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Abstrakt 

Ústa jsou důležitým spojením trávicí soustavy s vnějším prostředím. Embryonální vývoj úst probíhá 

v anteriorní oblasti hlavy, kde se nachází ektoderm a endoderm v těsném kontaktu. U většiny 

obratlovců se embryonální ústa vyvíjejí přes tzv. stomodeum, tedy invaginaci ektodermu proti 

endodermu přední části prvostřeva, což postupně vede ke vzniku orální membrány. Ukázalo se však, 

že u několika skupin obratlovců se ústa vyvíjí značně odlišně od tohoto obecně známého způsobu 

formování. Podle vzájemné morfogeneze ektodermu a endodermu můžeme rozlišit tři hlavní 

způsoby utváření úst: tzv. stomodeální invaginaci u většiny obratlovců, tzv. stomodeální límec, který 

je typický pro ocasaté obojživelníky a bahníky, a tzv. stomodeální klín typický pro kostnaté ryby. 

Zde studované bazální paprskoploutvé ryby bichir, jeseter, a kostlín mohou nabídnout lepší 

pochopení evoluce a morfogeneze vývoje úst. Několika různými technikami byl detailně popsán a 

experimentálně analyzován embryonální vývoj úst bichira senegalského (Polypterus senegalus), 

jesetera malého (Acipenser ruthenus) a kostlína mexického (Atractosteus tropicus). Vývoj úst bichira 

připomíná vývoj přes stomodeální klín vzniklý ale odlišnou morfogenezí. U jesetera probíhá vývoj 

úst přes modifikovaný stomodeální límec, zatímco u kostlína probíhá vývoj přes stomodeální 

invaginaci. U všech třech druhů je vývoj úst ovlivněn okolními tkáněmi, zejména velkou 

endodermální doménou, před-ústním střevem, a získané poznatky byly dále diskutovány v 

mezidruhovém i širším kontextu. 	
 

Klíčová slova: embryonální ústa, stomodeum, před-ústní střevo, ektoderm, endoderm, invaginace, 

orální membrána  



  

Abstract 

The mouth is a crucial structure for every organism since it forms an important connection between 

internal and external environments. The primary mouth develops from the ectodermal-endodermal 

region at the anteriormost part of the forming head during early embryogenesis. In the majority of 

vertebrates the primary mouth develops through the stomodeal invagination, establishment of the 

oral membrane, and by its rupture the mouth gets opened. However, the mouth development 

significantly differs in several groups of vertebrates and the three main modes of the mouth 

development were recognized according to ectoderm-endoderm interactions. The most common is 

“stomodeal invagination”, the “stomodeal collar” is in salamanders and lungfishes, and “stomodeal 

wedge” in teleosts. Here, I analyse the development of the oral region in embryos of basal 

actinopterygian fishes, bichir (Polypterus senegalus), sturgeon (Acipenser ruthenus) and gar 

(Atractosteus tropicus), which could give us better understanding of the evolution and 

morphogenesis of the primary mouth in vertebrates. In bichir embryos, the mouth development 

generally resembles development of the stomodeal wedge in teleost fishes, with some morphogenetic 

differences. In sturgeons, the mouth forms via modified stomodeal collar, whereas in gars the mouth 

develops via deep stomodeal invagination. The primary mouth development in these fishes seems 

influenced by several major agents, mainly by the pre-oral gut domain. The primary mouth 

development in basal actinopterygian fishes is compared and discussed with the situation in other 

vertebrates. 	
 

Key words: primary mouth, stomodeum, pre-oral gut, ectoderm, endoderm, invagination, oral 

membrane 
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Teoretický úvod 

Ústa jakožto orgán sloužící k přijmu potravy a komunikaci jsou životně důležitá pro všechny skupiny 

obratlovců. Vývoj úst obratlovců můžeme rozdělit do dvou částí. V rané fázi vývoje (od stadia 

farynguly po vznik chrupavčitých elementů a svalů ústního ústrojí) nazýváme ústa embryonálními 

nebo také primárními. V momentě utvoření chrupavčité, svalové a zubní složky úst se jedná o ústa 

dospělá nebo-li sekundární (Dickinson and Sive, 2006). Embryonální ústa jsou definována jako 

oblast, kde se přímo stýkají buňky dvou zárodečných vrstev, a to vnější ektoderm a vnitřní endoderm 

(Dickinson and Sive, 2006). Nepřispívá sem tedy třetí zárodečná vrstva mezoderm. Mezoderm a 

buňky neurální lišty se podílejí na vzniku struktur důležitých pro dospělá, sekundární ústa jako 

například svaly, zuby, chrupavky a kosti 

(Dickinson and Sive, 2006).  

Ektoderm-endodermální oblast, ze které 

vznikají ústa, je typická pro obratlovce a jejich 

sesterskou skupinu pláštěnce (Obrázek 1) (Chen et 

al., 2017). Na začátku vývoje úst larvy pláštěnce je 

na dorzální straně anteriorně před viscerálním 

gangliem a senzorickým váčkem patrné vchlípení 

ektodermu. Po neurulaci v anteriorní části zůstává 

zachováno spojení tzv. neuropor mezi povrchem a 

nervovou soustavou, které převezme funkci 

stomodea (Veeman et al., 2010). Stomodeum je 

vyplněno tunicinem a na ventrální straně sousedí 

s endodermem faryngu. Po propojení obou epitelů 

se tunicinová vrstva rozpustí (Manni et al., 2005). 

Nedochází zde tedy k samotné invaginaci 

ektodermu, na místo toho stomodeum převezme funkci neuroporu (Veeman et al., 2010). Vývoj úst 

pláštěnců je odlišný od vývoje úst obratlovců pozicí formujících se úst a průběhem vývoje (Soukup 

et al., 2013). Oblast úst je přímo spojena s nervovou soustavou pláštěnců (Veeman et al., 2010; Chen 

et al., 2017). Nepřímé spojení mezi oblastí úst a nervovou soustavou je definováno i u obratlovců 

(Veeman et al., 2010; Chen et al., 2017). U obratlovců s rozvojem přední částí nervové soustavy 

v mozek došlo k posunutí úst na ventrální stranu těla (Obrázek 1) (Soukup et al., 2013).  

Velmi odlišně se vyvíjí ústa u kopinatců, sesterské skupiny pláštěnců a obratlovců (Soukup 

and Kozmik, 2016). Ústa kopinatce jsou posunuta laterálně na levou stranu hlavy. Během vývoje úst 

nedochází k přímé interakci ektodermu s endodermem, ale utváří se zde coelomický váček odvozený 

od prvního somitu. Vzniká tedy mezodermální váček mezi ektodermem a endodermem úst, kdy 

prvně dochází k protržení stěny mezi endodermem a mezodermem a po té spojení s vnějším 

Obrázek 1 Schematické znázornění pozice a epiteliálních 
vztahů embryonálních úst strunatců. Šipka znázorňuje směr 
posunu úst (*). Ústa kopinatců (Cephalochordata) jsou 
posunuta laterálně na levou stranu bez přímého ekto-
endodermálního původu. Ústa Olfactores jsou ekto-
endodermálního původu a situována na dorzální straně u 
pláštěnců (Urochodata) a na ventrální straně u obratlovců 
(Vertebrata). Pozice úst je modifikována rozvíjejícím se 
mozkem. Upraveno dle Soukup et al. (2013).  
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povrchem skrze protržení ekto-mezodermální přepážky (Kaji et al., 2016). Tento způsob vývoje úst 

je unikátní v rámci celé skupiny strunatců a stejnou morfogenezí vznikají i vylučovací póry skupiny 

Ambulacraria (Kaji et al., 2016; Soukup and Kozmik, 2016). V rámci skupiny strunatců sdílejí 

podobný vývoj úst z dobře geneticky definované oblasti pouze pláštěnci a obratlovci. Tato oblast je 

označována jako před-plakodální a je definovaná geny pitx (Christiaen et al., 2005; Soukup and 

Kozmik, 2016) a pouze dvěma epitely ektodermem a endodermem (Chen et al., 2017). 

Na základě vztahu ektodermu a endodermu můžeme rozlišit u obratlovců tři hlavní způsoby 

vývoje úst: stomodeální 

invaginaci, stomodeální 

límec a stomodeální klín 

(Obrázek 2) (Soukup et 

al., 2013), které si 

rozebereme 

v následujících 

podkapitolách na 

zástupcích čelistnatých i 

bezčelistnatých 

obratlovců. Důležitou 

skupinou pro pochopení 

vývoje úst v rámci 

obratlovců jsou bazální paprskoploutvé ryby vykazující archaické znaky (Minarik et al., 2017), o 

jejichž vývoji úst víme zatím jen málo.  

Stomodeální invaginace 

Obecně byl vývoj úst po dlouhou dobu uniformně popisován jako vchlípení povrchového ektodermu 

proti endodermu, kdy oba tyto epitely utvoří orální membránu (Obrázek 2). Takto vchlípený čili 

invaginovaný ektodermu se označuje jako stomodeum (Waterman, 1977; Poelmann et al., 1985; 

Ballard et al., 1993; Dickinson and Sive, 2006; Oisi et al., 2013; Soukup et al., 2013). Vývoj úst přes 

stomodeální invaginaci je typický pro většinu skupin obratlovců a popsán byl na myši (Poelmann et 

al., 1985), křečkovi (Waterman, 1977), kuřeti (Waterman and Schoenwolf, 1980), žralokovi (Ballard 

et al., 1993), mihuli (Kuratani et al., 2001), sliznatce (Oisi et al., 2013) a žábě drápatce (Xenopus 

laevis) (Dickinson and Sive, 2006). Právě drápatka se stala modelovým organismem pro zkoumání 

mechanismů vývoje úst (Chen et al., 2017). U sliznatek (Oisi et al., 2013) a mihulí (Kuratani et al., 

2001) se jedná o modifikovaný vývoj úst přes stomodeální invaginaci, zvláště pak sliznatky vykazují 

zcela odlišný způsob vývoje (Oisi et al., 2013) od ostatních skupin formujících ústa přes stomodeální 

invaginaci. 

Obrázek 2 Schematické znázornění vývoje embryonálních úst obratlovců. Shora stomodeální 
invaginace, ektoderm invaginuje proti endodermu a spolu utváří orální membránu. 
Stomodeální límec, vnitřní vrstva ektodermu obklopí endoderm a ústa se otevírají 
horizontálním oddělováním. Stomodeální klín, ektoderm invaginuje jako klín buněk do 
stlačené oblasti budoucích úst. Ústa se otevírají horizontálním oddělováním. Upraveno dle 
Soukup et al. (2013). 
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U všech těchto skupin dochází v oblasti označené jako ,,extreme anterior‘‘, extrémně 

anteriorní doména (Obrázek 3), kterou 

definuje pouze ektoderm a endoderm, 

k invaginaci stomodea a utvoření tenké 

orální membrány (Dickinson and Sive, 

2006). Rozpadem této membrány se 

ústa otevírají. Toto základní schéma je 

různě upraveno podle embryonálního 

vývoje každé skupiny (Soukup et al., 

2013), ale princip zůstává zachován. Podkapitoly jsou řazeny chronologicky podle studií věnujících 

se vývoji úst na jednotlivých skupinách. 

Embryonální ústa savců 
Vývoj úst savců byl studován na křečkovi (Mesocricetus auratus) (Waterman, 1977) a myši (Mus 

musculus) (Poelmann et al., 1985) s cílem popsat mechanismus rozpadu orální membrány. Na 

začátku vývoje úst dochází ke stomodeální invaginaci. Ektoderm stomodea tvoří s endodermem 

přední části střeva orální membránu. Buňky obou vrstev mají sloupcovitý tvar a jsou od sebe 

oddělené bazální laminou. Mezi bazální laminou ektodermu a endodermu je mezibuněčný prostor 

(Obrázek 4 B), který se postupně začíná ztrácet a oba epitely se dostávají do kontaktu (Obrázek 4 

A). Bazální lamina je pravděpodobně buňkami fagocytována a ektoderm s endodermem se mohou 

prolínat (Waterman, 1977). V tenké 

jednobuněčné orální membráně pak 

dochází k občasné degeneraci 

buněk (Obrázek 4 A), a jelikož se 

buňky nemnoží postupně se celá 

membrána rozpadne (Poelmann et 

al., 1985). 

Vývoj úst u savců tedy 

probíhá přes stomodeální 

invaginaci a jako možný způsob 

rozpadu orální membrány může být degenerace jejích buněk, které nejsou nahrazeny, a tudíž se 

membrána rozpadne (Poelmann et al., 1985). 

Embryonální ústa ptáků 
Vývoj úst ptáků je studován na kuřeti (Gallus gallus), kde se autoři také jako u savců (viz výše) 

hlavně zaměřovali na mechanismus rozpadu orální membrány (Waterman and Balian, 1980; 

Waterman and Schoenwolf, 1980; Miller and Olcott, 1989). Po zanoření stomodea se utvoří orální 

membrána (Obrázek 5), která je tvořená ektodermem a endodermem (Waterman and Schoenwolf, 

Obrázek 3 Schematické znázornění vývoje úst z extrémně anteriorní 
domény (vlevo) přes ,,pre-mouth array“ (uprostřed) po otevřená ústa 
(vpravo) na příkladu žáby drápatky (Xenopus laevis). Buňky se 
uspořádají do úzkého sloupce, ze kterého se vyvinou ústa. Modrá: 
mozek, hnědá: cementová žláza, zelená: buňky neurální lišty, oranžová: 
bazální lamina. Upraveno Jacox et al. (2016).  

Obrázek 4 Orální membrána savců (A: Mus musculus, B: Mesocricetus 
auratus). A: frontální řez, šipky značí místa apoptozy. B: detailní sagitální 
řez zobrazený transmisním elektronovým mikroskopem, ektoderm (ect) a 
endoderm (end) jsou odděleny bazálními laminami (basal laminae) a 
mezibuněčným prostorem. BMP: orální membrána, end: endoderm, ect: 
ektoderm. Upraveno A dle Poelmann et al. (1985) a B dle Waterman (1977). 
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1980). Obě zárodečné vrstvy jsou od sebe odděleny mezibuněčným prostorem mezi bazálními 

laminy obou vrstev (Waterman and Balian, 1980). Ektodermální i endodermální buňky jsou spojeny 

mezibuněčnými spoji (Waterman and Schoenwolf, 1980) Postupně se mezibuněčný prostor zužuje a 

ektoderm a endoderm se dostávají do přímého kontaktu (Waterman and Balian, 1980). Buňky 

endodermu ztrácí mezibuněčné spojení a jsou více rozvolněné než buňky ektodermu. Bazální laminy 

se rozpustí a oba epitely přestanou být od sebe odlišitelné (Obrázek 5) a buňky jsou více 

neuspořádané a rozvolněné (Waterman and Balian, 1980; Waterman and Schoenwolf, 1980). Buňky 

ektodermu a endodermu se prolínají a v rámci celé orální membrány se začnou utvářet nepravidelné 

trhliny a mezery (Obrázek 5), které pravděpodobně vznikají buněčnou reorganizací případně 

buněčnou smrtí (Waterman and Balian, 1980). Ústa se otevírají postupným vymizením orálním 

membrány, kde hlavní vlivy způsobující rozpad membrány jsou ztenčení membrány do 

jednobuněčné vrstvy a následná změna a růst okolních tkání způsobí její protržení (Miller and Olcott, 

1989).  

Na ptácích byly tedy popsány další možné vlivy na rozpad orální membrány v souvislosti 

s buněčnou degenerací a neobnovování buněk v rámci orální membrány (Poelmann et al., 1985) 

buněčná reorganizace a smrt (Waterman and Balian, 1980) a případně dynamika okolních tkání 

způsobující protržení tenké membrány (Miller and Olcott, 1989).  

Embryonální ústa žab 
Modelovým organismem pro vývoj úst se stala žáby skokan japonský (Rana japonica) (Watanabe et 

al., 1984) a zejména pak drápatka (Xenopus laevis) (Dickinson and Sive, 2006). Budoucí ústa na 

začátku vývoje vznikají z oblasti extrémně anteriorní domény tvořené pouze z ektodermu a 

endodermu (Obrázek 3) (Dickinson and Sive, 2006; Jacox et al., 2014, 2016). Celá oblast extrémně 

Obrázek 5 Rozpad orální membrány u kuřete (Gallus gallus). Sagitální řezy A-B‘. A: tenká orální membrána mezi stomodeem 
a faryngem. A‘: detail A, buňky jsou neorganizované. B: protrhávání orální membrány (*). B‘: detail B. Upraveno podle 
Waterman and Schoenwolf (1980). 
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anteriorní domény je klíčová pro správný vývoj hlavy (Obrázek 3) (Jacox et al., 2014). Z ektodermu 

této domény se oddělí postupně ektoderm pro cementové žlázy, pro adenohypofýzu a ústa (Dickinson 

and Sive, 2007; Jacox et al., 2016). Ektoderm extrémně anteriorní domény, který se bude podílet na 

vzniku úst, nabyde sloupcovitého tvaru a označuje se jako „pre-mouth array“ (Obrázek 3). Z této 

oblasti definované signální dráhou Wnt/PCP z okolních buněk neurální lišty se pak dále vyvíjí ústa 

(Jacox et al., 2016). 

Budoucí ústa jsou tedy tvořená dvěma vrstvami ektodermu dlaždicového tvaru a jednou až 

dvěma vrstvami endodermu sloupcovitého tvaru od sebe dobře rozlišenými (Obrázek 6) (Watanabe 

et al., 1984; Dickinson and Sive, 2006). Po uzavřeni neurálních valů se začne ektoderm v oblasti úst 

vchlipovat a hranice mezi buňkami ektodermu a endodermu se začne vytrácet (Watanabe et al., 

1984). Vchlípený ektoderm se nazývá stomodeum a je definován geny pitx. Pitx1 je exprimován 

v ektodermální i endodermální vrstvě a pitx2 v ektodermální vrstvě (Dickinson and Sive, 2007) . 

Bazální lamina mezi ektodermem a endodermem se ztrácí a utváří se orální membrána, která se 

ztenčuje (Watanabe et al., 1984; Dickinson and Sive, 2006). Pro rozpuštění bazální laminy je klíčová 

signální dráha Wnt/beta-catenin, kdy inaktivovaná signalizace této dráhy umožní rozpad bazální 

membrány (Dickinson and Sive, 2009). Celá Wnt/beta-catenin dráha je pak regulována Hedgehog 

signalizační dráhou, která je aktivní od začátku vývoje úst do utvoření orální membrány a jejího 

protržení, kdy je klíčová pro to, aby došlo k rozpadu orální membrány. Interakce obou drah je také 

důležitá pro velikost a tvar úst (Tabler et al., 2014). Buňky se dostávají blízko k sobě a interkalují, 

jsou od sebe rozlišitelné pouze hustotou žloutkových granulí, kdy endodermální buňky mají více 

žloutkových granulí než ektodermální (Obrázek 6). V orální membráně silné až dvě buňky se od 

středu začnou objevovat malé trhliny a postupně se celá rozpadne (Watanabe et al., 1984; Dickinson, 

2016). Během protrhávání orální membrány se buňky napínají a celý rozpad orální membrány je 

Obrázek 6 Schematické znázornění dynamiky vývoje embryonálních úst u drápatky (Xenopus laevis). Ústa se vyvíjí z extrémně 
anteriorní domény (EAD) po rozpuštění bazální laminy mezi ektodermem (stomo.) a endodermem dochází k invaginaci a 
ztenčování a prolínání ekto-endodermální vrstvy v orální membránu, jejím rozpadem se ústa protrhnou. Hlava směřuje do 
leva, laterální zobrazení. Upraveno Chen et al. (2017). 
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způsobený hlavně biomechanickými sílami (Dickinson, 2016). Vliv na otvírání úst však nemá 

zastavení proliferace buněk (Houssin et al., 2017), jak bylo navrženo u savců (Poelmann et al., 1985). 

