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Daniel Pluskal (e-mail: daniel.pluskal@recetox.muni.cz) 

1. I řekla bakterie: „Budiž světlo!“   20 bodů 

Je klidná teplá noc, jižní Pacifik. Vánek stěží fouká a vlnka se přelévá přes vlnku. Ale dole 

v hlubinách, kde je voda mrazivá a kam se ani měsíční světlo nedostane, bývají klid a ticho jen 

zřídkakdy známkami bezpečí. Nic, co zde žije, si nemůže být jisté, zda se dočká dalšího dne. 

Zbloudilá rybka se ponořila příliš hluboko a zastihla ji noc. Rychle plave a pátrá přitom po 

jakékoliv stopě světla. A najednou ho spatří. Bludné světýlko. Mohly by to být sluneční paprsky, 

její záchrana? Jistěže to není slunce. Rybka byla neopatrná a přeplavala tenoučkou linii, hranici, 

na které se z predátora stává kořist. Zablýskly se děsivé čelisti… A jejich majitel, hlubokomořský 

ďas, se tak dožije dalšího dne. 

V průběhu staletí evoluce se některé organismy, například ďasové, světlušky, korýši a další, 

naučily využívat velice výjimečnou schopnost, která jim pomáhá efektivně lovit, prchat 

z nebezpečných situací, komunikovat nebo například hledat partnera. Touto schopností je 

tzv. bioluminiscence – schopnost vytvářet vlastní světlo jako produkt specializované 

biochemické reakce. 

 Bioluminiscence je rozšířená 

v téměř všech druzích organismů, od 

bakterií přes prvoky a žahavce až po 

hmyz, měkkýše, kroužkovce nebo 

ryby, v přírodě však dosud nikdy 

nebyla objevena v rostlinách. Přesto 

se ale můžete dočíst o zelenozlatě 

světélkujícím mechu dřípovičníku 

zpeřeném (Schistostega pennata) 

lidově nazývaném „skřetí zlato“. 

Vysvětlete, na jakém principu je 

založeno světélkování dřípovičníku 

a zdůvodněte, proč je nesprávné 

tento jev označovat jako 

bioluminiscenci. [2 b] 

Dřípovičník je fotosyntetizující organismus, který se částečně přizpůsobil pro život 

v temnotě. V jeho prvoklíčcích se nacházejí zvětšené buňky, které fungují jako 

čočky. Tyto buňky jsou specializované pro koncentrování, zaostřování 

a pohlcování toho mála světla, které dopadá do škvír ve skalách, na stěny 

jeskynních vstupů a dalších temných míst, kde tak dřípovičník může prosperovat. 

Protože však zelené světlo není pro fotosyntézu využitelné, není buňkami 

pohlcováno, a po svém zkoncentrování se opět odráží v podobě jasně zelených 

odlesků. 

Obrázek 1: Dřípovičník zpeřený (Schistostega pennata) 
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„Světélkování“ dřípovičníku nelze označit za pravou bioluminiscenci, protože 

tento mech sám vlastně žádné světlo nevyrábí; „bioluminiscence“ dřípovičníku na 

rozdíl od pravé bioluminiscence není založena na enzymatické reakci a jedná se 

o jev čistě fyzikální. 

Za mnoha fyziologickými reakcemi stojí a za nitky tahají nejefektivnější biologické nástroje na 

světě: enzymy. Průměrný organismus si těchto nástrojů vyrábí na třináct set různých druhů 

a každý z nich slouží k něčemu jinému – trávení, dýchání, vnímání... Není proto divu, že 

i bioluminiscence je dílem enzymů, které se nazývají příhodně luciferázy (z latinského lucifer 

= světlonoš). Ale stejně jako nerozsvítíte žárovku bez elektřiny, i luciferázy potřebují nějaký 

zdroj energie. V případě luciferáz jím je mimořádně energeticky bohatá sloučenina, 

tzv. luciferin, který pro luciferázu funguje jako palivo. Jakmile nastane pravá chvíle, luciferáza 

začne luciferin rozkládat, čímž se obrovské množství nastřádané energie uvolní a vyzáří 

v podobě jasného světla. Tento proces je zároveň extrémně efektivní: zatímco v případě běžné 

žárovky se na světlo přemění jen asi 5 % dodané energie a zbylých 95 % se promrhá jako 

nežádoucí teplo, v případě bioluminiscence je tomu přesně naopak; není proto divu, že se 

luciferázami produkované světlo tituluje jako světlo studené. 

 V přírodě se kromě luciferázové bioluminiscence vyskytují i bioluminiscenční 

systémy založené na tzv. fotoproteinech (takovým fotoproteinem je například 

aqueorin zodpovídající za světélkování medúzy Aqueorea victoria). Jaký je rozdíl 

mezi luciferázou a fotoproteinem? [2 b] 

Zatímco luciferázy jsou klasicky fungující enzymy přizpůsobené pro reakci 

přeměny luciferinu, fotoproteiny v sobě kromě tohoto zahrnují i další funkce, jako 

například stabilizaci luciferinu, napojení bioluminiscence na nervovou soustavu 

a další, a zároveň se od luciferáz liší i svým mechanismem účinku – zatímco 

luciferáza cyklicky váže luciferin, katalyzuje jeho přeměnu, vyzáří foton a uvolní 

produkty reakce, fotoproteiny po navázání luciferinu čekají na podnět organismu 

(často vyplavení vápenatých kationtů), a po své aktivaci katalyzují přeměnu pouze 

jedné molekuly luciferinu a pro další činnost musí být regenerovány a opětovně 

aktivovány. 
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Pro bioluminiscenční systémy neexistuje žádný 

společný evoluční předek. Schopnost 

bioluminiscence se v přírodě nezávisle vyvinula 

alespoň čtyřicetkrát, kdy zpravidla docházelo 

k přizpůsobení enzymů původně vůbec 

nesouvisejících s emisí světla pro zpracování 

exotických, ale energií nabitých látek, které byly 

předchůdci světélkujících organismů v hojném 

množství přijímány například potravou. Proto dnes 

známe poměrně málo druhů luciferinů (které byly 

vždy typické pro dané životní prostředí), avšak 

obrovské množství nepříbuzných luciferáz, které si 

tenhle nebo támhleten organismus vyrobil. 

Důsledkem je to, že přestože je zpracovávaný 

luciferin stejný, může být i blízce příbuznými 

organismy zpracováván různými mechanismy 

a výsledkem může být dokonce i jinak barevné 

světlo.  

 Jak se jev popsaný v minulém odstavci (nezávislá evoluce podobného znaku 

u nepříbuzných druhů) nazývá? Uveďte dva další příklady výskytu tohoto jevu 

v přírodě. [1 b] 

Jev nezávislé evoluce stejného nebo podobného znaku u nepříbuzných organismů 

vlivem podobného selekčního tlaku se v evoluční biologii označuje termínem 

konvergence.  

Typickým příkladem tohoto jevu je konvergentní evoluce kytovců a ryb, kdy 

kytovci, byť jsou to savci, mají ploutve a rybí tvar těla; u kytovců došlo také ke 

konvergentní evoluci schopnosti echolokace společně s netopýry. Dalšími příklady 

mohou být nezávislý vývoj komorového oka hlavonožců, obratlovců a žahavců, 

evoluce schopnosti létat u netopýrů, ptáků a hmyzu, vznik protistojných palců 

u primátů a pand a také mnohé další. 

 

 V následujícím grafu jsou v náhodném pořadí vynesena emisní spektra 

bioluminiscence světlušky Photinus pyralis, larvy brouka čeledi Phengodidae, 

kovaříka rodu Pyrophorus a bakterie Vibrio harveyi. Na základě fotografií těchto 

organismů, které máte k dispozici pod grafem, rozhodněte, které emisní spektrum 

odpovídá bioluminiscenci kterého z organismů. [4 b] 

Obrázek 2: Světélkující medúza Aqueorea 

victoria 
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Barva viditelného světla závisí samozřejmě na jeho vlnové délce. Bioluminiscence 

však nikdy není tvořena jedinou vlnovou délkou fotonů, a proto pro její 

charakterizaci využíváme emisní spektra. Barvu záření charakterizovaného 

daným emisním spektrem nikdy nemůžeme určit přesně (barva je přeci jenom 

jakousi subjektivní interpretací vlastností do oka přilétajících fotonů naším 

mozkem), v případě jednoduchých spekter však lze odhadnout na základě toho, 

kterých fotonů se ve spektru vyskytuje nejvíc – tedy vlnové délky píku emisního 

spektra. Emisní spektra A-D v zadání dosahují maxima při vlnových délkách 

přibližně 490, 530, 570 a 600 nm a odpovídají tak viditelnému světlu modré (A), 
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zelené (B), žluté (C) a oranžové (D) barvy. Na základě porovnání této informace 

s fotografiemi lze usoudit, že emisní spektrum A patří bioluminiscenci V. harveyi, 

spektrum B patří larvě brouka čeledi Phengodidae, spektrum C světlušce P. pyralis 

a konečně spektrum D kovaříkovi rodu Pyrophorus. 

