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Praktická úloha č. 1.  Biochémia (49 bodov) 

 

1. úloha:  

a)  So zvyšujúcou sa koncentráciou proteínu vo vzorke absorbancia pri 595 nm stúpa. 

2 body 

b)  

Tabuľka 1. 

Objem použitého zásobného roztoku BSA 

[μl] 

Výsledný objem vzorky 

[μl] 

Výsledná koncentrácia BSA 

[μg/ml] 

0 1000 0 

1 1000 1 

2 1000 2 

10 1000 10 

20 1000 20 

 
 

Správne vyplnenie tabuľky....................................................................................... 5 bodov  

 

 c)  

Správne zostrojená kalibračná krivka by mala mať formu úsečky, pričom body na 

grafe nad krivkou sú dokopy rovnako vzdialené od krivky (kolmá vzdialenosť) ako 

body pod krivkou. Správne zostrojená krivka by mala vyzerať ako kalibračná krivka na 

obr. 2. (Túto krivku neskôr študenti dostanú ako vzor, podľa ktorého treby vypočítať 

koncentráciu GAPDH vo vzorke s neznámou  koncentráciou.) 

Správne označenie osi x a osi y .............................................................................. 4 body 

Správne vynesenie všetkých šiestich bodov do grafu ............................................ 3 body 

Zostrojenie kalibračnej krivky ................................................................................. 5 bodov 

Spolu za úlohu     ......................................................................................................12 bodov 



 

c)  

Absorbancia pri 470 nm je tým vyššia, čím je vo vzorke vyššia koncentrácia farbičky 

Coomassie v redukovanom stave, teda čím menej proteínu je vo vzorke. Preto je 

vyššia absorbancia vo vzorkách, v ktorých je menej proteínu .............................. 4 body 

d) 

 

Č. vzorky Absorbancia pri 595 nm Koncentrácia GAPDH vo vzorke [μg/ml] 

1 0,176 2,8 

2 0,158 2,5 

3 0,164 2,7 

  

 

Správne vyplnená tabuľka : 

správne odpovede +-1,5μg/ml ....................................................... 6 bodov 

správne odpovede nad +-1,5, ale do +- 2 μg/ml ...................................................... 3 body 

 

e) Správny výsledok: 2, 67 μg/ml ................................................. 4 body 

Plný počet bodov bude udelený aj za správny postup výpočtu priemeru s použitím 

nesprávnych hodnôt z predchádajúcej úlohy. 



f) Koncentrácia GAPDH v zásobnom roztoku je 2,67 μg/μl .......... 4 body 

Plný počet bodov bude udelený aj za správny postup výpočtu s použitím nesprávnej 

hodnoty z predchádzajúcej úlohy. 

 

2. úloha:  

Správna odpoveď: D     ..........................................................................   2 body 

Vysvetlenie: Z uvedených možností je táto jediná, ktorá opisuje proces, ktorý môže 

viesť k ovplyvneniu expresie histónu H1.................................................................2 bod 

 

 

3. úloha:  

Ide o mitochondrie. Kolónie buniek s poškodenými mitochondriami sú menšie, 

pretože v porovnaní s nepoškodenými bunkami nedokážu získať energiu pomocou 

oxidatívnej fosforylácie. Táto je zabezpečená pomocou dýchacieho reťazca, ktorý je 

umiestnený na vnútornej mitochondriálnej membráne. Drobné kolónie tak 

reprezentujú bunky, ktoré sú schopné ATP získať z glukózy v procese glykolýzy a 

glycerol nie sú chopné na využiť ako zdroj energie................ 4 body 

 

4. úloha: 

a) B............................................................................... 2 body 

b) E .................................................................................. 2 body 

 

Spolu: ........................................................... max. 49 bodov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická úloha č. 2  Imunológia (39 bodov) 

 

  

Tabuľka 1: 

 

 Ab1(DC190) Ab2(DC116) Ab3 
(DC31N) 

Konštrukt 1 (1-240) -  + + 

Konštrukt 2 (150-
390) 

+ + - 

Konštrukt 3 (1-450) + + + 

prítomnosť signálu zaznačte znamienkom +, neprítomnosť znamienkom – 

 jeden bod za každé +/- - dokopy 9b 

 

OTÁZKY K PRAKTICKEJ ČASTI 

1. otázka : Na základe zistení z predchádzajúceho experimentu určte najkratšiu 

aminokyselinovú sekvenciu, na ktorej sa nachádza epitop jednotlivých protilátok (napr. 

sekvencia 216-390). 

