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7. 

 

RAST A ROZMNOŽOVANIE 

 

      7. 1. Rast a jeho analýza 

 

      Rast biologického systému, živého organizmu  alebo jeho časti možno definovať ako 

prírastok hmoty a rozmerov, ktorý je sprevádzaný syntézou makromolekúl, ktorá následne 

vedie k tvorbe novej organizovanej štruktúry. Podľa tejto definície je rast aj narastanie 

rozmerov makromolekuly v živej bunke pripájaním stavebných jednotiek zo zásob 

intermediátov, ako výsledok enzýmovej činnosti bunky.  

     Rast celej živej bunky, tkaniva alebo organizmu je však oveľa zložitejší proces. Ak 

prenesieme bunku z koncentrovanejšieho do zriedenejšieho roztoku, bunka na základe 

osmózy začne prijímať vodu a tým zväčšovať svoje rozmery. To však nie je rast, pretože 

súčasne nedochádza k syntéze nových zložiek. Napučiavanie bunky môže sprevádzať tiež 

syntéza jej  nových zložiek, hoci aj na úkor rezervných materiálov, takže sa zmenší jej 

celková hmotnosť, a predsa je to rast.  

 

      V priaznivých podmienkach sa rastúca jednobunková populácia zdvojnásobuje 

v pravidelných intervaloch, pretože obe dcérske bunky, ktoré vznikli rozdelením materskej 

bunky, majú taký istý rastový potenciál ako materská bunka. Ak sa populácia začína z jedinej 

bunky, niekoľko prvých delení bude synchronizovaných, ale postupne sa táto synchrónnosť 

stratí vďaka nepatrným rozdielom medzi jednotlivými bunkami populácie. Keďže jednotlivé 

bunky sa potom nebudú deliť v tom istom čase, prejaví sa navonok ako súvislý prírastok 

biomasy a počtu buniek, pričom zdvojnásobenie masy alebo počtu buniek sa bude odohrávať 

v pomerne stálych intervaloch. Tento čas potrebný na zdvojnásobenie masy alebo počtu 

buniek označujeme ako stredný (priemerný) čas zdvojenia. 

 Ak je pôvodný počet buniek v populácii N0, potom v nasledujúcich generáciách bude: 

po 1 generácii  N1 = 2 N0,   

po 2 generáciách N2 = 2 x 2 N0 = 2
2 

N0, 

po 3 generáciách N3 = 2 x 2
2 

N0 = 2
3 

N0, 

po 4 generáciách N4 = 2 x 2
3 

N0 = 2
4 

N0, 

po n generáciách Nn = 2
n 

N0. 
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      Logaritmus počtu buniek narastá v priamej úmere s časom. Takýto rast označujeme ako 

logaritmický alebo exponenciálny rast. Rast môžeme znázorniť dvojakým spôsobom, a to ako 

zmenu počtu buniek v čase (exponenciálna krivka - Obr. 72A) alebo ako zmeny logaritmu 

počtu buniek v čase (priamková závislosť - Obr. 72B). Druhý spôsob grafického znázornenia 

(semilogaritmický) je výhodnejší z viacerých dôvodov. Sklon priamky závisí od rýchlosti 

rastu organizmov, čím je sklon strmší, tým vyššia je rýchlosť rastu a obrátene. Celkový 

priebeh semilogaritmickej závislosti ukazuje aj to, či populácia rastie konštantnou rýchlosťou, 

alebo sa rýchlosť rastu mení. Priamková závislosť hovorí o konštantnej rýchlosti, odklon od 

priamky nahor znamená zrýchľovanie, odklon nadol zasa spomaľovanie rastu.  

 

Obr. 72. Rast mikroorganizmov. A - exponenciálna závislosť, B - priama závislosť 

(Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 

 

      Rast mikrobiálnej populácie v určitom objeme živného média neprebieha stále 

exponenciálne. Rast sa spomaľuje spotrebou živín, tvorbou metabolitov alebo tvorbou 

toxických produktov, prípadne kombinovaným účinkom uvedených faktorov. Keď 

naočkujeme určitý objem kultivačného média neveľkým počtom buniek, rast jednobunkovej 

mikróbnej populácie prebieha postupne v niekoľkých fázach. Semilogaritmickým 

znázornením nameraných hodnôt dostávame rastovú krivku a podľa jej priebehu ju 

rozdeľujeme na 6 fáz: 

  