 Navzdory zmíněným odlišnostem mezi bioluminiscenčními systémy mají bez 

výjimky všechny luciferázy i fotoproteiny napříč všemi organismy jeden společný 

znak, co se týče chemického mechanismu reakce, při které dochází k rozkladu 

luciferinu za emise světla. Co je tímto společným znakem? (Nápovědou vám může 

být srovnání reakcí katalyzovaných luciferázami z významně nepříbuzných 

organismů zpracovávající odlišné luciferiny, např. Renilla reniformis, Photinus 

pyralis a Vibrio harveyi.) [3 b] 

Ať už se jedná o luciferázu z bakterie, houby, hmyzu, žahavce či jakéhokoliv jiného 

organismu, pro přeměnu luciferinu a emisi světla je vždy zapotřebí molekulární 

kyslík. Přeměna luciferinu luciferázou je vždy reakce oxidativní, kdy dochází 

k zabudování atomu kyslíku do molekuly luciferinu za vzniku tzv. oxyluciferinu. 

Navzdory tomu, že různé luciferázy vzájemně nemají prakticky nic společného, 

vždy se bude jednat o enzym spadající do třídy oxidoreduktáz resp. skupiny 

monooxygenáz. 

Světélkující organismy pro bioluminiscenci nalezly velice široké a pestré spektrum využití. 

Mořští ďasové mají světelný orgán jako lampionek na prodlouženém paprsku své hřbetní 

ploutve a využívají bioluminiscenci jako návnadu pro svoji nic netušící kořist. Světlušky 

světluškují, aby signalizovaly potenciálním partnerům, že jsou připraveny pro námluvy 

a páření. A například některé olihně světélkují paradoxně proto, aby se před predátorem 

ukryly; světelné orgány mají po obvodu těla a pokud je predátor pod nimi, světlo olihně velmi 

dobře splývá se slunečním nebo měsíčním světlem přicházejícím od hladiny a oliheň je tak 

prakticky neviditelná. 

 Podobně jako zmíněné olihně 

využívají bioluminiscenci ke svému 

maskování a úniku před predátorem 

také drobní korýši rodu Vargula, 

titulovaní příznačně jako „mořské 

světlušky“. Tyto organismy ale 

narozdíl od všech ostatních 

světélkujících organismů 

bioluminiskují velice kuriózním 

způsobem. V čem je bioluminiscence 

korýšů rodu Vargula unikátní? 

(Nápovědou vám budiž srovnání Obrázek 3: Mikroskopický světélkující korýš Vargula 

hilgendorfii 
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fotografie tohoto drobného korýše s obrázky bioluminiscenčních organismů 

v úkolu 4.) [3 b] 

Na rozdíl od ostatních bioluminiscenčních organismů, v případě „světélkujících“ 

korýšů rodu Vargula nevzniká světlo uvnitř jejich těl. Tito korýši využívají 

bioluminiscenci podobně jako hlavonožci inkoust; když přijde čas, celé hejno 

třímilimetrových korýšů vypustí jak luciferin, tak luciferázu do mořské vody, čímž 

okolo sebe vytvoří hypnotizující a stále se pohybující oblak zářivě modrého světla. 

Historická perlička: protože že luciferin a luciferáza se v těle těchto korýšů nikdy 

nesetkají, mohou být jejich těla vysušena a určitou dobu skladována. Tohoto 

využívali japonští vojáci za druhé světové války, kterým tak tito korýši sloužili jako 

takové bio-glowsticky produkující tlumené světlo pro čtení map. 

 Také bakterie Vibrio harveyi využívá svoji bioluminiscenci velice kreativně, 

analogicky k situaci, kdy by si s sebou rostlina nosila lampičku, aby mohla 

fotosyntetizovat i v noci. Této bakterii slouží bioluminiscence mimo jiné jako zdroj 

vnitřního světla pro pohánění tzv. fotoreaktivace. Stručně popište proces 

fotoreaktivace a objasněte, proč je tento proces zvýhodňující pro přežití. [2 b] 

Ozáření organismu ultrafialovým zářením způsobuje poškození DNA. V jejím 

řetězci dochází ke vzniku dimerů thyminu, které mohou způsobit zlomy DNA, 

bodové mutace a další abnormality, jejichž následkem může být smrt buňky anebo 

vznik nádoru. Fotoreaktivace je jedním ze způsobů, kterými se organismy s účinky 

UV záření vyrovnávají. Tento proces je založen na funkci enzymu fotolyázy, která 

se může na thyminové dimery vázat a štěpit je. Protože však štěpení thyminového 

dimeru vyžaduje velké množství energie, musí se fotolyáza nějak „nabít“, k čemuž 

využívá viditelné světlo a její aktivita je tak na něm závislá. 

Bioluminiscence se díky své unikátnosti nejednou zapsala i do světské historie. Traduje se, že 

právě bioluminiscence je důvodem pro to, že zatímco na Jamajce se dnes mluví anglicky, na 

Kubě je úředním jazykem španělština. V době válek koloniálních velmocí v Karibiku mělo 

britské královské loďstvo provést noční útok na Kubu tehdy ovládanou Španěly. Jakmile se 

však setmělo, námořníci na břehu spatřili stovky a tisíce jasných světel. Britové s takovou 

španělskou přesilou nepočítali; útok byl zděšenými veliteli odvolán a loďstvo se raději 

přesunulo dále na jih, kde úspěšně dobylo Jamajku, aniž by kdokoliv tušil, že za tuto náhlou 

změnu plánů nemohli dobře připravení Španělé, nýbrž tisíce bioluminiscenčních kovaříků 

kukujo. Bioluminiscence se však přičiněním člověka může stát ale také prokletím. Ryby rodu 

Photoblepharon mají pod svýma očima velké světelné orgány, které využívají pro zmatení 

predátorů při úhybných manévrech: světélkující ryba plave ve tmavé vodě, láká predátora, 

který pohyb ryby předvídá, ale ryba v poslední chvíli zároveň skryje světelné orgány a prudce 

změní směr. Kvůli jejich světélkování však byla během arabsko-izraelských válek celá hejna 

těchto ryb zničena ponornými výbušninami, protože jejich svit byl snadno zaměňován za útok 

nepřátelských žabích mužů. 
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Bioluminiscence dnes již má své nezastupitelné 

místo v přírodních vědách a medicíně. 

Luciferázy je totiž možné použít pro 

monitorování genové exprese, procesu, kdy je 

informace uložená v genech převáděna na 

reálný produkt. Takto je možné pozorovat 

vývoj infekcí, stav tkáně při transplantaci, při 

indikaci v toxikologii, při genové terapii, při 

diagnostice virových onemocnění nebo třeba 

monitorování vývoje nádorů. Luciferázy lze 

také využít jako alternativu k ve vědecké praxi 

běžně využívanému značení, které se obyčejně 

provádí pomocí fluorescenčních nebo 

radioaktivních značek, sledování interakce biomolekul, zjišťování sekvence DNA a mnohému 

dalšímu. 

 V současné době je jedním z technologicky nejvýznamnějších bioluminiscenčních 

enzymů luciferáza z žahavce Renilla reniformis. Podobně jako jiné luciferázy 

s původem v mořských organismech emituje modré světlo, které je v mořském 

prostředí dobře viditelné a zároveň pro tuto barvu bývají smyslové orgány 

mořských živočichů nejvíce citlivé. Pro bioluminiscenční zobrazovací metody 

(angl. bioluminescence imaging), kdy se studují komplexní systémy, jako například 

celé buňky nebo tkáně, je však modrá nebo fialová bioluminiscence daleko méně 

vhodná než bioluminiscence zelená, žlutá, oranžová nebo červená. Proč? [3 b] 

Pro elektromagnetické záření platí, že čím nižší má vlnovou délku, tím vyšší má 

energii, a čím vyšší má elektromagnetické záření energii, s tím větší paletou 

molekul může interagovat a tím se pohlcovat. Fialové a modré světlo mají ze všech 

barev světla nejnižší vlnovou délku (tedy nejvyšší energii), a tak dochází k jejich 

větší absorpci i běžně se vyskytujícími molekulami. Bioluminiscence je tak výrazně 

oslabována a citlivost dané metody se tím snižuje. Čím vyšší vlnová délka, tím větší 

je pravděpodobnost, že se světlo při kontaktu s molekulou pouze odrazí, a proto 

má foton např. zeleného nebo červeného světla daleko vyšší šanci, že se dostane ze 

vzorku ven a dopadne na náš detektor. 

