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Abstrakt 

Neurální liště (NL) je přisuzován zásadní podíl na vývoji a evoluci nás obratlovců. 

Jednou z jejích klíčových vlastností je schopnost diferencovat se do mnoha nových 

buněčných typů, a právě kvůli této pluripotenci je neurální lišta často označována za 

čtvrtou zárodečnou vrstvu. Zatímco buňky NL v trupu migrují jednotlivě, buňky 

hlavové neurální lišty (HNL) migrují z neurální trubice ve třech stereotypních 

proudech podél antero-posteriorní osy, kde prvním proudem je trigeminální 

následovaný hyoidním a branchiálním proudem. V předkládané práci jsem se zaměřil 

na studium HNL v kontextu rané kraniogeneze u třech druhů ryb reprezentujících 

všechny linie ne-kostnatých ryb (bichira, jesetera a kostlína), a dále pak na jednoho 

zástupce korunové skupiny kostnatých ryb (štiku). Přestože jsou vznik a migrace HNL 

u všech obratlovců považovány za velmi stereotypní, má práce dokládá, že migrace 

HNL není zcela tak konzervativní, jak je v literatuře běžně uváděno. U bichira, kostlína 

a štiky se mi podařilo identifikovat unikátní morfogenezi hyoidního proudu HNL, který 

překvapivě začíná migrovat jako úplně první proud HNL. Tato vývojová heterochronie 

je spojena s vývojem klíčových hyoidních struktur těchto studovaných druhů: vnějších 

žaber bichira, mohutného operkula kostlína a s ranou morfogenezí chrupavčitého 

elementu hyosymplectic u štiky. Díky komparativní analýze se navíc jeví jako 

pravděpodobné, že tato aberace v hyoidním proudu HNL může představovat společnou 

charakteristiku všech paprskoploutvých ryb. U jesetera jsem popsal přítomnost 

unikátní fúzované populace hyoidního a branchiálního proudu v tzv. hyo-branchiální 

populaci, která je až v pozdější fázi vývoje separována do jednotlivých proudů. U všech 

ne-kostnatých ryb jsem také identifikoval interakci přední populace HNL s anteriorní 

endodermální doménou, tzv. před-ústním střevem, které se zdá být klíčovým 

signalizačně-interakčním centrem pro buňky přední části HNL. 

 
Klíčová slova: hlavová neurální lišta, paprskoploutvé ryby, hyoidní proud, 

heterochronie, před-ústní střevo 



Abstract 

Neural crest (NC) cells play a crucial role in vertebrate development and evolution. This 

cell population contributes to many new cell types such as chondrocytes and osteocytes 

of the head skeleton, neurons, pigment cells, cardiomyocytes, and many others. As such 

the neural crest is often considered as the fourth germ layer. This vertebrate-specific 

cell population emerges during formation of the neural tube. Whereas in the trunk 

region NC cells migrate as separate cells, cranial neural crest (CNC) cells extensively 

migrate in three discrete streams forming most of the head mesenchyme. In all 

vertebrates, CNC stereotypically follows the tripartite pattern of migration along the 

anteroposterior axis so that the most anterior (trigeminal) stream emerges first, 

followed by the hyoid and branchial CNC streams. In this work, I have studied 

representatives of all three lineages of non-teleost fishes (bichir, sturgeon, and gar) and 

also one species from the crown group of ray-finned fishes, the pike. The main question 

I addressed in my project was whether the CNC cells stereotypically follow a tripartite 

pattern of migration along the anteroposterior axis as is seen throughout vertebrates. 

Surprisingly, I found several alterations in the emergence of CNC cells and their 

migratory pattern in the studied species. I showed that in bichir, gar, and pike embryos, 

the emigration of the hyoid CNC appears to be accelerated when compared to the first 

stream. Interestingly, this heterochronic shift in migration is developmentally 

associated with the early formation of their key hyoid structures, namely the external 

gills (bichir), large operculum (gar), and the first formed head cartilage in pike - 

hyosymplectic. Using a multiorganismal comparative approach, I was able to discern 

a possible shared character for all ray-finned fishes. I also revealed that the hyoid and 

branchial CNC cells initially constitute a single hyo-branchial sheet, which becomes 

separated only later in concert with the second pharyngeal pouch morphogenesis. 

Moreover, in all non-teleost fish embryos, I showed that the most anterior CNC cells 

interact with a unique rostral domain, the preoral gut, and that this rostral endodermal 

domain appears to provide a key patterning influence on the CNC streams. 

 
Keywords: cranial neural crest, ray-finned fishes, hyoid stream, heterochrony, 

preoral gut 
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2. Úvod 
Neurální lišta je embryonální populace mezenchymatických buněk vznikající v 

průběhu neurulace u všech obratlovců. Společně s neurálními plakodami je vznik 

neurální lišty (NL) považován za hlavní příčinu evolučního úspěchu nás obratlovců 

(Gans and Northcutt, 1983; Northcutt, 2005). Hlavním důvodem tohoto tvrzení je 

schopnost buněk NL diferencovat se do mnoha nových buněčných typů (pluripotence), 

jako je tomu u ektodermu, entodermu a mesodermu, a právě díky této význačné 

vlastnosti je NL často označována jako čtvrtý zárodečný list (kupř. Hall, 2000; Le 

Douarin and Dupin, 2014; Simoes-Costa and Bronner, 2015; Green et al., 2015). 

Převážná většina nových buněčných derivátů odvozených z NL je navíc spojována s 

vývojem hlavy, tedy s klíčovou evoluční novinkou obratlovců. Dokonce u některých 

obratlovců je celá skeletální část hlavy (až na okcipitální oblast a část otické kapsule) 

tvořena čistě z buněk hlavové neurální lišty (HNL) (kupř. Liévre and Le Douarin, 1975; 

Couly et al., 1993). Nicméně asi nejvíce nápadnou částí naší hlavy je ta obličejová 

(faciální), která je současně nejvíce diverzifikovaná, a jejíž skeletální části jsou tvořeny 

jen z buněk HNL. Celá řada prací již potvrdila, že na této neskutečné diverzitě 

obratlovčích “obličejů” mají zásadní podíl buňky HNL (kupř. Schneider, 2005; Lwigale 

and Schneider, 2008; Yoshizawa et al., 2018; Schneider, 2018). Právě schopnost 

nesmírné plasticity a evolvability buněk NL, a především skeletálních derivátů z ní 

vzniklých, zřejmě umožnila obratlovcům adaptovat se na různá prostředí (kupř. 

Abzhanov et al., 2004; Albertson et al., 2005; Albertson and Kocher, 2006). 

Kromě diferenciace do celé řady nových buněčných typů je klíčovou vlastností 

buněk NL jejich schopnost migrace, která je napříč obratlovci považovaná za velice 

konzervativní (kupř. Minoux and Rijli, 2010; Square et al., 2017; Szabó et al., 2019). 

Buňky NL u všech obratlovců odmigrovávají z neurální trubice podél celé antero-

posteriorní (AP) osy embrya (kupř. Hall, 2009). Buňky HNL migrují ve třech 

mohutných proudech dorso-ventrálním směrem, až postupně doputují do ventrální 

části embrya, kde tvoří mesenchym orální a faryngeální oblasti. Během migrace buňky 

HNL interagují nejen s buňkami v rámci jednotlivých proudů, ale také s buňkami 

okolních tkání (kupř. Carmona-Fontaine, et al., 2008; Kulesa et al., 2010). Jednou z 

klíčových tkání pro interakci ale i signalizaci buňkám HNL je hlavový entoderm, který 

v průběhu své morfogeneze odděluje jednotlivé migrační proudy  v 
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podobě faryngeálních výchlipek (kupř. Graham, 2008; Grevellec and Tucker, 2010). V 

poslední fázi migrace buňky HNL díky interakci s hlavovým entodermem diferencují 

do prekurzorů chrupavčitých elementů hlavy (kupř. Piotrowski and Nüsslein-Volhard, 

2000; David et al., 2002; Crump et al., 2004). Vznik, ale i evoluce tkání a struktur 

obratlovčí hlavy se tudíž do značné míry odehrává na základě modulace dvou 

základních vývojových kompartmentů, a to morfogeneze hlavového entodermu a 

migrace buněk HNL. Kruciální otázkou tedy je, kde v rámci biologie buněk HNL vzniká 

ona pověstná kraniofaciální diverzita, když procesy rané migrace i pozdější 

morfogeneze buněk HNL jsou považovány za převelice konzervativní ( kupř. Minoux 

and Rijli, 2010; Square et al., 2017). 

