
Nebunkové organizmy. Vírusy 

 

Nebunkové organizmy ( Subcellulata) 

• Nemajú typickú bunkovú štruktúru 

• Zhluky makromolekúl bez tradičných prejavov života 

1. nepohybujú sa 

2. priamo sú závislé na hostiteľskom organizme ( metabolicky aj rozmnožovaním) 

3. nemajú proteosyntetický aparát 

 

Rozdelenie 

1. Praorganizmy( Eobionta) 

2. Vírusy ( Vira) 

 

Praorganizmy 

• Dnes už vyhynutá prvotná forma života 

• Vznik pred 3-4miliardami rokov 

• Zhluk makromolekúl v lipidovom obale- lipozóme 

• Vnútro vypľňala pravdepodobne voda 

• Kopírovanie genetickej informácie autokatalyticky( bez proteínov) 

• Anaeróbne heterotrofné organizmy 

 

Dimitrij Iosifovič Ivanovskij 

• Dokázal prítomnosť vírusov ( tabakovej mozaiky na listoch tabaku, extrakt tabakových 

listov si zachoval svoju infekčnosť aj pri prechode cez najmenšie bakteriologické 

filtre) 

• Metódy na odlíšenie baktérii a vírusov 

• Zakladateľ virológie 

• Virológia- biologická veda skúmajúca vírusy 

 

Vírusy 

• Mikroorganizmy (v 15-300nm) 

• Nebunkové organizmy 

• Vnútrobunkové parazity- bez vlastného metabolizmu, pohybu a dráždivosti, 

proteosyntetického aparátu, odkázané na hostiteľa, neschopné samostatne existovať 

 

Tvary vírusov- tyčinkovitý, guľovitý, zložitý.... 

Virión- Infekčná stavebná častica vírusu, nukleoproteínová častica 

 

Stavba vírusu 

1. Proteínový plášť- kapsid 

2. Nukleová kyselina 

3. Lipidový obal ( s výčnelkami)- niekedy     

 



Kapsid 

• ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia 

• tvar a rozmer kapsidu závisí od druhu vírusu 

 

 Nukleová kyselina 

• Základ genetickej informácie vírusu 

• Počet génov závisí od druhu vírusu ( 3-300 génov) 

• Vždy v jednom víruse iba jeden typ nukleových kyselín 

 

Rozdelenie vírusov 

1. Podľa typu nukleovej kyseliny 

a. RNA vírusy 

b. DNA vírusy 

2. Podľa typu hostiteľa 

a. Rastlinné( fytovírusy) 

b. Živočíšne ( zoovírusy) 

c. Bakteriálne( bakteriofágy) 

 

Bakteriálne vírusy 

• Hostiteľskou bunkou je bakteriálna 

• Najznámejší λ- bakteriofág (lambda) 

Stavba bakteriofága 

1. Hlavička 

2. Nukleová kyselina 

3. Kapsid 

4. Krček 

5. Golierik 

6. Bičík 

7. Kanálik 

8. Prichytné vlákna 

9. Bazálna platnička 

10. hroty 

 

Rastlinné vírusy 

• Prevláda RNA 

• Rozmnožovanie prebieha v rastlinných bunkách 

• Spôsobujú virózy rastlín ( deformácia a odumieranie orgánov, žltnutie listov)- často sa 

šíria hmyzom 

• Napr. vírus tabakovej mozaiky (tmavozelené škvrny na listoch tabaku), vírus mozaiky 

zemiakov, kučeravosti tabaku 

 

Živočíšne vírusy 

• Hostiteľským organizmom je živočíšna bunka, vrátane človeka 



• Napr. kiahne, osýpky, obrna, zápal mozgových blán, mumps, AIDS, Covid 19, žltačka, 

slintačka, krívačka, vtáčia chrípka... 

• Zoonózy- Virózy prenosné zo živočíchov na človeka, napr. besnota, krívačka, 

slintačka, kliešťová encefalitída 

• Onkovírusy- onkogénne vírusy, za určitých podmienok podnecujú nekontrolovateľné 

delenie buniek, vznik zhubných nádorov( rakoviny) 

 

Spôsoby prenosu 

• Kvapôčkovou infekciou ( kýchaním, kašľaním...) 

• Priamym kontaktom 

• Pohlavným stykom 

• Forma vstupu- pinocytóza 

• Vstup- sliznice 

 

Rozmnožovanie vírusov 

1. Adsorbcia- prichytenie vírusu na povrch bunky 

2. Penetrácia- preniknutie vírusu do bunky( celý vírus alebo iba nukleová kyselina) 

3. Replikácia viriónov 

4. Uvoľnenie vírusu často spojené z lýzou bunky (alebo zmena funkcie bunky) 

 

Prevencia 

• Očkovanie 

• Otužovanie 

• Zdravá životospráva 

• Ovocie, zelenina 

• Vitamíny 

• Pobyt na Slnku 

• hygiena 

 