 

Obrázek 4: Světélkující ryby Photoblepharon 

palpebratum 
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Bioluminiscenční tvorové jsou zároveň 

krásní a zvláštní. Pro lidské oko jsou 

něčím neobvyklým a pozoruhodným, 

a proto není divu, že se stávají terčem 

lidské pozornosti. Už od nepaměti 

existují pověsti o bludičkách a svítících 

pařezech, co poutníky matou, nebo jim 

naopak z nesnází pomáhají, a tím to 

samozřejmě nekončí. Výskyt 

bioluminiscence bývá významnou 

turistickou atrakcí; mnohé cestovní 

společnosti nabízejí zážitkové výlety 

v podobě nočního koupání v zálivech 

rozzářených bioluminiscenčním planktonem. Dokonce je dnes možné si zakoupit 

i bioluminiscenční „domácí mazlíčky“ - akvária s bioluminiscenčním planktonem, který ve dne 

získává energii fotosyntézou a v noci modře světélkuje. Již také existují první návrhy a pokusy 

pro využití bioluminiscenčních systémů pro noční osvětlení ulic anebo výloh obchodů, 

„žárovky“ poháněné bioluminiscenčními bakteriemi, bioluminiscenční „neony“ anebo 

dekorační atmosférické osvětlení, které byste si pořídili třeba do ložnice nebo koupelny; 

v tomto směru je ale výzkum bioluminiscence stále ještě v plenkách. Je zde stále ještě mnoho 

tajemství, které jako mlha zakrývají naše porozumění bioluminiscence a jen čekají na své 

odhalení. Po celém světě, zejména v USA, Japonsku, ale i v České republice, již ale existují 

vědecké skupiny zabývající se problematikou bioluminiscenčních enzymů. Kdo tedy ví, jestli 

jednoho dne nebudou geneticky upravené světélkující medúzy zelenou alternativou 

k elektrickému osvětlení? 

  

Obrázek 5: Bioluminiscenční domácí mazlíček Dino pet 
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Eliška Pirnosová (email: eliska.pirnosova@gmail.com) 

2. Šrouby a matice      20 bodů 

Zlomenina kosti (fraktura) je jedním z nejčastějších úrazů. A pokud jste vy sami neměli nikdy 

nic zlomeného, jistě ve svém okolí někoho, kdo tento úraz měl, znáte. Fraktura je jednoduše 

definována jako porušení souvislosti kosti, tedy její zlomení. Může být traumatická v důsledku 

úrazu, nebo patologická, která vzniká v důsledku prvotního snížení kostní pevnosti – 

osteoporóza, kostní metastázy. 

Věřím, že i ze své vlastní zkušenosti byste mi řekli, že některé kosti se lámou častěji než jiné. 

1. Uveďte 4 kosti (skupiny kostí), které bývají nejčastěji zlomené u zdravého 

dospělého člověka. Byl by nějaký rozdíl, pokud by se jednalo o malé dítě nebo 

naopak o člověka v důchodovém věku? Pokud ano, napište jaký a svou odpověď 

krátce zdůvodněte. [2 b] 

U dospělého člověka se nejčastěji láme kost klíční (clavicula), dále kosti paže 

(humerus, ulna a radia), kosti ruky (zejména pak zápěstní kůstky) a kost stehenní 

(femur) ve specifickém místu, tzv. krčku.  

U dětí se nejčastěji lámou stejné skupiny kostí. Zejména zlomenina kosti klíční se 

často vyskytuje u novorozených dětí, snadno k ní dojde během porodu. 

Pro zajímavost: velký rozdíl je v tom, jakým způsobem se lámou. Problematické 

mohou být zejména zlomeniny jdoucí skrz růstovou chrupavku, která se velmi 

špatně hojí. Dále se u dětí často vyskytuje tzv. zlomenina vrbového proutku, při 

tomto zlomení se kost nalomí z jedné strany a prohne se, nemusí vůbec dojít 

k narušení okostice. 

U seniorů jsou úrazové zlomeniny často mnohem horší v důsledku křehnutí kostí a 

častého výskytu patologií, zejm. osteoporózy. Častěji se u nich lámou kosti pánevní 

(pelvis), krček stehenní kosti, obratle (nejčastěji bederní – vertebrae lumbales), až 

za ně bychom zařadili kosti paže případně ruky. 

Ne všechny zlomeniny jsou stejné. Rozlišujeme fraktury zavřené a otevřené podle poškození 

kožního krytu. Dále máme dělení dle mechanismu vzniku nebo třeba podle průběhu lomné 

linie. Způsob, jakým je kost zlomena často velmi úzce souvisí s tím, jakým způsobem byla 

namáhána, tedy ve kterém směru a jakým způsobem byla nejvíce zatížena. 

2. Níže máte vyjmenovány nejčastější typy deformace, zátěže či namáhání materiálu. 

U každého způsobu deformace popište, v čem spočívá (můžete použít i schématický 

náčrtek) a pokuste se ve své domácnosti objevit konkrétní objekt (případně 

činnost), u kterého dochází k danému typu deformace.  [3 b] 

Tah – vytahování tělesa ve směru některé z jeho kolmých os, síla působí na plochu 
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kolmou na tuto osu, síly působící na protilehlé plochy „míří od sebe“ 

Příklad: napnutí gumičky, šňůra od žaluzií, napnutá šňůra na prádlo (bez zatížení 

prádlem) 

Tlak – deformace opačným směrem, stlačování tělesa ve směru některé z jeho 

kolmých os, síla působí na plochu kolmou na tuto osu, síly působící na protilehlé 

plochy „míří k sobě“  

Příklad: sešlapávání lahve, sezení na židli, zmáčknutí houbičky na nádobí 

Ohyb – vnější síla (zatížení) působí kolmo na podélnou osu tělesa, v podstatě se 

jedná o specifickou kombinaci tlaku a tahu, jedna strana se natahuje, zatímco 

protilehlá se smršťuje 

Příklad: šňůra zatížená prádlem, tyč s ramínky ve skříni 

Krut – síly působí na protilehlé konce ve směru rotace kolem podélné osy, na 

jednom konci se stáčí po směru hodinových ručiček a na druhém opačně, dochází 

k zakřivení tělesa 

Příklad: ždímání prádla, šroubování víčka lahve, vinutá pružina v propisce 

Smyk/střih – na těleso opět působí dvě proti sobě jsoucí síly, v tomto případě kolmé 

na podélnou osu, pokud se jedná o dvě k sobě přitisknutá tělesa, říkáme, že se po 

sobě smýkají, jedná-li se o jedno kompaktní těleso používáme spíše termín 

střih/nastřihávání tělesa 

Příklad: policový kolíček, sunutí nábytku po podlaze (aniž bychom jej přizvedávali), 

stříhání nůžkami 

 

Schématický náčrtek deformace válečku (zleva): nezatížený, tah, tlak, ohyb, střih/smyk, krut 
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Máte-li nějakou kost zlomenou, velmi 

pravděpodobně vás v danou chvíli 

nezajímá, jakým způsobem byla kost 

deformována, jak častý je výskyt 

zlomeniny dané kosti ani o jaký typ 

fraktury se jedná. V takové chvíli vás 

nejvíce zajímá léčba. Obecně jste se asi 

nejvíce setkali a jste nejlépe obeznámeni 

s léčbou tzv. konzervativní. Ta spočívá 

v uzavřené repozici kostí, tedy srovnání 

kostních úlomků bez operativního 

zákroku a imobilizace po dobu hojení, 

nejčastěji pomocí sádrového obvazu 

nebo ortézy, které pacientovi omezují 

pohyb s hojící se částí těla. Poté co se zlomenina z větší části zahojí je na místě samozřejmě 

rehabilitace, a to hlavně v případě, že se jedná o končetinu.  

