovín pripojí na malú podjednotku ribozómu. Následne sa pripojí prvá tRNA 

(komplementárna ku štart kodónu) a prinesie aminokyselinu metionín. Tým vznikne signál, 

ktorý pripojí veľkú podjednotku ribozómu a aktivuje ju. V každej mRNA začína kódujúci úsek 

reťazca RNA štart kodónom, ktorý je tvorený trojicou báz AUG. U prokaryotov sa na iniciačný 

kodón viaže tRNA, ktorá viaže formylmetionín. Formylácia –NH2 skupiny metionínu nastáva 

až po naviazaní aminokyseliny na tRNA. V eukaryotických bunkách sa na iniciačný kodón 

viaže tRNA s naviazaným metionínom. Kodón AUG teda označuje začiatok kódujúcej časti v 

molekule mRNA, vo vnútri kódujúcej časti kóduje aminokyselinu metionín. 

Syntéza peptidového reťazca začína vytvorením tzv. iniciačného komplexu. 

Vytvorenie iniciačného komplexu umožňujú pomocné bielkoviny, ktoré nazývame iniciačné 

faktory (IF). V prokaryotických bunkách sú prítomné tri takéto faktory (IF1, IF2 a IF3), v 

eukaryotoch je takýchto faktorov 11 a označujeme ich eIF. 

V prokaryotických bunkách na najprv napojí IF3 na 30S podjednotku ribozómu. 

Vytvorenie tohto komplexu zabraňuje spojeniu podjednotiek ribozómu pred začatím translácie. 

Ako prvá aminokyselina sa zaraďuje formylmetionín. Preto sa pomocou IF2 vytvorí tzv. 

binárny translačný komplex (fMet~tRNA+IF2). Naviazaním GTP (guanozíntrifosfát) sa 

vytvorí ternárny translačný komplex (fMet~tRNA+IF2+GTP). Následne sa spojí malá 

podjednotka s ternárnym komplexom, k nim sa pripojí mRNA pomocou Shine-Dalgarnovej 

sekvencie, pričom s kodónom AUG sa spáruje s fMet~tRNA nad peptidylovým miestom 

podjednotky 30S ribozómu a vznikne prediniciačný komplex 

(mRNA+30S+IF3+fMet~tRNA+IF2+GTP+IF1). Potom sa odpoja všetky 3 iniciačné faktory, 

pripojí sa veľká 50S podjednotka ribozómu a vzniká iniciačný komplex. Ten teda pozostáva z 

oboch podjednotiek ribozómu, pričom na menšej podjednotke je naviazaná mRNA. 

Tvorba iniciačného komplexu v eukaryotickej bunke je značne zložitý proces. Na 

podjednotku 40S sa napoja eIF3 a eIF1A (40S + eIF3+eIF1A), čím sa podjednotka aktivuje. 

Ako prvá aminokyselina sa zaraďuje metionín, pripojením GTP vzniká ternárny 

komplex (Met~tRNA+IF2+GTP). Spojením aktivovaných foriem podjednotky 40S a 

Met~tRNA vznikne komplex (Met~tRNA+IF2+GTP + 40S+eIF3+eIF1A). mRNA sa aktivuje 

spojením s troma iniciačnými faktormi eIF4A, eIF4B a eIF4F. Oba komplexy sa spoja, pričom 

Met~tRNA sa antikodónom viaže na iniciačný kodón. Takúto štruktúru označujeme ako 

prediniciačný komplex. Za hydrolýzy GTP sa z neho uvoľnia iniciačné faktory a naviaže sa 

veľká 60S podjednotka. Vznikne tak funkčný iniciačný komplex. Na ribozóme sa vytvoria tri 

aktívne miesta: 

 A – aminokyselinové, kde vstupuje aminokyselina naviazaná na príslušnú tRNA; 

 P – peptidylové, kde sa aminokyseliny navzájom spájajú peptidovými väzbami; 

 E – pre odchod tRNA, ktorá odovzdala aminokyselinu. 
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Metionín neprichádza do A miesta, ale priamo do miesta P, nakoľko len fMet~tRNA 

u prokaryotov a Met~tRNA u eukaryotov dokážu aktivovať P miesto – preto sú vždy na 

začiatku syntetizovanej bielkoviny. 

