
Biológia bunky - Plastidy



Plastidy sú heterogénna skupina organel

• Vyskytujú sa iba v eukaryotických bunkách.

• V závislosti od typu rastlinného pletiva a signálov, ktoré prijímajú z 
vonkajšieho okolia sa diferencujú na: leukoplasty: bez pigmentov

chloroplasty a chromoplasty: s pigmentami

• Leukoplasty: amyloplasty, elaioplasty, proteinoplasty

• Chromoplasty, Chloroplasty.

• Jednotlivé typy plastidov

vznikajú z proplastidov, no môžu

prechádzať z jedného typu na 

druhý. 

• Proplastid – najmä v 

meristematických pletivách.



Základná štruktúra plastidov

• 10 – 20 µm

• na povrchu je dvojitá povrchová
membrána (vonkajšia a vnútorná p.m.)

• vnútorný obsah plastidov predstavuje 
stróma plastidov

• v stróme plastidov sa môže nachádzať
vnútorný membránový systém, 
najlepšie diferencovaný pri chloroplastoch

• ribozómy, kruhová plastidová DNA, 
škrobové zrná, plastoglobuly, kryštalické
inklúzie.

proplastid



Leukoplasty

• Bez diferencovaného vnútorného membránového systému.

• Proteinoplasty – obsahuje bielkovinové kryštály.

napr. sitkovice vyšších rastlín

• Elaioplasty – obsahuje lipidický materiál vo forme globúl.

- hnedé riasy, čeľaď Liliaceae.

• Amyloplasty – obsahujú škrob, zásobné orgány rastlín a plody (zemiak, banán)

- v kolumele v koreňovej čiapočky, význam pri pozitívne 

geotropickom raste koreňa (Bohumil Němec).



Amyloplasty a ich úloha v 
gravitropizme koreňa



Chromoplasty

• V generatívnych orgánoch rastlín (kvety, plody), v starnúcich listoch, 
koreň mrkvy.

• Vnútromembránový systém vyvinutý slabo.

• Obsahujú žlté až oranžové farbivo zo skupiny karotenoidov (karotén, 
xantofyl, lykopén). Môžu tvoriť kryštály, globuly, fibrily.



Chloroplasty

• Zelené organely, obsahujú chlorofyl a spôsobujú zelené zafarbenie rastlín. 

Diferencujú sa na svetle.

• Sú miestom fotosyntézy, v stróme sú lokalizované enzýmy Calvinovho

cyklu.

• Bohato diferencovaný vnútro-membránový systém tylakoidov.

• Tylakoidy môžu byť zoskupené do grán (granum, graná). Rozlišujeme tiež

tylakoidy strómy, alebo intergranálne tylakoidy

• Vnútro tylakoidu nazývame lumen – dochádza tu k Hillovej reakcii (fotolýza

vody) a vytváraniu protónového gradientu, ktorý využíva ATP syntáza k 

tvorbe ATP.



Chloroplasty V membránach tylakoidov sa formujú fotosystémy –

pigment-proteínové komplexy

Pigmenty: chlorofylov, karotenoidov.

Rozlišujeme fotosystém I a fotosystém II

Cytochróm b6f , ATP - syntáza

V membránach 

tylakoidov grán

prevažuje 

fotosystém II a v 

membránach strómy

fotosystém I



Svetlozberné antény zachytávajú svetelnú
energiu a sústreďujú ju do reakčného centra





Dimorfizmus 
chloroplastov v 

C4 rastlinách
V parenchymatickej pošve 

cievneho zväzku chloroplasty

bez grán

V mezofyle klasické chloroplasty



V tme sa diferencujú etioplasty

• Pri krytosemenných rastlinách je na diferenciáciu chloroplastov potrebné svetlo. 

• Svetlo katalyzuje premenu protochlorofylidu (v prolamelárnom tele) na chlorofylid, 

Ktorý sa dalšími enzymatickými krokmi premieňa na chlorofyl (tylakoidné membrány). 

Chloroplast s tylakoidmi Etioplast s prolamelárnym

telom



Charakteristickými štruktúrami etioplastov
sú prolamelárne telá (PLB).
Ide o pravidelne usporiadané membráno-
vé tubuly – parakryštalická štruktúra.

V etioplastoch sú časté plastoglobuly (ich
hlavnou zložkou sú lipidy, obsahujú tiež rôzne

proteíny). Po osvetlení etiolovaných rastlín
sa etioplasty diferencujú na chloroplasty, 
Membránový materiál PLB sa využíva na rýchlu
výstavbu tylakoidov.

V etioplastoch sa nesyntetizuje chlorofyl
a ich membránový systém neobsahuje
funkčné fotosystémy.



Plastidové ribozómy sú prokaryotického
typu – endosymbiotická hypotéza

• Konstantin Mereškovskij (1905) – endosymbiotická hypotéza – plastidy boli 

kedysi samostatne žijúce jednobunkové sinice, ktoré prenikli do 

eukaryotickej bunky.

• Kruhová DNA bez histónov.

• Plastidové ribozómy majú sedimentačnú konštantu podobnú prokaryotickým

ribozómom 70 S (S – Svedbergova jednotka, 100 fs).

• Chloroplastové ribozómy sú citlivé na tie isté antibiotiká ako prokaryotické

organizmy (chloramfenikol). 