3. V některých případech se od konzervativní léčby musí ustoupit a je nutné frakturu 

léčit alternativní cestou. Pokuste se vymyslet alespoň dva případy, kdy není vhodné 

nebo dokonce nelze provést konzervativní léčbu. [1 b] 

příliš komplikovaná zlomenina | otevřená zlomenina | vícečetné zlomeniny | 

zlomeniny u starých pacientů | byla-li konzervativní léčba provedena a nezdařila se 

| zlomeniny s interpozicí měkkých tkání, které budou vyžadovat chirurgický zákrok 

| zlomenina kosti, kterou do sádry prostě nedáme – dolní čelist, pánev, … 

V předchozí otázce jsme již naťukli, že existují i jiné způsoby léčby fraktur. Tím máme namysli 

zejména osteosyntézu. Osteosyntéza je operační léčba fraktur, která k fixaci kostních úlomků 

používá zejména kovové implantáty. Těmi mohou být všemožné šrouby, vruty, dráty, tyče, 

kovové i plastové dlahy a další obskurní konstrukce všemožných tvarů. Není tedy divu, že se 

operační sál snadno může podobat automechanické dílně. „Sestři, podejte mi šroubovák…“ 

4. Odhalte prvek, z něhož se fixátory často vyrábí, ať již v čisté podobě nebo ve slitině 

s jinými prvky. Které vlastnosti tohoto prvku jsou výhodné pro výrobu fixačních 

pomůcek? Pokuste se přijít na 10 z nich (nemusí být pouze chemické a fyzikální). 

[2,5 b] 

Ti – titan 

Mechanická odolnost materiálu v tahu | tlaku | krutu | smyku | ohybu | špatně 

koroduje | není toxický | není radioaktivní | není magnetický – pacient s implantáty 

může podstoupit vyšetření na magnetické rezonanci  | nereaktivní vůči vnitřnímu 

prostředí lidského těla – vysoká biokompatibilita | poměrně levný (s přihlédnutím 

Obrázek 1: Klasický příklad konzervativní léčby – fixace 

zápěstí a předloktí sádrovým obvazem 
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k velikosti fixátorů) | velmi snadno se zpracovává | velká dostupnost v přírodě 

(nejedná se o vzácný prvek) | je možné jej využít vícekrát – fixační pomůcky je tak 

možné i recyklovat | dobře se z něj vytváří slitiny – fixátor tak může mít díky 

příměsi dalších kovů lepší biomechanické vlastnosti | je lehký | a mnohé další … 

Titanu velmi často alternuje nerezová ocel, tedy slitina železa. Železo však není 

správnou odpovědí na tuto otázku, jelikož se k výrobě implantátů nepoužívá 

v čisté podobě (v podstatě v žádném průmyslovém odvětví se čisté železo 

nepoužívá jako samostatný materiál, s velkou nadsázkou bychom mohli říci, že 

čisté železo v průmyslu v podstatě neexistuje). 

5. Porovnejte prvek z předchozí otázky s ostatními prvky jeho B skupiny. Můžete 

k tomu využít šikovné stránky, které naleznete zde. Pro každý další prvek pak 

napište alespoň tři vlastnosti, ve kterých se liší od našeho původního (z otázky 4) 

a kvůli kterým není vhodné jej použít jako materiál pro výrobu fixátorů. Svůj výběr 

zdůvodněte. [3 b] 

Vzhledem k širokým možnostem výběru vlastností posuzováno individuálně. 

Příklad řešení: 

Zirkon: vyšší atomová hmotnost a hustota – vyrobené fixátory jsou těžší | přibližně 

2krát nižší odolnost v tahu (viz Young modulus -- Youngův model pružnosti) | horší 

mechanické vlastnosti ve střihu (viz Shear modulus – Coulumbův modul) 

Hafnium: vyšší atomová hmotnost a hustota – vyrobené fixátory jsou těžší | nižší 

obsah v Zemské kůře – hůře dostupný materiál | vyšší teplota tání – náročnější na 

zpracování  

Rhuterfordium: obecně velmi málo prozkoumaný prvek (zejména, co se 

mechanických vlastností týče) – může působit komplikace při zpracování | 

radioaktivní, nejstabilnější izotop má poločas rozpadu 1,3 hodiny – není možné jej 

využít jako odolný materiál, radioaktivita je v rozporu s biokompatibilitou 

materiálu | nevyskytuje se přirozeně na Zemi, veškeré existující Rutherfordium je 

syntetického původu – nákladná výroba 

Pro zajímavost: přestože se ani ze Zirkonu ani z Hafnia v tuto chvíli fixátory ani 

implantáty pro osteosyntézu nevyrábějí. Pro jejich vysokou biokompatibilitu 

a velmi podobné vlastnosti jako má Titan probíhá několik aktivních výzkumů 

ohledně jejich využití k např. pokovování nebo přidání do slitin pro výrobu 

lékařských implantátů. Zirkon je pro své vlastnosti užíván v zubním lékařství 

k výrobě protéz. 

 

Zaměřme se nyní na problematiku vnitřní fixace. Vnitřní fixace, jak již název naznačuje, je 

takový operační přístup, při kterém jsou fixátory (šrouby, dráty, dlaha) kryty měkkými tkáněmi 

https://www.schoolmykids.com/learn/compare-elements-periodic-table
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modul_pru%C5%BEnosti_v_tahu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modul_pru%C5%BEnosti_ve_smyku
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a jsou nejčastěji uloženy na povrchu nebo přímo uvnitř kosti. Tento implantát často zůstává 

i po ukončení léčby uvnitř těla. 

6. Metody vnitřní fixace se dělí na dva hlavní přístupy, takzvané ORIF a CRIF. Co tyto 

zkratky znamenají? A jaký je mezi nimi rozdíl? [1,5 b] 

ORIF = open reduction and internal fixation, neboli vnitřní fixace s otevřenou 

repozicí.  K repozici kostí dochází při otevřené operaci poranění, zároveň se 

jednotlivé části či úlomky fixují vnitřními implantáty.  

CRIF = closed reduction and internal fixation, neboli vnitřní fixace s uzavřenou 

repozicí. Zákrok, při kterém nedochází k operativní repozici zlomeniny. Kost je 

uvedena do správné pozice vhodnými hmaty a tahy, podobně jako při 

konzervativní léčbě. Přesto je použita vnitřní fixace, a to často některá velmi málo 

invazivní metoda (například Kirschnerovy dráty viz dále).  

Nejen, že existují různé způsoby, jak frakturu fixovat. Existuje také mnoho možností, jaké 

osteosyntetické implantáty použít. Může se jednat o dlahy, které kopírují tvar kosti a které 

upevňujeme hned několika šrouby. Dlahu můžeme v některých případech alternovat pouhou 

tyčí, přivrtanou pouze dvěma či třemi šrouby, ta však silně snižuje flexibilitu postiženého místa. 

Používají se i samotné šrouby, kterými lze spojit a fixovat větší úlomky kosti. K pomocné fixaci 

pak slouží dráty, které přidržují na místě drobnější úlomky zejména v případě tříštivých 

zlomenin, nebo u zlomenin drobných kostí. Speciálním případem jsou intramedulární tyče či 

hřeby, které fixují kost „zevnitř“ tedy aplikují se přímo dovnitř kosti v celém svém rozsahu 

a používají se k nim další přídavné šrouby. Pomocnou nebo dočasnou fixací jsou takzvané 

Kirshnerovy dráty, které se opět často navrtávají celou svou délkou dovnitř kosti. I přesto, že 

by vám tento výčet mohl připadat obsáhlý, vězte, že možností je mnohem více.  

Zde jsme si vyjmenovali a ukázali poměrně konkrétní využití daných fixátorů. Jednotlivé 

implantáty si však mohou v mnoha případech mohou alternovat, pak je jen na lékaři, který 

z nich použije. A my se přesvědčíme, že to není jednoduché rozhodování. 

Obrázek 2: Na obrázcích vidíte (zleva) fixaci stehenní kosti intramedulárním hřebem, fixaci pažní kosti Kirschnerovými 

dráty, fixaci pánve dlahou (v oblasti stydké spony) a příčnou tyčí (vede mezi hřebeny kostí kyčelních) 
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7. Představte si, že jste právě takový ortoped, který se rozhoduje, jaký fixátor má 

použít, a musíte si tak zvolit nějaká kritéria, podle kterých bude vybírat, a stanovit 

si jejich důležitost. Níže uvedená kritéria seřaďte podle toho, jak důležitá podle vás 

jsou (ať je prosím ve vašem řešení patrné, která považujete za nejvíce důležitá 

a která za nejméně) a uveďte, proč si to myslíte. Otázka sice vypadá složitě, ale 

nebojte se jí. V podstatě neexistuje správné řešení, posuzovat budu zejména vaši 

argumentaci. [4 b] 

 

Kritéria: počet použitých šroubů, které bude potřeba do kosti zavrtat | cena fixátoru 

| barva fixátoru | velikost fixátoru | časová náročnost chirurgického zákroku | 

časová náročnost přípravy před chirurgickým zákrokem (některé typy fixace 

vyžadují podrobnější nastudování postižené oblasti, pacient musí například 

několikrát podstoupit CT) | věk pacienta | celkový zdravotní stav pacienta, případné 

další fraktury, nebo poranění 

Hodnoceno individuálně.  

