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Abstrakt	
	
Trabeculae	 cranii	 představují	 základní	 embryonální	 chrupavky	 rostrální	 části	

hlavy.	Původně	byly	identifikovány	jako	pozůstatek	pre-mandibulárního	žaberního	

oblouku.	Tato	představa	vycházející	 ze	 segmentalistického	pohledu,	 že	 se	 v	hlavě	

obratlovců	 uplatňuje	 obdobná	 metamerie	 jako	 v	trupu,	 není	 v	současné	 době	

považována	 za	 platnou.	 Spolu	 s	ní	 je	 dnešními	 autory	 odmítána	 i	 možnost,	 že	

trabekuly	 představují	 součást	 viscerokrania,	 tedy	 faryngální	 série	 zděděné	 od	

předků	 obratlovců	 a	 namísto	 toho	 jsou	 viděny	 jako	 novotvar	 specifický	 pro	 tzv.	

novou	hlavu	obratlovců.	Pokud	trabekuly	představují	viscerální	element,	měly	by	

se	 vyvíjet	 v	topografické	 souvztažnost	 s	faryngálním	 endodermem.	 Bazální	

paprskoploutvé	ryby,	bichir,	jeseter	a	kostlín,	poskytují	unikátní	možnost	testovat	

tuto	hypotézu	díky	 tomu,	 že	u	nich	bylo	nedávno	popsáno	 tzv.	 před-ústní	 střevo	

tvořící	 výchlipky	 v	 pre-mandibulární	 oblasti,	 které	 pravděpodobně	 představuje	

znak	 zděděný	 od	 předků	 obratlovců.	 Trabekuly	 a	 před-ústní	 střevo	 byly	 pomocí	

histologické	 analýzy,	 protilátkového	 barvení	 a	 injikačních	 experimentů	

prozkoumány	a	topografický	vztah	trabekul	endodermu	byl	nalezen,	byť	ne	zcela	

podle	 původních	 představ.	 Tato	 práce	 se	 přiklání	 k	 pohledu,	 že	 trabekuly	 se	 ve	

vývoji	podobají	výztuhám	žaberních	oblouků	a	lze	je	tedy	považovat	za	faryngální	

elementy	 i	 v	případě,	 že	 u	 předka	 obratlovců	 neexistoval	 nultý	 žaberní	 segment,	

jak	tvrdili	segmentalisté.	Zdá	se	tedy,	že	trabekuly	představují	součást	nové	hlavy	

obratlovců	řízenou	starými	endodermálními	mechanismy.	

	

Klíčová	 slova:	 trabeculae	cranii,	bichir,	 jeseter,	kostlín,	před-ústí	 střevo,	evoluce	

hlavy	obratlovců,	segmentalismus	
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Abstract	
	

Trabeculae	 cranii	 comprise	 major	 paired	 elements	 that	 constitute	 cartilaginous	

basis	 of	 the	 rostral	 embryonic	 skull.	 Trabeculae	 were	 initially	 recognized	 as	

remnants	of	the	pre-mandibular	visceral	arch.	This	assumption	is	originally	based	

on	 the	 segmentation	 theory,	 that	 the	 vertebrate	 head	 is	 segmented	 in	 the	 same	

metameric	 pattern	 as	 the	 trunk.	 This	 theory	 is	 not	 considered	 valid	 anymore.	

Contemporary	 authors	 also	 reject	 the	 possibility,	 that	 the	 trabecula	 is	 a	 part	 of	

viscerocranium,	 even	 though	 it	 shares	 some	 developmental	 patterns	 with	

pharyngeal	arch	elements.	The	key	character	of	a	viscerocranial	element	should	be	

it’s	 developmental	 relationship	with	 the	 endoderm.	 If	 the	 trabecula	 represents	 a	

pharyngeal	cartilage,	 it	will	develop	 in	a	 topographical	relationship	with	 the	pre-

oral	 gut	 endoderm.	 Basal	 actinopterygian	 fishes	 (African	 bichirs,	 European	

sturgeons,	and	Tropical	gars)	offer	unique	opportunity	to	examine	this	hypothesis	

because	of	recent	description	of	the	pharyngeal	pouch-like	component	in	the	pre-

mandibular	 head	 segment,	which	most	 likely	 represents	 an	 ancestral	 vertebrate	

character.	 In	 these	 fishes,	 the	 topographical	 relationship	 of	 trabeculae	 and	

endoderm	 was	 found	 using	 histological	 analyses,	 antibody	 stainings,	 and	 fate-

mapping	 experiments.	 This	 work	 shows	 that	 trabeculae	 develop	 in	 a	 similar	

manner	 as	 pharyngeal	 arch	 elements,	 and	 accordingly	 they	 can	 be	 considered	 a	

part	of	the	viscerocranium.	Even	if	there	never	was	the	pre-mandibular	pharyngeal	

arch	as	the	supporters	of	the	segmentation	theory	claimed.			

	

Key	words:	 trabeculae	cranii,	bichir,	 sturgeon,	gar,	pre-oral	gut,	vertebrate	head	

evolution,	segmentation	theory	
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Úvod	
	
Trabeculae	 cranii	 (sg.	 trabecula	 cranii,	 počeštěně	 trabekuly)	 jsou	 párové	

chrupavčité	 tyčinky,	 které	 tvoří	 embryonální	 základ	 pre-chordální	 části	 lebky	

obratlovců.	 Přestože	 již	 od	 jejich	 objevení	 před	 sto	 osmdesáti	 lety	 budí	 zájem	

embryologů,	 jejich	 evoluční	 původ	 není	 do	 dnes	 spolehlivě	 objasněn.	 Ve	 své	

diplomové	 práci	 jsem	 se	 zabývala	 historickými	 a	 současnými	 teoriemi	 vzniku	

těchto	enigmatických	struktur.	Cílem	mé	diplomové	práce	 je	zaměřit	 se	na	 jednu	

z	nejstarších	 hypotéz,	 která	 po	 dlouhou	 dobu	 převládala,	 ale	 v	současné	 je	 po	

většinou	 odmítána.	 Tato	 hypotéza	 nultého	 žaberního	 oblouku	 říká,	 že	 trabekuly	

jsou	původně	 faryngální	 výztuhou	nultého	 (premandibulárního)	 segmentu,	 která	

podobně	jako	čelisti	změnila	svou	úlohu	a	stala	se	z	ní	součást	mozkovny.	Dnešní	

evoluční	 embryologové	 takový	 původ	 trabekul	 odmítají	 pro	 nedostatečně	

prokázanou	souvislost	mezi	 trabekulami	a	pre-mandibulárním	endodermem.	Pro	

vypracování	 této	 práce	 bylo	 podnětem	 nedávné	 objevení	 před-ústního	 střeva	 u	

bichirů,	 jeseterů	 a	 kostlínů	 (Minarik	 et	 al.,	 2017).	 Z	této	 práce	 vyplývá,	 že	 před-

ústní	 bylo	 přítomno	 u	 předků	 obratlovců	 a	 že	 zástupci	 skupin	 bazálních	

paprskoploutvých	 ryb	 mají	 tento	 ancestrální	 znak	 zachován.	 Endoderm	 tvořící	

výchlipky	 anteriorně	 od	 mandibulárního	 segmentu	 je	 přesně	 to,	 co	 hypotéza	

nultého	žaberního	oblouku	předpovídala.	Tato	práce	má	za	cíl	prozkoumat,	 jestli	

existuje	 vývojová	 a	 topografická	 souvztažnost	 mezi	 trabekulami	 a	 před-ústním	

střevem,	a	tím	přispět	k	diskusi	o	evoluční	a	embryonální	povaze	trabekul.	

	

Základní	pojmy,	chondrokranium,	viscerokranium	

Nejprve	je	potřeba	upřesnit	některé	základní	pojmy	požívané	v	této	práci,	jedná	se	

především	 o	 termíny	 viscerokranium	 a	 chondrokranium.	 Tyto	 pojmy	 bývají	

používány	v	jiném	významu,	 jedná-li	se	o	lidskou	anatomii,	než	když	jsou	použity	

v	obecné	embryologii,	ale	ani	tam	se	nepoužívají	jednotně.	Zde	se	držím	významu	

shodným	s	definicí	z	učebnice	komparativní	anatomie	obratlovců	(Kardong,	2012).	

Chondrokranium	 je	 soubor	 lebečních	 elementů	 různého	 embryonálního	 a	

evolučního	 původu,	 které	 se	 zakládají	 jako	 chrupavky	 a	 mohou	 osifikovat.	 Je	
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tvořené	 trabekulami,	 parachordalii,	 okcipitálnímí	 a	 polárními	 chrupavkami,	

otickými,	 optickými	 a	 nasálním	 pouzdry.	 Někdy	 je	 pro	 tyto	 chrupavky	 také	

používaný	 pojem	 neurokranium,	 který	 ale	 bývá	 používán	 také	 ve	 smyslu	

mozkovny,	 která	 je	 většinou	 podle	 lidské	 anatomie	 spojována	 s	krycími	

dermálními	kostmi	(částmi	dermatokrania),	a	nebude	proto	v	této	práci	používán.		

	

Viscerokranium	 (synonymicky	 též	 splanchnokranium	 )	 tvoří	 seriální	 soubor	

chrupavčitých	 tyčinek	 evolučně	 odvozených	 od	 výztuh	 žaberních	 oblouků.	

V	základním	 rozvrhu	 se	 u	 čelistnatých	 obratlovců	 chrupavky	 prvního	 oblouku	

přeměnily	 v	čelisti,	 chrupavky	 druhého	 v	čelistní	 artikulaci,	 zbylé	 posteriornější	

chrupavky	 si	 svou	 funkci	 ponechaly	 a	 tvoří	 žaberní	 koš	 (tento	 rozvrh	 byl	 dále	 v	

evoluci	 modifikován,	 především	 ve	 spojení	 přechodu	 na	 souš,	 nejvíce	 v	případě	

sluchových	kůstek	savců).	Elementy	viscerokrania	jsou	tedy	definované	společným	

evolučním	 původem,	 na	 rozdíl	 od	 elementů	 chondrokrania,	 které	 spojuje	 pouze	

jejich	 funkce:	 tvořit	 kryt	mozku	a	 smyslových	váčků.	Tato	práce	má	 za	 cíl	 znovu	

otestovat	 modifikovanou	 verzi	 staré	 morfologické	 hypotézy,	 která	 bude	

předvedena	 níže,	 že	 trabekuly,	 funkčně	 součástí	 chondrokrania,	 jsou	 evolučním	

původem	součást	viscerokrania.		

Obr.	1:	Chondrokranium	a	viscerokranium	
Chondrokranium	(vlevo)	se	skládá	z	trabekul,	parachordalií,	okcipitálních	a	polární	chrupavek,	
otických,	optických	a	nasálních	pouzder.	Tyto	části	srůstají	a	vytvářejí	chrupavčitý	základ	mozkovny.	
Viscerokranium	je	série	chrupavčitých	tyčinek	evolučně	odvozená	od	výztuh	žaberních	oblouků.	
Chrupavky	prvních	dvou	žaberních	oblouků	se	u	čelistnatců	přeměnily	v	čelisti	a	jejich	artikulaci.	
Převzato	z	Kardong,	2012.	
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Hypotéza	nultého	žaberního	oblouku			

Trabekuly	 byly	 poprvé	 označeny	 za	 chrupavky	 nultého	 (pre-mandibulárního)	

žaberního	 oblouku	 již	 před	 necelými	 sto	 padesáti	 lety	 Thomasem	 H.	 Huxleym	

(Huxley,	 1874,	 citováno	 z	 	de	 Beer,	 1931).	 Existence	 nultého	 žaberního	 oblouku	

vychází	 z	představy,	 že	 hlava	 obratlovců	 se	 dá	 vývojově	 rozdělit	 na	 stejnocenné	

segmenty,	 které	 u	 původního	 předka	 obratlovců	 podobaly	 segmentům	 tělním	 a	

každý	 z	nich	 obsahoval	 žaberní	 výztuhu.	 Tento	 pohled,	 označovaný	 jako	

segmentalismus,	 zastávala	 většina	 velkých	 morfologů	 minulého	 století	 a	 půl	

(kupříkladu:	 Balfour,	 1878;	 de	 Beer,	 1937;	 Gegenbaur,	 1872;	 Goodrich,	 1930;	

Huxley,	 1858;	 vrcholný	 segmantalismus:	 Bjerring,	 1977;	 historie	 segmentalismu:	

Kuratani	 and	 Adachi,	 2016;	 Mitgutsch,	 2003;	 Northcutt,	 2008),	 každý	 z	nich	

zastával	trochu	jiný	pohled	na	přesnou	podobu	archetypálního	předka	obratlovců,	

ale	 všichni	 se	 shodovali,	 že	 lze	 v	 hlavě	 nalézt	 obdobné	 metamerní	 uspořádání	

mesodermu	jako	v	trupu	(více	o	segmentalismu	a	jeho	roli	v	pohledech	na	evoluční	

vznik	trabekul	je	v	následujícím	oddíle).		

První	prací,	která	se	problematice	trabekul	věnuje	z	vývojového	hlediska,	je	

de	Beerova	On	the	Nature	of	the	Trabecula	Cranii	 (de	Beer,	1931).	De	Beer	si	zde	

kladl	 otázku,	 zda	 trabekuly	 vznikají	 ze	 	 	 ,,sklerotomu	 mezodermálních	 somitů“	

(dnes	 bychom	 řekli	 z	hlavového	 mezodermu)	 a	 jsou	 tedy	 původem	 blízké	

parachordaliím,	 nebo	 zda	 vznikají	 z	 ,,mesenchymu	 viscerálních	 oblouků“	 a	 jsou	

viscerálním	strukturami.	Na	histologických	řezech	zástupců	paryb,	teleostních	ryb,	

ocasatých	 obojživelníků	 a	 žab	 ukázal,	 že	 trabekuly	 se	 shodně	 zakládají	 v	těsné	

blízkosti	 s	,,palatinním	 výběžkem	 pterygo-quadrata“	 (dorzální	 částí	 čelistního	

žaberního	oblouku)	a	musí	tedy	být	stejného	původu.	Toto	pozorování	(nehledě	na	

důsledek	 z	něj	 vyvozený)	 se	 později	 ukázalo	 být	 správné,	 protože	 celá	 pre-

chordální	 část	 lebky	 včetně	 trabekul	 vzniká	 stejně	 jako	 chrupavky	 žaberních	

oblouků	z	buněk	neurální	lišty	(kupř.	Couly	et	al.,	1993).	De	Beerův	model	vzniku	

trabekul	počítá	 s	hypotetickým	předkem,	který	má	terminální	ústa,	 a	nerozlišené	

viscerální	elementy	a	trabekulární	chrupavky	fungující	stále	jako	výztuha	faryngu	

(Obr.	 2A).	 S	přechodem	 k	moderním	 obratlovcům	 by	 spolu	 se	 zvětšováním	 se	
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mozku	 došlo	 k	zabudování	 trabekulárního	 oblouku	 do	 mozkovny	 a	 otevřením	

nových	 ventrálních	 úst	 na	 místě	 žaberní	 štěrbiny	 mezi	 trabekulárním	 a	

mandibulárním	žaberním	obloukem.	

Allis	odvodil	svoji	teorii	vzniku	trabekul	z	jejich	pozičního	vztahu	k	tepnám	

mandibulární	 oblasti	 a	 z	raného	 vývoje	 anteriorního	 endodermu	 paryb	 (Allis,	

1923;	Allis,	1938)	Všiml	si,	že	v	raném	vývoji	se	v	anteriorní	části	hlavy	vyskytuje	

část	 trávicí	 trubice,	 kterou	 nazývá	 pre-mandibulární	 střevo.	 Tato	 struktura	 se	 v	

pozdějším	 vývoji	 redukuje	 na	malý	 výběžek	 zvaný	 Sesselova	 výchlipka	 a	 později	

mizí	 úplně.	 Podle	 Allise	 se	 pre-mandibulární	 žaberní	 oblouk	 zakládá	 jako	 jedna	

struktura	v	raném	vývoji.	S	postupnou	redukcí	pre-mandibulárního	střeva	dochází	

ke	stlačování	tohoto	oblouku	až	do	bodu,	kdy	se	od	trávicí	trubice	zcela	odpoutá		a	

rozdělí	se	na	dvě	části.	Dorzální	část	sroste	s	bází	mozkovny	a	stane	se	trabekulou,	

ventrální	 část	 sroste	 s	mandibulárním	 žaberním	 obloukem	 a	 stane	 se	 palatinní	

částí	pterygo-quadrata	(Obr.	2B).		

