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Biologická olympiáda    Ročník: 48.   Školský rok: 2013/2014  

Kolo: Celoštátne 

Kategória: B            

Teoreticko-praktická časť - Praktická úloha č. 2 

 

Téma: Fyziológia živočíchov – Dýchanie  

 

Nápadnou vlastnosťou všetkých živých organizmov je ich usporiadanosť, ktorú si musia udržiavať 

na úkor prijímanej energie. Heterotrofné organizmy, napríklad živočíchy, musia v potrave prijímať 

zlúčeniny uhlíka, ktorých rozkladom následne získavajú energiu pre udržiavanie usporiadanosti a 

ďalšie procesy, ktoré prebiehajú v ich telách. (Autotrofné organizmy si tieto zlúčeniny síce 

produkujú fotosyntézou, resp. chemosyntézou, ale rovnako z nich potom musia získať energiu). 

Aeróbne organizmy využívajú na získanie energie zo zlúčenín v potrave postupnú oxidáciu za 

pomoci kyslíka, ktorú nazývame dýchanie (respirácia). V procese dýchania vzniká ATP, ktoré je 

kľúčovým „energetickým platidlom“ bunky a spotrebúva sa pri väčšine energeticky náročných 

dejov.  

Celkovú rýchlosť dýchania môžeme merať prostredníctvom merania spotreby kyslíka. Túto metódu 

si vyskúšate v nasledujúcej úlohe. Budete merať spotrebu kyslíka larvy potemníka peruánskeho 

(Zophobas morio) s použitím mikrorespirometra (obrázok). 

 

 

Mikrorespirometer je jednoduché zariadenie, ktoré nám umožňuje merať zmeny objemu plynu             

v sústave – v našom prípade spotrebu kyslíka. Na striekačku je pripevnená tenká sklená kapilára            

so stupnicou. Vo vnútri kapiláry sa pri zmene objemu plynu pohybuje kvapka manometrickej 

tekutiny (voda so saponátom a potravinárskym farbivom). Vo vnútri striekačky je umiestnená larva 

a kúsok vaty napustený hydroxidom sodným, ktorý pohlcuje vznikajúci oxid uhličitý. Keďže 

mikrorespirometer je veľmi citlivý na zmeny teploty, bude umiestnený vo vodnom kúpeli, aby sme 

zaistili stálu teplotu. Ako kontrolu použijete mikrorespirometer bez larvy, naplnený iba sklenými 

guľôčkami. Tento meria prípadné zmeny v pohybe manometrickej tekutiny spôsobené výkyvmi 

teplôt, otrasmi a pod., čo umožní korigovať namerané hodnoty. 

 

Pomôcky a materiál 

larva potemníka, mikrorespirometer, vata, pinzeta, malá kadička s manometrickou tekutinou, 

odpadová kadička, papierový kornút, papierová utierka, pravítko, milimetrový papier 

 

Postup 

1) Do kapiláry prázdneho mikrorespirometra opatrne natiahnite manometrickú tekutinu tak, aby 

ňou bola celá naplnená a vypustite do odpadovej kadičky (tým sa na stenách kapiláry vytvorí film).             

Ak sa vám náhodou podarilo natiahnuť tekutinu až do striekačky, vysušte ju pomocou papierovej 

utierky a pinzety. 

2) Z kúska vaty ušúľajte dve guľôčky  s priemerom asi 1 cm a pomocou pinzety jednu z nich vložte                  

do prednej časti striekačky a pritlačte piestom. 

3) Privolajte vedúceho úlohy, ktorý vám kvapne na vatu v striekačke roztok NaOH. 

4) Pomocou pinzety vložte druhú z pripravených vatových guľôčok do striekačky (táto zabráni 

kontaktu živočícha s NaOH) a opäť pritlačte pomocou piestu. Pritom mierte kapilárou do opadovej 
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kadičky pre prípad, že cez kapiláru vytečie prebytočný roztok NaOH. 

5) Vytiahnite piest a pomocou papierového kornúta vložte do striekačky larvu potemníka. 

