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Milé řešitelky, milí řešitelé,

doufáme, že se Vás řešení úloh 3. série 8. ročníku Biozvěsta bavilo a přineslo Vám ponaučení. Jak moc jste se shodli s autory
si můžete ověřit na následujících stránkách.

Přejeme příjemné čtení!
autoři Biozvěsta

Úloha 1: Drogy – od opojení k receptorům
Autor: Jan Kadlec
Počet bodů: 24

Milí řešitelé Biozvěstu, 
úlohu jsem navrhl tak, aby Vás seznámila se základními druhy návykových látek. První část úlohy je „diagnostická práce.“
Prozkoumal jsem temná zákoutí internetu (zejména servery jako zpovednice.cz a e-mimino.cz) a shromáždil 8 zkušeností lidí
s návykovými látkami. Výpovědi jsou autentické a jen minimálně editované - snad mi jejich autoři odpustí, že jsem je dosta-
tečně neozdrojoval. Vaším úkolem bude poznat, jakou drogou se intoxikovali. Pokud si zprvu nebudete vědět rady, nezoufejte,
během řešení dalších částí úlohy najdete pár nápověd.
Snažil jsem se, abyste měli možnost seznámit se s farmakologickými souvislostmi a získali jste představu o lécích, které jsou
zakázaným psychoaktivním látkám podobné, avšak v určitých indikacích se využívají v lékařské praxi.
Pátá část úlohy je zaměřena biochemicky a potěší ty, které bavilo učit se o Krebsově cyklu a glukoneogenezi. (Najde se někdo
takový?)
Na konci úlohy se od návykových látek dostávám k fenoménu závislosti, který s jejich užíváním úzce souvisí. Na závislost se
můžeme dívat z různých úhlů, zmíněný pohled představuje obecně přijímaný koncept současné psychiatrie.
Na závěr si dovolím citát, kterým se loučil můj pacient opouštějící protialkoholní oddělení. „Střízlivost mi dává všechno, co
sliboval alkohol.“ 
Přeji Vám, ať Vás řešení úlohy baví a rozšíříte si obzory.

1. Přiřaďte popis intoxikovaných osob ke správné psychoaktivní látce. (4 body; 0,5 bodu za každou správnou dvojici)
A: Kokain. Patří mezi stimulancia, mezi příznaky intoxikace se řadí zvýšený pocit energie, zvýšený krevní tlak a puls,
zvýšená sexuální výkonnost, megalomanské pocity, ztráta zábran aj. Jedná se o jednu z dražších drog.
„Představ si, že najednou vypiješ dvacet kafí uvařenejch z redbullu. Ohromně tě to nakopne, jedeš jak fretka a síly prak-
ticky nedochází. Je to fajn, ale jako koníček trochu drahý, počítej minimálně s dvouma litrama...“
B: Heroin. Pocity tepla, euforie, příjemné únavy a potlačení bolesti jsou typické pro intoxikaci opiáty. 
„Když se ti to povede, bude ti teplo a hezky, fakt moc hezky, nádherně, budes zářit a vsechno bude v klidu a nebude nic bo -
let a budeš šťastná…“
C: Lysohlávky. Patří mezi psychedelika/halucinogeny. Typické jsou halucinace barev, změny tvarů, geometrických obrazců,
stejně jako mystické prožitky, prožitky „vesmírné jednoty“ aj.  „...tak sem to dožral a asi po pěti minutách začila auta
klouzat po silnici a čas se zdál relativní...zavíraly se mi oči ale pokaždé když sem je zavřel začaly starí známe halucinace
typu letající obrazce v prostoru no prostě zajmavé představy které mi asi dvě hodiny nedovolili usnout“
D: Konopí. Zvýšená empatie, smích a uvolnění jde na vrub zejména CBD (zjednodušeně);  zatímco pocit hladu, nastřelení
(„high“), bludy a stihoman, někdy spojený s úzkostí, se vyskytuje hlavně u šlechtěných odrůd marihuany, tzv. „skunk“
(podle zápachu), s vysokým obsahem THC. 
„Jednou jsem se teda začal opravdu nuceně smát(koutky mi lezly nahoru sami od sebe), jindy mi bylo akorát úzko a divně a
dostal jsem pak hroznej hlad.“
E: Benzodiazepiny (Rivotril, Neurol aj.). Jedná se návykové léky na uklidnění, tzv. anxiolytika. Mechanismus vzniku zá-
vislosti je podobný jako u alkoholu.
„Ja ho mam moc rada, protoze uklidni...pro me idealni na nespavost ze stresu nebo takovou tu „lezim v  posteli, mam
strach, ze urcite neusnu a zejtra budu unavena“ - a brala jsem ho kdyz uz jsem nekojila, kdyz se dite v noci budilo casto a
ja pak nemohla usnout - mohla jsem krasne v noci fungovat a pak zase hnedka spat.“
F: Alkohol. 
„Po chvíli jsme museli zastavit a přemýšlet jak budeme pokračovat dál, táhnout stodesetikilového člověka tři kilometry
prostě nebylo možné. Pak jsem si všiml, že u jednoho domu stojí popelnice (ta velká se čtyřma kolečkama) a napadl mě na -
prosto šílený nápad, který jsme dokonce i zrealizovali. Popadli jsme tu popelnici, která byla asi z jedné třetiny naplněná od-
padkama a toho kamaráda jsme do ní hodili...Poté jsme ho vezli v popelnici celou cestu až domů. Ze začátku popelnice zpí-
vala, usnul a bylo ticho.“
G: Extáze. Řadí se ke stimulanciím pro své budivé účinky a chemickou podobnost (3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin
= MDMA), působí zvýšení tlaku a srdeční frekvence; také se označuje jako entaktogen, a to pro schopnost podpořit pocity
empatie. Častá „taneční droga.“Pro svoje stimulační účinky v kombinaci s fyzickou aktivitou hrozí riziko dehydratace.
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 „Měl jsem půlku (název látky), a pocity dobrý. Buší ti po tom srdce a funguješ poměrně rychleji než za střízliva, taky budeš
mít skleněný oči, a takovej hrozně přítomnej výraz, bude ti někdy horko, a budeš mít chut se bavit s lidma, a tancovat.“
H: Muškátový oříšek. Obsahuje myristicin a další látky. Ve velkých dávkách má halucinogenní účinky, zároveň působí anti -
cholinergně - podobně jako atropin, jedná se tedy o poměrně nebezpečné a nepředvídatelné intoxikace; efekt se projeví až
za několik hodin od požití.
„No, vypil a snědl jsem to,  potom jsem usnul, probudil se cca za 5 hodin, zarudlé oči,  mydriáza, zvýšený tep, pocity
lehkosti, volnosti, plno energie, problémy s rovnováhou... po asi čtyřiadvaceti hodinách jsem usnul“

celkem 4 body
za každou dvojici 0,5 bodu

2. Jedna z uvedených látek patří mezi opiáty. 
a. Jaká to je? Kde se v těle vyskytují opioidní receptory? Znáte nějaké endogenní opioidy, tzn. látky, které si or-

ganismus vytváří sám?
Heroin.  Opioidní  receptory  se  vyskytují  v mozku,  míše  (kde  opioidy  účinně  tlumí  bolest),  periferním nervstvu  a
gastrointestinálním traktu – proto mezi nežádoucí účinky patří zvracení a při vysazení opiátů průjem. Mezi endogenní
opioidy patří např. endorfiny nebo enkefaliny. Uvolňují se mj. po sportovním výkonu nebo sexu. 

1,5 bodu

b. Na stejné receptory působí i některé užívané léky proti bolesti. Uveďte alespoň jeden z nich.
Morfin, kodein, fentanyl, tramadol aj.

0,5 bodu

c. Slang uživatelů opiátu obsahuje spojení „dát si zlatou“, např. v jedné básni: 
„tam kde život končí s tebou se moje vzpomínky loučí s tebou na vteřinu pouhou ukončí tu bolest tvou // jedinou tvou
vizí je dát si zlatou ať to všechno zmizí tak ti ze života mizím mizím“
(@janhladik99, osobní blog)
Vysvětlete, co spojení znamená. Nápověda: jaký účinek opiátů je nejnebezpečnější?
„Zlatá dávka“ je taková, která je letální, uživatele zabije. Nejnebezpečnější je tlumivý účinek na dechové centrum, zá-
stava dechu.

1 bod

d. Při vysazení opiátů se objevuje těžký odvykací stav. Jak byste ho poznali? Vyjmenujte aspoň 3 příznaky. Když
porovnáte projevy odvykacího stavu a intoxikace (3 projevy intoxikace jsou uvedeny ve výchozím textu), na-
padne vás, jaké obecné pravidlo by se dalo odvodit pro vztah akutní intoxikace – abstinenční příznaky?
Ve výchozím textu to jsou příznaky intoxikace: pocit tepla, euforie, příjemné únavy, tlumení bolesti. Analogicky k  tomu
v odvykacím stavu zimomřivost, husí kůže, nervozita a napětí, nespavost, bolest, křeče v břiše a průjem. Abstinenční
příznaky jsou zrcadlovým obrazem projevů intoxikace.

celkem 1,5 bodu
za vyjmenování abstinenčních příznaků 1 bod

ta vztah k intoxikačním příznakům 0,5 bodu

Obr. 1: Závislost aktivity opioidních receptorů na čase po podání různých látek. -  https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/

opioid_receptor_activation_graph.gif



Korespondenční seminář Biozvěst 2020/2021 Autorské řešení Ročník 8, série 3

e. Ke zvládání odvykacího stavu z odnětí opiátů se používají syntetické opioidy jako metadon nebo buprenorfin,
v ČR je to častěji buprenorfin. Jeho farmakologický profil je od heroinu odlišný. Na základě grafu (obr. 1) popiš-
te, v čem se liší.
Buprenorfin je tzv. parciální antagonista opioidních receptorů. Váže se na opioidní receptory, ale „neaktivuje je tak si-
lně“ jako heroin nebo metadon. V grafu je to zobrazeno jako zhruba poloviční aktivace receptorů. Heroin se liší od
metadonu/buprenorfinu také krátkým poločasem. Látka, která má rychlý účinek a opět ho rychle ztrácí, vytváří pocit
„nastřelení“, „high“ a vyznačuje se vysokým závislostním potenciálem. Oproti tomu metadon má dlouhý poločas, nižší
závislostní potenciál, uživatel nezažije takový „výbuch štěstí“ jako u heroinu, spíš mu „jen drží hladinu“, aby se vyhnul
velmi nepříjemným odvykacím příznakům. 

1 bod

f. Buprenorfin by se měl podat až v momentě, kdy se začínají objevovat abstinenční příznaky. Co by se stalo, kdy-
by se podal ještě během intoxikace metadonem? V odpovědi opět vycházejte z grafu. Jakým způsobem aktivuje
opioidní receptory metadon a jakým buprenorfin?
Buprenorfin má vysokou afinitu k opioidním receptorům, při podání v době, kdy ještě účinkuje metadon, by vytěsnil
metadon a obsadil by opioidní receptory. Nicméně protože je pouze parciální agonista/antagonista, jeho účinek by byl
pouze dejme tomu poloviční. Pacient by tedy „spadl“ z vyšší hladiny opiátů na „poloviční“ a projevily by se u něj absti-
nenční příznaky.

1 bod

g. Jedním ze znaků závislosti je rozvoj tolerance. Ta spočívá v postupném navyšování dávek drogy, protože stejné
dávky již nejsou schopny vyvolat žádoucí účinek. Jak se změní tolerance po vysazení opiátů? Co hrozí pacien-
tovi, který není příliš motivovaný k abstinenci, opouští nemocnici po úspěšném vysazení heroinu, a o změně tole-
rance nebude vědět?
Tolerance konkrétně znamená, že např. pacient závislý na heroinu nejprve začíná na dávce 5 mg, pak navýší na 10 mg,
poté, aby si podržel stále stejně příjemné pocity, musí zvednout dávku třeba až na 50 mg. Po detoxifikaci, tj. vysazení a
očištění organismu od návykové látky, se tolerance vrací na původní hodnoty, sníží se. Pokud by to uživatel nevěděl a
dal si dávku, na kterou byl zvyklý, mohla by ho zabít (viz „dát si zlatou“).

