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Fyziológia živočíchov
a človeka

Základné stavebné látky organizmu 
a bunky

Voda v organizme
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Cukry
Jednoduché cukry
- pri hydrolýze vzniká oxid uhličitý a voda

- pentózy (5 atómov uhlíka)
- ribóza v ribonukleotidoch, v RNA a niektorých 
koenzýmoch
- deoxyribóza v deoxyribonukleotidoch, DNA

- hexózy (6 atómov uhlíka)
- glukóza, galaktóza, fukóza, manóza, fruktóza

Zložené cukry – disacharidy... polysacharidy
- sacharóza = glukóza a fruktóza
- maltóza = dve glukózy
- laktóza = glukóza a galaktóza

Polysacharidy:
- škrob – rastlinný zásobný polysacharid zložený z 
glukózových jednotiek
- celulóza – oporný polysacharid rastlinných buniek, 
je možné štiepiť ju len pomocou symbiotických 
mikroorganizmov
- glykogén – zásobný polysacharid živočíchov z 
glukózy, v pečeni, kostrovom svalstve a srdci

Lipidy:
štrukturálne, lipoproteidy, zásobné, termoregulačné, 
mechanická ochrana, chránia proti chemickým 
vplyvom a zmáčaniu
Mastné kyseliny: nasýtené, nenasýtené
- štrukturálne 16-20 uhlíkov, esenciálne
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Lipidy:
Tuky: triglyceridy MK a glycerol
Steroidy: fyziologicky účinné látky steroidné hormóny, 
cholesterol, kalciferoly, žlčové kyseliny
Prostaglandíny: úlohy v endokrinnej regulácii
Fosfatidy: fosfolipidy – membrány

Bielkoviny:
štruktúrne, katalytické, transportné, pohybové, nutričné, 
oporné, regulačné
15-17 % dusíka – dusíková bilancia
aminokyseliny – esenciálne, amino- karboxy- koniec
primárna, sekundárna (alfa závitnica, skl. list, vodíkové 
väzby), terciálna tvorená disulfidickými väzbami

Bielkoviny:
štruktúrne, katalytické, 
transportné, pohybové, nutričné, 
oporné, regulačné
15-17 % dusíka – dusíková 
bilancia
aminokyseliny – esenciálne, 
amino- karboxy- koniec
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primárna, sekundárna štruktúra (alfa 
závitnica, skladaný list, vodíkové väzby), 
terciálna tvorená disulfidickými väzbami

Bunka
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Jadro bunky: 
- jadrová membrána: dve 
vrstvy, perinukleárny priestor, 
póry uzavreté tenkou 
homogénnou membránou.

- prepojenie vonkajšej jadr. 
membrány s endoplaz-
matickým retikulom

- chromozómy, chromatín: 
komplexné jadrové štruktúry
nesúce predpis dedičných 
vlastností indivídua, riadia 
metabolické procesy a diferenciáciu

- jadierko (nucleolus) syntéza ribozómových partikúl

• Ribozómy
- nukleoproteínové organely
- 2 podjednotky – posúvajú sa po mRNA 

a syntetizujú peptidový reťazec
- po 1 molekule mRNA viacero ribozómov –
polyzómy

- voľné alebo viazané na endoplazmatickom
retikule
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• Endoplazmatické retikulum
- systém kanálikov a vačkov, cisterien – navzájom prepojený

granulárny typ - viazané ribozómy na povrchu, syntetizujú sa tu 
proteíny membrán (receptory), sekrečné bielkoviny (hormóny), 
dostávajú sa do Golgiho komplexu a odtiaľ von z bunky
- cytozólové proteíny – syntetizujú sa na voľných ribozómoch

agranulárny typ (hladký)
- bez ribozómov
- metabolizmus 
lipidov, steroidov
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• Golgiho komplex
- súbor paralelných membránových útvarov, 
polárny charakter – na 1. konci vznikajú cisterny a na druhom 
vyčnievajúcom póle sa uvoľňujú
- sekrečná funkcia v bunkách žliaz – sekrét v ER sa zachytáva, 
obaľuje membránu a ako sekrečné granule opúšťa bunku
- vznikajú tu glykoproteíny – cukrová zložka na bielkovinách –
napr. hormóny hypofýzy LH, FSH, PRL.
- regulácia metabolizmu bunky
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Proteosyntéza

• Cytoskeleton

1. Mikrofilamenty – aktín, priemer 5nm, 
štukturálny cytoskeleton

2. Mikrotubuly – tubulín (alfa a beta 
podjednotka), priemer 25nm, kostra, deliace 
vretienko

3. Stredné vlákna – pevnosť v ťahu, jadrová 
lamina
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• Lyzozómy
- guľovité cytoplazmatické častice – tráviace organely
- tráviace granuly – rozkladajú obsah vezikúl na jednoduchšie 
látky ➮ bunková exocytóza
- hydrolytické enzýmy

• Mitochondrie
- membránové systémy

- 2 membránové vrstvy
- vonkajšia obaľuje
- vnútorná zriasená do kríst

- energetický metabolizmus – ATP
- biologické oxidácie T3
- enzýmy CKC v mitochondr. matrix
- DNA
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• Centrioly
- 2 telieska blízko jadra
- 9 trojíc periférne usporiadaných tubulov
- úloha pri delení buniek ➮ pohyb chromozómov
- zhodné s kinetozómami ➮ bazálne telieska bičíkov
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Bunkové membrány