• N – formylmetionín je iniciačnou aminokyselinou pri translácii plastidovej a 

bakteriálnej RNA. 



Plastidy majú vlastnú DNA a 
proteosyntetický aparát

• Plastidová DNA je kruhovitá a 

rozmnožuje sa semikonzervatívnym

spôsobom, v jednom plastide je 

viacero kópií.

• V priebehu evolúcie niektoré

plastidové gény prešli do jadra.

• Proteíny sú syntetizované na 

cytoplazmatických 80 S ribozómoch

a sú pomocou signálnej sekvencie 

transportované do plastidu.

• Plastidom kódované proteíny sa 

syntetizujú na prokaryotickom type 

ribozómov 70 S.

• Hovoríme preto o 

semiautonómnych organelách

• Napr. veľká podjednotka Rubisco
RbcL je kódovaná plastidovou DNA 

a malá podjednotka jadrovou DNA   

(RbcS)



Niektoré prvoky majú tiež plastidy

• Apicomplexa (Plasmodium falcipare) obsahujú plastidy (apikoplasty), 
ktoré majú štyri membrány (sekundárna endosymbióza).

• Apikoplast ma vlastnú DNA (35kb) kódujúcu asi 30 proteínov, tRNA, 
rRNA, bakteriálny typ ribozómov

• Neschopné fotosyntézy, význam pri biosyntéze lipidov

• Nukleomorf chýba. 



Elysia chlorotica – mäkkýš, ktorý 
kradne chloroplasty

• Elysia chlorotica konzumuje riasy Vaucheria litorea, z ktorých získava 

plastidy – tie prežívajú v bunkách tráviaceho systému – kleptoplasty.

• Mäkkýš je schopný fotosyntetizovať a prežíva bez potravy až 8 mesiacov.

• Rastlinný gén psbO, kódujúci proteín fotosystému II sa našiel v genóme

mäkkýša  - horizontálny transfer génov.



Reprodukcia plastidov

• Plastidy vznikajú delením a nie de novo.

• Do zygoty sa dostávajú pohlavnými bunkami, zväčša po materskej 
línii, no v niektorých prípadoch aj po otcovskej línii (nahosemenné
rastliny).

• Nová populácia plastidov vznika delením. Na delení chloroplastov
sa podieľajú proteínové prstence, ktoré sa vytvárajú vo vnútri i na 
povrchu plastidu.



Plastidy sú dynamické štruktúry



Biológia bunky - Mitochondrie



Základná štruktúra mitochondrií

• Mitochondria – priemer 0,5 – 1,0 µm, dĺžka do 3 µm.

• Rastlinné bunky majú menej mitochondrií ako živočíšne, počet je závislý od 
metabolickej aktivity pletiva, vysoký počet v sprievodných bunkách 
prieduchov.

• Vonkajšia membrána je hladká, vnútorná vytvára kristy. Vnútro vypĺňa 
matrix, ktorá obsahuje enzýmy a DNA (semiautonómna organela).

• Predchodca – alfaproteobaktérie.

• Vnútorná membrána tvorí osmotickú bariéru obsahuje množstvo 
prenášačov, vonkajšia je permeabilná pre látky s molekulárnou hmotnosťou 
menšou 10 000 Da (väčšina metabolitov a iónov, ale nie proteínov).



Mitochondrie – energetické centrum 
bunky
I. NADH – dehydrogenázový komplex

II. Sukcinát-dehydrogenázový komplex

III. Cytochróm bc1

IV. Cytochróm c oxidázový komplex

V. ATP - syntáza

V matrix mitochondrií prebiehajú

dôležité biochemické reakcie: cyklus 

kyseliny citrónovej – Krebsov cyklus,





Mitochondrie majú vlastnú DNA

• Mitochondrie majú vlastnú mtDNA, ktorá kóduje minoritnú časť
mitochondriálnych proteínov (max. 36). Tie sú syntetizované v 
matrix za účasti mitochondriálnych (70S) ribozómov.

• Ostatné proteíny sú kódované jadrovou DNA, syntetizované v 
cytoplazme (80S rib.) a špecificky transportované do mitochondrií
pomocou signálnych sekvencií. = semiautonómia.

• mtDNA rastlín je omnoho väčšia (250 – 2500 kb) ako mtDNA
živočíchov (16 – 20 kb).

• mtDNA rastlín obsahuje úseky ktoré sa podobajú na ctDNA.

• NADH-dehydrogenáza : 7 mtDNA, 41 nDNA

• Sukcinát dehydrogenáza: 0 mtDNA, 4 nDNA

• Cytochróm bc1: 1 mtDNA, 10 nDNA

• Cytochróm c oxidáza: 3 mtDNA, 10 nDNA

• ATP syntáza: 2 mtDNA, 14 nDNA

• DNA a RNA polymerázy: 0 mtDNA, všetky nDNA

• Ribozómové proteíny: 0 mtDNA, ~ 70 nDNA





Genéza mitochondrií

• Mitochondrie vznikajú delením už existujúcich mitochondrií. Dedia sa 
po materskej línii (mitochondriálna Eva), iba výnimočne pri niektorých 
druhoch aj po otcovskej línii.

• Mitochondrie môžu aj fúzovať, pričom môžu tvoriť dynamickú sieť. 
Niektoré jednobunkové riasy majú iba jednu gigantickú mitochondriu.