Pro lepší pochopení embryonálního původu tkání, vývojových procesů i vzniku 

morfologických struktur je zcela zásadní studium na širší fylogenetické škále, díky 

kterému lze jasněji interpretovat evoluční původ a případné homologie daných 

fenoménů. Tématem předkládané dizertační práce je analýza buněk HNL a raného 

kraniofaciálního vývoje u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb (Actinopterygii), 

s důrazem na bazální starobylé linie, tedy bichiry, jesetery a kostlíny (obr. 1). Termíny 

bazální a starobylé nejsou zcela vhodné, ale používám jich zde, neboť dobře ilustrují 

fakt, že recentní zástupci těchto linií si mnohdy zachovali ancestrální stav znaků 

vyskytující se u jejich fosilních předků. Bližší poznání procesů embryogeneze těchto ryb 

může tudíž pomoci osvětlit evoluci obratlovčích tělních plánů. Všechny tyto bazální 

linie mají navíc velice charakteristické a odlišné kraniofaciální morfotypy, jako jsou 

mohutně kostěná lebka u bichira, výrazné rostrum u jesetera či značně prodloužené 

čelisti u kostlína, což je z hlediska srovnávací morfogeneze buněk HNL velice zajímavé. 

V rámci všech paprskoploutvých ryb je však zdaleka nejpočetnější a nejvíce 

diverzifikovaná skupina ryb kostnatých (Teleostei), kde se nachází 99 % druhů ryb 

(Eschmeyer and Fong, 2019; obr. 1). Z toho důvodu byl mezi studované organismy 

zařazen ještě zástupce této majoritní skupiny, který navíc disponuje také výrazným 

kraniofaciálním fenotypem, a to štika. Analýzou tohoto unikátního komparativního 

materiálu se představovaná dizertační práce snaží přispět k hlubšímu pochopení vývoje 

a evoluce kraniofaciální morfogeneze. 
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Obr. 1: Fylogenetický strom recentních skupin strunatců s vyznačenými 

studovanými liniemi paprskoploutvých ryb. Číselné hodnoty udávají počet v 

současné době uznaných druhů. 
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3. Cíle práce 
 

Prvotní vhled do biologie buněk HNL u recentních bazálních paprskoploutvých ryb, a 

to konkrétně bichira a jesetera, poskytla již předchozí diplomová práce (Štundl, 2013). 

V této práci však byla většina dat získána pouze na základě klasických histologických 

technik. Z toho důvodu bylo žádoucí se v navazující dizertační práci zaměřit na 

sofistikovanější metodické přístupy, jež by umožnily hlubší vhled do biologie této 

unikátní obratlovčí buněčné populace. Díky mezinárodní spolupráci se nám podařilo 

navíc získat ještě zástupce bazálních paprskoploutvých ryb reprezentujícího skupinu 

Mnohokostnatí (Holostei), kostlína. V průběhu dizertačního projektu jsem se zaměřil 

na několik dílčích cílů: 

 



6  

4. Výsledky práce v kontextu současného poznání 
 
4.1 Neurulace a vznik hlavové neurální lišty 

Samotná indukce vzniku buněk NL probíhá již během gastrulace, a to na základě 

interakcí několika transkripčních faktorů, receptorů a signálních molekul (kupř. 

Sauka-Spengler and Bronner-Fraser, 2008; Simoes-Costa et al., 2014; Betters et al., 

2018). Nicméně jednotlivé buňky NL vznikají až během formování neurální trubice, v 

ontogenetickém stádiu neurulace, která u obratlovců probíhá typicky dvěma způsoby 

(kromě ocasní části embrya) (kupř. Lowery and Sive, 2004; Gilbert, 2014). První z nich 

je známý učebnicový příklad, kdy se na dorzální straně embrya postupným 

ztlušťováním neurálního ektodermu utváří tzv. neurální ploténka, která je laterálně 

ohraničena formujícími se neurálními valy, které posléze splývají za vzniku neurální 

trubice (obr. 2) (kupř. Colas and Schoenwolf, 2001). Tato tzv. neurulace svinováním 

je víceméně charakteristická pro všechny obratlovce až na zástupce kostnatých ryb, u 

kterých se také vytváří neurální ploténka, ale neurální valy zde nevznikají a neurální 

trubice je vytvořena přes tzv. neurální kýl (kupř. Papan and Campos-Ortega, 1994; 

Kimmel et al., 1995; obr. 2; Článek III). Zástupci bazálních linií paprskoploutvých 

ryb jsou z tohoto hlediska unikátní, jelikož představují jakýsi evolučně-morfologický 

přechod od klasické neurulace svinováním k neurulaci přes neurální kýl (obr. I). 

Detaily vnější morfologie rozpracovala v diplomové práci T. Matějková (2018), jejíž 

práci jsem měl čest konzultovat a nebudu se tedy bližším detailům neurulace 

jednotlivých druhů detailněji věnovat a zaměřím se zde primárně na vznik HNL. 

Buňky HNL u většiny obratlovců (kromě savců a žab) odmigrovávají až po 

splynutí neurálních valů (kupř. Tan and Morris-Kay, 1986; Noden, 1988; Horigome, 

1999; Smith, 2001; Falck et al., 2002; Mitgutsch et al., 2008; Diaz et al., 2019). Během 

tohoto procesu prodělávají buňky NL zásadní morfologickou přestavbu z buněk 

epiteliálních na mezenchymatické, tedy na buňky schopné aktivní migrace (kupř. Nieto 

et al., 2016; Taneyhill, 2008; Thiéry et al., 2009). První emigrující buňky HNL byly 

detekovány u všech mnou studovaných druhů již v průběhu rané neurulace 

— u bichira a jesetera před splynutím neurálních valů a u kostlína a štiky před 

utvořením lumenu neurální trubice (obr. II). Jak již bylo řečeno výše, studované 

organismy v této dizertační práci tvoří jakýsi evolučně-morfologický přechod nejen  v 
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typu neurulace, ale také i gastrulace (kupř. Takeuchi et al., 2009), tedy ve vývojových 

událostech úzce souvisejících se vznikem NL. 

 

 
 
Obr. 2: Schéma dvou základních typů neurulace u obratlovců. (A) Neurulace 

svinováním. (B) Neurulace přes neurální kýl (nk). clu, kavitace vznikajícího lumen 

neurální trubice; lu, lumen neurální trubice; NCc, buňky NL; nf, neurální val; nne, non-

neurální ektoderm; np, neurální ploténka; npb, hranice neurální ploténky z které 

vznikají buňky NL. 

 
 
 

Před samotnou emigrací buněk NL z neurálních valů či z vytvořené neurální 

trubice probíhá v budoucích buňkách NL čelistnatců vlna exprese několika 

charakteristických genů, jako například Sox9/10, FoxD3, Snail, Id, cMyc, Prdm1, Ets1 

(shrnuto kupř. v Steventon et al., 2005; Betancur et al., 2010; Milet and Monsoro-Burq, 

2012). Exprese těchto genů, stejně jako morfogeneze celé neurální ploténky, respektive 

neurální trubice, se odvíjí od AP osy. Nejdříve se tedy formují anteriorní  oblasti  

následované  těmi  posteriorními  (kupř.  Sauka-Spengler  and 
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Bronner-Fraser, 2008; Schilling et al., 2008), což je jasně viditelné také u všech 

studovaných ryb (srov. na příkladu exprese genu Sox9, který je aktivní nejdříve v 

trigeminální doméně HNL, tedy v nejvíce anteriorní oblasti formující se hlavy) (obr. 