Jako důležitý mechanismus pro ztenčování ektodermální vrstvy orální membrány byla popsána 

apoptóza (Obrázek 6) (Dickinson and Sive, 2006). Samotný vliv apoptózy na rozpad celé ekto-

endodermální membrány je však sporný a pravděpodobně se nejedná o hlavní mechanismus (Houssin 

et al., 2017). Protrhávání orální membrány probíhá pod taktovkou proteinu JNK (c-Jun N-terminal 

kinase), který je také důležitý během formování „pre-mouth array“ (Jacox et al., 2016; Houssin et 

al., 2017). Skrze tento protein dochází ke ztrátě buněčné adheze napříč membránou, což vede k 

perforaci orální membrány (Houssin et al., 2017).  

Celkově můžeme říci, že u žab dochází k mělké invaginaci stomodea v oblasti definované 

jako extrémně anteriorní doména, která je pravděpodobně charakteristická pro všechny obratlovce 

(Dickinson and Sive, 2006). Pro otevírání a další vývoj úst jsou pak klíčové dvě signalizační dráhy 

Wnt/beta-catenin (Dickinson and Sive, 2009) a Hedgehog (Tabler et al., 2014). Hlavním 

mechanismem rozpadu orální membrány je ztráta buněčné adheze (Houssin et al., 2017), před 

samotným rozpadem je důležitá i buněčná smrt ztenčující ektodermální vrstvu (Dickinson and Sive, 

2006). Dříve popsané mechanismy pak souvisejí s těmito novými pozorováními např. buněčná 

reorganizace (Waterman and Balian, 1980; Dickinson and Sive, 2006; Dickinson, 2016; Houssin et 

al., 2017), nicméně neproliferující buňky (Poelmann et al., 1985) a přestavba okolních tkání (Miller 

and Olcott, 1989) tímto nejsou považovány za důležité síly vedoucí k rozpadu orální membrány.  

Embryonální ústa žraloků 
Vývoj úst žraloků (Scyliorhinus canicula, Acanthias sp.) (Balfour, 1878; Allis, 1931; Ballard et al., 

1993) a rejnoka (Raja clavata) (Allis, 1931) začíná invaginací ektodermu (Balfour, 1878; Allis, 

1931; Ballard et al., 1993), který utvoří s endodermem přední části prvostřeva orální membránu 

(Balfour, 1878). Oblast úst se prohlubuje daleko pod vyvíjející se mozek a je široká (Ballard et al., 

1993). 

Vývoj úst je tedy celkově popsán jako vývoj přes stomodeální invaginaci, na základě čehož 

někteří autoři popisují tento způsob vývoje úst jako typický pro všechny čelistnatce (Oisi et al., 

2013). 

Embryonální ústa mihulí 
U mihulí (Lamperta reissneri (Tahara, 1988), L. japonica (Kuratani et al., 2001) Petromyzon marinus 

(Piavis, 1961; Romášek, 2012)) začíná vývoj úst na anteriorním konci hlavy pod nasohypofyzální 

destičkou slabým vchlípením stomodea (Obrázek 7 A, B) (Kuratani et al., 2001). Stomodeum utvoří 

podlouhlou zanořenou štěrbinu, jejíž tvar je dále modifikován vyvíjejícím se horním a spodním rtem 

do příčné štěrbiny (Obrázek 7 C, D) (Piavis, 1961; Tahara, 1988). Celou oblast úst pak překryje velký 

horní ret, který utváří strukturu připomínající kapuci, a posune ji na více ventrálně (Kuratani et al., 

2001). Hluboce zanořené stomodeum utvoří širokou dutinu z anteriorní strany ohraničenou horním 
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a dolním rtem a z ventrální strany endodermem přední části střeva. Ektoderm a endoderm spolu 

utváří silnou orální membránu (Obrázek 7 E). Orální membrána se ztenčí a laterálně od ní začne 

vznikat filtrační plachetka (velum), která na místě orální membrány odděluje hltan od stomodeální 

dutiny (Obrázek 7 F) (Romášek, 2012). Nakonec se rozpadem ektodermální a endodermální vrstvy 

orální membrána protrhá (Tahara, 1988) a ústa se tak otevírají (Piavis, 1961; Kuratani et al., 2001; 

Richardson et al., 2010). 

Z výše popsaného 

vývoje u mihule vyplývá, že 

stomodeum se hluboce 

zanořuje a vytváří zprvu 

úzkou dutinku ohraničenou 

horním a dolním rtem 

(Kuratani et al., 2001), která 

se dále laterálně rozšiřuje a 

posouvá ventrálně 

rostoucím horním rtem 

(Romášek, 2012). Spojení 

stomodeální dutiny, která je 

netypická pro výše popsané 

skupiny obratlovců, 

s hltanem dochází 

protržením orální 

membrány tvořené 

z ektodermálních buněk 

stomodea a endodermálních buněk hltanu. 

Embryonální ústa sliznatek 
Embryonální materiál sliznatek (Eptatretus stouti (Dean, 1899; von Kupffer, 1900), E. burgeri (Oisi 

et al., 2013)) byl dlouhou dobu neúplný, a tudíž byly i mezery v popisu vývoje sliznatek. Nicméně 

přesto si mnozí autoři všímali zvláštního vývoje úst (Dean, 1899; von Kupffer, 1900).  

 Von Kupffer (Von Kupffer, 1900) popsal dvojí otevírání v oblasti úst. Povrchový ektoderm 

je zanořený pod hlavou tvořící úzkou štěrbinu na konci oddělenou od hltanu (Dean, 1899; von 

Kupffer, 1900). Přepážka mezi ektodermem a hltanem se protrhne a ústa se otevřou. Dále ale von 

Kupffer (von Kupffer, 1900) popisuje znovu uzavřenou oblast úst a nově vzniklou přepážku 

„sekundäre Rachenhaut“ (Obrázek 8 C). Nově utvořená přepážka se s vývojem ztenčuje a ústa se 

tedy znovu otevírají. Ústa se vyvíjí hluboko pod hlavou a ze začátku je ústní dutina spojená 

s nasohypofyzální (Obrázek 8) (Dean, 1899; von Kupffer, 1900; Gorbman, 1997). Mezi nimi se 

Obrázek 7 Vývoj úst mihule (A-D Lampetra japonica, E, F Petromyzon marinus). A-D 
frontální pohled na hlavu mihule. A, B: počátek invaginace ektodermu (st). C: utvořená 
oválná stomodeální dutina, rostoucí horní a dolní ret modifikuje tvar u do příčné štěrbiny 
(D). E, F laterální pohled, hlava doleva. E: sagitální řez, stomodeum (st) tvoří 
s faryngem (ph) silnou přepážku. F: mezi stomodeem a faryngem je utvořená tenká 
orální membrána (bílá šipka), na anteriorní straně se utváří velum (v). cp: lícní proces, 
st: stomodeum, nhp: nasohypofyzální destička, ulp: zárodek horního rtu, llp: zárodek 
spodního rtu, nt: neurální trubice, n: chorda, v: velum. A-D upraveno dle Kuratani et al. 
(2001), E, F upraveno dle Romášek (2012). 
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utvoří horizontální přepážka oddělí tak obě dutiny. Na základě těchto pozorování byl původ ústní a 

nasohypofyzální dutiny popsán jako endodermální a podle Gorbmana (Gorbman,1997) do jejich 

vývoje nepřispívá povrchový ektoderm. Sekundární uzavření bylo dlouhou dobu popsáno jen von 

Kupfferem (1900). Nedávná práce japonských autorů problematiku vývoje úst u sliznatek upřesnila 

(Oisi et al., 2013). Na začátku vývoje dochází k vchlipovaní ektodermu podobně jako u žraloka 

(Balfour, 1878) či žab (Dickinson and Sive, 2006). Invaginovaný ektoderm utvoří 

oronasohypofyzální dutinu (Obrázek 8 A, B), která je na posteriorní straně oddělena od endodermu 

orální membránou. Celou oronasohypofyzální dutinu na anteriorním konci uzavřou ektodermální 

valy vyrůstající z laterálních stran hlavy (Obrázek 8 C). Ústní dutina se nakonec oddělí od 

nasohypofýzální oronasohypofyzálním septem (Oisi et al., 2013). 

Vývoj úst sliznatek tedy prochází stomodeální invaginací a tvorbou orální membrány. 

Hluboce zanořené stomodeum tvoří dutinu, která se na anteriorním konci uzavírá. Orální membrána 

se ztenčuje a protrhává a celá ústní dutina se ještě otevírá na anteriorním konci (Oisi et al., 2013). 

Vývoj je podobný s vývojem u mihule, kdy u obou dochází k hlubokému zanoření ektodermu a ústní 

dutina je tvořená ektodermem. Od všech obratlovců je však vývoj sliznatčích úst specifický 

sekundárním uzavřením (Oisi et al., 2013).  

Obrázek 8 Vývoj úst sliznatky (Eptatretus burgeri). Laterální pohled, hlava doleva. A: invaginace 
stomodea (st). B: stomodeum je hluboce vchlípené a utváří oronasohypofyzální dutinu (onc) na 
ventrální straně oddělenou od faryngu (ph) orální membránou (opm). C: oronasohypofyzální dutina je 
sekundárně uzavřená na dorzální straně a orální membrána je pouze tenkou přepážkou. st: stomodeum, 
pcp: pre-chordalní destička, nt: chorda, ect: ektoderm, end: endoderm, onc: oronasohypofyzální dutina, 
opm: orální membrána, e: oko, ht: hypotalamus, ph: farynx. Upraveno dle Oisi et al. (2013). 
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Stomodeální límec 

Vývoj úst přes stomodeální límec byl popsán již na začátku 20. století (Johnston, 1910; Adams, 

1924), kdy se autoři snažili uchopit tento endodermem ovlivněný vývoj úst u ocasatých obojživelníků 

(Ambystoma sp., Hynobius tokyoensis) (Johnston, 1910; Adams, 1931; de Beer, 1947; Takahama et 

al., 1988; Soukup et al., 2008) a bahníků (Lepidosiren paradoxus) (Kerr, 1902; Kerr, 1909; Adams, 

1924). Během vývoje zde totiž není patrná výrazná invaginace stomodea a ektoderm zde vytváří 

zvláštní strukturu připomínající rukáv či límec (Kerr, 1902; Johnston, 1910).  

Na začátku vývoje je oblast úst tvořena velmi tenkou ektodermální a tenkou endodermální 

vrstvou (Johnston, 1910; Takahama et al., 1988). Hranice mezi dlaždicovými buňkami ektodermu a 

sloupcovitými buňkami endodermu je dobře patrná a v tuto chvíli by bylo možné mluvit i orální 

membráně (Takahama et al., 1988). Po uzavření neurálních valů se celá oblast úst a dutina prvostřeva 

za ní stlačí pravděpodobně působením vyvíjejícího se mozku (Johnston, 1910). Z dvouvrstevného 

ektodermu se stane jednovrstevný, kdy vnější vrstva ektodermu kryje endoderm budoucích úst a 

vnitřní vrstva ektodermu mění 

buněčný tvar a migruje dovnitř 

(Obrázek 9 A, B) kde obklopuje 

silnou vrstvu orálního endodermu 

(Johnston, 1910; Takahama et al., 

1988; Soukup et al., 2008). Vnitřní 

vrstva ektodermu i po namigrování 

neztrácí plynulé napojení na vnější 

vrstvu epidermis hlavy (de Beer, 

1947) a je od endodermu oddělena 

bazální laminou (Soukup et al., 

2013). Mezi vnější vrstvou 

ektodermu a endodermu není žádná 

oddělující bazální lamina (Soukup et 

al., 2013). Ektodermální vrstva se 

následně rozpadá a povrch úst je tak 

tvořen jen masou endodermu (Johnston, 1910; Soukup et al., 2008). Toto rozpadání ektodermální 

vrstvy přirovnal původně (Johnston, 1910) k rozpadu orální membrány. Endoderm se poté začne také 

protrhávat formou utváření jednotlivých mezer v epitelu (Takahama et al., 1988) a ústa se 

štěrbinovitě otevřou (Johnston, 1910). Postupné horizontální otevírání posterio-anteriorním směrem 

dojde do fáze, kdy je v přední části úst krátce utvořena ekto-endodermální přepážka (Obrázek 9 C), 

která je velmi podobná orální membráně u drápatky (viz předchozí kapitola) (Soukup et al., 2013). 

Pro formování stomodeálního límce a další vývoj úst je klíčový orální endoderm budoucích úst 

Obrázek 9 Vývoj úst axolotla (Ambystoma mexicanum) přes stomodeální 
límec. Sagitální řez, hlava vlevo. A: začátek invaginace vnitřní vrstvy 
ektodermu (zelená) kolem endodermu ústní dutiny (oe). B: na povrchu úst 
zůstává ektodermální vrstva (zelená) a oblast je více stlačená a protažená. 
C: Ústa jsou téměř otevřená kromě místa na anteriorním konci. D: ústa 
jsou otevřena, endoderm kryje povrch ústní dutiny. oe: endoderm úst, ma: 
mandibulární oblouk, ha: hyoidní oblouk, n: nos, e: oko, ph: farynx, Mc: 
Meckelova chrupavka, černá šipka značí pozici úst. Upraveno podle 
Soukup et al. (2013). 
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(Adams, 1924, 1931), který také dělá tento způsob vývoje úst velmi odlišný (srovnej s kapitolou 

Stomodeální invaginace).  

Z výše popsaného vývoje úst vyplývá, že ústa a ústní dutina jsou zde tvořeny ze dvou epitelů 

endodermálního a ektodermálního, přičemž endoderm vybíhá a kryje okolní ústní dutiny na povrchu 

hlavy, což je mezi obratlovci unikátní (Soukup et al., 2008). Otevírání úst tak probíhá jinak než u 

obecného způsobu vývoje. Přítomnost orální membrány (Takahama et al., 1988; Soukup et al., 2013) 

není jednoznačná, jelikož konkrétně ji popisují jen jedni autoři (Takahama et al., 1988). Pro 

vyloučení či potvrzení by bylo vhodné otestovat podobné řídící mechanismy jako u drápatky, kde je 

dynamika formování a rozpadu orální membrány dobře prostudována (např. Dickinson and Sive, 

2006; Houssin et al., 2016). 

Stomodeální klín 

Vývoj úst přes stomodeální klín byl popsán na rybě daniu pruhovaném (Danio rerio) (Waterman and 

Kao, 1982) a obdobný vývoj úst byl ještě dříve popsán na kaprovi (Cyprinus carpio) (Edwards, 

1929). Oba zástupci kostnatých ryb mají vývoj hlavy těsně napojený na žloutkovou kouli, v důsledku 

toho zde od začátku vývoje embrya není patrná žádná dutina prvostřeva (Waterman and Kao, 1982). 

První patrné změny ve formování úst nastávají s odtahováním hlavy od žloutku, kdy se 

nepatrně vchlípí ektodermální stomodeum (Obrázek 10 B). Buňky stomodea zde utváří strukturu 

připomínající klín, kdy na anteriorním konci je buněčná vrstva nejsilnější a posteriorním směrem se 

zužuje. Hranice mezi ektodermem a endoderm není vůbec patrná. Dutina hltanu a úst se tak začne 

utvářet postupným horizontálním rozestupováním buněk v nerozlišitelné ekto-endodermalní vrstvě 

(Obrázek 10 B). Vznikající štěrbina se rozšiřuje anteriorním směrem (Edwards, 1929) až zůstane jen 

Obrázek 10 Vývoj úst dania (Danio rerio) přes stomodeální klín. Sagtální řezy, hlava doleva. A: oblast úst (obdelník) 
je stlačená. B: v posteriorní části stlačené oblasti budoucích úst se utváří podélná štěrbina (*). C: ústa jsou uzavřena 
jen na anteriorní straně tenkou přepážkou. D: ústa jsou otevřena. Upraveno dle Waterman and Kao (1982). 
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tenká přepážka (Obrázek 10 C), která připomíná orální membránu, a jejím protržením se ústa otevřou 

(Edwards, 1929; Waterman and Kao, 1982). 

Invaginace stomodea je u tohoto způsobu vývoje opět velmi diskutována stejně jako 

přítomnost orální membrány (Edwards, 1929; Waterman and Kao, 1982). Vchlipovaní nebo zde 

spíše vsunování stomodea je pravděpodobně způsobeno růstem a odtahováním hlavy, jelikož 

v oblasti stomodea nebyl popsán znatelný nárůst buněk (Edwards, 1929). 

Celkově řečeno je zde oblast úst je od začátku vývoje stlačena, což zřejmě působí jako 

bariera pro vchlipování stomodea, jak to bylo popsáno u drápatky (viz kapitola Stomodeální 

invaginace). Buňky stomodea utvoří strukturu posteriorně se zužující a připomínající klín. Hranice 

mezi ektodermálními a endodermálními buňkami není zřejmá. Ústa se otevírají postupným 

utvořením štěrbin, které splynou a takto vzniklá dutina je na anteriorním konci dočasně uzavřena 

přepážkou (Waterman and Kao, 1982). Přesný mechanismus rozpadu této přepážky nebyl více 

studován, pravděpodobně k tomu dochází dorzo-ventrálním oddělováním buněk (Edwards, 1929). 

Vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb 

O vývoj úst bichirů (Cladistia), chrupavčitých (Chondrostei), kostlínů (Ginglimodi) a kaprouna 

(Halecomorphi) víme z literatury velmi málo. U zástupců prvních třech skupin, 

bichira (Polypterus senegalus), jesetera (Acipenser ruthenus) a kostlína 

(Atractosteus tropicus) byla nedávno znovu popsána unikátní archaická 

doména v přední části hlavy (Minarik et al., 2017). Tato doména je tvořena 

z endodermu a nazývá se před-ústní střevo, v rané části vývoje se nachází před 

anteriorním koncem prvostřeva a během vývoje utváří cementové orgány u 

kostlína a bichira a klubací žlázu u jesetera (Obrázek 11) (Minarik et al., 2017). 

Z vývoje této struktury je zjevné, že pozice a rozsahu této domény může 

ovlivňovat vývoj úst u těchto tří ryb (viz Výsledky a Diskuze). 

Vývoj úst bichira byl popsán dvěma způsoby (Diedhiou and Bartsch, 

2009; Kralovic et al., 2010), které se liší v zásadních bodech. První práce 

(Diedhiou and Bartsch, 2009) popisuje formování úst jako hluboké zanořování 

stomodea. Otevírání úst dochází rozšiřováním utvořených dutinek. 

Mechanismem otevírání je spíše horizontální oddělování než rozpad orální 

membrány. Termín orální membrány autoři nezavádějí, právě z důvodu 

postupného protrhávání úst. Druhá práce (Kralovic et al., 2010) nepopisuje 

vchlipování stomodea a ektoderm podílející se na vývoji úst neoznačuje za 

stomodeum. V oblasti úst je vytvořená endodermální bariera bránící invaginaci 

ektodermu, kterou autoři připodobňují endodermální barieře u ocasatých 

obojživelníků (Soukup et al., 2008; Kralovic et al., 2010). Odtahováním epitelu úst v horizontální 

rovině (Obrázek 12), se postupně vytvoří jednotlivé štěrbiny, které jsou označené jako epiteliální 

Obrázek 11 Pozice úst a 
před-ústního střeva u 
kostlína, jesetera a bichira 
znázorněné schématicky. 
Upraveno dle Minarik et 
al. (2017). 
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můstky. S pokračujícím vývojem se oddělí poslední spoje, epiteliální můstky, a vznikne kontinuální 

dutina.  

Oblast úst jesetera je na začátku vývoje stlačená antero-ventrálně a na povrchu je kryta 

ektodermem, který je v literatuře (např. Allis, 1938) označovaný za stomodeum. Pod stomodeem se 

nachází endoderm prvostřeva. Endoderm na dorzální straně celé této oblasti ohraničené z dorzální 

strany mozkem a ventrální strany srdcem utvoří klubací žlázu (Allis, 1938), tedy se jedná o endoderm 

před-ústního střeva (Minarik et al., 2017). Endoderm na ventrální straně se podílí na formování úst. 