Asi	nejrecentnější	 práce	považující	 trabekuly	 za	pre-mandibulární	 žaberní	

oblouk	je	Kurataniho	přehledný	článek	z	konce	minulého	tisíciletí	(Kuratani	et	al.,	

Obr.	2:	Různé	náhledy	na	vznik	trabekuly	z	pre-mandibulárního	žaberního	oblouku	
A)	Hypotetický	předek	obratluvců	(nahoře),	teoretický	stav	u	bezčelistnatců	(vprostřed)	a	současný	
stav	u	žraloka	(dole)	ukazují	postupnou	přeměnu	pre-mandibulárního	oblouku	(pma)	na	trabekulu	(t).	
Vysvětlení	ostatních	zkratek	v	De	Beer,	1931.	
B)	Allisův	model:	trávicí	trubice	(a.c.),	epimandibula	(emd.),	mandibulární	žaberní	chrupavaka	(md.b.),	
mandibulární	střevo	(md.g.),	pre-mandibulární	žaberní	chrupavka	(pm.b.),	pre-mandibulární	střevo	
(pm.g.),	palatinní	výběžek	(p.p.),	trabekula	(tr.)	
C)	Kurataniho	model	vyzdvihuje	propojení	trabekul	se	slepým	před-ústním	střevem	a	naso-
hypofysálním	epitelem.	
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1997).	 Evoluční	 model	 zde	 představený	 vychází	 z	de	 Beerovy	 teorie	 (de	 Beer,	

1931),	 neoperuje	 však	 s	 představou	 předka,	 který	 by	měl	 ústa	 v	jiné	 pozici	 než	

současní	 obratlovci.	 Na	 místo	 toho	 si	 vystačuje	 se	 slepě	 končícím	 před-ústním	

střevem	 (pre-oral	 gut	 –	POG),	 jehož	 výztuhu	představují	 trabekuly,	 a	 zdůrazňuje	

spojení	 trabekul	 s	naso-hypofyseálním	 epitelem.	 Přestavba,	 ke	 které	 by	 při	

přechodu	 k	čelistnatým	 obratlovcům	 došlo,	 by	 tedy	 nebyla	 tak	 dramatická	 (Obr.	

2C).	

	

Segmentalismus		

Původním	 podnětem	 pro	 hledání	 nultého	 žaberního	 elementu	 byla	 hypotéza,	 že	

hlava	 se	 dá	 podobně	 jako	 trup	 rozdělit	 na	 identické	 segmenty.	 Tato	 představa	

vychází	 primárně	 za	 studia	 žraloků	 a	 objevení	 hlavových	 kavit,	 což	 jsou	

mezodermální	struktury	tvarem	připomínající	somity	(poprvé	popsané	v	Balfour,	

1878).	 Základní	 zobrazeni	 embryonální	 segmentace	 hlavy	 obratlovců	 (Obr.	 3,	

Goodrich,	1918)	 je	považované	za	 jedno	z	nejvlivnějších	morfologických	 schémat	

dvacátého	století	(Northcutt,	2008).		

Podle	 představ	 segmentalistů	 by	 předek	 obratlovců	 měl	 být	 podobný	

kopinatci	 a	měl	 by	mít	 rovnocenné	hlavové	 segmenty,	 který	 každý	by	 obsahoval	

všechny	 elementy:	 mesodermální	 hlavovou	 kavitu	 (ekvivalent	 somitu),	 hlavový	

nerv	a	 žaberní	oblouk.	Každá	z	hlavových	kavit	by	 tedy	měla	mít	 svůj	odpovídají	

žaberní	 element,	 ale	 u	 žraloka	 jsou	 v	pre-otické	 části	 hlavy	 tři	 kavity	 (hyoidní,	

mandibulární	a	pre-mandibulární)	a	pouze	dva	zřetelné	žaberní	oblouky	(hyoidní	

a	mandibulární).	Právě	přítomnost	pre-mandibulární	kavity	vedla	některé	autory	

Obr.	3:	Segmentace	hlavového	
mesodermu	
Slavné	Goodrichovo	schéma	
zobrazující	segmentaci	hlavového	
mesodermu	vyhotovené	podle	
studia	máčky	skvrnité.	Každý	
segment	obsahuje	somit	(hlavovou	
kavitu),	nerv	a	žaberní	oblouk.	Pre-
mandibulární	žaberní	oblouk	zde	
není	zobrazen.	Goodrich,	1918 
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k	závěru,	že	 trabekuly	 jsou	pozůstatky	 jejího	žaberního	oblouku	(například:	Allis,	

1938;	 de	Beer,	 1931;	 ale	 proti	 tomu:	Holmgren,	 1943).	 Odlišný	 segmentalistický	

pohled	 zastával	 Bjerring.	 Struktury,	 jinými	 autory	 nazývané	 vezikuly	 Plattové	

(podle	jejich	objevitelky	Julii	Platt),	považoval	za	druhou	pre-mandibulární	kavitu,	

nazývanou	terminální	(Bjerring,	1977).	Spolu	se	slavným	švédským	paleontologem	

Jarvikem	 zastávali	 názor,	 že	 chondrokranium	 se	 dá	 rozdělit	 na	mnoho	drobných	

částí,	 která	 každá	 z	nich	 má	 předka	 v	některé	 části	 jedné	 ze	 čtyř	 pre-otických	

faryngálních	výztuh	(Bjerring,	1977).	

V	posledních	 desetiletích	 převládá	 tendence	 od	 segmentalismu	 upouštět.	

Mezi	 největší	 odpůrce	 segmentalismu	 patří	 Kuratani	 (uvedeno	 v:	 Kuratani	 and	

Adachi,	 2016).	 Hlavní	 argumenty	 non-segmentalistů	 vychází	 z	problematiky	

hlavových	kavit,	které	se	od	somitů	liší	morfologií,	vznikem	i	pozdějším	vývojovým	

osudem,	 jak	 bylo	 ukázáno	 na	 mihuli	 a	 žralokovi	 (Adachi	 and	 Kuratani,	 2012;	

Kuratani	and	Adachi,	2016;	Kuratani	et	al.,	1999).	Nicméně	 je	možné,	 že	hlavové	

kavity	 dnešních	 obratlovců	 vznikly	 značnou	 redukcí	 původně	 více	 somitům	

podobných	 struktur	 (Horder	 et	 al.,	 2010).	 Nesegmentalistický	 pohled	 na	 vznik	

hlavy	obratlovců	představuje	také	teorie	"nové	hlavy"	(the	New	Head	theory,	Gans	

and	 Northcutt,	 1983;	 Northcutt,	 2005),	 která	 říká,	 že	 rostrální	 část	 lebky	 je	

neomorfní	struktura	specifická	pro	obratlovce,	která	vznikla	z	kopinatčího	předka	

při	 přechodu	 od	 filtračního	 způsobu	 obživy	 k	aktivní	 predaci	 přidáním	 struktur	

odvozených	od	neurální	lišty	a	spojených	s	rozvojem	anteriorního	prosencephalu.	

V	takovéto	 situaci	by	pre-chordální	neurokranium	včetně	 trabekul	představovalo	

evoluční	 novinkou	 obratlovců,	 která	 by	 neměla	 mít	 nic	 společného	 se	 starým	

tělním	plánem	předků	obratlovců.	

Původní	 teorie	 segmentace	 hlavy	 vychází	 především	 z	představy,	 že	

hlavním	 organizačním	 mechanismem	 je	 zde,	 stejně	 jako	 v	trupu,	 mesodermální	

metamerie.	 Ukazuje	 se	 však,	 tato	 tzv.	 somitomerie	mesodermu	 nemá	 na	 členění	

hlavy	 takový	 vliv	 jako	 segmentální	 uspořádání	 nervové	 trubice	 (neuromerie),	

které	 také	 rozděluje	 proudy	 hlavové	 neurální	 lišty,	 či	 segmentální	 uspořádání	

výchlipek	 faryngu	 (branchiomerie),	 které	 formuje	 žaberní	 oblouky	 (shrnuto	 v	

Kuratani,	 2003).	 Podle	 Romerovy	 (Romer,	 1972)	 teorie	 se	 předek	 obratlovců	

podobal	spíše	přisedlým	pláštěncům	a	jejich	larvám	než	dnešním	kopinatcům.	Jeho	
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hlava	 byla	 především	 určena	 k	filtraci	 a	 proto	 se	 v	ní	 uplatňoval	 hlavně	 vliv	

segmentovaného	 faryngu	včetně	 inervace	skeletálních	a	svalových	struktur	s	ním	

spojených	(branchiomerie),	zatímco	segmentace	mezodermálních	somitů	a	od	nich	

odvozených	myotomů	a	sklerotomů	byla	vyhraněná	pro	aktivně	se	pohybující	tělo	

(Obr.	 4).	 Přestože	 je	 tato	 teorie	 poměrně	 stará,	 na	 rozdíl	 od	 klasického	

segmentalismu	i	teorie	nové	hlavy	nevychází	z	předpokladu,	že	předka	obratlovců	

představuje	 kopinatec	 s	mezodermálními	 segmenty	 v	rostrální	 části	 hlavy,	 což	 je	

v	souladu	 s	poznatky	 z	 molekulární	 fylogenetiky,	 které	 ukázaly,	 že	 sesterskou	

skupinou	obratlovců	 jsou	pláštěnci	 (Delsuc	et	al.,	2006).	Další	výhodu	této	 teorie	

je,	 že	 připouští	 existenci	 pre-mandibulárního	 segmentu	 faryngu	 a	 trabekuly	 jako	

jeho	 výztuhy	 a	 zároveň	 není	 zanesena	 spornou	 existencí	 hlavových	

mezodermálních	segmentů	a	problematickými	hlavovými	kavitami.		

Hypotéza	 nultého	 žaberního	 elementu	 je	 tedy	 úzce	 spojená	 s	dříve	

všeobecně	 přijímanou,	 dnes	 však	 kontroverzní	 a	 problematickou	 teorií	

segmentace	hlavy.	Tato	teorie	vychází	z	pravděpodobně	mylného	určení	hlavových	

kavit	 jako	 pozůstatku	 hlavových	 ekvivalentů	 mezodermálních	 somitů.	 Ať	 už	 je	

povaha	 hlavového	 mesodermu	 jakákoliv,	 nelze	 na	 jejím	 základě	 být	 vyloučena	

existence	 pre-mandibulárního	 segmentu	 faryngu.	 Spolu	 s	odmítnutím	

Obr.	4	Romerovo	schéma	
Stavba	těla	živočichů	se	dá	rozdělit	na	dvě	části:	somatickou	(šrafované	somity)	a	viscerální	(černě).	
Hypotetický	předek	obratlovců	(A)	měl	hlavu	určenou	především	k	filtraci.	Při	přechodu	k	aktivní	
predaci	(B)	došlo	ke	stažení	žaberního	a	trávicího	aparátu	dále	do	těla,	ale	s	viscerialitou	spojené	
vývojové	mechanismy	se	v	hlavě	zachovaly.	Romer,	1972	
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mezodermální	 segmentace	 hlavy	 bývá	 zamítána	 i	 možnost,	 že	 trabekuly	

představují	původní	výztuhu	pre-mandibulární	části	faryngu,	konkrétní	argumenty	

proti	 příslušnosti	 trabekul	 k	viscerokraniu	 budou	 představeny	 v	následujícím	

oddíle.	

	

Odmítání	nultého	žaberního	oblouku	

Konkrétní	 důvody	 k	 popírají	 náležitost	 trabekul	 k	viscerokraniu	 jsou	 většinou	

spojené	s	odmítáním	existence	nultého	segmentu	(viz	výše),	neprokázanou	funkcí	

před-ústního	 střeva	 ve	 vývoji	 trabekul	 a	 s	nejasnou	 homologií	 trabekul	 u	

kruhoústých	a	čelistnatců.	Proti	existenci	nultého	žaberního	elementu	je	zaměřená	

práce	 založená	 na	 datech	 z	dánia	 pruhovaného	 (Kimmel	 and	 Eberhart,	 2008).	

První	 problém	 autoři	 vidí	 v	pozici	 trabekul,	 zakládají	 se	 totiž	 společně	

s	pterygoidem	 (anteriorní	 výběžek	 pterygoquadrata,	 taky	 zvaný	 palatinní	

výběžek),	tedy	v	maxilární	části	prvního	žaberního	oblouku.	*		Nultý	žaberní	oblouk	

by	 se	 podle	 nich	měl	 nalézat	 více	 anteriorně,	 tedy	 tam	 kde	 se	 u	 amniot	 nachází	

fronto-nasální	oblast.	Hlavním	důvodem	proti	viscerokraniálnímu	původu	trabekul	

vidí	v	 tom,	že	u	dania	pruhovaného	se	 trabekuly	spolu	s	pterygoidem	zakládají	u	

orálního	ektodermu,	nikoliv	u	endodermální	výchlipky.	Autoři	vidí	vznik	trabekul	

jako	 výsledek	 nového	 signalizační	 vlivu	 ektodermu	 na	 buňky	 neurální	 lišty	 a	

podporují	tím	teorii	New	Head	(Kimmel	and	Eberhart,	2008).		

Kuratani	 se	 od	 hypotézy	 nultého	 žaberního	 elementu	 také	 distancuje	

především	 kvůli	 tomu,	 že	 trabekuly	 kruhoústých	 a	 čelistnatců	 pravděpodobně	

nejsou	homologické	struktury,	protože	jsou	tvořeny	mezodermem	(Kuratani	et	al.,	

2004)†.	Ve	spojení	s	teorií	tzv.	heterotopního	posunu	(the	Heterotopic	shift	theory,	

Shigetani	et	al.,	2002),	která	vysvětluje	vznik	čelistí	posunem	genového	působení	

na	buňky	neurální	 lišty	při	přechodu	od	bezčelistnatého	stavu	(reprezentovaném	

mihulí)	 k	čelistnatému	 (reprezentovaném	 kurem),	 vznikla	 nová	 hypotéza	 vzniku	

																																																								
*	Zde	bych	ráda	znovu	připoměla	Allisovu	teori		společného	vzniku	trabekul	a	palatinní	části	pterygo-
quadrata	zmíněnou	(Allis,	1938)	dříve	v	této	práci.	
†	Ve	své	bakalářské	práci	jsem	se	dopodrobna	věnovala	literatuře	zabývající	se	problematikou	trabekuly	
u	mihulí.	Pro	alternativní	pohledy	na	jejich	embryonální	původ	a	evoluční	homologii	bych	proto	odkázala	
tam	(Horáčková,	2017).	
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trabekul	 (Kuratani,	 2004).	 Tato	 hypotéza	 vychází	 ze	 dvou	 předpokladů.	 První	

z	nich	je,	že	u	bezčelistnatých	je	mozkovna	tvořena	pouze	mezodermem.	Druhá	je,	

že	dvě	části	trigeminálního	proudu,	které	u	čelistnatců	tvoří	trabekuly	a	maxilární	

část	 čelistí,	 jsou	u	mihulí	 spojené	 v	jednu	 a	 tvoří	 jejich	horní	 ret.	 Tedy	 říká,	 že	u	

mihulí	 buňky	 trigeminálního	 proudu	 neurální	 lišty	 přispívají	 pouze	 k	tvorbě	

orálního	aparátu	(horního	rtu),	zatímco	u	čelistnatců	 jsou	ze	stejného	buněčného	

materiálu	 mandibulární	 chrupavky	 a	 trabekuly.	 Ke	 vzniku	 čelistnatého	 stavu	

mohlo	dojít	až	po	rozdělení	nasální	a	hypofyzární	plakody,	která	je	u	kruhoústých	

spojená	 v	jednu,	 na	 dva	 nasální	 a	 jeden	 hypofyzární	 základ.	 Toto	 rozdělení	

umožnilo	 části	 trigeminálního	 proudu	 obkroužit	 již	 samostatnou	 hypofýzu	 a	

vytvořit	párové	 trabekuly	 jako	výztuhy	mozku	 (Obr.	5).	 Zároveň	nejanteriornější	

části	 tohoto	 proudu	 přestala	 být	 blokována	 mediálním	 nasohypofysálním	

orgánem,	což	jí	umožnilo	projít	mezi	nasálním	váčky	a	vytvořit	mediální	spojení	–	

intertrabekulu	 (Kuratani,	 2004;	 Kuratani,	 2005;	 Kuratani	 and	 Ahlberg,	 2018;	

Kuratani	 et	 al.,	 2013).	 Intertrabekule	 bude	 ještě	 věnována	 poslední	 podkapitola	

úvodu.		