II). Tato základní tělní osa definuje i odmigrovávání jednotlivých proudů HNL (kupř. 

Douarin and Kalcheim, 1999; Hall, 2009), nicméně u bichira, koslína a štiky je AP osa 

překvapivě narušena, protože jako první začínají svou migraci buňky druhého, tedy 

hyoidního, proudu (obr. II; Článek II). Tato zásadní aberace v patrnosti emigrace 

buněk HNL doposud u jiných studovaných obratlovců popsána nebyla a tomuto 

fenoménu se budu věnovat v následujících kapitolách (detailněji v kapitole 4.3). 
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Obr. I: Vnější morfologie neurulací bichira (A-D), jesetera (E-H) a kostlína 

(I-L) představuje evolučně-morfologický přechod od neurulace svinováním 

u bichira k neurulaci přes neurální kýl u kostlína. (A-L) SEM snímky 

reprezentují dorzální pohled. es, embryonální štítek; ez, evakuační zóna; mes, 

mesencephalon; nf, neurální val; nk, neurální kýl; np, neurální ploténka; pog, 

předústní střevo; pron, pronefros; pros, prosencephalon; rhom, rhombencephalon; 

sgc,  subgerminální  kavita;  ypl,  žloutková  zátka.  Snímky  A-E,  I-L pořídila 

T. Matějková (2018). 
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Obr. II: Emigrace neurální lišty začíná u všech studovaných druhů již 

během rané neurulace. H proud HNL začíná migrovat jako první u bichira (C-C'), 

kostlína (R-R') a štiky (U-U'). (A, D, G, J, M, P, S, V) Sox9 exprese v buňkách HNL s 

vyznačenými místy transverzálních řezů. (B-C, E-F, H-I, K-L, N-O, Q-R, T-U, W-X) 

Transverzální řezy trigeminální a hyoidní oblastí, identické řezy obarvené DAPI jsou 

označeny ('). Hrot šipky označuje nejvíce laterální expresi v buňkách HNL. nf, neurální 

val; ng, neurální žlábek; nk, neurální kýl; np, neurální ploténka; not, notochord. 
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4.2 Migrace HNL studovaných organismů má tripartitní charakter, ale 

vykazuje výrazné rozdíly oproti obecně přijímanému konceptu migrace 

HNL 

Buňky HNL napříč obratlovci migrují z neurální trubice ve třech stereotypních 

proudech podél antero-posteriorní osy (AP), kde prvním a největším proudem je 

trigeminální (TRI) (v literatuře taktéž označovaný jako mandibulární), následovaný 

hyoidním (H) a branchiálním (B) proudem (obr. 3; kupř. Falck et al., 2002; Cerny et 

al., 2004; Square et al., 2017; Szabó et al., 2019). Dále v textu se budu držet termínu 

trigeminální proud, jenž svým prostorovým rozsahem odpovídá umístění 

trigeminálního nervu (kupř. Horigome et al., 1999). Navíc v pozdější fázi migrace lze u 

tohoto proudu rozlišit tři individuální větve, které lze označit jako tzv. preoptický, 

postoptický a maxillo-mandibulární subproud (obr. 3). Třebaže se migrace HNL zdá 

být napříč obratlovci vysoce konzervativní, u mnou studovaných druhů ryb jsem nalezl 

několik rozdílů oproti obecně přijímanému konceptu migrace HNL (viz níže). Pro účely 

snazší mezidruhové komparace jsem fázi migrace HNL rozdělil do čtyř stádií (viz obr. 

III - VI). 

 

Obr. 3: Tripartitní migrace buněk HNL. Úsečka A->P označuje posloupnost v migraci 

jednotlivých proudů HNL (označena červeně, kdy tmavší odstín značí větší počet 

odmigrovaných buněk HNL). B, branchiální proud HNL; e, optická plakoda; H, hyoidní 

proud HNL; mx/md, maxillo-mandibulární subproud TRI; otv, otická plakoda; prp, 

preoptický subproud TRI; pop, postoptický subproud TRI; s, somit; TRI, trigeminální 

proud HNL. 



12  

Většina buněk HNL vzniká z oblasti formujícího se rhombencephala, který je 

během raného embryonálního vývoje rozdělen do sedmi segmentů, tzv. rhombomer, 

majících unikátní expresní profil Hox či efrin (Eph) genů s jejich příslušnými receptory 

(obr. 4; kupř. Couly et al., 1998; Creuzet et al., 2005; Smith et al., 1997; Trainor and 

Krumlauf, 2001; Mellott and Burke, 2008). Tato segmentální konstituce zadního 

mozku je klíčová pro morfogenezi hlavových nervů, ale i jednotlivých proudů HNL 

(obr. 4; kupř. Vaage, 1969; Lumsden and Krumlauf, 1996; Trainor and Krumlauf, 

2001). Buňky TRI vznikají v rámci rhombomer (r) 1 a r2 zadního mozku, ale i ze 

středního mozku (mesencephalon), a poté obsazují pre-orální oblast a první 

faryngeální oblouk (obr. 4). Hyoidní proud je tvořen především z buněk vznikajících 

v rámci r4, jež následně přispívají k morfogenezi druhého faryngeálního oblouku (obr. 

4). Poslední proud HNL, branchiální, se formuje z buněk vzniklých z r5-r7 a postupně 

je během migrace separován do několik subproudů, jejichž počet odpovídá počtu 

branchiálních oblouků daného organismu (obr. 4) (kupř. Lumsden et al., 1991; 

Köentges and Lumsden, 1996; Trainor and Krumlauf, 2001; Theveneau and Mayor, 

2012). Pro úplnost je však ještě nutné zmínit, že v literatuře zabývající se především 

myším a kuřecím modelem se můžeme setkat s buňkami HNL vznikajícími také z 

mezimozku (diencephalon), které společně s buňkami TRI proudu vznikajícími ze 

středního mozku přispívají k morfogenezi tzv. frontonasálního výběžku (obr. 4; kupř. 

Osumi-Yamashita et al., 1994; Wada et al., 2011; Minoux and Rijli, 2010). Tato 

populace buněk HNL odpovídající pozičně preoptickému subproudu TRI se podílí 

např. na morfogenezi intertrabekuly (Wada et al., 2011; Kuratani et al., 2013), což je 

enigmatická pre-chrupavčitá struktura vznikající anteriorně od párových trabekul, 

nebo na morfogenezi části ethmoidální destičky (Wada et al., 2005). Preoptický 

subproud TRI má tudíž zásadní význam pro morfogenezi přední části chrupavčité lebky 

(kupř. Wada et al., 2011; Eberhart et al., 2008; Langenberg et al., 2008). Přestože lze 

tento subproud nalézt i u dalších skupin obratlovců, zůstává ale bez bližšího popisu a 

komentáře (kupř. Cerny et al., 2004; Kerney et al., 2010; Diaz et al., 2019). Stejná 

subpopulace buněk se objevuje také u všech mnou studovaných ryb (obr. III - VI), a 

navíc u bazálních linií je jasně patrná interakce buněk TRI proudu s unikátní předústní 

entodermální doménou (předústní střevo; angl. pre-oral gut (POG); Článek I). Jak již 

bylo řečeno v úvodu této práce, právě interakce mezi 
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hlavovým entodermem a buňkami HNL je klíčová pro chondrogenezi hlavových 

chrupavek, a námi popsaný POG se zdá být klíčovým signalizačně-interakčním 

centrem pro buňky TRI proudu (obr. XXI; detailněji v kapitole 4.4). Lze tedy říci, že 

obecně přijímaný koncept migrace HNL velmi často opomíjí přední část TRI proudu, 

který je však zásadní pro vývoj předního chondrokrania (srov. obr. 4 s kupř. Square et 

al., 2016). 