1. lag fáza - je obdobie, kedy sa bunky dostávajú do nového prostredia v porovnaní s tým, z 

akého boli odobraté. Je to teda obdobie prispôsobovania sa novému prostrediu, ktoré často 

vedie k poklesu počtu živých buniek, 
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2. fáza zrýchleného rastu - predstavuje krátke obdobie, kedy sa bunky začínajú množiť stále 

narastajúcou rýchlosťou, 

3. exponenciálna fáza - počet buniek rastie exponenciálne s časom, čo znamená, že všetky 

bunky sú živé a majú konštantnú veľkosť, 

4. fáza spomaleného rastu - je to opäť krátke obdobie, kedy sa množenie spomaľuje, 

multiplikačná rýchlosť klesá, 

5. stacionárna fáza - je obdobie, v ktorom narastá počet organizmov, čím sa koncentrácia 

živín zmenšuje a zvyšuje sa koncentrácia metabolitov. To vedie buď k hladovaniu alebo 

intoxikácii buniek. Zapríčiňuje to inhibíciu rastu a postupné odumieranie. Stacionárna fáza 

začína vtedy, keď je rýchlosť množenia v rovnováhe s rýchlosťou odumierania, 

6. fáza odumierania - neopiera sa o žiadne pravidlo najmä preto, že nie je dostatočne známa 

fyziológia odumierania a jej príčiny. Odumieranie môže byť pomalé alebo rýchle, spojené 

alebo nespojené s lýzou buniek Obr. 73).    
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Obr. 73. Krivka rastu a rozmnožovania (Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 

N - počet buniek, X - koncentrácia biomasy, t - čas (h), 1 - lag-fáza, 2 - fáza zrýchleného 

rastu, 3 - exponenciálna fáza, 4 - fáza spomaleného rastu, 5 - stacionárna fáza, 6 - fáza 

odumierania 

 

      7. 2. Rozmnožovanie 

 

      V rámci rozmnožovania poznáme dva základné spôsoby - pohlavné a nepohlavné. Na 

rozdiel od nepohlavného rozmnožovania, ktorého význam je v rozširovaní mikroorganizmov 
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v prírode, má pohlavné rozmnožovanie za účel najmä regeneráciu jedincov, získanie nových 

vlastností a pod., teda udržanie existencie druhu. Pohlavný i nepohlavný spôsob 

rozmnožovania úzko súvisí s genetickou organizáciou bunky.    

 

      Genetická organizácia prokaryotickej bunky 

  Jadrový materiál prokaryotickej bunky má v porovnaní s eukaryotickou bunkou celkom 

odlišnú vnútornú organizáciu. Jadrová hmota, ktorá nie je oddelená od cytoplazmy jadrovou 

membránou, obsahuje v bunke jedinú makromolekulu DNA, ktorá nie je viazaná na 

bielkoviny a považujeme ju za bakteriálny chromozóm. DNA obsahuje všetky potrebné 

genetické informácie baktérie. Molekula DNA sa replikuje postupným odvíjaním jednotlivých 

vláken svojej dvojitej závitnice a dobudovávaním komplementárnych vláken k nim. 

Replikácia DNA neprebieha súčasne s bunkovým delením, takže v množiacej sa kultúre môže 

jedna bunka obsahovať aj viac ako jeden chromozóm (molekulu DNA).  

       

      Genetická organizácia eukaryotickej bunky 

      Genetický materiál eukaryotickej bunky je uložený najmä v bunkovom jadre. V tzv. 

kľudovom  štádiu je jadro obalené jadrovým obalom, ktorý sa vo väčšine eukaryotických 

mikroorganizmov skladá z dvoch membrán. Genetický materiál nachádzajúci sa vnútri tohto 

obalu je uložený v určitom počte rozdielnych štruktúrnych subjednotiek, známych ako 

chromozómy. Usporiadaný prenos genetickej informácie v čase bunkového delenia si 

vyžaduje, aby sa každý chromozóm replikoval, t. j. aby  z jedného chromozómu vznikli dva 

úplne rovnocenné chromozómy. Každá dcérska bunka tak dostane jednu kompletnú súpravu 

chromozómov.  