Příklad mého vlastního řešení (od nejdůležitějších po nejméně důležité): 

1. Celkový zdravotní stav pacienta, případné další fraktury a poranění = tomuto 

by měla být podřízena všechna následující rozhodnutí, nejdůležitější pro nás 

je, dobře se o pacienta postarat. Je-li po těžké autonehodě a selhávají mu 

základní životní funkce, nemají zlomené kosti žádnou prioritu a ve chvíli, kdy 

se jako ortoped dostaneme ke slovu se snažíme být co nejrychlejší a co 

nejméně invazivní. Pokud je pacient v dobrém zdravotním stavu mimo 

inkriminovanou zlomeninu, můžeme si dovolit delší operaci a aplikaci 

náročnějšího fixátoru. 

2. Časová náročnost chirurgického zákroku = obecně se snažíme, aby byl zákrok 

co nejkratší a pokud máme tu možnost, měli bychom vybrat fixátor se snazší 

a rychlejší aplikací. Pacient je během zákroku v celkové anestezii a tento čas 

nechceme prodlužovat více než je nezbytně nutné pro dobrý průběh operace. 

3. Počet použitých šroubů, které bude potřeba do kosti zavrtat = ovlivňuje 

zejména čas operace, ale také může přinášet další rizika (například nechtěné 

utlačení nervu či cévy, které zajišťují zásobení kosti nebo okolní tkáně), 

pokud je to možné, snažíme se vybrat fixátor s nižším počtem šroubů, nesmí 

to však být na úkor funkčnosti 

4. Časová náročnost přípravy před chirurgickým zákrokem = toto se velmi 

odvíjí od kritéria 1. v závislosti na zdravotním stavu pacienta a také na 

charakteru zlomeniny se snažíme pacienta nevystavovat opakovaným 

vyšetřením před zákrokem, pokud to není nezbytně nutné. Například u velmi 

komplikovaných zlomenin pánve je několik podrobnějších vyšetření na 
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místě, abychom opravdu mohli vybrat správný fixátor a případně jej 

zlomenině přizpůsobit.  

5. Věk pacienta = s přihlédnutím k věku pacienta, bychom měli hodnotit, jak 

moc jej můžeme zatěžovat delšími operacemi (u starších lidí riziko 

komplikací při delší operaci roste), četnými vyšetřeními a dobou strávenou 

v rekonvalescenci, rozhodně to však není primární faktor, který by měl 

o výběru rozhodovat. 

6. Velikost fixátoru = velikost fixátoru podřizujeme jak konkrétnímu člověku 

a jeho typu postavy, tak odhadované náročnosti operace a mimo jiné 

například i zkušenosti ortopeda. Větší fixátor často znamená, že je potřeba 

odstranit více měkkých tkání, s větší pravděpodobností může překážet nebo 

utlačovat cévní zásobení příslušných tkání apod. proto bychom toto 

kritérium neměli opomíjet, avšak stále je silně podřízeno předcházejícím. 

7. Cena fixátoru = jedním z kritérií na základě, kterých bychom se měli 

rozhodovat je také cena fixátoru a to, zda daný zákrok hradí zdravotní 

pojišťovna či nikoliv. Toto rozhodnutí nemusíme učinit, pokud je pacient 

v kritickém stavu. Pokud je však schopný toto rozhodnutí on, nebo osoba 

blízká (rodiče, manžel/ka) učinit, pak bychom měli k jejich finančním 

možnostem jednoznačně přihlédnout. 

8. Barva fixátoru = naprosto zbytečný faktor, který nijak neovlivní zdravotní 

stav pacienta ani hojení zlomeniny. Některé části fixátorů bývají barevné 

(např. hlavičky šroubů), aby ortoped při operaci snáze rozlišil jednotlivé části 

od sebe. 

Teď se již můžeme přesunout k fixaci zevní. Ta se používá zejména v případech, kdy došlo 

u otevřené či zavřené zlomeniny k masivnímu otoku měkkých tkání nebo hrozí-li infekce kosti 

nebo přilehlých měkkých tkání. Dále je používána ke korekci vrozených či poúrazových 

deformací nebo k prodlužování kostí zhojených ve zkratu. Důležité uplatnění nachází jako 

rychlý způsob fixace u pacientů s polytraumaty, kteří budou muset podstoupit více 

náročnějších chirurgických zákroků a další zákrok v podobě aplikace vnitřní fixace je silně 

nežádoucí. 

8. Jednou z indikací pro použití zevní fixace může být také léčba pakloubu. Vysvětlete, 

co je pakloub a proč je vhodné při jeho léčbě využít zevní fixace? [1 b] 

Pakloub = taková porucha hojení zlomeniny, kdy nedojde ke srůstu fragmentů 

a zhojení úrazu ani za dvojnásobnou dobu v porovnání s normálním průběhem 

hojení. Linie lomu je vyplněna vazivem, případně obalena vazivovým pouzdrem 

naplněným tekutinou. 

Pokud k pakloubu dojde jedná se evidentně o případ, kdy se nezdařila 
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konzervativní léčba. Jeho resekce a následná aplikace zevní fixace nám může 

pomoci lépe k sobě přiložit kostní úlomky a efektivněji je fixovat. Jedná se obecně 

o méně invazivní přístup za dosažení stejného léčebného účinku a při dalších 

komplikacích (např. infekce pakloubu, která může vést až k amputaci končetiny), 

se s ní dá poměrně snadno manipulovat, uvolnit tlak, případně ji odstranit, aby 

mohl pacient podstoupit případný další lékařský zákrok. 

 

9. Na obrázcích níže určete, která kost je fixována (resp. na kterou kost/na které kosti 

je fixátor aplikován). Název kosti uveďte česky i latinsky, pokuste se být co 

nejpřesnější. Zároveň určete, zda je aplikovaná fixace vnitřní nebo vnější. [2 b] 
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Obr 1 (Vlevo nahoře): dolní čelist – mandibula (corpus mandibulae) – vnější fixace 

Obr 2 (Vpravo nahoře): pánev, hřeben kyčelních kostí – pelvis, crista iliaca – vnitřní 

fixace 

Obr 3 (Vlevo veprostřed): 5. záprstní kost (záprstní kost malíčku) – os metacarpi 

V. – vnitřní fixace 

 Obr 4 (Uprostřed): stehenní kost (kloubní hlavice stehenní kosti) – femur (caput 

femoris) – vnitřní fixace 

Obr 5 (Vpravo veprostřed): kost vřetenní a 2. záprstní kost (záprstní kost 

ukazováku) – radius et os metacarpi II. – vnější fixace 

Obr 6 (Dole): čéška – patella – vnitřní fixace 
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Anna Ireinová (e-mail: anna.ireinova@seznam.cz) 

3. Minamata    20 bodů 

Dnešní legislativa zabraňuje mnohdy katastrofickým následkům nekontrolovaných výrobních 

procesů. Nebylo tomu tak ale vždy. Pojďme proto na malý výlet do oboru toxikologie, kde se 

podíváme na téma choroby Minamata. 

Počátkem roku 1950 se v přímořském městě Minamata v Japonsku začaly dít neobvyklé věci. 

U hladiny moře se nacházelo velké množství odumřelých řas, které původně rostly u dna 

a blízko hladiny se zdržovaly také ryby. Od roku 1953 se pozorování změn ve vodním prostředí 

rozšířilo na nepřirozené chování a úmrtí suchozemských živočichů, nejčastěji koček. Projevy 

záhadného onemocnění u nich byly natolik specifické, že se pro ně v oblasti ustálil název 

„horečka tančících koček“. Mezi příznaky patřila špatná pohyblivost, záchvaty a kočky 

následně umíraly v křečích.  

Během následujících let byly zaznamenány první případy pacientů s podobnými projevy. Bylo 

již jasné, že i u lidí onemocnění napadá nervovou soustavu. Mezi postižené patřili převážně 

rybáři a jejich rodiny ‒ tato skutečnost proto přivedla speciální vyšetřovací tým z univerzity 

Kumamoto k myšlence, že příčinou může být otrava. Hypotéza byla také podpořena faktem, 

že nemoc byla pouze lokální – krom Minamaty se nikde jinde neprojevovala. Výzkumníci se 

proto zaměřili na stravu rybářů, která spočívala převážně v konzumaci ryb, narozdíl od 

ostatních obyvatel města. 

1. O jakou toxickou látku se v případě choroby Minamata jednalo? Od jakého 

kovového prvku je odvozena? Kterými výstražnými symboly CLP (klasifikace, 

označování a balení látek a směsí) je neznámá látka označována? [2 b] 

Jednalo se o organickou sloučeninu rtuti ‒ methylrtuť (MeHg). Je to organokovový 

kation, který se skládá z methylového zbytku a kladně nabité rtuti.  Methylrtuť je 

obecně brána jako nejtoxičtější sloučenina rtuti (spolu s dimethylrtutí) ‒ je 50x 

toxičtější než kovová rtuť. Po zahřátí se methylrtuť rozkládá na velmi 

toxické výpary a je obecně velmi dobře rozpustná v tucích. 