 
 
Obr. 4: Schéma migrace HNL znázorňující místa vzniku jednotlivých proudů v 

rámci neurální trubice a jejich expresní profil. Populace TRI proudu je označena 

červenou barvou, H oranžovou, a B růžovou. Čárkované šipky značí anteriorní 

subpopulaci TRI proudu, která je často v literatuře opomíjena. Tečkované šipky 

zvýrazňují nepatrný příspěvek z neural crest-free zones. BA1-5, branchiální oblouk 1-

5; dien, diencephalon; e, primordium oka; fnp, frontonasální výběžek; mes, 

mesencephalon; otv, otická plakoda; rhomb, rhombecenphalon; tel, telencephalon. 

 
 
 

Jednotlivé migrační proudy HNL jsou odděleny tzv. oblastmi bez NL (angl. 

neural crest-free zones), jež jsou definovány pozicí r3 a r5 majících specifickou expresi 

kupř. genu Krox-20 (obr. 4) (kupř. Lumsden et al., 1991; Golding et al., 
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2002; Cerny et al., 2004; Seitanidou et al., 1997). Přestože z názvu vyplývá, že jsou obě 

rhombomery bez buněk HNL, není to zcela pravda, protože z obou zmíněných 

rhombomer vznikají taktéž buňky HNL (obr. 4). Tyto buňky nicméně nemigrují 

laterálně a netvoří proudy, ale přispívají k sousedním proudům, případně jich část 

podstupuje apoptózu (kupř. Sechrist et al., 1993; Kulesa and Fraser, 1998; Cerny et al., 

2004). Při porovnání buněčné proliferace v rámci těchto dvou rhombomer byla výrazně 

vyšší aktivita zaznamenána u r5 než u r3 (Trainor et al., 2002), a dokonce u žraloka 

nebyly identifikovány žádné buňky HNL vznikající z r3 (Kuratani et al., 2012). 

Obdobnou situaci je možné pozorovat u mnou studovaných druhů, kdy z r3 vzniká jen 

velmi omezený počet buněk či vůbec žádné, a naopak r5 je zásadním zdrojem 

budoucích buněk HNL (obr. III - VI). 

V rané fázi migrace HNL jesetera buňky H a B proudu migrují z jednotlivých 

rhombomer (včetně r5) a laterálně od formující se neurální trubice utvářejí celistvou 

hyo-branichální populaci (H/B) (obr. IV, VII). Tato populace je v pozdější fázi vývoje 

separována do jednotlivých proudů (obr. VII, IX, XI ). Rozdělení H/B populace 

nastává ve stejný vývojový čas, kdy povrchový ektoderm a faryngeální entoderm vytvoří 

faryngeální štěrbiny resp. faryngeální výchlipky, a zformuje se jakýsi kanál pro 

migrující buňky HNL (obr. IX). Současně je v tomto vývojovém stádiu otická plakoda 

vtlačována mezi H/B populace, a tvoří tak fyzickou bariéru pro migrující buňky HNL, 

stejně jako je tomu u ostatních obratlovců (kupř. Falck et al., 2002; Cerny et al., 2004; 

Diaz et al., 2019). Tato unikátní morfogeneze H/B proudu jesetera by mohla být 

spojována se zrychleným vývojem HNL (viz kapitola 4.1), avšak při srovnání s 

ostatními studovanými druhy, které mají taktéž urychlený vývoj HNL, se žádná 

podobná H/B populace laterálně od neurální trubice nevyskytuje (srov. obr. IV s III, 

V - VII). To však může být způsobeno tím, že branchiální doména je, především u 

bichira a kostlína, během rané morfogeneze velice omezena dominantní hyoidní 

doménou (kupř. Článek II). Tento fenomén je dobře patrný na branchiálním proudu 

HNL bichira, který je překvapivě drobný, obdobně jako B proud bahníka rodu 

Neoceratodus (Falck et al., 2000), a současně je velice špatně detekovatelný, neboť 

klasické markery NL jako Sox9 protein či Sox9 a Snail nevykazují žádnou expresi v 

migrujících buňkách B proudu (obr. III). Nicméně při bližší analýze lze v jednom 

vývojovém  stádiu  identifikovat  buněčnou  populaci,  jež  by  mohla  svou  pozicí 



15  

odpovídat buňkám B proudu (obr. III). Z tohoto důvodu jsem tuto pre-populaci B 

proudu nainjikoval pomocí CM-DiI a potvrdil tak, že se opravdu jedná o formující se B 

proud (obr. X). Bohužel kvůli nedostatku živého embryonálního materiálu bichira 

jsem nainjikoval pouze dva jedince, a nebylo tak možné zafixovat embryo v čase vpichu 

(T0). Tato zmenšená branchiální doména bichira je vidět i na adultní morfologii, 

poněvadž bichir je jediná paprskoploutvá ryba mající pouze čtyři branchiální oblouky 

oproti běžným pěti (kupř. Britz and Johnson, 2003). Tato unikátní morfologie 

branchiální domény by také mohla být spojena s abnormálně urychleným vývojem 

dominantní hyoidní domény (kupř. Článek II) nebo například s redukcí či modifikací 

Hox expresního profilu. Zajímavé je srovnání s kostlínem, který má obdobně 

zrychlenou morfogenezi hyoidní domény (viz kapitola 4.3), ale vývoj branchiální 

domény je překvapivě neovlivněn (srov. obr. III a V). 

Z výše uvedeného je patrné, že migrace HNL není u všech obratlovců stejná, jak 

je v literatuře hojně uváděno. Lze tedy říci, že shoda panuje pouze na tripartitním 

uspořádání HNL. Mnou studované organismy vykazují jasně aberantní migraci HNL, 

a to od počátku migrace (kupř. Článek II) až k poslední fázi migrace, kdy buňky HNL 

začínají kondenzovat (kupř. obr. VIII a obr. 5). 
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Obr. III: Specifikace a migrace HNL bichira analyzovaná pomocí genové exprese. 

(A-D) SEM a microCT snímky vývojových stádií charakterizující jednotlivé migrační 

fáze. (A-C, E-G, I-K, M-O, Q-S) Dorzální pohled. (D, H, L, P, T) Laterální pohled. Hrot 

šipky označuje pozici POG respektive cementového orgánu. exg, vnější žábra; optv, 

optický váček; pp1, spirakulum; r3 a 5, rhombomera 3 a 5. 
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Obr. IV: Specifikace a migrace HNL jesetera analyzovaná pomocí genové 

exprese. (A-D) SEM a microCT snímky vývojových stádií charakterizující jednotlivé 

migrační fáze. (A-W) Dorzální pohled. Hrot šipky označuje pozici POG. md a mx, 

mandibulární a maxilární subpopulace TRI proudu HNL; optv, optický váček; r3 a 5, 

rhombomera 3 a 5. 
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Obr. V: Specifikace a migrace HNL kostlína analyzovaná pomocí genové 

exprese. (A-D) microCT snímky vývojových stádií charakterizující jednotlivé migrační 

fáze. (A-T) Dorzální pohled. Hrot šipky označuje pozici POG, respektive cementového 

orgánu. r3 a 5, rhombomera 3 a 5. 
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Obr. VI: Specifikace a migrace HNL štiky analyzovaná pomocí genové exprese. 

(A-D) DAPI obarvená embrya charakterizující jednotlivé migrační fáze. (A-T) Dorzální 

pohled. mxmd, maxillo-mandibulární subpopulace TRI proudu; np, nasální primordium; 

opt, optický váček; prp, preoptická subpopulace TRI proudu; rhom, rhombencephalon; 

r3 a 5, rhombomera 3 a 5. Snímky A-D publikovány v Článku III. 
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Obr. VII: Srovnání migrace HNL bichira, jesetera a kostlína od specifikace (A, E, 

I) až po pozdní fázi migrace (D, H, L). (A-L) Imunohistochemické značení buněk NL 

pomocí anti-Sox9 protilátky. (A-B, E-J) Dorzální pohled na hlavovou oblast embrya. 

