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1. Když měli ještě doktoři zobák… 20 bodů 
 
 

Hned jak udýchaný mistr Galvisius otevřel dveře 

sýpky v předměstí, věděl, že je zle. Chladným 

pohledem přehlédl všechny nemocné, natěsnané 

v uzavřené místnosti. Visí na něm tři stovky očí  

a všechny čekají na zázrak. Lékař do napjatého 

ticha spolkne slinu. 

„Nevycházejte ven. Je to to poslední, co teď ještě 

potřebujete,“ procedí mistr skrze zobák své černé 

kožené masky. „Čerstvý vzduch, ten je pro vás, 

nakažené, nebezpečný. Přijdu zase zítra a začnu 

s léčbou.“ 

Všichni mu uvěří. Všechny duše, zmírající  

a lapající po dechu. On však ví, že jim lhát musel. 

Ví, že s obětmi moru lékař už nic nezmůže. A ví, že když se zítra vrátí, nezbude mu nic, než 

nařídit spálit těla. 

 

Evropský středověk rozhodně nebyl místem ani dobou, kdy by vaše pevné nevolnické zdraví 

jásalo radostí. Právě naopak. K veselému faktu, že se s nemocemi člověk mohl setkat 

prakticky na každém kroku, si přičtěte to, že hygienické standardy od dob progresivní antiky 

značně zrezivěly1, a výsledkem dostáváte důvod, proč se průměrná doba dožití pohybovala 

někde lehce nad třiceti roky. Máme my to ale vyhlídky. Zatímco v arabském světě se zřizují 

nemocnice svou strukturou a fungováním ne nepodobné těm dnešním, v Evropě najdete 

pouze tzv. „špitály“, jejichž účel je pouhé shromažďování nemocných a odborný personál, 

byl, a to jen velice vzácně, výsadou špitálů klášterních. A zatímco Avicenna v Hamadánu 

sepisuje svůj Kánon, evropský odborník označuje za původce bolestí hlavy démona, který se 

v nebožákově lebce usídlil. 

„Nemoc“ jako koncept byla už ve starověku chápána jako jakýsi soubor neduhů, který se 

může vyskytnout u různých jedinců, a vždy má určité typické vlastnosti. Právě na základě 

těchto konstantních, vždy stejných vlastností byly jednotlivé choroby pojmenovávány. 

 

1. Proč došlo v Evropě v období středověku k tak náhlému zastavení a dlouhodobé 

stagnaci rozvoje medicíny a dalších přírodních věd? [1 b] 

Evropský středověk si svým přístupem k novým znalostem a pokroku oprávněně 

zasloužil označení „doba temna“. Církev a slepá víra zcela ovládly všechny vrstvy 

lidské společnosti a nemoci jako takové byly brány jako boží trest za nedobrý život. 

Lékaři se proto museli uchýlit pouze k léčení příznaků chorob, nežli ke hledání jejich 

                                                                 
1 dokládám slovy na svou dobu vysoce nadprůměrně čistotné královny Alžběty I. „Myji se 
čtyřikrát do roka, ať už to zrovna potřebuji anebo ne.“ 
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skutečné příčiny, protože jakékoliv zpochybnění Boha a jeho záměrů, kam hledání 

skutečné příčiny nemocí spadalo, totiž znamenalo jen jedno – kacířství. Stejně tak 

tomu bylo u dalších přírodních věd. Proč něco funguje tak jak to funguje? Tak to přece 

vymyslel Bůh. Zpochybňujete jej? Bum, kacířství. 

2. Jak vznikla jména následujících nemocí a proč? [2 b] 

a. tyfus 

Jméno této choroby pochází z řeckého „typhos“, tedy „kouř, mlha“, respektive 

„typhon“, jméno boha – otce větru. Pojmem je vyjadřováno pacientovo 

zamlžení mysli a toporné blouznění – jako v mlze. 

b. influenza 

Název pochází z italského „influenza“, tedy „ovlivnění“. Chřipka se stejně jako 

dnes vyskytovala nejvíce v určitém období roku, což tehdy populární astrologie 

interpretovala jako ovlivnění lidského zdraví hvězdami, jejichž poloha se také 

mění s roční dobou. 

c. tuberkulóza 

Z latinského „tuberculum“, což je zdrobnělina slova „tuber“ = „hlíza, hrbol“, po 

zdrobnění „hlízka, hrbolek“. Nemoc je takto označována kvůli charakteristicky 

zduřelým mízním žlázám. 

d. rakovina 

Z latinského „cancer“ resp. řeckého „karkinos“, obojí znamená „krab“, český 

název dle raka tedy není zcela přesný. Důvodem takového označení je, že 

některé nádory zapuštěné ve tkáni obklopené zduřelými vlásečnicemi 

připomínaly autorům tohoto jména kraby zahrabané v písku. 

e. lepra 

Původ v řeckém „lepros“, tedy „šupinatý, drsný, strupovitý“ dle projevů této 

nemoci na kůži pacientů. 

 

Pokud byste ve středověku doopravdy žili, je dosti velká pravděpodobnost, že za celý svůj 

život jediného graduovaného doktora ani nespatříte. Stát se diplomovaným lékařem tehdy 

nebylo vůbec jednoduché. Člověk musel mít ještě před nástupem na lékařskou fakultu 

vystudovanou fakultu artistickou, kde se učil například latinu nebo řečnictví, a i na lékařské 

fakultě ho kromě samotné medicíny čekala také farmacie, botanika, ale také astronomie a 

astrologie. Dnes vám stačí „pouhých“ šest let lékařské fakulty plus povinná praxe. Lékařská 

fakulta proto ročně vyučovala dohromady pouze dvacet mediků (pro srovnání, Čechy měly 

v této době asi 2 miliony obyvatel). Jejich služby nebyly běžně dostupné ani bohatší populaci 

a léčením a ošetřováním se tedy zabývaly hlavně nelékařské profese bez jakékoliv teoretické 

přípravy, zejména lazebníci a bradýři, kati, rasové, porodní báby a báby kořenářky, a nakonec 

vlastně kdokoliv, kdo si u lidí dovedl získat patřičnou důvěru. 

Jedním z největších problémů středověkého lékaře byla diagnostika. Chirurgie byla 

z medicíny v Čechách zcela vyřazena a lékař proto musel chorobu určit z výpovědí a vnějších 

projevů choroby. Jednou z mála metod, jak se mohl lékař dostat pacientovi „pod kůži“, byla 

uroskopie, tedy zkoumání pacientovy moče, která se ve značně vylepšené a obměněné verzi 

používá v lékařské praxi dodnes. 
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3. Jakou diagnózu by z následujících uroskopických vzorků mohl lékař vynést? 

Zdůvodněte každou odpověď. [2 b] 

a. Moč je vizuálně hnědá, stáním na vzduchu se barva mění na zelenohnědou. 

Hnědá barva moče je způsobená nadměrným vylučováním bilirubinu. Stáním 

na vzduchu se bilirubin mění na biliverdin, což vysvětluje změnu zbarvení. Vyšší 

množství bilirubinu v moči bývá způsobeno onemocněními jater nebo 

žlučových cest, například některým typem žloutenky. 

b. Moč je vizuálně velmi tmavě hnědá, stáním na vzduchu se barva dále mění až 

na černou. 

Příčinou intenzivního hnědého zabarvení může být melanin, v tom případě 

pacient trpí melanomem, anebo kyselinou homogentisovou, kdy hovoříme  

o alkaptonurii. Pravděpodobnější je první z důvodů, protože alkaptonurie, 

mimochodem genetická choroba, daleko méně častá. 

a. Moč je cítit hnilobou a výrazně pění, pěna je bezbarvá. 

