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KONTINUITA ŽIVOTA:

R. Virchow: „buňka z buňky, živočich z živočicha, rostlina z rostliny“

BUNĚČNÝ CYKLUS: 1. buňka zdvojí svůj obsah

2. buňka se rozdělí na 2 nové buňky

- replikace chromozomů a buněčný růst

- oddělení chromozomů

- buněčné dělení

PROKARYOTA

binární dělení

př.:   Escherichia coli … 20 min.

EUKARYOTA

eukaryotní buněčný cyklus

Př.:

jednobuněčná kvasinka … 90-120 min.

savčí hepatocyt … 1 rok

R. Virchow: Omnis cellula e cellula  buňka dceřiná z buňky mateřské



FÁZE BUNĚČNÉHO CYKLU
M-fáze - mitóza – začíná kondenzací zreplikovaných chromozomů

- cytokineze

Interfáze - G1-fáze (gap) - růst buňky

- S-fáze (syntetická)

replikace jaderné DNA, 

duplikace centrosomu→ póly 

dělícího vřeténka 

- G2- fáze - růst buňky

ÚČAST CYTOSKELETU

Jaderné dělení: MITOTICKÉ VŘETÉNKO

– formuje se z mikrotubulů v G2-fázi   

Buněčné dělení: KONTRAKTILNÍ PRSTENEC (jen u živočichů) 

– z aktinových a myozinových vláken

DĚLENÍ MEMBRÁNOVÝCH ORGANEL

mitochondrie a chloroplasty – jejich počet se zdvojnásobí

polovina přejde do každé dceřiné buňky

ER, GA – fragmentace – fragmenty se rozdělí a tvoří nový 

základ organel v dceřiných buňkách



MITÓZA
vznik DVOU GENETICKY IDENTICKÝCH buněk 

JEDINÝM DĚLENÍM

před mitozou byly zreplikovány chromozomy:

chromozom→ zreplikovaný chromozom

tvořen 2 sesterskými chromatidami



►PROFÁZE

• kondenzace zreplikovaných chromozomů

• vznik kinetochorů - proteinové komplexy vázané na centromeru

(centromera - sekvence DNA na chromosomu pro napojení 

kinetochorů a mikrotubulů dělicího vřeténka)

• vzniká dělící (mitotické) vřeténko: - póly z centrosomu

- 3 typy mikrotubulů:

- volné

- kinetochorové (připojují se ke kinetochorům na chromozomech)

- polární spojují se navzájem s protilehlými polárními mikrotubuly                                                                        

(- konec na pólu vřetének, + konec u chromozomu)

►PROMETAFÁZE

• rozpad jaderného obalu

• navázání kinetochorových 

mikrotubulů na kinetochor 

chromozomu (na 1 lidský kinetochor

se váže 20-30 mikrotubulů)

►METAFÁZE

• chromozomy se shromáždí 

v ekvatoriální rovině 

(uprostřed dělícího vřeténka)



METAFÁZE

mikrotubuly a chromozomy s kinetochory



►ANAFÁZE

• oddělení sesterských chromatid (díky proteolytické separáze) →

vznik „dceřiných“ chromozomů

• odtažení chromozomů vřeténkem k opačným pólům buňky 

s využitím molekulových motorových proteinů: kinesinů                     

i dyneinů

►TELOFÁZE

• tvorba jaderného obalu (z váčků jaderné membrány) kolem každé 

sady chromozomů  → 2 jádra

KOHEZE

po replikaci jsou sesterské chromatidy spojené proteiny KOHEZINY 

(jev se označuje jako koheze)

koheziny mohou být odstraněny proteinem SEPARÁZOU,            

účinek separázy ale blokuje protein SEKURIN

po napojení mikrotubulů na kinetochory (v metafázi) sekurin uvolní 

separázu, ta odstraní koheziny → uvolní se dceřiné chromozomy 



CYTOKINEZE

rozdělení cytoplazmy na 2 části

začíná už v anafázi

ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY:

kontraktilní prstenec (aktinová a myozinová vlákna)

- se připojuje na proteiny asociované s vnitřní stranou plazmatické 

membrány

- zaškrcuje cytoplazmatickou mebránu uprostřed dělící se buňky

ROSTLINNÉ BUŇKY:

fragmoplast –

přepážka z buněčné stěny 

základem jsou váčky z GA



MEIÓZA
buněčné dělení: vznikají GAMETY S HAPLOIDNÍM POČTEM CHROMOZOMŮ

gamety – b. specializované pro rozmnožování (u živočichů: spermie, vajíčka)

haploidní – mají jednu sadu chromozomů (jedinou kopii genetické informace)

ostatní buňky (vzniklé z gamet) jsou diploidní:

2 sady chromozomů: 1 od otce, 1 od matky

Evoluční efekt: rekombinace genetické informace

každá gameta získá maternální nebo paternální kopii homologního chromozomu 

(genů)

rekombinace vzniká crossing-overem a původově náhodným rozchodem 

chromatid

►PRVNÍ MEIOTICKÉ DĚLENÍ

• replikace chromozomu jako u mitozy

• spárování replikovaných homologních chromosomů 

(tzv. bivalent neboli tetráda: spojení 4 chromatid 2 homologních chromozomů) 

• možnost vzniku crossing-overu – překřížení chromatid

• oddělení replikovaných chromosomů do 2 nových buněk

►DRUHÉ MEIOTICKÉ DĚLENÍ

(nedochází k replikaci DNA!)

• sesterské chromatidy se rozejdou

• vznik dvou dceřiných buněk s haploidním obsahem DNA

Z 1 DIPLOIDNÍ BUŇKY → 4 HAPLOIDNÍ GENETICKY ROZDÍLNÉ BUŇKY





PROKARYOTA (s východisky k pohlavnímu rozmnožování)
- opravy DNA při replikaci DNA
- rekombinace DNA při konjugaci, transformaci, transdukci
- symbióza – vznik EUKARYOTA

EUKARYOTA

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ 
jako nový fenomén:
teorie splývání buněk a nutnosti redukovat narůstající genom 

(→ syngamie)                        (→ meióza)
teorie reparační, se zvýšením obsahu O2 v atmosféře a intenzívnějším UV zářením je 
intenzívnější poškozování DNA, tj. nutnost dalších reparačních mechanismů, před 1.5 mld let:
spojování buněk cytoplazmatickými můstky a následná kontrola a reparace 2-vláknové DNA

(→ syngamie)                        (→ meióza, → crossing over)
teorie se zapojením virů, eukaryotická buňka vzniká z archeální buňky

α-proteobakterie = mitochondrie
velkého DNA viru = jádro
(→ syngamie) 

DNA virus synchronizuje svou reprodukci s reprodukcí buňky, rozchod virové DNA 
(→ meióza)

(možná i kombinace všech aspektů těchto tří teorií)

pohlavní rozmnožování =
meióza (vznik haploidních gamet    
s rekombinovanou DNA)
+ syngamie (splynutí 2 gamet)



REGULACE BUNĚČNÉHO CYKLU

REGULACE POČTU BUNĚK V MNOHOBUNĚČNÉM 

ORGANISMU

- synchronizace dějů uvnitř buňky (replikace DNA, mitózy, cytokineze)

- pokyny k proliferaci a diferenciaci buněk

- programovaná buněčná smrt



SYSTÉM REGULACE BUNĚČNÉHO CYKLU

buněčný cyklus probíhá autonomně, ale buňka má možnost zkontrolovat 

dokončení předcházejících kroků a příp. zastavit cyklus v KONTROLNÍCH 

BODECH (CHECKPOINTS)

Př.:

G1-kontrolní bod

- spouští syntézu DNA (v S-fázi), až buňka dosáhne určité velikosti 

G2-kontrolní bod - spouští mitozu po kontrole zreplikování DNA

- spouští cytokinezi až buňka dosáhne určité velikosti 

M- kontrolní bod

v KONTROLNÍCH BODECH může buňka reagovat také na extracelulární 

signály: např. na růstové faktory - podpora dělení, - inhibice dělení

VÝSLEDKY KONTROLY BUNĚČNÉHO CYKLU V KONTROLNÍCH 

BODECH

+        proces pokračuje podle plánu 

- proces se dokončí a buňka čeká na zlepšení situace

- - proces se zastaví a buňka čeká na zlepšení situace

- - - spustí se programovaná buněčná smrt (apoptóza)



https://adapaproject.org

• Jsou chromatidy připojeny k dělícímu 

vřeténku?

• Je DNA v 

pořádku?

• Jsou zdroje 

pro replikaci 

DNA a jsou 

potřebné 

proteiny?

• Je vhodné 

prostředí vně 

buňky?

• Je buňka 

dostatečně 

velká?

?

????

• Je DNA úplně 

replikovaná a je 

nepoškozená?

• Jsou všechny proteiny 

pro buněčné dělení?

??