(C-D, K-L) Laterální pohled na hlavovou oblast embrya. Bílý hrot šipky označuje pozici 

POG či jeho derivátů. Černý hrot šipky označuje zrychlený H proud. Hvězdičky 

vymezují místa vzniku jednotlivých TRI subproudů. optv, optický váček; otv, otický 

váček; r3, rhombomera 3; s0, somit 0. 
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Obr. VIII: Srovnání migrace HNL štiky na úrovni mRNA a proteinu ve třech 

migračních fázích. (A-F) Sox9 exprese v buňkách HNL. (G-L) Imunohistochemické 

značení buněk NL pomocí anti-Sox9 protilátky. (A-L) Na všech snímcích hlava směřuje 

doleva. Bílý hrot šipky (A, G) označuje zrychlený H proud HNL. e, primordium oka; np, 

nasální primordium; otv, otický váček; pp1-2, faryngeální výchlipka 1 a 2; prp, 

preoptický subproud TRI; r3 a 5, rhombomera 3 a 5. 
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Obr. IX: CM-DiI injikace bichira (A-I) a jesetera (J-R) odhaluje migraci HNL od 

jejího vzniku až do pozdní fáze migrace. (A, J) Schéma injikace CM-DiI a rozsah 

příspěvku jednotlivých proudů ve vyvíjející se hlavě. Na všech snímcích směřuje hlava 

doleva, kromě snímku (B, F, K, O), kde směřuje nahoru. (C-E, G-I, N,  R) 
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Laterální pohled na hlavovou oblast. (L-M, P-Q) Dorzální pohled na hlavovou oblast. 

(B, F, K, O) Dorzální pohled na embrya ihned po vpichu, tedy v čase T0. Hrot šipky 

označuje pozici POG. exg, vnější žábra; hmd, hyomandibula; mx + md, maxillo-

mandibulární subpopulace TRI proudu; optv, optický váček; p1-3, faryngeální výchlipka 

1-3; IV., čtvrtá mozková komora. 

 

 

Obr. X: CM-DiI injikace B proudu bichira. (A-B) Larva bichira 48 h po injikaci 

primordia B proudu z laterálního (A) a dorzálního pohledu (B). (C-D) Transversální řezy 

injikovanou buněčnou populací v anteriorní (C) a posteriorní (D) části s obarvenými 

jádry buněk odhalují pozitivní signál v buňkách B proudu. Tečkovaná elipsa vymezuje 

rozsah otického váčku. exg, vnější žábra; not, notochord; otv, otický váček; s0, somit 

0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

optv, optický váček; p1-2, faryngeální výchlipky. 

Obr. XI: H/B populace jesetera 

se rozděluje aktivní 

morfogenezí faryngeálních 

výchlipek.  (A-B) 

Imunohistochemické značení 

buněk HNL pomocí anti-Sox9 

protilátky. (C-D) microCT 

rekonstrukce faryngogeneze 

jesetera s formujícími se 

faryngeálními výchlipkami; 3D 

rekonstrukci provedl M. Minařík. 

Hrot šipky označuje pozici POG. 
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4.3 Heterochronie buněk hyoidního proudu HNL u paprskoploutvých ryb 

U všech doposud prostudovaných obratlovců se buňky HNL formují a zahajují svou 

migraci podél AP osy, kdy jako první začínají migrovat buňky prvního proudu (TRI) 

následované druhým (H) a třetím (B) proudem HNL. Navzdory této stereotypii jsem u 

bichira, kostlína a štiky identifikoval jasnou heterochronii v migraci buněk H proudu. 

Buňky tohoto druhého proudu HNL začínají svou migrační fázi dříve, než buňky 

prvního, TRI proudu (srov. obr. III, V-VII s např. Falck et al., 2002; Cerny et al., 

2004). 

U bichira se hyoidní proud začíná formovat a migrovat již během počáteční fáze 

neurulace (obr. XIII), což je dobře patrné i na vnější morfologii neurálních valů (obr. 

XII; Článek II). Přestože hyoidní proud je dle velikosti a rozsahu často označován 

jako ten nejméně důležitý, obzvlášť ve srovnání s TRI proudem, který konstituuje 

převážnou část přední hlavy (kupř. Couly et al., 1993; Santagati and Rijli, 2003; 

Piekarski et al., 2014), tvoří buňky H proudu bichira překvapivě většinu hlavového 

ektomezenchymu (obr. XIII). V poslední fázi migrace tyto buňky dosahují ventrálních 

pozic ve vyvíjející se hlavě jako první (obr. XVII). Všechny podobné vývojové změny 

v biologii buněk HNL je žádoucí analyzovat v kontextu celé morfogeneze, což může 

napomoci osvětlit evolučně-morfologický význam těchto změn v biologii HNL (kupř. 

Článek II). Je známo, že buňky HNL dokáží ovlivňovat morfogenezi dalších tkání, což 

je nejlépe ilustrováno na derivátech mesodermu – hlavových svalech (kupř. Ericsson et 

al., 2004; Tokita and Schneider, 2009). Bylo tedy nasnadě se ptát, zdali se akcelerovaný 

H proud projeví i na vývoji hlavových svalů bichira. Při analýze vývoje hlavových svalů 

se potvrdilo, že jako první se u bichira vyvíjejí svaly asociované s vnější žábrou, levator 

a depressor branchiarum, jež jsou inervovány nervus facialis, tedy hlavovým nervem 

inervujícím hyoidní oblast (obr. XIV). Z naší práce o morfogenezi hlavového 

entodermu bazálních ryb (Článek 

I) a diplomové práce Barbory Crkvové (2012) vyplynulo, že se u bichira v hyoidní 

oblasti vytváří masivní expanze hlavového entodermu (obr. XV). Při detailnější 

analýze se navíc ukázalo, že tato laterální entodermální evaginace je esenciální pro 

morfogenezi raného primordia vnější žábry (srov. obr. XII a obr. XV) a zároveň 

vytváří jakousi epiteliální entodermální kapsu pro migrující buňky H proudu (obr. 

XV),  které  vytvářejí  mezenchymatickou  výplň  tohoto  larválního  orgánu 
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(obr. XIII). Role těchto buněk HNL bude zcela jistě komplikovanější a lze očekávat 

jejich podíl na vývoji endotelu cév a případně enigmatické chrupavky vyplňující hlavní 

větev vnější žábry (srov. obr. XVII s Crkvová, 2012). Přestože byla snaha objasnit 

otázku příspěvku HNL do struktur vnější žábry, nepodařilo se odchovat jedince s 

označenými buňkami H proudu po dostatečně dlouhou dobu. Z výše uvedeného však 

jasně vyplývá, že morfogeneze všech zárodečných listů hyoidní domény je zcela 

unikátně urychlena, a že tato heterochronie souvisí s raným vývojem vnějších žaber, 

které jsou u bichira jedinečně asociovány právě s hyoidním obloukem (obr. XVI; 

Článek II). 