Hnilobný zápach (sirovodík) vzniká při rozkladu aminokyselin, bezbarvá, ale 

trvalejší pěna indikuje přítomnost větších molekul v tekutině. Dohromady 

můžeme hádat proteinurii, nadměrného vylučování bílkovin močí, což ale 

jednoznačně neurčuje ani chorobu, ani její příčinu.  

b. Moč je červená a zakalená, pění. 

Červená barva v zakalené moči je způsobena krví, zákal zase krevními 

elementy. Příčin může být více, nejčastěji se ale jedná o infekci ledvin nebo 

močových cest, méně často o nádor ve stejné oblasti. 

c. Moč je hustá, značně kyselá a je jí relativně málo. 

Pacient je dehydratovaný. Tělo vylučuje méně vody v moči, moč je tedy hustší, 

zatímco koncentrace látek v ní je vysoká, což vysvětluje zase kyselou chuť. 

4. Pacient nezdravě hubne a nemá chuť k jídlu. Jeho moč je po odebrání správně 

nažloutlá, na jazyku je sladká. Moč stejně jako pacientův pot a dech páchne po 

acetonu. Pacient také tvrdí, že má pořád žízeň a v noci ho budí potřeba močit. Jakou 

nemocí pacient trpí? Kde se v pacientovi bere aceton, který cítíme? [2 b] 

Pacient s nejvyšší pravděpodobností trpí některým typem cukrovky (diabetes 

mellitus). V těle pacienta je z nějakého důvodu nedostatek inzulinu, což vede 

k nadbytku glukózy mimo buňky a nedostatku glukózy uvnitř buněk. Buňky proto řeší 

problém novotvorbou glukózy a štěpením glykogenu, ale také β-oxidací mastných 

kyselin. Odbouráváním nadbytečného acetyl-koenzymu A vznikají v pacientových 

játrech ketolátky, mimojiné aceton a kyselinu acetyloctovou, která se dále rozkládá 

opět na aceton a oxid uhličitý. 

5. V současnosti je rakovina třetí nejčastější příčinou úmrtí na světě, což činí asi čtvrtinu 

všech úmrtí. Jak je možné, že se ve středověku s rakovinou nebo její diagnózou téměř 

nesetkáme? [2 b] 

Rakovina je jako „nemoc moderní doby“ prozatím neoddělitelná od stále zlepšující se 

kvality života a pokroků v medicíně. S prodlužující se délkou života paradoxně značně 

stoupá riziko rakoviny, čímž si vysvětlujeme, proč ve středověku rakovina „nebyla“ – 

obrovské množství lidí se jí zkrátka nedožilo. Dalším z faktorů, které mohou 
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vysvětlovat to, proč se rakovina tak dlouho vyhýbala pozornosti lékařů, jsou její 

nespecifické a často vnitřní projevy, čemuž pomohly zákazy provádění pitev a operací 

v Evropě a současně spontánní oddělením chirurgie od středověké medicíny. 

 

Lékařské praktiky byly ve středověku zkrátka, no, středověké. K našemu obrázku středověké 

medicíny značně přispívá lidová pověrčivost společně s důvěřivostí, které plodily tak 

neuvěřitelné terapeutické postupy, které spíše než aby nemocného uzdravily, učinily přesný 

opak. Jako jeden příklad za všechny vám představuji zcela unikátní způsob léčby dýmějového 

moru: živé slepici oholte zadek a slepici, samozřejmě stále živou, přivažte nemocnému 

zadkem na morový bolák. Pokud vám takový slepičí obklad pojde, třeba na následky toho, že 

jste jej zapomněli nakrmit, nebědujte a sáhněte po slepici druhé. Netřeba dodávat, že 

použité slepice byly recyklovány v podobě polévek a dalších výdobytků středověké kuchyně. 

Pravé lékařské praktiky velmi často také neměly žádný racionální podklad a často se 

prováděly prostě proto, že se jednalo o „moderní“ nebo „časem ověřené“ metody. To, že 

nefungovaly, už byla věc druhá. Zkrátka kdo přežil, vyprávěl, jak mu ta či ona metoda 

zachránila život, kdo zemřel, ten už toho moc povyprávět nemohl a metoda se vesele 

prováděla dál. A snad nejpopulárnější a nejdéle praktikovanou lékařskou metodou 

s původem ve středověku je neslavně proslulé pouštění žilou. 

 

6. Která teorie byla podkladem pro provádění této metody? Existuje nějaký patologický 

stav, při kterém by mohlo pouštění žilou pacientovi alespoň krátkodobě pomoci? 

[1 b] 

Podkladem pro pouštění žilou byla Galénovská resp. Hippokratovká teorie o čtyřech 

tělních tekutinách, krvi, žluté žluči, černé žluči a hlenu, které, pokud v těle nebyly 

v rovnováze, způsobovaly nemoci. Pacientovi byla proto podélně naříznuta některá 

z velkých žil, často na ruce, a krev byla nechána volně téct do nějaké nádoby, aby se 

jejím odtékáním obnovovala rovnováha v těle. 

Snad jediný stav, kdy mohlo pouštění žilou pacientovi pomoc, byla hypertenze = 

vysoký krevní tlak, kdy snížení objemu krve v pacientově krevním oběhu tento tlak 

zmírnilo. Hypertenze je však velmi často bez příznaků a tak je tato úleva jaksi 

„omylem“, lékaři nemohli vědět, proč se pacientovi ulevilo. V drtivé většině případů 

nebylo pouštění žilou pro pacienty prospěšné. 

 

Další z takových metod byla trepanace lebky. Existují písemné doklady o tom, jak se lišily 

léčebné postupy v arabském světě od těch našich. Zatímco arabský lékař naordinoval ženě 

s bolestmi hlavy dietu a klid na lůžku, evropský odborník určil jako původce nemoci démona 

usídleného v hlavě, tu proto rozřízl, kus lebky odstranil a mozek posypal solí. Žena sice 

zemřela, ale démon byl z hlavy vyhnán. Trepanace se však stejně jako její obdoby, 

kraniektomie a kraniotomie, používá dodnes. 

7. Jak se tyto tři metody liší a k čemu jsou dnes dobré? [1 b] 

Jako trepanace se dnes označuje nejmenší invazivní vstup do dutiny lebeční, prakticky 

vždy návrt. Kraniektomie poskytuje větší vstup do dutiny lebeční, kdy se vstup vzniklý 

při návrtu rozšíří vyštípnutím speciálními kleštěmi, takový přístup je velmi rychlý  
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a používá se zejména u akutních stavů. Kraniotomie také poskytuje větší vstup do 

dutiny lebeční, ale daleko šetrněji, dochází k navrtání a naříznutí lebky, která se pak 

otevře jako kniha, což po uzavření umožňuje lepší hojení. 

Všechny tyto metody poskytují operační přístup do dutiny lebeční, čehož může být 

využito pro snížení nitrolebního tlaku v případě zánětu mozkových blan, při 

vnitrolebním krvácení nebo frakturách nebo například při neurochirurgii. 

 

Existují ale i takové znalosti, se kterými průměrný moderní člověk značně zaostává za 

člověkem středověkým, a to například bylinkářství a základní botanika obecně. Ve 

středověku měli lidé běžně přehled o tom, k čemu je která rostlina dobrá a na který neduh se 

hodí, a to zejména proto, že bylinky byly jako farmaka pro běžný lid nejdostupnější a zdaleka 

nejúčinnější. 