0,5 bodu

3. Na rozdíl od opiátů, které způsobují miózu (zúžení zornic), některé z výše uvedených látek zornice rozšiřují.
a. Uveďte odborný termín pro rozšíření zornic (pozn. najdete ho v jednom popisu intoxikace). 

Mydriáza.
0,5 bodu

b. Jaké z uvedených látek to jsou (3 látky)?
Kokain, extáze, muškátový oříšek.

0,5 bodu

c. Dvě z nich patří mezi stimulancia, jedna se v mechanismu účinku liší – která? Rozdíl popište na mechanismu,
kterým vyvolává rozšíření zornic. Nápověda: šíře zornic je regulována autonomním nervovým systémem, který
má dvě složky - sympatikus a parasympatikus.
Stimulancia: kokain, extáze
Jiný mechanismus: muškátový oříšek, lysohlávky, konopí
Parasympatikus (ten se aktivuje např.  po dobrém obědu a celkově organismus zklidňuje)  vyvolává miózu  (zúžení
zornic). Naopak sympatikus, který je aktivizační, a zapne se např. když žáka obávaný profesor vyvolá k tabuli, vyvo-
lává mydriázu (rozšíření zornic) – odtud mimochodem také úsloví, že strach má velké oči.
Stimulancia (kokain, extáze, ale také pervitin nebo amfetamin) aktivují sympatikus: zvyšují tlak, tep, dechovou frekven-
ci, nabuzují a také rozšiřují zornice. Látky v muškátovém oříšku mají parasympatolytické anticholinergní působení (ly-
tické = „rozpouštějí parasympatikus“; acetylcholin je hlavním mediátor parasympatického nervstva – odtud anticholi-
nergní). Tím, že tlumí parasympatikus, tlumí miózu a způsobují ve výsledku také rozšíření zornic. Podobné anticholi -
nergní účinky má atropin, látka obsažená v rulíku zlomocném.
V případě lysohlávek, kde účinnou látkou je psilocybin a psilocin, je mechanismus složitější. Nejde o látky, které by pří-
mo aktivovaly sympatikus, jak je tomu v případě např. pervitinu nebo kokainu. Psilocybin a psilocin působí přes někte -
ré serotoninové receptory, ovlivňují zejména vnímání, působí jako halucinogeny. Každopádně mezi popisovanými pří-
znaky se uvadí i mydriáza (https://doi.org/10.1136/pgmj.57.671.543). Podobně některá antidepresiva, která rovněž pů-
sobí na serotoninergní systém mohou vyvolat rozšíření zornic.
V rámci intoxikace marihuanou bývá také popisována mydriáza, i když to není dominantní nebo vždy přítomný příznak.
Častější je nástřik spojivek, zarudnutí oka. Působí přes kanabinoidní receptory. (doi: 10.1111/1556-4029.13550)
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celkem 1 bod

d. Která dvě stimulancia jsou v ČR legálně a běžně konzumována?
Kofein a nikotin.

1 bod

4. Dvě z výše uvedených látek působí přes GABA receptory, jejichž aktivace má tlumivé účinky na centrální nervový
systém. Jedna z nich označuje skupinu léků se sedativními a anxiolytickými účinky. 
a. Jaké to jsou?

Alkohol a benzodiazepiny.
1 bod

b. Proč není dobrý nápad tyto dvě látky kombinovat?
Účinek se může potencovat, ohrožující jsou zejména tlumivé účinky na dechové centrum.

0,5 bodu

5. Která ze substancí z úlohy 1 působí přes serotoninové receptory?
Lysohlávky (účinnou látkou je psilocin a psilocybin)

2 body

a. Jak se nazývá skupina psychoaktivních látek, pro niž jsou typické zrakové pseudohalucinace, ztráta hranic ega,
mystické zážitky?
Halucinogeny (též psychedelika).

0,5 bodu

Obr. 2: Závislost návykovosti látky na poměru její aktivní a smrtelné dávky.

b. Látky z této skupiny se liší např. od heroinu nebo kokainu a jejich uživatelé zpravidla nevyhledávají pomoc
adiktologických služeb. Proč? Odpověď najdete v grafu na obrázku 2.
Jsou minimálně návykové a málo toxické. Nebezpečí spočívá v možném rozvoji psychózy.

1 bod

6. Reakce zobrazuje přeměnu, která probíhá v játrech u intoxikovaných osob textu F
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a. Pojmenujte substrát a produkt reakce.
Ethanol – Acetaldehyd.

0,5 bodu

b. Jak běžně a hovorově nazýváme nepříjemný stav, kdy je v těle nadbytek toxického produktu této reakce?
Kocovina.

0,5 bodu

c. CH3CHO není konečným produktem, je dále metabolizován dehydrogenázou. Na jakou látku?
Kys. octovou, resp. acetyl-koenzym-A, který vstupuje do dalších metabolických drah, jako je např. Krebsův cyklus
nebo syntéza mastných kyselin.

1 bod

d. Jak nadbytek substrátu změní poměr NAD/NADH? Zkuste odvodit, jaký účinek to bude mít na glukoneogenezi,
když víte, že pro regulační reakci glukoneogeneze je nutné, aby došlo k redukci NAD na NADH. (Pozn. pro zví -
davé: regulační reakcí je v tomto případě oxidace malátu na oxalacetát.)
Nadbytek ethanolu posílí reakci ve směru redukce NAD na NADH, v těle se tedy bude hromadit NADH, zatímco nere-
dukovaného NAD bude nedostatek. NADH je „energeticky bohatší“, nicméně některé reakce potřebují neredukovaný
koenzym NAD. Mezi tyto reakce patří i přeměna malátu na oxalacetát a oxalacetát jedním z prekurzorů glukózy. NAD
tedy chybí, oxalacetát nemůže vznikat a glukoneogeneze je zablokovaná. Podobný efekt má nedostatek NAD na synté-
zu pyruvátu z laktátu. Z laktátu vzniká pyruvát oxidací, při které je potřeba redukovat NAD na NADH. Pyruvát ná-
sledně vstupuje do glukoneogeneze.

Blíže viz např.  http://education.med.nyu.edu/mbm/carbohydrates/gluconeogenesis.shtml 

Obr. 3: Oxidace malátu na oxalacetát.

1 bod

e. Diabetici by měli být opatrní, pokud jde o konzumaci alkoholu. Důvodů je hned několik. Uveďte alespoň jeden.
Nápovědou může být otázka d).
Diabetici by si měli na konzumaci alkoholu dávat pozor hlavně kvůli hypoglykémii a riziku hypoglykemického kómatu.
Alkohol tlumí glukoneogenezi (viz výše). Snížení glykemie (tj. hodnoty krevního cukru) po konzumaci alkoholu může
být rizikové. Dávka insulinu, která by jinak byla akorát, může tentokrát způsobit nadměrný pokles glukózy v krvi =
hypoglykemii s rizikem kómatu.
U dosud nediagnostikovaných diabetiků I. typu dochází k nadbytku ketolátek (látek příbuzných acetonu), což může vést
až ke ketoacidotickému kómatu. To je způsobeno tím, že se kvůli nedostatku insulinu glukóza nemůže metabolizovat.
Pacient má hyperglykemii (vysokou hladinu krevní glukózy) a tělo se snaží energii získat jinou cestou. Když nemůže
využít glukózu, protože chybí insulin, začne odbourávat tuky a vytvářet ketolátky, které rovněž dovede využít jako
energetický zdroj. Ketolátky jsou ovšem kyselé a snižují pH, vedou k tzv. ketoacidóze. V kombinaci s dehydratací (cukr
je osmoticky aktivní, váže na sebe vodu, kterou pak pacient vyloučí jako sladkou moč) vede ketoacidóza ke kómatu.
Alkohol způsobuje nedostatek NAD, tím blokuje glukoneogenezi a přeměnu laktátu na pyruvát. Ve výsledku to má za
následek hromadění kyselých látek (zejména ketolátek a laktátu), což může prohloubit primární patologický stav u di-
abetiků I. typu.
Některé léky používané při diabetu, jako je např. metformin nebo deriváty sulfonylurey, jsou zatížené nežádoucími
účinky. Metformin, který je v současnosti nejpoužívanější lék na diabetes II. typu, způsobuje zvýšení laktátu. Proto by
se měli diabetici užívající metformin alkoholu vyvarovat. Deriváty sulfonylurey způsobují hypoglykémii. Užívání alko-
holu a derivátů sulfonylurey může proto být životu nebezpečné.
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Alkohol je energeticky bohatý zdroj. 1 gram alkoholu obsahuje 7 kalorií, 1 gram cukru pouze 4 kalorie. Navíc nejčastěji
konzumovaný alkoholický nápoj v ČR, pivo, obsahuje i spoustu sacharidů (ječného sladu). Není divu, že ne jednomu
konzumentovi alkoholu narostl „pivní pupek.“ Abdominální obezita významně přispívá k rozvoji diabetu II. typu. 
A souvislostí by se dalo najít více. Např. alkoholová polyneuropatie dolních končetin je velmi podobná té diabetické –
jinými slovy - konzumace alkoholu rozhodně nezlepšuje zdravotní stav žádného diabetika…

1 bod

7. Mezinárodní klasifikace nemocí definuje látkovou závislost šesti kritérii a aby byla stanovena diagnóza závislosti,
musí se vyskytnout aspoň 3 z nich během posledního roku.
Jsou to (upraveno):

1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)

2.
potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení 
nebo množství látky

3. somatický odvykací stav

4. průkaz tolerance (např. vyžadování vyšších dávek látky)

5.
postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch uží-
vané psychoaktivní látky

6.
pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků 
(jaterní poškození, deprese aj.)

Závislost ale nevzniká pouze na návykových látkách. 
a. Lze použít tato kritéria i u nelátkových závislostí? Zkuste svůj názor zdůvodnit jedním či dvěma argumenty.

Ano, styčným bodem látkových i nelátkových závislostí je působení na dopaminergní systém odměny. Uspokojení pří-
jemnou návykovou činností nebo návykovou substancí vyvolá uvolnění dopaminu v nucleus accumbens v mezimozku,
což subjektivně prožijeme jako pocit odměny. Kritéria závislosti se pak v zásadě shodují, akorát místo somatického od-
vykacího stavu jsou u nelátkových závislostí popisovány příznaky jako nervozita, podrážděnost, apatie atd. 

1 bod

b. Mezi nelátkové závislosti patří např. závislost na hracích automatech, na hraní PC her, sledování pornografie, na
nakupování (shopaholismus).  Jaké aspekty musí mít chování,  aby se na něm vytvořila závislost? Pokuste se
stručně zdůvodnit, proč jsou např. velmi návykové hrací automaty, naopak sázení na výsledek fotbalového zápa-
su už méně.
Odměna musí přijít ihned po daném chování. Tak vzniká silnější asociace vzorce chování s  odměnou. Činnost nebo
chování musí být možné v brzké době zopakovat. Závislí lidé mají často problém odložit uspokojení. Nejsou s to od-
pustit si „peak dopaminu“ v nucleus accumbens. Zkouška na VŠ návyková nebude, i když úspěch u takové těžší zkouš-
ky jistě vyvolá pořádný gejzír dopaminu. Ale další zkouška nás čeká třeba až za týden či dva a navíc není možné takový
gejzír dopaminu jednoduše zopakovat. Podobně tomu je v případě sázek na výsledek fotbalového zápasu. Kdežto např.
vyhrát level v PC hře láká k okamžitému zopakování úspěchu. Tímto způsobem cílí i hrací automaty: rychlá odměna,
primitivní a snadno opakovatelná činnost, zpočátku malé riziko. 