 

Protilátka Aminokyselinová sekvencia (číselné 
rozpätie) 

Ab1 240-390  

Ab2 150-240 

Ab3 1-240 

2 body za každu presnú sekvenciu (ak len jeden údaj presny – 1bod) – dokopy 6b 

2. otázka :Pravdepodobne ste si všimli, že v jednotlivých skúmavkách nedochádza 

k rovnakej farebnej zmene počas experimentu. Od čoho závisí sila pozitívneho signálu 

(farebnej zmeny), ak roztoky použitých protilátok mali všetky rovnakú koncentráciu.Od 

väzobnej sily medzi protilátkou a konštruktom. Za správnu odpoveď sa dá akceptovať aj sila 

väzby medzi sekundárnou protilátkou a Fc fragmentom primárnej protilátky, aj keď tam 

nemôže byť až taká variabilita, čo však nemôžu vedieť.   2b 

 

3. otázka : Ako by ste vysvetlili hypotetický prípad, kedy by sa protilátka Y viazala na 

konštrukt 1 (1-240), ale neviazala na konštrukt 3 (1-450) obsahujúci aj sekvenciu samotného 

konštruktu 1?Konštrukt 1-450 má špecifickú priestorovú konformáciu, ktorá mu neumožnuje 

interagovať s epitopom na sekvencii 1-240. 2b 

 

4. otázka : Predstavte si prípad, kedy by sme rozdelili proteín X (450 aminokyselín) na 3 

rovnako dlhé konštrukty (1-150; 151-300; 301-450). Sledovali by sme interakciu protilátky 

Z s týmito konštruktmi zjednodušeným ELISA testom. Na naše prekvapenie, by však 

skúmaná protilátka Z interagovala so všetkými troma konštruktmi. Aké je vaše vysvetlenie 

takéhoto hypotetického prípadu?Kde na proteíne X leží epitop danej protilátky?Na 

jednotlivých konštruktoch sa nachádzajú rovnaké (repetície) alebo aspoň veľmi podobné 

aminokyselinové opakovania. Epitop teda leží na každej tretine proteínu X – protilátka 

rozpoznáva 3 miesta na proteíne X. 2b 

 

TEORETICKÉ ÚLOHY 

1.otázka : Pri získavaní protilátkovej imunity je cieľový antigén alebo jeho časť (baktéria, 

vírus atď) rozpoznávaný receptorom na povrchu B-lymfocytu, vďaka čomu dochádza 



k produkcii protilátok a ich vylučovaniu do telových tekutín. Čo si myslíte od akej bielkoviny je 

odvodený daný receptor, teda ktorému proteínu je najviac podobný? 

a) samotnej protilátke (2b) 

b) obalovému proteínu viriónu 

c) proteínom bakteriálnej membrány 

d) samotnému antigénu 

 

2. otázka :Produkcia špecifických protilátok začína vždy ako reakcia na vystavenie 

organizmu danému antigénu (napr. protilátky proti vírusu chrípky sa začnu produkovať až po 

infekcii týmto vírusom). Navrhnite hypotézu ako je možné, že zatiaľ čo u novorodencov 

nenachádzame protilátky krvných skupín (anti-A a anti-B) u niekoľkoročných detí sú už tieto 

protilátky prítomne aj napriek tomu, že sa ich organizmus nestretol s iným typom červených 

krviniek. Novorodenec sa dostáva do kontaktu s inými antigénmi, ktoré majú podobnú 

štruktúru ako antigény na povrchu červených krviniek (napr. E. coli pre antigén B a vírus 

chrípky pre antigén A). Dochádza k produkcii protilátok, ktoré majú cross reactivitu 

s antigénmi na povrchu červených krviniek.    (4b) 

 

 

3. otázka :Priradťe charakteristiky k jednotlivým typom krvných derivátov. 

a) vznikajú v bunkách kostnej drene 

b) zabezpečujú bunkový typ imunitnej odpovede 

c) zabezpečujú protilátkový typ imunitnej odpovede 

d) dozrievajú v týmuse 

e) sú to bezjadrové bunky 

f) zabezpečujú rozpoznávanie a odstránenie nádorových buniek 

 

B-lymfocyty - a, c (0,5 b za každú – dokopy 1b) 

T-lymfocyty - a, b, d, f  (0,5 b za kazdu – dokopy 2b) 

Erytrocyty - a, e  (0,5 b za kazdu – dokopy 1b) 

 

4. otázka : Zakrúžkujte leukocyty schopné fagocytovať cieľový patogén. 