 

8. Jaké neduhy nebo nepříjemné stavy by mohl středověký člověk léčit následujícími 

bylinkami? [2 b] 

a. polej obecná (Mentha pulegium) 

Polej, mimojiné jedovatá rostlina, byla používána jako účinné abortivum kvůli 

látkám obsaženým ve svém oleji, zejména pulegonu, od kterého dostala svůj 

latinský název.  

b. měsíček lékařský (Calendula officinalis) 

Okvětní lístky měsíčku se často přidávají do různých mastí, které pomáhají při 

léčbě škrábanců a mělkých říznutí, mají také mírný antiseptický účinek. 

c. proskurník lékařský (Althaea officinalis) 

Proskurník je ceněn zejména pro svůj sliz, který usnadňuje odkašlávání a mírní 

podráždění sliznic, používá se proto právě při zánětech sliznic dýchacího 

ústrojí, ale také při zánětech močových cest, střev a průjmu. 

d. třapatka nachová (Echinacea purpurea) 

Látky obsažené v této rostlině posilují imunitní systém, proto může třepatka 

pomoci při nachlazeních a onemocněních dýchacích cest, prospěšný účinek má 

také na povrchová poranění a záněty.  

e. kozlík lékařský (Valeriana officinalis) 

Kozlík se chová jako mírné sedativum a analgetikum, proto lze použít k domácí 

léčbě nespavosti, zmírnění bolestí hlavy anebo úlevě od úzkosti. 

Dalším účinnou léčbou, kterou mohl středověký lékař naordinovat, byla dieta. Tento léčebný 

postup byl ordinován prakticky pokaždé, což nejenom pomohlo pro postupné zlepšení 

jídelních návyků celé středověké populace, ale často mělo i blahodárný účinek na zdraví 

pacienta. 

 

9. Co by rozhodně neměl jíst člověk, který trpí fenylketonurií? Jak je to u lidí postižených 

celiakií? [1 b] 

Fenylketonurie je porucha metabolismu aminokyseliny fenylalaninu, který je obsažen 

v prakticky všech bílkovinách, postižený by proto právě bílkoviny měl omezit. 
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Celiakie je onemocnění vyvolané glutenem (lepkem), který je obsažen zejména 

v obilovinách a výrobcích z nich. 

 

Pro úspěšnou lékařskou kariéru bylo (a je) nutné, aby se i samotný lékař choval určitým 

způsobem, aby budil dojem odborníka a měl dobrou pověst, a tak si budoval u pacientů 

nenahraditelnou důvěru. Protože když člověk lékaři nevěří, neuzdraví se, protože si jej třeba 

vůbec nezavolá. O tomto faktoru hovoří například anonymní spis „O příchodu lékaře 

k nemocnému“. Tento spis však také doporučuje, aby se lékař při příchodu k nemocnému 

zeptal, zda se už vyzpovídal a pokud ne, aby to lékaři pacient slíbil, aby lékař pacientovi vždy 

slíbil, že se „s pomocí Boží uzdraví“ a aby lékař pro pacienta vždy udělal alespoň něco, byť by 

to bylo pouze předepsání nespecifické diety. 

 

10. Proč takové chování spis lékaři doporučuje? Jak se tento efekt nazývá? [2 b] 

Tento jev se nazývá placebo efekt. 

Tím, že pacient sám dělá něco pro zlepšení svého stavu nebo má alespoň pocit, že 

něco takového dělá, dochází k autosugesci pacienta, který věří, že se něco určitě děje 

a že mu to či ono rozhodně pomáhá. Dochází tedy ke zklidnění a zlepšení psychického 

stavu pacienta, což má jistou odezvu také v jeho fyziologii a může vést ke skutečnému 

zlepšení pacientova stavu. 

 

Typické dobové vyobrazení morových doktorů nám ukazuje osoby, oděné ve velmi těsných 

nepropustných kožených kabátech, kloboucích a charakteristických maskách s ptačími 

zobáky, které si lékaři vycpávali voňavou směsí bylin. Důvodem, proč si lékaři masky 

bylinkami vycpávali, byla určitá středověká teorie o šíření nemocí, která byla vyvrácena až po 

roku 1880 objevem mikrobiálních původců chorob. 

 

11. Jak se tato teorie jmenovala a co považovala za příčinu přenosu nemocí? Jako 

nápovědu berte to, že právě voňavé bylinky měly původce nemoci eliminovat. [2 b] 

Teorie se nazývá „teorie miasmatu“. 

Jedná se o zastaralou teorii, která tvrdí, 

že nemoci jsou přenášeny takzvaným 

„miasma“ = zápachem, špatným 

vzduchem. Zápach se proto lidé (i 

doktoři) snažili eliminovat například 

zapalováním ohňů, pálením kadidla a 

vonných nebo palčivých bylin (populární 

byl česnek) anebo právě doktorskými 

morovými maskami se zobákem 

naplněným bylinkami. Díky této teorii 

však bylo odstraňování a pálení mrtvých 

zapáchajících těl prioritou, což i přes 

špatnou domněnku významně napomohlo zamezení šíření moru. 

 

 James Simpson experimentuje s chloroformem 
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Lékařská věda od dob středověku naštěstí značně pokročila. Po středověku nastala 

renesance, klasicismus a další období, ve které mohlo lékařství společně s ostatními 

přírodními vědami růst. Postupně byla objevena dezinfekce na základě pozorování, že víno  

a kořalka aplikovaná na operační nástroje snižuje pooperační úmrtnost, sterilizace, protože 

se lidem už nechtělo plýtvat kořalkou, a anestetika, protože to všechno, co jim lékaři 

prováděli, muselo pacienty děsivě bolet. Značný pokrok v anatomii, fyziologii i lékařství 

přinášely paradoxně války, které lékařům poskytovaly nespočet případů chorob a zranění 

společně s motivací politiků je léčit. Ani dnes neumíme tělo zbavit zdaleka všech neduhů, 

pomalu a jistě se však k tomuto až příliš vysokému cíli přibližujeme. Avšak ani nemoci, které 

již u nás dávno vymizely, nás i po generacích nenechávají bez následků. V Evropě je například 

část populace vysoce odolná nakažení virem HIV, za což můžeme vděčit pravděpodobně 

středověkým morovým ranám, které u přeživších nakažených způsobily poškození jistého 

receptoru, které virus HIV využívá k interakci s ještě nenakaženými buňkami, a tak se virus 

v těle šíří jen velice špatně. 

 

12. V různých zdrojích se můžeme dočíst, že v průběhu osmnáctého století mor sice 

vymizel, ale namísto něj se objevuje řada dalších nových nemocí, jako například 

neštovice, cholera, tyfus, obrna a podobně. Takové tvrzení rozhodně není pravdivé  

a je způsobeno nesprávnou interpretací jednoho pojmu historiky ovlivněnými 

současnou dobou. Jak je to s tímto vymizením moru a objevem „nových“ nemocí 

doopravdy? [2 b] 

Chyba, která v interpretaci nastala, je způsobená tím, že zatímco dnes si pod pojmem 

„mor“ představíme určitou konkrétní nemoc, v minulosti se jako „mor“ označovala 

jakákoliv silná nemoc, kterou lidé zatím neznali a která měla silně devastující účinky 

na lidskou společnost. Objev „nových“ nemocí je způsoben právě lékařským 

pokrokem, kdy již lékaři dovedli dříve neznámé nemoci popsat a klasifikovat. 
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Markéta Doležalová 
 

2. Úloha jen na oko        20 bodů 

 

Zrak je nejdůležitější lidský smysl, kterým přijímáme nejvíc informací z vnějšího prostředí. 

Přitom se u člověka nejedná o až tak velký orgán - má průměr asi 25 mm. To u krakatice 

obrovské bychom našli největší oko na celé naší planetě - měří kolem třiceti centimetrů.  

V poměru k tělu má ale největší oči roztomilý nártoun západosundský. 

Přestože existuje mnoho barev očí, "barvivo" máme jen jedno. Jedná se o melanin, který se 

nachází například také v kůži. Většina lidí má oči hnědé a scan duhovky je jedním  

z užitečných zabezpečovacích nástrojů. V následující úloze se blíže podíváme na stavbu oka, 

jeho funkci, reflexy a nemoci. 