Dalším studovaným druhem se znatelnou heterochronií v emigraci buněk H 

proudu je kostlín. Přestože buňky tohoto proudu zahajují migraci jako první (obr. V, 

VII, XVIII), tak na vnější morfologii není patrné žádné mohutnění neurální trubice v 

hyoidní oblasti, jako je tomu u neurálních valů bichira (srov. obr. XII). H proud 

kostlína na rozdíl od bichira není dominantním proudem HNL (obr. V, VII), přesto v 

poslední fázi migrace buňky H proudu dosahují ventrálních pozic ve formující se hlavě 

jako první, stejně jako u bichira (obr. XVIII). Morfogeneze celé hyoidní domény je 

velmi podobná situaci popsané výše u bichira. Faryngeální entoderm taktéž překvapivě 

laterálně expanduje v hyoidní doméně, nicméně se nepodílí na tvorbě vnějších žaber, 

ale přispívá do jiné hlavové externity, a to mohutného operkula (obr. XVIII, XIX; 

Článek I), které u kostlíních larev napomáhá aktivnímu dýchání a současně kryje 

jejich unikátní operkulární žábry (Agassiz, 1878; Balfour and Parker, 1882). Tato 

výrazná evaginace hyoidního entodermu se zdá být klíčová pro raný vývoj primordia 

operkula a je regulována zřejmě stejným způsobem jako u bichira (srov. obr. XV a 

XX; Článek II). Stejně tak i vývoj hlavových svalů je v hyoidní doméně kostlína 

akcelerován, neboť jako jeden z prvních svalů se objevuje primordium svalu 

hyomandibularis (Konstantidinis et al., 2015). Z literatury je navíc známo, že arteriální 

systém kostlína, další mesodermální derivát, má zachovalou hyoidní artérii, jež u 

kostlína vyživuje celé jeho mohutné operkulum s operkulárními žábrami (Owen, 1866; 

Müller, 1845). Tudíž nejen u bichira ale i u kostlína je morfogeneze celé hyoidní 

domény výrazně zrychlena a vytváří tentokrát mohutné operkulum kryjící velkou část 

hlavy (obr. XVIII). Operkulum není primárně dýchací orgán, avšak u larev kostlínů 

přichycených  k substrátu pomocí cementových orgánů (Článek I) tvoří   jakýsi 
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přídatných dýchací orgán umožňující lepší okysličování žaber (Minařík, 2016), včetně 

unikátních operkulárních žaber (kupř. Balfour and Parker, 1882). Kostlíni a kaprouni, 

tvořící společně skupinu Mnohokostnatí (Holostei), jsou si svým vývojem a 

embryogenezí velmi podobní (kupř. Dean, 1895; Long and Ballard, 2001; Jaroszewska 

and Dabrowski, 2009), z čehož lze předpokládat, že u kaprouna (Amia calva) majícího 

taktéž výrazné operkulum bude H proud HNL obdobně urychlen. 

Posledním mnou studovaným druhem s identifikovanou heterochronií v 

emigraci H proudu HNL je štika, tedy reprezentant korunové skupiny Kostnatí 

(Teleostei), což je fylogenetická skupina, ve které se nachází převážná většina všech 

recentních druhů paprskoploutvých ryb. Embryonální vývoj štiky je bez výraznějších 

rozdílů stejný jako u většiny kostnatých ryb, například klasických modelových 

organismů jako je dánio pruhované (Danio rerio; angl. zebrafish) či medaka japonská 

(Oryzias latipes) (srov. Článek III; Kimmel et al., 1995; Iwamatsu, 2004). Přes 

vysokou podobnost raného vývoje štiky a dánia zahajují buňky H proudu štiky migraci 

překvapivě rychleji než buňky TRI (obr. VI), nicméně následná migrační fáze HNL je 

v zásadě stejná jako migrace HNL dánia (srov. obr. VI; kupř. Dutton et al., 2001; 

Stewart et al., 2006). Je tedy velmi překvapivé, že prvními buňkami HNL, které 

exprimují gen Hand2 značící ventrální buňky NL, jsou i u štiky opět buňky H proudu 

jako u bichira a kostlína (obr. XVIII). Kromě toho se ale zdá, že morfogeneze 

zbývajících zárodečných listů nevykazuje žádné zásadní aberace v hyoidní doméně, tak 

jako je tomu u bichira a kostlína. Otázkou tedy je, jaké evolučně-morfologické 

opodstatnění by zrychlený H proud u štiky mohl mít. Při analýze rané chondrogeneze 

jsme zjistili, že u štiky se jako první zakládá hyoidní chrupavčitý element hyosymplectic 

a až poté se zakládají ostatní elementy chondrokrania (obr. XVIII; Článek III). 

Tento způsob kraniogeneze tak reprezentuje výrazný odklon od klasického schématu u 

většiny obratlovců, kde se jako první elementy standardně zakládají trabekuly a 

parachordalia tvořící bázi neurokrania (kupř. Goodrich, 1909). Přestože jsme přímo 

experimentálně nepotvrdili embryonální původ elementu hyosymplectic pomocí CM-

DiI injikace H proudu, tak z morfologických charakteristik je očividné, že se jedná o 

hyoidní element (kupř. Goodrich, 1909; Mork and Crump, 2015; Článek III). U štiky 

tudíž zrychlený H proud HNL nepřispívá k vývoji morfologické struktury, která by 

přímo či nepřímo 
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souvisela s dýcháním, ale ke klíčovému kraniálnímu elementu, jenž je zásadní pro 

připojení čelistí k neurokraniu kostnatých ryb. 

Při hlubším studiu publikované literatury se překvapivě lze setkat s obdobným 

vývojovým zrychlením v migraci H proudu HNL také u medaky a dánia, kde ale tyto 

skutečnosti zůstávají bez bližšího komentáře (kupř. Yan et al., 2005; Kague et al., 2012; 

Nagao et al., 2018). Vzhledem k tomu, že se tato heterochronie H proudu vyskytuje u 

dvou ze tří skupin bazálních linií (bichirů, kostlínů a pravděpodobně i kaprouna), ale i 

u zástupců korunové skupiny kostnatých ryb (štiky a zřejmě i dánia a medaky), jeví se 

jako pravděpodobné, že heterochronie H proudu může představovat společnou 

charakteristiku všech paprskoploutvých ryb. Přestože je tedy u obratlovců obecně 

přijímáno, že migrace HNL je vysoce konzervativní, tak z výše popsaných dat je patrné, 

že u paprskoploutvých ryb, tedy u poloviny dnes žijících obratlovců, existuje odlišná 

patrnost migrace HNL, kdy jako první zahajuje svou migrační fázi H proud. 

Tato heterochronie H proudu by do určité míry mohla vysvětlit význam hyoidní 

domény pro kraniofaciální diverzitu paprskoploutvých ryb. Hyoidní segment se u 

zástupců bazálních linií spolupodílí na morfogenezi larválních struktur asociovaných s 

hyoidním operkulem, které jsou klíčové pro dýchání v málo okysličených vodách (obr. 

XVIII; Článek II), případně se podílí na urychleném vývoji hyostylního závěsu čelistí 

(obr. XVIII; Článek III), který je charakteristický pro všechny paprskoploutvé ryby. 

Nicméně stále však zůstává otázkou, jakou roli má akcelerovaný H proud u klasických 

modelových druhů ryb, dánia a medaky. Dá se však předpokládat, že akcelerovaný H 

proud zde bude zakládat hyoidní skeletální elementy, a tento příspěvek a jeho 

důležitost pro skeletogenezi může být dále analyzován. Je zajímavé, že hyostylie je 

charakteristická i pro paryby, avšak z publikovaných dat se zdá, že paryby heterochronii 

v migraci H proudu nemají (kupř. Kuratani and Horigome, 2000). Tato absence však 

může být způsobena málo prostudovaným embryonálním vývojem odlišných skupin 

paryb, a navíc recentní žraloci jsou velmi odvození od společného předka čelistnatců 

(kupř. Ahlberg, 2019), tudíž mohli tuto charakteristiku ztratit. Přesto se lze setkat s 

vývojovým potenciálem hyoidní domény pro morfogenezi dýchací struktury u chiméry, 

kde se na vnější straně hyoidní oblouku vytvařejí žaberní filamenta a především 

operkulární   “chlopeň” 
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(Didier et al., 1998), která by mohla plnit stejnou funkci jako operkulum kostlína 

(Minařík, 2016). Navíc tato hyoidní operkulární “chlopeň” zůstává v rané 

embryogenezi zachována dokonce i u amniot (srv. Richardson et al., 2012), což zjevně 

představuje reminiscenci na společného předka. 
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Obr. XII: Vnější žábry bichira se vyvíjejí unikátně na hyoidním oblouku. (A) 

Ilustrace larvy bichira s masivní vnější žábrou (Kerr, 1907). (B) Cementové orgány a 

vnější žábry jsou první formující se kraniální struktury. (C) Dorzální pohled na hlavovou 

oblast rané neuruly odhaluje ztluštění neurálních valů v hyoidní oblasti (hd). (D, F, H) 

Hoxa2 exprese potvrzuje rozsah hyoidní domény. (E, G, I-L) SEM snímky odhalující 

morfogenezi vnější žábry bichira. e, oční primordium; ot, otický váček; r3 a 5, 

rhombomera 3 a 5. Publikováno, Článek II. 
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Obr. XIII: Buňky zrychleného H proudu přispívají k morfogenezi vnější žábry. (A, 

D, G) Sox9 exprese od rané neuruly až po stádium rané post-neuruly. Dorzální pohled. 