 

      Rozmnožovanie prokaryotickej bunky 

     Baktérie sa obyčajne rozmnožujú delením buniek. Celý proces začína rozdelením 

nukleoidu. Počiatočným štádiom replikácie DNA v bunke je syntéza iniciujúcich proteínov 

a separácie chromozómov. Delenie pokračuje tým, že medzi oboma budúcimi bunkami sa 

vytvorí priehradka z dvoch vrstiev cytoplazmovej membrány. Vytvorenie priehradky (septy) 

je nevyhnutnou podmienkou normálneho delenia bunky. Priehradka sa tvorí rýchlo, asi 20 

minút po replikácii DNA. Neskôr sa medzi obomi vrstvami cytoplazmatickej membrány 

začnú tvoriť zložky bunkovej steny. Akonáhle sa tvorba bunkových stien ukončí, bunky sa od 

seba oddelia. 
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      Počas rastu jadrové delenie prebieha zvyčajne pred bunkovým delením. To znamená, že 

každá dcérska bunka bezprostredne po skončení bunkového delenia môže obsahovať aj dve 

alebo viac bunkových jadier. Všeobecným pravidlom je, že prokaryotické bunky sa stávajú 

jednojadrovými až po zastavení rastu, keď populácia vstúpila do odpočinkového štádia. 

      Aby sa bunky mohli rozdeliť, musia zväčšiť svoj objem, čo je sprevádzané tiež  

zväčšením povrchov bunkovej steny. Pri delení paličkovitých baktérií rastú bunky najprv do 

dĺžky, zatiaľčo priemer sa nemení. Keď sa dĺžka paličky zdvojnásobí, nastane uprostred 

zúženie, a potom pokračuje rozdelenie. U pohyblivých kokov zostávajú bičíky len u materskej 

bunky, kým u dcérskej bunky narastú až v priebehu ďalšieho vývoja. Z toho vyplýva, že 

materská bunka si zachováva hlavnú časť bunkovej steny, fimbrie a bičíky.  

 Myxobaktérie sa delia zaškrtením. Dcérska bunka má najprv len cytoplazmovú 

membránu, ktorá sa dodatočne obklopí bunkovou stenou. 

      Aktinomycéty sa rozmnožujú rozpadom (fragmentáciou) vlákna  (napr. Nocardia sp., 

obr. 20) alebo tzv. vzdušnými spórami a sporangiospórami. Vzdušné spóry vznikajú 

odškrcovaním na konci vlákna, ktoré sa nadvihne od substrátu alebo sa tvoria po jednej, 

dvoch až viacerých v retiazkach na kratších alebo dlhších vetvičkách.  

 

     Rozmnožovanie eukaryotickej bunky   

     Nepohlavné rozmnožovanie 

      Nepohlavné rozmnožovanie eukaryotických mikroorganizmov, napr. mikroskopických 

húb (mikromycét), je veľmi významné a u mnohých rodov predstavuje dominantný spôsob 

rozmnožovania. Cyklus nepohlavného rozmnožovania môže prebiehať niekoľkokrát počas 

vegetačnej sezóny a jeho výsledkom je vznik veľkého množstva jedincov. Nepohlavné 

rozmnožovanie vo všeobecnom poňatí nie je sprevádzané striedaním jadrových fáz (meióza, 

karyogamia) a môže prebiehať tak na haploidnom, ako aj na dikaryotickom mycéliu. 

 

     U mikromycét poznáme niekoľko spôsobov nepohlavného rozmnožovania: 

a) Delenie buniek - nastáva u jednobunkových mikromycét a priebeh je rovnaký ako  

u baktérií. 

b) Fragmentácia vlákna - pri mnohých mikromycétach je každá časť mycélia potenciálne  

schopná  rastu, čím sa umožňuje rozmnožovanie a novotvorba stien. Nastáva tu tvorba  

tzv. oídií, ktoré vznikajú tak, že sa hýfa jednoducho rozdelí na časti rôzneho tvaru. 

c) Pučanie - je charakteristický spôsob nepohlavného rozmnožovania u kvasiniek (len 

niekoľko rodov kvasiniek sa rozmnožuje podobne ako baktérie delením, najmä rod 
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Schizosaccharomyces sp). Pri pučaní sa na niektorom mieste bunky (alebo aj na 

viacerých miestach) vytvorí malý hrbolček, ktorý v priaznivom prostredí rýchle rastie 

a po dovŕšení rastu sa oddeľuje od materskej bunky ako tzv. dcérska bunka. Dcérske 

bunky môžu byť spojené s materskými bunkami a ďalším pučaním  sa vytvárajú celé 

zväzky, tzv. psedomycélium. 

d) Tvorba spór, konídí (výtrusov), ktoré majú veľkú morfologickú variabilitu. Po dozretí a 

uvoľnení spóry vyklíčia a z každej klíčiacej spóry vyrastá jedna alebo viac hýf, ktoré sa 

postupne rozrastajú a tvoria nové mycélium. Okrem jednoduchej fragmentácie hýf alebo 

stielky je najznámejším a najčastejším typom nepohlavného rozmnožovania práve tvorba 

nepohlavných spór. Spóry môžu byť jednobunkové alebo  viacbunkové, bezfarebné alebo 

pigmentované, tenkostenné alebo hrubostenné, s hladkým alebo drsným povrchom. 