V	tomto	 evolučním	 scénáři	 jsou	 trabekul	 považovány	 za	 novotvar	

čelistnatců.	Za	jejich	hlavní	signální	centrum	je	považována	pre-chordální	destičku	

(Kuratani	 et	 al.,	 2013).	 Pre-chordální	 destička	 je	 mes-endodermální	 struktura	

vznikající	na	pomezí	anteriorního	konce	chordy	a	dorzálního	před-ústního	střeva.	

	

Obr.	5:	Mechanismus	vzniku	
trabekul	jako	novotvaru	
U	mihule	(vlevo)	pre-
mandibulární	(pmc)	i	
mandibulární	(mc)	část	buněk	
neurální	lišty	vytváří	orální	
aparát.	Rozdělení	naso-
hypofysární	destičky	(nhp)	
mihule	na	párové	nasální	
plakody	(np)	a	Rathkeho	
výchlipku	(Rp)	u	čelistnatců	
(vpravo)	umožnilo	vznik	čelistí,	
trabekuly	a	intertrabekuly	
(hnědé	šipky	ze	shora).	
Z	Kuratani,	2004.	
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Bazální	paprskoploutvé	ryby	a	POG	

Před-ústní	střevo	(POG)	je	část	endodermu,	která	se	u	většiny	obratlovců	nachází	

dorzo-anteriorně	k	ústům	a	která	je	tradičně	spojována	s	trabekulami	(Allis,	1938;	

Kuratani	et	al.,	1997).	U	odpůrců	nultého	žaberního	oblouku	je	tato	struktura	buď	

opomíjena	 (Kimmel	 and	 Eberhart,	 2008),	 nebo	 je	 její	 vývojová	 role	 pro	 tvorbu	

trabekul	zpochybňována	kvůli	nepřítomnosti	 typických	 faryngálních	výchlipek,	či	

často	zaměněna	za	pre-chordální	destičku	(Kuratani	et	al.,	2013).	Před-ústní	střevo	

bylo	 nedávno	 popsáno	 u	 bazálních	 paprskoploutvých	 ryb	 v	naší	 laboratoři	

(Minarik	et	al.,	2017)	a	stalo	se	podmětem	k	vypracování	této	diplomové	práce.	Na	

rozdíl	 od	 drobných	 antero-dorsálních	 výchlipek	 endodermu,	 které	 se	 tvoří	 u	

ostatních	 obratlovců,	 POG	 bichirů,	 kostlínů	 a	 jeseterů	 je	 masivní	 struktura,	 jejíž	

charakter	 připomíná	 faryngální	 výchlipky	 v	pre-mandibulární	 pozici.	 U	 bichirů	 a	

kostlínů	 se	 podílí	 na	 tvorbě	 cementovacích	 orgánů,	 které	 po	 vylíhnutí	 používají	

k	přichycení	 na	 vegetaci,	 u	 jesetera	 vytváří	 takzvaný	 klubací	 orgán	 a	 následně	

splývá	 s	rostrálním	 a	 faciálním	 ektodermem	 (Obr.	 6).	 Jelikož	 tyto	 ryby	 zaujímají	

klíčovou	 fylogenetickou	 pozici,	 nabízí	 se	 hypotéza,	 že	 před-ústní	 výchlipky	

endodermu	jsou	původním	znakem	obratlovců	a	že	jejich	význam	by	mohl	spočívat	

Obr.	6:	Před-ústní	střevo	(POG)	
Mikro-CT	(vlevo)	a	snímky	ze	
skenovacího	elektronového	mikroskopu	
(vpravo)	se	žlutě	vyznačeným	
endoderme.	POG	bichira	(nahoře)	se	
zakládá	jako	dvě	laterální	výchlipky,	ze	
kterých	se	stanou	cementovací	orgány	
(co).	Jeseterovo	POG	(vprostřed)	je	
lopatovitá	struktura,	která	přispívá	
k	tvorbě	klubacího	orgánu	(hg).	POG	
kostlína	(dole)	se	podobá	POG	bichira,	
ale	je	méně	laterální.	
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v	signální	roli	pro	tvorbu	trabekul.		

Chrupavky	 vznikají	 kondenzací	 mesenchymu	 přes	 tři	 kroky:	 nejdříve	

dochází	 ke	 kontaktu	 mesenchymu	 se	 signálním	 epitelem,	 následkem	 toho	

mesenchym	 kondenzuje	 ve	 shluk	 buněk,	 který	 v	posledním	 kroku	 diferencuje	

v	chrupavku	(shrnuto	v:	Giffin	et	al.,	2019;	Hall	and	Miyake,	1995;	Hall	and	Miyake,	

2000).	Jedna	z	molekul	regulujících	tento	proces	by	zde	měla	být	zmíněna,	protože	

je	v	této	práci	využívána	k	vizualizaci	pre-chrupavčitých	kondenzací.	Protein	Sox9	

působí	 v	jádře	 v	několika	 vývojových	 procesech,	 v	chondrogenezi	 funguje	 jako	

spouštěč	syntézy	kolagenu	II	(Bell	et	al.,	1997;	Bi	et	al.,	1999;	Yan	et	al.,	2002),	lze	

tedy	pomocí	něj	označit	mesenchymatické	buňky,	které	se	stanou	chrupavkami.	

Hypotézu,	 že	 epitel,	 který	 určuje	 vývoj	 trabekul,	 je	 endoderm,	 nepřímo	

podporuje	několik	vývojových	experimentů.	Například	na	kurovi	bylo	ukázáno,	že	

Obr.	7	Kondenzace	mesenchymu 
Schéma	shrnující	současné	poznatky	o	vzniku	chrupavčitých	kondenzací	a	molekulární	signalizaci.	
Z	Giffin,	2019.	
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když	 se	 v	raném	vývoji	 experimentálně	 odstraní	 tzv.	 endodermální	 zóna	 I,	 dojde	

k	tomu,	že	nevznikne	chrupavka	tvořící	spodní	část	zobáku	nazývaná	mesethmoid,	

ale	 takzvaný	 ectethmoid	 se	 vytvoří	 (Benouaiche	 et	 al.,	 2008).	 Použijeme-li	 jiné	

pojmosloví	než	autoři	experimentu,	můžeme	výsledek	popsat	takto:	po	odstranění	

POG	 nedošlo	 k	vytvoření	 chrupavky	 odvozené	 od	 trabekul,	 ale	 chrupavka	

odvozená	od	nasálních	chrupavek	byla	přítomna.		

Další	 příklad	 pochází	 ze	 studií	 používající	 mutantní	 linie	 rybiček	 Danio	

rerio.	Mutace	cassanova	nebo	bonnie	and	clyde	u	nich	má	za	účinek,	že	se	nevytvoří	

endoderm,	ale	mesoderm	ano	(Alexander	et	al.,	1999;	Aoki	et	al.,	2002).	U	těchto	

jedinců	 bylo	 ukázáno,	 že	 je	 redukováno	 celé	 viscerokranium	 včetně	 čelistních	

chrupavek,	 a	 že	 v	64	 %	 chybí	 i	 trabekuly,	 zatímco	 ethmoidní	 destička	 a	

parachordalia	 zůstávají	 nedotčena	 (David	 et	 al.,	 2002).	 Je	 třeba	 však	 dodat,	 že	

mutace	 van	 gogh,	 která	 způsobuje,	 že	 endoderm	 ztrácí	 svou	 schopnost	 vytvářet	

segmentální	 žaberní	 štěrbiny,	 má	 za	 následek	 srůst	 a	 redukci	 viscerálních	

chrupavek,	 ale	 trabekuly	nikterak	neovlivňuje	 (Piotrowski	 and	Nüsslein-Volhard,	

2000).		

Skutečnost,	 že	 trabekuly	 potřebují	 pro	 svůj	 vývoj	 endoderm,	 ještě	 zcela	

neznamená,	 že	 je	můžeme	 považovat	 za	 pozůstatky	 žaberních	 oblouků.	 I	 za	 této	

okolnosti	 by	 stále	 mohly	 být	 novotvarem	 čelistnatců,	 kdyby	 jejich	 hlavním	

signálním	centrem	byla	například	od	endodermu	odvozená	pre-chordální	destička,	

jak	 tvrdí	 Kuratani	 (Kuratani	 et	 al.,	 2013).	 Proto	 je	 třeba	 hledat	 bližší	 podobnost	

trabekul	 a	 viscerokrania.	 Touto	 podobností	 by	 mohlo	 být	 před-ústní	 střevo	

bazálních	 paprskoploutvých	 ryb,	 které	 se	 v	pre-mandibulární	 oblasti	 vychlipuje	

způsobem	blízkým	endodermálním	výchlipkám	faryngu.	

	

Nasální	oblast	a	intertrabekula	

Část	 této	 diplomové	 práce	 je	 věnována	 i	 nejanteriornějším	 chondrokraniu,	 které	

tvoří	je	tvořené	nasálními	chrupavkami	a	ethmoidní	destičkou	z	několika	důvodů.	

Prvním	 z	nich	 je,	 že	 se	 nachází	 v	těsném	 spojením	 s	trabekulami,	 je	 proto	 nutné	

trabekuly	 vůči	 této	 oblasti	 vymezit.	 Evoluční	 vznik	 nasálně-ethmoidní	 oblast	 by	

mohl	 být	 zajímavě	 spojený	 se	 vznikem	 trabekul.	 Švédští	 zástupci	 vrcholného	
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segmentalismu	například	předpokládali,	že	tato	oblast	je	složená	z	částí	dvou	pre-

mandibulárních	 žaberních	 oblouků	 (Bjerring,	 1977).	 Výše	 popsaná	 Kurataniho	

hypotéza	 předpokládá	 vznik	 samostatného	 nepárového	 elementu,	 takzvané	

intertrabekuly,	spolu	s	trabekulami	(Kuratani	et	al.,	2013).		

Trabekuly	se	zakládají	 jako	párové	samostatné	tyčinky.	V	pozdějším	vývoji	

chondrokrania	srůstají	a	na	jejich	anteriorním	konci	se	vytváří	ethmoidní	destička		

(Obr.	1A).	Nasální	chrupavky	jsou	samostatné	elementy,	které	se	tvoří	v	kontaktu	

s	nasálním	váčky,	jejich	funkce	je	ochrana	smyslového	orgánu	a	v	pozdějším	vývoji	

srůstají	s	anteriorním	koncem	trabekul,	kde	se	tvoří	ethmoidní	destička.		

Pro	 pochopení	 vývoje	 chondrokrania	 je	 zásadní	 vědět,	 kde	 je	 anteriorní	

hranice	trabekul	a	jestli	ethmoidní	oblast	vzniká	prodloužením	a	srůstem	trabekul,	

nebo	 jestli	 to	 je	 samostatná	 doména.	 Tradičně	 se	morfologové	 přikláněli	 k	první	

možnosti	(de	Beer,	1937).	Novější	vývojové	studie	však	naznačují,	že	anteriorně	od	

trabekul	se	nachází	 ještě	 jedna	nepárová	chrupavka	zvaná	 intertrabekula	 (Wada,	

2005;	 Wada	 et	 al.,	 2011).	 Intertrabekula	 by	 se	 měla	 objevovat	 jako	 mediální	

samostatný	 element,	 který	 se	 nachází	 na	 anteriorním	 konci	 trabekul	 a	 srůstem	

s	nimi	 vytváří	 ethmoidní	 destičku.	 Morfologicky	 však	 je	 však	 intertrabekula	 od	

trabekul	 těžko	 rozlišitelná	 a	 jako	 samostatná	 doména	 je	 definována	 odlišným	

buněčným	původem,	jak	bude	popsáno	dále.	

	Celá	pre-chordální	lebka	je	tvořena	skeletálním	mesenchymem	původem	z	

neurální	 lišty	 (Couly	 et	 al.,	 1993).	 Trabekuly	 jsou	 stejně	 jako	 mandibulární	

chrupavky	 tvořeny	 trigeminálním	 proudem	 buněk	 neurální	 lišty,	 což	 bylo	

experimentálně	 ukázáno	 na	 zástupcích	 většiny	 linií	 čelistnatých	 obratlovců	

(například:	Cerny	et	al.,	2004;	Epperlein,	Meulemans,	Bronner-fraser,	Steinbeisser,	

&	Selleck,	2000;	Ericsson,	Joss,	&	Olsson,	2008;	Hall,	2009;	Sadaghiani	&	Thiebaud,	

1987;	Wada	 et	 al.,	 2005,	 2011).	Wada	 et	 al.	 dále	na	 kurovi	 a	 rybičce	Danio	rerio	

ukazují,	 že	 trabekuly	 se	 tvoří	 pouze	 z	 části	 trigeminálního	 proudu,	 která	 putuje	

posteriorně	od	oka	(Wada,	2005;	Wada	et	al.,	2011).	Část	trigeminálního	proudu,	

která	 putuje	 před	 okem	 (pre-optický	 sub-proud),	 dává	 u	 kura	 vzniknout	

intertrabekule,	 která	 se	 takto	 viděna	 jeví	 jako	 samostatný	 anteriorní	 element	

(Wada	 et	 al.,	 2011).	 U	 dánia	 pre-optická	 část	 trigeminální	 proudu	 neurální	 lišty	
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tvoří	spoj	mezi	trabekulami,	který	není	tak	kompaktní	jako	intertrabekula	kura,	ale	

stále	odlišitelný	od	zbytku	trabekul	(Wada,	2005).		

Je	 potřeba	 zmínit,	 že	 teleostní	 ryby	 a	 ptáci	 sdílejí	 podobné	 uspořádání	

trabekul	charakteristické	pro	tropibazickou	lebku:	krátké	trabekuly	blízko	u	sebe,	

které	 na	 anteriorním	 konci	 ve	 velkém	 rozsahu	 srůstají.	 Bazální	 paprskoploutvé	

ryby	 a	 obojživelníci	 mají	 tzv.	 platybazickou	 lebku,	 takže	 jejich	 trabekuly	 jsou	

daleko	od	sebe	a	srůstají	v	menší	míře	jen	na	anteriorním	konci	(Obr.	8).	Bohužel	u	

žádného	živočicha	s	platybazickou	lebkou	nebyla	intertrabekula	dosud	popsána.			

