
Nové orgány na postupu

Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní 

postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve 

správný buněčný typ na správném místě, potřebuje vědět, kde je. Tuto informaci ji dodává 

lešení z mezibuněčné hmoty, označované jako extracelulární matrix. To je síť velkých 

molekul, převážně proteinů, která prostupuje všechny naše tkáně. Když buňky narazí na 

extracelulární matrix nějakého orgánů, usadí se v něm a začnou budovat celý orgán znovu.

Vůbec první v laboratoři vypěstovaný orgán transplantovaný pacientovi byl v roce 

2006 močový měchýř. Buňky orgánu pocházely z poškozeného močového měchýře pacienta. 

Jako lešení použili lékaři biologicky rozložitelný materiál, po němž v těle pacientů nezůstala 

ani stopa.

V roce 2011 se povedlo transplantovat průdušnici vypěstovanou podobným způsobem. 

Další umělé struktury pravděpodobně přijdou. Izraelská společnost se momentálně pokouší o 

kosti. Pěstuje kmenové buňky, původem z tukové tkáně, na gelovém lešení. Vzniklé kosti už 

byly podle medicínských zpráv úspěšně transplantovány zvířatům. Jiné skupině vědců, 

tentokrát z Japonska, se povedlo vytvořit komůrky, které jsou základním stavebním kamenem 

jater. Povedlo se je úspěšně transplantovat myším, v jejichž tělech začaly pracovat. „Naše 

buňky z kostní dřeně již vytvořily nové cévy v končetinách diabetiků a dokážou regenerovat 

kloubní chrupavky,“ říká Eva Syková.

Možná ještě lépe jsou na tom vědci s umělými ledvinami. Loni na jaře se povedlo 

vyrobit umělé ústrojí, které vzdáleně připomínalo myší ledviny. Přímo v laboratoři nový 

orgán filtroval krev s účinností asi třiadvaceti procent pravých ledvin, po transplantaci se 

účinnost nového orgánu výrazně snížila. Z kmenových buněk se podařilo vypěstovat také 

částečně funkční náhražku hypofýzy, žlázy ve spodní části mozku, která řídí vyplavování 

hormonů do krve. A v laboratoři také už vzniklo i myší srdce…
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Jméno: ……………………………………………………………………………….

Příjmení: …………………………………………………………………………………………..

Počet bodů:……….… + ……………………

Lexikálně gramatický test

Max. počet bodů: 40
Min. počet bodů: 20

Lexikologie a stylistika:

1. K jakému stylu text náleží?

2. Vypište z 1. věty 1. odstavce sousloví.

3. Vypište z 2. věty 2. odstavce slovo cizího původu.

4. Od kterého slova bylo odvozeno slovo rozložitelný?

5. Vypište z 1. věty 3. odstavce lékařský termín – název orgánu.



                      MORFOLOGIE   

1. Určete slovní druh slov užitých v textu:
a) informace                                                                                
b) když                                                                                                                                 
c) momentálně                                                                             
d) po                                                                                             
e)      vyplavování                                                                              

2. Určete vzor níže uvedených podstatných jmen:
a) pěstování                                                                                                                          
b) protein                                                                                      
c) náhražka                                                                                    

3.  Určete třídu níže uvedených sloves:
a) transplantovat                                                                                                                            
b) řídit                                                                                           

4. Utvořte:
a) přechodník minulý pro ženský rod mn. č. od slovesa  přijít             
b) přechodník přítomný pro mužský rod j. č. od slovesa filtrovat        
c) příčestí trpné pro mužský rod j. č. od slovesa vytvořit                       
d) 1. osobu jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa vědět    
e) podstatné jméno slovesné od slovesa budovat                                    

5. Určete slovní druh slova průdušnice                                                        

6. Napište infinitiv slovesa byly transplntovány                                  

7. Určete druh číslovky  první                                                                                       

8. Utvořte 3. pád množného čísla od podstatného jména kost        

9. Utvořte 7. pád množného čísla od podstatného jména  myš         



Syntax

1. Určete typ přísudku v 1. větě 1. odstavce.

2. Určete větně členskou platnost slova pacient z 2. věty 2. odstavce.

3. Z kolika vět se skládá 6. větný celek 3. odstavce?

4. Určete větně členskou platnost slova hypofýza (předposlední větný celek posledního 

odstavce).

5. Vypište základní skladební dvojici 3. věty 3. odstavce.

6. Transformujte 2. větný celek 1. odstavce ze souvětí na větu jednoduchou.

7. Nahraďte spojovací výraz po němž v poslední větě 2. odstavce zájmenem který.

8. Je 4. větný celek 3. odstavce větou jednoduchou, nebo souvětím?

Terminologie

Uveďte mezinárodní (latinské) ekvivalenty českých lingvistických termínů:

1. podstatné jméno

2. zkratka

3. slovesný rod

4. časování

5. 3. pád

6. Částice

7. předmět



Esej

Max. počet bodů: 60
        (z toho 20 srozumitelnost a vhodnost výběru lexikálních jednotek

20 písmo a pravopis
20 gramatická správnost)

min. počet bodů: 30

Vyberte si jedno z témat a napište esej – počet slov: 200–250:

1. Rok české hudby (novinová zpráva)

2. Co daly české země Evropě a světu (úvaha)

3. Můj vysněný dům (popis)

4. Moje oblíbená literární postava (charakteristika)