1. Napřed si zopakujeme základní znalosti o stavbě oka. Na přiloženém náčrtku označ  
a popiš alespoň 10 struktur. [2 b] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk má čtyři přímé svaly upínající se na oční kouli, kterými dokáže stáčet zrak nahoru, 
dolů, doprava a doleva. Navíc má ještě dva šikmé svaly. 

2. Vysvětlete, k čemu máme tyto dva svaly "navíc" a kde jsou umístěné. [2 b] 
Šikmé oční svaly se jmenují musculus obliquus superior (horní šikmý sval) a musculus 
obliquus inferior (dolní šikmý sval). Jak názvy napovídají, používáme je k pohybům očí, které 
nejdou přímo nahoru nebo do strany. Horní šikmý sval stáčí oko ven a dolů, dolní šikmý sval 
ven a nahoru. 

 
 
 
 
Obr. 1: Schematické znázornění úponů šikmých svalů u pravého oka 
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Teď už víme něco o stavbě a zaměříme se na funkci. V klidovém stavu je oko zaostřené na 
dálku. Když se chceme podívat na něco bližšího, musíme přeostřit. Na rozdíl od ryb nebo 
obojživelníků, kteří ostří posunem čočky, člověk zaostřuje změnou jejího tvaru. Na to nám 
slouží sval musculus ciliaris, který je součástí řasnatého tělíska. 

3. Co se děje při jeho stahu? [2 b] 
Když se tento sval stáhne, uvolní závěs čočky. Čočka tedy není dále natahovaná a může se 
smrštit. Tím se vyklene a začíná ostřit nablízko. 

Ačkoliv transplantace celého oka stále ještě není možná, transplantace rohovek jsou už dnes 
poměrně rozšířené. Po vstupu paprsku do oka se paprsky lámou při přechodu mezi různými 
prostředími a právě rohovka hraje největší roli ve světlolomném aparátu oka. Největší oční 
banka se nachází na Srí Lance. Je také možné využít umělé rohovky. 

4. Co všechno patří do světlolomného aparátu oka? [1 b] 
Patří sem vlastně všechny vrstvy, kterými paprsek projde před dopadem na sítnici. Jedná se  
o rohovku, komorovou vodu, čočku a sklivec. 

5. Při jaké příležitosti se dají dobře rozpoznat sakády? [1 b] 
Sakády jsou rychlé trhavé pohyby očí. Můžeme se jich všimnout při pozorování lidí, kteří 
něco čtou, nebo kteří se dívají z okna v jedoucím dopravním prostředku. Zrak totiž vždy fixuje 
určitý úsek krajiny či textu, aby se vzápětí rychlým skokem přesunul na další úsek. 

Některá zvířata, například noční predátoři, mají v oku speciální strukturu, která jim umožňuje 
lepší vidění ve tmě. Pokud na ně v noci posvítíme, může se zdát, že jim oči také svítí. 

6. Jak se tato struktura jmenuje a jakým způsobem podporuje noční vidění? [2 b] 
Struktura se jmenuje tapetum lucidum. Nachází se v oku až za sítnicí a funguje jako odrazivá 
vrstva. Paprsek, který se k ní přes sítnici dostane, je tedy odražen zpět a projde sítnicí 
dvakrát, čímž zvyšuje stimulaci světločivných buněk při sníženém osvětlení. 

U rozdílů mezi lidmi a zvířaty ještě nějaký čas zůstaneme. Tentokrát se zaměříme na 
struktury v sítnici - tyčinky a čípky. Tyčinkami vnímáme především obrysy, čípky barvy. Člověk 
má tři typy čípků, jejichž kombinace mu umožňují vidět barvy. 

7. Jak se liší od člověka složení čípků u psa a u sýkorky? [1 b] 
Pes má na rozdíl od člověka jen dva druhy čípků a vidí převážně v odstínech modré a žluté. 
Sýkorka (a většina ostatních ptáků) má čtyři typy čípků a kromě námi vnímaných barev vidí 
ještě UV záření. 

8. Jaké typy čípků se u člověka zapojí do vidění (vyber 
níže) a jaké existují poruchy barvocitu? [2 b] 

 a) zelené - zelené čípky 
 b) žluté - červené a zelené čípky 
 c) bílé - všechny (zelené, červené i modré) 
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Nejčastější poruchou je snížená funkce některého typu čípků: 

 Protanomálie - zhoršené vnímání červené barvy 

 Deuteranomálie - snížené vnímání zelené 

 Tritanomálie - snížené vnímání modré 

Dále existují poruchy, při kterých je jeden typ čípků zcela nefunkční: 

 Protanopie: Nefunkčnost červených čípků, člověk nevidí červenou barvu 

 Deuteranopie: Nefunkčnost zelených čípků 

 Tritanopie: Nefunkčnost modrých čípků 

Pouze jeden typ čípků mají lidé trpící monochromázií. Pokud nefunguje žádný z čípků, 
pacient vidí jen odstíny šedi. 
 
Místu, kde z oka vystupuje oční nerv a my tedy v této části nevidíme, se říká slepá skvrna. Ne 
všechna zvířata slepou skvrnu mají, například chobotnice se obejdou bez ní. Jak ale najít tu 
naši slepou skvrnu? 

9. Zavřete si jedno oko, před sebe si dejte papír a udržujte od něj stále stejnou 
vzdálenost. Nakreslete si tečku a otevřeným okem se na ni pořád dívejte. Tužkou se 
začněte od tohoto místa po papíře vzdalovat. Jakmile přestanete vidět hrot tužky, 
udělejte si značku, stejně tak, když hrot opět uvidíte.  Zkoušejte v různých směrech  
a zakreslete tvar svojí slepé skvrny. [1 b] 

V závislosti na osvětlení se mění velikost zornice. Za to zodpovídají svaly musculus sphincter 
pupillae (ten zornici zužuje) a musculus dilatator pupillae (ten zornici naopak rozšiřuje). 

10. Jaký je princip fotoreakce? Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou fotoreakcí? [1 b] 
Fotoreakce je oční reflex, který způsobuje, že při osvitu oka se zúží zornice kvůli zredukování 
množství světla jdoucího do oka. Při přímé fotoreakci reaguje osvícené oko, při nepřímé 
sledujeme tu stejnou odpověď u oka neosvíceného. 

Jedním z nepříjemných problémů, se kterými se můžeme u oka potkat, jsou takzvané 
floatery. Jedná se o produkty metabolismu sklivce, které se pohybují v oku před sítnicí  
a způsobují tak vidění "smítek". O poznání horším problémem jsou zelený a šedý zákal. 

11. Jak se od sebe tyto dva zákaly liší a jak vznikají? [3 b] 
Zelený zákal (glaukom): Následkem zvýšeného nitroočního tlaku je utlačován zrakový nerv, 
který atrofuje. Následkem jsou výpadky zorného pole. Léčí se snížením nitroočního tlaku, 
které však pouze zastaví zhoršování příznaků, původní funkce oka už se neobnoví. 

Šedý zákal (katarakta): Jedná se o zakalení čočky vznikající většinou ve vyšším věku. Vzácně 
se objevuje u novorozenců. Přesná příčina není známá, určitou roli hraje pohlaví, 
metabolické nemoci, kouření nebo užívání některých léčiv. Dá se řešit operativně výměnou 
čočky. 

Oko může být napadeno nejrůznějšími potvůrkami. Jednou z nejčastějších příčin slepoty je 
chronická keratokonjunktivitida způsobená bakterií Chlamydia trachomatis. Ta vytváří na 
spojivce jizvy, kvůli kterým se víčko stáčí dovnitř a poškozuje rohovku. 
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12. V tropické Africe se zase vyskytuje parazit přenášený ovádem, který cizopasí  
v podkoží a v oku. Jak se jmenuje tento parazit a nemoc jím způsobená? [1 b] 

Jedná se o vlasovce očního (Loa loa) a nemoc se jmenuje loalóza.  