(de	Beer,	1927;	Moy-Thomas,	1933)	

	

	 	

Obr.	8:	Platybyzická	
a	tropibazická	lebka	
Vývoj	chondrokrania	bichira	
senegalského	jako	zástupce	
s	platybazickou	lebkou	(vlevo)	
a	pstruha	obecného	jako	zástupce	
s	tropibazickou	lebkou	(vpravo).	
U	platybazické	lebky	se	trabekuly	
zakládají	daleko	od	sebe	a	když	
srostou	vytváří	široký	otvor	pro	
hypofýzu	(vlevo	dole).	Trabekuly	
tropibazické	lebky	jsou	menší	
a	blízko	u	sebe.	Po	srůstu	
chondrokrania	zaujímají	
samostatné	tropibazické	
trabekuly	jen	malou	část	oproti	
relativně	dlouhé	ethmoidní	
destičce	(vpravo	dole).	
Bichir	z	Moy-Thomas,	1933.	
Pstruh	z	de	Beer,	1927.	
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Cíle	práce	a	hypotéza		
	

Hypotéza	

Příslušnost	trabekul	k	viscerálním	elementům	je	dána	tím,	že	v	jejich	vývoji	hraje	

hlavní	 signální	 roli	 endoderm.	 Tento	 vztah	 bude	 možné	 nepřímo	 pozorovat	 na	

poziční	blízkosti	trabekul	a	před-ústního	střeva.	

	

Hlavní	cíl:	

Využít	 vývojové	 unikátnosti	 bazálních	 paprskoploutvých	 ryb	 k	prozkoumání	

topografické	 souvztažnosti	 trabekul	 a	 před-ústního	 střeva,	 a	 diskutovat	možnost	

že	 trabekuly	 představují	 elementy	 nultého/pre-mandibulárního	 	 viscerálního	

segmentu.		

	

Dílčí	úkoly:	

1. Vymezit	 trabekuly	 vůči	 ostatním	 elementům	 chondrokrania,	 především	 vůči	

nasálním	chrupavkám	a	intertrabekule.	

2. Určit	 struktury	 blízké	 trabekulám	 a	 vybrat	 z	nich	 případné	 mezníky	

(landmarks).	

3. Nalézt	nejranější	základy	trabekul	a	poziční	vztah	k	před-ústnímu	střevu.		
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Materiál	a	metody	
	

Embryonální	materiál	

Chov	

Dospělci	 bichira	 senegalského	 (Polypterus	 senegalus)	 jsou	 chováni	 ve	 Viničné	 7,	

budově	PřF	UK	v	Praze.	Oplozená	vajíčka	byla	odebrána	z	rodičovského	akvária	a	

chována	 zvlášť	 při	 teplotě	 28	 °C.	 K	výtěrům	 docházelo	 spontánně	 během	 zimy.	

Během	 trvání	 tohoto	 projektu	 bylo	 nakladeno	 poměrně	 málo	 vajec,	 takže	

k	histologii	 byla	 použita	 	 embrya	 věnována	 naší	 laboratoř	 v	letech	 2010–2011	

panem	 Tichým	 a	 od	 té	 doby	 skladována	 ve	4%	 PFA	 ve	 4	 °C.	 Oplozená	 vajíčka	

jesetera	 malého	 (Acipenser	 ruthenus)	 poskytnul	 Výzkumný	 ústav	 rybářský	 a	

hydrobiologický	 spadající	 pod	 Jihočeskou	 univerzitu	 a	 sídlící	 ve	 Vodňanech.	

Dospělí	 jedinci	 zde	 byli	 uměle	 stimulováni	 k	produkci	 pohlavních	 buněk.	

K	výtěrům	tedy	docházelo	vždy	v	předem	určené	časy	několikrát	za	sezónu,	která	

trvá	zhruba	od	února	do	května.	Vajíčka	byla	v	den	oplození	převezena	do	chovů	

v	budově	 PřF	 UK	 v	 Praze,	 kde	 byla	 odchována	 při	 teplotě	 18	 °C.	 Kvůli	 častým	

případům	plesnivění	byla	 až	do	vykulení	 chována	v	embryologickém	roztoku	E2,	

který	obsahuje	penicilin	a	streptomycin.		Embrya	kostlína	mexického	(Atractosteus	

tropicus)	 použitá	 v	této	 práci	 přivezli	 dr.	 Černý	 a	 dr.	 Minařík	 z	 Mexika	 v	letech	

2014–2018.	Pocházejí	z	chovů	Univerzity	Juáreze	Autónoma	v	Mexiku.	Vajíčka	byla	

uměle	 oplozena,	 dochována	 do	 požadovaných	 stádií,	 fixována	 a	 přepravena	 do	

Prahy.	

Fixace	a	skladování		

Všechna	embrya	a	larvy	byly	před	usmrcením	uspány	rybím	anestetikem	MS-222	

(Serva)	 a	 následně	 usmrcena	 4%	 PFA	 (parafolmaldehyd)	 pufrovaným	 0,1M	 PBS	

(phosphate	 buffered	 saline).	 Pro	 histologii	 byla	 embrya	 fixována	 ve	 4%	 PFA	 a	

skladována	ve	4	°C.	Pro	barvení	protilátkami	byla	v	PFA	ponechána	pouze	12–16	h	

a	následně	převedena	vzestupnou	řadou	(25%,	50%,	75%	po	deseti	minutách)	do	

100%	metanolu	a	skladována	v	-20	°C.	
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Určení	vývojových	stádií	

Pro	 učení	 stádií	 byly	 používány	 vývojové	 tabulky	 pro	 bichira:	 Diedhiou	 and	

Bartsch,	 2009,	 pro	 jesetera:	 Dettlaff	 and	 Ginsburg,	 1993,	 pro	 kostlína:	 Long	 and	

Ballard,	2001.	

	

Příprava	preparátů	

JB4	histologie	

Embrya	fixovaná	v	PFA	byla	nejdříve	omyta	10	minut	v	PBS	a	byly	jim	odstřihnuty	

ocásky.	 Poté	 byly	 vzorky	 převedeny	 postupnou	 řadou	 (50%,	 80%,	 96%	 po	 10	

minutách)	 do	 100%	 etanolu.	 K	zalití	 vzorků	 byla	 použita	 histologická	 sada	 JB-4,	

která	 funguje	na	principu	polymerace	hydroxyethyl-methakrylátu	a	má	tři	složky	

monomer	(A),	akcelerátor	(B)	a	katalyzátor	(C).		Složka	C	byla	rozpuštěna	ve	složce	

A	v	poměru	dle	návodu.	Směs	byla	nalita	na	vzorky	a	dvakrát	vyměněna	za	čistou:	

ihned	a	po	30	minutách.	Vzorky	byly	poté	nechány	v	A+C	přes	noc.	Další	den	byla	

dle	 návodu	připravena	 směs	A+C+B,	 která	 poměrně	 rychle	 polymerizuje.	 Vzorky	

byly	 přeneseny	 do	 jamek	 polohovací	 destičky	 jednou	 propláchnuty	 polymerující	

směsí	 a	 poté	 finálně	 zality	 touto	 směsí.	 Pro	 urychlení	 tuhnutí	 bylo	 zamezeno	

přístupu	vzduchu	překrytím	jamek	parafilmem.	Po	jednom	až	čtrnácti	dnech	(příliš	

dlouho	 tuhnoucí	bločky	mají	při	krájení	 tendenci	praskat)	byly	vzorky	nakrájeny	

na	mikrotomu	 Leica	 RM2155.	 Jednotlivé	 řezy	 o	 tloušťce	 5	 μm	 byly	 položeny	 na	

vodní	 hladinu,	 aby	 se	 vypnuly,	 a	 nachytány	 na	 sklíčko	 Superfrost	 plus	 (Thermo	

scientific).	 Sklíčka	 byla	 hodinu	 sušena	 při	 40	 °C.	 K	barvení	 byla	 použita	 sada	

AzurB+Eosin	 (Serva	 14421).	 Preparáty	 byly	 barveny	 po	 dobu	 3	 minut,	 třikrát	

promyty	v	destilované	vodě	a	usušeny.	Krycí	sklíčko	bylo	na	preparáty	přilepeno	

pomocí	DPX	mountant	for	histology	(Sigma	44581).	Preparáty	byly	skladovány	ve	

tmě	za	pokojové	teploty.		

	

Parafínová	histologie	

Parafín	 (Paraplast	 plus,	 Sigma	 P3683)	 byl	 použit	 pouze	 ke	 zpracování	 embryí	

těsně	po	injikaci,	která	ve	stádiu	neuralace	mají	vysoký	podíl	žloutku	a	nepodařilo	
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se	 je	 nakrájet	 v	agarových	 bločcích.	 Vzorky	 byly	 skladované	 v	PFA	 při	 -4	 °C.	

Nejprve	 byly	 opláchnuty	 10	minut	 v	PBS	 a	 poté	 převedeny	 postupnou	 řadou	 do	

100%	 etanolu	 (50%,	 80%,	 96%	 po	 10	 minutách).	 Následovalo	 3x20	 minut	

promývání	 xylenem.	 Další	 kroky	 zahrnovali	 postupné	 převedení	 do	 čistého	

parafínu	a	probíhali	 proto	 za	 teploty	57	 °C.	Parafínová	 řada:	2x20	minut	parafín	

s	xylenem	 1:1,	 2	 hodiny	 parafín	 I,	 přes	 noc	 parafín	 II,	 2	 hodiny	 parafín	 III	

(parafínem	I–III	 jsou	označeny	mističky	s	čím	dál	 tím	víc	čistým	parafínem).	Poté	

byly	 vzorky	 přeneseny	 do	 jamek	 polohovací	 destičky	 a	 ponechány	 přes	 noc	

ztuhnout.	Další	den	byly	nakrájeny	na	mikrotomu	podobně	jako	při	JB4	histologii,	

tloušťka	 řezu:	 15	 μm.	 Suchá	 skla	 s	preparáty	 byla	 20	minut	 zapečena	 v	58	 °C	 a	

deparafinizována.	Deparafinizační	řada:	2x10	minut	histosol,	ethanolová	řada	po	5	

minutách	 (100%,	 96%,	 90%,	 80%,	 70%,	 50%,	 25%),	 5	minut	 destilovaná	 voda.	

Řezy	 byly	 zakapány	 třemi	 kapkami	 Fluoroshieldu	 (Sigma-Aldrich	 F6057),	 který	

obsahuje	 DAPI,	 překryty	 krycím	 sklíčkem,	 které	 bylo	 z	boků	 přichyceno	 k	

podložnímu	lakem	na	nehty.	Preparáty	byly	skladovány	ve	tmě	při	teplotě	4	°C.	

	

Imunohistochemie	

Příprava	preparátů		

Pro	 přípravu	 preparátů	 na	 protilátkové	 barvení	 byly	 vyzkoušeny	 tři	 techniky	

zalévaní	 vzorků	 do	 bločků:	 parafín,	 glutaraldehyd+albumin	 a	 agar	 (případně	

agaróza*).	Výhodou	parafínu	je	prakticky	žádná	ztrátovost	řezů	a	možnost	tenkých	

řezů	 (až	 10	 μm),	 nevýhodou	 je	 dlouhá	 doba	 zpracování	 a	 nekompatibilnost	

s	některými	 protilátkami	 (silný	 signál	 anti-Sox9	 se	 v	parafínu	 nepodařil).	 Bločky	

agaru	a	albuminu+glutaraldehydu	jsou	měkké	a	je	třeba	je	krájet	na	vibratomu	na	

řezy	 alespoň	 40	 μm	 tlusté.	 Albumin+glutaldehyd	 pevněji	 drží	 embrya	 a	 dochází	

tedy	 k	menší	 ztrátovosti	 z	 důvodu	 vypadnutí	 vzorku	 z	řezu,	 má	 však	 silnou	

autoflorescenci,	 která	 výrazně	 zeslabuje	 sílu	 fluorescenčního	 signálu	 protilátky.	

Práce	s	agarem	je	sice	obtížnější	kvůli	již	zmíněnému	vypadávání	vzorků	z	řezů,	ale	

ze	všech	tří	metod	má	nejlepší	výsledky	s	fluorescenčními	protilátkami	a	zároveň	

je	časově	nejúspornější.	
																																																								
*	Vyzkoušena	byla	oboje	média,	s	agarózou	se	pracovalo	lépe.	
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Nejhůře	 drží	 v	agarovém	 bločku	 žloutek,	 proto	 byl	 jeseterům	 stádia	 36	 a	

mladším	 rozstřihnut	 žloutkový	 vak	 a	 pomocí	 pinzety	 z	něj	 byla	 odstraněna	

žloutková	 geanula,	 tak	 aby	 nedošlo	 k	poškození	 jeho	 obalu.	 Embryům	 s	menší	

žloutkovou	 koulí	 byl	 pouze	 odstřihnut	 ocásek.	 Agaróza	 (Sigma-Aldrich	 A6013)	

byla	 v	množství	 1,5	 g	 vmíchána	 do	 40	 ml	 PBS.	 Směs	 byla	 několikrát	 krátce	

přiváděna	 k	varu	 v	mikrovlnné	 troubě	 nastavené	 na	 800	 W	 dokud	 se	 v	ní	 při	

chladnutí	nepřestaly	vyskytovat	drobné	bublinky.	Poté	byla	nechána	vychladnout	

na	teplotu	65–70	°C	a	nalita	na	skleněnou	petriho	misku	tak,	aby	vytvořila	kapky	

dostatečně	 vysoká	 na	 to,	 aby	 se	 do	 ní	 dala	 pomocí	 pinzety	 zanořit	 embrya.	

Z	vystydlé	 a	 ztuhlé	 agarózy	 byly	 vyříznuty	 kostičky	 obsahující	 vzorky.	 Krájení	

proběhlo	 na	 vibratomu	 (Leica	 VT1200S)	 nastaveném	 na	 tloušťku	 řezu	 40	 μm,	

rychlost	0,7	mm/s	a	amplitudu	0,5.	

Embrya	kostlína	jsou	křehčí	než	embrya	bichira	a	 jesetera,	což	komplikuje	

přípravu	 jejich	 preparátů	 pomocí	 agaru.	 Tato	 křehkost	 se	 projevuje	 i	 při	 JB4	

histologii	v	podobě	trhlin.	Stádium	28	a	29	se	během	každého	pokusu	o	nakrájení	

v	agaru	 rozpadlo,	 stádium	 27	 se	 podařilo	 nakrájet.	 Pro	 přípravu	 protilátkových	

preparátů	 stádia	 28	 byl	 použit	 albumin+glutaraldehyd,	 který	 má	 silnou	

autoflorescenci	 a	 fluorescenční	 signál	 protilátky	 je	 v	něm	 proto	 poměrně	 slabší.	

Embrya	kostlína	byla	umístěna	do	větší	polohovací	 jamek	s	albuminem.	Následně	

bylo	do	každé	jamky	125	μl	glutaraldehydu.	Tuhnutí	probíhalo	1–2	hodiny.	Bločky	

byly	nakrájeny	stejně	jako	agarové.	

	

Barvení	pomocí	protilátek	

Barvení	protilátkami	je	citlivé	na	zachování	epitopů	na	vizualizovaných	proteinech	

a	tedy	i	na	způsobu	fixace.	Zde	použitá	protilátka	anti-Sox9	nefungovala,	pokud	byl	

vzorek	 fixovaný	 ve	 4%	 PFA	 déle	 než	 měsíc,	 proto	 byla	 většinou	 požita	 embrya	

fixovaná	 mrazem	 v	metanolu.	 Nejlépe	 však	 protilátka	 fungovala	 na	 čerstvě	

fixovaných	embryích,	která	neležela	v	PFA	déle	něž	14	dní.	 Jelikož	 jsou	trabekuly	

vnitřní	 struktury	 bylo	 zvoleno	 barvení	 protilátkami	 přímo	 na	 řezech,	 popsané	

výše.		



	 27	

Všechny	 řezy	 z	jednoho	 embrya	 byly	 umístěny	 do	 plastové	 mističky	 na	

buněčné	kultury	a	zality	na	5	minut	PBS+Triton	0,4%.	Poté	byly	na	1	hodinu	zality	

1%	roztokem	BSA	(Sigma	A7906)	v	PBS.	Anti-Sox9	(králík)	polyklonální	protilátka	

(Sigma-Aldrich	 AB5535)	 byla	 zředěna	 v	poměru	 1:2500	 1%	 BSA.	 Fibronektin	

(králík)	 polyklonální	 protilátka	 (Dako)	 byla	 zředěna	 v	poměru	 1:1000	 1%	 BSA.	