Vývoj úst kaprouna, zdá se, probíhá pod cementovým orgánem přes vchlípení ektodermu, 

stomodea, který utvoří s endodermem prvostřeva orální membránu. Ústa se otevřou rozpadem orální 

membrány (Allis, 1931). 

Podle výše uvedeného se zdá, že vývoj 

bichiřích úst je ovlivněn endodermem tvořícím 

barieru v oblasti úst bránící invaginaci ektodermu 

a tvorbě tenké orální membrány. Ústa se místo 

toho otevírají postupným oddělováním epitelu 

(Kralovic et al., 2010). Oblast úst jesetera je 

značně stlačená a vytlačená dorzo-anteriorním 

směrem, ektoderm a endoderm vytváří orální 

membránu (Allis, 1938). Vývoj úst kaprouna 

probíhá před stomodeální invaginaci a protržení 

orální membrány (Allis, 1931) . Vývoj úst 

kostlína nebyl dosud popsán. Informace získané 

z dostupné literatury o vývoji úst bazálních 

paprskoploutvých ryb nejsou příliš detailní (Allis, 

1931, 1938) v některých případech se popis vylučuje (Diedhiou and Bartsch, 2009; Kralovic et al., 

2010), či u kostlína chybí úplně. Znalost detailního vývoje úst u těchto ryb může být pak klíčová pro 

pochopení diverzity vývoje úst napříč obratlovci a může také pomoci přispět k poznání vlastností 

před-ústního střeva jakožto případného organizační domény hlavy (Minarik et al., 2017). 

  

Obrázek 12 Otevírání úst bichira (Polypterus senegalus) se 
znázorněnými epiteliálními můstky (šipky). A příčný řez, B, C 
sagitální řez, hlava doleva. den.t.b., cor.t.b.: zubní zárodky, ahy: 
adenohypofýza. Upraveno dle Kralovic et al. (2010). 
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Materiál a metody 

Embryonální materiál 

Embrya bichira senegalského (Polypterus senegalus, Cuvier, 1829) byla k dispozici z našeho chovu 

na Katedře Zoologie a z dříve fixovaného materiálu od soukromého chovatele pana Tichého 

z Kravař. Odchov probíhal v podmínkách vhodných pro vývoj embryí, tedy v teplém prostředí a 

měkké, v našem případě destilované, vodě. Po dosažení potřebných stádií určených dle 

ontogenetické tabulky (Diedhiou and Bartsch, 2009) byla embrya anestetizována v roztoku MS-222 

(Serva) a fixována 4% roztokem paraformaldehydu (PFA) pufrovaným 0,1M roztokem PBS. 

Vajíčka jesetera malého (Acipenser ruthenus, Linnaeus, 1758) byla po oplození dovezena do 

naší laboratoře z chovů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech za úzké 

spolupráce s a dochována do požadovaných stádii v nádržích s embryologickou vodu E2 (zebrafish 

medium) ošetřenou antibiotiky (Pen/Strep) v chladných podmínkách našich chovů. V důležitých 

stadiích určených dle stadiovací tabulky (Dettlaff et al., 1993) byla embrya anestetizována a fixovaná 

stejně jako v předchozím případě. 

Unikátní embryologický materiál kostlína mexického (Atractosteus tropicus, Gill, 1863) byl 

získán z chovů z mexické univerzity Universidad Juárez Autonóma de Tabasco, zde byl také fixován 

ve 4% PFA Mgr. Martinem Minaříkem, Ph.D. a Mgr. Robertem Černým, Ph.D. a dovezen do naší 

laboratoře. Klíčová stadia byla určena dle ontogenetické tabule kostlína obecného (Lepisosteus 

osseus) (Long and Ballard, 2001). Zafixovaný embryonální materiál byl skladován ve 4 °C. 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Embrya všech tří druhů byla přefixována v Karnovského roztoku (2% roztok glutaraldehydu ve 4% 

PFA) (např. Stundl, 2013) po dobu tří dnů v pokojové teplotě. Následně promyta 0,1M PBS a 

dehydratována vzestupnou ethanolovou řadu a dvakrát promyta 100% ethanolem. Vzorky ve 100% 

ethanolu byly v Laboratoři elektronové mikroskopie Přf UK vysušeny metodou CPD (Critical Point 

Dying) v přístroji Bal-Tec CDP 030. Vysušené vzorky byly opatrně přeneseny na hliníkové terčíky 

s rozetřenou pryskyřicí (Tempfix Kit) a naorientovány za pomocí preparační jehly do potřebné 

pozice. Terčíky se vzorky byly dány na pozlacení v aparatuře Bal-Tec SCD 050 a analyzovány 

skenovacím elektronovým mikroskopem JEOL 6380 LV. 

Histologie 

Pro vizualizaci řezů na sklíčkách byla embrya převedena do PBS a pak vzestupnou ethanolovou 

řadou odvodněna a převedena do namíchaného roztoku A+C pryskyřice JB-4 Embending Kit 

(Polysciences, Inc.), kde byla ponechána přes noc. Druhý den byla do zbylého roztoku A+C 

přimíchána poslední vytvrzovací složka B, vzorky byly přendány do silikonové polohovací destičky 

(Polysciences, Inc.) a promyty nově namíchaným roztokem a následně napolohovány a jamky byly 

překryty parafilmem, aby bylo zamezeno přistupu vzduchu a mohlo dojít k polymerizaci do tvrdého 
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bločku. Od dalšího dne bylo možné bločky nalepit sekundovým lepidlem na plastové terčíky a krájet 

wolframovým nožem na mikrotomu Leica RM 2155 na řezy o tloušťce 5 µm. Řezy byly po jednom 

přeneseny měkkou pinzetou na hladinu vody v kádince, kde se vypnuly a postupně naneseny štětcem 

na nahřátá sklíčka. Sklíčka s řezy pak byla sušena na plotýnce o 40 °C minimálně hodinu, a nakonec 

nabarvena roztokem histologickým barviv Azure B (Serva)/ Eosin (Sigma) nebo Heamatoxylin (Dr. 

Kulich Pharma) a Eosin (Sigma). Po obarvení byla skla hodinu sušena na plotýnce o teplotě 40 °C a 

následně překryta krycími skly s nanesenou pryskyřicí DPX (Sigma). Po zaschnutí pryskyřice DPX 

byly řezy analyzovány pod mikroskopem Olympus BX 51. 

Imunohistochemie 

Vzorky pro imunohistochemii, protilátkové značení, byly odvodněny vzestupnou ethanolovou řadu 

a histosol/xylen nebo xylenem. Pro šetrnější převod do paraplastu byly vzorky z xylenu promyty 

ještě ve směsi xylen-paraplast v poměru 1:1 při 58 °C. Poté byly vzorky dány do paraplastu a po 

hodině a dvou byl paraplast vyměněn. Po poslední výměně zůstaly vzorky v paraplastu přes noc při 

teplotě 58 °C a následující den byly naorientovány v silikonové polohovací destičce (Polysciences, 

Inc.) a ponechány zatvrdnout při pokojové teplotě. Po ztuhnutí byly takto připravené bločky ořezány 

a připevněny pomocí horké zahnuté preparační jehly na dřevěnou kostku. Upevněné bločky byly 

krájeny na mikrotomu Leica RM 2155 na 10 µm, vzniklé řezy byly po řetízcích přemístěny na 

hladinu teplé vody pro napnutí a posléze naneseny na nahřátá sklíčka a sušeny na plotýnce o 40 °C. 

Po vyschnutí byly sklíčka s řezy zapečeny v troubě o 58 °C po dobu 20 minut, tím samotný řez 

embryem přilnul ke sklíčku a v dalších krocích nedošlo k jeho odplavení. Řezy byly hydratovány 

v xylenu a sestupné ethanolové řadě až naposled v destilované vodě. Z destilované vody byla dána 

do kyvety s citrátovým pufrem (10mM kys. citronová, 0,05% Tween20, pH 6.0) nebo komerčně 

prodávaným Antigent Retrieval (DAKO), které byly zahřáty ve vodní lázni na 97 °C. Po uplynutí 

10-20 minut v citrátovém pufru v horké lázni, byla skla v citátovém pufru chlazena v digestoři. 

Vychladnutá skla byla omyta roztokem PBS s 0,025% Tritonem (Sigma), řezy byly obtáhnuty 

hydrofobním fixem a pokapány 1% roztokem bovine albumine sera (BSA) (Sigma) a ponechány 

minimálně hodinu ve vlhké komůrce. Poté byl roztok ze sklíček sklepán a nyní byla pokapána 

roztokem s primární protilátkou ředěnou dle dané protilátky (fibronektin (DAKO) 1:1000, b-catenin 

(Thermofisher) 1:500 v 1% BSA. Sklíčka s protilátku byla ve vlhké komůrce umístěna do 4 °C přes 

noc. Následující den byla primární protilátka odsáta a sklíčka několikrát promyta roztokem PBS 

s 0,025% Tritonem, pokapána sekundární protilátkou Alexa Fluor 488, 594 nebo 647 

(Thermofisher). a ponechána minimálně 2,5 hodiny při pokojové teplotě. Po promytí skel od 

sekundární protilátky roztokem PBS byla sklíčka zalita Fluoroshield s DAPI (Sigma), které značí 

fluorescenčně DNA v jádrech buněk, a překryta krycím sklem a oblakována lakem na nehty. Skla 

byla skladována při 4 °C a analyzována na fluorescenčním mikroskopu Olympus BX 51. 
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Embrya byla z PBS přendána do v mikrovlnce rozehřátého agaru (2g na 40ml PBS) (Sigma) 

nalitého na skleněnou petriho misku při dosažení teploty 65 °C a naorientována. Zatuhlý agar 

s embryi byl nakrájen na bločky a přilepen sekundovým lepidlem na terčík. Embrya byla krájena na 

vibratomu na 40 µm silné řezy. Nakrájené řezy byly hodinu v roztoku 1% BSA a poté přes noc ve 4 

°C v primární protilátce (typ a ředění viz výše). Druhý den byla primární protilátka odsáta a vymyta 

roztokem PBS s 0,4% Tritonem a nahrazena sekundární protilátkou a ponechána v pokojové teplotě 

po dobu 2,5 hodiny. Nakonec byla sekundární protilátka odsáta a řezy byly promyty PBS a přeneseny 

skleněnou pasterkou na skla upravená hydrofobní lepící pásku, tak aby tvořila rámeček, do kterého 

byly řezy naneseny a následně zality Fluoroshieldem s DAPI, přiklopeny krycím sklem a 

zalakovány. Skla byla skladována ve 4 °C a zpracována pod fluorescenčním mikroskopem Olympus 

BX 51. 

Embrya byla zalita do směsi glutaraldehydu a albuminu (Minarik et al., 2017; Stundl et al., 

2019), kdy po promytí v samotném roztoku albuminu, byla přendána do polohovací mističky 

s albuminem a glutaraldehydem. Po zatvrdnutí byly bločky s embryi přilepeny sekundovým 

lepidelem na terčík a krájeny na vibratomu na řezy o tloušťce 40 µm. Řezy byly hodinu v roztoku 

1% BSA a poté byl roztok nahrazen primární protilátkou (viz výše). Druhý den byla primární 

protilátka odsáta a promyta roztokem PBS s 0,4% Tritonem a řezy byly ponechány v sekundární 

protilátce. Po zhruba 2,5 hodinách byla sekundární protilátka odsáta a vymyta roztokem PBS a řezy 

přeneseny na sklíčka orámována hydrofobní lepící páskou, pokapány montovacím mediem 

Fluoroshieldem s DAPI pro označení DNA buněčných jader, zakryta krycím sklíčkem, obtažena 

lakem a skladována ve 4 °C. Analýza proběhla opět na fluorescenčním mikroskopu Olympus BX 51. 

Značení in vivo fluorescenčními látkami 

Pro značení endodermu v přední části archenteronu, který se později podílí na vývoji embryonálních 

úst, byla injikována in vivo fluorescenční barva DiI (1,1‘-dioctadecyl-3,3,3‘,3‘-

tetramethylindocarbocyanine perchlorate) (Thermofisher) nebo fluorescenční barva CDCFDA, SE 

mix izomerů [5-(a 6)-carboxy-2‘, 7‘-dichloroflurescein diacetate, succimidyl ester] (AAT bioquest) 

skrze otevřenou neurální trubici v přední části hlavy. DiI (10mg v 50ml 100% ethanolu) bylo 

naředěno v poměru 1:10 s 10% sacharózou (PENTA) a ošetřeno ultrazvukem kvůli tvorbě krystalů 

(Minarik et al., 2017). CDCFDA, SE byla použito buď bez ředění, nebo ředěno 1:10 s 10% 

sacharózou bez ošetření ultrazvukem. Obě fluorescenční látky byly injikovány ústním injikátorem 

prostřednictvím skleněných jehel. Po injikaci CDCFDA, SE byla embrya ponechána vyvíjet se v E2 

mediu do potřebného stádia a následně uspána a fixována 4% PFA. Po injikaci DiI byla embrya 

ponechána vyvíjet se do rané farynguly a následně byla zbavena ochranného obalu pomocí 

embryonálních pinzet, nebo enzymu pronasy (20mg/ml roztok rozředěn s E2 mediem v poměru 

1:10) (Roche Diagnostics). Poté byla embrya umístěna do roztoku CDCFDA, SE namíchaného 
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1:1000 v E2 mediun a ponechána ve tmě po dobu 30-60 minut. Následně přendána do čistého E2 

media a dochována do potřebných stádií. 

Mikroskopická technika a zpracování dat 

Histologické a imunohistologické řezy byly analyzovány mikroskopem s UV lampou Olympus 

BX51 a snímky byly pořizovány pomocí programu SPOT. Fotografie byly upravovány v programu 

Adobe Photoshop CS 2015 a Fiji. Snímky o různých hloubkách ostrosti byly skládány v programu 

HeliconFocus. Injikace a snímky injikovaných a in vivo barvených embryí byly foceny na 

fluorescenční binolupě Olympus IX 81 za pomocí programu ZEN. Obrazové tabule byly utvářeny 

v programu Adobe Photoshop CS 2015 a schémata byla kreslena v programu pro vektorovou grafiku 

Inkscape. 
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Výsledky 

Vnější morfologie (SEM) 

Pro pochopení vývoje embryonálních úst v kontextu celého embrya byla použita technika skenovací 

elektronové mikroskopie. 

Bichir 
Z vnějšího pohledu jsou první patrné známky vývoje úst viditelné ve st. 23 (Tab 1 A, A‘), kdy na 

anteriorním konci hlavy je znatelná nepatrná prohlubeň ohraničena základy cementových orgánů. 

Pokožka hlavy je v raném stadiu vývoje (st. 23) pokryta pravidelně rozmístěnými obrvenými 

buňkami, které pokrývají celou oblast bez rozdílu zárodků cementových orgánů, či oblasti budoucích 

úst. Ve st. 25 (Tab 1 B, B‘) se oblast úst nepatrně vchlípí mezi cementové orgány, které jsou již dobře 

vyvinuty a dominují přední části hlavy. Ve st. 28 (Tab 1 C, C‘) se v této oblasti tzn. u žloutkové 

koule vytvoří mále štěrbinky. Po vyklubání embrya z ochranných obalů ve st. 29 (Tab 1 D, D‘) se 

v celé oblasti úst utvoří hluboce zanořená štěrbina, která značí první protržení úst. Ústa se postupně 

protrhají a široce rozevřou, jak je již patrné ve st. 31 (Tab 1 E, E‘). Cementové orgány se posunuly 

více mediálně a na budoucí horní ret, zároveň se i zmenšily a po jejich laterálních stranách jsou 

patrné koutky úst. Jak je zřejmé, vnější okraj ústní dutiny je tvořen stejným typem obrvených buněk, 

jako jsou pokožkové.  

Vchlípení povrchového epitelu proti vnitřnímu epitelu patrné ve st. 25 (Tab 1 B) tedy 

naznačuje vývoj přes stomodeum (Dickinson and Sive, 2006). Po většinu vývoje jsou ústa ohraničena 

cementovými orgány, přesto celá oblast úst zůstává stejně široká po celou dobu formování úst, a 

nakonec se ještě více rozšíří. Stejná morfologie obrvených buněk pokožky a v ústech ve st. 31 (Tab 

1 E) ukazuje na ektodermální příspěvek do vývoje embryonálních úst. 

Jeseter 
V raných stadiích (st. 23-28, zde st. 25, Tab 2 A) je embryo jesetera ploše rozprostřeno na žloutkové 

kouli a oblast úst je špatně rozpoznatelná, dobře lze rozpoznat jen hlavu. Až ve st. 33 (Tab 2 B, B‘) 

je oblast úst patrná na ventrální straně hlavy, která je již dobře vyvinutá a ční nad žloutkovou koulí. 

Před ústy je dlouhá rostrální oblast tvořená převážně klubací žlázou, která je endodermálního původu 

(Minarik et al., 2017).V tomto stadiu jsou v oblasti klubací žlázy dobře rozlišitelné velké buňky (Tab 

2 B) oproti plochým buňkám žloutku a drobným, na první pohled hůře od sebe rozlišitelným, buňkám 

rostra. V oblasti úst je zřejmá buněčná aktivita, kdy se buňky protahují ve středu budoucích úst. Tato 

buněčná aktivita může souviset s odtahováním hlavy od žloutku. Ve st. 35 (Tab 2 C) je oblast úst 

narovnána, zároveň se prodloužilo rostrum a napřímila hlava. Dynamika prodlužování rostra je 

patrná na dvou místech na bázi hlavy, které překrývají budoucí ústa. Po vyklubaní embrya 

z ochranných obalů (st. 36) je široká oblast budoucích úst mírné vtlačena mezi žloutek a hlavu (Tab 

2 D), obdobně jako u bichira (srovnej s Tab 1 C a Tab 2 D. V tomto stadiu jsou již utvořené zárodky 

prvního páru senzorických vousků, které vznikají z oblasti klubací žlázy. Rostoucí vousky ve st. 37 
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(Tab 2 E) opět stlačí oblast vznikajících úst do podélné poměrně zanořené štěrbiny. Ve st. 38 (Tab 2 

F, F‘) se začnou ústa ve středu rozevírat v dorzoventrálním směru, ale koutky úst zůstávají stále 

stlačené. Ve st. 40 (Tab 2 G) se ústa zeširoka roztáhnou. Uvnitř úst je patrná buněčná vrstva, která 

je na pár místech protržená.  

Z výše popsaného vyplývá, že ústa jesetera jsou výrazně posunuta na ventrální stranu hlavy 

oproti ústům bichira a nejsou tvořena silně obrvenými buňkami typickými u bichira. Epitel tvořící 

budoucí ústa přechází plynule v epitel klubací žlázy, tudíž by ústa mohla být endodermánílho 

původu. Buněčná vrstva zachycená ve st. 40 (Tab 2 G) připomíná orální membránu u drápatky (viz 

kapitola Stomodeální invaginace).  

Kostlín 
Oblast úst není ze začátku vývoje ve st. 20 (Tab 3 A, A‘) dobře patrná, protože je překryta velkou 

dominantou kostlíní embryonální hlavy, velkým nepárovým cementovým orgánem. Přesto můžeme 

z laterálního pohledu rozlišit mezi bázi cementového orgánu a žloutkem nepatrný prostor, kde se 

budou formovat ústa. Ve st. 22 (Tab 2 B, B‘) se hluboce zanořená oblast úst pod cementovým 

orgánem pomalu napřimuje a utváří se více prostoru mezi žloutkem a cementovým orgánem pro ústa. 