13. Věděli jste, že tyčinky a čípky jsou natočené k zadní části oka a světlo k nim doputuje 
až po projití vrstvy jejich nervových spojů? Podělte se o svou oblíbenou zajímavost  
o oku. [1 b] 
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Stanislav Juračka 
 

3. Každý má potenciál. Akční potenciál! 20 bodů

  
V jakékoliv buňce našeho těla probíhá neustále boj. Boj s obyčejnými fyzikálními  

a chemickými zákony. Ty jdou totiž proti řádu a pořádku uvnitř buňky (odborně homeostáza 

= rovnovážný, ustálený stav vnitřního prostředí). Avšak díky milionům letům evoluce živé 

organismy přišli na to, jak se ubránit, a dokonce i jak využít tyto zákony ve svůj prospěch. 

V této úloze se podíváme, jakými mechanismy si buňky udržují stále vnitřní prostředí, jak 

toto prostředí vypadá a k čemu to lze vlastně využít. 

 

Membránový transport 

Jednou z nejdůležitějších struktur buňky je její 

plazmatická membrána. Ta umožňuje to, že je buňka 

uzavřený systém, který může mít jiné chemické složení, 

než má její prostředí. Membrána buňky je různě 

propustná pro různé chemikálie a obsahuje spousty 

různých přenašečů, pump, bran a kanálů. Jejich 

úkolem je neustále propouštět dovnitř a ven různé 

molekuly a tím zajistit stálé prostředí pro buňku.  

 

1. Transport přes membránu lze rozdělit na 

aktivní a pasivní. Čím se tyto dva transporty 

liší? [1 b] 

Na aktivní transport je třeba vynaložit energii. 
Pasivní transport probíhá bez nutnosti dodání 
energie 

2. Mezi pasivní transport řadíme prostou 

difúzi, usnadněnou difúzi a prostup iontovými kanály. Charakterizuj tyto tři 

pasivní transporty. [2 b] 

Prostá difúze: Látka přechází náhodným tepelným pohybem molekul z výchozí 
oblasti, kde je koncentrovanější, do oblasti s nižší koncentrací 
Usnadněná difúze: Přenášená látka se naváže na membránový přenašeč (protein)  
a na druhé straně membrány se zase oddělí po rotaci nebo změně prostorové 
konformace přenašeče 
Prostup iontovými kanály: Specifické kanály (z proteinů), často s pohyblivou 
doménou, umožňující otevírání a zavírání kanálu v odpověď na různé podněty. 

3. Iontové kanály lze rozdělit na další tři druhy. Jak se jmenují a na jaký typ 

podráždění každý z nich reaguje? [2 b] 

Chemicky vrátkované: vazba ligandu na receptorové místo vede k jeho otevření 
Elektricky vrátkované: podnětem je změna membránového napětí 
Mechanicky vrátkované: reagující na pohyb nebo mechanickou sílu 
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4. Mezi aktivní transport řadíme primární aktivní transport a sekundární aktivní 

transport. Vysvětli, jak se tyto dva aktivní transporty liší. [1 b] 

Je-li energie uvolňovaná z ATP spotřebovávána přímo transportní pumpou, jde  
o primární aktivní transport. Jako sekundární aktivní transport je označován 
transport, při kterém je látka čerpána proti elektrochemickému gradientu, ale 
přenašeč sám energii ATP nespotřebovává. Hybnou silou je totiž gradient jiné látky, 
která může projít membránou, ale s tím, že „vezme s sebou“ i dotyčnou látku 
určenou k transportu. Připravení hnacího gradientu však stálo určitou energii, proto 
je to transport aktivní. 

 
Membránový potenciál 
Odlišná koncentrace různých iontů uvnitř buňky a vně buňky způsobuje membránový 

potenciál/napětí. Příroda chce mít totiž vždy všechno nejraději vyrovnané/ideálně 

promíchané. Díky tomu nám zchladne například horký čaj. Přírodě se nelíbí, že čaj, který se 

nachází  

v prostředí o teplotě 20 °C, má teplotu 80 °C. Proto molekuly čaje odevzdávají svoji energii 

molekulám vzduchu až do té doby, dokud se teplota vzduchu a čaje nevyrovná. Stejně se 

přírodě nelíbí, že uvnitř buňky je jiná koncentrace iontů, než je uvnitř. Proto musí buňka na 

udržení rozdílných potenciálů věnovat až 70 % energie. Jedno z možných využití potenciálu je  

i přenos signálu. Membránový potenciál může být buď v klidovém stavu, či v akčním stavu 

 

5. Zaměříme se nyní na Na+, K+ a A- ionty. Na hodnotě membránového potenciálu se 

podílí i další ionty jako jsou Cl- a Ca2+, ale tyto tři nás budou zajímat nyní nejvíce. 

Doplň do tabulky jejich koncentrace uvnitř buňky a vně buňky během klidového 

potenciálu. Co jsou anionty A-? [1 b] 

Iont 
Koncentrace (mmol/l) 

Intracelulární Extracelulární 

Na+ 12 145 

K+ 155 4 

A- 155 7 

tzv. fixní anionty bílkovin, které nemohou opustit buňku 

6. Který mechanismus/buněčný „stroj“ především se stará o neustálou vysokou 

koncentraci K+ a nízkou koncentraci Na+ uvnitř buňky a jak funguje? Co přitom 

spotřebovává? [1 b] 

Na/K pumpa: Vyměňuje 2 kationty draslíku za 3 kationty sodíku. Štěpí přitom ATP. 

Během klidového potenciálu buňky je její elektrické nabití záporné a pohybuje se v různých 

hodnotách v závislosti na druhu buňky okolo -90 až -60 mV. Za zápornou hodnotu může 

především vysoká koncentrace A- iontů, které si buňka vytváří sama. Draslík celkem dobře 

prochází membránou, sodík velice špatně. 

7. Proč nedochází k žádné drastické výměně draslíku, zatímco sodík má obrovskou 

snahu dostat se do buňky? (nápověda: roli tu hrají dvě síly vystupující spolu a 

proti sobě. Které to jsou a jak fungují u K+ a jak u Na+) [2 b] 
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Na+ tlačí hned dvě síly do nitra buňky: síla elektrická (je kladný a uvnitř je záporný 
náboj) a síla koncentrační/chemická (poměr koncentrací je 12:1), ale přitom jej 
membrána nepropouští. Pro K+ platí, že jeho koncentrační nerovnováha je vyvážena 
elektrickými silami (je kladný a vnitřek buňky je záporný) 

Přenos nervového vzruchu 

Vyjasnili jsme si, že prostředí uvnitř a vně buňky je odlišné, že za tento stav mohou struktury 

na membráně buňky, co je to membránový potenciál a jaké ionty a síly ho způsobují. Když 

nyní víme toto, můžeme pochopit, jak funguje nervový vzruch. 

8. Zopakujme si anatomii nervové buňky. Doplň názvy jednotlivých částí. [1 b] 

 

Nyní se už přesuneme k samotnému vedení signálu. Jak již bylo zmíněno, vedle klidového 

potenciálu existuje i potenciál akční. Aby vznikl, musí dostat neuron nejprve signál od 

sousedního neuronu, že má vzniknout. To se děje pomocí takzvaných neurotransmiterů, 

molekul, které se naváží na chemicky vrátkované kanály (mluvíme o nich v první části úlohy). 

Chemicky vrátkované kanály se otevřou a dovolí Na+ iontům proudit dovnitř neuronu. Klidový 

potenciál neuronu je zhruba -65 mV. Pokud se uvolní dostatečné množství neurotransmiterů, 

neurotransmitery otevřou dostatečné množství chemicky vrátkovaných kanálů a ty vpustí do 

neuronu dostatečné množství kladných sodíkových kationtů na to, aby potenciál uvnitř buňky 

překročil takzvané prahové napětí. To odpálí akční potenciál. 