Vzorky	byly	v	primární	protilátce	ponechány	jeden	až	tři	dny	při	teplotě	4	°C.	Poté	

byly	3x5	minut	promyty	PBS+Triton	0,4%.	 Sekundární	protilátka	koza-antikrálík	

Alexa	Fluor	594	byla	zředěna	1:700	PBS.	Vzorky	byly	v	sekundární	protilátce	2,5	

hodiny,	 ve	 tmě	 za	 pokojové	 teploty.	 Následně	 byly	 promyty	 3x5	minut	 v	 PBS	 a	

přeneseny	na	sklíčko	s	připravenou	ohrádkou	z	lepící	pásky.	Přebytečné	PBS	bylo	

ze	 sklíčka	 odsáto.	 Řezy	 byly	 zakapány	 třemi	 kapkami	 Fluoroshieldu	 (Sigma-

Aldrich),	 překryty	 krycím	 sklíčkem,	 které	 bylo	 z	boků	 přichyceno	 k	 podložnímu	

lakem	na	 nehty.	 Preparáty	 byly	 skladovány	 ve	 tmě	při	 4	 °C.	 Dále	 byly	 testované	

protilátky	proti	kolagenu2	a	Shh,	ale	bez	úspěchu.	

	

Injikace	endodermu	

Experimentální	značení	endodermu	jesetera	malého	bylo	provedeno	na	jaře	

v	roce	 2019.	 Rozvrh	 experimentu	 se	 podobal	 injikacím	 prováděnými	 dr.	

Minaříkem	v	rámci	 jeho	disertační	 práce	 (Minarik	 et	 al.,	 2017),	 ale	místo	DiI	 byl	

použit	 karboxyflurescein	 (viz	 též	 Psutková,	 diplom.	 práce	 2019).	

Karboxyflurescein	(AAT	Bioquest	22026)	je	zelené	fluorescenční	barvivo,	které	má	

oproti	DiI	výhodu	v	tom,	že	se	silněji	váže	do	buněk	a	lze	jím	vyplnit	celou	dutinu	

archenteronu.	 Tudíž	 není	 nutné	 vést	 vpich	 hlavou	 částí	 embrya	 a	 riskovat	 tak	

kontaminaci	 jiných	 zárodečných	 vrstev	 ve	 sledované	 oblasti.	 Experimentální	

embrya	 jesetera	 byla	 zbavena	 vnějšího	 obalu	 v	době,	 kdy	 se	 jim	 uzavíral	

blastoporus	 (přibližně	 stádium	 17)	 a	 nechána	 dovyvinout.	 K	injikaci	 byl	 použit	

ruční	 injikátor	 ovládaný	 sáním	 ústy,	 který	 byl	 sestrojený	 z	akvarijní	 hadičky,	

pipetových	 špiček	 a	 násadce	 na	 50	 μl	 kapiláry,	 do	 kterého	 byla	 zasazena	 jehla	

vyrobená	ze	skleněné	50	μl	kapiláry	vysokou	teplotou	vytažené	do	tenkého	vlásku	

a	 na	 konci	 zalomená.	 Karboxyflurescein	 byl	 zředěn	 s	10%	 sacharózou	 1:10.	

Embrya	byla	injikováná	v	době,	kdy	se	jim	začínají	zdvihat	neurální	valy,	ale	ještě	
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se	neuzavřela	nervová	trubice	(stádia	19–22).	Vpich	byl	veden	asi	0,5	mm	hluboko	

v	polovině	 neurální	 rýhy	 a	 za	 stálého	 vypouštění	 fluorescenční	 barvy	 byla	 jehla	

pomalu	vytažena.	Po	dvaceti	minutách	byla	injikována	embrya	zkontrolována	a	ty	

s	pozitivním	signálem	umístěny	každé	 zvlášť	do	24-jamkové	destičky	 s	roztokem	

E2	(penicilin/streptomycin).	Sedm	náhodně	vybraných	s	pozitivním	signálem	bylo	

fixováno	 pro	 kontrolu,	 zdali	 je	 obarvený	 pouze	 endoderm.	 Destičky	

s	experimentálními	 embryi	 byly	 zakryty	 alobalem,	 aby	 se	 zamezilo	 vysvícení	

fluorescenční	 barvy.	 Embrya	 byla	 odchována	 v	18	 °C	 s	dvoudenní	 obměnou	

roztoku	E2	do	stádií	31–36,	kdy	byla	uspána	pomocí	MS-222	(Serva),	fixována	ve	

4%	 PFA	 a	 uskladněna	 ve	 4	 °C.	 	 Injikováno	 bylo	 přibližně	 120	 embryí	 během	 tří	

výtěrů,	avšak	přežilo	s	pozitivním	signálem	v	požadovaném	stádiu	 jen	30.	Vysoká	

úmrtnost	mohla	být	dána	větší	agresivitou	karboxyfluresceinu,	ale	asi	největší	vliv	

na	přežití	měla	kvalita	vajec,	 jelikož	28	z	30	výsledků	pocházelo	z	jednoho	zvlášť	

kvalitního	výtěru.	Výsledky	byly	nařezány	a	zpracovány	podle	postupu	popsaném	

v	předchozím	oddíle.		

	

Focení	a	zpracování	obrazu	

K	vyfocení	 celých	 embryí	 byla	 použita	 fluerscenční	 binolupa	 Zeiss	 Lumar	

V12	 s	kamerou	Axio	CAM.	Všechny	 řezy	na	 sklíčkách	byly	 foceny	na	mikroskopu	

Olympus	 BX51	 s	kamerou	 Visitron	 Systems	 GmbH	 Spot.	 Preparáty	 vyrobené	

v	agaru	a	glutarladehydu+albuminu	byly	moc	silné	(40	μm)	na	to	aby	bylo	možné	

je	zaostřit	celé	v	jednom	snímku.	Byly	proto	foceny	na	několika	rovinách	ostrosti	a	

všechny	 snímky	 (kolem	 deseti)	 byly	 složeny	 v	programu	 Fiji	 (fiji.sc)	 pomocí	

plugginu	EDF	(extended	depth	of	field)	do	jednoho	ostrého	obrazu.	Ke	zpracování	

obrazu	 byl	 kromě	 programu	 Fiji	 použit	 Adobe	 Photoshop.	 Schémata	 byla	

vytvořena	v	Adobe	Illustrator.		
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Seznam	zkratek	
	

ac	 arteria	carotis	interna	

ah	 adenohypofýza	

ar	 archentron	

ch	 chorda	dorsalis	

co	 cementovací	orgán	

en	 endoderm	

et	 ethmoidní	destička	

f	 farynx	

fh	 fossa	hypophysialis	

hk	 hlavová	kavita	

ins	 internasalní	septum	

ko	 klubací	orgán	

lon	 lamina	orbitonasalis	

mc	 Mecklova	chrupavka	

mv	 mediální	vousky	jesetera	

nII	 optický	nerv	

ns	 nasální	váček	

ok	 oko	

pc	 parachordália	

pm	 přední	mozek	

pog	 před-ústní	střevo	

pq	 palatoquadratum	

sm	 střední	mozek	

tt	 trávicí	trubice	

Tr	 trabekula	

žk	 žloutek	

zm	 zadní	mozek	
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Výsledky	
	

Bichir	

Bichir	 senegalský	 (Polypterus	 senegalus)	 je	 prvním	 zástupcem,	 který	 bude	 v	této	

práci	 rozebrán.	 Bichiři	 jsou	 recentně	 žijící	 nejbazálnější	 paprskoploutvé	 ryby.	

Jejich	 před-ústní	 střevo	 vytváří	 dvě	 laterálně	 situované	 duté	 výchlipky,	 které	

přispívají	 ke	 vzniku	 cementovacích	 orgánů	 sloužících	 po	 vylíhnutí	 k	uchycení	 na	

vegetaci	 (Minarik	 et	 al.,	 2017).	 Na	 mikro-CT	 snímcích	 je	 před-ústní	 střevo	

rozlišitelné	 do	 stádia	 25	 (Minarik	 et	 al.,	 2017),	 trabekuly	 jsou	 pomocí	 barvení	

alcianovou	modří	 rozlišitelné	 od	 stádia	 32	 (Pospíšilová,	 2015).	 K	tomu,	 aby	 bylo	

možné	zasadit	trabekuly	do	kontextu	před-ústního	střeva,	bylo	nutné	tuto	mezeru	

zúžit.	 Proto	 byla	 nejprve	 použita	 klasická	 histologie	 k	vymezení	 přesného	místa	

vzniku	trabekul	ve	formě	chrupavek	a	k	určení	struktur	jim	sousedících	(Tab.	1).	

Následně	byla	použita	protilátka	 k	vizualizování	 pre-chrupavčitých	kondenzacích	

v	mladších	 stádiích,	 ve	 kterých	 k	rozeznání	 trabekul	 klasická	 histologie	 nestačila	

(Tab.	2).	

	

Bichir:	trabekuly	a	nasální	doména	ve	formě	chrupavek	

Pro	lepší	orientaci	uvádím	nejdříve	data	od	Mgr.	Pospíšilové,	kde	 jsou	chrupavky	

barveny	 na	 celých	 embryích	 alcianovou	 modří.	 Poprvé	 jsou	 na	 nich	 trabekuly	

rozeznatelné	jako	tenké	chrupavčité	tyčinky	ve	stádiu	32	(Tab.	1A–B).	Ve	starším	

stádiu	 vývoje	 chondrokrania	 vidíme,	 že	 základ	 lebky	 bichira	 je	 typicky	

platybazický	(Tab.	 1C).	Tvoří	ho	trabekuly	postavené	daleko	od	sebe,	které	mezi	

sebou	svírají	široký	otvor	pro	hypofýzu	(fossa	hypophysialis)	a	které	se	anteriorně	

napojují	na	ethmoidní	destičku	a	posteriorně	na	parachordalia.		

K	detailnějšímu	prozkoumání	trabekul	byla	požita	histologie.	Vidíme	zde,	že	

trabekuly	 bichira	 se	 nacházejí	 uvnitř	 ústní	 dutiny,	mediálně	 od	 chrupavek	 horní	

čelisti	(palatoquadratum),	v	těsném	sousedství	s	mozkem	(Tab.	1D).		Dorzálně	od	

nich	 probíhá	 vnitřní	 karotida	 (arteria	 carotis	 interna),	 která	 bude	 v	pozdějším	

vývoji	uzavřena	v	lebce.	Na	alcianovách	datech	(Tab.	1A,	1B)	se	trabekuly	jeví	jako	
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samostatné	 chrupavky,	 nicméně	 na	 histologických	 řezech	 odpovídajícího	 stádia	

není	 jasně	 rozlišitelná	 anteriorní	 hranice	 trabekul,	 protože	 již	 začínají	 srůstat	 a	

napojovat	 se	 nasální	 chrupavky	 (Tab.	 1E,	 1G,	 1H).	 Nasální	 chrupavky	 lze	 od	

trabekul	na	histologii	odlišit	díky	různě	orientovanému	uspořádání	oválných	jader	

v	chrupavce,	 u	 trabekul	 jsou	 jejich	 osy	 kolmé	 k	ose	 tyčinkovité	 chrupavky,	 u	

nasálních	chrupavek	jejich	osy	směřují	k	nasálnímu	váčku	(Tab.	1F,	1G,	1H).			

Trabekuly	nejsou	po	celé	své	délce	jednotné	stavby.	Od	jejich	posteriorního	

konce	 po	 úroveň	 přibližně	 optického	 nervu	mají	 spíše	 kulatý	 průřez	 nebo	 lehce	

protažený	v	dorzo-ventrálním	směru	(Tab.	1D).	Anteriorně	od	optického	nervu	se	

ztenčují	a	jsou	výrazně	protažené	mediálním	směrem	až	téměř	srůstají	(Tab.	1E).	

Zvolila	 jsem	 proto	 optický	 nerv	 jako	 pracovní	 hranici,	 která	 rozděluje	 rostrální	

chondokranium	na	část	čistě	trabekulární	a	část	tvořenou	nasálními	chrupavkami,	

ethmoidní	 destičkou	 a	anteriorně	 prodlouženými	 trabekulami.	 Jestli	 ethmoidní	

destičku	 tvoří	 samostatný	 základ,	 takzvaná	 intertrabekula,	 nebo	 jestli	 je	 tvořena	

růstem	 trabekul	 není	 z	histologie	 jasně	 patrné.	 Přikláním	 se	 spíše	 ke	 srůstu,	

protože	mediální	část	vznikající	ethmoidní	destičky	je	tak	tenká,	že	to	nevypadá,	že	

by	tam	byl	prostor	pro	samostatný	element	(Tab.	1E).	 	V	pozdějších	stádií	vývoje	

chondrokrania	 bichira	 se	 ethmoidně-nasální	 doména	 stává	 výraznou	 strukturou	

(Tab.	1C).	Na	řezu	je	vidět,	že	chrupavčitá	přepážka	mezi	okem	a	nasálním	váčkem	

(lamina	 orbitonasalis)	 vzniká	 z	nasálních	 chrupavek	 (Tab.	 1I).	 Mediální	

internasální	septum	by	však	mohlo	být	samostatným	elementem	(Tab.	1J).	

	

Bichir:	pre-chrupavčité	kondenzace	

Pomocí	 protilátky	 anti-Sox9	 byly	 vizualizovány	 pre-chrupavčité	 kondenzace.	

Protein	Sox9	se	mimo	jiné	objevuje	v	jádrech	těsně	před	syntézou	kolagenu	II	(viz	

úvod).	Mesenchymatické	buňky,	které	mají	po	barvení	touto	protilátkou	pozitivní	

signál	v	jádře,	můžeme	tedy	považovat	za	základ	budoucích	chrupavek.		

	Ve	 stádiu	 31	 u	 bichira	 lze	 na	 histologii	 rozlišit	 kondenzaci	 prvního	

(mandibulárního)	 žaberního	 oblouku	 v	podobě	 shlukujících	 se	 buněk	 kolem	

koutku	otevírajících	 se	 úst,	 ale	 v	místě	 vzniku	 trabekul	 není	 vidět	 nic	 (Tab.	 2A).	

Barvení	 protilátkou	 anti-Sox9	 potvrzuje	 chondrogenní	 schopnost	 buněčného	
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shluku	v	koutku	úst	a	vykazuje	 jasný	pozitivní	 signál	v	místě	 trabekul	 (Tab.	 2B).	

Bichir	 se	 v	této	 fázi	 vývoje	 vyznačuje	 absencí	 ústní	 dutiny.	 Trávicí	 trubice	 je	

v	hlavové	části	stlačena	mezi	mozek	a	žloutkový	vak,	takže	z	ní	zbývají	pouze	dvě	

vrstvy,	které	k	sobě	 těsně	přiléhají	 (Tab.	 2C).	Původ	 trabekul	 lze	pomocí	 signálu	

Sox9	 sledovat	 až	 do	 stádia	 29,	 ve	kterém	 jsou	 mesenchymatičtí	 předchůdci	

trabekul	 vklíněni	 mezi	 mozek	 a	 endoderm	 (Tab.	 2D).	 Že	 se	 skutečně	 jedná	 o	

endoderm	naznačuje	nejen	za-ústní	pozice,	ale	i	vysoký	obsah	žloutkových	granulí	

v	epitelu	 (Tab.	 2E).	 Trabekuly	 se	 tedy	 zakládají	 v	těsné	 blízkosti	 ústního	

endodermu	na	stejné	úrovni	jako	základní	chrupavky	čelistí	(Tab.	2E).	Před-ústní	

střevo	bichira	se	však	nachází	anteriorně	od	této	oblasti	(Tab.	2F).		