ZPŮSOB REGULACE BUNĚČNÉHO CYKLU

Složky regulačního systému:

PROTEINKINÁZY CDK - fosforylují (aktivují) proteiny  =

= katalyzují přenos fosfátové skupiny z ATP na AK cílového proteinu 

PROTEINFOSFATÁZY - defosforylují (odstraňují fosfátovou skupinu)

CYKLINY - proteiny bez enzymové aktivity, jejich koncentrace se v buňce 

cyklicky mění 

např. během interfáze roste, během mitózy prudce klesá



aktivita CDK (CYKLIN-DEPENDENTNÍ PROTEINKINÁZY)

závisí na vazbě s cykliny:

vzniká komplex  CYKLIN+CDK

cyklin+CDK a proteinfosfatázy aktivují/deaktivují proteiny 

buněčného cyklu 

různé komplexy cyklin+CDK spouštějí různé kroky buněčného 

cyklu (průchod jiným kontrolním bodem cyklu)

REGULACE

- jde přes geny kódující cyklin a CDK

závisí na extracelulárních růstových faktorech, které stimulují 

buňku k proliferaci



v některých případech jde zastavení buněčného cyklu přes

CDK-INHIBIČNÍ PROTEINY

př.:

po poškození DNA se zvyšuje aktivita genového regulačního proteinu p53

protein p53 stimuluje transkripci genu pro Cdk-inhibiční protein p21

protein p21 inhibuje komplex cyklin+Cdk odpovědný za přechod do S-fáze 

efekt: - nereplikuje se poškozená DNA - nedojde k projevům mutace

- na druhé straně: mutace genu p53, které umožňují dělit i poškozenou 

DNA, mohou vést k rakovině



ZASTAVENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

- význam hlavně u mnohobuněčných organismů 

- vstup do modifikované G1-fáze tzv. G0-fáze

- systém regulace b. cyklu je přitom částečně odbourán - chybí mnoho Cdk

a cyklinů

př.: u člověka je většina nervových a svalových buněk celý život bez dělení

BUNĚČNÉ STÁRNUTÍ

po určitém počtu dělení se ztrácí schopnost dalšího dělení

(vliv zkracování telomer)

př.: fibroblasty (fixní buňky pojivové tkáně, tvoří kolagen)

z lidského embrya se dělí 80 ×

fibroblasty 40-letého člověka se dělí 40 ×



REGULACE POČTU BUNĚK V MNOHOBUNĚČNÉM 

ORGANISMU

jednobuněční - proliferace závisí hl. na nutričních zdrojích a obecně 

příznivých vnějších podmínkách 

mnohobuněční - pro proliferaci jsou důležité také signály od ostatních 

(hl. sousedních) buněk: proteinové růstové faktory

př.:

PDGF (platelet-derived growth factor) uvolňovaný z trombocytů při 

srážení krve, v místě poranění stimuluje proliferaci buněk → zhojení rány

EGF epiteliální růstový faktor

FGF fibroblastový r.f.

HGF hepatocytární r.f.

Erytropoietin – stimulace

proliferace a diferenciace erytrocytů

PDGF



PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT 

nezbytná pro: 

průběh embryogeneze, ontogeneze u mnohobuněčných 

organismů a diferenciace buněk

buňky přežívají pouze na správném místě a ve správný čas:

- tvarování orgánů a tkání během embryonálního života

(např. prsty se formují po odumření tkáně mezi nimi) 

- u dospělých jedinců (parohy jelenů, opadávání listí na zimu)

- u dospělých tkání vyvažuje proliferaci (brání nadměrnému růstu 

tkání)

- ochrana proti pronikajícím patogenům (kolem postižené buňky 

odumírají okolní buňky a nedovolí šíření infekce - pouze u rostlin !!!

díky buněčné stěně)

buňka potřebuje  faktory pro přežití (tzv. pozitivní signály),

jsou-li odebrány, aktivuje se intracelulární sebevražedný program

příčinou může být také nadbytek negativních signálů



Celkových 959 buněk dospělého Caenorhabditis elegans vzniká 

z původních 1090 buněk.

Za normálních okolností podléhá

přesně 131 buněk 

programované buněčné smrti.

Caenorhabditis elegans žije v půdě, velikost cca 1 mm.



ZÁKLADNÍ TYPY PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI:
(J. Clark, 80. léta 20. st.)