1 bod

Úloha 2: Strasti zoufalého cytometristy
Autor: Natálie a Matouš Palkovi
Počet bodů: 15

Průtoková cytometrie je průlomová technologie v biologii, která zásadním způsobem otevřela možnosti imunologie, virologie,
molekulární biologie, protistologie, bakteriologie, nádorové biologie nebo třeba monitorování infekčních nemocí. Průtokové
cytometry jsou vybaveny lasery, které slouží jako zdroj světla, filtry, které regulují, která vlnová délka má na vzorek dopadat,
detektory zachycující rozptýlené světlo nebo fluorescenci. Cytometrie umožňuje analyzovat vzorek buňku po buňce a měřit
velké  množství  parametrů  (velikost  buňky,  tvar,  intenzitu  fluorescence…),  v praxi  to  znamená,  že  můžeme rozšmelcovat
kupříkladu myší střevo na jednotlivé buňky nebo vzít krev, správně naředit, označit vybrané proteiny pomocí protilátek a pustit
do cytometru. Získáme tak velké množství informací o milionech buněk během několika minut měření. S tím se však také pojí
to, umět si experiment správně zorganizovat a porozumět té obrovské změti informací, která z cytometru vychází. A na tuto
dobrodružnou cestu se v dnešní úloze vydáme i my.

1. Díky průtokové cytometrii můžeme získat mnoho informací o jednotlivých buňkách. 
a. Jedním z těchto měřených parametrů je forward scatter (FSC) a side scatter (SSC). Co nám tyto údaje říkají? 
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Jedná se o intenzitu světla, které buňka rozptýlí při průchodu paprskem. Toto rozptýlené světlo je zachycováno dvěma
detektory, první z nich zachytává světlo rozptýlené v přímém směru (forward scatter), druhý sbírá světlo rozptýlené do
stran směru (side scatter).
forward scatter = „přímý rozptyl“, je úměrný velikosti buněk
side  scatter  =  „boční  rozptyl“,  odpovídá  granularitě  buněk,  respektive  jejich  vnitřní  komplexitě  (buněčné inkluze,
granula, struktura cytoplazmy)

celkem 1 bod
za správné vysvětlení každého pojmu 0,5 bodu

b. V průtokové cytometrii nás také často zajímá intenzita fluorescence vzorku. Dokážeš vysvětlit pojem fluorescen-
ce? Znáš nějaké fluorescenční molekuly?
fluorescence: fyzikální jev, kdy dochází k vyzařování světla látkou, která předtím pohltila elektromagnetické záření
(uznávána je jakákoliv obdoba definice, která pokrývá: excitace molekuly elektromagnetickým zářením a vyzáření svět-
la o vyšší vlnové délce, než bylo světlo přijaté)
fluorescenční molekuly: DAPI, FITC, Cy5, Texas Red, protein GFP a další…

za definici pojmu fluorescence a uvedení alespoň jedné fluorescenční molekuly 0,5 bodu

Obr. 4: Lidská buněčná linie A549 analyzovaná průtokovým cytometrem.

2. V grafu (Obr. 4) se nacházejí neupravená data z průtokového cytometru FACSymphony. Jedná se o vzorek lidské
buněčné linie A549 (buňky adenokarcinomu). Na ose x je FSC, na ose y SSC. Každá tečka zobrazuje parametry
jedné buňky. Buňky, které mají podobné vlastnosti, jsou u sebe nebo splývají a tvoří tzv. populaci.
a. Cytometrista Karel přemítá nad tím, co se mu mimo očekávané hlavní populace (červená přerušovaná elipsa)

objevilo za  druhou populaci  vlevo  (modrá šipka).  Co by to  mohlo  být?  Nápověda:  jak  asi  taková buněčná
suspenze vypadá co do kondice buněk? 
Jedná se o buněčné debris, což jsou zbytky mrtvých buněk, apoptotická tělíska a další. Protože mají nízkou hodnotu x
(FSC) and y (SSC), jsou poměrně malé a nepříliš denzní. Není to nic závadného, ve vzorku budou vždy nějaké apopto-
tické buňky, přece jen příprava vzorku může být pro buňky stresující.

celkem 1 bod
za rozpoznání debris/mrtvých buněk 0,5 bodu

za uvedení příčiny 0,5 bodu

b. Která z těchto dvou populací („červená“ a „modrá“) obsahuje větší buňky? Zaměř se na to, co nám říká FSC a
SSC.
Větší buňky obsahuje „červená populace“, protože se na ose x (FSC) nachází dál než „modrá populace“. FSC je údaj o
velikosti buňky, čím větší jsou jeho hodnoty, tím objemnější je měřený objekt.

celkem 1 bod
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Obr. 5: Buňky analyzované průtokovým cytometrem, označené jsou tzv. singlety.

Obr. 6:  Ilustrace průchodu buňky laserem

3. V předchozí části jsme si zagateovali (v cytometrické hantýrce to znamená „označili populaci“, gate = ohraničení, od
toho sloveso gateovat) populaci buněk, kterou nyní budeme dále analyzovat. Než k tomu ale přistoupíme, musíme
udělat ještě jeden důležitý krok. Změnili jsme parametry zobrazení a teď na ose x je FSC-A, na ose y FSC-H (Obr.
5).
a. FSC je detektor, který zaznamenává rozptýlené světlo. V průběhu průletu buňky laserem se signál dopadající na

detektor postupně mění, jako je ukázáno na ilustraci (Obr. 6). Díky tomu po průletu buňky laserem můžeme
dostat tři parametry: FSC-A, FSC-H, FSC-W. Dokážeš zjistit, co ta písmena A, H a W znamenají? Nápovědu
můžeš najít ve zmíněné ilustraci. 
Width je doba, za kterou buňka projde laserem, čím větší objekt je, tím delší dobu mu to trvá. Height udává množství
signálu zachyceného detektorem, tedy kolik světla buňka rozptýlí. Area se matematicky spočítá jako integrál plochy pod
křivkou (A v Obr. 6), a podobně jako hodnota W odráží dobu, za kterou částice prošla laserem.

celkem 1,5 bodu
za uvedení pojmu area 0,5 bodu

za uvedení pojmu height 0,5 bodu
za uvedení pojmu width/time 0,5 bodu
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b. V grafu z průtokového cytometru (Obr. 5) jsou zaznačeny takzvané singlety, jejich gateování je důležitý krok
před samotnou analýzou. Co jsou singlety a proč toto gateování děláme? Zkus vysvětlit.
Buňky mají tendenci se slepovat, což je pro měření nežádoucí. Pokud se spojí intenzivně svítící buňka s málo svítící
buňkou, vznikne intenzivně svítící dvojice (ta silnější „přesvítí“ tu slabší, slabě svítící buňky nám úplně zmizí), což bez
gateování singletů nepoznáme. Pokud se buňky slepují ve větší míře, může nám to zmást celý experiment, protože bu-
deme měřit něco úplně jiného, než je ve skutečnosti.
A proč používáme zobrazení FSC-H proti FSC-A, tedy výšku proti ploše? Čím větší je buňka, tím více by měla vzrůstat
„plocha signálu“ zachycená detektorem. Tento vztah by měl být lineární. Pokud se vytvoří populace (Obr. 5), která vy-
bočuje, znamená to, že to jsou buňky, které při stejné hodnotě H mají větší A (plochu), tedy že jsou slepené. Pro lepší
představu  můžeš  navštívit  tento  odkaz:  https://cancer.wisc.edu/research/wp-content/uploads/2017/08/
Flow_TechNotes_Doublet-Discrimination_20170918.pdf, kde je hezká ilustrace a reálná data z různých cytometrů. 

celkem 1 bod
za vysvětlení pojmu singlety 0,5 bodu

za uvedení důvodu, proč je důležité provádět gateování singletů 0,5 bodu

4.  Průtoková cytometrie nepracuje pouze s velikostí a tvarem buněk. Cytometr v sobě může mít zabudované speciální
lasery a filtry, které dokážou excitovat určitou vlnovou délkou. Stejně jako ve fluorescenční mikroskopii excitujeme
fluorofor určitou vlnou délkou a získáme emisi delší vlnové délky. 
Možná jste se setkali s imunofluorescenčním barvením. Buňky se nejdříve zafixují na sklíčku (třeba formaldehyd-
em), poté se permeabilizují – v membráně se pomocí detergentů vytvoří díry, aby se dovnitř buňky mohly dostat
protilátky. Následuje blokace roztokem sušeného odtučněného mléka nebo roztokem BSA či fetálního bovinního
séra, aby se zabránilo nespecifickému navázání protilátek. Poté přicházejí primární protilátky, které váží konkrétní
protein (třeba aktin), po nich sekundární protilátky s navázaným fluoroforem, které rozpoznávají primární protilát-
ku (myší sekundární protilátka rozpoznává myší primární protilátku rozpoznávající  aktin).  Nakonec se pomocí
DAPI nabarví jádra buněk a sklíčka se opatrně namontují na podložní skla.

Obr. 7:  Nepřímá metoda imunofluorescenčního (imuno = protilátky, fluorescenční = značení) barvení. – https://a.static-abcam.com/CmsMedia/Media/di-

rect-vs-indirect-immunofluorescence.jpg

a. Když barvíme více než dva různé proteiny (třeba takových pět naráz), vyvstává problém, jak to vlastně udělat
s detekcí. Dvojice primární-sekundární protilátka jsou jenom dvě (anti-myší sekundární protilátka rozpoznáva-
jící myší primární protilátku a anti-králičí sekundární protilátka rozpoznávající králičí primární protilátku),
více druhů zvířecích protilátek sehnat nemůžeme a nemůžeme ani snížit počet barvených proteinů. Jak si poradí-
me (a protokol pro průtokovou cytometrii se tím často liší od fluorescenční mikroskopie)? Co si musíme opatřit?
Napovědět Ti může ilustrace nepřímé fluorescence (obr. 7).
Musíme si pořídit primární protilátku konjugovanou s fluoroforem, tedy protilátku, která přímo rozeznává cílový pro-
tein, a přitom po ozáření vhodným laserem začne svítit.  Díky tomu pak nejsou potřeba sekundární protilátky, které
v imunofluorescenci slouží ke „zviditelnění“ navázané primární protilátky. Běžně se v mikroskopii používá velké množ-
ství různých primárních protilátek, modifikace fluoroforem je drahá (a co teprve si takto pořídit 50 odlišných protilá-
tek!), proto se běžně používá dvojice „neviditelná“ myší a králičí primární protilátka, která je rozpoznávaná „svítící“
anti-myší a anti-králičí protilátkou. Více zvířecích typů se běžně nepoužívá, a když už, tak je to velice drahé.

za uvedení možnosti použít protilátku značenou fluoroforem 2 body 
uznávají se i jiné použitelné nápady (bude posuzováno individuálně)

https://cancer.wisc.edu/research/wp-content/uploads/2017/08/Flow_TechNotes_Doublet-Discrimination_20170918.pdf
https://cancer.wisc.edu/research/wp-content/uploads/2017/08/Flow_TechNotes_Doublet-Discrimination_20170918.pdf
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Obr. 8: Cytometrista David v akci.