Na	 úrovni	 optického	 nervu	 vidíme	 ve	 stádiu	 31	 silný	 signál	 Sox9,	 který	

mediálně	spojuje	kondenzace	kolem	nasálních	váčků	(Tab.	2G).	Podle	 	pozice	 lze	

přepokládat,	že	to	bude	základ	ethmoidní	destičky.	Zajímavé	je,	že	signál	Sox9	lze	

v	oblasti	 nasální	 sledovat	 u	 bichira	 už	 ve	 stádiu	 28-	 (Tab.	 2H)	 zatímco	 signál	

v	oblasti	 trabekul	 se	 v	tomto	 stádiu	 ještě	nevyskytuje	 (Tab.	 2I),	 což	 je	 v	rozporu	

s	histologickými	 a	 alcianovými	 daty	 (Tab.	 1),	 kde	 se	 trabekuly	 jeví	 jako	 ranější	

struktury.	

	

Pre-chordální	 základ	mozkovny	 bichira	 lze	 rozdělit	 na	 dvě	 části:	 nasálně-

ethmoidní	 a	 čistě	 trabekulární.	 Hranice	mezi	 těmito	 částmi	 se	 nachází	 přibližně	

v	místě	 odstupu	 optického	 nervu	 z	mozku.	 Trabekulární	 část	 je	 tvořena	 párem	

chrupavčitých	 tyčinek,	 který	 se	 zakládá	 v	kontaktu	 s	endodermem	 podobně	 jako	

čelistní	 chrupavky.	 Kvůli	 vzdálené	 pozici	 se	 však	 nezdá,	 že	 by	 před-ústní	 střevo	

mělo	 na	 vývoj	 trabekul	 bichira	 nějaký	 vliv.	 Nasálně-ethmoidní	 část	 se	 skládá	

z	nasálních	 chrupavek	 a	 ethmoidní	 destičky	 s	možným	 příspěvkem	 anteriorního	

konce	 trabekul.	 Mesenchymatické	 buňky	 připravené	 tvořit	 chrupavky	 se	

v	ethmoidní	oblasti	vyskytují	mnohem	dříve	než	základy	trabekul,	 je	tedy	možné,	

že	 se	 jedná	 o	 nezávislý	 element,	 který	 nevzniká	 pouze	 z	prodlužování	 a	 srůstu	

trabekul.		
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Kostlín		

Proti	logice	fylogenetického	systému	řadím	jako	dalšího	zástupce	kostlína,	protože	

je	 ve	 vývoji	 trabekul	 a	 před-ústního	 střeva	 podobný	 bichirovi.	 Jesetera,	 který	 se	

nejvíce	liší,	nechávám	na	konec.	Před-ústní	střevo	kostlína	se	také	tvoří	jako	dutá	

výchlipka	endodermu,	také	přispívá	ke	vzniku	cementovacího	orgánu,	který	však	je	

nepárový	 (Minarik	 et	 al.,	 2017).	 Na	 mikro-CT	 snímcích	 je	 před-ústní	 střevo	

rozlišitelné	 do	 stádia	 22	 (Minarik	 et	 al.,	 2017),	 trabekuly	 jsou	 pomocí	 barvení	

alcianovou	modří	rozlišitelné	od	stádia	30	(A.	Pospíšilová,	nepublikováno)	

	

Kostlín:	trabekuly	a	nasální	doména	ve	formě	chrupavek	

Na	alcianových	barvení	celých	embryí	 je	vidět,	že	uspořádání	trabekul	kostlína	 je	

v	základním	rozvrhu	podobné	 jako	u	bichira	 (Tab.	 3A,	 3B).	Uspořádání	 trabekul	

kostlína	 je	 také	 platybazické	 s	velkým	 hypofyzárním	 otvorem	 (Tab.	 3B).	

V	pozdějším	 vývoji	 chondrokrania	 se	 však	 jeho	 ethmoidní	 oblast	 tvarem	podobá		

spíše	teleostní	rybě	než	bichirovi	(Tab.	3C,	Obr.	5).		

Chrupavčité	 trabekuly	 kostlína	 se	 nacházejí	 uvnitř	 ústní	 dutiny	 (Tab.	 3D,	

3F),	podobně	jako	u	bichira.	Tepna	carotis	interna	se	nachází	mezi	trabekulami	a	

mozkem	(Tab.	3D)	a	je	dobrým	vodítkem	pro	hledání	základů	trabekul	v	mladších	

stádiích.	 Trabekuly	 se	 k	sobě	 přibližují	 na	 anteriorním	 konci	 (Tab.	 3B,	 3E).	

Anteriorně	od	hranice	optického	nervu	se	struktura	chrupavky	trabekul	na	řezech	

liší	 od	 struktury	 posteriornějších	 trabekul.	 Je	méně	 kompaktní,	méně	 kruhová	 a	

světlejší	(Tab.	3D‘,	3E‘).	Je	tedy	možné,	že	posteriorní	část	chrupavky	vzniká	dřív	

než	anteriorní.		

Nasální	chrupavky,	které	by	vznikaly	v	těsném	kontaktu	s	nasálními	váčky	

nepozorujeme	ve	 stadiu	30,	 kdy	 jsou	 trabekuly	 již	 chrupavčité	 (Tab.	 3G),	 ani	 ve	

stádiu		32,	kdy	je	utvořená	i	ethmoidní	destička	(Tab.	3C,	3H).		

	

Kostlín:	pre-chrupavčité	kondenzace	

Ve	 stadiu	 29	 jsou	 trabekuly	 rozeznatelné	 i	 na	 histologii	 jako	 shlukující	 se	 jádra	

vedle	karotidy	(Tab.	4A).	Nacházejí	se	velmi	blízko	ústní	dutiny,	která	se	u	kostlína	
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otevírá	 mnohem	 dříve	 než	 u	 bichira.	 Trabekulární	 signál	 Sox9	 ve	 stádiu	 28	

(Tab.	4B)	je	rozeznatelný	za	úrovní	optického	nervu.	Signál	je	slabý	v	trabekulární	

i	čelistní	 oblasti,	 protože	 byl	 k	řezání	 použit	 glutaraldehyd+albumin	 kvůli	

komplikacím	popsaných	v	metodách.	

Ve	stadiu	27	je	mesenchym	kostlína	velmi	řídký	a	jediné	nápadně	zhuštění	

buněk	 se	 nachází	 na	 laterálně-ventrální	 straně	 ústní	 dutiny	 v	místě,	 kde	 budou	

vznikat	mandibulární	chrupavky	(Tab.	4C).	Protilátkové	barvení	Sox9	ukazuje,	že	

malé	množství	pre-chrupavčitých	buněk	nachází	 i	na	dorzální	straně	ústní	dutiny	

(Tab.	 4D).	 Na	 histologickém	 řezu	 tato	 slabá	 kondenzace	 není	 vidět,	 ale	 v	jejím	

místě	 se	 nachází	 pár	 buněk	 přiléhajících	 k	endodermu	 ústní	 dutiny,	 které	 jsou	

odděleny	 od	 společného	 základu	 čelistních	 chrupavek	 a	mohly	 by	 být	 základem	

trabekul	 	 (Tab.	4E).	 Pozice	 kondenzací	 trabekul	 k	před-ústnímu	 střevu	 je	 u	

kostlína	 podobná	 jako	 u	 bichira,	 také	 se	 nacházejí	 posteriorně	 k	ústům	 a	 tedy	 i	

k	POG	(	Tab.	4F).	

Jak	 bylo	 uvedeno	 výše,	 nasální	 chrupavky	 kostlína	 v	této	 práci	 nebyly	 ve	

starších	stádií	nalezeny	(Tab.	3G,	3H).	Na	histologii	stádia	27	jsou	kupodivu	vidět	

shlukující	se	buňky	jinak	řídkého	mezenchymu	kolem	nasálních	váčků	(Tab.	4G).	I	

barvení	 protilátkou	 anti-Sox9	 ukazuje	 signál	 v	místě,	 kde	 bychom	 čekali	 nasální	

chrupavky	 (Tab.	 4H).	 Jestli	 tato	 kondenzace	 zanikne,	 nebo	 se	 spojí	 se	

základem	ethmoidní	destičky	ještě	před	vytvořením	chrupavky	je	otázka,	která	už	

nespadá	do	tématu	této	práce.		
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Jeseter	

Vývin	 hlavy	 jesetera	 je	 dramaticky	 odlišný	 od	 předchozích	 dvou	 zástupců.	 Jeho	

před-ústní	střevo	není	dutou	výchlipkou,	ale	 lopatovitým	útvarem,	který	přispívá	

k	tvorbě	takzvaného	klubacího	orgánu	a	později	splývá	s	povrchem	hlavy	(Minarik	

et	al.,	2017).	Na	mikro-CT	snímcích	 je	před-ústní	 střevo	 rozlišitelné	do	stádia	30	

(Minarik	et	al.,	2017),	trabekuly	jsou	pomocí	barvení	alcianovou	modří	rozlišitelné	

od	 stádia	42	 (Pospíšilová,	2015).	Kvůli	 bentickému	způsobu	obživy	má	ventrální	

ústa	 posunutá	 posteriorně	 a	 výrazné	 rostrum,	 což	 se	 odráží	 v	chrupavčitém	

základu	lebky	(Tab.	5A).		

	

Jeseter:	trabekuly	a	nasální	doména	ve	stádiu	chrupavek	

Trabekuly	 jesetera	 tvoří	 základ	pro	něj	 specifického	 rostra	a	 jsou	posunuty	před	

ústa	(Tab.	5A).	Uspořádání	trabekul	se	zde	liší	od	klasického	platybazického	typu.	

Trabekuly	jesetera	netvoří	typický	široký	oblouk	s	velkým	otvorem	pro	hypofýzu,	

namísto	toho	mají	tvar	písmena	„V“	(Tab.	5B,	5C).	Platybazičnost	podporují	hlavně	

relativně	 malé	 oči	 oproti	 mozku	 mezi	 nimi	 (Tab.	 5D).	 Další	 odlišností	 od	

předchozích	 zástupců	 je	 absence	mediální	 ethmoidní	destičky	 v	pozdějších	 stádií	

vývoje,	kdy	trabekuly	srůstají	(Tab.	5C).	Namísto	toho	mají	chrupavčitou	destičku	

mezi	trabekulami	a	parachordalii	na	anteriorní	špičce	chordy	(Tab.	5B,	5C).	

Trabekuly	 lze	na	histologii	 rozeznat	ve	stádiu	40,	kde	mají	podobu	shluků	

buněk	produkujících	kolagen,	který	se	barví	eosinem	slabě	růžově	(Tab.	5D,	5E).	

Nacházejí	 se	 těsně	 pod	 mozkem	 v	úrovni	 mediálního	 páru	 vousků.	 Anteriorně	

nezasahují	 dál	 než	 na	 úroveň	 optického	 nervu.	 Dorzálně	 nad	 nimi	 probíhá	

karotida,	jako	u	předchozích	zástupců.	Ve	fázi	starší	chrupavky	(stádium	41/42)	se	

trabekuly	 rozrůstají	 mediálně	 (Tab.	5F)	 a	 prodlužují	 se	 směrem	 k	nasálním	

váčkům	(Tab.	5G).	V	tomto	stádiu	je	patrné,	že	chrupavka	anteriorně	od	optického	

nervu	vzniká	druhotně	z	trabekul	posteriornějších	(Tab.	5G).		

Nasální	 chrupavky	nelze	ani	v	náznaku	pozorovat	ve	 stádiu	40	 (Tab.	 5H),	

objevují	 se	 až	 ve	 stadiu	 42,	 kdy	 trabekuly	 dosáhnou	 nasálních	 váčků	 a	 vznikají	

v	napojení	s	nimi	(Tab.	5G,	5I).	Mediální	chrupavku,	kterou	by	bylo	možné	nazvat	
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ethmoidní	 destičkou,	 nepozorujeme	 ani	 v	této	 fázi	 srůstání	 trabekul	 a	 nasálních	

chrupavek	(Tab.	5C,	5I).	

	

Jeseter:	pre-chrupavčité	kondenzace	

Stejně	 jako	 u	 předchozích	 zástupců	 byla	 využita	 protilátka	 anti-Sox9,	 aby	 bylo	

možné	 sledovat	původce	 trabekul	do	 ranějších	 fází	 vývoje.	 Silný	 signál	 anti-Sox9	

protilátky	 v	pozici	 trabekul	 pozorujeme	 u	 jesetera	 ve	 stádiu	 38	 stále	 v	blízkosti	

mozku,	 ale	 již	 ne	 v	tak	 těsné	 blízkosti	 jako	 u	 starších	 stádií	 (Tab.	 6A).	 V	tomto	

stádiu	má	 již	 jeseter	vytvořené	vousky	a	 široký	prostor	vyplněný	mesenchymem	

mezi	 	mozkem	a	ventrálním	epitelem	rostra.	Párové	kondenzace	Sox9	pozitivních	

jader	se	v	mladším	stádiu	(st.	36)	objevují	v	blízkosti	rostrálního	epitelu	(Tab.	6B).	

Jelikož	 se	 v	tomto	 místě	 (a	 celém	 rostrálním	 chondrokraniu)	 žádné	 jiné	 než	

trabekulární	 chrupavky	 dlouho	 v	následujícím	 vývoji	 nevyskytují,	 lze	 tyto	 Sox9	

pozitivní	 kondenzace	 považovat	 za	 budoucí	 trabekuly.	 Trabekulární	 kondenzace	

jsou	 protilátkou	 vizualizované	 již	 ve	 stádiu	 35	 (Tab.	 6C).	 Kondenzace	 v	oblasti	

nasálních	chrupavek	nebyla	pozorována	v	žádném	z	těchto	stádií	(Tab.	6D,	ostatní	

stádia	neukázána).	

Místo	 vzniku	 trabekul	 jesetera	 je	 tedy	 v	oblasti	 zbytnělého	 rostrálního	

epitelu	 v	místech,	 který	 představuje	 již	 zmíněný	 klubací	 orgán	 (Tab.	 6E),	 který	

vzniká	 z	před-ústního	 střeva	 jesetera	 (Minarik	 et	 al.,	 2017).	 Z	 laterálních	 okrajů	

klubacího	orgánu	vzniká	ve	stádiu	36	mediální	pár	vousků	(Tab.	 6F).	Kontinuita	

klubacího	orgánu	a	endodermu	trávicí	trubice	je	vidět	na	sagitálním	řezu	stádiem	

35	(Tab.	6G).		

Pozice	 trabekul	 k	před-ústnímu	 střevu	 je	 u	 jesetera	 odlišná	 než	 u	

předchozích	 zástupců.	 Kvůli	 posteriorní	 pozici	 úst	 se	 trabekuly	 nenacházejí	 na	

dorzální	 straně	 ústní	 dutiny,	 ale	 anteriorně	 od	 ní	 na	 dorzální	 straně	 klubacího	

orgánu	 (Tab.	 6H),	 který	 si	 v	době	 vzniku	 trabekulárních	 kondenzací	 stále	 ještě	

ponechává	histologicky	endodermální	charakter	(Tab.	6G).		
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	Jeseter:	experimenty	

Zdálo	 by	 se,	 že	 výše	 popsaná	 výjimka	 jeseterova	 uspořádání	 trabekul	 potvrzuje	

pozorování,	 že	 trabekuly	 vznikají	 na	 dorzální	 endodermální	 části	 ústní	 dutiny,	

protože	 jeseter	má	ústa	posunuta	dozadu,	 tak	 jeho	 trabekuly	vznikají	v	kontaktu	

endodermem	před	ústy.	Na	jádrech	barvených	DAPI	je	na	rozdíl	od	histologických	

řezů	 vidět,	 že	 klubací	 orgán	 není	 tvořen	 souvislou	 vrstvou	 buněk	 jednotného	

charakteru,	 ale	 že	 je	 možné,	 že	 obsahuje	 i	 ektodermální	 vrstvu*	(Tab.	6B).	 Pro	

ověření,	 zda	 trabekuly	 jesetera	 vznikají	 v	kontaktu	 s	endodermem,	 bylo	 třeba	

provést	experimentální	fate-mapping	endodermu.	

	

Injikačními	 experimenty	 se	 podařilo	 zeleně	 fluoreskujícím	

karboxyfluoresceinem	 vyplnit	 celou	 dutinu	 prvostřeva,	 což	 je	 patrné	 i	 pod	

fluorescenční	binolupou	při	pohledu	na	celé	embryo	krátce	po	injikaci	(Tab.	7A).	

