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Prí rodné  védy – prémosténié védomostí  
Č asť B2 – Nébunkové  organizmy – 
ví rusy a bakté rié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

Charakteristike vírusov, stavbe vírusov, ich rozmnožovaní, ich interakcii 
s ľudským telom, prenášačoch vírusov a chorobách, ktoré spôsobujú. 

Charakteristike baktérií, stavbe baktérií, ich rozmnožovaní, typoch baktérií a 
ich interakcii so živými organizmami. 



 

 

1.1 Vírusy 
 

- sú nebunkové mikroorganizmy, jedná sa o genetické elementy, ktoré sa množia vysokou 
rýchlosťou iba vnútri živej bunky (vnútrobunková a mimobunková forma) tj. nemôžu žiť bez 
hostiteľa, môžu mutovať, hostiteľskú bunku svojou reprodukciou poškodzujú a väčšinou 
usmrcujú 
- napádajú rastlinné, živočíšne alebo bakteriálne bunky 
- extracelulárna forma vírusovej častice sa nazýva virión (= vírus mimo bunku) 
- skladajú sa z nukleových kyselín (RNA alebo DNA, nikdy obe), neobsahujú cytoplazmy ani 
organely → obklopené ochranným proteínovým obalom - kapsidou 
- v kapside niektorých väčších vírusov sú uložené aj prídavné molekuly DNA či RNA = virusoidy = 
satelity 
- veľmi malé (20-300nm) 
- malý genóm (5-670 kbp - kilobase pair = kilo komplementárne páry) 
- obsahuje genetické informácie pre vytváranie proteínového obalu, zaistenie replikácie 
vlastného chromozómu, presun viriónov do a z hostiteľskej bunky 
- virológia - vedný odbor študujúci vírusy 
 

 
Obrázok 1: Zakladateľ modernej virológie Dmitry Ivanovskij [7] 

 

 

 

 

 
ČO JE VÍRUS? 
 
 
 
 
 
 

 
ČO JE COVID 19? 

 
Viac o víruse Covid 19 v článku 
dostupnom na stránke: 

www.nationalgeographic.com. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

2.1.1 Stavba vírusov 
 
Symetria - ikosahedrálna = dvadsaťstenová (napr. vírus chrípky)  
- helikálna = závitnicová (valcovitý tvar - vírus napádajúci rastliny napr.  mozaiková choroba 
tabaku) 
Tvar - guľovitý (sférický, ikosahedrálna symetria) 
        - polyhedrálny tvar (ikosahedrálna s.) 
        - tyčinkovitý (helikálna s.) 
        - valcovitý tvar (helikálna s.) 
        - kombinovaný = komplexný tvar napr. baktériofág = vírus, ktorý napadá  baktérie) 
 

 
Obrázok 2: Vektorová ilustrácia ukazujúca, že existuje mnoho rôznych tvarov a veľkostí 

vírusov [8] 
 
Kapsid 
- proteínový obal 
- zložený z kapsomér (identické proteínové podjednotky)  
 
Nukleokapsid = kapsid + nukleové kyseliny   
- podľa prítomnosti membránového obalu vírusov ich delíme na obalené a neobalené 
- obalený vírus (ďalšia lipidová membrána získaná z cytoplasmatickej membrány infikovanej 
bunky – fosfolipidová dvojvrstva s integrálnymi makromolekulami glykoproteínov) 
 



 

 

 
 

Obrázok 3: Tri rôzne typy vírusov: v ľavej časti vírus infikujúci baktérie - baktériofág, vpravo hore 
prierez neobaleným vírusom s ikosahedrálnou symetriou, vpravo dole prierez retrovírusom HIV, 

u ktorého je vírusovú častica ešte obalená membránou s povrchovými glykoproteínmi. 
Genómová nukleová kyselina je vždy znázornená modrou [9] 

 
2. 1.2 Rozmnožovanie vírusov 

- rozmnožovanie vírusov = replikácia 

- vírusy vstupujú do organizmu v určitom mieste (sliznica, tráviaca sústava, atď.) a poškodzujú ju 
= viróza 

Reprodukčný cyklus vírusov prebieha v siedmich stupňoch (viď. obrázky 5 a 6): 