Uznávám i dimethylrtuť. 

Akutní toxicita (GHS06)  

Vysoká nebezpečnost pro zdraví (GHS08)  

https://youtu.be/4Xuii71x48g?t=720
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Nebezpečná pro životní prostředí (GHS09)   

 

2. Jaké další toxické sloučeniny tohoto kovového prvku znáte? Uveďte alespoň jednu 

i s příkladem problému (podobně jako u choroby Minamata), který sloučenina 

způsobila. Charakterizujte také pár větami tento prvek. [3 b] 

Rtuť je jediný kovový prvek, který je za normálních podmínek tekutý (její teplota 
tání je - 38,83 ℃, zatímco třeba pro železo je to více než 1500 ℃). Patří mezi známé 
neurotoxiny. Používá se primárně v průmyslu na výrobu chemikálií (např. 
pesticidů) a elektroniky (např. elektrické články do kamer, kalkulaček, detektorů 
kouře). 
Methylrtuť a ethylrtuť byly příčinou otravy obyvatel Iráku v 70. letech. Lidé 
zkonzumovali zrní, které bylo namořeno těmito sloučeninami (methylrtuť 
a ethylrtuť zde byly použité jako fungicidy).  
V 19. století způsoboval problémy dusičnan rtuťnatý, který se používal při výrobě 
plstěných klobouků. U kloboučníků se po dlouhodobém dýchání výparů objevoval 
nekontrolovatelný třes, halucinace a docházelo u nich až ke změnám osobnosti. Not 
so fun fact ‒ kloboučník z Alenky v říši divů byl příkladem postiženého. 

 

 A  Naše sloučenina se do organismu nejčastěji dostává orální (ústy), inhalační (vdechnutím) 

a nebo dermální cestou (přes kůži), přičemž se v organismu velmi dobře vstřebává (až 95 %). 

Organismy ji často nemají jak odbourat ‒ proto se z organismu uvolňuje jen v malém množství 

a hromadí se ve tkáních. Nejčastější místa, kde se v lidském těle látka kumuluje jsou ledviny, 

centrální nervová soustava (mozek), plod v těle matky (a jeho orgány), játra, svaly, vlasy, nehty 

a kůže. Její přítomnost ve vlasech a nehtech má význam pro diagnostiku a monitoring jejího 

množství v organismu. Z lidského organismu se látka vylučuje nejčastěji stolicí (její poločas 

rozpadu je v těle průměrně 70 dní).  

 B  Látka působí v organismu několika různými mechanismy ‒ ovlivňuje nervovou soustavu 

(neurotoxicita), brání správné funkci některých enzymů a zasahuje také ledviny (nefrotoxicita). 

Jejím hlavním mechanismem působení je inhibice antioxidačních enzymů, což může ve 

výsledku způsobovat vznik reaktivních radikálů.  

Hormon testosteron, stejně jako estradiol dokáže ovlivnit toxicitu látky a také její 

metabolismus, přičemž testosteron její neurotoxické účinky podněcuje, zatímco estradiol 

nikoliv. To znamená, že muži jsou vůči toxickému působení látky citlivější než ženy. 

Látka způsobuje také rozpad buněk centrální nervové soustavy. Snadno proniká přes 

hematoencefalickou bariéru (která funguje jako ochranná membrána mozku před většinou 

škodlivých látek) a koncentruje se v mozku. Stejně snadno prochází i přes placentu a hromadí 
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se v mozku plodu, čímž brání jeho správnému vývoji (teratogenní účinek). Známá je také svojí 

schopností způsobovat genové mutace (mutagenita). 

3. Která ze sekcí A a B se týká toxikodynamiky a která toxikokinetiky? Vydedukujte 

(popřípadě dohledejte), jaký je mezi toxikokinetikou a toxikodynamikou 

rozdíl. [2 b] 

Toxikokinetika řeší to, co dělá náš organismus s konkrétní látkou a odpovídá jí 

sekce A, zatímco toxikodynamika se zabývá tím, co udělá látka s organismem (jaký 

je její účinek a způsob účinku) a náleží jakožto nadpis k sekci B. 

4. Co znamená pojem xenobiotikum? [1 b]  

Pojem označuje látku, která nevzniká v lidském organismu (ale ovlivňuje ho). 

5. Co je to ADME systém? Vysvětlete jednotlivá písmena akronymu a popište, co se 

děje v jednotlivých fázích systému. Které ze sekcí z otázky č. 3 se ADME systém 

týká? [2 b] 

ABSORPCE (ADSORPCE): proces převodu xenobiotika z místa vstupu do 
systémového krevního oběhu 

DISTRIBUCE: proces, při kterém dochází k rozptýlení xenobiotika z krevního 
řečiště do jednoho nebo více kompartmentů (oblast organismu, která má z hlediska 
kinetiky léku a jeho distribuce jednotné vlastnosti), tkání a nebo orgánů 

METABOLISMUS: přeměna xenobiotika v živém organismu na jinou sloučeninu(y), 
většinou podmíněna biochemickými procesy enzymatického původu  

ELIMINACE (EXKRECE): proces vyloučení xenobiotika a jeho 
metabolitů  z krevního oběhu do vnějšího prostředí 

ADME systém se týká toxikokinetiky, tedy sekce A z otázky 3. 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kinetika
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/distribuce
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A jak to dopadlo v Minamatě? Vědecké trasování odhalilo, že látka pocházela z místní 

chemičky společnosti Chisso, na kterou padlo už první podezření. Vedení továrny jakoukoliv 

spojitost s kauzou odmítalo a vytvořilo vlastní propagandu pro diskreditaci vědeckého týmu. 

Chemička nespolupracovala a dál předkládala své zkreslené “vědecké” závěry ‒ spor se kvůli 

tomu táhl mnoho let. Nepomohla ani japonská vláda, která se za každou cenu snažila 

podporovat rozvoj průmyslu a soběstačnost země, a tak opomíjela veškeré snahy o vyšetření 

situace v Minamatě a cíleně chemičku chránila. Kvůli zdržování výzkumu incidentu a nečinnosti 

v zavádění ochranných opatření onemocnělo v průběhu padesátých let 121 rybářů a 46 z nich 

zemřelo. Přeživší si nesli doživotní následky. Finanční odškodnění ze strany chemičky přišlo až 

o několik desítek let později po dlouhém boji se zastupiteli rybářů, lékařů a vědců. Vedení 

koncernu také nikdy oficiálně nepřiznalo vinu. Většina případů otravy ani nebyla oficiálně 

potvrzena a odhaduje se, že počty zasažených jedinců dosáhly desítek tisíc. 

Pod patronací Programu OSN pro životní prostředí byla v reakci na události v Minamatě 

dojednána Minamatská úmluva o kovovém prvku, která má za cíl ochranu lidského zdraví 

a životního prostředí před emisemi a úniky tohoto kovového prvku a jeho sloučenin 

způsobenými lidskou činností. Úmluva je mezinárodní environmentální smlouvou, která 

obecně vstoupila v platnost dnem 16. srpna 2017. 

19. 8. 2021 závazně potvrdila platnost úmluvy Zimbabwe, která se tak stala 133. členem. 

https://www.youtube.com/watch?v=7scXfZJZEBg
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6. Vyberte si podobnou událost spojenou s únikem toxických látek do prostředí, ale 

odlišnou od odpovědi na otázku č. 2 (např. havárii v italském Sevesu, kauzu 

DUPONT v USA atd.) a popište podstatu problému a jeho okolnosti, jaká látka byla 

příčinou (napište také její krátkou charakteristiku), uveďte zdravotní projevy 

u postižených jedinců, jak s látkou přišli do kontaktu a jak byl problém řešen 

(vyřešen).  

Použijte alespoň 3 odborné zdroje (tj. odborné knižní zdroje, vědecké články, 

diplomové práce, webové stránky důvěryhodných vědeckých organizací ‒ ne 

wikipedii, tu lze využít pro zorientování se v tématu), pod textem je uveďte 

(i s případnými odkazy) a se samotným textem pokryjte přibližně 1 A4 (písmo 

maximálně 12, řádkování max 1,5). Těším se na vaše práce! :) [10 b] 

Posuzováno jednotlivě. 
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Monika Kuncová (e-mail: kuncovamoni@seznam.cz) 

ve spolupráci s RNDr. Mgr. Michalem Bittnerem Ph. D. 