Ve st. 23 (Tab 3 C, C‘) jsou ústa již pravděpodobně otevřená, a to jako úzká štěrbina hluboko 

zanořená pod cementovým orgánem, nicméně pořád stlačená. Cementový orgán dále nabývá na 

velikosti, rozrůzňuje se do jednotlivých adhezivních papil a méně zakrývá ústa. Ve st. 24 (Tab 3 D) 

dochází k vyklubání z embryonálních obalů a štěrbinovitá ústa se více otevírají a jsou již lépe 

pozorovatelná pod cementovým orgánem a ve st. 26 (Tab 3 E) jsou ústa zeširoka otevřená a dobře 

patrná, jelikož se cementový orgán napřímil.  

Ústa kostlína jsou tedy dobře detekovatelná až v poměrně pozdním stadiu u rozplavané larvy, 

a to již zcela zeširoka otevřená (Tab 3 E). Po většinu vývoje kostlína je vývoj úst kryt velkým 

cementovým orgánem, kde na bázi, mezi žloutkem a cementovým orgánem, je utvořený prostor pro 

formující se ústa. Větší detaily však pozorování vývoje z vnějšího pohledu nenabízí.  

Histologie 

Analýza histologických řezů připravených v JB-4 pryskyřici umožnila blíže popsat a pochopit 

dynamiku vývoje úst, a to i na buněčné úrovni. Řezy byly pro lepší rozlišení buněk a jejich 

zárodečného původu barveny dvěma technikami azureB/eosin a heamatoxylin/eosin. Barvení 

heamatoxylinem a eosinem mimo jiné dobře označilo žloutková granula, která jsou zvláště 

v endodermálních buňkách hodně početná. Ve výsledku tedy je endoderm zbarven do tmavě růžova 

a ektoderm do světlejší růžové.  

Pozorování na řezech částečně podpořilo pozorování ze snímku SEM, ale také odkryla 

mnohé nové. Do analýzy jsem zahrnula i ranější stadia nebo další stadia, která nebyla z hlediska 

vnější morfologie klíčová. 
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Bichir 
U nejranějšího stadia (st. 23) bichira zachyceného na sagitálních řezech (Tab 4 A-A‘‘) je oblast úst 

tvořena vnitřním mnohavrstevným endodermem a vnějším dvouvrstevným ektodermem. Buňky 

endodermu jsou charakteristické podélnými polarizovanými buňkami, které jsou plné žloutkových 

granul (Tab 5 A, A‘). Tenkou vnější vrstvu tvoří ektoderm, jehož buňky jsou oproti endodermu 

zkrácené a spíše dlaždicového tvaru bez výrazného množství žloutkových granul. Oblast úst je 

protažená a ohraničená z dorzální strany vyvíjejícím se mozkem a z ventrální strany žloutkem, je zde 

vytvořená velká dutina prvostřeva. 

Ve st. 24 (Tab 4 B-B‘‘) je v oblasti úst stále vnitřní silná vrstva endodermu krytá tenkou 

dvouvrstvou ektodermu. Oblast je nepatrně protažená dopředu a dutina prvostřeva je přepažena na 

dvě části. 

Ve st. 25 (Tab 4 C-C‘‘) je oblast úst mírně vtlačená od velký mozek. Přechod mezi buňkami 

ektodermu a endodermu je již v tomto stadiu od sebe nerozeznatelný, jelikož je celá oblast stlačená 

do široké vrstvy buněk podobného tvaru. Na povrchu je pravděpodobně stále ektoderm. Dutina 

prvostřeva pozorovaná u dvou předchozích stadií se nachází jen v zadní části hlavy pod chordou. 

V době klubaní z ochranných obalů ve st. 28 (Tab 4 D-D‘‘) je oblast úst více vchlípená a 

stlačená do tenké asi vrstvy asi o šířce dvou buněk, můžeme však od sebe rozlišit buňky s menším 

obsahem žloutkových granul (ektoderm) a oproti nim buňky bohaté na žloutková granula (endoderm) 

(Tab 5 B, B‘). Dutina prvostřeva už není vůbec patrná pod celou oblastí mozku, nestlačená zůstává 

pod chordou a dále do těla. Na sagitálním řezu nejsou patrné žádné mezery mezi buňkami na povrchu 

značící protrhávání epitelu, které jsou odhaleny na snímcích ze skenovacího mikroskopu (Tab 1 C). 

Lépe dynamiku buněk v epitelu odkrývá příčný řez (Tab 7 A, A‘). Ústa jsou velmi široká sahající od 

jednoho cementového orgánu po druhý a rozprostírající se nad žloutkovou koulí jako dvouvrstevný 

až čtyřvrstevný epitel. V mediální části úst jsou patrné mezery naznačující protrhávání a buněčné 

změny, což koreluje i se snímky ze skenovacího mikroskopu.  

Ve st. 29 (Tab 6 A, A‘) je oblast úst na anteriorním konci v mediální rovině klínovitě 

otevřená a štěrbina pokračuje již poměrně hluboko směrem k chordě. Na ventrální straně úst jsou 

patrné dvě řady dlaždicových buněk naopak na dorzální straně je epitel zesílený. Mozek je více 

vyvinutý a hlava je anteriorně protažená, což vytvoří prostor pro otevírající se ústa.  

Ve st. 30 (Tab 6 B, B‘) se ústa více otevírají ve směru dorzoventrálním a jsou patrné štěrbiny 

utvořené v posteriorní části. V anteriorní části úst jsou pod epitelem nahloučené buňky, které budou 

následně tvořit chrupavku dolní čelisti. Ústa jsou stále zasunuta pod mozekem. Na příčném řezu je 

patrný široký charakter úst (Tab 7 B, B‘), která se otevírají postupným dorzoventrálním oddělováním 

buněk. 

Ve st. 32 (Tab 6 C, C‘ a Tab 7 C, C‘) jsou ústa zeširoka otevřená a jejich pozice je více 

anteriorní srovnatelně s mozkem. Cementový orgán se zmenšil a posunul na horní ret do mediální 

roviny. Od této chvíle se začnou vyvíjet finální dospělá ústa. 
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U bichira je tedy oblast úst na začátku tvořena ektodermem a endodermem, které jsou od 

sebe dobře rozlišitelné (Tab 4 A-A‘‘, B-B‘‘, Tab 5 A, A‘). Ektoderm se vchlípí proti endodermu 

(Tab 4 C-C‘‘) a celá oblast se stlačí do tenké dvouvrstvy (Tab 4 D-D‘‘). Otevírání pak začíná od 

anteriorního konce postupným horizontálním oddělováním epitelu (Tab 6, 7). 

Jeseter 
U nejranějšího stadia (st. 23) je budoucí oblast úst natažená před hlavu embrya (Tab 8 A-A‘‘) a 

tvořená endodermální buněčnou masou společnou pro před-ústní střevo a ústa. Endodermální vrstva 

je ze začátku vývoje tvořená polarizovanými pravidelně uspořádanými protaženými buňkami, které 

tvoří dvou až třívrstvý epitel, a na dorzální straně jsou oddělené dobře rozeznatelnou hranicí od 

povrchových buněk ektodermu, které jsou dlaždicového až podlouhlého tvaru (Tab 8 A‘‘). 

Endodermální buňky mají opět více žloutkových granul ve srovnání s ektodermálními stejně jako u 

bichira. Oblast úst je vymezena z dorzální strany mozkem a ventrální strany vznikajícím srdcem. 

Mezi mozkem a žloutkem je přítomna úzká dutina prvostřeva táhnoucí se od spodní vrstvy 

endodermu úst dále do těla. 

Ve st. 25 (Tab 8 B-B‘‘) se oblast budoucích úst zkrátila v dorzo-ventrálním směru, 

z ventrální strany je ohraničena nyní již více vyvinutým srdcem. Spodní uspořádaná endodermální 

vrstva je dobře rozlišitelná, buňky nad ní jsou však již neuspořádané s hůře, ale stále rozlišitelnou 

hranicí mezi povrchovým ektodermem. Mezi mozkem a žloutkem je dutina prvostřeva mírně 

stlačená. 

Ve st. 27 (Tab 8 C-C‘‘) je oblast úst ještě více stlačená, což způsobuje její vychlípení 

anteriorním směrem. Stále lze rozlišit spodní vrstvu víceméně uspořádaného endodermu, na který se 

vrší až tři vrstvy neuspořádaných buněk endodermu. V tomto stadiu už stěží rozlišíme tenkou vrstvu 

ektodermu na povrchu, pod ní ležící druhou vrstvu ektodermu už nelze rozlišit vůbec. Povrchové 

buňky jsou stále podélně uspořádané a jsou velmi protažené oproti převážně příčně orientovaným 

buňkám endodermu. Toto vše je z ventrální strany ohraničené už poměrně dobře vyvinutým srdcem. 

Ve st. 30 (Tab 8 D-D‘‘) je oblast úst již zatažena pod hlavu a stlačena mezi rostoucí hlavu a 

žloutek. Celá oblast úst je tvořena velkým množstvím buněk pravděpodobně endodermálního 

původu táhnoucí se plynule až na anteriorní konec hlavy. Ústa budou tedy vznikat hluboko zanořená 

pod hlavou a před nimi se nachází tzv. klubací žláza. 

Těsně před klubáním z ochranných obalů (st. 35) se oblast úst natáhne ale stále zůstává 

hluboce zatažená pod hlavou (Tab 9 A, A‘). Je tvořena masou endodermálních buněk, které jsou 

uspořádány jen po stranách úst a hltanu, nikoliv však uprostřed (Tab 9, A, A‘, Tab 11 A-B‘). Buňky 

zdá se vybíhají až na povrch do okolí oblasti úst. Velice znatelná je vrstva polarizovaných buněk 

v koutcích úst (Tab 9 A‘‘), která zabíhá z povrchu dovnitř úst a která nápadně připomíná stomodeální 

límec známý u axolotla a bahníka. Na příčném řezu je tato vrstva velmi nápadná právě v koutcích 

úst a více mediálně se pak vytrácí (Tab 11 A, A‘). Buňky endodermu jsou příčně uspořádané (Tab 
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11 A, A‘), bohaté na žloutková granula (Tab 10 A, A‘), které dokola celých úst sedí orientovaně a 

ohraničují neuspořádanou masu buněk uprostřed úst.  

Po vyklubání, ústa ještě nejsou otevřena (st. 37), stále jsou na anteriorním konci vyplněna 

silnou vrstvou buněk (Tab 9 B-B‘‘, Tab 10 B, B‘). V hloubi hltanu je již utvořená podélná štěrbina, 

která vzniká horizontálním rozestupováním buněk od středu hltanu. Rozestupování buněk je dobře 

patrné v příčné rovině, kdy se uprostřed širokých úst utvoří ve středu štěrbina obklopená buňkami 

orientovanými opačným směrem (Tab 11 B, B‘). 

Ve st. 39 jsou ústa zcela otevřená a anteriorně před ústy jsou utvořeny vousky (Tab 9 C-C‘‘, 

Tab 11 C, C‘). 

U jesetera je tedy budoucí oblast úst na začátku vývoje natažena před vznikající hlavou a 

tvořena jasně rozlišitelnými vrstvami ektodermu a endodermu (Tab 8 A-C). Oblast úst se ještě více 

vychlípí, jelikož je z ventrální a dorzální strany limitována (Tab 8 B-C). K procesu invaginace, tedy 

vchlipování tkáně dovnitř ze začátku vývoje vůbec nedochází a celá oblast úst se nasune pod 

vyvíjející se hlavu až poměrně pozdě ve vývoji a je tvořená silnou vrstvou endodermálních buněk 

(Tab 10). V této vrstvě se pak buňky horizontálně rozestoupí a vytvoří štěrbinu, která se protáhne 

k anteriorně a ústa se otevřou (Tab 9, 11). Zajímavostí jsou orientované buňky v koutcích úst (Tab 9 

A‘‘, B‘‘) dobře rozpoznatelné od neuspořádaných buněk endodermu mezi nimi. Mohlo by se jednat 

spíše o ektodermální buňky podobně jako u axolotla (Soukup et al., 2008) nebo bahníka (Kerr, 1902). 

Kostlín 
Oblast úst je v nejranějším stadiu (st. 18) slabě invaginovaná, tvořená dvouvrstveným ektodermem 

a jednovrstevným endodermem. Buňky ektodermu a endodermu se tvarově liší. Buňky endodermu 

jsou polarizované a mají protáhlý tvar a ektodermální buňky jsou orientovány podélně (Tab 13 A, 

A‘).  

Ve st. 19 je oblast úst hluboce zanořená pod hlavou a před ústy se nachází velký cementový 

orgán (Tab 12 A-A‘‘). Oblast úst je stlačená mezi velký cementový orgán a žloutek. Vnitřní strana 

úst je tvořena silnou vrstvou endodermu, který plynule přechází v endoderm před-ústní střeva. Na 

povrchu jsou budoucí ústa krytá dvoubuněčnou vrstvou ektodermu (Tab 12 A‘‘). Dutina před-ústního 

střeva přímo přechází v dutinu prvostřeva. 

V st. 20 (Tab 12 B-B‘‘) je již na posteriorní straně cementového orgánu patrný záhyb, který 

utváří první prostor pro ústa. Vnitřní strana budoucích úst je stále tvořená endodermem kontinuálně 

se táhnoucím od cementového orgánu do prvostřeva. Buňky ektodermu v oblasti úst nejsou 

uspořádány do jasných dvou vrstev jako v oblasti cementového orgánu, hranice mezi endodermem a 

ektodermem je už hůře rozlišitelná (Tab 12 B‘‘). Ektoderm se tlačí proti endodermu a vzniklá 

přepážka je tvořena dobře rozlišitelnou jednou vrstvou ektodermu a endodermu mezi nimi se nachází 

změť prolínajících se buněk nejasného původu. Dutina táhnoucí se od cementového orgánu dále do 

prvostřeva je nepatrně stlačená anteriorně před ústy. 
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Ve st. 22 (Tab 12 C-C‘‘, Tab 13 B, B‘) je v ústech patrná tenká přepážka tvořena ektodermem 

a endodermem. Přepážka je dvouvrstevná a připomíná orální membránu typickou pro vývoj přes 

stomodeální invaginaci (Tab 12 C‘‘) a dále se ztenčuje až je tvořena jednou vrstvou buněk (Tab 13 

B, B‘). Dutina táhnoucí se z cementového orgánu dále do prvostřeva je zhruba v oblasti úst zaškrcená 

a odděluje tak cementový orgán od zbytku trávicí soustavy. Na příčném řezu mají ústa téměř 

pravidelný oválný tvar a jsou velmi úzká ve srovnání s ústy bichira nebo jesetera (srovnej Tab 7, 11 

a 14 A, A‘). Ústa se vyvíjí v mediálnní rovině hlavy a nejsou nijak limitována mozkem. 

Ve st. 24 (Tab 12 D-D‘‘), v době klubání, se ústa otevírají a ústní dutina je velmi široká, na 

anteriorním konci zakrytá velkým cementovým orgánem a jeho příchytnými papilami, jak je patrné 

i ze snímku z elektronového mikroskopu (Tab 3 D). Z příčného pohledu ústa nabývají širšího 

charakteru a jsou situována daleko před rovinou očí (Tab 14 B, B‘). 

U kostlína je tedy budoucí oblast úst na začátku vývoje slabě vchlípená a tvořená 

ektodermem a endodermem. Ektoderm se tlačí proti endodermu, buňky se mezi sebou prolínají až 

utvoří tenkou přepážku. Ústa nejsou nijak prostorově omezena a otevírají se jako široká, ale více 

pravidelně okrouhlá než u bichira a jesetera. 

Imunohistochemie 

Značení protilátkami mi umožnilo lépe popsat dynamiku buněk v oblasti úst a vizualizace bazální 

membrány umožnila definovat ranou fázi vývoje, kdy je hranice mezi ektodermem a endodermem 

dobře daná. Následuje fáze vývoje, kdy dochází k rozpadu a postupnému pronikání buněk do druhé 

vrstvy. Pozdní fázi vývoje, kdy už bazální lamina zcela vymizela a nelze jednoduše oba epitely od 

sebe odlišit.  

Pro pochopení dynamiky a tvaru buněk byly použity protilátky pan-cadherin nebo beta-actin. 

Pro označení bazální laminy pak protilátka fibronectin. 

Bichir 

Buněčná stavba během vývoje úst 
U bichira značení adheze buněk pomocí protilátek pan-cadherinu a beta-cateninu nebylo úspěšné u 

žádných stadiích. Beta-catenin značil jiné segmenty v buňkách než buněčné spoje a pan-cadherin ve 

starších stadiích značil silně povrch ektodermálních buněk a obrvené buňky na povrchu a zároveň 

byl signál roztroušen v cytoplazmě všech buněk. 

Vztah ektodermu a endodermu během vývoje úst 
Ve st. 23 (Tab 15 A, A‘) je v oblasti úst vnější ektoderm velmi zřetelně oddělen od vnitřního 

endodermu bazální laminou. Ektoderm tvoří dvě vrstvy buněk se spíše podélnými jádry. Endoderm 

je utvořen také dvěma vrstvami buněk, které mají podobně zarovnaná jádra. 

Ve st. 24 (Tab 15 B, B‘) je v oblasti úst kontinuita bazální membrány mezi ektodermem a 

endodermem přerušena a buňky ektodermu a endodermu se mohou začít prolínat, což je prvním 
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krokem k otevření úst. Od tohoto stadia už nelze na základě imunohistochemie rozlišit ektodermální 

a endodermální buňky.  

Ve st. 25 (Tab 15 C, C‘) je oblast úst mírně vchlípená pod vyvíjející se hlavu. Buňky 

ektodermu a endodermu jsou prolnuté. V zadní části budoucích úst jsou buňky orientované antero-

posteriorně a v přední vrstvě, která se táhne z hlavy přes budoucí ústa dále na žloutek, jsou jádra 

buněk orientovaná spíše dorzoventrálně. Podle toho lze rozlišit jemné rozdíly v celé oblasti 

budoucích úst, kdy zhruba uprostřed se tyto buňky stýkají a pravděpodobně prolínají. K rozpadu 

bazální membrány v oblasti úst dochází velmi brzy (Tab 15 B, B‘) ve vývoji embrya. Nicméně od 

rozpadu bazální membrány k otevření úst projde embryo deseti vývojovými stadii. 

Jeseter 

Buněčná aktivita během vývoje úst 
Ve st. 23 (Tab 16 A, A‘) jsou v oblasti budoucích úst rozpoznatelné dva buněčné tvarové typy-

podélný (dlaždicový) a podlouhlý (sloupcovitý). Dlaždicové buňky se nacházejí na povrchu 

budoucích úst a tvoří ektodermální vrstvu. Tyto buňky tvoří dvě buněčné vrstvy. Pod nimi se nachází 

sloupcovité buňky endodermu uspořádané v dorzální části do dvou a více vrstev a ve ventrální do 

jedné vrstvy. V dorzální části buňky pravděpodobně proliferují, na základě zvýšeného počtu jader, a 

utváří další vrstvu, do které přecházejí se zúženým apikálním koncem. Tato buněčná aktivita se děje 

hlavně v oblasti před-ústního střeva, které se nachází na dorzální straně budoucí oblasti úst. 

Ventrálně už jsou buňky uspořádané do pravidelných sloupců, které mají jádra uspořádaná na bazální 

straně. 

Ve st. 25 (Tab 16 B, B‘) je oblast budoucích úst vychlípená a zkrácená v dorzo-ventrálním 

směru. Dlaždicové buňky ektodermu jsou dobře patrné pouze již jako jedna vrstva, kdy po spodní 

vrstvě zůstaly známky jen na dvou místech, a to na dorzálním a ventrálním koncem oblasti úst. 

Uprostřed je dobře rozlišitelná jen jedna vrstva. Podlouhlé buňky endodermu tvoří již v celé oblasti 

úst více jak jednu vrstvu. Spodní vrstva buněk přechází ve vrstvu s apikálně zúženými konci. 

