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ŠŠttúúdium buniek dium buniek 
v v in in vitrovitro podmienkach I.podmienkach I.

Obsah cvičení bude 
preskúšaný na písomnej 

skúške

- ku vzniku bunkovej teórie prispelo mnoho 
jednotlivcov, ale za jej oficiálne zrodenie sa považujú
dve publikácie

- botanik Matthias Schleiden v roku 1938
- zoológ Theodor Schwann v roku 1939

- autori ukázali, že bunky sú univerzálne stavebné
jednotky všetkých živých tkanív
- že bunky vznikajú delením sa existujúcich buniek

- 1665 – Robert Hooke informoval kráľovskú
spoločnosť v Londýne, že korok je zložený z malých 
komôrok, ktoré nazval bunka

rastlinná a živočíšna bunka
- majú viac podobností alebo odlišností?

- využite bunkových kultúr 
predstavuje in vitro prístup k 
štúdiu fyziologických 
procesov

DefinDefiníícciiaa

♦♦ pojem bunkovpojem bunkovéé alebo tkanivovalebo tkanivovéé kultkultúúry sa ry sa 

poupoužžííva na popva na popíísanie procesu kultivovania sanie procesu kultivovania 

buniek alebo tkanbuniek alebo tkaníív umelo v laboratv umelo v laboratóóriuriu

♦♦ bunkovbunkovéé alebo tkanivovalebo tkanivovéé kultkultúúry môry môžžu byu byťť

vytvorenvytvorenéé z rastlinných aj z rastlinných aj žživoivoččíšíšnych bunieknych buniek

♦♦ bunkovbunkovéé kultkultúúry produkujry produkujúú klony, v ktorých klony, v ktorých 

majmajúú vvššetky bunky rovnaký genotypetky bunky rovnaký genotyp

In vivo alebo in vitro pokus?

in vivo - pokusy, ktoré sa vykonávajú na celom 

organizme 

in vitro - pokusy, ktoré sa vykonávajú na časti 

živočíšneho organizmu. Tieto sa niekedy nazývajú

aj ex vivo.

Hlavnou výhodou prístupu in vivo je, že 

umožňuje pozorovať fyziologické procesy, keď sú

zapojené všetky regulačné mechanizmy. 

Výhody in vitro preparátu. 

1) je jednoduchšie ovplyvniť cieľovú funkciu

2) je jednoduchšie kontrolovať stimul a merať

odpoveď

3) je možné použiť bunkové kultúry namnožené z 

jednej bunkovej línie (t.j. všetky bunky sú identické), 

hoci v tomto prípade je potrebné zvažovať otázku 

dediferenciácie... 

(čo majú tieto bunky spoločné s s primárnou 

kultúrou?)
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Nevýhody in vitro preparátov

- preparát, keď sa umiestni do absolútne odlišných 

podmienok, než aké sú v organizme, zmení svoje 

vlastnosti 

- deaktivujú sa fyziologické mechanizmy, ktorými 

biologický materiál kontroluje svoje prostredie, 

deaktivované. 

Rezy tkaniva budú dostávať oveľa viacej výživy a 

odstraňovať oveľa viacej odpadu metabolických splodín v 

in vitro preparáte, ako by to bolo pri normálnom 

prekrvení. 

- strata kontroly nad procesmi

HistHistóóriaria

♦♦ HistHistóória tkanivových ria tkanivových 

kultkultúúr zar začčíína na na na 

zazaččiatku iatku 2020. storo. storoččia ia 

prpráácou cou GottleibGottleib

Haberlandt (Haberlandt (rastlinyrastliny) ) 

and Alexis Carrel and Alexis Carrel 

((žživoivoččííchychy))

HaberlandtHaberlandt

CarrelCarrel

sterilná
práca

pipetovanie

čo potrebujeme?

bunky, ktoré budeme kultivovať

ak ich izolujeme z tkaniva, nástroje na ich disociáciu

- mechanické (skalpel, pipeta)

- enzymatické (trypsín, kolagenáza)

optimálna teplota

optimálny čas

sterilné plasty

médium

antibiotiká

sérum

rastové faktory

Kultivačné

podmienky

♦ Používame sklenené alebo umelohmotné

nádobky, ktoré plníme médiom 

s rozptýlenými bunkami.