1. Väzba viriónu (extracelulárna forma vírusu) na povrch hostiteľskej bunky. 
2. Preniknutie (penetrácia) do hostiteľskej bunky. 
3. Uvoľnenie nukleovej kyseliny z kapsidu. 
4. Replikácia vírusovej nukleovej kyseliny. 
5. Syntéza vírusových bielkovín. 
6. Dozrievanie (maturácia) viriónov. 
7. Uvoľňovanie viriónov z hostiteľskej bunky. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteriof%C3%A1g
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikosaedr%C3%A1ln%C3%AD_kapsida
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virov%C3%BD_obal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina


 

 

 

Obrázok 4: Priebeh pripojenia bakteriofágu na bunkovú stenu bakteriálnej bunky [10] 

2.1.3 Vírusy a ich interakcia s ľudským organizmom 

 

Obrázok 5: Životný cyklus vírusu chrípky [11] 

 



 

 

 

 

Obrázok 6: Reprodukčný cyklus vírusu HIV [12] 



 

 

 
Hostitelia vírusov 
- vírusy môžu infikovať bunky rias, húb, protozoí, väčšiny baktérií, rastlín a zvierat 
- daný vírus môže všeobecne infikovať iba jeden alebo niekoľko druhov, často iba niekoľko 
kmeňov jedného druhu 
- rozsah hostiteľov je limitovaný tým, že živočíšne a bakteriálne vírusy (nerastlinné) sa musia 
absorbovať na špecifické receptorové miesta na povrchu hostiteľskej bunky 
- fágy sa obvykle adsorbujú na bunkovú stenu, niektoré na brvy alebo bičíky 
- živočíšne vírusy sa viažu na cytoplazmatickú membránu 
 
2.1.4 Prenášači vírusov a choroby, ktoré vírusy spôsobujú 
 

Živočíšne vírusy 
- do bunky väčšinou vniká celý virión 
- niektoré obalené vírusy sú zbavené obalu a kapsidy na cytoplazmatickej membráne 
- eukaryotická bunka obsahuje jadro, v ktorom sa väčšina vírusov musí replikovať 
Vírusy a nádory 
- väčšina živočíšnych DNA vírusov a niektoré RNA vírusy (retrovírusy) môžu premieňať normálne 
bunky v tkanivovej kultúre na bunky rakovinové (transformované) - transformujúce vírusy – 
transformované bunky z tkanivovej kultúry môžu tvoriť nádory u živočíchov = onkovírusy 
Rastlinné vírusy 
- značné množstvo vážnych rastlinných chorôb je spôsobených vírusmi 
- žltnutie listov, krúžky a čiary na listoch, nevyvinuté rastliny, niekedy abnormálny rast 
- rastlina sa väčšinou z vírusovej infekcie nespamätá 
- pestovanie rastlín zámerne infikovaných vírusmi (pestrofarebné tulipány) 
- najmä RNA vírusy, niekoľko DNA vírusov 
Vírusy u hmyzu 
- niektoré vírusy sa množia ako v rastline, tak v hmyze 
- niektoré vírusy sú pre hmyz vysoko patogénne (bakulovírusy) a používajú sa ako biologická 
kontrola hmyzu 
Defektné vírusy - vírusy parazitujúce na inom víruse - pomocný vírus - niektoré parazitujú 
na intaktnom víruse príbuzného typu - satelitné vírusy využívajú nepríbuzné vírusy, ktoré infikujú 
rovnaké hostiteľské bunky - pomocné vírusy poskytujú proteíny, ktoré defektné vírusy už 
nekódujú. 
 

Viroidy 
- vlásočnicové usporiadané malé cirkulárne jednoreťazcové molekuly RNA o molekulovej 
hmotnosti asi 100 000 (1/10 veľkosti najmenšej vírusovej RNA) - sekundárna štruktúra – 
neobsahujú proteínový obal, RNA neobsahuje sekvencie kódujúce proteíny  
- replikácia je celkom závislá na hostiteľovi – spôsobujú veľké množstvo rastlinných chorôb, 
infikujú hlavne kultúrne rastliny  
- do organizmu vstupujú cez poranenie, šíria sa plazmodezmami, pomocou semien a peľu  
Prióny 
= proteínové infekčné častice, ktoré neobsahujú nukleovú kyselinu  
- za ich infekčnosť zodpovedá abnormálne priestorové usporiadanie ich aminokyselinového 
reťazca 
- priónové choroby vznikajú tromi rôznymi spôsobmi – v súvislosti s infekciou, s dedičnosťou 
alebo bez súvislosti s dedičnosťou či infekciou (sporadicky). 
- spôsobujú smrteľné neurodegeneratívne choroby: 
- krívačka 



