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▪Transport látok prebieha cez bunkové povrchy

Semipermeabilita plazmalémy

▪schopnosť prepúšťať iba niektoré druhy látok

▪Selektívna výberová priepustnosť

▪Závisí od štruktúry a veľkosti častíc





Pasívny

transport Aktívny 
transport



▪transport látok bez potreby dodať energiu v 
podobe ATP

▪v smere koncentračného spádu ( z vyššej do nižšej 
koncentrácie)

▪Rýchlosť závisí od permeability membrány

▪Pohyb sa zastaví po vyrovnaní koncentrácii



Jednoduchá 
difúzia

Uľahčená 
difúzia

osmóza



▪Samovoľný proces

▪Pasívny transport cez póry membrány

▪Napr. kyslík, oxid uhličitý, organické neelektrolyty 
(alkohol, močovina) jedy, farbivá





▪Pasívny transport pomocou  
transportnými proteínmi v 
membráne

▪Transportné proteíny sú špecifické

▪Napr. prenos glukózy( nerozpustná vo 
vode, veľká molekula)



A. 

Kanálotvorný typ 

trasportného proteínu

A. 

Prenášačový typ 

trasportného proteínu



▪Transport látok cez membránu  do 
roztoku 

▪Jednosmerný dej do prostredia s 
vyššou koncentráciou osmoticky 
aktívnych látok (proti koncentračnému 
spádu)

▪Uskutočňuje sa cez transportné 
integrálne proteíny

▪Napr. voda, glycerol





izotonické

• S rovnakou 
osmotickou 
hodnotou 
ako bunka

hypertonické

• S vyššou 
osmotickou 
hodnotou 
ako bunka

hypotonické

• S nižšou 
osmotickou 
hodnotou 
ako bunka



▪Prostredie s rovnakou koncentráciou osmoticky 
aktívnych látok ako v bunke

▪Nedochádza k prúdeniu látok v žiadnom smere



▪prostredie vysáva z bunky vodu

▪bunka zmenšuje svoj objem

▪plazmaléma sa oddelí od bunkovej 
steny

▪nastáva plazmolýza

▪Napr. po osolení uhorkového šalátu 
pustí šalát vodu)





▪Bunka nasáva vodu a zväčšuje 
svoj objem

▪Pôsobí na ňu väčší tlak, no 
bunková stena ju chráni proti 
prasknutiu

▪V extrémnom prostredí 
dochádza k plazmoptýze( 
prasknutiu bunky)

▪Napr. prasknutie ovocných plodov 
po dlhodobých dažďoch





▪Prostredie z bunky vysáva vodu

▪Bunka sa zmršťuje

▪Dochádza k plazmorýze

▪Napr. potretie pokožky alkoholom



▪Bunka nasáva vodu z prostredia

▪Bunka sa zväčšuje

▪Bunka praská

▪Dochádza k plazmoptýze

▪Napr. červené krvinky v 
destilovanej vode, morské prvoky 
v sladkej vode





▪Pohyb molekúl proti koncentračnému spádu (z 
nižšej do vyššej koncentrácie)

▪Vyžaduje dodanie metabolickej energie v podobe 
ATP

▪Látky sa viažu na špecifické transportné proteíny     
( pumpy) v membráne

▪napr. Prenos Na, K, Ca, glukóza, organické látky



Primárny Sekundárny



▪Využíva priamo zdroj chemickej energie ATP

▪Napr. sodíkovo-draslíková pumpa, pumpovanie H+ z 
buniek osteoklastov, bunky žaludočnej sliznice, 
vápniková pumpa



▪Pumpovanie 3Na+ von z bunky a 2K+ do vnútra 
bunky

Význam

▪Osmotická regulácia vody v bunke

▪elektrická dráždivosť nervového vlákna

▪poskytnutie voľnej energie na sekundárny 

transport



1. naviazanie 3Na+ z intracelulárneho priestoru

2. hydrolýza ATP

3. fosforylácia transportéru

4. konformačná zmena transportéru a zmena orientácie v membráne

5. otvorenie pumpy do extracelulárneho priestoru

6. Zníženie afinity Na+

7. Uvoľnenie Na+ do priestoru

8. Zvýšenie afinity pre 2K+

9. Naviazanie K+ na transportér

10. Defosforylácia pumpy

11. Zmena konformačnej štruktúry

12 uvoľnenie K+ do prostredia

13. Obnova pôvodnej formy transportéra





▪Nevyužíva priamo zdroj chemickej energie z ATP

▪Poháňaný elektrochemickým potenciálom iónového 
gradientu vytvoreného prečerpaním iónov z bunky

▪Spárovaný kotransport

▪Napr. vstrebávanie Na+ a  glukózy do buniek sliznice 
tenkého čreva



▪Aktívny transport, pri ktorom dochádza k 
štrukturálnej prestavbe plazmatickej membrány

( pôsobením cytoskeletu)

Endocytóza
Exocytóza



▪Aktívny transport do vnútra bunky

Pinocytóza Fagocytóza
Receptorová
endocytóza



▪Príjem látok vo forme 
roztoku

▪Dochádza k preliačeniu 
membrány, uzatvoreniu 
látky s extracelulárnou 
tekutinou do vezikuly

▪Vyžaduje ATP



▪Príjem pevných látok do 
bunky

▪Dochádza k vychlípeniu 
membrány a tvorbe 
panôžok

▪Panôžky( pseudopódia) 
obalia časticu a uzatvoria ju 
vo fagocytovej vakuole

▪Napr. biele krvinky 
pohlcujúce baktérie



▪Podobný pinocytóze

▪Veľké extracelulárne látky( 
proteíny) sú najprv naviazané na
receptor v membráne

▪Dochádza k vliačeniu membrány a 
vzniku jamky potiahnutej proteínom 
a vtiahnutiu látky s receptorom do 
cytoplazmy





▪Aktívny transport látok z bunky do 
vonkajšieho prostredia

▪Sekréčne vezikuly smerujú k 
plazmaléme, fúzujú s ňou a vylučujú 
obsah mimo bunky

▪Vo forme vezikúl z endoplazmatického 
retikula alebo diktyozómov

▪Napr. polysacharidy, odpadové látky



▪ https://biochemnalek.wordpress.com/2016/10/27/erytrocyty-czerwoni-kurierzy/

▪ https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Zaklady_bunko
vych_transp_a_sig_procesov.pdf

▪ https://sk.wikipedia.org/wiki/Pinocyt%C3%B3za

▪ http://www.szes-la.cz/objekty/cytologie---prijem-a-vydej-latek--pohyb-latek-v-bunce.pdf

▪ file:///C:/Users/42190/Downloads/02_Membranovy_transport.pdf

▪ https://oskole.detiamy.sk/clanok/prijem-a-vydaj-latok-bunkou-13881

▪ https://www.posterus.sk/?p=4843

▪ https://www.twinkl.ae/illustration/osmosis-science-beaker-experiment-diagram-beyond

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Phagolysosome

▪ https://konvicka.sk/zavlazovanie-zeleniny-pocas-vegetacie/

▪ https://varecha.pravda.sk/recepty/uhorkovy-salat-s-cesnakom-fotorecept/8974-recept.html

▪ https://sk.erch2014.com/obrazovanie/81015-fagocitoz-chto-eto-takoe-v-chem-sut-fagocitoza-stadii-fagocitoza.html
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