Uprostřed celé oblasti budoucích úst je patrné značné množství jader a buněk ještě nepřesného tvaru, 

které poukazují na dynamiku endodermu, který se tlačí ven. 

Ve st. 28 (Tab 16 C, C‘) je oblast úst ještě více zkrácená a natlačená mezi srdce a mozek. 

Dlaždicové buňky ektodermu jsou stále dobře rozeznatelné na povrchu. Pod nimi však došlo ke 

změně tvaru buněk oproti předchozímu stadiu. Vlivem stlačovaní nabývá podlouhlého tvaru jen 

spodní vrstva buněk. Horní vrstvy jsou pak tvořený tvarově různými a chaoticky uspořádanými 

buňkami. 

Ve st. 36 (Tab 10 C) je oblast úst vyplněná masou převážně neuspořádaných buněk. 

Uspořádanou vrstvu buněk najdeme jen na ventrální a dorzální straně budoucích úst. Buňky jsou 

mimo tyto uspořádané vrstvy tvarově rozmanité a neorientované. Za oblastí úst, od adenohypofýzy 

dále do těla, je zhruba uprostřed patrný shluk buněk, který vytváří pomyslnou linii (Tab 10 C). Tyto 
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buňky se začnou rozestupovat až vytvoří štěrbinu, která pokračuje anteriorním směrem (st. 38) (Tab 

10 D). Buňky oblasti úst rozdělené touto štěrbinou utvoří na dorzální i ventrální straně dvě vrstvy 

sloupcovitých buněk, které jsou uspořádané a orientované. Na povrchu úst na ventrální straně je pak 

patrná vrstva buněk, které jsou spíše dlaždicového tvaru a pokrývají vrstvu sloupcovitých buněk. 

Podle tvaru těchto buněk lze usuzovat, že jde o ektoderm. 

Celkově lze říci, že sloupcovité buňky endodermu jsou ve vývoji úst jesetera jasně 

dominantní složkou. Buňky se dělí a tlačí na tenkou vrstvu ektodermu (st. 25) (Tab 16 B, B‘) která 

v pozdních stádiích (st. 36 a 38) není prakticky rozlišitelná (Tab 10 C, D). Buňky endodermu se ve 

st. 38 (Tab 10 D) rozestoupí do čtyř vrstev po dvou, dvě na ventrální a dvě na dorzální straně úst. 

Vztah ektodermu a endodermu během vývoje úst 
Ve st. 23 (Tab 17 A, A‘) je vnější ektoderm oddělen od vnitřního endodermu kontinuální bazální 

laminou. Ektoderm tvoří zhruba dvě vrstvy buněk, ikdyž na některých místech se může zdát, že je 

zde více vrstev, což může být artefakt řezu o větší tloušťce (40 um).  

Ve st. 25 (Tab 17 B, B‘) je bazální lamina v oblasti úst na několika místech již značně 

rozrušená. V těchto místech chybějící laminy buňky nejsou už apiko-bazálně orientované a buňky 

ektodermu a endodermu se mohou vzájemně prolínat. Je patrná tendence buněk endodermu tlačit se 

proti buňkám ektodermu. Ektoderm ztratil svou pravidelnou dvouvrstevnost a na několika místech 

už není spodní vrstva patrná.  

Ve st. 28 (Tab 17 C, C‘) už není bazální lamina utvořená nikde v oblasti úst. Podle jedné 

vrstvy buněk s podélně protaženými jádry zůstala na povrchu jen jedna vrstva ektodermu. Naopak 

buněk endodermu rapidně přibylo. 

Buňky endodermu a ektodermu tedy jsou ze začátku vývoje úst jesetera (st. 23) od sebe 

odděleny jasnou linií bazální laminy (Tab 17 A, A‘). Postupem vývoje budoucích úst se bazální 

lamina rozruší a buňky tak začnou spolu přímo interagovat, prolínat se (st. 25 až 28) a přizpůsobovat 

se vývoji hlavy (Tab 17 B-C). Vývoj budoucích úst je poměrně dlouhý, trvá více jak 10 vývojových 

stadií, podobně jako u bichira. 

Kostlín 

Buněčná aktivita během vývoje úst 
Ve st. 19 (Tab 13 C, C‘) můžeme v oblasti úst rozlišit také dva tvary buněk jako u jesetera a bichira, 

dlaždicové buňky a sloupcovité. Dlaždicové buňky tvoří dvě vrstvy ektodermu v okolí budoucích 

úst. Přímo v oblasti úst jsou však buňky ektodermu zmnožené a jasně oddělené od buněk endodermu 

ležících nad nimi. Endoderm je tvořen sloupcovitými buňkami, které jsou uspořádané do jedné až 

dvou vrstev, a táhne se kontinuálně z před-ústního střeva dále do prvostřeva. Dle umístění jader 

nejsou buňky aktivní. 

Ve st. 21 (Tab 13 D, D‘) je oblast úst ztenčena do přepážky široké čtyři a více buněk. Buňky 

v oblasti této přepážky mají obdobný tvar, spíše dlaždicový než sloupcovitý a přímo uprostřed této 
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přepážky najdeme buňky opravdu zkrácené. Ektoderm a endoderm tedy podle tvaru buněk už nelze 

rozlišit v oblasti úst. 

Na začátku vývoje jsou tedy ektodermální a endodermální buňky od sebe dobře rozlišitelné. 

Ektodermální buňky se tlačí proti endodermálním. V pozdějším stadiu spolu tvoří přepážku, kde je 

původ buněk těžko rozlišitelný, jelikož buňky nabývají podobného tvaru. Je patrná tendence ke 

zmenšování buněk od středu přepážky k okrajům. 

Vztah ektodermu a endodermu během vývoje úst 
Ve st.18 (Tab 18 A, A‘) je povrchový ektoderm od endodermu oddělen bazální laminou. Buňky 

ektodermu jsou uspořádané do dvou vrstev. Buňky endodermu tvoří jednu vrstvu, která se táhne 

z před-ústního střeva do prvostřeva.  

Ve st. 20 (Tab 18 B, B‘) je bazální lamina v oblasti úst rozrušená, ale stále patrná. 

Ektodermální buňky se tlačí proti endodermálním. V endodermální vrstvě je nicméně také patrný 

posun některých jader směrem k rozpadající se bazální lamině. 

Ve st. 22 (Tab 18 C, C‘) je bazální lamina zcela rozpadlá a ektoderm s endodermem spolu 

tvoří silnou přepážku, původ buněk uprostřed přepážky už nelze rozlišit. 

Lze tedy říct, že vývoj úst kostlína je velmi rychlý ve srovnání s vývojem úst bichira a 

jesetera. Během pěti vývojových stadií je v oblasti úst vytvořena ekto-endodermální přepážka. 

Značení in vivo fluorescenčními látkami 

Experimenty byly provedeny jen na embryích jesetera z důvodů dobré dostupnosti a velkého 

množství kvalitního embryonálního materiálu. Experimentálně byl značen endoderm prvostřeva 

během neurulace embrya mezi stadii 20 a 21 pro lepší pochopení a popis vývoje úst (Tab 19 A). Jako 

velmi vhodná se ukázala být injikace fluorescenční látky carboxyfluorescein (CDCDFA, SE), která 

se velmi dobře navázala do cytoplazmy buněk, se kterými přišla do kontaktu a umožnila tak 

kontinuální značení endodermu (Tab 19 B, C). Oproti tomu fluorescenční látka DiI se hůře vázala 

do buněk a neoznačila tak veškeré buňky endodermu (Tab 21 A-B‘). Proto jsem použila do této práce 

převážně data získaná z experimentálních embryí injikovaných carboxyfluoresceinem. Embrya 

velmi dobře přežívala, nicméně ze 150 carboxyfluoresceinem naijikovaných embryí, bylo pro 

výslednou analýzu použito 36 zdárně nainjikovaných jedinců.  

Zároveň jsem také obarvila ektoderm u injikovaných embryí fluorescenční barvou 

CDCDFA, SE (Tab 21 A-B‘)). Ektodermální značení bylo náročnější než endodermální, jelikož 

povrchové buňky embrya vylučují látky, které ochraňují embryo před nepřízní vnějšího prostředí, a 

tudíž dochází k vyplavení signálu. Signál v buňkách ektodermu byl tedy mnohem slabší než 

v buňkách endodermu. Embrya byla barvená nejpozději ve st. 24, což odpovídá zhruba 5 

hodinovému rozmezí (doba se lišila v závislosti na teplotě) mezi injikací a celostním barvením. Takto 

ošetřená embrya měla obecně větší mortalitu než embrya s pouze označeným endodermem, což je 

způsobeno dekapsulací embrya z poslední ochranné membrány, jejíž odstranění je velmi náročné a 
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embrya jsou často poraněná mechanickým odnímáním kapsuly nebo nevydrží přímý kontakt 

s vnějším prostředím. Chemické odstraňování kapsuly se ukázalo jako ještě méně vhodné než 

mechanické. Obecně největší mortalitu měla embrya se značeným endodermem i ektodermem 

carboxyfluoresceinem, takže jsem byla schopná získat jen raná stadia (23 a 24), z nainjikovaných a 

obarvených 200 embryí přežilo pouze 10 embryí s pozitivním signálem v endodermu a různě silným 

signálem v ektodermu. Toto značení ukázalo, že carboxyfluorescein se dobře váže jen do jedné 

vrstvy ektodermu, tedy neoznačí dolní, bazální, vrstvu ektodermu. Embrya s endodermem značeným 

DiI a ektodermem značeným CDCDFA, SE přežívala lépe ze 100 embryí jsem pro analýzu použila 

24. 

Ve st. 23 je oblast úst tvořena vnější dvouvrstvou ektodermu a vnitřní jednou vrstvou 

endodermu (Tab 19 D, D‘), ektoderm a endoderm jsou od sebe odděleny bazální membránou. Buňky 

endodermu se kontinuálně táhnou z posteriorní části prvostřeva, kde mají spíše podlouhlý tvar. 

V anteriorní části, kde vznikne před-ústní střevo a ústa, jsou protáhlé a kolmo orientované vůči 

buňkám ektodermu. Na dorzální straně vytváří buňky endodermu více vrstev, které tvoří záhyb a 

formují před-ústní střevo. Ventrálně pod touto oblastí jsou buňky endodermu uspořádány do jedné 

vrstvy a utváří spolu s ektodermem epitel budoucích úst.  

Mezi stadiem 23 a 24 začnou buňky endodermu proliferovat a utvářet druhou, horní, vrstvu 

(Tab 19 E, E‘; Tab 21 C, C‘). Dobře jsou rozlišitelné obě vrstvy ektodermu, horní označená 

carboxyfluoresceinem a spodní neoznačená, ale oddělená od endodermu bazální laminou (Tab 21 C, 

C‘). 

Ve st. 25 můžeme ektodermální vrstvu a endodermální stále rozlišit (Tab 19 F, F‘). 

Dvouvrstevný ektoderm začíná ztrácet pravidelné uspořádání do dvou vrstev a celá oblast budoucích 

úst je zkrácená v dorzo-ventrálním směru a vytlačena anteriorním směrem. 

Ve st. 28 je oblast úst ještě zkrácenější a buňky endodermu jsou stále kryté buňkami 

ektodermu (Tab 20 A, A‘). Ve st. 30 (Tab 20 B, B‘) je oblast úst stlačená přerůstající endodermální 

vrstvou před-ústního střeva, která začíná pokrývat ventrální stranu hlavy od špičky hlavy po oblast 

budoucích úst. Zároveň se ektodermální vrstva úst vsune pod endodermální. Celá endodermální 

vrstva včetně oblasti úst je kryta tenkou vrstvou ektodermu.  

Ve st 35. je téměř celá oblast úst i rostra tvořená endodermálními buňkami (Tab 20 C, C‘). Nicméně 

barvení ektodermu (Tab 21 E, E‘) ukázalo, že oblast úst je krytá souvislou tenkou vrstvou ektodermu 

na rozdíl od rostra, kde se ektodermální buňky nachází už jen na pár místech. Na laterálních řezech 

přibližně v oblasti koutku úst (Tab 22 A, A‘) je pod označenou ektodermální vrstvou vrstva 

uspořádaných buněk, která není obarvená fluorescenční látkou.  

Ve st. 38 až 39 jsou ústa otevřená a tvořená endodermem (Tab 20 D, D. Na laterálním řezu 

je pak odhalena stejná vrstva uspořádaných neoznačených buněk (Tab 22 B, B‘), nicméně v tomto 

případě jsou tyto buňky kryté označenými endodermálními buňkami.  
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Z těchto experimentů vyplývá, že oblast úst jesetera je tvořená na začátku vývoje dvěma 

vrstvami ektodermu a jednou vrstvou endodermu (Tab 19 D, D‘). Během vývoje se celá oblast 

zkracuje a vychlipuje anteriorním směrem (Tab 19 F, F‘; Tab 20 A, A‘). Ektodermální buňky utvoří 

jednu vrstvu, která v koutcích budoucích úst migruje dovnitř pod endodermální vrstvu (Tab 22).
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Tabule 
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Tabule 1: Vývoj embryonálních úst bichira (Polypterus senegalus) (SEM). A-E frontální pohled na 
oblast úst od raného stadia (A) po otevírání úst (E), A‘-E‘ laterální pohled na celé embryo (A‘-D‘) a 
hlavu (E‘). Šipka značí pozici úst. A, A‘, B, C‘, D, D‘ foceno Martinem Minaříkem. B‘ foceno 
Martinem Kralovičem. co: cementový orgán, vž: vnější žábry 
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Tabule 2: Vývoj embryonálních úst jesetera (Acipenser ruthenus) (SEM). A dorzální pohled na rané 
stadium. B, C, D, E, F‘, G ventrální pohled na vyvíjející se ústa. B‘, F laterální pohled na hlavu 
embrya. G‘ detail úst ze snímku G. Šipky vymezují oblast úst. A foceno Janem Štundlem, F foceno 
Martinem Minaříkem. n: nos, kž: klubací žláza, v: vous, vž: vnější žábry 
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Tabule 3: Vývoj embryonálních úst kostlína (Atractosteus tropicus) (SEM). A-E frontální pohled na 
oblast úst. A‘-C‘ laterální pohled na hlavu embrya. Šipka značí pozici úst. co: cementový orgán, o: 
oko, op: operkulum 
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Tabule 4: Histologické řezy raného vývoje úst bichira (JB-4). Sagitální řezy, hlava vždy doleva. A-
A‘‘ rané stadium vývoje úst s dobře rozlišitelnou vrstvou dlaždicových buněk ektodermu a 
sloupcových buněk endodermu, A‘, A‘‘ detaily oblasti úst z A. B-B‘‘ rané mezistadium vývoje úst 
s již částečně stlačenou dutinou prvostřeva, ektoderm a endoderm jsou stále dobře rozlišitelné, B‘, 
B‘‘ detaily oblasti úst B. C-C‘‘ pozdní mezistadium vývoje úst, kdy je oblast úst vtlačená pod 
vyvíjejícím se mozkem, dutina v oblasti úst je zcela stlačená, ektoderm a endoderm nelze rozlišit, 
C‘, C‘‘ detaily oblasti úst z C. D-D‘‘ pozdní stadium vývoje úst, kdy je oblast úst více stlačená do 
dvou až tří ekto-endodermálních vrstev, D‘, D‘‘ detaily oblasti úst z D. Tečkovaná čára značí hranici 
mezi ektodermem a endodermem. Šipky značí stlačenou oblast. A-B‘‘ přefocené řezy Kristýny 
Markové. ch: chorda, m: mozek, s: srdce 
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Tabule 5: Histologické řezy s barvící metodou umožňující lepší rozlišení ektodermu a endodermu u 
bichira (JB-4). Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. A, A‘ u raného stadia vývoje úst je oblast 
tvořena dvěma vrstvami ektodermu, který není plný žloutkových granul (světlejší růžová) ve 
srovnání s endodermem (tmavě růžová), kde jsou nabarvená žloutková granula jasně patrná, A‘ detail 
oblasti úst z A. B, B‘ u pozdějšího stadia vývoje úst je oblast stlačená, přesto můžeme rozlišit světlejší 
oblast s menším množstvím žloutkových granul a tmavší oblast s větším množstvím žloutkových 
granul, B‘ detail oblasti úst z B. Hranice mezi nimi je značena šipkou. ch: chorda, m: mozek, s: srdce 
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Tabule 6: Otevírání úst bichira ze sagitálního pohledu (JB-4). Hlava směřuje doleva. A, A‘ v rané 
fázi se ústa začnou otevírat z anteriorní strany úzkou podlouhlou štěrbinou (šipka), A‘ detail oblasti 
úst z A. B, B‘ ústní dutina je otevřena (dle pozice oblouku dolní čelisti) a postupně dochází 
k posteriornímu oddělování epitelů směrem (šipka) do dutiny v hltanu, B‘ detail oblasti úst z B. C, 
C‘ ústa jsou ze široka otevřena, došlo k posunutí cementového orgánu na horní ret, C‘ detail oblasti 
úst z C. A-B‘ přefocené histologické řezy Martina Královiče. co: cementový orgán, dč: dolní čelist, 
ch: chorda, m: mozek, s: srdce 
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Tabule 7: Otevírání úst bichira z frontálního pohledu (JB-4). A, A‘ na začátku otevírání je patrná 
první štěrbina (hrot šipky) v oblasti stlačeného orálního epitelu, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ 
odtahováním epitelu (hrot šipky) se utváří další štěrbiny po celé délce úst, zatím nespojené, B‘ detail 
oblasti úst z B. C, C‘ ústa jsou již zcela otevřená, C‘ detail oblasti úst z C. Šipky vymezují celou 
oblast úst. B, B‘ přefocené histologické řezy Martina Kraloviče. C, C‘ přefocené histologické řezy 
Agáty Horáčkové. co: cementový orgán, dč: dolní čelist, m: mozek, o: oko: t: trabekula 
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Tabulka 8: Histologické řezy raného vývoje úst jesetera (JB-4). Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. 
A-A‘‘ na začátku vývoje úst je dobře patrná hranice mezi dlaždicovými buňkami ektodermu a 
sloupcovými buňkami endodermu, A‘, A‘‘ detaily oblasti úst z A. B-B‘‘ ektodermální vrstva se 
ztenčila a celá oblast úst se vytlačila vlivem mozku z dorzální strany a srdce z ventrální, B‘, B‘‘ 
detaily oblasti úst z B. C-C‘‘ od tohoto stádia již není patrný rozdíl mezi ektodermem a endodermem, 
C‘, C‘‘ detaily oblasti úst z C. D-D‘‘ oblast úst je stlačená a plná endodermu, D‘, D‘‘ detaily oblasti 
úst z D. Tečkovaná čára značí hranici mezi ektodermem a endodermem. kž: klubací žláza, m: mozek, 
pús: před-ústní střevo, s: srdce 
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Tabule 9: Otevírání úst jesetera ze sagitálního pohledu (JB-4). Hlava směřuje doleva. A, A‘ oblast 
úst je vyplněná velkým množstvím neuspořádaných buněk endodermu kromě orientovaných buněk 
nad obloukem dolní čelisti, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ v hltanu a posteriorní části úst je utvořená 
podélná štěrbina a buňky jsou nyní uspořádané směrem od štěrbiny, B‘ detail oblasti úst z B. C, C‘ 
ústa jsou zcela otevřená, C‘ detail oblasti z C. A‘‘, B‘‘, C‘‘ na více laterálních řezech, koutky úst, 
jsou patrné na dorzální a ventrální straně úst vrstvy s uspořádanými buňkami na rozdíl od vrstvy 
nacházející se nad nimi. Šipky značí konec vrstvy orientovaných buněk. ah: adenohypofýza, dč: dolní 
čelist, kž: klubací žláza, m: mozek, s: srdce, v: vous 
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Tabule 10: Buněčná stavba oblasti úst u jesetera před a během otevírání úst. Sagitální řezy, hlava 
směřuje doleva. A-B‘ histologické řezy. C, D imunohistochemické řezy značení protilátkami pan-
cadherin pro hranice buněk (červená) a DAPI pro buněčná jádra (modrá). A, A‘ oblast úst je vyplněná 
endodermálními buňkami bohatými na žloutková granula kromě tenké vrstvy okolo oblouku dolní 
čelisti, uprostřed začíná být patrné orientování buněk od sebe (A, šipky), což povede ke vzniku 
štěrbiny, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ v hltanu je utvořená štěrbina, endodermální buňky jsou více 
uspořádané, B‘ detail oblasti úst z B. C buňky v oblasti úst nejsou orientované a jsou uspořádané 
pouze v okolí oblouku dolní čelisti. D orální epitel již utváří uspořádané buňky po dvou vrstvách 
dorzálně a ventrálně od táhnoucí se podélné štěrbiny. ah: adenohypofýza, dč: dolní čelist, m: mozek, 
s: srdce 
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Tabule 11: Otevírání úst jesetera z frontálního pohledu (JB-4). A, A‘ oblast úst je vyplněná 
endodermálními buňkami, A detail oblasti úst z A‘. B, B‘ uprostřed široké oblasti se utvoří úzká 
štěrbina (hrot šipky), B‘ detail oblasti úst z B. C, C‘ ústa jsou zeširoka otevřená, C‘ detail oblasti úst 
z C. Šipky ukazují laterální okraje úst. ah: adenohypofýza, c: céva, dč: dolní čelist, hč: horní čelist, 
m: mozek, o: oko, s: srdce 
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Tabule 12: Histologické řezy vývoje úst kostlína (JB-4). Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. A-A‘‘ 
oblast úst je tvořená dlaždicovými buňkami ektodermu a sloupcovými buňkami endodermu, A‘, A‘‘ 
detaily oblasti úst z A. B-B‘‘ ektodermální vrstva a endodermální jsou vůči sobě rovnoběžně 
uspořádány a tvoří přepážku, stále je mezi nimi rozeznatelná hranice, B‘, B‘‘ detaily oblasti úst z B. 
C-C‘‘ ekto-endodermální přepážka (šipka) se ztenčila do podoby jedno až dvoubuněčné vrstvy, C‘, 
C‘‘ detaily oblasti úst z C. D-D‘‘ ústa jsou otevřena, i přesto, že jsou překryta cementovým orgánem, 
D‘, D‘‘ detaily oblasti úst z D. Tečkovaná čára značí hranici mezi ektodermem a endodermem. co: 
cementový orgán, ch: chorda, m: mozek, pús: před-ústní střevo, s: srdce 
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Tabule 13: Buněčná stavba oblasti úst kostlína. Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. A-B‘ 
histologické řezy. C-D‘ imunohistochemické řezy značení protilátkami beta-catenin pro hranice 
buněk (červená) a DAPI pro buněčná jádra (modrá). A, A‘ u raného stadia vývoje úst lze rozlišit 
sloupcovité endodermální buňky plné žloutkových granul a dlaždicové buňky, které je kryjí, A‘ 
detail oblasti úst z A. B, B‘ tenká přepážka oblasti úst je tvořena pouze několika málo buňkami, B‘ 
detail oblasti úst z B. C, C‘ ektodermální dlaždicové buňky jsou vtlačené proti velkým sloupcovitým 
buňkám endodermu, C‘ detail oblasti úst z C. D, D‘ buňky v utvořené přepážce mají všechny stejný 
tvar a jejich původ je těžko odlišitelný, D‘ detail oblasti úst z D‘. co: cementový orgán, m: mozek, s: 
srdce 
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Tabule 14: Otevírání úst kostlína (JB-4). Frontální řez. A, A‘ začátek protrhávání (hrot šipky) 
v oválné úzké oblasti úst, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ ústa jsou otevřená a široká. m: mozek, B‘ 
detail oblasti úst z B. Šipky vymezují oblast úst. o: oko, s: srdce 
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Tabule 15: Rozpad bazální laminy mezi ektodermem a endodermem úst bichira. Sagitální řezy hlava 
směřuje doleva. Červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu. Modrá je protilátka DAPI 
značící buněčná jádra. A, A‘ u raného stadia vývoje je mezi ektodermem a endodermem jasně 
zřetelná bazální lamina oddělující oba epitely, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ dochází k rozpadu 
bazální membrány, buňky horního epitelu, ektodermu, začínají pronikat do spodního epitelu, 
endodermu (šipka), B‘ detail oblasti úst z B. C, C‘ oblast úst je stlačená a bazální lamina je již 
rozpadlá. Buňky obou epitelů mohou přímo interagovat, C‘ detail oblasti úst z C. m: mozek, s: srdce  
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Tabule 16: Buněčná stavba oblasti úst jesetera během rané fáze vývoje. Sagitální řezy, hlava směřuje 
doleva. Červeně protilátka pan-cadherin značící hranice buněk, modře protilátka DAPI značící 
buněčná jádra. A, A‘ buňky ektodermu mají dlaždicový tvar a jsou uspořádány do dvou vrstev, buňky 
endodermu oblasti úst jsou sloupcovité a v jedné vrstvě. Buňky před-ústního střeva jsou naopak ve 
dvou vrstvách A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ celá oblast úst je vytlačená a krytá jednou vrstvou 
ektodermálních buněk, endodermální sloupcové buňky začínají utvářet druhou vrstvu, B‘ detail 
oblasti úst z B. C, C‘ celá oblast úst je ještě více stlačená a endodermální buňky ztrácí svůj 
sloupcovitý tvar kromě bazální vrstvy, C‘ detail oblasti úst z C. m: mozek, pús: před-ústní střevo, s: 
srdce 
 