♦ Inkubujeme v termostate s kontrolovanými 

podmienkami tepla, svetla a zloženia 

vzduchu. Bunky v priebehu hodín prisadnú

k stenám nádobky a začnú sa deliť. 
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Zloženie média

♦ základné anorganické živiny

♦ stopové prvky

♦ stabilizátory pH (CO3
2-/HCO3

-, HPO4
2-/H2PO4

-)

– pH = 7,2 – 7,4

♦ glukóza

♦ aminokyseliny

♦ vitamíny a iné zložky rôznych enzýmov

♦ mastné kyseliny a lipidy

♦ špecifické proteíny a peptidy podporujúce bunkové delenie 

♦ sérum (často je to fetálne bovinné sérum)

♦ antibiotika (na zníženie rizika kontaminácie baktériami)
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ĎALEJ potrebujeme

nástroje na pipetovanie

pipety, pipetátory

mikropipety, špičky v sterilných boxoch

ĎALEJ potrebujeme nástroje na prácu s 

bunkami a ich ovplyvňovanie
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ĎALEJ potrebujeme prístroje:

autokláv

inkubátor

sterilný box
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How to Change Cell Culture Media.mp4/

ciele, pre ktoré boli vyvinuté
techniky bunkových a 
tkanivových kultúr

HistHistóóriaria
♦♦ prvprvéé komerkomerččnnéé vyuvyužžite ite 

ssúúviselo s rastlinnou viselo s rastlinnou 
mikropropagmikropropagááciuciu na na 
umelom mumelom méédiu, orchidey, diu, orchidey, 
19201920tete rokyroky

♦♦ V 50 a V 50 a 6060tychtych rokoch rokoch 
prebiehal v tejto oblasti prebiehal v tejto oblasti 
extenzextenzíívny výskum, ale vny výskum, ale 
aažž vytvorenie vhodných vytvorenie vhodných 
umelých mumelých méédidiíí
(Murashige & Skoog, (Murashige & Skoog, 
1962) 1962) umoumožžnilo nilo 
prevpreváádzkovadzkovaťť rastlinnrastlinnúú
mikropropagmikropropagááciuciu
komerkomerččnene

kultivovankultivovanéé orchideyorchidey

HistHistóóriaria

♦♦ novnovúú etapu  vo vývine bunkových kultetapu  vo vývine bunkových kultúúr r 

predstavuje genetickpredstavuje genetickéé ininžžinierstvo a inierstvo a 

momožžnosti genetických modifiknosti genetických modifikááciciíí buniek buniek 

formou vektorov a iných nformou vektorov a iných náástrojovstrojov

♦♦ RastovRastovéé regulreguláátorytory –– u rastlu rastlíín, n, auxauxíínnyy & & 
cytokincytokiníínyny. . U U žživoivoččííchov je vechov je veľľkkéé
mnomnožžstvo substancistvo substanciíí v sv séérach, srach, súú snahy snahy 
o ich identifiko ich identifikááciu a nahradenieciu a nahradenie

♦♦ Obnovovania podmienokObnovovania podmienok mméédium a dium a 
hustota buniek sa musia nastavovahustota buniek sa musia nastavovaťť tak, tak, 
aby v kultaby v kultúúre nebolo privere nebolo priveľľa a metabolitovmetabolitov
a sta stáále dosle dosťť žživivíínn
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MMiikkropropagropropagááciacia rastlrastlíínn

♦♦ Selection of the plant Selection of the plant 

tissue (explant) from a tissue (explant) from a 

healthy vigorous healthy vigorous 

‘‘mother plantmother plant’’ -- this is this is 

often the  apical bud, often the  apical bud, 

but can be other tissuebut can be other tissue

♦♦ This tissue must be This tissue must be 

sterilized to remove sterilized to remove 

microbial contaminantsmicrobial contaminants

MMiikkropropagropropagááciacia rastlrastlíínn

♦♦ Vysadenie Vysadenie explantexplantáátutu do do 
kultkultúúry do vhodnry do vhodnéého ho 
mméédia. Mdia. Méédium dium 
obsahuje lobsahuje láátky tky 
podporujpodporujúúce bunkovce bunkovéé
delenie, môdelenie, môžže bye byťť tekuttekutéé
alebo pevnalebo pevnéé

♦♦ KaKažždý rastlinný druh mdý rastlinný druh máá
svoje vlastnsvoje vlastnéé
popožžiadavky na miadavky na méédium dium 
a rastova rastovéé faktory, ktorfaktory, ktoréé
sa musia otestovasa musia otestovaťť
metmetóódou pokusu a dou pokusu a 
omylu.omylu.