8.5.3 Predlžovanie peptidového reťazca 

Do A miesta prichádza druhá aminoacyl-tRNA nesúca svoju aminokyselinu. Následne 

sa väzbou kodón – antikodón pripojí k mRNA. Aminoacyl-tRNA nie je schopná sama sa 

naviazať na mRNA. Je k tomu potrebný tzv. elongačný faktor EF1 a GTP. Najprv sa vytvorí 

ternárny komplex aminoacyl-tRNA + EF1 + GTP. Pokiaľ antikodón v tRNA nie je 

komplementárny ku kodónu v mRNA, k väzbe nedôjde a aminoacyl-tRNA je nahradená inou 

komplementárnou. Prvá a druhá aminokyselina sa spoja peptidovou väzbou pomocou enzýmu 

peptidyltransferázy, ktorá ja lokalizovaná v P mieste veľkej podjednotky ribozómu. EF2 

„zatlačí“ na tRNA, čím posunie aj mRNA o jeden triplet ďalej, smerom k 3´ koncu. Tým sa 

druhá aminokyselina dostane z A do P miesta. tRNA, ktorá priniesla prvú aminokyselinu uvoľní 

miesto pre druhú tRNA, čím sa uvoľní miesto pre tretiu tRNA nesúcu svoju aminokyselinu. Vo 

veľkej podjednotke sa spojí druhá a tretia aminokyselina. Ribozóm sa posunie o jeden triplet. 

Novosyntetizovaný peptid sa vysúva z ribozómu. Celý dej sa opakuje. Na ribozóme musia byť 

vždy dve tRNA, jedna, ktorá sa chystá odísť a druhá, ktorá práve prišla. Opakovaním týchto 

krokov sa na peptidový reťazec postupne pripoja všetky aminokyseliny v takom poradí, ako to 

určuje poradie kodónov v molekule mRNA a práve nasyntetizovaná bielkovina odchádza z 

ribozómu. Tento proces sa nazýva elongácia, čiže predlžovanie bielkovinového produktu. 

8.5.4 Ukončenie syntézy polypeptidu 

Proces pokračuje, až kým sa v mRNA nevyskytne stop triplet, ktorý signalizuje 

ukončenie tvorby polypeptidového reťazca. Pre stop triplet neexistuje tRNA, takže v ribozóme 

zostane posledná tRNA. Výsledkom je zánik ribozómu a ukončenie translácie (tzv. 

terminácia). Uvoľnenie poslednej aminokyseliny reťazca bielkoviny z tRNA vyžaduje 

prítomnosť terminačného faktoru RF (release factor) a GTP. Súčasne s uvoľnením 

polypeptidu dochádza k odpojeniu ribozómu od mRNA a rozpadu ribozómu na podjednotky. 

Na jednu molekulu mRNA sa pri proteosyntéze môže viazať aj viac ribozómov a takýmto 

zoskupeniam hovoríme polyribozóm alebo polyzóm. Na polyzóme sa súčasne vytvára viac 

rovnakých bielkovín. Vzniknutá bielkovina prechádza na ďalšie spracovanie do 

endoplazmatického retikula a odtiaľ do Golgiho aparátu. 

8.5.5 Posttranslačná úprava reťazca 

V eukaryotických bunkách dochádza k iniciácii a začiatku translácie v cytoplazme. 

Úvodná časť peptidu je univerzálna a označuje sa ako tzv. aktivačná sekvencia (AS). Pomocou 

nej vyhľadá ribozóm endoplazmatické retikulum (ER) a pripojí sa na receptor na jeho 

vonkajšom povrchu. V blízkosti sa nachádza vstup („bránka“) do ER, kam vkĺzne AS a za ňou 

celý syntetizovaný polypeptid. V lúmene ER, po odštiepení príslušnej časti AS, podstúpi 

bielkovina prvú časť posttranslačnej úpravy. Molekuly, ktoré majú byť integrálnymi proteínmi 

uviaznu v membráne. 

Primárny proteínový reťazec sa upravuje napríklad odštiepením prvého metionínu 

alebo viacerých aminokyselín, hydroxyláciou alebo fosforyláciou, tvorbou disulfidových 

mostíkov v reťazci, vytváraním terciárnej štruktúry bielkoviny a pod. Častou úpravou je 

vyštiepenie časti peptidu, výborným príkladom je proinzulín. Vyštiepením polypeptidu C, ktorý 

je zložený z 33 aminokyselín a spojením reťazcov A (21 aminokyselín) a B (30 aminokyselín) 

vznikne funkčný inzulín. 



95 
 

8.6 Mechanizmus účinku antibiotík na proteosyntézu 

Antibiotiká inhibujú proteosyntézu u baktérií. Antibiotiká pôsobia na rôznych 

stupňoch syntézy bielkovín, najčastejšie na proteosyntetický aparát baktérií. Napríklad – 

streptomycín, neomycín a gentamycín sa viažu na 30S podjednotku ribozómu a blokujú 

iniciáciu translácie. Tetracyklín bráni väzbe aminoacyl-tRNA na A miesto. Erytromycín 

inhibuje iniciačný faktor, ktorý potom nie je schopný viazať sa s 50S podjednotkou. 