RECETOX – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se může 

pyšnit mnoha výbornými vědeckými pracovníky, RNDr. Mgr. Michal 

Bittner Ph.D. k nim jednoznačně patří. Díky studiu humanitní 

environmentalistiky a ekotoxikologie má jedinečný vhled do 

problematiky životního prostředí. Tento komplexní pohled ocení 

nejeden posluchač zabývající se tímto tématem. Mezi studenty je velmi 

oblíbený především pro svou milou povahu a chuť předávat dál své 

zkušenosti, což se mu daří i mimo akademickou půdu, například ve 

Křtinách, kde zapáleně vede oddíl vlčat.  

4. Co spotřebitelé nevidí      20 bodů 

Zamýšleli jste se někdy nad pravou hodnotou věcí? Kupříkladu mikrotenové sáčky. 

V potravinových řetězcích jich denně dostáváme nezanedbatelné množství, zadarmo. Přitom 

náklady na jejich výrobu nulové nejsou. Společně se podíváme pod pokličku LCA a uvedeme 

na pravou míru některé zavádějící informace. 

Nejprve si ale řekneme, co to LCA je. Life cycle assessment (LCA) je analýza životního cyklu 

výrobku, tedy hodnocení dopadů výrobku na životní prostředí s ohledem na celý jeho životní 

cyklus. 

1. Napište alespoň 5 fází života výrobku, které se hodnotí v LCA. [2,5 b] 

1. těžba/získávání surovin 

2. doprava 

3. výroba 

4. užití 

5. odpad/recyklace 

Zjednodušený model. Dále se může uvádět např. doprava ke spotřebiteli. 

 

V rámci životního cyklu rozlišujeme Cradle to Gate a Cradle to Grave. Pokuste se tyto pojmy 

vysvětlit vlastními slovy, nejlépe tak poznáte, zda jim rozumíte. 
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2. Vlastními slovy vysvětlete rozdíl mezi Cradle to Gate a Cradle to Grave. Uveďte na 

příkladu. [1 b] 

Cradle to Gate - životní cyklus 

výrobku od získávání surovin 

do uvedení na trh. Např. těžba 

ropy - vystavení nového 

smetáčku s lopatkou 

v obchodním domě. 

Cradle to Grave - životní cyklus 

výrobku od získávání surovin 

do jeho likvidace. Např. těžba 

ropy - spálení odpadkového 

pytle, ve kterém byl vyhozen 

rozbitý smetáček. 

 

Výrobky mohou mít ve všech fázích životního cyklu negativní dopad na životní prostředí. 

Globální oteplování, acidifikaci či klimatické změny nevyjímaje. Na posouzení dopadů na 

životní prostředí lidé vyčlenili 2 indikátory, tzv. midpoint a endpoint. 

Midpointový indikátor vyjadřuje míru potenciálního škodlivého účinku na základě chemicko-

fyzikálních podmínek. 

Endpointový indikátor je konečné poškození životního prostředí či zdraví a úbytek surovin. 

3. Rozřaďte, které z níže vypsaných příkladů patří mezi midpointový indikátor a které 

mezi endpointový indokátor a doplňte ke každému ještě 2 příklady vlastního 

výběru (tzn. 2 midpointy a 2 endpointy). [4,5 b] 

ekotoxicita | ekofaktor | globální oteplování | úbytek neobnovitelných zdrojů | 

klimatické změny | acidifikace 

Midpointový indikátor: 

• ekotoxicita 

• globální oteplování 

• úbytek neobnovitelných zdrojů 

• acidifikace 

• dále: eutrofizace, úbytek stratosférického ozónu 
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Endpointový indikátor: 

• ekofaktor 

• klimatické změny 

• dále: úbytek dostupnosti surovin na trhu, lidské zdraví, zvyšování hladiny 

moří 

 

Celou úlohou nás provádí jeden pojem – recyklace.  Tato důležitá součást života nápojových 

obalů je nedílnou součástí také životů mnoha lidí. Ne všichni ale recyklují a jsou ochotni 

recyklovat. Zamyslete se nad jejich důvody, mohou vás inspirovat při řešení další otázky. 

4. Jaké kroky by šly podniknout k motivaci lidí, aby více recyklovali? Napište 

minimálně 4 tak, aby se alespoň v jednom případě jednalo o motivaci pozitivní 

a alespoň jednou o motivaci negativní. [2 b] 

Posuzováno individuálně. 

Možné řešení: 

pozitivní: 

• hustší síť nádob na tříděný odpad (již teď jsou průměrně méně než 100 m 

od domu) či jejich častější vyvážení  

• třídící tašky (výborný nápad některých obcí) 

• edukativní programy (nejen pro děti) – co, jak a kam třídit. U 

jednosložkových materiálů většinou nebývá problém (např. PET láhev, 

volné listy papíru, …), složitější to bývá u kombinovaných obalů, tam si 

často lidé neví rady 

• příspěvek na popelnice či strhnutí z daní 

negativní: 

• zvýšení poplatku na komunální odpad 

• hra na city -> ukázka zamotaných želv v plastovém obalu apod. 

5. Vratné skleněné lahve nejsou jediným nápojovým obalem, který lze zálohovat. 
Jaký je váš názor na zálohované PET lahve? Zkuste vymyslet alespoň 2 pozitiva 
a 2 negativa. Nebojte se rozepsat. :) [2 b] 
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Posuzováno individuálně 

Možné řešení: 

pozitiva: 

• zlepšení recyklace v zemích, kde je nyní na nižší úrovni 

• vratná částka -> motivace  

• uklizení veřejných prostor od pohozených plastových lahví 

• obecná představa o zálohování, realita je trochu složitější (ne všechny lahve 

by vyhovovaly podmínkám nutným k vrácení lahve do obchodu) 

• více kvalitního materiálu pro výrobce plastových lahví za předpokladu, že 

by došlo k zvýšení recyklace 

• nová pracovní místa 

 

negativa: 

• potřeba úložných prostor pro vykupované PET lahve 

• náročné na finance i prostor, malé obchody si to často nemohou dovolit 

• mohlo by negativně ovlivnit recyklaci v zemích, kde je již recyklace na vyšší 

úrovni (např. v ČR) 

• ne všechny PET lahve by byly zálohované, lidé by mohli mít tendence 

vyhodit nepřijaté PET lahve do nejbližšího směsného kontejneru 

• více emisí za odvoz zálohovaných lahví  

 
Nyní se podíváme do praxe. Mnoho lidí není netečných k obalům, ve kterých nakupují své 

oblíbené produkty. Mohou ovlivnit trvanlivost či chuť potravin, při rozhodování lidé 

neopomínají ani jejich estetický vzhled.  

Avšak není obal jako obal. Každý má své plusy a mínusy v porovnání s ostatními. Jak byste 

porovnávali různé nápojové obaly? Vysvětlete v následující otázce. 

6. Jak byste porovnali různé nápojové obaly? [0,5 b] 
Převedeme je na funkční jednotku, např. ekv. CO2, spotřebu energie či jiný 

souhrnný parametr, se kterým se nám bude dobře počítat (porovnávat). Pro úkol 

č. 8 jsem jako funkční jednotku zvolila spotřebu energie.  
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Již jste zapřemýšleli nad tím, jak porovnat zdánlivě neporovnatelné. Pojďme se nyní 

podrobněji podívat na nejpoužívanější nápojové obaly.  

7. Popište životní cyklus jednoho níže uvedeného nápojového obalu ve všech fázích, 
které jste uvedli u otázky č. 1. Ke každému bodu napište alespoň 2 věty. [5 b] 
 
PET láhev | plechovka | vratná skleněná lahev | tetrapack (nápojový karton) | 
nevratná skleněná lahev  
 
Posuzováno individuálně dle výběru. 

 

Na závěr zapeklitá otázka. Porovnejte všech 5 nápojových obalů z předchozí otázky v rámci 

Cradle to Grave cyklu. Své odpovědi pečlivě promyslete a uveďte, proč jste se rozhodli právě 

tak jak píšete.  

8. Seřaďte vzestupně nápojové obaly z otázky č. 7 dle jejich negativního dopadu na 
životní prostředí. Který z nich je nejméně zatěžující pro životní prostředí? 
Posuzujte v rámci celého LCA cyklu. Nezapomeňte uvést porovnávací kritérium 
z otázky č. 6 a stručné zdůvodnění vašich voleb. [2,5 b] 
 

Posuzováno individuálně dle výběru funkční jednotky. 