Na	 sagitálním	 řezu	 injikovaným	 embryem	 je	 vidět,	 že	 došlo	 k	obarvení	 zcela	

a	výhradně	 endodermu	 (Tab.	 7B).	 Jediná	 kontaminace,	 ke	 které	 zpravidla	

docházelo,	bylo	obarvení	žloutku	příliš	hlubokým	vpichem,	ta	však	nemohla	mít	na	

rozlišování	rostrálního	endodermu	od	ektodermu	žádný	vliv.	 Jedinci	byli	necháni	

se	vyvinout	do	stádií	32–36,	na	nichž	byl	pozitivní	signál	fluorescenčního	barvení	

stále	patrný	v	klubacím	orgánu,	žaberním	i		konečném	úseku	střeva	při	pohledu	na	

celé	embryo	(Tab.	7C).	

Na	řezech	oblastí	klubacího	orgánu	je	vidět,	že	karboxyflueresceinový	signál	

je	 pouze	 ve	 vnější	 vrstvě	 cylindrických	 buněk,	 zatímco	 vnitřní	 vrstva	 nízkých	

buněk,	která	přiléhá	po	stranách	k	mesenchymu,	se	neobarvila	nikdy	(Tab.	7D–G,	

Tab.	 8A–H).	Pro	 lepší	vizualizaci	mesenchymu	bylo	použito	protilátkové	barvení	

fibronektinu.	 Ve	 stádiu	 32	 je	 vidět,	 že	 ještě	 ve	 velké	 míře	 dochází	 ke	 kontaktu	

mesenchymu	a	POG	(Tab.	7D).	Ve	stádiu	36	už	dochází	ke	kontaktu	mesenchymu	a	

endodermální	 komponenty	 klubacího	 orgánu	 pouze	 v	úzkém	 mediálním	 pruhu	

(Tab.	7E).	Sox-9	pozitivní	buňky	jsou	ve	stádiu	32	méně	kondenzované	v	místech	

budoucích	 trabekul	 a	relativně	 větší	 část	 než	 ve	 starším	 stádiu	 se	 jich	 nachází	

v	mediálním	mesenchymu,	který	 je	v	přímém	kontaktu	s	endodermem	(Tab.	 7F).	

																																																								
*	Za	toto	povšimnutí	děkuji	dr.	Soukopovi.	
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Ve	 stádiu	 36	 jsou	 již	 Sox-9	 pozitivní	 buňky	 kondenzované	 v	místech	 trabekul	 a	

nacházejí	se	především	v	kontaktu	s	ektodermální	vrstvou	(Tab.	7F).	Zdá	se	tedy,	

že	mesenchym,	ze	kterého	vznikají	trabekuly	jesetera,	je	v	kontaktu	s	endodermem	

před-ústního	 střeva	 pouze	 před	 vznikem	 pre-chrupavčitých	 kondenzací.	 Poté	 se	

mezi	 mesenchym	 a	 endoderm	 začne	 vsouvat	 ze	 stran	 ektoderm	 a	 samotné	

chrupavčité	kondenzace	se	utváří	v	kontaktu	s	touto	ektodermovou	vrstvou	(Tab.	

7H,	 7I).	 Tento	 rozdílný	 embryonální	 původ	 dvou	 vrstev	 klubacího	 orgánu	 byl	

pozorovaný	na	všech	analyzovaných	jedincích	prakticky	bez	výjimky	(Tab.	8).	

	

Trabekuly	 jesetera	se	zakládají	mimo	ústní	dutinu	kvůli	posteriorní	pozici	

úst.	 Jejich	 kondenzace	 se	 se	 dají	 pozorovat	 pomocí	 protilátky	 anti-Sox9	 již	 ve	

stádiu	 35.	 Nachází	 se	 v	těsném	 kontaktu	 s	klubacím	 orgánem,	 u	 nějž	 byl	

předpokládán	endodermální	charakter.	Další	injikační	experimenty	sice	příspěvek	

endodermu	 do	 této	 struktury	 potvrdily,	 ale	 také	 ukázaly,	 že	 trabekuly	 vznikají	

v	kontaktu	 s	vmezeřeným	 ektodermem.	 Později	 ve	 vývinu	 dochází	 ke	 zvětšování	

hlavy,	 trabekulární	 kondenzace	 ztratí	 kontakt	 s	epitelem	 a	 stávají	 se	 z	nich	

chrupavky,	které	jsou	blíže	mozku	než	k	vnějšímu	povrchu	hlavy.	Tyto	chrupavky	

se	prodlužují	a	srůstají,	čímž	dávají	základ	rostru	jesetera.	Nasální	chrupavky	byly	

u	 jesetera	 pozorovány,	 nicméně	 jejich	 samostatná	 Sox9	 pozitivní	 kondenzace	

nikoliv.		
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Shrnutí	výsledků	
	
Hlavním	 cílem	 této	 práce	 bylo	 prozkoumat	 topografickou	 souvztažnost	 mezi	

trabekulami	a	před-ústním	střevem	(POG)	bazálních	paprskoploutvých	ryb	a	tyto	

poznatky	 použít	 k	vyjádření	 se	 ke	 sto	 padesát	 let	 trvající	 otázce	 trabekul	 jako	

viscerálního	 elementu.	 Prvním	 krokem	 bylo	 vymezit	 trabekuly	 vůči	 zbytku	

chondrokrania	(především	vůči	ethmoidně-nasální	oblasti).	Druhým	krokem	bylo	

zmenšit	vývojovou	mezeru,	která	 je	mezi	posledním	rozlišením	POG	na	mikro-CT	

skenech	a	prvním	výskytem	chrupavek.		

Jako	vhodný	mezník	pro	anteriorní	hranici	trabekul	se	u	všech	tří	zástupců	

bazálních	 paprskoploutvých	 ryb	 ukázalo	 být	 místo	 odstupu	 optického	 nervu	 od	

mozku.	 V	případě	 jesetera	 byly	 chrupavčité	 základy	 trabekul	 nalezeny	 pouze	

posteriorně	 od	 něj.	 V	případě	 bichira	 a	 kostlína	 měly	 chrupavky	 nacházející	 se	

anteriorně	 od	 ní	 jinou,	 mladší	 dobu	 vzniku	 naznačují,	 strukturu.	 Posteriorní	

hranice	 nebyla	 v	této	 práci	 tak	 zdůrazňována,	 protože	 se	 příliš	 nedotýká	 hlavní	

otázky	zde	kladené.	Nicméně	je	třeba	poznamenat,	že	u	bichira	a	kostlína	trabekuly	

navazují	 na	 parachordalia,	 zatímco	 u	 jesetera	 se	 mezi	 nimi	 a	 trabekuly	 nachází	

chrupavčitá	 destička.	 Další	 strukturou,	 která	 byla	 použita	 jako	mezník	 pro	 lepší	

orientaci	v	mladších	stádiích	byl	tepna	carotis	interna,	která	se	nachází	dorzálně	od	

trabekul	 v	případě	 bichira	 a	 jesetera	 a	 dorzo-mediálně	 v	případě	 kostlína.	 Tento	

mezník	se	však	neukázal	tak	praktický	jako	optický	nerv,	protože	pozice	a	velikost	

cévy	byla	více	proměnlivá	v	mladších	stádií.	Osvědčil	se	pouze	u	kostlína.	

Značení	pre-chrupavčitých	kondenzací	pomocí	anti-Sox9	protilátky	výrazně	

zmenšilo	vývojovou	mezeru	mezi	posledním	prokázaným	výskytem	před-ústního	

střeva	a	prvním	výskytem	trabekul.	U	bichira	se	rozdíl	zmenšil	ze	sedmi	stádií	na	

čtyři,	 u	 kostlína	 z	osmi	 na	 pět,	 u	 jesetera	 z	jedenácti	 na	 pět*.	 Přestože	 se	 tuto	

vývojovou	 mezeru	 nepodařilo	 eliminovat	 úplně,	 umožnilo	 to	 odhadnout	 místo	

vzniku	 trabekul	 a	 zasadit	 ho	 do	 mikro-CT	 skenů	 POG	 z	Minarik	 et	 al.,	 2017.	

Topografická	souvztažnost	POG	je	prokazatelná	jesetera.	U	bichira	a	kostlína	se	ze	

zde	uvedených	dat	zdá,	že	se	trabekuly	zakládají	příliš	posteriorně	na	to,	aby	mezi	

nimi	a	POG	byl	nějaký	vztah.	Přesto	byl	u	obou	 těchto	dvou	zástupců	pozorován	
																																																								
*	Případně	na	pouhá	dvě	stádia,	když	vezeme	v	potaz	ještě	málo	kondenzovaný	Sox9	signál	z	Tab.	7F.	
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těsný	vztah	trabekul	a	dorzo-anteriorní	části	ústního	úseku	faryngu.	U	kostlína	se	

trabekulární	 kondenzace	 nachází	 v	těsném	 vztahu	 endoderm	 již	 otevřené	 ústní	

dutiny.	 Trabekulární	 kondenzace	 bichira	 se	 zakládají	 přilehlé	 k	endodermu	

budoucí	ústní	dutiny,	ale	přiléhají	také	mozku.		

Vztah	 trabekul	 jesetera	 k	POG	 byl	 prozkoumán	 detailněji	 jednak	 kvůli	

nejasnému	 embryonálnímu	 původu	 epitelu,	 u	 kterého	 se	 trabekuly	 zakládají,	 a	

také	díky	větší	dostupnosti	embryonálního	materiálu.	Bylo	ukázáno,	že	 trabekuly	

se	 zakládají	 v	jamkách	 klubacího	 orgánu,	 který	 je	 endodermálního	 původu.	

Nicméně	v	době,	kdy	je	kondenzace	utvořena,	se	mezi	trabekuly	a	POG	zasouvá	ze	

stran	ektoderm.	

Nakonec	byla	 ještě	prozkoumána	nasálně-ethmoidní	doména	kvůli	 její	 roli	

v	alternativní	 hypotéze	 vzniku	 trabekul.	 Nasální	 chrupavky	 byly	 pozorovány	 u	

bichira	 a	 jesetera.	U	bichira	byl	 pozorována	 jejich	 kondenzace	pomocí	 protilátky	

Sox9	 dokonce	 ještě	 dříve	 než	 kondenzace	 trabekul.	 Pre-chrupavčitá	 kondenzace	

nasálních	 chrupavek	 jesetera	 nebyla	 identifikována	 v	žádném	 ze	 stádiích,	 ve	

kterých	se	vyskytují	kondenzace	trabekul.	V	případě	kostlína	byly	pozorovány	pre-

chrupavčité	 kondenzace	 nasálních	 chrupavek,	 ale	 v	pozdějších	 stádiích	 se	 u	 něj	

žádné	 chrupavky	 vzniklé	 kolem	 nasálních	 váčků	 nevyskytují.	 Mediální	 základ	

ethmoidní	destičky,	který	by	se	dal	považovat	za	intertrabekulu	byl	nalezen	pouze	

u	 bichira.	 Sox9	 signál	 této	 kondenzace	 je	 dokonce	 silnější	 a	 objevuje	 se	 dřív	 než	

signál	trabekulární.	U	jesetera	se	ethmoidní	destička	nevytváří	ani	v	době	srůstání	

elementů	 chondrokrania.	 Kostlín	 má	 ethmoidní	 destičku,	 která	 nejspíš	 vznikala	

srůstem	trabekul,	samostatný	mediální	element	u	něj	nebyl	pozorován	ani	pomocí	

protilátky.	
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Diskuze	
	

Cílem	této	práce	bylo	přezkoumat	staré	morfologické	hypotézy	s	pomocí	poznatků	

z	nový	vývojových	dat	a	obohatit	nové	vývojové	hypotézy	o	poznatky	z	,,evolučně	

starých“	živočichů.	Původní	představa	byla,	že	bazální	paprskoploutvé	ryby	sdílejí	

spolu	rozsáhlým	před-ústním	střevem	i	stejný	mechanismus	vzniku	trabekul	s	ním	

spojený.	 Ukázalo	 se	 však,	 že	 nic	 není	 tak	 jednoduché.	 Každý	 ze	 zde	 uvedených	

zástupců	má	trabekuly	uložené	k	faryngu	jiným	způsobem:	bichir	je	má	na	dorzální	

stěně	 stlačené	 ústní	 dutiny,	 kostlín	 na	 dorzální	 straně	 otevřené	 ústní	 dutiny,	

jeseter	 před	 ústy	 v	jamkách	 klubacího	 orgánu.	 I	 v	přítomnosti	 a	 povaze	 nasálně-

ethmoidní	domény	se	všichni	tři	liší.	Přesto	lze	vyvodit	některé	zobecňující	závěry	

a	zasadit	je	do	kontextu	hypotézy	trabekuly	jako	nultého	žaberního	elementu.	

	

Trabekuly	jako	nultý	faryngální	element	

V	původní	segmentalistické	představě	trabekuly	představovaly	pozůstatek	žaberní	

oblouku,	 který	 se	 nacházel	 anteriorně	 od	 mandibulárního	 segmentu.	 Proto	 byl	

vždy	příznivci	i	odpůrci	této	hypotézy	kladen	důraz	na	jejich	vztah	k	před-ústnímu	

střevu	 (kupříkladu:	 Allis,	 1938;	 de	 Beer,	 1931;	 Kimmel	 and	 Eberhart,	 2008;	

Kuratani	 et	 al.,	 1997).	 Topografická	 souvztažnost	 trabekul	 a	 před-ústního	 střeva	

(POG)	byla	v	této	práci	nalezena	pouze	u	jesetera.	Rané	základy	trabekul	 jesetera	

se	 nachází	 před	ústy,	 což	 je	 přesně	 ta	 pozice,	 kde	by	 se	měl	 podle	 nultý	 žaberní	

oblouk	nacházet	(Obr.	1A,	1C).	Podíváme-li	se	ale	na	pozici	trabekul	vůči	ústům	u	

zbylých	dvou	druhů,	zjistíme,	že	se	jejich	trabekuly	nezakládají	v	přímé	před-ústní	

pozici,	 ale	 spíš	 na	 podobné	 úrovni	 jako	 mandibulární	 chrupavky,	 za	 úrovní	 úst.	

Jeseter	se	neliší	pouze	v	povaze	vztahu	trabekul	a	POG,	ale	i	v	charakteru	POG.	Jako	

u	 jediného	 ze	 zde	 zkoumaných	 zástupců	 si	 u	 něj	 POG	 zachovává	 kontinuitu	

s	endodermem	v	době,	kdy	vznikají	trabekuly.	Jeseter	má	protáhlé	rostrum	a	ústa	

posunutá	kaudálně	 jako	adaptaci	 k	bentickému	způsobu	 života.	 Před-ústní	pozici	

trabekul	 u	 něj	můžeme	 považovat	 nejspíš	 za	 sekundární.	 Zajímavé	 je,	 že	 v	době	

vzniku	hypotézy	nultého	žaberního	oblouku	byl	 za	nejlepší	model	 ,,primitivního“	

čelistnatce	považován	žralok	(Allis,	1938;	Balfour,	1878;	Goodrich,	1918),	který	se	
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také	 vyznačuje	 protáhlým	 rostrem.	 Je	 tedy	 možné,	 že	 předpoklad,	 že	 se	 nultý	

žaberní	element	musí	nalézat	před	ústy,	vznikl	právě	na	základě	rostra	žraloka.		

Bichir	a	kostlín	nemají	rostrum	a	jejich	trabekuly	se	nacházejí	kaudálně	od	

ústního	otvoru	a	tedy	i	od	POG.	Topografická	souvztažnost	trabekul	a	POG	u	těchto	

dvou	 druhů	 nebyla	 pozorována	 a	 možná	 by	 bylo	 na	 místě	 hypotézu	 nultého	

žaberního	 elementu	 zamítnout.	Nicméně	na	před	 je	 nutné	 se	 zaměřit	 na	některé	

alternativy.	Především,	jestli	je	možné	považovat	trabekuly	za	faryngální	elementy	

i	bez	existence	pre-mandibulárního	segmentu.		