APOPTOTICKÁ (heterofagická) – PROTEOLÝZA prostřednictvím 

KASPÁZ na destrukci buňky se nepodílí vlastní lysozomy (některé 

katepsiny z vlastních lysozomů ale aktivují některé kaspázy)

hl. typy (u savců):  → s přímou účastí mitochondrií

→ prostřednictvím cytoplazmatických     

receptorů

→ s granzymem B (proteináza uvolňovaná z 

cytotoxických T-lymfocytů)

AUTOFAGICKÁ – hlavní podíl na degradaci mají vlastní 

lysozomy, které obsahují katepsiny,  PROTEOLÝZA prostřednictvím 

KATEPSINŮ

NELYSOZOMÁLNÍ – PROTEOLÝZA v cytoplazmě 

prostřednictvím jiných proteáz (? uvolněných z lysozomů, ER nebo 

aktivací neaktivních proteáz přítomných v cytoplazmě hynoucí 

buňky)



APOPTÓZA 

jedna z forem PCD (Programmed Cell Death)

u obratlovců jako fyziologický děj – 1951, A. Gluecksmann

u rostlin popsána později

TŘI FÁZE APOPTÓZY:

INICIACE  ZMĚN – poškození buňky, stres, změny hladiny hormonů

AKTIVACE  REGULAČNÍCH  GENŮ

spuštění opravných mechanismů nebo

aktivace KASPÁZ

ROZŠTĚPENÍ  BUŇ.  PROTEINŮ  ……  KASPÁZAMI

A DNA  ……. ENDONUKLEÁZAMI



SIGNÁLY pro spuštění apoptotického programu

- signály přes cytoplazmatické membránové receptory

cytoplazmatické membránové „receptory smrti“

TNF → aktivace kaspáz (klíčová je kaspáza 3)

- poškození jádra, resp. DNA

- postižení DNA (přímo, odstraněním reparativních enzymů)

- neopravitelné zlomy DNA (UV záření ap.)

- signály přes mitochondriální receptory 

signály ovlivní propustnost membrán mitochondrie → zhroucení

transmembránového potenciálu, uvolnění proteinů 

z membránového prostoru např. cytochromu c → aktivace  

kaspáz, endonukleáz

- signály přes endoplazmatické retikulum

signál→ uvolnění Ca2+

- steroidní hormony – glukokortikoidy



PODSTATA

regulace změnami genové exprese

realizuje kaskáda enzymů KASPÁZ = specifické proteázy – štěpí  

cílovou sekvenci proteinů za kys. asparagovou

DNA se štěpí DNA-endonukleázami mezi nukleosomy na úseky 

200 bp a jejich násobky

účast cytochromu c: uvolňuje se z mitochondrie (membránový  

příjemce signálů k apoptóze) a způsobí zablokování  

elektrontransportního řetězce –

to vede k tvorbě ROS reactive oxygen species

= reaktivní formy kyslíku 

cytochrom c je i přímý aktivátor kaspáz (kaspázy 9)

ROS součást aktivace apoptózy: zvyšují propustnost membrán 

lysozomů (uvolnění katepsinů → aktivace kaspáz)

membránové změny: translokace fosfatidylserinu z vnitřní vrstvy 

na vnější vrstvu plazmatické membrány

uvolňuje se Ca2+ z ER a připojuje se k některým proteinům 

účast i NO



PROJEVY APOPTÓZY

- kondenzace cytoplazmy - zmenšení buňky 

- odbourání cytoskeletu

- vznik pyknotického chromatinu, DNA nahloučená na  

vnitřní straně jaderné membrány

- odbourání jaderného obalu 

- fragmentace DNA

- svraštění povrchu buňky

- rozpad buňky na APOPTOTICKÁ TĚLÍSKA

- fagocytóza svými sousedy nebo makrofágy

NEVYLIJE SE OBSAH, NEVZNIKÁ ZÁNĚT 



AUTOFAGICKÁ programovaná buněčná smrt

(viz Jak si eukaryotické buňky uklízejí?)

FAGOFOR – AUTOFAGOZOM – AUTOLYSOZOM  

• pokud je při AUTOFAGII poškození organely např. mitochondrie   

malé, AUTOFAGOZOM ji destruuje a buňka přežívá dál

• pokud je poškození velké, je v zájmu celku lepší

AUTOFAGICKOU PROGRAMOVANOU BUNĚČNOU SMRTÍ 

destruovat celou buňku - buňka hyne



NEKRÓZA BUNĚK

buněčná smrt následkem akutního poranění

PROJEVY

- zvětšení objemu 

- prasknutí

- vylití obsahu do okolí

- při nekróze se uplatňují enzymy  KALPAINY

= proteázy aktivované Ca2+

VYVOLÁNÍ ZÁNĚTLIVÉ REAKCE





- ne kaspázy ale METAKASPÁZY

- nejsou fagocyty – vnitřní část buňky se rozkládá 

v autofagických vakuolách nebo autofagosomech

- buněčná stěna se někdy neodbourává

- PCD může být zastavena a někdy je dokonce vratná

- PCD formou apoptózy i autofagie, někdy kombinace obou

ODCHYLKY U ROSTLIN