Chloramfenikol väzbou na 50S podjednotku inhibuje peptidyltransferázu. 
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9 Úvod do genetiky vírusov 

Vírusy sú najjednoduchšie formy života na Zemi. Zaraďujeme ich medzi nebunkové 

organizmy. Na svoje rozmnožovanie potrebujú živú hostiteľskú bunku (organizmus). Názov 

vírus vznikol ako pomenovanie pôvodcu nákazlivého (prenosného) ochorenia, ktorého nebolo 

možné vidieť v svetelnom mikroskope. Vírus je častica, ktorej základnou zložkou je 

nukleoproteín. Nukleová kyselina nukleoproteínu môže byť DNA alebo RNA (nikdy nie 

obidve). 

Virión je jeden jednotlivý organizmus vírusu. Vzťah virión – vírus je obdobný, ako 

človek – ľudstvo. Virión je zložený z bielkovinového obalu (kapsid), ktorý obsahuje vo vnútri 

nukleovú kyselinu (genóm vírusu). 

Pre tvar a reprodukčné vlastnosti vírusu majú zásadný význam bielkoviny, z ktorých 

je tvorený virión. Bielkoviny, ktoré tvoria virión sú kódované vírusovými génmi. Rozoznávame 

tie, ktoré tvoria podjednotky kapsidu (kapsoméry) a tie, ktoré sa nachádzajú pod kapsidom. 

Kapsid je bielkovinová vrstva, ktorá obaľuje nukleovú kyselinu. Kapsid vírusu sa 

skladá z rôznych typov bielkovín, ktoré majú dve hlavné funkcie: 

 umožňujú špecifické pripojenie viriónu na povrch (receptory) cieľovej hostiteľskej bunky 

a tým začatie životného (reprodukčného) cyklu vírusu. Nazývame ich ligandy 

(antireceptory – antigény). Zvyčajne sa jedná o glykoproteíny a navzájom ich odlišujeme 

podľa ich molekulovej hmotnosti. Sú pre jednotlivé virióny (vírusy) špecifické. V 

laboratóriách sa používajú na určenie pôvodcu ochorenia; 

 pre imunitný systém hostiteľa predstavujú štruktúry, ktoré vyčnievajú z kapsidu antigény 

a je ich schopný rozpoznať. Má to zásadný význam pre vytváranie špecifických protilátok 

proti nim a tým aj pre prežitie cieľových buniek a hostiteľa. 

V niektorých viriónoch sa v kapside okrem genómovej nukleovej kyseliny nachádzajú 

rôzne bielkoviny (tzv. „jadrové proteíny“), ktoré plnia špecifické funkcie. Príkladom je vírus 

ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Okrem viacerých stabilizačných a funkčných 

(regulačných) bielkovín obsahuje, aj pre jeho reprodukčný cyklus, dôležité dva enzýmy 

(reverznú transkriptázu a integrázu). 

Kapsoméry určujú tvar viriónu a jeho vlastnosti. 

Vo väčšine prípadov sa kapsoméry združujú do 

mnohostenného krištáľu, ktorý sa vzdialene podobá guli 

(obr. 103). Virióny môžu mať aj bizarné tvary, akými sú 

dutá špirála u vírusu mozaikovej choroby rastlín alebo 

typický vzhľad bakteriofága. V napadnutej bunke sa 

kapsoméry zhromažďujú vo vopred určenej lokalite (tzv. 

baliace miesto), kde sa vírusy „montujú“ a ktoré je typické 

pre jednotlivé vírusy, pretože úzko súvisí so spôsobom, 

akým sa virióny uvoľňujú z napadnutej bunky. 

 

 

Obr. 103. Príklad kapsidu viriónu 

Virióny, ktoré odchádzajú z hostiteľských buniek exocytózou („pučaním“), majú na 

povrchu kapsidu zvyšky cytoplazmatickej membrány hostiteľskej bunky. Tento tzv. lipoidový 

obal uľahčuje obaleným vírusom vnikanie do cieľových buniek a čiastočne ich chráni pred 

imunitným systémom hostiteľa. 

Medzi vírusom a hostiteľskou bunkou je mimoriadne úzky špecifický vzťah, tzv. 

obligatórny celulárny biotropizmus. Znamená to, že sa určité virióny môžu dostať len do 

určitého typu buniek. Okrem toho existuje aj tzv. medzidruhová bariéra, čiže jav, keď napr. 
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vírus osýpok postihuje len človeka a nie zvieratá. Prekročenie medzidruhovej bariéry máva 

závažné epidemiologické dôsledky – napr. prechod vírusu získanej imunitnej nedostatočností 

opíc (SIV) na človeka (HIV). 

