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Buňka

Stavba a funkce



Buněčné organely

• Mitochondrie - dodávají energii buňce, je 
jich velké množství, mají DNA

• Ribozomy - vyrábějí bílkoviny
• Lysozomy - obsahují enzymy, které

rozpouštějí a ničí škodlivé látky 
(detoxikace)

• Endoplazmatické retikulum - umožňuje 
transport bílkovin 

• Golgiho aparát - především úprava 
bílkovin  



Množení buněk

• Mitóza = buněčné dělení, které rovnoměrně
předá nezredukované chromozomy 
dceřiným buňkám

• Meióza = buněčné dělení, během kterého 
dochází k produkci buněk se zredukovaným 
počtem chromozómů

• Apoptóza =  programovaná buněčná smrt 



Vznik rakovinného bujení

• Narušení procesu apoptózy vede 
k nekontrolovatelnému růstu 
buněk. 

• Rakovinotvorné faktory jsou:

• Dědičnost, mutace, chemické látky, 
záření, působení virů, bakterií, parazitů, 
plísní



Buněčná komunikace

• Buňky jsou řízeny pomocí hormonů a 
nervů

• Každá buňka ví, jak se člověk cítí
(základ psychosomatických chorob)

• Každá buňka má svoji životnost



Buňka- obrázek 

•http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_cellatstructure_cs.svg 2000 
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