Niektoré druhy mikromycét vytvárajú len jeden typ nepohlavných spór, vzácnejšie sa 

u jedného druhu môže vytvoriť niekoľko typov spór nepohlavného charakteru. 

Nepohlavne sa huby najčastejšie rozmnožujú spórami, ktoré vznikajú mitotickým 

delením jadra a nazývajú sa mitospóry.  

       Podľa pohyblivosti ich delíme na: 

 Planospóry - pohybujú sa pomocou bičíkov (zoospóry). 

 Aplanospóry - nie sú pohyblivé. Môžu vznikať endogénne vo viacbunkových 

sporangiách, tzv. sporangiospóry. Exogénne vznikajú konídie (odškrcovaním 

z fialíd), blastospóry (vznikajú pučaním), artospóry alebo oídie (vznikajú 

rozpadom hýf na samostatné bunky). 

 

      Pokiaľ spóry vznikajú endogénne v sporangiách, hovoríme o sporangiospórach. Je to 

najmä u zástupcov zygomycét (Mucoromycotina) - tzv. plesne (druhy rodu Absidia, Mucor, 

Mortierella, Mycocladus, Rhizopus, Zygorhynchus), kde sa sporangiospóry tvoria vo veľkom 

množstve endogénne rozdelením plazmatického obsahu zvláštnych buniek tzv. sporangií 

nachádzajúcich sa na sporangiofóroch. Častejšie však spóry vznikajú exogénne na 

špecializovaných hýfach označovaných ako konidiofóry, a potom ich nazývame konídie. 

Konídie najčastejšie  vznikajú odškrtením na konci hýf alebo osobitných buniek (sterigiem) 

umiestnených na konídiofóre (príkladom exogénnej tvorby spór sú druhy rodov Alternaria, 

Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, Penicillium, Trichoderma, Verticillium).  

     Mikromycéty sa rozmnožujú rôznymi spórami, ktoré vznikajú nielen nepohlavne ale aj 

pohlavne (konjugáciou). Ak sú vonkajšie podmienky prostredia priaznivé, vytvárajú 

mikromycéty jednoduché nepohlavné spóry, ktoré môžu rýchlo vyklíčiť. Ak sú nepriaznivé, 
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prechádzajú na pohlavné rozmnožovanie (tvorba oospór, zygospór, askospór, bazídiospór) 

alebo nepohlavne tvoria odolné spóry obalené silnou blanou, tzv. chlamydospóry.  

       

      Pohlavné rozmnožovanie 

 Aj pri sexuálnom rozmnožovaní vznikajú spóry. Mikroskopické huby majú sexuálne 

spóry, ktoré sú priamym produktom splývania gamét alebo gametangií, napr. zygospóry, 

askospóry a bazidiospóry.  

 

      U húb sa stretávame s viacerými spôsobmi pohlavného rozmnožovania: 

1. Gametogamia - je kopulácia dvoch pohlavných gamét, ktoré vznikajú v pohlavných 

orgánoch, v gametangiách. 

2. Gametangiogamia - je kopulácia celých pohlavných orgánov, t. j. gametangií. 

3. Somatogamia - somatické, t. j. telové bunky preberajú pohlavnú úlohu. 

 

 Pri pohlavnom spôsobe rozmnožovania vznikajú pohlavné spóry štyroch typov. 

1. Ooospóry - charakteristické pre Oomycota 

2. Zygospóry - charakteristické pre Mucormycotina 

3. Askospóry - charakteristické pre Ascomycota 

4. Bazídiospóry - charakteristické pre Basidiomycota 

 

      Pri sexuálnom rozmnožovaní splynú dve už existujúce bunky. Pohlavné bunky, ktoré 

splývajú, nazývame gaméty, pričom výsledná bunka, ktorá vznikne splynutím sa nazýva  

zygota. Po splynutí gamét (plazmogamia) nasleduje splynutie jadier (karyogamia), takže 

zygota obsahuje dve kompletné súpravy chromozómov, po jednej z každej gaméty. 