Jednoduchá výstavba viriónov spôsobuje, že sú veľmi odolné. Zároveň, pokiaľ nie sú 

v hostiteľskej bunke, nemajú žiadne životné prejavy. Má to dva závažné dôsledky: 

 ničenie vírusov je veľmi obtiažne a bežné dezinfekčné metódy sú málo účinné. Virióny sú 

schopné prečkať v minimálnych podmienkach prakticky neobmedzený čas. Uľahčuje to 

ich šírenie; 

 spôsoby šírenia vírusu medzi hostiteľmi sú u jednotlivých typov rozdielne. Všeobecne 

prevažuje nákaza kvapôčkami a priamym kontaktom. Poznáme však aj zvláštne spôsoby, 

ako napr. prenos vektorom (napr. moskytom) alebo infikovanou bielou krvinkou (u HIV). 

Výskyt ochorení závisí od virulencie vírusu a od podmienok jeho šírenia. Virulencia 

je konkrétna patogenita („choroboplodnosť“) pôvodcu nákazlivého ochorenia u konkrétneho 

druhu (jedinca). Podľa počtu chorých (tzv. morbidity) rozlišujeme epidémie a pandémie. Pri 

epidémii je postihnutý relatívne obmedzený počet ľudí (napr. jednotlivé krajiny alebo ich časti). 

Stretávame sa aj s tzv. ohniskovým výskytom, ktorý je zvyčajne viazaný na životné podmienky 

vektorov (prenášačov) – napr. pri kliešťovej encefalitíde). Pri pandémii sú postihnuté veľké 

oblasti, často celé kontinenty (napr. pri tzv. Španielskej chrípke). 

9.1 Typy reprodukcie vírusov 

Pri infekcii bunky sa vírus prostredníctvom glykoproteínov vychádzajúcich z kapsidu 

(tzv. ligandy) naviaže na receptorové bielkoviny na povrchu bunky. Vírus nemôže bunku 

infikovať, pokiaľ sa na povrchu bunky receptory nenachádzajú, prípadne sú (v dôsledku 

mutácie) zmenené alebo sa zmenil ligand (tiež po mutácii génu, ktorý ho kóduje) tak, že sa 

nemôže pripojiť na receptor. Po naviazaní viriónu na receptor prechádza do bunky buď iba jeho 

nukleová kyselina (u bakteriofágov) alebo celý vírus (jeho „jadro“), z ktorého sa v bunke 

nukleová kyselina oddelí. 

V infikovanej bunke sa nukleové kyseliny vírusu replikujú, pričom ako polymerázy 

môžu slúžiť enzýmy infikovanej bunky. Niektoré vírusy obsahujú DNA alebo RNA 

polymerázu, ktoré sú schopné vytvárať špecifické formy nukleovej kyseliny vírusu. Genóm 

vírusu neobsahuje gény pre bielkoviny ribozómov, rRNA a tRNA. Vírus pre syntézu vlastných 

bielkovín využíva proteosyntetický aparát hostiteľskej bunky. 

Priebeh reprodukcie vírusov (tzv. životný cyklus) je veľmi rozmanitý. 

9.1.1 Lytický cyklus 

Po vniknutí do hostiteľskej bunky vírus zvyčajne zablokuje jej regulačné mechanizmy, 

zmocní sa jej replikačných a transkripčných mechanizmov a nechá sa intenzívne rozmnožovať 

(kopírovať). Väčšinou to vedie k zániku bunky a virióny môžu nakaziť ďalšie bunky. Typickým 

príkladom sú napr. adenovírusy. Sú však aj bizarné situácie, kedy si vírusový genóm nesie sám 

informáciu, pre reguláciu typu reprodukčného cyklu (napr. u bakteriofágov), ktorý v bunke 

absolvuje. 