5. Průtoková cytometrie nepracuje pouze s velikostí a tvarem buněk. Cytometr v sobě může mít zabudované speciální
lasery a filtry, které dokážou excitovat určitou vlnovou délkou. Stejně jako ve Cytometrista David (obr. 8, modrá
šipka) potřebuje pro svůj experiment s buňkami myšího střeva navrhnout barevný panel protilátek. To znamená, že
do spektra (od 300 do 750 nm) potřebuje natěsnat 6 fluoroforů s různými excitačními a emisními spektry. Excitační
spektrum nám říká, při které vlnové délce je fluorofor nejvíce excitován, emisní spektrum zase ukazuje, kterou
vlnovou délku bude daný fluorofor nejsilněji emitovat. Jednotlivá spektra se nesmí výrazně překrývat, protože jen
tak bude schopen od sebe odlišit signály jednotlivých protilátek. Cytometry však většinou obsahují jen několik málo
laserů o fixních vlnových délkách. Proto je potřeba pečlivě přiřazovat k fluoroforům takové lasery, které se co nej -
více blíží jejich excitačním vlnovým délkám, a dokážou tak vyždímat z fluoroforu co nejvíce signálu. A tohle přesně
teď musí udělat David. Aby si práci ulehčil, používá software FluoroFinder, který ukazuje emisní i excitační spek-
trum daného fluoroforu.
Odkaz: https://app.fluorofinder.com/ffsv/spectra_viewers/2c4bc670380d0139e8b92d392fdbe619

Obr. 9: Ukázka softwaru Fluorofinder (pro fluorofor Alexa 635).

Návod: klikneme na Add Fluophore a zvolíme si fluorofory (např. Alexa 635). Získáme excitační (šrafovanou) a
emisní (plnou) křivku. Vrcholy těch křivek znamenají maximum fluorescence. Když myší najedeme na některou z
křivek, na pravé straně se zobrazí hodnota vlnové délky v daném bodě a procento maxima fluorescence. Lasery se
dají vybírat v bílé liště nad slovy Lasers. Zobrazí se jako svislá čára
David má k dispozici těchto šest protilátek. Protože se nikdo v laborce pořádně nestaral o pořádek v protilátkách,
neví, jaký protein daná protilátka značí, byl schopen pouze dohledat odkazy na protilátky:

Protilátka č. 1 https://www.antibodies-online.com/antibody/6852552/anti-
Dystrophin+Related+Protein+2+DRP2+pThr514+antibody+Alexa+Fluor+750/

Protilátka č. 2 https://www.thermofisher.com/antibody/product/FOXP3-Antibody-clone-FJK-16s-Monoclonal/
58-5773-82

Protilátka č. 3 https://www.thermofisher.com/antibody/product/IFN-gamma-Antibody-clone-XMG1-2-Mo-
noclonal/RM90022

Protilátka č. 4 https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD25-Antibody-clone-PC61-5-Monoclonal/56-
0251-82

Protilátka č. 5 https://www.thermofisher.com/antibody/product/FAS-Antibody-clone-DX2-Monoclonal/

https://www.thermofisher.com/antibody/product/FAS-Antibody-clone-DX2-Monoclonal/MHCD9528?imageId=2540
https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD25-Antibody-clone-PC61-5-Monoclonal/56-0251-82
https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD25-Antibody-clone-PC61-5-Monoclonal/56-0251-82
https://www.thermofisher.com/antibody/product/IFN-gamma-Antibody-clone-XMG1-2-Monoclonal/RM90022
https://www.thermofisher.com/antibody/product/IFN-gamma-Antibody-clone-XMG1-2-Monoclonal/RM90022
https://www.thermofisher.com/antibody/product/FOXP3-Antibody-clone-FJK-16s-Monoclonal/58-5773-82
https://www.thermofisher.com/antibody/product/FOXP3-Antibody-clone-FJK-16s-Monoclonal/58-5773-82
https://www.antibodies-online.com/antibody/6852552/anti-Dystrophin+Related+Protein+2+DRP2+pThr514+antibody+Alexa+Fluor+750/
https://www.antibodies-online.com/antibody/6852552/anti-Dystrophin+Related+Protein+2+DRP2+pThr514+antibody+Alexa+Fluor+750/
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MHCD9528?imageId=2540

Protilátka č. 6 https://www.thermofisher.com/antibody/product/SARS-CoV-2-Spike-Protein-RBD-Antibody-
clone-P05DHu-Recombinant-Monoclonal/53-6490-82?imageId=731900

Tabulka 1: Protilátky cytometristy Davida.

a. Pomoz mu a doplň tabulku (Tab. 2). Najdi, co dané protilátky značí, zjisti funkci těchto proteinů v buňce. Na
stránkách také zjisti, jakým fluoroforem jsou značeny a doplň, jestli tyto protilátky značí proteiny uvnitř nebo
vně buňky (intra/extracelulární barvení).Pomocí Fluorofinderu pak urči jejich excitační a emisní maxima.

protilátka protein funkce v buňce intra/extracelulární barvení excitace (nm) emise (nm)

1 DRP2
organizace cytoplaz-

my, myelinizace
extracelulární 750 776

2 FOXP3
transkripční faktor
v T lymfocytech

intracelulární 532 550

3 IFNy protivirová obrana intracelulární 567 625
4 CD25 IL-2 receptor extracelulární 700 720

5 Fas/CD95
Fas receptor, apoptó-

za
extracelulární 400 460

6
SARS-Cov2

spike
vstup do buňky extracelulární 500 (488) 520

Tabulka 2: Davidův panel protilátek (dnes má špatný den a je jich jenom šest)

Jak vyplnit tabulku: informace se daly čerpat z odkazu na protilátku, FluoroFinderu a v neposlední řadě bylo potřeba za-
pojit své vyhledávací schopnosti. Odkaz na protilátku obsahuje název proteinu, také se z něj dá většinou zjistit vlnová
délka excitace, její hodnota je obsažena v názvu fluoroforu, např. Alexa488 = fluorofor se excituje laserem o vlnové
délce 488 nm. Do FluoroFinderu stačilo zadat název fluoroforu, čímž se získají křivky excitace a emise. Jak jste mohli
zjistit, většina proteinů byly molekuly spojené s leukocytární signalizací (FOXP3, IFNy, CD25, Fas/CD95) a dokonce si
v této úloze můžeme ukázat, jak firmy dynamicky reagují na současnou koronakrizi: za relativně krátkou dobu byla
uvedena na trh protilátka proti spike proteinu viru SARS-Cov2 k použití v průtokové cytometrii. No není to nádhera?
Co se týče funkcí těchto proteinů, v tabulce je ke každé položce uvedena základní funkce proteinu, to však neznamená,
že nemůže mít jiné funkce, které jste našli vy. U spousty proteinů to často vypadá, jako by řídily snad úplně všechno
(příklad: pyruvát kináza, protein zapojený v glykolýze, funguje třeba také jako modulátor transkripce, v rakovinných
buňkách váže protein HIF1, řídící vaskularizaci nádorů, a pomáhá mu aktivovat transkripci cílových genů), takže všech-
ny vaše nápady budou patřičně zhodnoceny.
Nakonec u barvení bylo potřeba trochu přemýšlet a znovu dohledávat informace. Šlo o to se zamyslet, jestli se daný
protein nachází v buňce, nebo na povrchu. Možná se to zdá být zbytečné, ale ve skutečnosti je to důležitá otázka, která
vám dokáže ušetřit čas, nebo zhatit celý experiment. Pokud se protein nachází uvnitř buňky, je potřeba ji permeabi -
lizovat, tedy přidat k ní detergenty, které rozruší membrány, aby protilátka mohla proniknout dovnitř. Pokud je protein
na povrchu buňky, není potřeba tento krok dělat.

celkem 12 bodů
první sloupec: za doplnění správného názvu proteinu 0,5 bodu

druhý sloupec: za doplnění funkce proteinu (bude hodnoceno individuálně) 0,5 bodu
třetí sloupec: za uvedení, zda je barvení danou protilátkou intra/extracelulární 0,5 bodu

čtvrtý sloupec: za správnou vlnovou délku (tolerovány malé odchylky, hodnoceno individuálně) 0,5 bodu
pátý sloupec: za správnou vlnovou délku (tolerovány malé odchylky, hodnoceno individuálně) 0,5 bodu

b. Nyní již víš, při kterých vlnových délkách se dané fluorofory nejvíce excitují. Pro každý fluorofor vyber nej -
vhodnější laser.
Laser se vybírá podle vrcholu křivky excitace, jeho vlnová délka bude podle hodnoty vlnové délky, ve kterém je vrchol
excitační křivky. Takže stačilo opsat hodnoty ze sloupečku excitace . (V😊  praxi to ale často tak jednoduché není. Cyto-
metry jsou dodávány s několika málo namontovanými lasery s fixními vlnovými délkami, které se excitačním maxi-
mům fluoroforů pouze přibližují. Pokud však rozdíl vlnové délky laseru a excitačního maxima fluoroforu není příliš
velký, lze takové kombinace s úspěchem použít.)
Proto tedy:
protilátka č. 1: 750 nm
protilátka č. 2: 532 nm
protilátka č. 3: 610 nm
protilátka č. 4: 700 nm
protilátka č. 5: 400 nm

https://www.thermofisher.com/antibody/product/SARS-CoV-2-Spike-Protein-RBD-Antibody-clone-P05DHu-Recombinant-Monoclonal/53-6490-82?imageId=731900
https://www.thermofisher.com/antibody/product/SARS-CoV-2-Spike-Protein-RBD-Antibody-clone-P05DHu-Recombinant-Monoclonal/53-6490-82?imageId=731900
https://www.thermofisher.com/antibody/product/FAS-Antibody-clone-DX2-Monoclonal/MHCD9528?imageId=2540
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protilátka č. 6: 488 nm
celkem 3 body

za uvedení správného laseru (tolerovány malé odchylky, bude hodnoceno individuálně) 0,5 bodu

6. A teď se po zvládnutí nezbytného základního gateování a sestavování panelu konečně dostáváme k nějakým zají-
mavějším datům. Nahlédneme do tajů buněčného cyklu. Život buňky se skládá ze čtyř fází: G1, S, G2 a M, každá
tato fáze je pro buňku nějakým způsobem důležitá a přechody mezi těmito fázemi jsou přísně kontrolované. G1, S  a
G2 jsou fáze, kdy buňka připravuje vše potřebné tomu, aby se posléze během M fáze mohla za relativně krátký čas
rozdělit na dvě dceřiné buňky. V populaci buněk je zpravidla každá buňka v jiné fázi buněčného cyklu. K tomu
abychom mohli rozlišit, kde se zrovna ta či ona buňka nachází, se nejčastěji používá detekce množství DNA. Pomocí
cytometru to lze udělat velmi jednoduše.
a. Jak se v průběhu buněčného cyklu mění množstvím DNA v jádře a proč?

V průběhu S fáze musí buňka svou jadernou DNA nejprve zdvojit, aby ji posléze mohla spravedlivě rozdělit mezi dvě
dceřiné buňky během M fáze. 

celkem 1 bod
za uvedení faktu, že se množství DNA v průběhu buněčného cyklu zdvojnásobí 0,5 bodů

za důvod, proč tomu tak je (zachování genetické informace, rozdělení do dvou dceřiných buněk) 0,5 bodu 

b. Kolik chromatid má lidská buňka těsně před mitózou?
Před mitózou má již buňka veškerou svoji DNA zdvojenou. To znamená, že lidská buňka má nachystáno přesně 46
zdvojených chromozomů. Každý ze zdvojených chromozomů má 4 chromatidy, celkem tedy můžeme napočítat 184
chromatid.

celkem 2 body
za uvědomění si, že chromozom před mitózou se skládá ze dvou chromatid 0,5 bodu

za uvědomění si, že lidská haploidní buňka obsahuje 23 chromozomů 0,5 bodu
za uvědomění si, že v lidském genomu jsou homologní chromozomy (od otce a matky) v párech 0,5 bodu

za uvědomění si, že před mitózou je v buňce dvojnásobný počet chromozomů 0,5 bodu

Na obrázku 10 vidíš populaci buněk v různých fázích buněčného cyklu. Buňky jsou zobrazené podle míry fluorescence
dvou barviček. Na ose x je míra intenzity fluorescence barvičky DAPI, což je látka značící veškerou DNA. Na ose y je vy -
nesená intenzita ethynyl-deoxyuridinu (EdU). Tato látka byla přidaná k buňkám do média na krátkou dobu ještě před tím,
než se buňky zafixovaly.