Zvláštnosťou väčšiny mikromycét je časovo i priestorovo oddelená plazmogamia 

a karyogamia. Zygota má teda jadro s dvojnásobným počtom chromozómov. Ak počet 

chromozómov v jadre nemá neustále narastať, musí byť medzi dvoma po sebe idúcimi 

sexuálnymi generáciami štádium, v ktorom sa uskutoční redukcia počtu chromozómov na 

polovicu (delenie jadra). Redukcia nastáva v špeciálnom procese jadrového delenia - amitózy, 

mitózy alebo meiózy:  

 

a)  Amitóza, t. j. priame delenie jadra je pomerne veľmi zriedkavé. Priebeh amitotického 

delenia je jednoduchý. Jadro sa pretiahne v jednom smere a zaškrtí, pričom toto delenie 

nezaručuje presné rozdelenie jadrovej hmoty a všetkých jadrových komponentov. 
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V každom prípade nemusí dochádzať k rozdeleniu protoplastu, a tak môžu vzniknúť 

viacjadrové obrovské bunky. Existujú názory, že amitóza je patologickým javom.   

 

b)  Mitóza, t. j. nepriame delenie je najbežnejší spôsob reprodukcie jadra somatickej bunky. 

Pri mitóze dochádza k pozdĺžnemu rozdeleniu chromozómov na dve identické skupiny, 

čiže vzniknuté jadrá majú rovnaký počet chromozómov ako jadro pôvodné (2n). Toto 

delenie má veľký význam, pretože je hmotným základom odovzdávania dedičných 

vlastností ďalším generáciám. Mitózou je zaručená autoreprodukcia najdôležitejších 

bunkových častí a vznik dvoch štrukturálne, obsahovo a genotypovo rovnakých buniek 

spravidla s diploidným počtom chromozómov.  

  V typickej forme existuje jadro iba v období medzi 2 mitózami a nazýva sa jadrom  

interkinetickým, interfázovým a zriedka metabolickým. V interkinetickom jadre sú 

chromozómy rozvinuté a značne hydratované, takže sú  opticky celkovo nezistiteľné.  

Priebeh mitózy sa delí na 4 obdobia: profázu, metafázu, anafázu a telofázu.  

 

c)   Meióza je zvláštny spôsob jadrového delenia, pri ktorej prebieha redukcia v počte 

chromozómov na polovicu (haploidný počet). K meiotickému deleniu dochádza spravidla 

v priebehu vývoja gamét. Niekedy však dochádza k redukcii tesne pred oplodnením alebo 

v mimoriadnych prípadoch i po oplodnení. 

 Meiotickým delením sa počet chromozómov v gametách znižuje (redukuje) na 

polovicu, čo je veľmi dôležité, pretože ináč by u každej ďalšej generácie narastal počet 

chromozómov na dvojnásobok. Pri meiotickom delení prebiehajú dve delenia za sebou, 

z ktorých najmä prvé (redukčné) je zreteľne odlišné od somatickej mitózy. Pre túto odlišnosť 

sa prvé meiotické delenie nazýva heterotypické, pre druhé sa používa názov homeotypické. 

 Prvé meiotické delenie je typické relatívne dlho trvajúcou profázou. Jednotlivé štádiá 

profázy nazývame: leptoténne, zygoténne, pachyténne, diploténne a diakinéza. Po profáze 

nasleduje metafáza, anafáza a telofáza. 

 Na prvé delenie naväzuje veľmi rýchlo druhé delenie, ktoré je delením ekvačným. Pri 

tomto delení sa od seba oddelia pozdĺžne polovice chromozómov rovnako ako pri somatickej 

mitóze. Princíp meiózy spočíva v tom, že chromozómy sa iba jedenkrát zdvoja, avšak dvakrát 

rozdelia (n → 2n → 2n + 2n → n + n + n + n). Výsledkom delenia sú 4 bunky s haploidným 

počtom chromozómov.      
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      Parasexualita 

      U zástupcov  umelo vytvorenej pomocnej skupiny Mitospórických (konídialnych) húb 

sú známe  amorfné fázy. Neznamená to ale, že tu nedochádza k žiadnym novým kombináciám 

genetického materiálu. Nápadná genetická premenlivosť prejavujúca sa v ekologických, 

fyziologických a biochemických vlastnostiach a niekedy aj v morfologickej premenlivosti je 

zaisťovaná mechanizmom tzv. parasexuálneho procesu. Počas parasexuality môže dôjsť 

k plazmogamii, karyogamii i haploidizácii, pričom ale tieto javy, na rozdiel od sexuality, nie 

sú časovo a priestorovo situované a nie sú spojené s tvorbou teleomorfy. 

 

 Na rast a rozmnožovanie organizmov vplýva široká škála faktorov, napr. teplota a 

vlhkosť, pH prostredia a pod. Sú to faktory, ktorým je venovaná samostatná kapitola 10. 3. 

Ekologické faktory. 