Vzhľadom na to, že vírusy nemajú vlastný metabolizmus a na svoje rozmnožovanie 

využívajú mechanizmy bežne prítomné v bunke, je prakticky (okrem interferónov) jediným 

nástrojom boja proti nim špecifická imunita (špecifické protilátky, ktoré sú schopné ničiť 

virióny). Hostiteľ prežije, ak dokáže jeho špecifická imunita vyrobiť dostatok 

imunoglobulínov. Antivírusové lieky sú stále vo vývoji. Podávanie antibiotík má len 

preventívny význam proti tzv. superinfekcii, čiže rozmnoženia baktérií vo vírusmi poškodenom 

(zničenom) tkanive. 
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9.1.2 Lyzogénny cyklus 

Virión (jeho genóm) po preniknutí do bunky v nej pretrváva rôzne dlhú dobu. Keď 

nastanú vhodné podmienky, dochádza k zmene lyzogénneho cyklu na lytický a vírus sa začne 

rozmnožovať. U niektorých vírusov (napr. retrovírusy) sa môže genóm (genetická informácia) 

vírusu náhodne začleniť do DNA hostiteľa. Problematika niektorých retrovírusov (ich 

pozostatkov v našom genóme – tzv. „retroelementov“) je oveľa zložitejšia, nakoľko tvoria 

závažnú časť našej genetickej informácie. 

Väčšina vírusov vyvoláva zápalové ochorenie a prevažuje u nich lytická forma cyklu, 

napr. chrípka, adenovírusy, vírus detskej obrny, encefalitídy, osýpok a pod. Ochorenia 

vyvolané vírusmi s lyzogénnym cyklom patria medzi najzávažnejšie (napr. syndróm získanej 

imunitnej nedostatočnosti – AIDS). 

9.2 Klasifikácia vírusov 

Vírusy zaraďujeme do systému podľa mnohých kritérií. 

Podľa toho, na akom type organizmov vírusy parazitujú (v akom type buniek sa vedia 

nechať rozmnožiť), vírusy delíme na: 

 bakteriofágy (parazitujú v baktériach); 

 fytotropné (sú parazitmi rastlín); 

 zootropné (parazitujú v bunkách živočíchov, vrátane človeka). 

Z medicínskeho hľadiska rozlišujeme ešte tropizmy vírusov, podľa tkaniva (orgánov), 

ktoré prednostne infikujú. Podľa toho poznáme vírusy neurotropné, hepatotropné, dermotropné 

a pod.) 

Príklady zdravotnícky významných vírusov sú uvedené v tabuľke 7. 

Tab. 7. Príklady zdravotnícky významných vírusov podľa genómu 

RNA – vírusy 

Čeľaď veľkosť 

viriónu  

(v nm) 

dĺžka  

RNA 

(v kb) 

počet 

génov 

Príklady ochorení, ktoré 

vyvolávajú 

Retrovírusy 80 – 110 8 – 10 8 AIDS 

Reovírusy 75 – 80 18 40 encefalitída, meningitída 

Pikornavírusy 30 – 35 7 – 9 12 poliomyelitída, choroby z 

podchladenia, hepatitída A 

Togavírusy 40 – 60 9 – 12 rôzny encefalitída, kongenitálna rubeola 

Koronavírusy 80 – 220 26 – 30 rôzny SARS, gastroenteritída 

Paramyxovírusy 150 – 300 4 – 8 30 mumps, osýpky 

Rhabdovírusy 400 11 – 12 rôzny besnota, encefalitída 

Ortomyxovírusy 50 – 120 12 – 15 rôzny chrípka 

 
DNA – vírusy 

Čeľaď veľkosť 

viriónu  

(v nm) 

dĺžka 

 DNA 

(v kb) 

počet 

génov 

Príklady ochorení, ktoré 

vyvolávajú 

Poxvírusy 230 – 300 165 – 210 400 pravé kiahne 

Adenovírusy 75 – 100 36 – 44 50 zápaly horných dýchacích ciest 

Herpesvírusy 100 125 – 300 180 ovčie kiahne, herpes zoster 

Papilomavírusy 40 – 55 5,3 – 8 10 bradavice, karcinóm krčka 

maternice 

Hepadnavírusy 42 3,2 4 hepatitída B, karcinóm pečene 

Poznámka: kb = 1000 dusíkových báz 
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9.2.1 Klasifikácia vírusov podľa genómu 

Podľa typu nukleových kyselín, ktoré tvoria ich genóm, delíme vírusy na DNA a RNA 

vírusy. Ich nukleová kyselina môže byť rôzne usporiadaná, jednovláknová alebo dvojvláknová. 

Podľa organizácie ich genómu ich delíme na : 

Skupina I.: ds DNA (vírusy s dvojvláknovou DNA) 

Skupina II.: ss DNA (vírusy s jednovláknovou DNA) 

Skupina III.: ds RNA (vírusy s dvojvláknovou RNA)  

Skupina IV.: (+)RNA (vírusy s jednovláknovou plus RNA)  

Skupina V.: (-)RNA (vírusy s jednovláknovou mínus RNA) 

Skupina VI.: RNA-RT (RNA vírusy s reverznou transkriptázou)  

Skupina VII.: DNA-RT (DNA vírusy s reverznou transkriptázou) 

9.2.1.1 RNA vírusy 

Ich genóm je tvorený RNA rôznej polarity (pozitívnej alebo negatívnej), ktorá môže 

byť jednovláknová – (ss)RNA alebo dvojvláknová – (ds)RNA. Genóm +ssRNA môže slúžiť 

na priamu transláciu (ako mRNA), čiže je „hneď infekčná“. -ssRNA vírusy sa musia najprv 

prepísať do +ssRNA (mRNA) a až potom sa môže vírus rozmnožovať. 