MMiikkropropagropropagááciacia rastlrastlíínn

♦♦ KultivKultivááciou vo ciou vo 

vhodnom mvhodnom méédiu diu 

vznikvznikáá kaluskalus

♦♦ KalusKalus sa môsa môžže ee eššte te 

mnoho krmnoho kráát t 

multiplikovamultiplikovaťť

Nastavenie sprNastavenie spráávnej teploty a osvetlenia pri kultivvnej teploty a osvetlenia pri kultiváácii je kritickcii je kritickéé

KalusKalus
♦♦ Kalus je zhluk nediferencovaných buniek rastliny. Kalus je zhluk nediferencovaných buniek rastliny. 

NediferencovanNediferencovanéé bunky majbunky majúú vvššetky steny etky steny 

buniek rovnakej vebuniek rovnakej veľľkosti, majkosti, majúú veveľľkkéé jadro a sjadro a súú

bez vakuolybez vakuoly,, alebo majalebo majúú len velen veľľmi malmi malúú vakuolu. vakuolu. 

Bunky nemajBunky nemajúú ššpecializovanpecializovanúú šštrukttruktúúru alebo ru alebo 

funkciu.funkciu.

♦♦ V prV príírode sa kalus tvorrode sa kalus tvoríí na rane rastliny.na rane rastliny.

♦♦ V kultV kultúúre re in in vitrovitro je diferencije diferenciáácia buniek cia buniek 

potlapotlaččenenáá prpríídavkami davkami 

rastovýchrastových regulreguláátorov torov 

do kultivado kultivaččnnéého mho méédia. dia. 

MMiikkropropagropropagááciacia rastlrastlíínn

♦♦ Vytvorenie koreVytvorenie koreňňovov --

mméédiumdium vyvyššíšší auxinauxin: : 

cytokinin cytokinin pomerpomer

mladmladéé banbanáánovnnovnííkyky

MMiikkropropagropropagááciacia rastlrastlíínn

♦♦ vysadenie rastliniek, vysadenie rastliniek, 

postupnpostupnéé zniznižžovanie ovanie 

vlhkostivlhkosti
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PrePreččo je to výhodno je to výhodnéé??

♦♦ Jedna rastlinka môJedna rastlinka môžže bye byťť rozmnorozmnožženenáá

mnoho krmnoho kráátt

♦♦ NemusNemusíí sa pri tom znisa pri tom zniččiiťť materskmaterskáá

rastlinarastlina

♦♦ KontinuKontinuáálny prlny príísun rastliniek po celý roksun rastliniek po celý rok

žživoivoččíšíšne kultne kultúúryry

♦♦ z tkaniva, tkanivovej z tkaniva, tkanivovej 

banky alebo stabilnej banky alebo stabilnej 

llíínienie

♦♦ mméédium, aseptickdium, aseptickéé

podmienkypodmienky

kultivakultivaččnnáá nnáádoba s mdoba s méédiom a diom a 

bunkamibunkami

žživoivoččíšíšne bunkovne bunkovéé kultkultúúryry

♦♦ optimoptimáálna teplota, lna teplota, 

výmena mvýmena méédiadia

♦♦ ššpecifickpecifickéé, , ľľudskudskéé

bunky napr. bunky napr. 

potrebujpotrebujúú 3737ooCC a a 

995% O5% O22,, 5% CO5% CO22

Pasážovanie buniek

♦Po určitom čase sa živiny z média 

vyčerpajú a počet buniek stúpne na 

neúnosnou mieru.

♦Preto je nutné časť buniek odobrať, 

zmiešať s novým médiom a túto 

suspenziu preniesť do ďalšej kultivačnej 

nádoby.