	

Endoderm	a	jeho	role	ve	vývoji	chrupavek	

Pro	 vytvoření	 konzistentního	 pohledu	 na	 evoluční	 podstatu	 trabekul	 je	 třeba	

prozkoumat	 vývojové	 mechanismy	 spojené	 se	 vznikem	 chrupavek.	 Na	

experimentech	 s	tkáňovými	 kulturami	 bylo	 ukázáno,	 že	 aby	 se	 z	mezenchymu	

buněk	 neurální	 lišty	 stala	 chrupavka	 je	 třeba,	 aby	 interagoval	 s	epitelem	

(Epperlein	and	Lehmann,	1975;	Hall,	1980;	shrnuto	v	Giffin	et	al.,	2019;	Hall	and	

Miyake,	 1995).	 Buňkám	 neurální	 lišty	 čolka	 stačí	 kontakt	 s	endodermem	 pro	 to,	

aby	 diferenciovaly	 v	chrupavku	 (Epperlein	 and	 Lehmann,	 1975).	 Nutnost	

endodermu	 byla	 prokázána	 pro	 tvorbu	 faryngálních	 chrupavek	 a	 čelistí	 u	Danio	

rerio	(Balczerski	et	al.,	2012;	David	et	al.,	2002;	Piotrowski	and	Nüsslein-Volhard,	

2000)	a	pro	tvorbu	chrupavek	prvního	žaberního	oblouku	u	kura	(Benouaiche	et	

al.,	2008;	Couly	et	al.,	2002;	avšak:	Hall	and	Tremaine,	1979).	Jak	je	to	ale	s	dalšími	

elementy	 embryonální	 chrupavčité	 lebky?	 Parachordalia	 jsou	 mesodermálního	

původu	 a	 budou	 se	 vyvíjet	 jiným	 mechanismem,	 nasální	 doména	 je	 z	buněk	

neurální	 lišty	 a	 její	 přítomnost	 v	žádné	 z	výše	 citovaných	prací	 ovlivněna	nebyla,	

trabekuly	jsou	taktéž	z	neurální	lišty	a	v	některých	případech	byl	jejich	vývoj	silně	

ovlivněn	endodermálními	defekty	(Balczerski	et	al.,	2012;	Benouaiche	et	al.,	2008;	

David	et	al.,	2002).	Z	těchto	experimentů	je	vidět,	že	trabekuly,	které	se	nacházejí	

přesně	na	pomezí	parachoralalií,	nasální	domény	a	 čelistí,	 se	 chovají	v	některých	

případech	 jako	 o	 faryngální	 elementy	 a	 v	jiných	 jako	 zbytek	 mozkovny.	 Od	

faryngální	výztuhy,	která	nezastává	svou	funkci	a	přesunula	se	do	báze	lebky,	by	se	

dalo	 očekávat,	 že	 její	 vývoj	 bude	 v	něčem	 lišit	 od	 pravých	 žaberních	 výztuh.	 Od	
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s	novotvaru,	který	vzniknul	 jako	podpora	zvětšujícího	 se	mozku,	bychom	naopak	

nečekali	žádný	vztah	k	endodermu,	jak	je	tomu	u	nasálně-ethmoidní	domény.		

	

Vývojové	vlastnosti	faryngálního	elementu	

Zjednodušeně	 se	dá	 říci,	 že	hlavní	problém	segmentalistického	pohledu	na	vznik	

trabekul	spočíval	v	tom,	že	vycházel	z	jasné	vize	předka	a	z	této	pozice	vyvozoval	

závěry	o	vývoji	trabekul.	Z	dnešního	pohledu	vhodnějším	přístupem	bude	nejprve	

detailně	prozkoumat	vývin	trabekul,	 jak	nám	to	umožňují	moderní	 technologie,	a	

od	 představy	 předka	 obratlovců	 s	nultým	 žeberním	 obloukem	 se	 prozatím	

oprostit.	 Takový	 krok	 bude	 vyžadovat	 nalezení	 vývojových	 charakteristik	

faryngálních	 elementů	 a	 srovnat	 je	 s	vývojem	 trabekul.	 Tyto	 charakteristiky	 by	

ideálně	měly	být	takové,	které	jsou	společné	nejen	pro	pravé		žaberní	výztuhy,	ale	i	

pro	 mandibulární	 chrupavky	 a	 sluchové	 kůstky,	 aby	 byly	 vyloučeny	 vývojové	

dráhy	spojené	s	funkcí	žaberních	výztuh.	

Pro	 vývoj	 viscerokrania	 je	 s	největší	 pravděpodobností	 zásadní,	 že	

endoderm,	u	kterého	se	vyvíjí,	vytváří	výchlipky	(Crump	et	al.,	2004;	Li	et	al.,	2018;	

Piotrowski	 and	 Nüsslein-Volhard,	 2000).	 Trabekuly	 by	 tedy	 měly	 také	 vznikat	

v	kontaktu	s	endodermální	výchlipkou,	 je	máme	považovat	za	faryngální	element.	

Kandidátní	výchlipkou	pro	 trabekuly	 je	POG	bazálních	paprskoploutvých	ryb,	ale	

ve	dvou	ze	třech	případů	se	zdá,	že	trabekuly	se	zakládají	příliš	daleko	od	POG	na	

to,	 aby	 na	 jejich	 vývoj	 mohlo	 mít	 vliv,	 ale	 je	 možné,	 že	 souvztažnost	 mezi	

trabekulami	 a	 POG	 je	 v	ranějších	 fází	 vývoje,	 takže	 nebyla	 pomocí	 metod	 zde	

použitých	dekována.		

Další	 vlastností,	 kterou	 by	 trabekuly	 měly	 sdílet	 s	viscerokraniem,	 jsou	

určité	 signální	 molekuly,	 které	 pro	 jeho	 vývoj	 poskytuje	 endoderm.	 Na	 dániu,	

kurovi	a	myši	byla	prokázána	nutnost	endodermální	signalizace	především	pomocí	

Shh	 a	 FGF	 pro	 vývoj	 viscerokrania	 (Ankamreddy	 et	 al.,	 2019;	 Brito	 et	 al.,	 2006;	

Crump,	 2004).	 Tyto	 molekuly	 se	 však	 exprimují	 na	 mnoha	 místech,	

nejproblematičtější	 bude	 jejich	 výskyt	 v	mozku,	 notochordu,	 ektodermu	 a	 pre-

chordální	 destičce	 (Abzhanov	 and	 Tabin,	 2004;	 Marcucio	 et	 al.,	 2005;	 Wall	 and	

Hogan,	1995).	Zajímavá	je	exprese	genu	dmrt2b,	která	se	u	dánia	vyskytuje	pouze	
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ve	 faryngálních	 výchlipkách	 a	 její	 potlačení	 způsobí,	 že	 buňky	 neurální	 lišty	 sice	

dorazí	 do	 místa	 žaberních	 oblouků,	 ale	 nediferencují	 v	chondrocyty	 (Li	 et	 al.,	

2018).		

	

Skrytá	faryngální	výchlipka		

I	 kdyby	 se	 ukázalo,	 že	 extrémně	 anteriorní	 před-ústní	 střevo,	 POG,	 popsané	

v	Minarik	et	al.,	2017,	které	u	bichira	a	kostlína	tvoří	cementovací	orgány,	nemá	na	

vývoj	 trabekul	 přílišný	 vliv,	 tak	 nelze	 popřít	 jejich	 těsný	 poziční	 vztah	

k	endodermu	dorzo-anteriorní	části	ústní	dutiny.	Tato	část	byla	ve	starší	literatuře	

taktéž	 nazývána	 před-ústním	 střevem,	 ale	 abych	 se	 vyhnula	 matení	 pojmů,	

navrhuji	používat	pojem	zavedený	v	Allis,	1938:	pre-mandibulární	střevo	(PMG).		

Jestli	existovala	pre-mandibulární	faryngální	výchlipka,	nelze	předpokládat,	

že	by	se	zachovala	v	plném	rozsahu,	když	trabekuly	neplní	funkci	její	výztuhy,	ale	

jsou	 zabudované	 v	mozkovně.	 Taková	 struktura	 by	 se	 u	 současných	 obratlovců	

zachovala	 ve	 formě	 rudimentu	 v	pre-mandibulární	 doméně,	 který	 neplní	 jinou	

funkci	 než	 vývojovou	 signalizaci.	 V	případě	 kostlína	 je	 v	místě	 vzniku	 trabekul	

lehce	rozeznatelné	prohnutí	endodermu,	které	by	mohlo	být	pozůstatkem	takové	

výchlipky	 (Tab.	 4D,	 4E).	 Bichir	má	 farynx	 v	ústní	 oblasti	 stlačený,	 ale	 i	 u	 něj	 se	

v	trabekulární	oblasti	lehce	prohýbá	(Tab.	2D,	2E).	Proto	pro	další	postup	navrhuji	

prozkoumat	 z	hlediska	 vývojové	 signalizace	 i	 tuto	 oblast	 ústního	 endodermu.	

Detailní	morfologický	průzkum	této	oblasti	by	mohl	objevit	drobnou	výchlipku.		

Obr	9:	Možná	pre-mandibulární	
faryngální	výchlipka	u	axolotla	
Horizontální	řez	axolotlem	z	de	
Beer,	1931,	hlava	směřuje	do	leva.	
Přidaná	šipka	ukazuje	na	výchlipce	
se	podobající	endodermální	
strukturu,	u	které	se	zakládají	
trabekuly	(rt).	
Další	zkratky:	oko	(e),	
prosencephalon	(fb),	optický	nerv	
(on),	farynx	(ph)	
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De	Beer	v	On	the	Nature	of	the	Trabecula	cranii	prokazoval	viscerokraniální	

původ	 trabekul	 tím,	 že	 ukázal,	 že	 pocházejí	 ze	 stejného	 materiálu	 jako	

mandibulární	 chrupavky	 (což	 se	 ukázalo	 být	 správné,	 pocházejí	 z	neurální	 lišty),	

ale	nevěnoval	tolik	pozornost	jejich	vztahu	k	endodermu	(de	Beer,	1931).	Přesto	se	

v	této	 práci	 nachází	 horizontální	 řez	 embryem	 axolotla,	 u	 kterého	 se	 trabekuly	

zakládají	 v	těsné	 blízkosti	 endodermálních	 struktur,	 které	 velmi	 připomínají	

výchlipku	 (Obr.	9).	Dalším	vhodným	krokem	k	poznání	podstaty	 trabekuly	 cranii	

by	 tedy	 mohlo	 být	 rozšířit	 soubor	 dat	 o	 další	 obratlovce,	 na	 příklad	 o	 ocasaté	

obojživelníky.		

	

Nasální	oblast	a	intertrabekula	

V	této	práci	byla	prozkoumána	 i	nasálně-ethmoidní	oblast,	která	by	mohla	

reprezentovat	 anteriorní	 část	 chondrokrania,	 která	 nevzniká	 v	souvislosti	

s	endodermem.	 Kondenzační	 základy	 nasálních	 chrupavek	 byly	 pozorovány	 u	

bichira	 a	 kostlína.	Nicméně	 samostatné	 chrupavčité	pouzdra	nasálních	váčků	má	

pouze	 bichir.	 U	 jesetera	 vyrůstají	 nasální	 pouzdra	 z	trabekul,	 absence	

samostatných	 nasálních	 chrupavek	 jesetera	 je	 v	souladu	 s	pozorováním	

Sewertzoffa	(Sewertzoff,	1928).		

Mediální	samostatná	kondenzace,	která	by	se	dala	označit	za	intertrabekulu,	

a	 která	 byla	 popsána	 u	 kura	 (Wada	 et	 al.,	 2011),	 by	 se	 u	 zástupců	 bazálních	

paprskoploutvých	 ryb	 mohla	 vyskytovat	 pouze	 u	 bichira.	 Samostatný	 základ	

ethmoidní	 destičky	 bichira	 pozorovali	 také	 Daget	 et	 al.	 (Daget	 et	 al.,	 1964).	

Myšlenka	 nadnesená	 v	úvodu,	 že	 by	 její	 přítomnost	 byla	 spojená	 s	tropibazickou	

lebkou,	 nejspíš	 nebude	 platná.	 Jestli	 existuje	 specifický	 příspěvek	 pre-optického	

proudu	neurální	 lišty	 do	prostoru	mezi	 trabekulami,	 jak	 je	 tomu	u	dánia	 (Wada,	

2005)	by	bylo	zajímavé	testovat	pomocí	DiI	injikace.	Zvláště	význačné	by	to	mohlo	

být	 v	případě	 jesetera,	 u	 kterého	 nebyly	 samostatné	 nasální	 chrupavky	

pozorovány.	 Kdyby	 byl	 nalezen	 příspěvek	 post-optického	 proudu	 do	 trabekul,	

mohlo	by	to	znamenat,	že	 trabekuly	 jesetera	v	sobě	obsahují	 i	nasálně-ethmoidní	

část,	což	by	vysvětlovalo	význam	ektodermální	vrstvy,	která	se	u	něj	vsunuje	mezi	

trabekuly	a	POG.		 	
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Závěr	
	

Náhled,	 že	 trabekuly	 jsou	 původně	 žaberní	 výztuhou,	 vznikl	 jako	 důsledek	

segmentalistického	 pohledu	 na	 evoluci	 hlavy	 obratlovců	 na	 začátku	 minulého	

století.	 Optikou	 tohoto	 pohledu	 bylo	 zcela	 logické	 vidět	 trabekuly	 jako	 výztuhu	

nultého	 žaberního	 oblouku	 proto,	 že	 by	 se	 tam	 tato	 výztuha	měla	 nacházet	 a	 že	

trabekuly	se	vývojovým	charakterem	faryngálním	chrupavkám	podobají.	Spolu	se	

segmentalistickým	 paradigmatem	 byla	 odmítnuta	 možná	 přítomnost	 nultého	

žaberního	elementu	a	podobnost	 trabekul	s	chrupavkami	viscerokrania	 je	do	 teď	

přehlížena.	 Tato	 práce	 znovu	 testovala	 hypotézu	 viscerokraniálního	 původu	

trabekul	 oproštěnou	 od	 segmentace	 hlavy	 pouze	 na	 základě	 vývojové	 blízkosti	

trabekul	a	endodermální	struktury	před-ústního	střeva.	Úzký	vztah	endodermu	a	

trabekul	byl	pozorován	u	všech	tří	zástupců.	V	topografické	blízkosti	s	před-ústním	

střevem	 se	 však	 vyvíjejí	 pouze	 trabekuly	 jesetera,	 který	 má	 lebku	 vysoce	

modifikovanou.	 Byl	 u	 něj	 také	 pozorován	 kontakt	 ektodermu	 s	trabekulami	 a	 je	

možné,	že	část	trabekul	jesetera	je	nasálně-ethmoidní	povahy.	Trabekuly	bichira	a	

kostlína	 se	 zakládají	 v	kontaktu	 s	dorzo-anteriorní	 částí	 ústní	 dutiny	 podobným	

způsobem	 jako	 chrupavky	 prvního	 žaberního	 oblouku.	 Je	 tedy	 možné,	 podobný	

vztah	 bude	 možné	 pozorovat	 i	 u	 jiných	 obratlovců,	 například	 obojživelníků.	

Přehlížení	 toho	 vztahu	 může	 být	 dáno	 používáním	 modelových	 organismů	 ve	

vývojové	 biologii	 jako	 je	 kur	 a	 dánio,	 které	 mají	 trabekuly	 zkrácené	 na	 úkor	

nasálně-ethmoidní	domény.	Zbývá	pomocí	vývojových	experimentů	ukázat,	zda-li	

jsou	 skutečně	 trabekuly	 součást	 ,,nové	 hlavy“,	 která	 používá	 staré	 mechanismy	

viscerální	signalizace,	jak	tomu	jejich	blízkost	s	endodermem	naznačuje.	
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