9. Jakou hodnotu má prahové napětí? Jakou strukturu na membráně prahové napětí 

aktivuje? Co má za následek aktivace této struktury? Jak nazýváme tuto masivní 

změnu napětí? [2 b] 

-55 mV; Elektricky vrátkované kanály, propouštějící Na+ ionty; Masivní průnik Na+ 
iontů do buňky a tím masivní zvýšení napětí uvnitř; Depolarizace 

10. Struktury, aktivované prahovým napětím, se řídí podle zákona všechno, nebo nic. 

Co to znamená? [1 b] 

Otevřou se jen pouze po dosáhnutí prahové hodnoty. Jinak se ani trochu neotevřou. 

Po přesáhnutí se otevřou úplně. 

11. Jaká je zhruba hodnota napětí, při které se změna hodnoty zastaví a proč se tak 

stane? [1 b] 
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+40 mV; Kanály pro sodík jsou po přesáhnutí určité inaktivovány. Nejsou uzavřeny, 

jelikož pořád je napětí nad -55 mV, ale ucpány pomocným proteinem.  

12. Jak se vrátí napětí uvnitř buňky zase do své klidové hodnoty? Jak nazýváme tuto 

zpětnou změnu napětí? Co je to hyperpolarizace? [2 b] 

Spolu se sodíkovými kanály se se zpožděním otevírají i kanály pro draslík. Kladná 

hodnota uvnitř buňky nutí draslíky opustit buňku a s mizejícími kladnými kationty 

draslíku klesá i napětí uvnitř buňky. Taktéž pracují naplno Na/K pumpy, které vymění 

tři kladné ionty za dva kladné ionty a tím taktéž snižují napětí; Repolarizace; Korekce 

je natolik silná, že se záporná hodnota chvilkově dostane do hodnoty ještě nižší, než 

je její klidová hodnota. To nazýváme jako hyperpolarizace. 

13. Jak nazýváme dobu, která musí uplynout, aby mohli být struktury znovu 

aktivovány? [1 b] 

Refrakterní perioda 

 

 

 

Akční potenciál se řítí neuronem jako vlna. Postupně se aktivují další a další struktury z otázky 

číslo 9 a díky mechanismu z otázky číslo 11 proudí jen jedním směrem. Některé nervové 

buňky mají ještě jednu speciální strukturu, díky níž mohou přenos akčního potenciálu urychlit. 
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14. Jak nazýváme tyto struktury? Jak fungují v urychlení akčního potenciálu? [2 b] 

Myelinová pochva s Ranvierovy zářezy. V Ranvierových zářezech je totiž díky tenké 

membráně soustředěna většina iontů, protože kladné ionty se snaží dostat do buňky  

a záporné ven z buňky. Tam kde je neuron obalen myelinem je menší množství iontů, 

a proto i depolarizace těchto oblastí je snadnější. Díky tomu to téměř vypadá, že 

signál přeskakuje mezi jednotlivými pochvami. Signál, zde však ztrácí na síle. Ale díky 

Ranvierově zářezu, kde je velké množství iontů, se zase zvýší. 

Nakonec akční potenciál doputuje na konec neuronu, aktivuje uvolnění neurotransmiterů  

a celý děj se opakuje v sousedním neuronu. Různé neurony mohou být různě aktivovány. 

Některé potřebují na aktivaci více stimulů z více neuronů, protože potřebují otevřít více 

otevřených kanálků na odpálení akčního potenciálu. Některým zase nestačí pouze jeden 

signál, ale více signálů v rychlém sledu za sebou. A ne všechny neurotransmitery způsobují 

otevření kanálů pro sodík. Některé například způsobují otevření kanálů pro Cl- anionty, což 

způsobuje ještě větší pokles celkového napětí buňky a díky tomu je třeba více sodíku, který by 

dokázal změnit napětí v buňce na prahové. 

V podstatě však docházíme k zajímavému zamyšlení. Lidský mozek v podstatě funguje stejně 

jako počítač. Ten funguje v binární soustavě. Buď dostane signál, nebo nedostane signál. 

Stejně tak neurony jsou buď v akčním, nebo klidovém potenciálu. A i přes v podstatě 

jednoduchý systém vysílání, či nevysílání signálů, mozek dokáže vykonávat obrovsky 

komplexní operace, jako jsou instinkty, učení, orientace, paměť, emoce a city. Toto 

uvědomění nám ukazuje, jak neuvěřitelně fascinující a komplexní orgán, mozek, vlastně je. 
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doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. 

Docent Babica patří mezi přední vědce a pedagogy centra RECETOX na 
Masarykově univerzitě. Spolupráce s naším seminářem ho baví a velmi 
se těšil na vaše odpovědi v minulé sadě. A tak se rozhodl vám zas o 
kousek víc přiblížit svou práci.  

Z minulé sady již víte, že mezi hlavní oblasti jeho výzkumu patří sinice  
a jejich metabolity a že k jejich zkoumání využívá moderní metody 
molekulární a buněčné biologie a nějaké cool zobrazovací a kultivační 
techniky. No jo, ale co to vlastně znamená? 
 
Máte-li jakýkoli dotaz nebo komentář pro pana docenta, neváhejte a klidně napište Zuzce 
Novákové a ona již zajistí, aby se k němu všechny vaše dotazy a postřehy dostaly. (pozn. red.) 

4. Kmenové buňky v toxikologii 20 bodů 
 

Jak jistě víte, při oplození dojde ke splynutí spermie a vajíčka. Ze dvou pohlavních buněk tak 
vzniká zygota. A ta v sobě ukrývá kompletní genetickou informaci nového jedince.  

1. Jakou délku má lidská DNA? [1 b] 2-3 metry 

Zygota obsahuje jakýsi recept, jak vybudovat celý organismus. Soubor v DNA zapsaných  
a nastavených instrukcí, podle kterých dojde procesem „samouspořádávání“ k postavení těla 
jedince s tím správným počtem končetin nebo tělních segmentů. Tyto pokyny v DNA 
rozhodují, zda bude mít na zádech lví hřívu, lesklé krovky, černobílé pruhy, křídla nebo 
mnohoúhelníkové fleky. Zda bude mít nohy zakončené kopytem nebo přísavkami. Zda budou 
jeho vlasy husté a kadeřavé nebo budou jeho hlavu pokrývat šupiny. Geny, poskládané jako 
korálky na šňůrce, představují sadu lokálně aplikovaných pravidel, podle kterých se řídí 
jednotlivé buňky, jejich chování a podoba. Pečlivým a opakovaným následováním těchto 
instrukcí, modulovaných signály z okolních buněk i z prostředí, se buňky vyvíjejícího 
organismu postupně dělí, řízeně odumírají a rozrůzňují (diferencují). Aniž by to věděly a 
následovaly nějaký globální plán, přesto tyto procesy rozhodují nejenom o tom, jak bude 
organismus vypadat, ale i to, jak bude řízen, kdy bude dospívat, kdy metamorfovat a kdy a 
jak se bude rozmnožovat, neboli jak bude tato informace přenesena do další generace. 

A tento manuál je při každém buněčném dělení pečlivě namnožen a zkopírován do nově 
vzniklé buňky. A právě proto, se tento návod dostane do každé buňky ve vašem těle, z jedné 
původní zygoty prakticky do všech jejich potomků. 