 

 

- kuru 
- choroba šialených kráv 
- Creutzfeldt‐Jakobova choroba 
- mechanizmus infekcie - hostiteľské bunky obsahujú proteín PrPc (prion proteincellular), ktorý je 
takmer identický s priónovým proteínom a je prítomný v neurónoch 
- priónový proteín PRPsc (prion proteinscrapie) je štruktúrne modifikovanou formou  PrPc  

- vysoký obsah ‐štruktúr 
- alternatívny folding  
- čiastočná rezistencia k proteázam 
- PrPsc sa hromadí v bunkách a dostavia sa symptómy 
 
Medicínska animácia: HIV A AIDS 
 

 

 

 

 

 

 

Svoje znalosti o vírusoch si môžete overiť 
pomocou Databázy testových otázok - Vírusy 
a bakteriofágy: 

 
 

 

2.2 Baktérie 

- sú jednobunkové všadeprítomné organizmy prokaryotického typu o veľkosti 1-10 µm (avšak, 
napr. spirochéty sú väčšie – až 250 µm) 

- sú autotrofné i heterotrofné 

- sú zapojené do kolobehu dusíka, síry a uhlíka 

- štúdiom baktérií sa zaoberá vedný odbor BAKTERIOLÓGIA 

 

VIDEO ZEM BAKTERIÍ (dokument cz, VIP Dokumenty 2017) 

 

 



 

 

 

Obrázok 7: Róbert Koch významne rozvinul vedný odbor bakteriológie [13] 

 

O živote Róberta Kocha sa dozviete viac v článku: Jeden z otcov mikrobiológie Róbert Koch 
zomrel pred 100 rokmi (Havlová, K. 2010). 

 
 
 
 
 

2.2.1 Stavba baktérií 

- väčšina sa vyznačuje prítomnosťou bunkovej steny (výnimkou sú mykoplazmy) 

- neobsahujú mitochondrie (sú prítomné v menším počtoch v rastlinnej a vo väčších počtoch 
v živočíšnej bunke) ani plastidy (sú typické pre rastlinnú bunku, v živočíšnej bunke nie sú 
prítomné) 

- prokaryotické jadro nie je ohraničené membránou od cytoplazmy → nukleoid tvorí jedna 
molekula cyklickej DNA 

 



 

 

 

Obrázok 8: Porovnanie stavby rastlinnej, živočíšnej a bakteriálnej bunky typu bacillus [14] 

 

Obrázok 9: Rozdelenie baktérií podľa tvaru bakteriálnych buniek a ich klasifikácia 
do systematických skupín [15] 



 

 

- podrobné informácie, zaujímavosti (vrátane vzniku rezistencie na antibiotiká) a 
fotodokumentáciu baktérií nájdete na webovej stránke: www.britannica.com 

 

 

 

2.2.2 Rozmnožovanie baktérií 

- nepohlavné – delením alebo pučaním 

 

Obrázok 10: Rozmnožovanie baktérií delením [16] 

 

Obrázok 11: Konjugácia baktérií [17] 



 

 

- pohlavné – sa u baktérií nevyskytuje, niekedy sa zamieňa s konjugáciou (spájaním), čo nie je 
v pravom slova zmysle pohlavné rozmnožovanie, pretože nedochádza k splynutiu pohlavných 
buniek 

2.2.3 Typy baktérií 
 
Symbiotické baktérie 
- niektoré baktérie majú schopnosť fixovať vzdušný dusík: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Baktérie prospešné pre ľudské telo tvoria tzv. MIKROBIOM (napr. črevná mikroflóra zahŕňa viac 
ako 400 druhov baktérií o hmotnosti 1,5kg, ktoré tvoria bariéru proti iným škodlivým baktériám  

v črevách, prospešné baktérie vykonávajú svoju činnosť spolu s imunitným 
systémom čreva (napr. Escherichia coli v hrubom čreve sa podieľa na 
produkcii vitamínu K)), ktorý predstavuje až polovicu celého ľudského 
imunitného systému – obnovenie črevnej mikroflóry je možné dosiahnuť 
pomocou výživy – prídavkami rôznych druhov baktérií (napr. Lactobacillus 
plantarum) do potravy. 