Obr. 10: Profil buněčného cyklu podle barvení EdU a DAPI.

c. Jakou molekulu důležitou pro fungování života Ti EdU připomíná?
Už podle názvu je jasné, že to je deoxynukleosid, analog deoxythymidinu chemicky odvozený od deoxyuridinu (proto
je to EdU = Ethynyl-deoxyUridin). Na rozdíl od něj však nese reaktivní ethynylovou skupinu, na kterou je možné
navázat modifikovaný fluorofor. 
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Obr. 9: ilustrace řešení: srovnání deoxyuridinu, deoxythyminu a odvozeného ethynyl-deoxyuridinu (EdU)

celkem 1 bod
za odpověď analog deoxythymidinu nebo deoxynukleosid odvozený z deoxyuridinu 1 bod
za nepřesnou odpověď DNA, nukleotid (je to totiž deoxynukleosid - chyták :-)) 0,5 bodu

d. Ve které fázi buněčného cyklu a do jaké struktury se v buňce ukládá?
Díky tomu, že EdU blízce připomíná deoxythymidin, buňka ho inkorporuje do DNA při jejím kopírování během S fáze.

celkem 2 body
za zmínění DNA 1 bod

za zmínění S fáze 1 bod

Samotné EdU ale fluorescenční není. Musí se proto nějak vizualizovat. K tomu by se dala použít fluorescenčně značená
protilátka. Namísto toho se ale zpravidla používá čistě chemická fúze fluoroforu k EdU na principu takzvané click chemist-
ry (click-iT) reakce. 

e. V čem je tento způsob značení výhodnější než požití klasické protilátky? Dokážeš najít nějaké podrobnosti o
principu této chemické reakce?
Výhodou je, že kovalentní svázání fluoroforu s nukleotidem je výrazně silnější a specifičtější než nekovalentní interak-
ce s protilátkou. Mimo to je celý proces značení i výrazně rychlejší. Adice dvou jednoduchých organických molekul je
logicky rychlejší než pomalá vazba velkého proteinu, kterým je protilátka. Další velkou výhodou je to, že maličký mo-
difikovaný fluorofor nemá problém se k EdU inkorporovanému mezi oběma řetězci DNA dostat. Naproti tomu ob-
rovská protilátka vyžaduje předchozí denaturaci DNA, která oba řetězce oddělí od sebe a umožní tak vazbu protilátky.

celkem 1,5 bodu
za uvedení alespoň jedné výhody 1 bod

za alespoň jednu informaci o click-iT chemické reakci 0,5 bodu

f. Teď už ale zpátky k našemu grafu. V rámci heterogenní populace buněk jsou v ní zřetelně rozlišené tři subpo-
pulace. Dokážeš (třeba i s pomocí odborné literatury) určit, v jaké buněčné fázi se nacházejí buňky jednotlivých
subpopulací (1-3)?
1: buňky v S fázi
2: buňky v G1 fázi
3: směs buněk v G2 a M fázi

celkem 2 body
za správné určení G1 fáze 0,5 bodu

za správné určení S fáze 0,5 bodu
za správné určení G2 fáze 0,5 bodu
za správné určení M fáze 0,5 bodu

g. Proč jsou ty subpopulace jen tři, když buněčný cyklus má čtyři fáze?
Protože buňky mají během G2 a M fáze stejné množství DNA, navíc v žádné z těchto fází nedochází k syntéze DNA (a
inkorporaci EdU). Na grafu tedy tyto dvě populace splývají dohromady. 

celkem 3 body
za rozpoznání, že některé fáze splývají dohromady 1 bod

za uvědomění si, že v G2 a M fázi neprobíhá replikace a EdU se neinkorporuje 1 bod
za uvědomění si, že buňky v G2 a M fázi mají stejné množství DNA 1 bod

h. Dokážeš vymyslet nějaký (klidně jen teoretický) způsob, jak pomocí cytometru rozeznat i čtvrtou fázi buněčného
cyklu?
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Buňky se dají snadno označit protilátkou rozeznávající molekuly charakteristické pro mitózu, které se v ostatních fázích
cyklu  nevyskytují.  Například  se  dají  použít  protilátky  proti  cyklinu  B,  fosforylovanému  histonu  H3  nebo  fosfo-
rylovaným proteinům MAP2, HSP70 a cdc25.

celkem 1,5 bodu
za uvedení alespoň jednoho správného způsobu (bude posuzováno individuálně) 1 bod

za uvedení konkrétního proteinu navíc 0,5 bodu
za neurčitou odpověď ve stylu „značení nějakého proteinu” 0,5 bodu

Úloha 3: Živočišné zbraně hromadného ničení
Autor: Marek Kasner
Počet bodů: 18

Živočichové se v průběhu svého života setkávají podle svého postavení v potravním řetězci s mnoha rozlišnými překážkami, 
které jim brání spokojeně žít a prosperovat. Evoluce ale zařídila plejádu adaptací, které jim žití přeci jen dělají trochu snazší. 
Představte si třeba, že jste vrcholový predátor a potřebujete sehnat živočišnou potravu, abyste naplnili své metabolické potřeby.
Vaše kořist samozřejmě v evolučním závodě ve zbrojení také nezaostává, takže je z vašeho pohledu potřeba vytvářet stále nové
způsoby, jak ji efektivně ulovit, nebo skončíte o hladu. Jedním z takových je produkce jedů, pečlivě namíchaných chemických 
koktejlů různého složení a účinků, které pomohou kořist ulovit. V biologii neexistuje patentování, takže jedovaté látky samo-
zřejmě využívá mnoho organismů i na obranu. S jedy se setkáme u mnoha skupin organismů – od nálevníků, které po nepřáte-
lích střílí trichocystami obsahující toxiny, přes rostliny až po obratlovce. Zde se úžeji zaměříme konkrétně na jedy bezobrat-
lých a obratlovců a prozkoumáme, jak nabitou jedovou skříňku, kterou by mohl závidět lecjaký chemik, mají k dispozici, jak 
tyto jedy využívají a jaké mají jejich jedy účinky. Vše si také zasadíme do evolučního a ekologického kontextu, abyste si ne-
mysleli, že jedy jsou „jen“ chemie. Pro účely úlohy budeme využívat slovo jed ve smyslu látky, která je účelně využívána 
k útoku nebo obraně živočicha (ne vše, co je v určitém množství jedovaté, musí být nutně jedem).

1. Rozmanitost ve složení živočišných jedů je sice možná menší než u rostlin, účinky ale rozpoznáváme podobné podle
napadené tkáně, na kterou jed (či jeho jednotlivé složky) působí. Často se stává, že pro zvýšení účinnosti může být
jed směsí několika různě působících látek.
a. Do kterých tří nejběžnějších kategorií živočišné jedy podle toho, jaké tkáně nejvíce poškozují, nejčastěji rozdě -

lujeme? Popište u každé kategorie stručně alespoň jeden mechanismus účinku či příklad poškození, které into-
xikací vznikne.

b. Ke každé kategorii přiřaďte dva zástupce (do druhu), jednoho bezobratlého a jednoho obratlovce, který takovou
kategorii jedů využívá (může se tedy jednat i o jednu z více složek). Jeden druh živočicha ale v případě jeho vyu-
žití vícesložkového jedu přiřaďte pouze k jedné kategorii.
U živočichů se nejběžněji setkáme s neurotoxiny, hemotoxiny a cytotoxiny. Lze uznávat i kategorie spadající pod cyto-
toxiny jako jsou myotoxiny nebo dermatotoxiny. Neurotoxiny se často vážou na receptory neurotransmitterů, blokují či
otvírají trvale/přechodně sodné kanály, nebo přímo ničí neurony. Uznat lze samozřejmě i konkrétní příklady těchto účin-
ků (např. blokace sodných kanálů, obsazení acetylcholinových receptorů…), případně symptomy (paralýza, křeče, zá-
stava dechu apod.). Hematotoxiny napadají krevní tkáň a cévní soustavu. Ničí červené krvinky, epitel cév, způsobují
tvorbu sraženin, nebo naopak snižují srážlivost krve apod. Možno zmínit i konkrétní mechanismy fungování těchto po-
škození (např. změna fibrinogenu na fibrin pro jed, který způsobuje krevní sraženiny). Cytotoxiny jsou jedy, které napa-
dají buňky obecně. Způsobují lýzi buněk a nekrózu tkání, např. snížením integrity membrány, mezibuněčných spojů a
dalších mechanismů, které způsobují změny biochemie cytoplazmy. Myotoxiny způsobí nekrózu svaloviny, dermatoto-
xiny působí nebezpečně na epiteliální tkáň, kterou dráždí nebo poškozují.
Neurotoxiny: např. chobotnice kroužkovaná, taipan menší
Hematotoxiny: např. včela medonosná, zmije obecná
Cytotoxiny: např. koutník jedovatý, křovinář aksamitový

celkem 6 bodů
za každou kategorii jedů 0,5 bodu

 za každé vysvětlení principu 0,5 bodu
 za každého správně přiřazeného zástupce 0,5 bodu

2. Po tom, co jste se seznámili s tím, jak jedy fungují a s některými jedovatými zástupci, možná jste si přitom, nebo už
někdy předtím, položili otázku, který živočich je nejjedovatější, nebo který je jedovatější než ten druhý. Tato otázka
je poměrně složitá na zodpovězení, a ačkoliv se lidé snaží účinky kvantifikovat, může být problém ve skutečnosti
složitější. Pojďme se nad tím zamyslet.
a. Co je to LD50 a co nám udává její konkrétní hodnota? Proč často nemusí být pro člověka tato hodnota vypoví -

dající pro jeho výsledný zdravotní stav, pokud dojde k intoxikaci zvířetem v reálné situaci (alespoň jeden dů-
vod)? 
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b. Porovnávat účinnost jednotlivých chemických látek je jedna věc. Jen málokdy je ale možné uvažovat černobíle a
v biologii to platí dvojnásob. Z pohledu českého obyvatelstva rozhodněte, který druh je teoreticky nebezpečnější:
zmije obecná (Vipera berus), nebo včela medonosná (Apis mellifera)? Své tvrzení zdůvodněte minimálně jedním
argumentem, různým pohledům se meze nekladou.
LD50 je letální dávka, která udává množství látky na určitou hmotnost (běžně v mg/kg tělesné hmotnosti), které je po-
třeba k usmrcení 50 % testovací populace. Pro člověka nemusí být vypovídající, protože testy probíhají na modelových
organismech, mezi kterými člověk není, takže se látka může biologicky projevovat jinak. Také záleží na konkrétní gene-
tice člověka a jeho zdravotním stavu. Jed může být nebezpečnější např. za situace, kdy má konkrétní osoba na něj aler-
gickou reakci, nebo má jiné zdravotní problémy (vysoký krevní tlak, problémy se srdcem atd.). Také ale záleží na zvíře-
ti, jeho aktuální dispozicí jedu, množství, které je ochotné vpravit, případně místě, kam je jed vpraven (Steve Irwin,
známý „lovec krokodýlů“ a jiné zvěře, by možná setkání s trnuchou přežil, pokud by mu jedovatý hrot nezabodla do
srdce).
Včely jsou dlouhodobě nejnebezpečnější zvířata v Česku se statisticky nejvíce úmrtími, pokud počítáme jejich přímé
působení (nikoliv např. přenos chorob jinými živočichy, jejichž patogeny způsobí smrt). Naopak zmije působí úmrtí jen
velice výjimečně. Je to dáno tím, že alergie na včely je poměrně častá a také se včelou je možné se setkat častěji, pří -
padně i s více jedinci najednou. Jed zmije je poměrně slabý, zmije sama nerada útočí a s alergickými reakcemi se nese-
tkáme tak často, ať už je to z důvodu vzácnosti setkání se zmijí v situaci, kdy člověka uštkne, nebo nízké frekvenci pří-
tomnosti alergie u člověka na složky zmijího jedu.

celkem 2 body
za definici 0,5 bodu

za vysvětlení 0,5 bodu
za logický argument 1 bod

3. Pokud živočich nevyužívá svůj jed jen k pasivní obraně, ale slouží mu především jako účinný prostředek k lovu ko-
řisti, vyvinuly se u takových druhů specializované struktury, které slouží ke vpravení smrtících látek do těla. Při
tvorbě adaptací na konkrétní způsob života jsou často využívány již existující části těla, které měli často původně
jiný účel.  Takovou specializovanou strukturu můžete vidět i na obrázku 11 níže.  Na méně nebezpečné příbuzné
tohoto zástupce můžete narazit například i v oblasti Středomoří, ale třeba v tropických oblastech už si setkání raději
dobře rozmyslete.