6) Opatrne znovu vložte piest do striekačky tak, aby bol maximálne vytiahnutý. Dávajte pozor, aby 

ste pri vkladani piestu nepoškodili larvu. 

7) Vložte mikrorespirometer do 20 °C vodného kúpeľa tak, aby kapilára so stupnicou bola nad 

hladinou (závažie v jeho spodnej časti zabráni vyplávaniu). Po umiestnení respirometra do 

vodného kúpeľa s ním už nepohybujte, ani sa ho nedotýkajte. Tiež sa pokúste minimalizovať 

otrasy. 

8) Počkajte 5 minút na vyrovnanie teplôt v aparatúre.  

9) Vedúci úlohy vám kvapne do ústia kapiláry manometrickú tekutinu, ktorá sa hneď nasaje do 

kapiláry – zaznamenajte polohu spodného okraja manometrickej tekutiny. To je poloha v čase 0. 

Vedúci úlohy paralelne pripravil aj niekoľko kontrolných respirometrov – vyberte si jeden z nich 

(ideálne umiestnený čo najbližšie vášmu) a tiež preň zaznamenajte polohu v čase 0. 

10) Každé 2 minúty zaznamenávajte polohu manometrickej tekutiny pre experimentálny                       

aj kontrolný mikrorespirometer. 

11) Po skončení merania nevyberajte mikrorespirometer z vodného kúpeľa, aby ste neznehodnotili 

merania ostatných súťažiacich. 

 

Vyhodnotenie 

1) Do nasledujúcej tabuľky vpíšte vami namerané hodnoty experimentálneho a kontrolného 

mikrorespirometra a určte vzdialenosť od polohy v čase 0. 

 

 čas (min) 0  2 4 6 

Kontrolná  

aparatúra 

Poloha manometrickej tekutiny na stupnici 

(mm) 

    

 Vzdialenosť od polohy v čase 0 (mm) 0    

Experimentálna 

aparatúra 

Poloha manometrickej tekutiny na stupnici 

(mm) 

    

 Vzdialenosť od polohy v čase 0 (mm) 0    

 

2) Aby ste mohli s dátami ďalej pracovať, je potrebné upraviť hodnoty namerané experimentálnou 

aparatúrou tak, že odpočítate odchýlky spôsobené vonkajšími vplyvmi. Tieto ste merali kontrolnou 

aparatúrou. Keďže meranie prebiehalo v troch časových intevaloch po 2 min, korekciu musíte 

urobiť pre každý z nich. Pre každý interval najprv vypočítajte vzdialenosť, ktorú počas neho 

manometrická tekutina prešla (= poloha na konci – poloha na začiatku inervalu, použite hodnoty vo 

zvýraznených riadkoch predchádzajúcej tabuľky). Výsledky zaznačte do nasledujúcej tabuľky. 

Potom odčítajte od hodnôt experimentálnej aparatúry hodnoty kontroly (ak sú niektoré hodnoty 

záporné, pozor na znamienka). Výslednú hodnotu zapíšte do zvýrazneného riadku v tabuľke. 

 

 

 Časový interval  0-2 min 2-4 min 4-6 min 

Kontrolná  

aparatúra 

Vzdialenosť, ktorú tekutina prešla za časový 

interval (mm) 

   

Experimentálna 

aparatúra 

Vzdialenosť, ktorú tekutina prešla za časový 

interval (mm) 

   

 Korigovaná hodnota (mm)    
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3) Teraz potrebujete previesť hodnoty vzdialenosti na stupnici na objem spotrebovaného kyslíka. 

Počítajte, že vzdialenosť 1 mm na stupnici zodpovedá objemu 0,5 μl. Pre výpočet použite 

korigovanú hodnotu z predchádzajúcej tabuľky. 

 

Časový interval  0-2 min 2-4 min 4-6 min 

Spotreba kyslíka (μl)    

 

4) Aby sme mohli z výsledkov zostrojiť graf, prepočítajte teraz hodnoty spotreby kyslíka                       

v jednotlivých intervaloch na celkovú spotrebu kysíka v čase 0, 2, 4, a 6 min. 

