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Biologická olympiáda    Ročník: 46  Školský rok: 2011/2012 
Kolo: Celoštátne 
Kategória : A 
Teoreticko praktická časť - Praktická úloha č.1. 
 
 
Stavba tela obrúčkavca (Annelida)         
  
Úvod: Dážďovky, patriace do kmeňa obrúčkavcov (Annelida) a triedy máloštetinavcov 
(Oligochaeta),  sú dôležitou súčasťou našich pôdnych ekosystémov. Vašou úlohou bude zoznámiť 
sa s vnútornou stavbou tela týchto bezstavovcov, odpovedať na otázky o ich anatómii a morfológii a 
na všeobecné problémové úlohy týkajúce sa regenerácie tkanív a delenia buniek.    
 
Pomôcky: destilovaná voda, Pasteurova pipeta, papierové utierky, pitevná miska, žiletka,  
preparačná ihla, kovové špendlíky, farebné špendlíky, rukavice      
 
Postup práce:              
 
1. Na preparačnej miske máte pripravenú dážďovku, zástupcu kmeňa obrúčkavcov (Annelida). 
Dážďovku uložte prednou časťou (anteriórne) dopredu a chrbtovou (dorzálnou) stranou hore. Pred 
začatím pitvy privolajte zdvihnutím ruky dozor, ktorý overí, či ste živočícha správne zorientovali.  
     
 
2. Prednú a zadnú časť dážďovky prišpendlite o pitevnú misku, chrbtovou stranou hore. Pri pitve 
používajte kovové špendlíky bez farebnej hlavičky. Dážďovku dostatočne napnite, aby sa rezy dali 
viesť jednoduchšie.   
 
3. Žiletkou veďte rez asi 5 cm od prednej časti tela smerom dozadu, prípadne tak ďaleko, aby ste sa 
dostali k nižšie uvedeným štruktúram (bod 4). Rez by mal byť čo najplytší, aby ste nepoškodili 
vnútorné orgány. Po narezaní pokožku z oboch strán tela upevnite špendlíkmi o pitevnú misku. Ak 
je to potrebné (napr. pri porušení čreva), použite na vyčistenie a osušenie vnútorných orgánov 
pripravenú destilovanú vodu a papierové utierky. Preparát by však nemal ani  úplne vyschnúť,  
v prípade potreby ho navlhčite vodou.   
 
4. Postupujte od prednej časti tela dážďovky a vyznačte nasledujúce štruktúry:   
Prvou časťou tráviacej trubice dážďovky je svalnatý hltan (pharynx). Označte ho bielym 
špendlíkom. Tráviaca trubica ďalej pokračuje pažerákom (oesophagus), okolo ktorého sú 
umiestnené komisúry chrbtovej a brušnej cievy. Tieto spojky sú zhrubnuté, svalnaté a poháňajú krv 
do celého tela, často sa označujú aj ako srdcové štruktúry. Srdcové štruktúry označte žltým 
špendlíkom, chrbtovú cievu čiernym špendlíkom. Ďalšiu časť tráviacej sústavy, umiestnenú hneď 
za pohlavnými orgánmi, tvoria hrvoľ (ingluvies) a  hrubostenný svalnatý žalúdok (ventriculus). 
Žalúdok označte červeným špendlíkom. Tráviaca trubica ďalej pokračuje črevom (intestinum), 
ktoré pokračuje až do zadnej časti tela. Črevo označte modrým špendlíkom.   
Okrem tráviacej sústavy sú v prednej časti tela dobre viditeľné aj niektoré súčasti rozmnožovacej 
sústavy.  Zeleným špendlíkom vyznačte opasok (clitellum), kovovým špendlíkom semenné  
vačky (vesiculae seminales).    
Odpovedzte na nasledujúce otázky. V prípade, že si nie ste istí, uveďte aj neúplnú / čiastočnú 
odpoveď.   
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1. otázka:  Akého pohlavia je jedinec, ktorého ste pitvali? Na základe čoho tak usudzujete?  
   
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

2. otázka: Kde by ste na preparáte mohli nájsť štruktúru známu ako typhlosolis? Na čo táto 

štruktúra slúži? 

  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

3. otázka: Na preparáte ste  mali vyznačiť opasok (clitellum). Aká je jeho funkcia?  

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

4. otázka: Doplňte prázdne miesta s využitím pojmov uvedených nižšie.   

 

Dážďovka, ako zástupca triedy máloštetinavcov (Oligochaeta), má typické charakteristiky tejto 

skupiny. Jej telovou  dutinou je  (A)_______________, ktorá/ý vytvára hydrostatickú oporu tela, 

umožňujúcu pohyb a zároveň chráni vnútorné orgány. Cievna sústava je  (B) _________________ 

 a krvným farbivom je  (C) __________________. Vylučovacím orgánom sú  

(D) ____________________.   
 
(A) célom / pseudocél / mixocél / schizocél / splanchnopleura / somatopleura  
 
(B) otvorená / uzavretá / polouzavretá / neúplná  
 
(C) hemerytrín / hemocyanín / hemoglobín / chlorokruorín / myoglobín   
 
(D) Malphigiho trubice / metanefrídie / protonefrídie / prvoobličky   
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5. otázka:  Životným prostredím máloštetinavcov je prevažne sladká voda alebo terestrické biotopy. 

Oproti tomu mnohoštetinavce (Polychaeta) žijú prevažne v mori. Ako je možné, že dokážu prežiť v 

takomto hypertonickom prostredí? Navrhnite aspoň jeden mechanizmus.  

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

6. otázka: V rámci kmeňa obrúčkavcov je mnoho druhov schopných pomerne rozsiahlej regenerácie 
po poškodení častí tela. Ako je možné, že aj v prípade, keď dospelý živočích obsahuje už 
diferencované bunky a nie sú prítomné bunky totipotentné, pri regenerácii sa vytvoria všetky 
potrebné typy tkanív?  Navrhnite hypotézu.   
 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

7. otázka: U človeka je maximálny počet jednovaječných dvojčiat, vyvíjajúcich sa z jednej zygoty, 

osem. Vysvetlite, ako je to možné.    

Pozor! K tejto otázke môžete požiadať o nápovedu. Za prezradenie nápovedy vám budú odčítané 

dva body z celkového hodnotenia tejto otázky, za otázku však nedostanete menej než nula bodov.  
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8. otázka: V dospelom ľudskom organizme sa niektoré bunky už vôbec nedelia. Ide napríklad o 

svalové bunky alebo neuróny.   

a) Akým typom tkaniva je nahradený poškodený sval?  

 

                                                                                                                                                       

 

b) V niektorých častiach ľudského dospelého mozgu, napríklad v hipokampe, bol potvrdený vznik 

nových neurónov (neurogenéza). Ak by sme predpokladali, že diferencované neuróny sa nedelia, z 

akého typu buniek môžu vznikať tieto nové neuróny v hipokampe?   

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

9. otázka: Na rozdiel od nervových alebo svalových buniek, v dospelom tele človeka existujú aj 

tkanivá, kde sa bunky delia veľmi intenzívne. Pri niektorých typoch rakoviny je často využívaným 

spôsobom liečby chemoterapia. Pri tomto type terapie sa často využívajú liečivá, ktoré sú zamerané 

práve proti rýchlo sa deliacim bunkám nádoru. Ovplyvňujú chemoterapeutiká okrem nádorových 

buniek aj normálne bunky tela, ktoré sa delia? Ak áno, ktoré tkanivá sú najviac postihnuté? Ak nie, 

ako sa zdravé bunky tela dokážu vyhnúť pôsobeniu chemoterapeutík?  
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