Obr. 11: Struktura z otázky 3. – https://media.dan.org/

a. Kterému rodu živočichů tato struktura patří? Zařaďte ho dále taxonomicky do třídy.
b. Z jaké původní struktury se vyvinula? Co je původní účel této struktury?
c. Jed těchto živočichů může podle potřeby měnit složení (čímž navíc zamezují schopnost kořisti se přizpůsobit a

jed se naučit tolerovat), ale obecně se jedná o extrémně účinný toxin, který je nebezpečný pro člověka. Při jaké
činnosti by mohl být (a je) člověk typicky ohrožen tímto živočichem?
Struktura (harpuna) patří některému zástupci z rodu homolice (Conus), která spadá do třídy plžů.
Jedná se o přeměněnou radulu, která slouží ke strouhání potravy.
Homolice jsou často sbírány potápěči pro své pěkné ulity. Potápění (a následný sběr) je proto činnost, při které dochází
běžně k nejvíce lidských úmrtí na otravu conotoxinem, jedním z nejsilnějších jedů v živočišné říši vůbec. Proboscis, ve
kterém je harpuna umístěna a ústní otvor se nachází na užším konci lastury, takže je o něco bezpečnější homolici sebrat
za širší konec užším koncem směřujícím od sebe. Všichni zástupci homolic ale nejsou stejně jedovatí (složení jedu také
záleží na druhu kořisti konkrétního druhu, které se liší u rybožravých oproti těm, co loví bezobratlé). Občas dokonce
umí měnit složení jedu jednotliví zástupci. Třeba u nechvalně proslulé homolice mapové (Conus geographus), která se
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vyskytuje  v oblasti  Indického a  Tichého oceánu,  bylo  zjištěno,  že  složení  jedu  mění  podle  toho,  jestli  se  jedná  o
obrannou reakci nebo útok na její (rybí) kořist. Útočný jed pro člověka není natolik nebezpečný jako jed obranný.
Obecně je považována za jednu z nejnebezpečnějších homolic pro člověka. Ve Středomoří se ale můžete setkat s menší-
mi zástupci, kteří obsahují jed slabší, a pokud vůbec dokážou penetrovat potápěčské vybavení a kůži, jejich bodnutí by
se dalo přirovnat ke včelímu bodnutí. I tak za to dráždění těchto nebohých živočichů nestojí a jak už jste se dozvěděli
dříve, komplikace se mohou vyskytnout i u méně jedovatých živočichů a při potápění může být taková situace potenci-
álně nebezpečná.

celkem 3 body
za správný rod 0,5 bodu

za správnou třídu 0,5 bodu
za radulu 0,5 bodu

za původní účel 0,5 bodu
za pravděpodobnou riskantní činnost 1 bod

4. Ačkoliv si většina jedovatých živočichů syntetizuje jed sama, existují i takoví, kteří to sami o sobě neumí. Jed ale ve
výsledku na obranu nebo útok využívat umí.
a. Popište stručně alespoň dvě strategie, jakými mohou živočichové disponovat jedem, i když ho sami ve vlastním

těle neumí vytvářet. Ke každému způsobu napište jednoho zástupce, který takovou strategii využívá.
b. Proč může být výhodné přímo nesyntetizovat jed ve vlastním těle, ale získávat ho jiným způsobem? Zkuste za-

uvažovat a napsat alespoň jeden takový důvod.
Jednou z běžných strategií je sekvestrace z přijaté potravy, která jedy sama obsahuje. S tím se můžeme setkat často u
hmyzu (např. známé housenky a posléze dospělci monarchy stěhovavého, které se živí na jedovaté rostlině klejicha),
případně u žab – např. pralesničky strašné, která získává jed z brouků čeledi bradavičníkovitých. Podobně získává ba-
trachotoxin např. i pták kosovec šoupálčí, který se živí brouky z rodu Choresine. Druhou strategií produkce jedu za ab-
sence syntetických drah ve vlastním těle může být spolupráce se symbiotickým organismem, který takovou látku vyrobí
pro svého mutualistického hostitele. Takovým případem může být třeba chobotnice kroužkovaná, která si nechá vyrábět
tetrodotoxin od symbiotických bakterií ve svém těle.
Výhodné to může být z toho důvodu, že není potřeba vynakládat tolik energie na syntézu zcela nových složitých látek
ve vlastním těle, ale stále lze využívat jejich výhod.

celkem 3 body
za každou správnou strategii 0,5 bodu

za každého správného zástupce 0,5 bodu
za smysluplný důvod 1 bod

5. Pokuste se s nabitými znalostmi teď vcítit do role vyšetřovatele dvou imaginárních případů týkajících se jedovatých
živočichů. Prozkoumáte tím hned dva zajímavé fenomény.
a. Pravděpodobně dost nepozorný chovatel zvířat, navíc s nedostatečnými znalostmi biologie, měl v místnosti něko-

lik terárií s různými druhy žab. Jednoho dne ke svému zděšení našel ve stejné místnosti také svou kočku, kterou
od předchozího dne neviděl, jak leží bezvládně mrtvá na podlaze. Bylo mu hned jasné, že kočka musela některou
z žab sežrat, ale protože terárií měl v různých místnostech moc, neměl žáby tak dobře spočítané. V teráriích byly
rozděleny tyto žáby: 1) pralesničky strašné (Phyllobates terribilis), které si odchovával už od vajíček; 2) v akváriu
vedle měl zrovna i jejich pulce; 3) před týdnem si nechal poslat speciální dodávku pralesniček zlatopruhých
(Phyllobates aurotaenia) přímo z pralesa z Kolumbie, které byly ve vedlejším teráriu a v této místnosti bylo 4)
ještě  terárium s ropuchami  obrovskými (Rhinella marina).  Zdůvodněte,  ze  kterých terárií/kterého terária či
akvária si hladová kočka mohla teoreticky dát svou poslední svačinku, pokud budeme brát v  potaz, že snědla jen
jednu žábu? Mohla by jíst z některých terárií/akvária i bez následků? Pokud ano, napište, ze kterých a tvrzení
zdůvodněte.

b.  Druhý případ se odehrál v zoo, kde se neznámým způsobem dostaly ven ze svých terárií dva druhy hadů: chřes-
týš diamantový (Crotalus adamanteus) a kobra indická (Naja naja). Pro neštěstí místních savců byla ošetřovate-
lem nalezena druhý den mrtvá vačice virginská (Didelphis virginiana) a ve vedlejším vnitřním výběhu mrtvá
promyka mungo (Herpestes edwardsii), které se z nějakých důvodů nepodařilo, nebo nechtělo, hadům sežrat a
pouze je uštkli. Hadi se pravděpodobně stále zdržují v blízkosti. Který zástupce hadů může za smrt vačice a kte-
rý  promyky,  a  tudíž  ho  máme  hledat  v příslušných  prostorách?  Vysvětlete,  proč  by  to  s vysokou  pravdě-
podobností spíše nemohlo být obráceně.
Kočka se mohla otrávit hned ze dvou zdrojů. Prvním z nich mohou být pralesničky zlatopruhé, jelikož se jedná o žáby
dovezené z přirozeného prostředí, kde také mohly konzumovat svoji přirozenou potravu, jedovaté brouky, mravence a
stonožky, ze kterých poté sekvestrují batrachotoxin, který je vysoce toxický. Jed většinou vydrží poměrně dlouhou
dobu, takže týden (i delší doba) nehraje prakticky v jejich toxicitě roli. Druhým zdrojem otravy mohla být ropucha ob-
rovská, která je invazní v Austrálii, kde běžně způsobuje otravy domácích i divoce žijící zvířat. Pokud by se hladová
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kočka z nějakého důvodu opravdu rozhodla zkonzumovat celou žábu, opravdu by to mohlo skončit smrtí. Její jed bufo-
toxin je totiž produkován přímo žábou, takže je jedovatá stejně v přírodě jako v zajetí.
Kočka by mohla jíst celkem bez problémů ostatní žáby a pulce. Pralesničky odchované v  zajetí nemají přístup k pů-
vodní potravě, ze které jed sekvestrují a toxické nejsou.
Je pravděpodobné, že za smrt vačice může kobra a za smrt promyky může chřestýš. To je pro ně celkem smůla, protože
obě jsou proti jedu druhého hada (se kterým se nesetkaly) odolné, což je odpověď na druhou část otázky. Při obráceném
setkání je pravděpodobné, že by oba savci útok přežili. Vačice umí neutralizovat jed mnoha hadích zástupců (často z  če-
ledi zmijovití jako je i chřestýš) speciálními peptidy ve své krvi. Promyky mají speciální acetylcholinové receptory, kte -
ré jsou naopak poměrně odolné proti blokaci neurotoxiny, hlavně z čeledi korálovcovití. Samozřejmě mechanismy jsou
ve skutečnosti mnohem složitější a diverzifikovanější u obou savců a existuje na ně mnoho studií, ale toto jsou základní
principy. Také nelze říct, že by obrana fungovala ať už v jednom nebo druhém případě stoprocentně – v přírodě je
stoprocentní jen málo věcí. Opravdu ale např. vačice v pokusech proti hadům, ke kterým se biogeograficky nemohla
v evoluci přizpůsobit, příliš neobstojí, zatímco jedy svých hadích „sousedů“ poměrně dobře toleruje. Změna struktury
acetylcholinového receptoru také není nic, co by mělo hlavní účinek na hematotoxiny, které jsou primární složkou zmi-
jovitých hadů.

celkem 4 body
1 bod za celé smysluplné zdůvodnění pokrývající všechny možnosti žab a důvody jejich jedovatosti

1 bod za rozpoznání netoxických individuí včetně zdůvodnění
1 bod za správné přiřazení obou hadů

1 bod za zdůvodnění

Úloha 4 (experimentální): Sedm barev (rostlinné) duhy
Autor: Kateřina Čermáková
Počet bodů: 25

Neboť toulkám v přírodě sychravé zimní počasí příliš nepřálo, jal se Bioslav studovat biologické fenomény s hrnkem teplého
kakaa ve svém vyhřátém pokoji. Tentokrát sáhl po učebnici biochemie a začetl se do kapitoly o fotosyntéze. Nejvíce jej zaujalo
povídání o fotosyntetických pigmentech.  V ponuré šedo-bílé zimě se Bioslavovi zastesklo po všech těch pestrobarevných od-
stínech a rozhodl se, že se jim chce sám podívat na zoubek.
Fotosyntéza je biochemický proces, který hraje v dnešní biosféře naprosto klíčovou roli. Pomineme-li některé minoritní, ne
však nezajímavé, druhy chemoautotrofů, je v podstatě jediným zdrojem organického uhlíku v biosféře.  Fotosyntézu lze roz-
dělit na 2 fáze – světelnou (na světle přímo závislou) a „temnostní“, jejíž samotné reakce sice přímo na světle závislé nejsou
(proto „temnostní”), nutně však potřebuje produkty vzniklé ve světelné fázi. Ve světelné fázi dochází k absorbování světla
fotosyntetickým pigmentem a jeho energie je využita na tvorbu protonového gradientu (ten je následně využit k syntéze
ATP) a redukčního potenciálu uloženého ve formě redukovaného kofaktoru - NADPH. Obojí je následně využito v tem-
nostní fázi pro redukci uhlíku v CO2 a jeho zabudování do organických sloučenin. V této úloze se nejprve v několika teo-
retických otázkách seznámíme s fotosyntetickými pigmenty a jejich funkcí. V druhé (praktické) části úlohy se s Bioslavem
pustíme do samotného experimentu.