9.2.1.1.1 Vírusy s dvojvláknovou RNA (dsRNA-vírusy) 

Sem patria napr. reovírusy. Pri infekcii sa vírusová dsRNA replikuje. Reakciu 

katalyzuje tzv. RNA-replikáza. Živočíšne bunky nemajú tento enzým, preto replikáciu 

katalyzuje enzým prítomný vo virióne. Replikáza vytvára jednak nové dvojvláknové RNA 

vírusov a zároveň mRNA potrebnú pre syntézu vírusových bielkovín. 

9.2.1.1.2 Vírusy s pozitívnou jednovláknovou RNA (+ssRNA vírusy) 

Do tejto skupiny patria napr. togavírusy a pikornavírusy. Po infekcii bunky slúži 

vírusová RNA ako templát pre syntézu bielkovín vírusu (ako mRNA). Ich RNA replikáza 

syntetizuje mínus reťazec vírusovej RNA a jeho replikáciou sa tvorí vírusová genómová 

+ssRNA, ktorá spolu s bielkovinami vytvára nové vírusové častice. 

9.2.1.1.3 Vírusy s negatívnou jednovláknovou RNA (-ssRNA vírusy) 

Sem patria ortomyxovírusy (napr. vírus chrípky) a paramyxovírusy. Ich genóm je 

segmentovaný – tvorený viacerými samostatnými úsekmi jednovláknovej RNA negatívnej 

polarity. Replikácia má dve fázy. V prvej sa podľa -ssRNA replikuje +ssRNA. Vytvorená 

+ssRNA slúži pre druhú fázu replikácie, kedy sa podľa ssRNA replikuje vírusová ssRNA a 

zároveň slúži na syntézu nových bielkovín vírusu. 

Závažným nákazlivým ochorením v tejto skupine je chrípka (influenza). Príčinou sú 

niektoré zvláštnosti životného cyklu vírusu chrípky: 

 pomerne široký okruh buniek má na svojom povrchu receptory, ktoré rozoznávajú ligandy 

(antigény) na povrchu kapsidu, čo umožňuje viriónom chrípky vnikať do bunky; 

 prienik je uľahčený aj tým, že virióny odchádzajú z bunky, ktorá ich rozmnožila 

exocytózou, čiže obalené v mechúriku z cytoplazmatickej membrány. Keď sa teda naviaže 

na povrch ďalšej bunky, obe membrány splynú a virión je „vstrelený“ do bunky. Okrem 

toho tento obal sťažuje špecifickej imunite rozpoznávanie vírusových antigénov, čo 

komplikuje priebeh ochorenia; 

 keďže genóm vírusu tvorí jednovláknová RNA, vyskytuje sa tu veľa mutácií, čo spôsobuje 

vysoký stupeň antigénnej premenlivosti (tzv. antigénny drift). U jedného chorého sa 
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bežne vyskytuje 4 až 6 variantov vírusu, čo ešte viac komplikuje situáciu špecifickej 

imunite; 

 veľký počet buniek, ktoré prijímajú vírus, jeho ľahké šírenie kvapôčkovou nákazou a 

vysoký stupeň antigénnej premenlivosti spôsobujú vznik periodických epidémií chrípky; 

 riziko pandémie, tak ako to už bolo uvedené, sa zvyšuje v dôsledku možnej rekombinácie 

- chyby pri balení segmentov genómu vírusov, čo môže vyvolať zásadné zmeny vlastností 

(vznik tzv. subtypu) s úplne novou kombináciou antigénov (tzv. antigénny shift). 