 

čas (min) 0 2 4 6 

Spotreba kyslíka (μl) 0    

 

5) Na milimetrový papier, ktorý máte k dispozícii, zostojte graf na základe hodnôt, ktoré ste získali   

v tabuľke v úlohe 4. Hodnoty zakreslite iba ako body a nespájajte ich. Nezabudnite napísať svoje 

súťažné číslo aj na tento papier! 

 

6) Množstvo spotrebovaného kyslíka závisí v našom prípade od času lineárne (tj. grafom tejto 

závislosti je priamka). Ideálne by všetky štyri body vo vašom grafe mali ležať na jednej priamke, 

ktorú môžeme v tomto prípade vyjadriť rovnicou y = ax, kde y je spotreba kyslíka, x je čas a a 

vyjadruje sklon priamky, čiže rýchlosť, s akou sa kyslík spotrebováva. Určiť hodnotu a je vašou 

úlohou pre tri merania (2, 4, a 6 m). Túto hodnotu získate pre každé z meraní jednoducho – 

vydelením množstva spotrebovaného kyslíka časom. Najbližšie ku skutočnej rýchlosti dýchania 

však pravdepodobne bude priemerná rýchlosť určená z týchto troch hodnôt – vypočítajte jej 

hodnotu a výsledok zapíšte do zvýrazneného riadku v nasledujúcej tabuľke, Do prvého riadku  

tabuľky opíšte hodnoty z tabuľky v úlohe 4. 

 

čas (min) 2 4 6 

Spotreba kyslíka (μl)    

Rýchlosť spotreby kyslíka = a (μl/min)    

Priemerná rýchlosť (μl/min)  

 

7) Na základe vypočítanej hodnoty môžete teraz do grafu doplniť priamku, ktorá vyjadruje závislosť 

spotreby kyslíka od času. Zostrojte ju na základe rovnice v úlohe 6. Ako hodnotu sklonu (a) 

použijete priemernú rýchlosť z tabuľky v úlohe 6. Nezabudnite, že zostrojená priamka musí 

prechádzať bodom [0, 0]. 

8) Na vyjadrenie rýchlosti dýchania ešte potrebujete priemernú rýchlosť spotreby kyslíka 

prepočítať na hmotnosť larvy. S použitím priemernej hodnoty z úlohy 6 určte rýchlosť dýchania 

vašej larvy v μl spotrebovaného kyslíka na gram telesnej hmotnosti za minútu. Počítajte, že larva 

má hmotnosť 700 mg.  

 

Výpočet: 

 

 

 

Zistená rýchlosť dýchania u pokusnej larvy bola  ________________________μl O2/(g.min). 
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Doplňujúce otázky 

 

1) Keby sme v experimente vynechali použitie vaty napustenej roztokom NaOH, neboli by sme na 

základe pohybu manometrickej tekutiny schopní merať spotrebu kyslíka. Prečo? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Rýchlosť spotreby kyslíka je aj dobrým ukazovateľom celkovej rýchlosti metabolizmu (keďže 

úlohou aeróbnej respirácie je získavanie energie). Predstavte si, že máte odmerať rýchlosť 

dýchania myši vážiacej 15 g a rovnako ťažkej žaby pri 5 °C (obe zvieratá sú pred meraním v 

pokoji). U ktorého živočícha by ste namerali vyššiu rýchlosť dýchania a prečo? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Ak by ste opakovali predchádzajúci experiment pri 20 °C, zistili by ste, že u jedného zo 

živočíchov sa rýchlosť metabolizmu zvýši a u druhého zníži. Napíšte, ktorý jav budeme pozorovať 

u jašterice a ktorý u myši. Vysvetlite.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Samotná oxidácia organických látok a produkcia ATP je u eukaryotov lokalizovaná v 

mitochondriách. U ľudí je známa pomerne široká paleta ochorení, ktoré sú spôsobené nesprávnym 

fungovaním týchto procesov v mitochondriách. Typickým príznakom mnohých z týchto ochorení 

bývajú poruchy funkcie svalov. Vysvetlite.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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