1. Klíčovou skupinou fotosyntetických barviv jsou chlorofyly. Tato skupina zahrnuje více konkrétních pigmentů, che-
micky jsou si však velice podobné a liší se hlavně jinými postranními skupinami, které jen mírně mění vlastnosti 
molekuly.
a. Molekulu s velice podobnou chemickou strukturou, ale jiným navázaným kovem ve svém středu, najdeme i v na-

šem těle. O jakou molekulu se jedná? Jak nazýváme chemickou strukturu, která tvoří základ této látky i chlo-
rofylu? 
Chlorofyly řadíme mezi porfyriny – tedy mají ve své struktuře porfinový kruh (tvořený čtyřmi pyrrolovými jádry) upro-
střed kterého mají navázaný kov, v případě chlorofylů se jedná konkrétně o hořčík. našem těle může najít molekulu 
hemu, který je součástí krevního barviva hemoglobinu, ten však má ve svém středu navázaný atom železa. Dalším 
příkladem ale může být i třeba takový vitamin B12 – kobalamin – který má ve středu porfinového kruhu vázaný pro 
změnu kobalt.

1,5 bodu

b. Kde v rostlinné buňce probíhá syntéza chlorofylu? Srovnej biosyntézu chlorofylu se syntézou molekuly z před-
chozí otázky. 
Celá syntéza chlorofylů probíhá jen a pouze v chloroplastu. Oproti tomu syntéza hemu začíná v mitochondrii, následuje 
transport meziproduktu do cytoplasmy, kde proběhne několik dalších reakcí a celá syntéza je opět zakončena po trans-
portu do matrix mitochondrie. Nutno dodat, že obě dvě syntézy, chlorofylu i hemu, začínají stejnými výchozími látkami
a sdílí naprostou většinu meziproduktů.

1,5 bodu 
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c. Molekuly chlorofylu neplavou jen tak volně v chloroplastu (resp. v buňce sinice), nýbrž jsou vázány na různé 
proteinové komplexy. Uveď 3 konkrétní proteinové komplexy, jejichž součástí je u rostlin chlorofyl. 
Reakční centrum fotosystému  I a II, komplexy světlosběrných antén, cytochrom b6f.

celkem 1,5 bodu
0,5 bodu za příklad

d. Jak již bylo naznačeno, chlorofyly mají schopnost absorbovat foton. Ne všechny fotony však budou absorbovat 
stejně ochotně. Obdobně jako jiné látky mají i chlorofyly své charakteristické tzv. absorpční spektrum (pokud 
bys chtěl vědět od absorpčních a emisních spektrech více, můžeš se podívat např. na loňskou úlohu 7-3-5, kde je 
tato problematika lépe vysvětlena). Nakresli, jak vypadá absorpční profil chlorofylu a. V jakých vlnových dél-
kách světla chlorofyly absorbují nejvíce? 

Obr. 12: Absorpční spektrum chlorofylu.

Chlorofyly nejvíce absorbují v UV/ modré oblasti (cca mezi 400-500 nm) a pak v červené oblasti (cca kolem 650-700 
nm)

1 bod

2. Absorpcí fotonu dochází k excitaci elektronu chlorofylu a. Chlorofyl excitovaný elektron předává feofytinu (a ná-
sledně kaskádě dalších přenašečů) a během jeho transportu dochází k tvorbě ATP a redukovaných koenzymů. Ta-
kový chlorofyl se však dostává do nepříjemného stavu, kdy mu právě onen elektron schází a snaží se jej co nejdříve 
doplnit. Sinice (a od nich odvozené chloroplasty rostlin) celou záležitost řeší velmi ladně.
a. Která molekula „daruje“ chlorofylu chybějící elektron? 

Donorem elektronu je, alespoň u „klasické“ oxygenní fotosyntézy sinic, voda. Ta se oxiduje a výsledkem je vznik kys-
líku a vodíkových kationtů.

0,5 bodu 

b. Jaká je souvislost mezi tímto jevem a tvorbou ATP během světelné fáze? Vysvětli.
Syntéza ATP během světelné fáze fotosyntézy je, stejně jako v mitocchondriích, poháněna gradientem protonů (vodí-
kových jader). Oxidace vody umožňuje „znovunabití” chlorofylu a tedy opakování elektrontransportního řetězce, který 
ke vzniku potřebného gradientu vede. A pak také rozklad vody v lumen thylakoidu sám přímo přispívá ke gradientu H+.

1 bod

3. Šance, že správný foton dopadne na chlorofyl a bude absorbován však není nikterak závratná. Sinice proto zvyšují 
šanci na absorbování fotonu přítomností pigment-proteinových komplexů, které dohromady tvoří útvary známé 
jako fykobilisomy. Nejčastějšími komplexy jsou modrý fykocyanin (s barvivem fykocyanobilinem) a fykoerythrin (s 
fykoerythrobilinem). Ty fungují jako světlosběrné antény, předávají energii ze zachycených fotonů přímo chlorofylu
a zvyšují tak efektivitu fotosyntézy.
a. Do obrázku z 1d dokresli absorpční spektra fykoerythrinu a fykocyaninu. Proč se hodí mít pigmenty absorbující 

právě v těchto vlnových délkách? 
Pěkně vyplňují mezeru při vlnových délkách, kde chlorofyly neabsorbují, takže sinice pak umí využít širší spektrum 
světla.

1 bod
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b. Poměr fykoerythrinu a fykocyaninu se odvíjí od více faktorů. Může se měnit také v závislosti na hloubce vody, v 
níž sinice žijí. Jak se poměr těchto konkrétních dvou pigmentů bude pravděpodobně měnit s rostoucí hloubkou, 
v níž sinice žijí? Proč tomu tak je?  
Je důležité si uvědomit, že ne každé světlo proniká vodou stejně dobře. Nejhůře proniká dlouhovlnné červené světlo, 
které voda pohlcuje jako první, naopak nejdále proniká modré světlo. Vedlejším efektem je mimo jiné i to, že se potapě-
čům zdá podvodní svět znatelně modřejší. Sinice reagují na různou hloubku mj. i odlišným poměrem fykobilinů. Fyko-
cyanin absorbuje ve vyšších vlnových délkách, které vodou pronikají hůře. Na život ve větší hloubce tedy sinice mohou
reagovat reagovat zvýšením množství fykoerythrinu.

1 bod

4. Vyšší rostliny fykobilisomy nemají, přesto i ony potřebují maximalizovat efektivitu absorpce světla. K tomu jim opět
slouží protein-pigmentové komplexy (mj. zmíněné v odpovědi na jednu z předchozích otázek), které opět získanou 
energii předávají chlorofylu.  Přenos energie mezi světlosběrnými pigmenty je velice efektivní (uvádí se efektivita 
přenosu až působivých 99 %). Jakým způsobem dochází mezi pigmenty k přenosu energie? Co je důležitou pod-
mínkou tohoto druhu přenosu? Jakou roli v tomto hrají proteiny tvořící s pigmenty komplex?
Přenos se děje skrze FRET – Försterův rezonanční přenos energie. Proteiny, v nichž jsou karotenoidy obsaženy zajišťují 
blízkost a správnou orientaci molekul pigmentů.

1,5 bodu

5. Bavili jsme se o fykobilinech sinic a karotenoidech vyšších rostlin (Embryophyta), což ale nejsou jediné fotosynte-
tické organismy. Které pomocné fotosyntetické pigmenty (která skupina) jsou typické pro tyto taxonomické skupi-
ny: 
“Zelené řasy” (Chlorophyta) – karotenoidy (a chlorofyl b), Ruduchy (Rhodophyta) – fykobyliny (a několik dalších druhů 
chlorofylů) , Glaukofyty (Glaukophyta) – fykobiliny 

celkem 1,5 bodu
půl bodu za každou skupinu

Nyní již následuje praktická část. Bioslav se vrhnul na izolaci barviv z rostlinného materiálu, který našel venku na zahrádce, 
na okenním parapetu i ve své ledničce. Rozhodl se pro přípravu 3 vzorků, přičemž postup byl vždy stejný. Bioslav vzorek 
rozetřel v misce, přilil k němu několik mililitrů 93% ethanolu a výslednou směr přefiltroval přes kapesníček, aby se zbavil 
makroskopických zbytků.

6. Izoláty z předchozího úkolu byly samozřejmě směsí. Představu o složení směsi barviv získal Bioslav až díky chroma-
tografii. Chromatografie je velice užitečná metoda, díky níž můžeme efektivně separovat jednotlivé složky z roztoku.
Existuje mnoho variant této metody, jež k separaci využívají rozličných vlastností složek směsi. Základem je vždy 
mobilní fáze (eluent, rozpouštědlo), která prochází skrze stacionární (pevnou) fázi (např. filtrační papír). Jednotlivé 
složky ze směsi pak stacionární fází prostupují odlišnou rychlostí. Ačkoliv se může jednat i o relativně sofisti-
kovanou metodu, v základní zjednodušené sestavě se dá provést i s materiály dostupnými doma.  Bioslav si pohrál se
dvěma DIY variantami – jako stacionární fázi použil obyčejnou čtvrtku vytrženou ze skicáku a bílou školní křídu (u
té dosáhl o něco lepších výsledků). Jako eluent použil v obou případech 93% ethanol. 
a. Vysvětli, co je to retenční faktor. Proč Bioslav zaznamenával retenční faktory pro dané pigmenty; nestačí udávat 

jen absolutní vzdálenost zóny od startu?
Retenční faktor vypočítáme jako absolutní vzdálenost zóny od startu děleno absolutní vzdáleností čela chromatogramu. 
Zatímco absolutní vzdálenost od startu bude jiná za 5 minut a jiná třeba za 15, retenční faktor by měl být stejný i za 
hodinu – tj. měl by být (v rámci jedné chromatografické soustavy) stabilní v čase. 