a) T-lymfocyty 

b) B-lymfocyty 

c) Makrofágy  (1b) 

d) Neutrofily (1b) 

e) Bazofily 

f) Eozinofily 

 

5. otázka : Ktorú funkciu/-e  plní imunitný systém cicavcov? 

a) Rozpoznávanie a odstraňovanie nádorových buniek  (1b) 

b) Odstraňovanie starých buniek  (1b) 

c) Odstraňovanie buniek pri vývinových prestavbách organizmu  (1b) 

d) Presun Ca2+ iónov pri osifikácií 

e) Produkcia keratínovej ochrannej vrstvy v podkožnom väzive ako ochrana pred 

vstupom patogénov 

 

a) 6. otázka : Spojte nasledujúce skupiny zložiek imunitného systému s reakciou (alebo 

funkciou), ktorú spôsobujú. Histamín, IgE protilátky, mastocyty 



b) B-lymfocyty, Th lymfocyty, IgG protilátky 

c) Komplement, C-reaktívny proteín, makrofágy 

d) Eozinofily, peroxidázy, hlavný bázický proteín (MBP) 

 

Vytvorenie protilátkovej imunity po vakcinácií – b (1b) 

Reakcia na kolonizáciu črevnými parazitmi – d (1b) 

Alergia – a (1b) 

Vrodená imunitná odpoveď organizmu na bakteriálnu infekciu – c (1b) 

 

 

  



 A B C D E Body 

1.  II. III.    4 

2.  x     3 

3.  x     2 

4.  Prepojenie metabolických dráh v bunke zaručuje, že napr. v prípade mutácie nie je bunka odsúdená na zánik 
– medziprodukty danej porušenej dráhy môžu vojsť do inej dráhy na inom mieste. Bunka teda môže fungovať 

relatívne normálne, aj keď je jeden z dôležitých enzýmov znefuknčnený (samozrejme toto nie je prípadom 
mutácie v Krebsovom cykle, ktorý je životne dôležitý) 

3 

5.   x    2 

6.  s s s s  2 

7.     x  1 

8.    x   3 

9.  I.  II. III. IV.   2 
10.      x 3 
11.  I. B,    II. 2 2 

12.  A-III, B-I, VIII-C, D-IX, E-II, F-VI 3 

13.     x  2 

14. I.  x    1 

              II.    x  1 

              III. Zníženie produkcie O2 poukazuje na poruchu vo PSII. PSII je miestom, kde prebieha Hillova 
fotolýza vody a tým aj tvorba O2.  

2 

15.    x x x 3 

16.      x 2 

17.  x  x   2 

18.     x  1 

19.   x x x  1,5 

20.  x     1 

21.     x  1 

22.     x  1 

23. I. Poradie génov : Ori – beta – tau – alfa – delta  2 

II. K ukončeniu konjugácie dochádza aj spontánne počas procesu rozpadom konjugačného mechanizmu. Čím 
ďalej sa gén nachádza od miesta Ori, tým je jeho šanca na prenos nižšia. Avšak so 100% úspešnosťou sa 
prenáša len miesto Ori.  

2,5 

24.  Maternálny efekt, kedy potomkovia získavajú maternálnu cytoplazmu z vajíčka. S cytoplazmou však získavajú 

aj enzýmy pre produkciu pigmentu ako aj mRNA kódujúcu tieto enzýmy, čo zabezpečí prenos matkinho 

fenotypu na potomkov v prvých vývinových štádiách. 

3 

25.  Najpravdepodobnejšie je, že gény pre oxidatívnu fosforyláciu musia byť rýchlo a presne 
regulované v mitochondrii podľa redox stavu v organele 
Rozdielne kódovanie v mitochondrii neumožnuje presun génov do jadra, kedže by došlo 
k zámene aminokyselín alebo predčasnému ukončeniu proteosyntézy 
Niektoré proteíny môžu byť toxické pre bunky, ak by boli exprimované v cytosole 
Vysoká hydrofobicita proteínov by neumožnila ich presun do mitochondrie ak by boli exprimované 
v cytosole 

3 

26.  5/16 3 

27.   x    2 

28.  I. 9:3:3:1                           II. C 2 

29.  I. A, II. krivka A, III. krivka B 3 

30.   x x  x 1,5 

31.  x  x x  1,5 

32.   x    2 

33.  I. II. IV. V. 2 

34.  x x x   3 

35.    x   2 

36.   x    2 

37.      x 1 
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38.   x x   2 

39.  ~0.5 milióna rokov, dá sa uznať čokoľvek v intervale 0.1 – 0.9 milióna rokov  2 

40.  II. IV. III. I.  2 

      90 