• Lipidy: fosfolipidy, neutrálne lipidy, glykolipidy, myelín
AMBIFILNÉ - hydrofóbna aj hydrofilná časť – bimolekulárny film

vo vonkajšej vrstve: fosfatidylcholín, sfyngomyelín
vo vnútornej vrstve: fosfatidylserín, fosfatidyletanolamín



20/09/2021

13

- dvojvrstva

- fosfolipidy 
fosfatidylcholín

- hydrofilná časť 

- hydrofóbna časť

Model

Bunkové membrány
• Bielkoviny membrán: 

a) integrálne (cez membránu)
b) periférne (len čiastočne)
- tekutá mozaika biomembrány

1. Membránové receptory – signál do vnútra bunky
2. Prechod látok v SMERE gradientu - kanály a prenášače
3. Prechod látok PROTI gradientu – ATPázy – pumpy a 

transportéry 
4. Regulačné bielkoviny

• Glykolipidy a glykoproteíny vo vonkajšej vrstve
➮ asymetria povrchových membrán
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- hydrofóbna časť fosfolipidov tvorí vonkajšie povrchy membrány, viažu sa 
na ne glykolipidy a oligosacharidy

- hydrofóbnu časť fosfolipidov tvoria reťazce mastných kyselín, ktoré 
vytvárajú strednú vrstvu membrány

- proteíny môžu byť do membrány vnorené, alebo byť povrchovo situované

- tvoria 25-75 percent hmotnosti membrány

- tvoria štrukturálny základ iónových kanálikov, zaisťujú aktívny a spriahnutý 
transport, receptory

- dynamické zmeny v membráne popisuje model tekutej mozaiky

- podľa tohto modelu je membrána tvorená tekutou fázou lipidov, do ktorej 
sú mozaikovito zabudované globulárne proteíny. Proteíny lokalizované na 
povrchu membrány sa nazývajú periférne proteíny, proteíny, ktoré 
membránou prestupujú sa nazývajú integrálne proteíny, proteíny sú v rámci 
membrány mobilné

VIDEO

Lipidy

Video

proteiny Laser Tweezers
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1. Povrchová cytoplazmatická membrána

2. Multicelulárna membrána

• Povrchová cytoplazmatická membrána, 75±25.10-10

Trilaminárne usporiadanie – lipidy a bielkoviny
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Schéma acetylcholínového receptora

Bunkové membrány

• Multicelulárna membrána
- Epidermis, endotel čriev, obličiek, ciev
Medzibunkové kontakty
1. Ocludens (tight junction, tesné spojenie) – bez priestoru, 

akoby splynuté membrány, črevo, chorion
2. Gap junction (voľné spojenie) – metabolické, elektrické 

spojenie = NEXUS – rozsah maculy alebo fascie
3. Adherens (dezmozóm) - bunky oddelené medzibunkovým 

priestorom (200-350x10-10 m) vyplneným bielkovinou, 
- zabezpečuje bunkovú stabilitu

Tvar spojenia:
macula – oválny
zonula – pásik po obvode
fascie – prechod medzi oboma
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Spojenia medzi bunkami
1. Gap junctions

• Zvyšuje medzibunkovú komunikáciu cez malé vodou naplnené 
kanály, ktoré spájajú priľahlé bunky

• Umožňuje malým, vo vode rozpustným, látkam priamy 
transport z bunky do bunky - spájanie bunky elektricky a 
metabolicky

• Vzdialenosť medzi bunkami je len 2 nm
• Prepúšťajú ióny a malé molekuly
• Sú labilné a zatvárajú sa rýchlo (sekundy) po:

a) zvýšení vnútrobunkových koncentácií Ca2+ a H+

b) znížení teploty
c) po jedoch inhibujúcich metabolizmus

Medzerové spoje
umožňujú výmenu iónov a malých molekúl medzi bunkami
štrbina cca 2-4 nm
konexóny
molekuly do veľkosti 1000 daltonov
elektrické a metabolické prepojenie medzi bunkami
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Spojenia medzi bunkami

2. Tight junctions – tesné spojenia
• Tenký pásik proteínov, ktoré obkolesujú bunku a zabraňujú malým 

molekulám dostať sa z jednej strany listu na druhý. Sú typické pre 
epitely. 
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TESNÝ SPOJ
zabezpečuje dokonalé spojenie tak, že úplne zabráni 

prechodu molekúl, popri bočnej strane epiteliálnych buniek
experimentálny dôkaz - malá farebná molekula

str. 608, obr 19-22 tesné spojenie

Spojenia 
medzi 

bunkami
2. Dezmozómy
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Dezmozómy
na rozdiel od adhezívnych spojov sú kadherínové molekuly pripojené vo 
vnútri bunky k intermediárnym filamentom, predovšetkým ku keratínom (v 
epiteloch)
zväzky keratínových vlákien križujú cytoplazmu a prostredníctvom 
dezmozómov sú pripojené ku keratínovým vláknam v susedných bunkách
vďaka tomu je dosiahnutá vysoká pevnosť v ťahu (napr. koža)

str. 611, obr 19-26 dezmozómy

Hemidezmozómy
- epiteliálne bunky musia byť prichytené nie len jedna k druhej, ale aj 
k tkanivám pod nimi
toto zakotvenie je sprostredkované integrínmi
zvonku sa integríny viažu k laminínu, zvnútra ku keratínovým 

vláknam

str. 612, obr 19-27 hemidezmozómy
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Ďakujem za pozornosť