žživoivoččíšíšne kultne kultúúryry
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Z hľadiska životnosti delíme bunkové

kultúry do 3 skupín:

♦ Primárne kultúry
– obsahujú bunky čerstvo izolované z organizmu

– v kultivačnom médiu prežívajú len tie bunky, ktoré

sú lepšie prispôsobené daným podmienkam. 

– existujú spravidla len niekoľko dní, potom je nutné

bunky, ktoré sa rozmnožili, dať do nového média.

Z hľadiska životnosti delíme bunkové

kultúry do 3 skupín:

♦ Bunkové kmene
– vychádzajú z primárnych kultúr

– kultúry normálnych diploidných buniek, ktoré boli 

už aspoň raz pasážované

– vznikajú z buniek, ktoré sa v podmienkach in vitro

začali rozmnožovať

– zhruba po 40-50 deleniach zanikajú.

Z hľadiska životnosti delíme bunkové

kultúry do 3 skupín:

♦ Bunkové línie (permanentní bunkové línie)

– majú charakter nádorových buniek

– sú plne adaptované na podmienky in vitro

– neobmedzene sa delia a je možné udržiavať ich 

ľubovoľne dlho

– vznikajú transformáciou bunkových kmeňov alebo 

to sú bunky pôvodne izolované z nádorov

Rastová krivka bunkovej kultúry
♦ vyjadruje zmeny početnosti buniek v závislosti na čase

♦ Rast bunkovej kultúry má fázy:

Lag-fáza – počiatočná fáza, počet buniek najprv mierne
klesne a potom pomerne rýchlo narastá. Bunky sa 
adaptujú na kultivačné prostredie a pripravujú sa na 
bunkové delenie.

Log-fáza (logaritmická
alebo exponenciálna 
fáza) – počet buniek 
exponenciálne rastie. 
V tejto fáze zachytíme 
najviac buniek v mitóze, 
čo sa dá využiť na 
pozorovanie 
chromozómov.

Rastová krivka bunkovej kultúry

– Stacionárna fáza – rýchlosť rastu bunkovej 

populácie postupne klesá, prejavujú sa inhibičné

mechanizmy (napr. kontaktná inhibícia, produkcia 

rastových inhibítorov) a postupné vyčerpávanie 

živín z média. 

– Fáza úbytku buniek – dochádza k postupnému 

odumieraniu buniek spôsobenému nedostatkom 

živín, znížením pH (následkom zvýšení

koncentrácie CO2 a ďalších kyselinotvorných látok 

v médiu) a hromadeniu toxických produktov 

bunkového metabolizmu. 

log N

čas

lag

log

stacionárna fáza

úbytok

Rastová krivka bunkovej kultúry
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Pozorovanie bunkovej kultúry 
inverzným mikroskopom VyuVyužžitie bunkových kultitie bunkových kultúúrr

♦♦ rast vrast víírusov, ktorrusov, ktoréé

potrebujpotrebujúú hostitehostiteľľskskéé

bunkybunky

♦♦ tvorba tvorba 

monoklonmonoklonáálnychlnych

protilprotiláátok na tok na 

diagnostiku a výskumdiagnostiku a výskum

♦♦ výskumvýskum

♦♦ genetickgenetickéé

manipulmanipuláácie, analýzacie, analýza

Photo courtesy of Sigma AldrichPhoto courtesy of Sigma Aldrich

štúdium arytmií, vplyv na refraktérnu fázu

♦♦ v pokusoch zv pokusoch záákladnkladnéého výskumu môho výskumu môžže bye byťť
vvääččššina vplyvov ina vplyvov šštudovantudovanáá v v in in vivovivo aj aj in in 

vitrovitro podmienkachpodmienkach

♦♦ in in vitrovitro prpríístup umostup umožňžňuje detailnejuje detailnejšíší prpríístup stup 
ššttúúdiu bunkových funkcidiu bunkových funkciíí, ale ni, ale ničč nehovornehovoríí
o systo systéémových regulmových regulááciciááchch

♦♦ preto je potrebnpreto je potrebnéé in in vitrovitro a a in in vivovivo prpríístup stup 
vhodne kombinovavhodne kombinovaťť

ďďakujem za pozornosakujem za pozornosťť