 

 61 



 

 62 

Tabule 17: Rozpad bazální laminy mezi ektodermem a endodermem úst jesetera. Sagitální řezy, 
hlava směřuje doleva. Červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu, modrá je protilátka 
DAPI značící buněčná jádra. A, A‘ mezi ektodermem a endodermem je kontinuální bazální lamina, 
která je odděluje, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ bazální lamina mezi oběma epitely se začíná 
rozpadat a buňky začínají prostupovat do druhé vrstvy, patrně endodermální do ektodermální (šipky), 
B‘ detail oblasti úst z B. C, C‘ bazální lamina je rozpuštěná oba epitely jsou od sebe těžko 
rozlišitelné, C‘ detail oblasti úst z C. m: mozek, pús: před-ústní střevo, s: srdce. 
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Tabule 18: Rozpad bazální laminy mezi ektodermem a endodermem úst kostlína. Sagitální řezy, 
hlava směřuje doleva. Červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu, modrá je protilátka 
DAPI značící buněčná jádra. A, A‘ mezi ektodermem a endodermem je kontinuální bazální lamina, 
která je odděluje, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ bazální lamina mezi oběma epitely se začíná 
rozpadat a buňky ektodermu začínají prostupovat do endodermální vrstvy (šipky), B‘detail oblasti 
úst z B. C, C‘ bazální lamina je rozpuštěná oba epitely jsou od sebe těžko rozlišitelné, C‘ detail 
oblasti úst z C. co: cementový orgán, m: mozek, pús: před-ústní střevo, s: srdce. 
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Tabule 19: Experimentální značení endodermu (zelená) oblasti úst jesetera. Zelená je fluorescenční 
látka CDCFDA, SE, červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu, modrá je protilátka 
DAPI značí jádra buněk. A schéma injikace do dutiny prvostřeva během neurulace pro označení 
buněk endodermu. B dorzální pohled na celé rané embryo s dutinou prvostřeva vyplněnou 
fluorescenční barvou. C laterální pohled na hlavu staršího embrya se signálem v základech vousů a 
endodermu. D-F‘ sagitální řezy, hlava směřuje doleva. D, D‘ na začátku vývoje je v oblasti úst jedna 
vrstva endodermu sloupcovitých buněk, D‘ detail oblasti úst z D. E, E‘ u tohoto embrya byl označený 
stejnou fluorescenční látkou i ektodermu, tedy pouze apikální vrstva, jelikož lze obarvit pouze vrstvu 
buněk, která přijde s fluorescenční barvou do přímého kontaktu. Nad endodermální vrstvou a bazální 
laminou je tedy nenabarvená vrstva ektodermálních buněk, E‘ detail oblasti úst z E. F, F‘ v oblasti 
úst je jedna až dvě vrstvy neoznačených buněk ektodermu, u předústního střeva jsou neoznačené i 
apikální buňky endodermu, F‘ detail oblasti úst z F. m: mozek, pús: před-ústní střevo, o: oko, v: vous
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Tabule 20: Dynamika experimentálně značeného endodermu (zelená) během vývoje úst jesetera. 
Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. Zelená je fluorescenční látka CDCFDA, SE, červená je 
protilátka fibronectin značící bazální laminu, modrá je protilátka DAPI značí jádra buněk. A, A’ 
oblast úst je stlačená a endodermální buňky mají tendenci růst anteriorním směrem, na povrchu jsou 
kryté ektodermem, A‘ detail oblasti úst z A. B, B‘ oblast úst je ještě více stlačená, ektodermální 
vrstva se nasunula pod endoderm (šipka). Endoderm se naopak vysunul a začíná utvářet klubací 
žlázu, B‘ detail oblasti úst z B. C, C‘ celá oblasti úst je tvořena velkým množstvím endodermu kromě 
tenké vrstvy, která ji kryje, a vrstvy buněk, pravděpodobně ektodermálních, na ventrální straně úst, 
C‘ detail oblasti úst z C. D, D‘ ústa jsou otevřená, endoderm sahá až na povrch ústní dutiny, D‘ detail 
oblasti úst z D. ah: adenohypofýza, dč: dolní čelist, ch: chorda, kž: klubací žláza, m: mozek, pús: 
před-ústní střevo, s: srdce
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Tabule 21: Experimentálně značený ektoderm (zelená) analyzovaný v oblasti úst jesetera. Zelená je 
fluorescenční látka CDCFDA, SE, červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu a také 
signál fluorescenční látky DiI použité k označení endodermu injikací do dutiny prvostřeva, modrá je 
protilátka DAPI značí jádra buněk. A-B‘ ventrální pohled na celá embrya různého vývojového stadia 
s označeným ektodermem (zelená, CDCFDA, SE) a endodermem (červená, DiI), B‘ detail oblasti 
úst z B. C-E‘ sagitální řezy, hlava směřuje doleva. C, C‘ u tohoto embrya byl označený stejnou 
fluorescenční látkou ektoderm i endoderm. U ektodermu je označená pouze apikální vrstva, jelikož 
lze obarvit pouze vrstvu buněk, která přijde s fluorescenční barvou do přímého kontaktu. 
Ektodermální buňky jsou dlaždicové oproti endodermálním sloupcovitým buňkám, C‘ detail oblasti 
úst z C. D, D‘ Celá oblast úst a klubací žlázy je kryta minimálně jednou vrstvou ektodermu, D‘ detail 
oblasti úst z D. E, E‘ oblast úst je krytá i v pozdním stadiu minimálně jednou vrstvou ektodermu, u 
předústního střeva dochází k rozpouštění ektodermální vrstvy E‘ detail oblasti úst z E. Šipka značí 
pozici úst. kž: klubací žláza, n: nos, m: mozek, pús: před-ústní střevo 



 

 71 

 



 

 72 

Tabule 22: Ekto-endodermální interakce v koutku úst jesetera. Sagitální řezy, hlava směřuje doleva. 
Zelená je fluorescenční látka CDCFDA, SE, červená je protilátka fibronectin značící bazální laminu, 
modrá je protilátka DAPI značí jádra buněk. A, A’ v oblasti úst je značená ektodermální vrstva 
(zelená), kryjící neoznačenou endodermální vrstvu, nápadné jsou buňky na dorzální a ventrální straně 
úst, které jsou orientované oproti neoznačeným buňkám endodermu. Pro určení původu těchto buněk 
byl řez A, A’ srovnán s označenými endodermálními buňkami (zelená) B, B‘. Vrstva zde také není 
nabarvená, z čehož vyplývá, že se jedná o bazální nikdy neoznačenou vrstvu ektodermu, která se 
zasouvá pod endodermální vrstvu. A‘ detail oblasti úst z A, B‘ detail oblasti úst z B. Šipky značí 
konec bazální ektodermální vrstvy. n: nos, o: oko 
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Diskuze 

Vývoj úst zástupců bazálních paprskoploutvých ryb 

Skupiny bazálních paprskoploutvých ryb jsou zajímavé a klíčové pro pochopení vývojových událostí 

evoluce obratlovců (Goodrich, 1909; Takeuchi et al., 2009). Doposud byly definovány tři hlavní 

způsoby vývoje úst obratlovců a zasazeny do kontextu fylogeneze (Soukup et al., 2013). Z těchto dat 

vyplývá, že ancestrálním způsobem vývoje úst je vývoj přes stomodeální invaginaci a rozpad orální 

membrány. Další dva způsoby jsou odvozené a jsou ovlivněny množstvím a pozicí žloutku během 

embryogeneze embrya (Soukup et al., 2013). Mnou studované tři skupiny bazálních 

paprskoploutvých ryb vykazují během rané ontogeneze ancestrální znaky, v případě bichira a 

jesetera, a přechodné znaky, v případě kostlína (Collazo et al., 1994; Takeuchi et al., 2009). 

Podobnou vývojovou posloupnost od původních znaků k odvozeným najdeme i během neurulace 

embryí, kdy bichir a jeseter prodělávají neurulaci podobně jako většina obratlovců, zatímco kostlín 

se průběhem své neurulace podobná odvozeným kostnatým rybám (Matějková, 2018). U těchto tří 

skupin ryb byla navíc nedávno definovaná rozsáhlá endodermální rostrální doména, před-ústní střevo 

(Minarik et al., 2017). Před-ústní střevo je považováno za ancestrální znak, který se u většiny skupin 

redukoval či vymizel (Minarik et al., 2017). Pozice před-ústního střevo jako archaické rostrální 

domény (Minarik et al., 2017) by mohlo tudíž nabourávat představy o stomodeální invaginaci jako 

původním typu vývoje úst, ke kterému dochází na nejvíce anteriorní část hlavy (Dickinson and Sive, 

2006; Soukup et al., 2013). Představovaná práce o vývoji úst bazálních paprskoploutvých ryb 

pomohla definovat vzájemnou morfogenezi embryonálních úst a před-ústního střeva a přinesla širší 

náhled na vývoj a evoluci embryonálních úst obratlovců.  

Oblast úst bichira je během vývoje sekundárně stlačená a připomíná tak vývoj přes 
stomodeální klín 
 Embryonální ústa bichira se vyvíjí mezi párovými cementovými orgány na napřímené hlavě 

vzhledem ke žloutkové kouli (Tab 1). Ektodermální složka úst se s rostoucí hlavou mělce vtlačí mezi 

cementové orgány (srovnej Tab 4 A a C) podobně jako u drápatky (Dickinson and Sive, 2006). Stejné 

nepatrné vchlípení je také ukázáno u dania (Waterman and Kao, 1982; Chapman et al., 2005). 

Ektoderm invaginuje, proto ho můžeme označit za stomodeum podobně jako u drápatky (Dickinson 

and Sive, 2006) a dania (Waterman and Kao, 1982). Stomodeum s endodermem přední části 

prvostřeva utváří přepážku oddělující dutinu prvostřeva od vnějšího prostředí (Tab 4 A, B). U 

axolotla najdeme podobnou přepážku, kterou autoři označili jako orální membránu (Takahama et al., 

1988). Dutina prvostřeva, která je zpočátku dobře patrná, se postupně stlačí a vymizí obdobně jako 

u axolotla (Johnston, 1910; Takahama et al., 1988). Podle pozdější práce (Soukup et al., 2013) 

označila za orální membránu u axolotla tenkou přepážku utvořenou až v mnohem pozdějším stadiu 

proti tomu, kde byla popsána prvně (Takahama et al., 1988) (viz Obrázek 9 C). U bichira termín 
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orální membrány předchozí práce nepoužívají, protože zde dochází k horizontálnímu otevírání 

bichiřích úst nikoliv tvorbě tenké orální membrány a jejímu rozpadu (Diedhiou and Bartsch, 2009; 

Kralovic et al., 2010). Oblast úst bichira se mnohem déle nachází ve stlačeném stavu a během 

otevírání nenajdeme stadium s posledním jediným anteriorním spojením orálního epitelu obdobně 

jako u axolotla (Soukup et al., 2013) a dania (Waterman and Kao, 1982), tudíž bych termín orální 

membrány ve vývoji úst bichira nezaváděla. Postupným stlačením celé oblasti, ke kterému dojde 

s vývojem mozku, se ekto-endodermální vrstva zúží do podlouhlé jednu až dvě buňky široké vrstvy 

s těžko rozlišitelným epiteliálním původem (Tab 5 B). Obdobně vypadá i oblast úst dania (srovnej 

Tab 5 B a Obrázek 10) (Waterman and Kao, 1982), ale u dania je oblast úst stlačená od samého 

počátku embryonálního vývoje.  

K otevírání úst dochází postupným horizontálním oddělováním epitelů, které tvoří jednotlivé 

štěrbiny, ve směru antero-posteriorním (Tab 6). Ve srovnání s daniem (Waterman and Kao, 1982) se 

v tomto bodě opět vývoj úst rozchází, jelikož u dania dochází k otevírání opačně, tedy postero-

anteriorním směrem (Obrázek 10), kdy před úplným otevřením úst lze pozorovat tenkou přepážku 

označenou jako orální membrána (Waterman and Kao, 1982). Žádnou tenkou přepážku na anteriorní 

straně úst jsem však u bichira nepozorovala. Během otevírání vznikají při oddělování epitelu tzv. 

epiteliální můstky, v jejichž místě mají vznikat zuby u bichira (Kralovic et al., 2010). Stejné můstky 

najdeme i axolotla, kde byl termín použit pouze pro místa, kde je epitel ještě spojen (Soukup et al., 

2013). Diskutovaná podobnost (Kralovic et al., 2010) vývoje úst bichira s vývojem úst axolotla se 

opravdu v několika fázích vývoje nachází, a to na začátku vývoje v nestlačené ekto-endodermální 

vrstvě a ve fázi částečného stlačení orálního epitelu bichira, pakliže odmyslíme stomodeální límec u 

axolotla (srovnej Obrázek 9 A a Tab 4 C) (Soukup et al., 2008). Ve fázi úplného zatlačení se oblast 

úst naopak podobá stomodeálnímu klínu kostnatých ryb (srovnej Obrázek 10 a Tab 4 D) (Waterman 

and Kao, 1982). Otevírání pak dochází podobně jako u axolotla (Soukup et al., 2013) a dania 

(Waterman and Kao, 1982) utvářením a roztahováním štěrbin v rámci epitelu budoucích úst, a to u 

bichira spíše z anteriorní strany směrem do faryngu.  

Bichiří vývoj úst tedy zdánlivě vykazuje přechodný stav mezi ocasatými obojživelníky a 

kostnatými rybami, proto bych očekávala další posun v morfogenezi směrem ke kostnatým rybám u 

vývoje úst jesetera a kostlína.  

Vývoj úst jesetera je modifikovaný vývoj přes stomodeální límec 
Embryonální oblast úst jesetera se na začátku nachází značně anteriorně před formujícím se 

mozkem a je rozprostřena stejně jako celé embryo na žloutkové kouli (Tab 2 A). Oblast úst je tvořená 

ekto-endodermální vrstvou, za kterou se nachází dutina prvostřeva (Tab 8 A, 19). V této fázi, 

pomineme-li netypickou anteriorní pozici vzhledem k mozku, se oblast úst podobá drápatčí 

(Dickinson and Sive, 2006), axolotlí (Takahama et al., 1988) a bichiří. Oblast úst se s vývojem 

zkracuje a vytlačuje anteriorním směrem vlivem rostoucího mozku a srdce (Tab 8 B), což je unikátní 
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pro jesetery a bylo již dříve popsáno (např. Allis, 1938). Nárůst endodermálních buněk (Tab 19 F, 

F‘, 20 A, A‘), který se také podílí na vychlípení celé oblasti úst, dá vzniknout klubací žláze. 