9.2.1.1.4 RNA Retrovírusy 

Nukleoproteín („jadro“ – „core“) retrovírusov je genóm (dve samostatné kópie 

+ssRNA) obalený proteínom p25 a ďalšiu proteínovú vrstvu tvorí bielkovina p17, ktorá je 

„matrixom“. Okrem iných proteínov obsahuje (dvojmo) enzýmy dôležité pre lyzogénny cyklus 

vírusu – reverznú transkriptázu, integrázu a proteázu. Vírus je obalený lipidovou vrstvou 

(zvyšok cytoplazmatickej membrány predchádzajúcej hostiteľskej bunky, do ktorej sú ešte 

zabudované bielkoviny gp120 a gp45. Glykoproteín gp120 slúži na naviazanie retrovírusu na 

povrchový receptor bunky (hlavne CD4 T-lymfocytov). Gp45 slúži ako ligand pre koreceptor 

na cytoplazmatickej membráne bunky, ktorý spôsobí naklonenie viriónu, kontakt a splynutie 

cytoplazmatickej membrány bunky a obalu vírusu, čo spôsobí „vstrelenie“ obsahu kapsidu do 

bunky. 

Genóm vírusu síce tvorí pozitívna jednovláknová RNA, ale na rozdiel od +ssRNA 

vírusov, retrovírusy obsahujú v kapside enzým reverznú transkriptázu. Tento enzým je 

schopný (v cytoplazme hostiteľskej bunky) prepísať jednovláknový RNA genóm vírusu do 

formy najprv jednovláknovej komplementárnej DNA (cDNA) a potom k nej dosyntetizovať 

druhé DNA vlákno. Tento dvojvláknový úsek DNA sa potom náhodne včlení (pomocou 

vírusovej integrázy) do genómu infikovanej bunky a po včlenení sa nazýva provírus. Možné 

dôsledky pre mieru expresie za ním nasledujúceho génu (protoonkogénu) sú uvedené v 2. časti. 

Integráza je endonukleáza, ktorá je schopná zabezpečiť vloženie úseku cDNA do 

genómu napadnutého T lymfocytu. Tu môže prečkať roky, kým sa vytvoria podmienky pre 

zmenu cyklu na lytický, pri ktorom sa vytvárajú nové virióny HIV a následne zanikajú 

napadnuté T lymfocyty. V dôsledku chýbania tohto typu T lymfocytov, pacient zomrie 

zvyčajne na rýchlo sa vyvíjajúce nádorové ochorenie (napr. sarkóm) alebo na vzplanutie 

dlhodobo prítomnej nákazy (napr. toxoplazmózy). Príčina je v tom, že jednou z hlavných úloh 

týchto T lymfocytov je likvidovať cudzorodé eukaryotické bunky, ktoré rozpoznávajú podľa 

ich antigénov – napríklad vlastné rakovinové bunky a parazitické protozoa. 

9.2.1.2 DNA vírusy 

Ich genóm obsahuje jednovláknovú (ss)DNA alebo dvojvláknovú (ds)DNA. 

Výnimkou je čeľaď Hepadnaviridae, ktorá obsahuje dvojvláknovú a čiastočne jednovláknovú 

DNA. Replikácia DNA vírusov prebieha nasledovne: 

 transkripcia vírusových génov do mRNA; 

 translácia vírusovej mRNA na bunkových ribozómoch; 

 kopírovanie nových molekúl vírusovej DNA; 

 výstavba novej vírusovej častice; 

 uvoľnenie viriónov z infikovaných buniek. 

Neobalené DNA vírusy (papiloma, polyoma a adenovírusy) sú zrelé kapsidy. Ich 

výstavba sa uskutočňuje v jadre. Kapsidy herpesvírusov, vytvorené v jadre, získavajú svoj obal 

na jadrovej membráne alebo na membránach vakuol v cytoplazme. Poxvírusy sa rozmnožujú 

výlučne v cytoplazme. Poxvírusy kódujú také veľké množstvo vlastných enzýmov, že ich 

replikácia nastáva v cytoplazme celkom nezávisle od jadra hostiteľskej bunky. 
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9.2.1.2.1 Vírusy s dvojvláknovou DNA (dsDNA vírusy) 

Replikácia DNA sa uskutočňuje v jadre alebo cytoplazme hostiteľskej bunky. Jej 

princíp je podobný ako pri replikácii jadrovej DNA a prebieha v smere 5´→ 3´. Zároveň sa 

gény vírusovej DNA prepíšu do mRNA, pomocou ktorej sa okrem štruktúrnych bielkovín 

vírusu vytvoria aj enzýmy potrebné pre replikáciu vírusovej DNA. Replikovaná DNA sa spája 

s vytvorenými proteínmi za vzniku novej vírusovej častice. Do tejto skupiny vírusov patria 

napr. herpesvírusy, adenovírusy a poxvírusy. 

9.2.1.2.2 Vírusy s jednovláknovou DNA (ssDNA vírusy) 

Genóm vírusu je tvorený pozitívnym (+) reťazcom DNA. Podľa neho sa netvorí 

mRNA. V jadre sa replikuje +ssDNA a vzniká – reťazec, ktorý slúži na transkripciu, Vytvorené 

mRNA sa používajú pre syntézu štruktúrnych proteínov vírusu. Príkladom sú parvovírusy. 