Možné řešení: 

Funkční jednotka: spotřeba energie 

tetrapak < zálohovaná skleněná lahev < PET lahev < nezálohovaná skleněná láhev 

< plechovka 

Může to být překvapivé, ale přepočítáme-li LCA výše zmíněných nápojových obalů 

na spotřebu energie, vyjde nám, že nejméně zatěžující pro životní prostředí je 

tetrapak a nejvíce plechovka. Pořadí nápojových obalů se může měnit v závislosti 

na zvolené funkční jednotce, proto je řešení úkolu posuzováno individuálně. Zdroj 

 
Vítejte na konci naší úlohy. Doufáme, že vás inspirovala k nejedné úvaze, nabídla vám nový 

pohled na věc a rozšířila vaše povědomí v dané problematice. Kdybyste měli dotazy, či jste se 

chtěli pobavit na téma LCA, nebojte se napsat. :) Za zpětnou vazbu budeme rádi. Kdyby vás 

zajímala problematika životního prostředí a rozhodli jste se studovat na MUNI, můžete se 

přihlásit do předmětů PřF:E0380 Nástroje OŽP nebo PřF:E0320 Udržitelný rozvoj.   

https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2020/E0380/um/LCA_napojove_obaly_zaverecna_zprava.pdf
https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2020/E0380
https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2019/E0320
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Jan Mičan (email: honzamicann@gmail.com) 

in collaboration with prof. Michele Vendruscolo 

Michele Vendruscolo has come a long way all along the 

wide span of life sciences. From studying condensed 

matter physics in Trieste, through the researching the 

chemistry of proteins in Israel, to using this knowledge 

to develop new therapeutics against dementia and other 

diseases here in the Centre for Misfolding Diseases at 

University of Cambridge, East Anglia, from which comes 

this English bonus comes. 

 

5. English bonus: What was its name again?   20 points 

Dementia: A forgetful, but unforgiving disease 
 

As wolves have sharp fangs and the ability to 

chase tirelessly to survive in harsh tundras, we 

humans spend the longest time of any animal 

species developing our brains and have perhaps 

the most dangerous childbirth to be able to 

think in a complex way. It thus becomes way 

sadder when we lose this ability because of 

dementia. Everybody, even us young people, 

however, have something we try to remember 

on the tip of our tongues but suddenly it just 

does not ring a bell. We lose the line of thought 

sometimes, or the message from our friend or 

teacher goes in by one ear and out of the other. 

As well as we do, it’s normal for our 

grandparents or parents to sometimes slip their 

mind on something as well, and we who are still lucky enough to be under 30 can probably 

switch attention and respond many times faster than them. Indeed, the mind changes over 

time, slowly. That is why dementia is a very subtle process and many people and their relatives 

do not realise it happening. It is because the processes of response, attention, verbal and 

numerical reasoning, navigation, vocabulary, and other are all happening in the brain, but are 

different processes located in different parts of the brain. These abilities are evolving, holding, 

Figure 1: Anthony Hopkins acing the screen in 

a groundbreaking 2020 movie The Father, confusing 

the viewer on how hard it is and what is even going 

on when living with dementia 
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and declining differently throughout our lifetime. At the end of this set, let’s take a look at 

what we should do to age well in this complicated age, and recall this overlooked modern-day 

epidemic.  

1. Let’s begin with taking a closer look into our heads on the many types of dementia. 

More specifically on our brain. There are many structures with their respective 

functions. The best way to visualise the individual structures of the brain is to draw 

a picture. Drawing is very good for learning the subject and remembering it later, 

according to some studies can prevent dementia to some extent, and most 

importantly, is fun to do. [5 pts] 

Draw a picture of the brain with the following: 

structures: cortex with 5 lobes, cerebellum, midbrain, brainstem, hippocampus, 

visual tract 

functions: language and speech, long term memory, short and mid-term memory, 

vision, movement initiation 

2. Colour locations on your picture of the brain, based on which dementia most often 

affects them (the most), compared to other types of dementia (from the list bellow). 

Do not count in the relative occurrence of these dementias among people. [3 pts] 

Alzheimer’s disease, Dementia with Lewy bodies, Frontotemporal dementia, Vascular 

dementia. 

My drawing is similar to a person who is 3 years old and has both Parkinsons’ and 

Alzheimer’s disease. Therefore, credits for this beautiful drawing go to Michaela 

Jančovičová. 

Initiation of movement can be also correctly assigned to the midbrain (basal 

ganglia). Short term memory resides in the foremost part of the frontal cortex 

(prefrontal cortex). Mid-term memory is primarily affected with a defect in the 

hippocampus, along with long-term memory. 
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3. Drawing is also a very common diagnostic method for assessing dementia 

anywhere. Do you know this easy and common test? Answer with a drawing or 

description [1 pt] 

The CLOCK test is an easy test which is a part of either the small Mini-COG test or 

MMSE (mini mental state examination) tests for assessing dementia. Under 3 

minutes, the patient is asked to draw a clock with all numbers and pointing to 

a time. The highest sensitivity for cognitive impairment is either the time 11:10 or 

8:20. 



 
 
 
 

Ročník 6 
Sada 1 

 
 

 
 

33 

 

4. Dementia can be quite hard to distinguish from the effects of normal ageing. What 

is the name of a common pre-existing condition before dementia? Think also about 

the difference between dementia and normal ageing and provide some clues on 

how to distinguish them. [1 pt] 

The name is mild cognitive impairment (MCI). Normal aging can have small and 

very slow drops in intelligence, very hardly distinguishable, and does not affect the 

person’s life. Dementia on the other hand has a progressive (accelerating) 

behaviour and impairs the person’s ability to memorize and recall, distinguish 

people, make decisions, and in some types of dementia also affects motor control 

or vision. 

5. The basic four types of dementia from task 2 are not the only types, they are only 

the so-called primary dementia.  

Name two types of dementia which you can catch as an infection | two types of 

dementia which you can inherit | a type of dementia which you can both catch and 

inherit/pass on to a new generation | two types of dementia caused by having an 

excess intake of something in the body | and two types of dementia caused by the 

scarce supply of something in the body. [3 pts] 

You can catch: Meningitis (5 types at least), Creutzfeld-Jakob disease and other 

prionopathies, HIV and its superinfections, Subacute sclerotizing panencephalitis, 

etc... 

Inherited: Schizophrenia, tesaurismoses (for example Niemann-Pick’s), 

prionopathies 

You can catch AND pass on: prionopathies: for example Creutzfeld-Jakob, Kuru, 

Gerstmann-Sträuusler-Scheinker disease etc… 

Excess: alcoholism, vascular dementia 

Not so much: Wernicke-Korsakoff (also by alcoholism), cretenism (no iodine), 

Pellagra – lack of vitamin B3 

Dementia is a condition of the central nervous system, which is known for its general inability 

to regenerate. This is quite a sad story because the number of people with dementia is rising 

as the population is getting older. The most common form of dementia is Alzheimer’s disease. 

Especially in high-income countries, in the past 10 years, the number of people with 

Alzheimer’s has risen a lot, leading to Alzheimer’s becoming the costliest disease for the 

healthcare system. The treatment options for people with Alzheimer’s are based on improving 

the rate of excitation of the remaining nerve cells. This “boosting” of the remaining cells 

however does nothing to stop their degeneration and thus is capable of at most slowing the 

progress of the disease. Is there any hope for treating Alzheimer’s and dementia? Listen to 

a short interview with Michele Vendruscolo and find out what does he think about this 

question. 
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6. What is the way Michele, and his colleagues are using to treat Alzheimer’s disease? 

What is the mechanism of action of their new compounds? [4 pts] 

They are focusing on the molecular hallmark of Alzheimers (but also Parkinsons 

and other non-dementia diseases): formation of aggregated protein oligomers. 

They are trying to invent new drugs which will inhibit this process and preserve 

the proteins’ natural shape and function in the brain. 

Video can be found at https://youtu.be/RoJkEO6VY3o 

7. What would be your new approach to deal with dementia? It can be anything: a new 

way of treatment, government policy, diagnostic method or a new standard of care. 

This is a creative task, and any reasonable ideas are worth a point. [1 pt] 

This is up to you. We will post the best ideas on the IBIS Facebook and Instagram. 

8. The best way of treatment is always prevention. Name 5 preventable risk factors of 

dementia which we can try to avoid, to have a bright mind at a higher age. [2 pt] 

Of course, cutting alcohol and smoking, to zero ideally. Regular mental exercise 

and avoiding life stereotype. Keeping your mind trained by difficult and new 

tasks. Regular physical exercise, to prevent. Bad sleep pattern – sleep sufficiently 

in the right hours. Also sleep apnea and hypoxia during sleep is a risk factor. Not 

playing fight sports, American football, or rugby excessively – prevent head 

trauma – recommending the movie Concussion with Will Smith. Vitamin 

deficiency – B1, B12, B9, iodine. 

 

https://youtu.be/RoJkEO6VY3o

