
Biologie dítěte

Lidská buňka – buněčné organely a struktury:

Jádro

Endoplazmatické retikulum

Goldiho aparát

Mitochondrie

Lysozomy

Centrioly

Cytoskelet

Cytoplazma

Cytoplazmatická membrána

Buňky, tkáně, orgány, soustavy
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Buněčné jádro

Jadérko

Karyoplazma

Chromatin

- heterochromatin

- euchromatin

Dvojitá jaderná membrána

- póry

- ribozómy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy
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Endoplazmatické retikulum

- drsné ER – přisedlé ribozómy

- syntéza bílkovin

- hladké ER – syntéza lipidů a glykogenu

Goldiho aparát

- cisterny, vakuoly, vesiculy

- tvorba glykoproteinů

- transport látek

Lysozomy

- trávicí enzymy

Ribozómy

- syntéza bílkovin

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Syntéza bílkovin v ribozómech
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Mitochondrie

- energetická jednotka buňky

- buněčné dýchání

- oxidativní fosforylace

– štěpení cukrů na CO2 a H2O

- energie na syntézu ATP

Centriola

- úloha při buněčném dělení

- vychází z ní mikrotubuly cytoskeletu

- vyrůstá z ní dělicí vřeténko

Cytoskelet

- mikrotubuly

- mikrofilamenta

Buňky, tkáně, orgány, soustavy
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Cytoplazmatická membrána

- přenos informací mezi buňkou a okolím - receptory – glykoproteiny (glykokalyx)
- selektivní výměna látek mezi buňkou a okolím

- pasivní transport – difúze, membránové kanály (transmembránové bílkoviny)
- aktivní transport – vynaložení chemické energie (proton., Na-K pumpy)

– membránové přenašeče
- přenos váčky (uzavřené membránou)

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

schématický trojrozměrný řez buněčnou membránou
1. glykolipid
2. alfa-helix protein
3. oligosacharidový boční řetězec
4. fosfolipid
5. globulární protein
6. hydrofobní část alfa-helix proteinu
7. cholesterol
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Dělení buněk 

- Mitóza – dělení somatických (tělních, diploidních) buněk
- Meióza = redukční dělení – vznik pohlavních buněk

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

MITÓZA:

BUNĚČNÝ CYKLUS:

M-fáze –dělení

G1- fáze – postmitot.

- syntéza bílk. a RNA

S-fáze – replikace DNA

G2-fáze – postsyntet.

- syntéza organel

M-fáze …



Dělení buněk 

- Mitóza – dělení somatických (tělních, diploidních) buněk
- Meióza = redukční dělení – vznik pohlavních buněk
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MEIÓZA:

BUNĚČNÝ CYKLUS:

M-fáze –dělení

G1- fáze – postmitot.

- syntéza bílk. a RNA

S-fáze – replikace DNA

G2-fáze – postsyntet.

- syntéza organel

M-fáze …
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Tkáně 
- soubor morfologicky podobných buněk plnících určitou funkci
- Histologie

Typy tkání:

epitelová tkáň (krycí) - fylogenet. nejstarší
- také žlázová fce (játra, slinivka, štítná žláza
- také smyslová fce

pojivová tkáň - výplňová, opěrná a trofická fce
- vazivo, chrupavka, kost
- někdy také tělní tekutiny

svalová tkáň - hladká (jednobuněčná) – vnitřní org., stěny cév
- příčně pruhovaná – kosterní (mnohojad. vlákna)

- srdeční (prostorová síť)
nervová tkáň
tekutá tkáň (trofická) – krev, lymfa (míza), tkáňový mok

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

nervová tkáň

svalová tkáň srdeční

pojivová tkáň

epitelová tkáň
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Orgány

- Skupina tkání, která vykonává specifickou funkci
Orgánové soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Krycí

Opěrná

Pohybová

Oběhová

Dýchací

Trávicí

Vylučovací

Rozmnožovací

Endokrinní

Nervová
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DNA
RNA – mRNA, rRNA, tRNA
nukleotidy A, C, G, T (U)

Genetika

DNA (Gen) -> transkripce -> mRNA -> translace -> protein -> uplatnění proteinu -> dědičný znak
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Genotyp x fenotyp

Gen x alela

Chromozomy – autozomy, pohlavní chrom.

- chromatidy, centromera

Karyotyp – člověk – 23 párů chromozomů

Genetika

Různé úrovně DNA kondenzace. 
(1) jediný DNA prvek. (2) prvek 
chromatinu (DNA s histones). (3) 
chromatin během interphase s 
centromera. (4) zhuštěný 
chromatin během prophase. (Dvě 
kopie DNA molekuly jsou nyní dar) 
(5) chromozóm během metaphase. 
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Dědičné znaky

a) Kvalitativní

- znaky neměřitelné, tvoří několik odlišných 
variant 

- např. krevní skupiny 

b) Kvantitativní

- znaky měřitelné, tvoří plynulou řadu variant, 
možno vyjádřit Gaussovou křivkou 

- např. výška jedince

- monogenní x polygenní geny

Genová vazba

Genetika