Endodermální buňky klubací žlázy jsou buňkami před-ústního střeva (Minarik et al., 2017), z čehož 

odvozuji přímý vztah mezi před-ústním střevem a oblastí úst. Klubací žláza pokrývá celou spodní 

stranu hlavy (Tab 20 B, B‘, C, C‘) a způsobuje spolu s vyvinutým mozkem ventrální pozici úst. 

S vytažením endodermu před-ústního střeva a zvětšeným mozkem se celá oblast úst stlačí a zároveň 

nejspíš dochází ke vsunování ektodermální vrstvy pod vytahující se endoderm (Tab 20 B, B‘, C, C‘). 

Nyní je oblast úst tvořena velkým množstvím neuspořádaných buněk endodermu, které jsou na 

povrchu kryté pouze tenkou vrstvou ektodermu (Tab 20 C, C‘, 21 D, D‘) podobně jako u axolotla 

(Soukup et al., 2008). Podle mediálních (Tab 20 B-D‘), laterálních řezů (Tab 9 A‘‘, B‘‘) a negativní 

evidence (Tab 22) předpokládám, že bazální vrstva ektodermu migruje na ventrální straně a 

v koutcích úst i na dorzální straně dovnitř pod endoderm (Tab 22) podobně jako u axolotla 

(Takahama et al., 1988; Soukup et al., 2008). Endodermální vrstva je kryta do stadia před líhnutím 

apikální vrstvou ektodermu (Tab 21 D, D‘). Apikální vrstva ektodermu následně vymizí v oblasti 

klubací žlázy (Tab 21 E, E‘), což umožní mukosacharidům produkovaných endodermálními 

buňkami (Nagasawa et al., 2016) přímý kontaktu s vnějším prostředím. Mechanismus vymizení 

ektodermální vrstvy se nepodařilo zjistit, ale dalo by se předpokládat, že dochází k resorbci buněk 

případně jejich buněčné smrti, jelikož experimentálně značené buňky nejsou následně více 

zjistitelné. Oblast úst je kryta tenkou vrstvou ektodermu až do úplného otevření úst (Tab 21, E, E‘, 

20 D, D‘). Vyplnění oblasti úst endodermálními buňkami, které fungují jako bariera pro invaginaci 

ektodermu je obdobné jako u axolotla a bahníka (např. Kerr, 1902; Soukup et al., 2008) a vede u 

jesetera ke vzniku neúplného límce ve srovnání s bahníky (Kerr, 1902) a axolotly (Soukup et al., 

2008), který není uprostřed stropu úst spojený.  

Ústa se otevírají horizontálním oddělováním buněk (Tab 9, 10) podobně jako u axolotla 

(Soukup et al., 2013), dania (Waterman and Kao, 1982) a bichira (srovnej Tab 6 a 9). Otevírání 

začíná v posteriorní části hltanu, kde se utvoří zhruba uprostřed podlouhlá mezera mezi buňkami 

(Tab 9 B-B‘‘, Tab 11 B, B‘), které se začnou orientovat směrem od této mezery. Buňky začnou měnit 

tvar, prolínat se a utvářet pravidelné vrstvy (Tab 10 C, D), tím se postupně štěrbina rozšiřuje směrem 

dorzo-ventrálním, ale i anteriorním do oblasti úst. Otevírání úst jesetera tedy probíhá skrz kontinuální 

štěrbinu podobně jako u dania (Waterman and Kao, 1982) a liší se od otevírání přes jednotlivé 

štěrbiny u bichira a axolotla (Takahama et al., 1988) (srovnej Tab 9 s Tab 6, 7, Obrázek 9, Obrázek 

10).  

Zjistila jsem, že vývoj úst jesetera vykazuje společné vlastnosti jako vývoj úst axolotla 

(Soukup et al., 2008) z pohledu endodermální bariery. Ektoderm tuto barieru u obou skupin obchází 

a prostřednictvím bazální vrstvy se tlačí dovnitř okolo endodermu (srovnej Tab 22 a Obrázek 9). U 

jesetera nedochází ke kompletnímu obklopení a utvoření rukávu či límce, ektoderm se v mediální 

rovině na dorzální straně nespojí, což může souviset s před-ústním střevem a jeho derivátem klubací 
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žlázou. Otevírání oddělováním orálního epitelu je podobně jako u bichira, axolotla (Soukup et al., 

2013) a dania (Waterman and Kao, 1982) adaptací na stlačenou oblast úst. Mechanismus otevírání u 

těchto skupin nebyl studován jako např. u savců (např. Poelmann et al., 1985), ptáků (např. 

Waterman, 1985) a drápatky (Houssin et al., 2016). U jesetera jsem nedetekovala stadium, kde by se 

nacházela tenká přepážka na anteriorním konci úst. Vývoj úst jesetera se velmi liší od vývoje úst 

bichira, podobné vlastnosti vykazují pouze v době otevírání (srovnej Tab 6 a 9), což je způsobeno 

mechanickou barierou v oblasti úst: u bichira stlačení mezi mozek a žloutkovou kouli, u jesetera 

obrovské množství endodermu. 

Vývoj úst kostlína probíhá přes hlubokou stomodeální invaginaci a rozpad orální membrány 
Embryonální oblast úst kostlína je od začátku vývoje doprovázena vývojem cementového orgánu 

(Tab 3). Ektoderm se postupně vchlipuje jako stomodeum pod cementový orgán (Tab 12), který 

celou oblast úst přerůstá a po většinu vývoje zakrývá (Tab 3). Stomodeum vytváří s endodermem 

přední části prvostřeva silnou přepážku (Tab 12 B-B‘‘) podobně jako drápatky (Dickinson and Sive, 

2006) nebo bichira na začátku vývoje (Tab 4 A-A‘‘). Dvě vrstvy ektodermu se následně ztenčí do 

jedné a buňky endodermu změní tvar, čímž se utvoří tenká přepážka (Tab 12 C-C‘‘) podobně jako u 

drápatky (Dickinson and Sive, 2006) a tudíž ji označuji jako orální membránu. Buňky přepážky 

začnou postupně mizet (Tab 13 B-B‘), možná degeneraci a ztrátou adheze, jak bylo popsáno u 

drápatky (Dickinson and Sive, 2006; Houssin et al., 2017) nebo myši (Poelmann et al., 1985), až 

zůstane nestabilně uspořádaná tenká přepážka srovnatelné stavby jako u drápatky (Dickinson and 

Sive, 2006), myši (Poelmann et al., 1985) a kuřete (Waterman and Schoenwolf, 1980), kde buňky 

nejsou vzájemně propojené ani uspořádané (srovnej Tab 13 B-B‘ a Obrázek 4, Obrázek 5). Ústa se 

otevřou rozpadem orální membrány jako u drápatky (Dickinson and Sive, 2006), myši (Poelmann et 

al., 1985) a kuřete (Waterman, 1985).  

Po srovnání s ostatními skupinami obratlovců lze tedy označit vývoj úst kostlína za 

stomodeální invaginaci. Vývoj úst kostlína je naprosto odlišný od vývoje úst bichira a jesetera. U 

bichira sice dochází k mělké invaginaci, ale následný vývoj je již odlišný (Tab 1, 4). Hluboká 

invaginace stomodea u kostlína oproti drápatce (Dickinson and Sive, 2006) je způsobena před-orální 

doménou, cementovým orgánem, která je utvářena před-ústním střevem (Minarik et al., 2017). 

Obdobně hluboce zanořené stomodeum mají mihule (Kuratani et al., 2001; Romášek, 2012), které 

mají také před-orální doménu, horní ret, který ale není vývojovým derivátem před-ústního střeva. 

Zdá se tedy, že hluboké stomodeum se tedy utváří v důsledku přítomností velké domény před ústy 

(viz Romášek, 2012). 

Vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb je pro každou skupinou unikátní  
Z výše uvedeného vyplývá, že vývoj úst bichira, jesetera a kostlína přináší mnohé překvapivé 

informace. Bichiří ústa prochází vývojem dosud nepopsaným u jiných obratlovců (Obrázek 13). Po 

určitou dobu vývoje stlačená oblast úst připomíná stomodeální klín kostnatých ryb (Waterman and 
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Kao, 1982), která ale vzniká odlišnou morfogenezí. U kostnatých ryb je celá oblast stlačená od 

vzniku farynguly a dutina trávicí soustavy, zde vzniká až s otevíráním úst (Waterman and Kao, 

1982). U bichira dochází k sekundární tvorbě dutiny v oblasti faryngu a ústní dutiny.  

Jeseteří ústa se v pozdější fázi vývoje podobají vývoji přes stomodeální límec, začátek 

vývoje je nicméně zcela odlišný od dosud popsaných způsobů vývoje úst napříč obratlovci (Obrázek 

13). Podobnost způsobu formování úst u jesetera a axolotla (Soukup et al., 2008) je překvapivá a 

nabourává na začátku kapitoly zmíněné očekávané postupné přechody vývoje mezi skupinami 

paprskoploutvých ryb. Očekávaná podobnost vývoje úst bichira a axolotla s přihlédnutím 

k fylogenezi (Obrázek 13) a některým sdíleným znakům (Takeuchi et al., 2009) je omezena pouze 

na ranou fázi vývoje úst. Vývoj úst kostlína je v rámci skupiny paprskoploutvých ryb jediný případ 

spolu s kaprounem (Allis, 1931) stomodeální invaginace. Očekávaný přechod ze stomodeálního 

límce na stomodeální klín nemůžu tedy na základě mých dat potvrdit. Vývoj úst přes stomodeální 

invaginaci je považován za původní způsob formování úst v rámci obratlovců (Soukup et al., 2013), 

na základě čehož by se dalo vyvozovat, že vývoj úst bichira, jesetera a kostnatých ryb (Edwards, 

1929; Waterman and Kao, 1982) je uzpůsoben specifikům jejich embryonálního vývoje, zatímco 

vývoj úst u kostlína není modifikován vývojem embrya, a tudíž u něj zůstal zachován původní způsob 

formování úst. 

Vliv před-ústního střeva na vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb 

Jak už bylo předesláno, dominantou hlavy bichira, jesetera a kostlína během raného embryonálního 

vývoje je před-ústní střevo (Minarik et al., 2017). U bichira a kostlína endoderm před-ústního střeva 

utváří cementové orgány a u jesetera klubací žlázu (Minarik et al., 2017), tedy velké před-orální 

domény, které svojí pozicí mohou ovlivňovat vývoj úst.  

Před-ústní střevo u bichira omezuje vývoj úst z laterálních stran  
Cementové orgány bichira se nachází po stranách vyvíjející se hlavy jako dvě koule (Tab 1), mezi 

kterými je široká oblast, kde vzniknou ústa. Cementové orgány se vytáhnout anteriorním směrem a 

limitují oblast úst po laterálních stranách. Oblast úst se vtlačí pod rostoucí hlavu (Tab 4). Ústa se 

začnou otevírat od středu celé široké oblasti mezi cementovými orgány, a to směrem antero-

posteriorním a zároveň začnou vznikat laterální štěrbiny (Tab 7). Cementové orgány se zmenšují 

nicméně dlouho zůstávají jako rudimenty na horním rtu, kdy se posouvají doprostřed a umožňují 

finální rozšíření úst (Tab 6 C, C‘).  

Oblast úst je tedy velmi široká a stlačená (Tab 7), na samotné stlačení však před-ústní střevo 

vliv nemá, jelikož utváří laterální výběžky vedoucí k před-orálním doménám (Minarik et al., 2017). 

Omezení před-ústním střevem je patrné po stranách úst, kde se nachází cementové orgány a limitují 

tak ze začátku vývoje šířku celých úst (Tab 1). Moje data tedy naznačují, že je zde nepřímý 

mechanický vliv před-ústního střeva na vývoj úst u bichira. 
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Před-ústní střevo u kostlína způsobuje hlubokou stomodeální invaginaci 
Oblast úst kostlína je na rozdíl od bichira překryta cementovým orgánem, který dominuje celé přední 

části hlavy (srovnej Tab 1 a 3) jako disk s přísavnými papilami. Na začátku vývoje úst navazuje 

dutina prvostřeva kontinuálně na dutinu před-ústního střeva (Tab 12 A-B‘‘). Stejně plynulý je i 

přechod endodermu prvostřeva v endoderm před-ústního střeva. V oblasti úst pak dojde 

k hlubokému vchlípení stomodea, které je pravděpodobně ovlivněno rostoucím cementovým 

orgánem anteriorním směrem. Obdobný fenotyp lze pozorovat i u mihule (např. Romášek, 2012) a 

sliznatky (Oisi et al., 2013). Cementový orgán dále roste antero-dorzálně a vzniká zde prostor pro 

vývoj úst. Kontinuální endoderm v oblasti úst změní pozici a utvoří rovnoběžnou vrstvu 

s ektodermem stomodea (Tab 12 B-B‘‘). Cementový orgán dále nezávisle roste a rozrůzňuje se do 

jednotlivých adhezivních papil a zároveň odkrývá ze široka otevřená ústa (Tab 3 D, E). Ačkoliv leží 

endoderm před-ústního střeva v přímém kontaktu s endodermem úst, dochází během vývoje úst 

pouze k modifikaci pozice úst hluboko pod cementovým orgánem.  

Před-ústní střevo u jesetera kontinuálně přechází v oblast úst a s vývojem ji stlačuje 
U jesetera endoderm před-ústního střeva formuje klubací žlázu, která je stavbou odlišná od 

cementových orgánů bichira a kostlína (Minarik et al., 2017). Na začátku vývoje se nachází 

endoderm budoucích úst s endodermem před-ústního střeva anteriorně před hlavou jeseteřího 

embrya (Tab 2 A) a jsou od sebe těžko rozlišitelné (Tab 8). Autoři také proto celou oblast označili 

jako před-ústní střevo (Minarik et al., 2017). Moje data však odhalila patrné odlišnosti v této 

kontinuální endodermální vrstvě. Na dorzální straně, blíže k mozku, buňky endodermu už od prvního 

stadia farynguly utváří dvě vrstvy (Tab 19), jelikož apikální buňky se mi v některých případech 

nepodařilo během experimentu nabarvit. Naopak ventrálně položené buňky začaly v ideálním 

případě proliferovat a utvářet druhou vrstvu až po injikaci. Podařilo se mi tedy zachytit rozdíl mezi 

dorzálním a ventrálním endodermem, proto označuji spíše dorzální endoderm této oblasti za před-

ústní střevo a ventrální za endoderm úst. Následným vývojem dojde ke zkrácení oblasti úst a před-

ústního střeva a nárůstu buněčné aktivity v oblasti před-ústního střeva anteriorním směrem (Tab 8, 

Tab 19 F, F‘, Tab 20 A, A‘). Oblast úst však zůstává na původní pozici vzhledem k srdci. Endoderm 

před-ústního střeva následně utvoří velkou rostrální klubací žlázu (Tab 8 D-D‘, Tab 20 B, B‘), která 

pokryje většinu spodiny hlavy a zároveň plynule přechází v endoderm budoucích úst. Celá oblast úst 

je následně vyplněna velkým množstvím endodermu s absencí dutiny (Tab 20 C, C‘), podobně jako 

je tomu axolotla (Soukup et al., 2008), což je pravděpodobně způsobeno rostrální expanzí buněk 

před-ústního střeva a také stlačením rostoucím mozkem a hlavou. Zesílení endodermální vrstvy jsem 

zaznamenala i u bichira v přechodné fázi během a po rozpadu bazální laminy (srovnej Tab 15, Tab 

17).  

Vývoj úst jesetera je tedy od začátku embryonálního vývoje svázán s vývojem před-ústního 

střeva a jeho derivátu. Před-ústní střevo spolu s rostoucím mozkem stlačují dutinu prvostřeva 
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zanechávají oblast budoucích úst vyplněnou endodermálními buňkami, krytými pouze apikální 

vrstvou ektodermu a bazální vrstva ektodermu se vsunuje pouze v koutcích úst. 

 

 Vývoj úst bichira a kostlína je tedy nepřímo ovlivněn před-ústním střevem na rozdíl od 

vývoje úst jesetera, kde je oblast úst s před-ústním střevem přímo provázaná. Formování úst je 

pravděpodobně ovlivňováno dalšími faktory jako např. vyvíjejícími se okolními tkáněmi embrya. 

Vztah mezi vývojem úst a embryonálními vlastnostmi 

Z mých dat vyplývá, že formování úst u bichira a kostlína je v menší míře, než u jesetera ovlivněno 

před-ústním střevem. Nabízí se tedy otázka, co dalšího může během vývoje embrya ovlivňovat vývoj 

úst. Zajímavý pohled nabízí autoři, kteří se zaměřili na velkou dominantu ovlivňující rýhování a 

následný vývoj embrya, žloutek (Soukup et al., 2013). a došli k závěru, že pozice a množství žloutku 

ovlivňuje způsob vývoje úst (Obrázek 13). U mnou studovaných tří bazálních paprskoploutvých ryb 

je žloutek umístěn ve velké ventrální žloutkové kouli, ale i v endodermu (Cooper and Virta, 2007; 

Takeuchi et al., 2009) a má vliv na vývoj úst u jesetera a bichira. 

Žloutek ovlivňuje svým množstvím a pozicí vývoj úst obratlovců 
Žloutek může být u obratlovců uložen buďto v endodermálních buňkách (mesolecitální vajíčka), 

nebo jsou žloutková granula koncentrována v jedné velké buňce (telolecitální vajíčka), případně byl 

žloutek ztracen (Gilbert, 2014). V případě mesolecitálních a telolecitálních vajíček najdeme buňky a 

buňku na vegetální straně vajíčka a na animální straně jsou koncentrované buňky, které dají 

vzniknout většině částí embrya. Rozmístění žloutku určuje rýhování celého oplozeného vajíčka 

(Gilbert, 2014). U skupin, které mají žloutek koncentrovaný ve velkých endodermálních buňkách, 

dochází k prorýhování celého vajíčka, nicméně rýhování je opožděné na vegetální straně právě 

z důvodů velkých endodermálních buněk (Takeuchi et al., 2009). Tento způsob se označuje jako 

nerovnoměrné holoblastické rýhování a je typické pro obojživelníky (Takeuchi et al., 2009), mihule 

(Piavis, 1961; Takeuchi et al., 2009), bichiry a jesetery (Cooper and Virta, 2007). Holoblastické 

rýhování, kdy dochází k úplnému rýhování vajíčka, je typický pro savce, kde došlo k sekundární 

ztrátě žloutku (isolecitální) (Takeuchi et al., 2009). U skupin, kde je oddělená žloutková část vajíčka 

do jedné velké buňky, dochází k rýhování pouze v nežloutkové části na animální straně (Gilbert, 

2014). Tento způsob rýhování se nazývá meroblastický a je typický pro kostnaté ryby (Collazo et 

al., 1994), žraloky (Wourms, 1977), sliznatky (Gorbman, 1997), ptáky a plazy (Gilbert, 2014). 