1. Kolik buněk přibližně tvoří lidské tělo? [1 b] 37,2 x 1012 

Ačkoli DNA recept nese každá buňka, schopnost vybudovat celý organismus od základu má 
jen několik málo vybraných buněk na začátku embryonálního vývoje. Jsou to totipotentní 
(český překlad by mohl být všehoschopné) kmenové buňky. Totipotentní kmenové buňky 
existují jen během prvních několika dělení, než dochází k jejich rozrůznění na dva další 
klíčové typy kmenových buněk, které vytvářejí strukturu na obrázku. 
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2. Pojmenujte, co je na obrázku, doplňte názvy struktur a napište, co vznikne z buněk na 
obvodu? [2 b] 

 

 

 

 

Buňky vnitřní buněčné hmoty jsou tzv. embryonální kmenové buňky, které bývají označovány 
jako pluripotentní (jsou pořád schopné mnohého, ale již nejsou totipotentní). Tyto buňky se 
vyznačují tím, že mají schopnost diferencovat do buněk 3 zárodečných listů, z kterých se 
během ontogeneze vytvářejí naše těla. Potomci pluripotentních buněk postupně dále 
diferencují a stále více specializují. K některým pokynům zapsaným v DNA ztrácejí přístup, 
jiné instrukce se naopak nově aktivují. Epigenetickými mechanismy dochází k regulaci genové 
exprese, některé geny jsou „vypínány“, jiné „zapínány“. V důsledku toho se z pluripotentních 
buněk stávají buňky multipotentní, oligopotentní, progenitorové… až konečně zralé, 
terminálně diferencované buňky. 

3. Doplň názvy 3 zárodečných listů a příklady tkání, které z nich vznikají [3 b] 

 

embryoblast 
(inner cell mass) trofoblast → placenta 

dutina blastocysty 
(blastocoel) 

blastocysta 
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Ale výše uvedený obrázek je jen značným zjednodušením toho, jak vypadal váš prenatální 
vývoj. V lidském těle najdete mnoho typů buněk. 

4. Kolik existuje v lidském těle typů buněk? [1 b] až 200 typů 

A kde k tomu člověk vlastně přijde? Ontogeneze je pečlivě řízený proces. Proteiny, které 
působí jako transkripční faktory, to znamená, že zapínají/vypínají transkripci daných genů, 
určují, kdy a kde se budou dané geny exprimovat. No a výsledkem genové exprese jsou opět 
proteiny. A takto se buňky ovlivňují, posílají si signály a příkazy a důležitou zpětnou vazbu, až 
společně vytvoří něco tak komplexního, jako je lidské tělo. 

Diferenciace buněk je složitý proces a k jeho pochopení vám může posloužit tzv. epigenetická 
krajina. Představte si embryonální kmenovou buňku, jak stojí na vrcholu obrovského pohoří, 
jehož povrch rozhoduje, kterou cestou se skutálí dolů. Jenže to pohoří se skládá z obrovských 
horských masívů, ty masívy z jednotlivých hor, ty hory pak z dílčích kopců a vrcholků a mezi 
nimi sbíhají dolů svahy a žebra, které oddělují jednotlivé žlaby s horskými potoky. A protože 
naše embryonální kmenová buňka má mnoho možností, kterým údolím se kutálet, výsledný 
obrázek by mohl vypadat asi takto: 

 

5. Kdo je autorem myšlenky o epigenetické krajině? [1 b]  
Conrad Hal Waddington (1905-1975) 

Sám autor ovšem nechtěl jen zajímavým způsobem zakreslit hierarchii buněčných typů, ale 
chtěl vyjádřit, že vnik hřbetů a údolí ovlivňuje také okolí, ve kterém se organismus vyvíjí. 
Takže ačkoli je v každé kmenové buňce zapsaný přesný manuál na výrobu celého organismu, 
výsledná podoba je vždy ovlivňována i faktory prostředí. Pokud se na tedy na jeho 
epigenetickou krajinu podíváme podrobněji, vypadala by asi takto: 



 

 
Ročník 3 

  Sada 4 

6. Vyjmenujte alespoň 6 faktorů (můžete být i velmi konkrétní), které mohou negativně 
ovlivnit vývoj embrya. [3 b] 
Fyzikální faktory (záření, teplota), chemické faktory (kouření, drogy, alkohol, léky jako 
antibiotika či cytostatika, těžké kovy, …) biologické faktory (viry, nemoci matky jako 
např. cukrovka)  

7. Kmenové buňky charakterizují dva anglické pojmy: self-renewal and plasticity. 
Dokázali byste je vlastními slovy popsat v češtině/slověnštině? [1 b] 
Self-renewal = schopnost sebeobnovy, výsledkem dělení je jedna buňka 
diferencovaná a jedna s původními vlastnostmi 
Plasticity = schopnost diferencovat do různých typů buněk 

Embryonální kmenové buňky (ESC z anglického embryonic stem cells) již po několik desetiletí 
poutají pozornost vědců, ale jejich získávání, byť pro vědecké účely, podléhá přísným 
pravidlům (například není dovoleno jejich využití patentovat) a není zrovna jednoduché. 

8. Uveďte alespoň 3 nevýhody používání ESC. [1 b] 
Dojde ke zničení embrya (potenciálně vyvíjejícího se života = etické ohledy), buňky 
z embryoblastu (ICM) lze odebírat jen do určitého stádia (časové omezení), finanční 
náročnost, malá dostupnost (omezený počet dárců). 

Proto může být pro vědce jednodušší pracovat s tkáňově specifickými kmenovými buňkami. 
Ty se nacházejí v těle po celý život, jsou zpravidla multi- nebo oligopotentní a slouží k obnově 
daných tkání. 

9.  Které tkáňově specifické kmenové buňky se dnes běžně používají v terapii? [1 b] 
Např. kmenové buňky z kostní dřeně. 

Tyto kmenové buňky mají sice menší schopnost proliferace a plasticity, přesto stále můžou 
diferencovat do několika typů. Navíc jejich sníženou schopnost proliferace mohou být vědci 
schopni kompenzovat. Pokud zrovna nechtějí pracovat s nádorovými kmenovými buňkami 
(ano, i kmenové buňky, které zajišťují obnovu vašich orgánů, mohou onemocnět rakovinou), 
mohou zdravé kmenové buňky imortalizovat. To se dnes běžně provádí pomocí virů nebo 
třeba zvýšením exprese telomerázy. 
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10. Vysvětlete podstatu této metody (můžete využít své poznatky z 1. sady). [1 b] 
Zvýšená exprese enzymu telomerázy vede k obnově telomer na konci chromozomů. 
Zkracování telomer je znakem senescence buňky, neboť při každém dělení dojde k jejich 
zkrácení. Po určitém počtu dělení jsou již telomery tak krátké, že buňka sama zahájí 
apoptózu. A právě prodlužování klíčových telomer působením telomerázy tento děj 
obchází a zajišťuje buňce jakousi nesmrtelnost. 

A právě takto immortalizované jaterní kmenové buňky využíváme v našem výzkumu, když 
zkoumáme vliv sinicových toxinů na jaterní buňky. Tyto tkáňově specifické kmenové buňky 

jsou nediferencovanými prekurzory hepatocytů, které se při kultivaci v jednoduché vrstvě 
buněk na dně plastové kultivační lahvičky naplněné speciálním médiem, kde se dokáží 
spořádaně a neúnavně dělit, avšak nenacházejí v takovém prostředí potřebné signály k tomu, 
aby zapnuly příslušné geny a dozrály v lidský hepatocyt se vším všudy. Díky tomu můžeme 
tyto buňky snadno dlouhodobě kultivovat a množit pro potřeby nejrůznějších experimentů. 