9.2.1.2.3 DNA retrovírusy 

Genóm tvorí dvojvláknová DNA, ktorá sa v hostiteľskej bunke prepisuje RNA 

polymerázou bunky do +ssRNA. Reťazec +ssRNA, slúži ako mRNA pri syntéze bielkovín 

vírusu a tiež ako matrica pre syntézu vírusovej dvojvláknovej DNA. Prepis +ssRNA do dsDNA 

vírusu katalyzuje reverzná transkriptáza. Sem patria napr. hepadnavírusy, medzi ktoré patrí 

vírus HBV (vírus hepatitídy B), ktorý spôsobuje „sérovú“ hepatitídu. 

9.3 Mutácie a rekombinácie vírusov 

Podobne ako u iných organizmov, aj u vírusov predstavujú mutácie a rekombinácie 

ich genómov spôsob, akým zabezpečujú svoj vývoj. Z medicínskeho hľadiska sú však tieto javy 

zdrojom problémov, nakoľko nielen malé zmeny (dôsledok mutácií), ale najmä zásadná zmena 

ich vlastností (dôsledok rekombinácie) môžu zásadne zvýšiť patogenitu vírusov. 

Mutácie sa síce nevyskytujú u vírusov častejšie ako u iných organizmov, ale nemusia 

byť vždy rozpoznané a opravené. Prednostne sa jedná o vírusy s jednovláknovým genómom, u 

ktorých nie je možné opraviť mutácie, nakoľko reparačné mechanizmy nemajú ako zmenu 

opraviť, nakoľko neexistuje komplementárne vlákno, ktoré by umožnilo porovnanie. U vírusov 

s ssRNA genómom pristupuje ďalší faktor a to skutočnosť, že RNA polymerázy, ktoré 

syntetizujú ich genómy, nemajú schopnosť opravovať chyby (v komplementarite), ktoré pri 

svojej činnosti urobia. Typickým príkladom je vírus chrípky, ktorý v dôsledku takto 

vznikajúcich chýb rýchlo nadobúda drobné odchýlky v štruktúre antigénov – už počas 

rozmnožovania v jednom chorom človeku. Toto pomáha k masovému šíreniu nákazy medzi 

vnímavým obyvateľstvom, za vzniku pravidelných epidémií. Veľmi zaujímavý je údaj, že 

(našťastie) je chybovosť pri syntéze genómov HIV tak vysoká, že naplno patogénny je len jeden 

z tisíca novovytvorených viriónov. Nezriedka pozorujeme u viriónu s mutovaným genómom aj 

zánik schopnosti vnikať do hostiteľskej bunky (tzv. strata hostiteľskej špecifickosti). Vyplýva 

z toho, že počet mutácií je oveľa väčší, ako klinicky zistiteľné varianty mutovaných vírusov. 

Rekombinácie u vírusov vznikajú tak, že sa do genómu vírusu dostane nová genetická 

informácia. Najdlhšie známa je situácia, kedy dochádza k „premiešaniu“ (reassortment) častí 

genómov medzi dvomi príbuznými typmi, ktoré súčasne infikujú jednu bunku (organizmus). 

Typickým príkladom je vírus A chrípky, u ktorého výmena segmentov genómu medzi ľudským 

a zvieracím (napr. vtáčím alebo prasacím) typom (pri balení viriónov) vedie k zásadnej zmene 

jeho vlastností – k vzniku nového subtypu. Výsledkom je nebezpečenstvo vzniku rozsiahlej a 

smrteľnej nákazy (pandémie). Takto vznikla chrípka (tzv. španielka), ktorá zabila pred 90-timi 

rokmi na celej planéte asi 20 miliónov ľudí. 
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Veľmi závažné dôsledky má rekombinácia, ktorou vznikajú akútne transformujúce 

retrovírusy. Genóm retrovírusov je podobný molekule mRNA. Počas presunu novo (podľa 

provírusu) syntetizovaných genómov retrovírusu – na baliace miesto viriónov na vnútornej 

strane cytoplazmatickej membrány, sa totiž môžu stretnúť s niektorou z mRNA a vymeniť si 

časť molekuly. Vzniká nezmyselná mRNA a retrovírus získa nový „gén“ (dá sa rozpoznať 

podľa toho, že neobsahuje intróny). Ak takto vznikne vírusový protoonkogén, retrovírus sa 

stáva schopným akútnej malígnej transformácie bunky, ktorú infikoval (po reverznej 

transkripcii, integrácii do genómu a expresii tohto génu). 
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