Přechodný způsob mezi holoblastickým a meroblastickým rýhováním najdeme u kostlínů a 

kaprounů, kde dochází k rýhování na animální straně a jen pár brázd vybíhá na vegetální stranu, ale 

celý žloutek se neprorýhovává (Long and Ballard, 2001; Cooper and Virta, 2007). Diverzita ve 

stavbě vajíčka a způsobu rýhování je tedy velká napříč obratlovci. Klíčové pro pochopení spojitosti 

mezi množstvím žloutku a vývojem úst je pozice hlavy vůči žloutku (Soukup et al., 2013).  
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U skupin, které mají tělesný vývoj oddělený od žloutku, jako jsou sliznatky (Gorbman, 

1997), žraloci (Wourms, 1977) a všichni blanatí (Gilbert, 2014) (Obrázek 13) se ústa vyvíjí přes 

stomodeální invaginaci a protržení orální membrány. Vývoj úst přes stomodeální invaginaci probíhá 

i u skupin jako mihule či žáby (Obrázek 13), které mají endoderm bohatý na žloutková granula 

(Soukup et al., 2013). U těchto skupin je od raného vývoje utvořená rozsáhlá dutina prvostřeva a 

oblast úst tvoří jen tenká vrstva endodermu (viz Dickinson and Sive 2006; Romášek 2012). Stále je 

zde prostor pro invaginaci stomodea a utvoření orální membrány (Soukup et al., 2013). Skupiny jako 

ocasatí obojživelníci, či bahníci (Obrázek 13), se žloutkem uloženým v endodermu, kde endoderm 

tvoří silnou vrstvu od začátku vývoje hlavy a s pokračujícím vývojem tato vrstva ještě více zesílí a 

utvoří barieru pro invaginaci stomodea, vyvíjí ústa přes stomodeální límec (Kerr, 1902; Soukup et 

al., 2013). Embryo kostnatých ryb se vyvíjí těsně na velké žloutkové kouli a hlava se odtahuje od 

žloutku až v pozdní fázi vývoje (Kimmel et al., 1995; Pospisilova et al., 2019), proto je po celou 

dobu vývoje celá oblast úst stlačená do tenké vrstvy s absencí dutiny a stomodeum tvoří klín z buněk 

(Obrázek 13) (Waterman and Kao, 1982). Dutina úst se u ocasatých obojživelníků (Soukup et al., 

2013), bahníků (Kerr, 1902) a kostnatých ryb (Waterman and Kao, 1982) utváří až horizontálním 

oddělováním orálního epitelu (Obrázek 13).  

Vývoj úst bichira probíhá stlačený mezi žloutek a vyvíjející se mozek 
Bichiří embryonální vývoj je podobný jako u obojživelníků (Cooper and Virta, 2007), tedy vajíčka 

se holoblasticky rýhují a průběh gastrulace je také podobný. Vývoj se začne lišit až po uzavření 

neurálních valů od prvního stadia farynguly. Bichiří embryo se vyvíjí na dorzální straně velké 

žloutkové koule (Obrázek 13) obdobně jako u kostnatých ryb (Cooper and Virta, 2007). Ze začátku 

vývoje na rozdíl od kostnatých ryb je pod nervovou trubicí velká dutina prvostřeva (srovnej Obrázek 

10 a Tab 4) a oblast úst je tvořená dvěma vrstvami ektodermu a jednou silnou vrstvou endodermu, 

který je bohatý na žloutková granula podobně jako u obojživelníků (např. Takahama et al., 1988). 

Dutina za oblastí úst umožní invaginaci stomodea. Jelikož endoderm bohatý na žloutková granula 

působí jako bariera pro hlubší vchlípení ektodermu (Soukup et al., 2013), dojde pouze k mělké 

invaginaci podobně jako u drápatky (Dickinson and Sive, 2006). Rostoucí mozek a stále stejně velká 

žloutková koule celou oblast úst postupně modifikuje do podoby stlačené dvojvrstvy podobně, jako 

je tomu u kostnatých ryb (srovnej Obrázek 10 a Tab 4). Na vývoji bichira jsou dobře patrné 

přechodné znaky mezi obojživelníky a kostnatými rybami (Takeuchi et al., 2009), což by se dalo 

vztáhnout i na vývoj úst. Nicméně stlačení oblasti úst do podoby stomodeálního klínu dochází jinak 

než u kostnatých ryb (Obrázek 13), a tudíž vývoj úst je spíš daný vývojem okolních tkání, než stejnou 

evolucí. Rozdíl je i v otevírání úst, kdy se ústa sice otevírají horizontálně, ale od anteriorního konce 

posteriorním směrem. 
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U vývoje úst jesetera působí endoderm jako bariera invaginace ektodermu 
Jeseteří embryonální vývoj je s bichiřím na začátku podobný embryonálnímu vývoji obojživelníků 

(Cooper and Virta, 2007; Takeuchi et al., 2009). Po uzavření neurálních valů je však embryo ploše 

rozprostřeno na žloutkové kouli (Obrázek 13), to je odlišné od bichira, který se vyvíjí spíše nad 

žloutkovou koulí (srovnej Tab 1 a 2). Přesto se pod neurální trubicí nachází velká dutina prvostřeva 

a oblast úst je tvořená dvěma vrstvami ektodermu a jednou silnou vrstvou endodermu bohatého na 

žloutková granula (Tab 8). Tento stav kromě anteriorní pozice je stejný i pro obojživelníky 

(Takahama et al., 1988) a bichiry (Tab 4). Vlivem endodermu před-ústního střeva tvořícího s oblastí 

úst jedno kontinuum nedochází k invaginaci, neboť raná aktivita buněk endodermu před-ústního 

střeva tlačí celou oblast ven proti ektodermu (Tab 8 B-C‘‘, Tab 19 F, F‘). Navíc rostoucí mozek 

z dorzální strany a srdce z ventrální stlačí a zkrátí celou oblast (Tab 8 B-B‘‘), tudíž oblast budoucích 

úst se také vychlípí ven, než aby se vchlípila dovnitř. S dalším nárůstem a vysouváním 

endodermálních buněk před-ústního střeva a rostoucím mozkem se dutina prvostřeva stlačí a celá 

oblast úst je vyplněná velkým množstvím endodermálních buněk podobně jako u axolotla (srovnej 

Obrázek 9 a Tab 9, Tab 20). Ektoderm si, podobně jako u axolotla, našel místo invaginace jiný 

způsob a nasouvá se kolem endodermu po ventrální a obou laterálních stranách hlavy (Tab 22). 

Vývoj je velmi podobný vývoji úst u axolotla s tím rozdílem (Obrázek 13), že jako další mechanická 

síla ovlivňující formování úst je před-ústní střevo.  

Vývoj úst kostlína není omezen velkou žloutkovou koulí 
Kostlíní embryonální vývoj je už velmi odlišný od vývoje axolotla (Soukup et al., 2008) a více se 

podobá vývoji kostnatých ryb (Waterman and Kao, 1982). Ve stadiu farynguly je zase velmi podobný 

s vývojem u bichira a jesetera (Cooper and Virta, 2007). Jak jsem popsala výše vývoj u kostlínů 

probíhá přes stomodeální invaginaci (Obrázek 13) stejně jako u mihulí (Romášek, 2012), drápatky 

(Dickinson and Sive, 2006), žraloků (Ballard et al., 1993), sliznatek (Oisi et al., 2013) a blanatých 

(např. Waterman, 1977; Waterman and Schoenwolf, 1980). Kostlíní hlava roste od začátku vývoje 

směrem od žloutku podobně jako u bichira. Dutina prvostřeva zůstává po celou dobu vývoje 

zachována (Tab 12). Hlava roste velmi rychle v souvislosti s velkým cementovým orgánem 

důležitým pro život embrya ve vodním prostředí. Velký cementový orgán podobně jako velký horní 

ret u mihule posouvá celou oblast úst hluboko pod hlavu (srovnej Obrázek 7 a Tab 3, Tab 12). 

Samotná oblast úst je poměrně krátká oproti bichirovi a jesterovi (srovnej Tab 4, Tab 8, Tab 12), 

jelikož má kostlín jako další ekologickou specializaci vyvinuté velké operkulum (Long and Ballard, 

2001), které je posunuté hodně dopředu oproti bichirovi nebo jeseterovi či kostnatým rybám. 

Nestlačení dutiny prvostřeva a celé oblasti úst během vývoje mozku může být způsobeno rostoucím 

cementovým orgánem, který je větší než hlava a táhne celou rostoucí hlavu dorzálním směrem, 

zároveň se postupně napřimuje pro snazší uchycení jedince k hladině a vodní vegetaci. 
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Vývoj úst přes stomodeální invaginaci je původní způsob vývoje úst obratlovců 
Dřívější práce ukázala, že původním způsobem vývoje úst u obratlovců je stomodeální invaginace 

(Soukup et al., 2013). Vývoj přes orální membránu je navíc typický i pro sesterskou skupinu 

obratlovců pláštěnce (Veeman et al., 2010). Formování úst kostlína proto může představovat 

zachovalý původní způsob vývoje úst obratlovců ztenčováním ekto-endodermální vrstvy a 

protržením orální membrány. Ostatní způsoby vývoje včetně formování úst bichira a jestera jsou 

modifikovány okolními tkáněmi zvláště pak žloutkem a vyvíjejícím se mozkem, v případě jesetera 

a kostlína hraje určitou roli i před-ústní střevo. 

Bichiří vývoj úst připomíná v druhé části orálního vývoje stomodeální klín, začátek vývoje 

úst je však nestlačen a dochází k mírné invaginaci po rozpuštění bazální laminy mezi ektodermem a 

endodermem (Tab 15) začnou oba epitely interagovat a měnit buněčný tvar (Tab 5). Vývoj úst trvá 

6-7 vývojových stadií bichira a končí horizontálním odtahováním orálního epitelu z anteriorního 

konce úst. U bichira se tedy jedná o další způsob vývoje, jelikož začátek a konec vývoje úst je odlišný 

od formování úst přes stomodeální klín.  

Jeseteří vývoj úst probíhá podobně jako vývoj přes stomodeální límec u axolotlů (Soukup et 

al., 2008). Rozdíly najdeme na začátku vývoje, kdy se celá oblast úst vychlipuje vlivem stlačením 

mezi mozek a srdce a nárůstem endodermu před-ústního střeva (Tab 8 B-C‘‘, Tab 19 F, F‘), a ve 

způsobu obklopení endodermu bazální vrstvou ektodermu (srovnej Obrázek 9 a Tab 22). Ektoderm 

se vsunuje na ventrální straně a v koutcích úst pod endoderm, a to i pod endoderm pře-ústního střeva, 

v mediální rovině na dorzální straně však tato vrstva není patrná. Proto usuzuji, že ektoderm utváří 

límec či rukáv, který je však uprostřed na dorzální straně nespojitý. Předpokládám, že příčinou je 

kontinuální silná vrstva endodermu před-ústního střeva sahající daleko na rostrum jako klubací žláza. 

Celý vývoj úst je poměrně dlouhý obdobně jako u bichira, od rozpuštění bazální laminy mezi 

ektodermem a endoderm (Tab17) po otevření projde embryo 11 vývojovými stadii. Otevírání je 

podobné jako u axolotla přes horizontální oddělování epitelů, ikdyž u jesetera s trochu jinou 

dynamikou než u axolotla. Způsob formování úst jesetera je unikátní díky přítomnosti před-ústního 

střeva, zároveň probíhá podobně jako vývoj u axolotla (Soukup et al., 2008), tudíž bych ho označila 

za modifikovaný vývoj přes stomodeální límec. 

Vývoj úst kostlína je typický vývoj přes stomodeální invaginaci a protržení orální 

membrány. Vývoj je modifikovaný oproti modelové drápatce (Dickinson and Sive, 2006) posunutím 

oblasti úst hluboko pod cementový orgán. Stejně hluboká ústa mají i sliznatky (Oisi et al., 2013) a 

mihule (Romášek, 2012). U sliznatek je však hluboká ústní dutina označená jako oronasohypofýzální 

a je utvořena přerůstající hlavou než před-orální doménou, tentakulami (Oisi et al., 2013). Mihule 

naopak mají velký horní ret (Romášek, 2012), který jako u kostlína posunuje oblast úst hluboko pod 

hlavu. Jedná se tedy o vývoj přes stomodeální invaginaci s hlubokým stomodeem způsobeným 

velkou před-orální doménou. Vývoj úst je oproti jeseterovi a bichirovi velmi rychlý, krátce po 

rozpadu bazální membrány mezi ektodermem a endodermem (Tab 18) se utvoří tenká přepážka (Tab 
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13 B, B‘) a následným rozpadem se ústa otevřou, to vše se odehraje během 2-3 vývojových stadií. 

Důvody pro takto rychlý vývoj úst mohou být ekologické nebo prostorové, kdy neomezený prostor 

pro vývoj úst umožní plynulý vývoj a u bichira a jesetera je vývoj pomalejší kvůli stlačení a 

endodermální barieře.  

Závěrem mohu konstatovat, že vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb prohloubil dosud 

známe skutečnosti (Soukup et al., 2013; Chen et al., 2017) o vývoji úst obratlovců (Obrázek 13). 

Vývoj úst přes stomodeální invaginaci lze považovat za původní způsob vývoje úst sdílený různými 

skupinami napříč obratlovci včetně kostlína (Obrázek 13). Ostatní vývoje úst jsou modifikované 

podle způsobu vývoje daného embrya a často dochází ke konvergentnímu řešení formování úst 

například u ocasatých obojživelníků (Soukup et al., 2008), bahníků (Kerr, 1902) a jeseterů. Velmi 

zajímavý je vývoj úst u bichira, kde bychom čekali podobné řešení vývoje úst jako u obojživelníků 

(Dickinson and Sive, 2006; Soukup et al., 2008) z hlediska jejich pozice ve fylogenezi a podobného 

raného embryonálního vývoje. Ve výsledku by se dalo říct, že vývoj nese znaky podobné jak 

s formováním úst u kostnatých ryb, tak i obojživelníků. Nicméně podobné morfologie stlačeného 

epitelu u kostnatých ryb a bichira dochází odlišně během vývoje. Porovnáním všech bazálních 

paprskoploutvých ryb dojdeme k názoru, že i přes podobný raný embryonální vývoj (rýhování, 

gastrulace) (Cooper and Virta, 2007) se od sebe jednotlivé skupiny velmi liší. Stejný vývoj úst mají 

asi jen kostlíni a kaprouni, na základě literatury z 30. let 20. století (Allis, 1931). Kostnaté ryby sdílí 

pravděpodobně všechny vývoj přes stomodeální klín (Edwards, 1929; Waterman and Kao, 1982; 

Soukup et al., 2013) stejně jako mnoho dalších embryonálních vlastností (Edwards, 1929; Waterman 

and Kao, 1982; Betancur-R et al., 2013; Pospisilova et al., 2019). Před-ústní střevo ovlivňuje na 

základě histologických, imunohistochemických a experimentálních dat vývoj úst u jesetera, kde je 

s ním přímo provázáno, a kostlína, kde posouvá pozici úst, bichira, kde během rané fáze vývoje ze 

stran omezuje oblast úst. 
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Obrázek 13 Idealizované schematické znázornění vývoje úst u jednotlivých skupin obratlovců. Vývoj úst sliznatek, mihulí, paryb, 
kostlína, žab a blanatých probíhá přes stomodeální invaginaci a rozpad orální membrány. Vývoj úst kostnatých ryb probíhá přes 
stomodeální klín a otevírání přes horizontální oddělování epitelu úst. Vývoj úst ocasatých obojživelníků a bahníků probíhá přes 
stomodeální límec a otevírání přes horizontální oddělování epitelu úst. Vývoj úst bichira prochází odlišným vývojem od ostatních 
skupin obratlovců, na začátku je za ekto-endodermální vrstvou dutina prvostřeva, která se následně stlačí a dojde ke stlačení i celé 
oblasti úst do tenké ekto-endodermální vrstvy. Ústa se horizontálně otevřou. Vývoj úst jesetera je podobný vývoji přes stomodeální 
límec, zde je však vývoj modifikován před-ústním střevem, tudíž ektodermální límec obklopující ústa není spojený na dorzální 
straně v místě před-ústního střeva. K otevírání dochází horizontálním oddělováním epitelu. Vývoj úst je modifikován vyvíjejícím 
se mozkem v kombinaci s množstvím a pozicí žloutku, u jesetera a kostlína také před-ústním střevem. 
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Závěr 

V mé diplomové práci jsem studovala embryonální vývoj úst na třech bazálních paprskoploutvých 

rybách bichirovi (Polypterus senegalus), jeseterovi (Acipenser ruthenus) a kostlínovi (Atractosteus 

tropicus). Na rozsáhlém embryonálním materiálu těchto ryb, kterým naše laboratoř disponuje, jsem 

pomocí několika technik včetně in vivo experimentů analyzovala průběh vývoje úst od raných stadií 

po již vylíhlé jedince. Získala jsem tedy komplexní pohled na vývoj embryonálních úst těchto ryb 

od fáze ekto-endodermální vrstvy přes interakce obou těchto epitelů úst po samotné otevírání. 

Nakonec jsem mohla porovnat a zařadit vývoje úst těchto ryb k dosud popsaným způsobům vývoje 

úst. 

 Ze získaných dat vyplývá, že v rámci skupiny bazálních paprskoploutvých ryb je značná 

diverzita ve vývoji úst. Vývoj úst u bichira vykazuje vlastnosti vývoje úst u obojživelníků a 

kostnatých ryb. Podobnost s kostnatými rybami je však výsledkem individuálního embryonálního 

vývoje, nikoliv ancestrálním stavem. Vývoj úst bichira je tedy unikátní dosud nezaznamenaný 

způsob vývoje, který je modifikován velkou žloutkovou koulí a vyvíjejícím se mozkem. Vývoj úst 

jesetera je jediný vývoj v rámci bazálních paprskoploutvých ryb, který je ovlivněn před-ústním 

střevem. Způsob vývoje úst silně připomíná vývoj úst ocasatých obojživelníků, avšak zde je 

stomodeální límec modifikován před-ústním střevem. Na celém průběhu vývoje úst se podílí i okolní 

tkáně jako srdce, mozek a velká žloutková koule. Vývoj úst kostlína je stomodeální invaginace, která 

je společná většině skupin obratlovců. Jedná se o zachovalý původní způsob formování úst, který 

není nijak modifikovaný vyvíjejícími se okolními tkáněmi a žloutkovou koulí. Typické pro 

formování úst kostlína je hluboko zanořené stomodeum způsobené velkým cementovým orgánem 

ležícím před ústy. Podobný posun stomodea a celé oblasti úst známe i u mihulí, případně sliznatek.  

 Informace o vývoji úst bazálních paprskoploutvých ryb obohatili dosud získané poznání a 

potvrdili ancestrální původ formování úst přes stomodeální invaginaci. Ostatní způsoby vývoje úst 

vznikají pod vlivem specifik embryogeneze každé skupiny a množství a umístění žloutku. Vliv před-

ústního střeva na vývoj úst se podařilo potvrdit na základě histologických, imunohistochemických a 

experimentálních dat u jesetera. U kostlína je vliv před-ústního střeva nepřímý a u bichira jsem žádný 

nezaznamenala. Dalším krokem by bylo zjištění molekulárních interakcí mezi endodermem před-

ústního střeva a oblastí úst potažmo celé hlavy. Pro lepší pochopení ekto-endodermálních interakcí 

by bylo vhodné provést experimenty na bichirovi a kostlínovi. Pro vymapování stomodea a vyjádření 

se k problematice stomodeum u všech skupin obratlovců by se dala aplikovat in situ hybridizace pro 

geny pitx, které jsou exprimované v extrémně anteriorní doméně a následně ve stomodeu většiny 

obratlovců (Schweickert et al., 2001; Chen et al., 2017) dokonce i pláštěnců (Christiaen et al., 2005). 
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 Skupiny bazálních paprskoploutvých jsou unikátní svojí pozicí ve fylogenezi a mají nám 

stále, co nabídnout k pochopení evoluce obratlovců. Jejich jednotlivé linie divergovali velmi brzy 

(Near et al., 2012) a jejich embrya vykazují velmi podobné a blízké, dalo by se říci původní společné 

znaky, kdy odklon od společného vývoje je patrný až v pozdější fázi faryngulárního vývoje. Tyto 

skutečnosti se odráží i ve vývoji úst bazálních paprskoploutvých ryb, kdy každá skupina formuje 

ústa jinak a podobnost lze zaznamenat pouze během několika raných stadií farynguly před rozvojem 

okolních tkání. 
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