Jenže takto kultivované buňky pochopitelně postrádají důležité vlastnosti hepatocytů, které 
by je činily citlivými vůči působení známých hepatotoxinů, jako je sinicový toxin microcystin. 
Jak nám tedy mohou pomoci v toxikologickém výzkumu? Ukázalo se, že stačí jednoduchý 
trik. Buňky rostoucí v jednoduché vrstvě na plastu přeneseme do prostředí, které jim umožní 
vytvořit mnohobuněčnou trojrozměrnou strukturu. Vzpomínáte ještě na vyvíjející se 
organismus, „samouspořádávání“, lokálně aplikovaná pravidla a faktory, které buňce říkají, 
jaké geny má vypnout a jaké zapnout? V tomto případě to funguje - imortalizované jaterní 
kmenové buňky se zformují do trojrozměrného útvaru, ve kterém se při dosažení určité 
velikosti spořádaně přestanou dělit. Na rozdíl od plastové lahvičky jsou spolu v těsném 
kontaktu, propojené mezibuněčnými mezerovými spoji, prostory mezi sebou navíc ochotně 
vyplní proteiny extracelulární matrix. Uvnitř struktury se vytváří gradient živin, růstových 
faktorů i kyslíku. To všechno poskytuje kmenovým buňkám ty správné signály, aby se 
kutálely epigenetickou krajinou až do „Údolí Hepatocytů“.  
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microcystin-LR kontrola 

A co se stane, když se po této proměně potkají s nepřítelem hepatocytů, microcystinem? 
Názorně to lze vidět na následujících fotkách z mikroskopu (jaterní buňky po působení 1 µM 
koncentrace microcystinu): 
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Výše uvedené fotografie byly pořízeny v režimu bright field. Dnešní zobrazovací techniky již 
ale často využívají různých fluorescenčních barviv, která umožnují zviditelnit jednotlivé 
buněčné struktury nebo procesy. Víte, že sféroidy na následujících snímcích byly obarveny 3 
barvivy: Calcein-AM, propidium jodid a Hoechst. 

       

11. Určete, který snímek zachycuje kontrolní a který exponovanou variantu a uveďte 
vysvětlení. [2 b]  

Kontrola je vlevo. Calcein-AM ukazuje integritu membrán. Původní molekula komplexu 
Calcein-AM volně prochází lipidickou membránou, je štěpena esterázou a vzniká spíš 
hydrofilní silně fluorescenční produkt, který jen zdravé buňky dokáží udržet uvnitř. 
Propidium jodid zase vstupuje jen do mrtvých buněk, ukazuje tedy cytotoxicitu. Barvivo 
Hoechst se naopak váže na DNA, ukazuje tedy jádro a jeho integritu. 

Naše experimenty tedy ukázaly, že hepatocyty diferencované z kmenových buněk 
a kultivované jako 3D sféroid jsou mnohem citlivější vůči působení toxické látky a že tento 
způsob kultivace je tedy mnohem relevantnější jak pro testování toxicity, tak např. pro vývoj 
léčiv. 

Od sféroidů je to už jen kousek (a přeci obrovský skok) k organoidům (malým uměle 
vypěstovaným orgánům), které by ještě víc odpovídaly situaci v organismu. Snaha nahradit 
testování na zvířatech, ale na druhou stranu dosáhnout alespoň jakési komplexnosti 
organismu, vyústila v projekty jako např. Body on a chip. Čip o velikosti podložního sklíčka 
nese skupiny různých buněk, které jsou propojeny mikrofluidním systémem, aby tak spolu 
mohly komunikovat. Ano, vždy zde bude docházet k jistému zjednodušení, ale jak se ukázalo, 
buňky rostoucí ve 3D struktuře se chovají zcela jinak než buňky kultivované v jedné vrstvě.  
A když takovéto shluky buněk ještě propojíte s jejich sousedy a umožníte jim komunikovat, 
významně se posunete směrem k reálné situaci v organismu. Zní vám to jako hudba 
budoucnosti? Pak mrkněte sem: TED talks.  

Kmenové buňky tedy umožňují vědcům vypěstovat si in vitro pomocí správné kombinace 
transkripčních faktorů skoro jakýkoli typ buněk, který potřebují. Ale úlohu o kmenových 

Calcein-AM 
Propidium 
Hoechst 

https://www.youtube.com/watch?v=CpkXmtJOH84
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buňkách nelze zakončit jinak než zmínkou o držiteli Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, 
který byl v r. 2012 oceněn za průlomový objem. 

12. Co tento japonský vědec a jeho spolupracovník dokázali a jaké můžou být důsledky 
tohoto objevu pro medicínu či lidstvo obecně? [2 b]  

Panové Yamanaka a Gurdon dokázali vrátit kuličku zpět na kopec a spustit ji jiným údolím. 
Jinými slovy dokázali dediferencovat specializovanou buňku zpět do stádia pluripotentní 
kmenové buňky. Za použití transkripčních faktorů se jim navíc toto přenastavení povedlo jak 
v myších, tak v lidských buňkách. Vznikly tak indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC 
= induced pluripotent stem cells), které svými vlastnostmi připomínají embryonální kmenové 
buňky, vám již známe ze stádia blastocysty. 
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Júlia Kováčová 

English bonus: GMOs in our households 20 points 
 
 

Genetically modified sounds quite scary. One imagines apple-tasting tomato at best, three-
eyed blue fur bloodthirsty monsters, global plague spreading from labs after some terrible 
accident with viruses at worst. Or even worse? 
Even though it sounds like dark (or maybe bright) future for our grandkids to tackle, 
genetically modified organisms are already here for years. They even found their way to our 
homes, they sneaked in quite easily – through our shopping bags.  
 

1. What GMOs and GMO products can we found in our households nowadays? State 

three examples, at least one of them non-food. [3 p] cotton shirt, tomatoes, rice 

2. If you were in chargé of shopping in your household, would you avoid buying GMO 

products? Explain your opinion briefly.  [2 p]  

GMOs are quite scandalous when put to food marker, however, their main value for 
humanity is manifested elsewhere, where nobody has any objections – pharmaceuticals. 
Inserting a gene for some protein into a low-maintenance/high productivity organism such 
as bacteria is a quite convenient way of manufacturing of such protein. Until methods of 
genetic engineering were introduced, many for some people vital substances like insulin had 
to be harvested from animals. Substances were thus expensive and for many patients 
unaffordable.  

3. What organism and method are used to produce insulin now? [1 p] Escherichia coli, 

recombinant DNA technology 

4. What other medical substances are produced in GMOs? State three examples. [3 p] 

HGF, blood clotting factor, heparin 

End of the last year has been marked by shocking news - a scientist in China claimed to have 
created the world’s first genetically edited babies, in a potentially ground-breaking and 
controversial medical first. If true, it would be a profound leap in science and ethics. This 
kind of gene editing is banned in most countries as the technology is still experimental and 
DNA changes can pass to future generations, potentially with unforeseen side-effects. Many 
mainstream scientists think it is too unsafe to try, and some denounced the Chinese report 
as human experimentation.  

5. Give us your thoughts on the manipulation of the human genome. Should or 

shouldn’t we try? Why? [2 p]  

Genetic engineering as we know it has been developed just a few decades ago, however, 
humankind has been trying for thousands of years to make the crops more resilient and 
productive.  

6. What is the oldest method of intentional genetic modifications performed by 

humans? [1 b] plant breeding 
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7. What are the principle of this method and some of its pros and cons? [2 p] selection 

by crossing, pros – relatively risk-free, cons – random mixing of genetic material in 

every generation can cause loss of preferred combinations of traits 

Common wheat (Triticum aestivum) as a main source of nutrients for us has been around for 
millennia. But it didn´t look like what we grow and bake our bread from today. Its evolution 
has been intricate and very, very long until it got to the point of beautiful golden spikelet full 
of grains. Try to fill the lines in a genealogical tree of wheat´s ancestors. 

8. Try to fill in the lines representing common wheat’s ancestors and their crossing in 

the evolution of wheat. [4 p]  

 
 

Notice that modern wheat is not diploid (2N), containing half of the genome from father and 
a half from mother plant as one would expect from the well-behaved crop. Due to the 
crossing of different subspecies of wheat, it gained some extra genomes.  

9. How is this state generally called in genetic jargon? [1 p] polyploidy 

10. What is the equivalent of this term for a situation when an organism has six “doses” 

of genetic information? [1 p] hexaploidy 