- jediným bozkom si vymeníme tisíce baktérií, v ústnej dutine je ich 10 miliárd, na pokožke trilión 
– tieto baktérie svojmu hostiteľovi ako zdroju potravy neškodia, pretože sa behom storočí 
vyvinuli mechanizmy vzájomnej tolerancie 
 
Ako baktérie ovplyvňujú naše telo?  
 
 
 
 
 
 
Patogénne baktérie 
- patogénne baktérie sú také, ktoré sú schopné vniknúť do ľudského, živočíšneho alebo 
rastlinného organizmu a spôsobujú ochorenia. 

Fixácia vzdušného dusíka: 
 
 
 
 
 

Dusíkový cyklus: 



 

 

 
Obrázok 12: Dobré a zlé baktérie v čreve [18] 

 

 
Obrázok 13: 10  najnebezpečnejších druhov baktérií rezistentných voči antibiotikám [19] 

 
Príklady patogénnych baktérií: 
- Streptococcus pneumoniae, spôsobuje pneumóniu 
- Clostridium tetani, spôsobuje tetanus, pravidelné očkovanie v desaťročných cykloch 
- Corynebacterium diphtheriae, pôvodca záškrtu, vo svete sa vyskytovali veľké epidémie záškrtu, 
vďaka povinnému očkovaniu toto ochorenie takmer úplne vymizlo 
- Mycobacterium tuberculosis, pôvodca tuberkulózy, funkčná ochrana proti tuberkulóze je tiež 
očkovanie 
Zdroj infekcie 



 

 

- organizmus (zvyčajne človek alebo živočích) v ktorom baktéria žije a množí sa 
Šírenie infekcie (nákazy) 
- priamy prenos – priamym stykom medzi zdrojom a hostiteľom (bozk, pohlavný styk, 
pohryznutie zvieraťom, atď.) 
- nepriamy prenos – vzdušnou cestou (kvapôčkami), znečistenými predmetmi (výkaly, moč, krv, 
alebo sliny) 
- inkubačná doba – čas potrebný na rozmnoženie baktérie po vniknutí do organizmu a 
spôsobenie prvých príznakov ochorenia  
- bacilonosič – osoba, ktorá po prekonaní ochorenia dočasne alebo trvalo vylučuje pôvodcu 
príslušného infekčného bakteriálneho ochorenia , bez toho aby vykazovala príznaky tohto 
ochorenia 
- epidémia – hromadné šírenie nákazlivého ochorenia 
- pandémia – rozšírenie ochorenia na veľkom území – naprieč kontinentami/na celom svete 
- endémia – ochorenie vyskytujúce sa len v určitej oblasti 
Bakteriálne choroby 
- je možné liečiť antibiotikami 
- významnou osobnosťou v tejto oblasti bol Alexander Fleming, objaviteľ penicilínu (Penicillium) 
Bakteriálne rozkladače 
- rozklad mŕtvych tiel rastlín a živočíchov (rozpad a hniloba) zabezpečujú predovšetkým pôdne 
baktérie, ktoré podporujú rýchlu mineralizáciu a tým aj rýchle uvoľnenie živín 
- majú veľký význam v kolobehu živín na planéte Zem 
Významné využitie baktérií pre ľudí 
Na výrobu rôznych výrobkov používame niektoré baktérie 
- baktérie mliečneho kvasenia (laktobacily) sa používajú na výrobu: kyslého mlieka, jogurtov, 
tvarohu, syra a i., na výrobu octu sa používajú baktérie kyseliny octovej, rôzne lieky a vitamíny sa 
vyrábajú s pomocou ďalších baktérií, baktérie sa používajú aj pri výrobe kyslej kapusty 
- ich ďalšie praktické využitie je v čistiarňach odpadových vôd, pri odstraňovaní následkov 
ropných havárií a pod. 
Zaujímavé: POZOR! 
- botulotoxín (z latinského botulus = klobása), resp. botulinum alebo klobásový jed je toxická 
zmes produkovaná baktériami Clostridium botulinum. 
- botulotoxín sa obvykle dostáva do tela z potravy, ktorá obsahuje baktériu Clostridium botulinum 
- sú to zle tepelne spracované konzervy a klobásy, nakladaná zelenina, huby v oleji atď., ktoré 
neprešli teplotou 121 ° C, pri ktorej sa baktérie ničia 
 
Námety na jednoduché praktické cvičenia z mikrobiológie nájdete tu:  
 
Školské pokusy v mikrobiológií: 
 
 
 

 
Praktická mikrobiológia pre 2. Stupeň ZŠ: 
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