(B-C, E-F) Transversální řezy mandibulární (trigeminální) a hyoidní oblastí odhalují 

zřetelně zrychlený H proud. Tečkované čáry vymezují pozici neurálního (červená) a 

non-neurálního (žlutá) epitelu. Jádra buněk jsou obarvena DAPI. (H) Pseudokoloravný 

SEM snímek po manuálním odstranění vnějšího ektodermu ukazující dominantní H 

proud (srov. s G). Zelená, NL; žlutá, entoderm; fialová, neurální trubice; oranžová, 

mesodermální mezenchym; modrá, vnější ektoderm. (I-K) Sox9 imunohistochemické 

značení buněk HNL potvrzuje akceleraci H proudu a jeho dominanci ve vyvíjející se 

hlavě (srov. s A, D, G). Laterální pohled a dorzální pohled umístěn v malém rámečku. 

(L-O) Injikace CM-DiI ověřuje příspěvek H proudu do vnější žábry (16/21). (L) Laterální 

pohled na embryo 24h po injikaci. V malém rámečku je embryo po vpichu (T0). (M-

O) Dorzální pohled na larvy s injikovaným H 
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proudem a transversální řez vnější žábrou ve st. 31. Hvězdička označuje pozici 

cementového orgánu. e, oční primordium; H, hyoidní proud; Ma, mandibulární proud; 

np, neurální ploténka; ot, otický váček; r3 a 4, rhombomera 3 a 4. Publikováno, Článek 

II. 

 
 
 
 

 

Obr. XIV: První hlavový sval je spojený s morfogenezí vnější žábry. (A-C) 

Imunohistochemické značení vyvíjejících se svalů pomocí 12/101 protilátky. Dorzální 

pohled. (C) SEM snímek larvy bichira proložený se snímkem B ukazující první hlavový 

sval v kontextu hlavy. (D) Transversální řez vnější žábrou, orientace řezu označena na 

snímku B. (E) Laterální pohled na larvy bichira s označenými hlavovými nervy pomocí 

anti-acetylated tubulin po odstranění vnějšího ektodermu. (F) Proložený snímek 

ukazující svaly vnější žábry označené pomocí 12/101 a jejich inervaci (E). (G) Laterální 

pohled na larvu bichira ve st. 33 s označenými svaly pomocí 12/101 protilátky. 

Hvězdička označuje pozici cementového orgánu. am, adductor mandibulae; ah/ao, 

komplex svalů adductor hyomandibulae a adductor operculi; b, neurální trubice; ba, 

branchiální oblouky; bm, branchiomandibularis; cd, constrictor dorsalis; e, oční 

primordium; lb/db, komplex svalů levator branchiarum a depressor branchiarum; hh, 

hyohyoideus; ih, interhyoideus; im, intermandibularis; ot, otický váček; pf, prsní 

ploutev; y, žloutek; V., nervus trigeminus; VII., nervus facialis. Publikováno, Článek II. 
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Obr. XV: Hyoidní faryngeální entoderm laterálně expanduje a podílí se na vývoji 

vnější žábry. (A, F) SEM snímky ukazující dorzální pohled na hlavovou oblast s 

vyznačenými řezy B a G. Srov. morfologii vnější žábry (A, F) s hyoidním entodermem 

(B, G). (B-D, G-H) 3D rekonstrukce faryngeálního entodermu (žlutá) z dorzálního (C, 

H) a laterálního (D, I) pohledu. (E, J) Transversální řezy ukazují laterální expanzi 

hyoidního faryngeálního entodermu (bílá šipka) do primordia vnější žábry. (K-M) 

Transversální řezy vnější žábrou s expresí Fgf8 (K), Dusp6 (L) a Pea3 (M). Černá šipka 

značí místo exprese. (N) Transversální řez vnější žábrou s imunohistochemickým 

barvením pomocí anti-activated MAP kinase protilátky. (O) Schéma shrnující rozsah a 

pozici genové exprese (K-M) ve vnější žábře. (P-U) Inhibice entodermální evaginace. 

(P-Q) Kontrolní larva ošetřená DMSO nevykazující změnu fenotypu (18/18). (R) Larva 

ošetřená inhibitorem SU5402 od stádia 20 do 
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stádia 26 (14/15). (S) Transversální řez ukazuje ztrátu primordia vnější žábry. (T-U) 

Larvy fixované po SU5402 a analyzované pomocí genové exprese Pea3 a Dusp6. 

Jádra obarvena DAPI (modrá), bazální lamina anti-fibronectinem (červená). Bílý hrot 

šipky označuje spirakulum a černý hyo-branchiální štěrbinu. Hvězdička značí 

cementový orgán. b, neurální trubice; e, oční primordium; nt, notochord; ot, otický 

váček; ph, pharynx. Publikováno, Článek II. 

 
 
 
 

 

 

Obr. XVI: Morfogeneze celé hyoidní domény bichira je výrazně urychlena oproti 

standardnímu anteroposteriornímu schématu diferenciace. (A-B) Schéma 

migrace HNL (zelená), prvního hlavového svalu (červená) a faryngeálních výchlipek u 

typického obratlovce (A) a bichira (B). První řádek představuje laterální pohled a 

spodní horizontální řez. (A) Morfogeneze faryngeálních výchlipek a migrace HNL 

probíhá podél AP osy. (B) Vývoj celé hyoidní domény je již od rané morfogeneze hlavy 

bichira značně urychlen, a navíc se podílí na vývoji jeho unikátních hyoidních vnějších 

žaber. Publikováno, Článek II. 
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Obr. XVII: Chrupavka vyztužující vnější žábry bichira je svou histologií podobná 

mukochrupavce mihulí. (A-C) Dorzální pohled na chrupavku vnější žábry bichira (bílý 

hrot šipky) v nejmladším detekovatelném stádiu (A) a u larvy (C), kdy je chrupavka 

napojena na operkulum (op) (D). (B, E) Transversální histologické řezy  (4 μm) 

ukazující histologickou strukturu chrupavky vnější žábry. Barvení alcian a alizarin 

zajistila A. Pospíšilová a histologické řezy D. Jandzik. 