1 bod

b. Na jakých faktorech retenční faktor pro danou látku může obecně záviset? Uveď alespoň 4 příklady. Nemusíš se 
omezovat pouze na základní chromatografii dle Bioslava, ale inspiraci můžeš čerpat i v sofistikovanějších chro-
matografických separací. 
Faktorů, které potenciálně ovlivňují retenční faktor je mnoho. Může to být například rozdílná rozpustnost v eluentu, ná-
boj, velikost molekuly, pH nebo třeba specifická afinita ke stacionární fázi. Je opravdu mnoho vlastností, které mohou 
hrát svou roli. Některé faktory ovlivňují retenční faktor docela obecně, jiné faktory mají vliv jen ve specialisovaných 
chromatografických soustavách.

celkem 2 body
za každý příklad půl bodu

7. Nyní je řada i na tobě, proveď vlastní experimenty, vše zaznamenej do protokolu a nezapomeň v protokolu zodpově-
dět níže uvedené otázky. 
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a. Vyber si 3 libovolné vzorky rostlinných materiálů, o nichž se domníváš, že jsou fotosynteticky aktivní. Z každého 
vzorku vytvoř extrakt barviv. Můžeš se nechat inspirovat Bioslavem, nebo si svůj postup můžeš nějak vylepšit 
(např. použití jiného rozpouštědla než ethanolu, jiný postup extrakce, další aditiva). Každý vzorek se pokus 
alespoň jednou chromatograficky rozdělit. 

za libovolnou snahu o experiment zaznamenaný v protokolu 3 body

b. Vyfoť či nakresli svůj chromatogram. Jaké zóny na něm lze rozlišit? Pokus se určit, o jaké pigmenty (či skupiny 
pigmentů) by se mohlo jednat a napiš, jak jsi ke svým závěrům došel.

celkem 3 body
nákres, fotografie vlastního chromatogramu 1 bod

určení pigmentů/skupin i se zdůvodněním 2 body

c. Jaké funkce dané pigmenty mají v kontextu fotosyntézy? Byla v některých vzorcích přítomna barviva, která s fo-
tosyntézou nesouvisejí? Pokud ano, uveď, k čemu jinému je rostlině užitečné takové pigmenty mít.

správně uvedené funkce u pigmentů 1 bod

d. Pokus se vypočítat retenční faktory jednotlivých zón (je možné, že zóny budou spíš rozmazané, širší, nejasné 
nebo se mohou i částečně překrývat, ale pokus se o to :-) ).  

2 body

e. Byly mezi zkoumanými vzorky nějaké rozdíly? 
1 bod

Za kompletní protokol se zodpovězenými otázkami maximálně 10 bodů

BONUS: Bioslav vzal své “neviditelné pero” s UV diodou a právě tímto světýlkem posvítil na extrakt barviv v 
ethanolu (úplně stejně fungují i různé jiné zdroje UV/fialového světla). Co Bioslav pozoroval? Jak se tento jev na-
zývá a který pigment (skupina pigmentů) je za něj zodpovědný? 
Po posvícení UV baterkou Bioslav pozoroval červenou autofluorescenci chlorofylů.

1 bod

Úloha 5 (seriálová): Za novým domovem
Autor: Tereza Štochlová
Počet bodů: 22

V předchozích dvou dílech letošních seriálových úloh jste se zaměřili na migraci tak, jak je klasicky definována – tedy jako 
opakovaný, periodický tah z jednoho místa na druhé a pak zase zpět. Migraci lze ovšem chápat také v širším slova smyslu, 
jako šíření jedinců na nová území. Nutno podotknout, že v tomto případě panuje značná nejednotnost v terminologii a takovýto
přesun jedinců se dá označit také jako disperze nebo rozptyl, případně migralita. V každém případě se však samotní jedinci 
podnikající toto stěhování označují jako migranti, v tom už se názvosloví shoduje.

1. Podívejte se na následující obrázky (obr. 13). Které z nich zobrazují metapopulaci a které nikoliv? Vysvětlete, proč.

Obr. 13: Různé populační struktury. Osídlené plosky jsou vyznačeny šedě, neosídlené bíle. Šipky naznačují migraci.. Upraveno dle Ariey et al. (2003)
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Metapopulaci  zobrazují  obrázky a) a c).  V případě b) se nejedná o metapopulaci,  protože mezi jednotlivými ploškami
neprobíhá migrace, v případě d) se naopak jedná o jednu velkou ploškovitou populaci.

celkem max. 3 body
za každé správné určení metapopulace 0,5 bodu

za každé vysvětlení 0,5 bodu

2. Podívejte se na graf (obrázek 14). Co se stane, pokud je extinkční parametr větší než kolonizační parametr?

Obr. 14: Graf popisující závislost míry kolonizace (plná čára) a míry extinkce (přerušovaná čára). Ekvilibriální proporce osídlených plošek pro daný poměr

e a m, kdy je metapopulace stabilní, je označena p*. Podle Tkadlec (2008).

Metapopulace zanikne, protože neexistuje žádná ekvilibriální proporce p*.
celkem max. 1 bod
za vysvětlení 1 bod

3. Při jaké velikosti proporce osídlených plošek p je míra kolonizace M nejvyšší?
Při p=0,5, tedy pokud je osídlena přesně polovina dostupných plošek.

celkem max. 0,5 bodu
za polovinu plošek 0,5 bodu

4. Jak bude velikost plošky a její vzdálenost od ostatních ovlivňovat míru kolonizace a extinkce? Kdy bude kolonizace
či extinkce menší a kdy naopak poroste v závislosti na obou uvedených parametrech?
Čím bude ploška větší, tím větší bude míra kolonizace a menší míra extinkce a naopak. Čím bude ploška vzdálenější od
ostatních, tím menší bude míra kolonizace a větší míra extinkce a naopak.

celkem max. 2 body
za každé vysvětlení 1 bod

Podívejte se na následující obrázek 15. Představte si, že máme luční druh hmyzu, který se vyskytuje na stanovišti označeném
jako „start“. Stanoviště 1, 2, 3 a 4 označují další vhodné lokality. Mezi stanovišti „start“ a 4 se vyskytuje les, mezi ostatními
stanovišti ne. 
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Obr. 15: Hypotetické rozložení vhodných stanovišť pro luční druh hmyzu.

5. Na které z následujících stanovišť bude největší míra migrace? Seřaďte a vysvětlete, proč. 
Největší míra migrace bude na lokalitu 2, poté 3 (má méně vhodný tvar co se týče nalezení či např. okrajových efektů), dále
1 (lokalita je malá a daleko), a nakonec 4 (ačkoliv je lokalita blízko, je oddělena bariérou, přes kterou hmyz moc neumí
migrovat).

celkem max. 2 body
za seřazení 1 bod

za vysvětlení 1 bod

Na následujícím výzkumu si ukážeme, jak může být metapopulační dynamika složitá. Moilanen et al. (1998) sledovali vývoj
metapopulace pišťuchy  Ochotona princeps (obr. 16). Sledovaná metapopulace mohla být rozdělena na tři skupiny, přičemž
každá z nich vykazovala jinou proporci osídlených plošek a populační dynamiku. Ta byla nasimulována pomocí modelů, a to
jednak pro každou skupinu zvlášť, jednak pro celou metapopulaci dohromady. Výsledky souhrnně ukazuje obrázek 5.

Obr. 16: Metapopulační dynamika americké pišťuchy (Ochotona princeps) v Bodie, Kalifornii. (a) Relativní poloha (vzdálenost od jihovýchodního bodu stu-

dované oblasti), přibližná velikost (jak ukazuje velikost bodů) obyvatelných lokalit a osídlení (jako podíl P) v severní, prostřední a jižní skupině plošek

v letech 1972, 1977, 1989 a 1991. (b) Dynamika tří skupin, kdy každá skupina je simulována samostatně. Zde je zobrazeno 10 opakování, leží přes sebe. 

Každé začalo daty aktuálními pro rok 1972. (c) Simulace shodná s (b), ale provedena s metapopulací jako jedním objektem. (Moilanen et al. 1998) Převzato 

z Townsend et al. (2003)
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6. Popište grafy z obrázku 16. 
a. Která skupina lokalit byla nejhustěji osídlena? 
b. Jaký trend vykazovala jižní skupina lokalit od roku 1972 do roku 1991?
c. Jak by se změnila dynamika metapopulace, pokud by jednotlivé skupiny nebyly propojeny migrací?

Nejhustěji osídlena byla severní  skupina lokalit.  Osídlení  jižní  skupiny lokalit  postupně klesalo.  Pokud by skupiny
nebyly propojeny, populace prostředních a jižních lokalitách by postupem času vymřely.

celkem max. 2 body
za otázky a. a b. po 0,5 bodu

za otázku c. 1 bod

7. Jak zní odborný anglický termín pro situaci, ve které migranti z jedné subpopulace zachrání druhou subpopulaci
před vymřením?
Tomuto jevu se říká rescue effect.

celkem max. 0,5 bodu
za rescue effect 0,5 bodu

8. Souvisejícím  termínem  je  ještě  tzv.  source-sink  dynamika.  Vysvětlete,  tak  tento  typ  dynamiky  funguje.  Která
varianta (a, b, c, d) z obrázku 13 tuto situaci zobrazuje?
V případě source-sink dynamiky je jedna z populací stabilní, daří se jí a funguje jako zdroj (source) jedinců pro ostatní,
méně stabilní populace (sink). Jinak se tento typ metapopulace dá také nazvat jako typ pevniny a ostrova. Na obrázku 1 tuto
strukturu zobrazuje varianta c).

celkem max. 1,5 bodu
za vysvětlení 1 bod

za určení obrázku 0,5 bodu

9. Najděte tři výzkumy, které se zabývaly metapopulační strukturou různých druhů. V odpovědi vždy uveďte jméno
druhu a citaci článku. 
(Př. citace: druh – jméno autora, rok) 
Těchto studií je celá řada, například: hnědásek kostkovaný – Hanski et al. 1995, brhlík lesní – Verboom et al. 1991, ovce
tlustorohá – Bleicha et al. 1990

celkem max. 3 body
za každý druh 0,5 bodu 

za každou studii 0,5 bodu

Naopak u velkých, dlouhověkých druhů často metapopulační strukturu nepozorujeme, nebo ji přinejmenším nejsme schopni
prokázat.

10. Proč? Zamyslete se nad základními charakteristikami metapopulace.
Extinkce a rekolonizace jednotlivých populací probíhá příliš pomalu na to, abychom to byli schopni pozorovat.

celkem max. 1 bod
za vysvětlení 1 bod

U rostlin je v mnohých případech situace ještě komplikovanější. Na určité lokalitě totiž může populace daného druhu rostliny
vyhynout a za několik let se zde opět objevit, přesto nemůžeme s jistotou říct, že se jedná o migranty z jiné plošky, a tedy se
jedná o metapopulaci.

11. Jak je to možné?
Většina rostlin má semennou banku. To znamená, že jedinci na lokalitě mohou přežít jako semena, a například po zlepšení
podmínek znovu vyklíčit. Jedná se tedy stále o tu samou populaci.

celkem max. 1 bod
za vysvětlení 1 bod

12. Jak se v ochraně přírody nazývá metoda propojení jednotlivých lokalit, tak, aby mezi nimi mohlo probíhat šíření
jedinců?
Tato metoda se nazývá stepping stones, česky také nášlapné kameny.

celkem max. 0,5 bodu
za stepping stones 0,5 bodu

Také na základě genetických výzkumů zjistíme, zda mezi jednotlivými populacemi probíhá (či v nedávné minulosti probíhala)
výměna genů, a pokud ne, umělému propojování těchto populací raději zabráníme.
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13. Proč? Co by se mohlo stát, pokud by se spolu smíchaly dvě nepříbuzné populace druhu?
V případě, že by jedna (nebo obě) z populací byla přizpůsobena na specifické lokální podmínky, při rozmnožení s jedinci
z jiné populace, kteří na tyto podmínky přizpůsobeni nejsou, by jejich potomci měli nižší fitness. Mohla by tedy nastat tzv.
outbrední deprese.

celkem max. 2 body
za vysvětlení 1 bod

za termín outbrední deprese 1 bod

S tím souvisí ještě poslední věc, kterou v této úloze zmíníme. Představte si dvě populace druhu propojené migrací. Z nějakého
důvodu však najednou mezi těmito populacemi jedinci migrovat přestanou – vznikla zde nějaká bariéra a jedna z populací je
tak kompletně izolovaná od zbytku.

14. Co se s touto populací může stát? Uveďte dvě varianty.
Jedna z možností je, že izolovaná populace postupem času vymře. Druhou variantou je to, že tato populace nevymře, ale
díky osamocení se postupně odliší od zbytku natolik, až vznikne nový druh.

celkem max. 2 body
za každou variantu 1 bod

✿