35  

 
 

Obr. XVIII: Heterochronie v migraci buněk H proudu HNL souvisí s morfogenezí 

odlišných hyoidních hlavových struktur: vnějších žaber bichira (E), mohutného 

operkula kostlína (J), a unikátně prvně vznikající chrupavky chondrokrania 

(hyosymplectic) u štiky (O) . (A-C, F-G, K-M) Sox9 a Sox10 (H) exprese v buňkách 

HNL odhaluje unikátně zrychlenou emigraci H proudu u bichira (A), kostlína (F) a štiky 

(K). Dorzální pohled na hlavovou oblast (A-B, F-G, K-L) a laterální pohled na hlavovou 

oblast (C, H, M). (D, I, N) Exprese genu Hand2 značícího nejventrálnější buňky HNL 

ve formující se hlavě ukazuje první expresi tohoto genu v hyoidních obloucích všech 

třech ryb. Dorzální pohled na hlavovou oblast (D) a laterální pohled na hlavovou oblast 

(I, N). Bílý hrot šipky označuje pozici POG, respektive cementových orgánů. e, oční 

primordium; exg, vnější žábra; hs, hyosymplectic; otv, otický váček. Snímek C, E použit 

z Článku II a snímek O z Článku III. 
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Obr. XIX: Hyoidní 

faryngeální entoderm 

laterálně expanduje a 

přispívá k morfogenezi 

operkula kostlína. (A-H) 

3D rekonstrukce 

faryngeálního entodermu 

(žlutá) z dorzálního (A-B, 

F-G) a laterálního (C, H) 

pohledu. Bílý hrot šipky 

označuje pozici spirakula 

a černý hrot poukazuje na pozici hyo-branchiální štěrbiny. Hvězdička označuje pozici 

POG, respektive cementového orgánu. op, operkulum; otpv, optický váček (modrá 

barva v A a F); ot, otický váček (zelená barva v A a F). MicroCT nasnímání provedl 

B. D. Metscher a entoderm zrekonstruoval M. Minařík. 

 
 

Obr. XX: Hyoidní entodermální 

evaginace je zásadní pro vývoj 

operkula kostlína. (A-H) 

Kontrolní larva ošetřená DMSO 

nevykazující žádnou změnu 

fenotypu (5/5). (C-D) Larva 

ošetřená inhibitorem SU5402 od 

stádia 16 do stádia 21 postrádá 

operkulum (hvězdička) (10/10). 

(A, C) Dorzální a laterální (B, D) 

pohled na hlavovou oblast. Bílý 

hrot šipky označuje pozici spirakula a černý hrot poukazuje na pozici hyo-branchiální 

štěrbiny. optv, optický váček; IV., čtvrtá mozková komora. 
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4.4 Předústní střevo bazálních ryb je zásadní anteriorní entodermální 

doménou, která ovlivňuje migraci buněk trigeminálního proudu 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, buňky TRI proudu bazálních ryb fyzicky interagují s 

entodermální anteriorní doménou formující se hlavy, tzv. předústním střevem (POG) 

(doména popsána v Článku I) (obr. XXI). POG má do určité míry podobný 

morfologický charakter jako faryngeální výchlipka, a tudíž lze předpokládat, že 

morfogeneze této domény by mohla být ovlivněna podobnou skladbou genů, které 

ovlivňují vývoj faryngeálních výchlipek, například Shh, rodina FGF, Ripply3 či Pax9 

(kupř. Okubo et al., 2011; Peters et al., 1998; Jandzik et al., 2013). Pro ověření zdali tyto 

geny mají expresi i v POG, jsme provedli analýzu jejich genové exprese pomocí in situ 

hybridizací (kupř. Článek I a obr. XXII), čímž se vytvořil seznam kandidátních genů 

pro funkční testování vztahu POG a buněk HNL. Inhibovat morfogenezi POG jsme se 

pokusili pomocí farmakologických inhibitorů či mutagenezí kandidátních genů za 

pomoci CRISPR/Cas9 systému. Díky dostupnosti většího množství jiker a především 

pak kontrolovanému množení, jež umožňuje dostatek jednobuněčných vývojových 

stádií v přesný čas, je nejlepším modelovým druhem jeseter. 

Z komerčně dostupných farmakologických inhibitorů genových rodin a genů s 

expresí v POG byl použit inhibitor Shh signalizace, cyclopamine. Tento inhibitor však 

nezpůsobil ani při použití různých koncentrací žádnou změnu fenotypu. Toto je velice 

překvapivé, protože cyclopamine je široce využívaný u různých druhů obratlovců, 

včetně bazálních linií ryb (kupř. Cuervo et al., 2012). Dále jsme použili inhibitor 

SU5402 inhibující FGF signalizaci, který měl částečný efekt na morfogenezi POG, a 

ovlivnil tak i migraci HNL (obr. XXIII). Nicméně tento inhibitor ovlivňuje celou 

rodinu FGF a došlo tak pravděpodobně i k ovlivnění jiných struktur, čímž mohlo dojít 

k sekundárnímu efektu na migrující buňky HNL. Z tohoto důvodu bylo vhodnější 

zaměřit se na specifický způsob ovlivnění vývoje, a to mutagenezí kandidátních genů 

pomocí metody CRISPR/Cas9 kandidátních genů (obr. XXII). Nejvýraznější dopad 

na morfogenezi POG měla mutace pleitropního genu Shh (obr. XXIV), jenž je 

klíčovým morfogenem mající silnou expresi mimo jiné i v POG (obr. XXII). Díky 

svému pleitropnímu efektu navíc mohl dobře posloužit, společně s mutagenezí Tyr, 

jako důkaz pro ověření funkčnosti metody CRISPR/Cas9, tzv. proof-of-principle (obr. 

XXV, XXVI). Mutageneze Shh vedla k ovlivnění migrace buněk TRI proudu, 
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kdy došlo k úplné ztrátě mandibulární subpopulace TRI proudu, případně buňky TRI 

proudu nebyly schopné laterální migrace a zůstaly po svém vzniku pouze na úrovni 

neurální trubice (obr. XXVII). Na základě tohoto experimentu navrhujeme, že POG 

by mohl být důležitým signalizačním centrem pro migrující buňky TRI proudu. Jedinci 

po mutagenezi genu Shh však nebyli schopni přežít vykulení z vaječných obalů, což 

může být právě způsobeno pleitropním efektem Shh, a nebylo tak možné analyzovat 

efekt na tvořící se chrupavčité elementy hlavy, což bylo ultimátní cílem tohoto 

experimentu. Z tohoto důvodu by bylo dobré se v budoucnu zaměřit na mutagenezi již 

testovaného genu FoxE4, který se zatím jeví jako POG-specifický (Článek I). Bohužel 

však zatím po pilotních injikacích nezpůsobil žádnou viditelnou změnu morfogeneze 

POG. Absence efektu po mutagenezi FoxE4 však může být způsobena špatně 

navrženými gRNA, protože stále neexistuje genom jesetera malého, což celou věc 

značně zesložiťuje. 

Dalším krokem testování vztahu HNL a POG byla inhibice migrace alespoň části 

buněk TRI proudu a analýza takto ošetřených jedinců až do stádia prvních chrupavek 

hlavy. Jednou z možností jak docílit blokace migrace buněk TRI proudu je jejich 

manuální extirpace, bohužel experimentální manipulaci in vivo během neurulace 

jesetera nelze provést, neboť větší zásah do embryonální tkáně po úplné dekapsulaci 

nejsou embrya schopna odhojit. Nicméně na drápatce (Xenopus laevis) byl použit 

inhibitor GSK126 inhibující aktivitu EZH2 methyltransferasy a takto ošetřená embrya 

vykazují výraznou deficienci většiny buněk HNL, avšak kromě mandibulární 

subpopulace TRI proudu (Tien et al., 2015). Z tohoto důvodu byl na embryonálním 

materiálu jesetera tento inhibitor otestován (viz metodika 7.9) s cílem docílit inhibice 

preoptické a postoptické subpopulace TRI proudu, u kterých je předpoklad, že se podílí 

na morfogenezi přední části hlavy včetně trabekulární domény. Jedinci jesetera 

ošetření výše zmíněným inhibitorem však nevykazovali žádnou změnu na migraci HNL 

ani na morfogenezi chrupavčitých elementů hlavy. Přestože všechny výše zmíněné 

pilotní experimenty poskytly pouze předběžná data, tato data naznačují, že POG může 

mít opravdu významný vliv na migraci TRI proudu HNL a morfogenezi předního 

chondrokrania včetně párových trabekul. 
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Obr. XXI: Předústní střevo (POG) ovlivňuje migraci buněk TRI proudu HNL. (A, 

E, I) Proložení Sox9 protilátkového barvení (C, G, K) s microCT rekonstrukcí 

faryngogeneze (B, F, J). (D, H, L) Exprese genů specifických pro buňky NL. (A-D, I-L) 

Laterální pohled na hlavovou oblast. (E-H) Dorzální pohled na hlavovou oblast. Hrot 

šipky označuje pozici POG, respektive jeho derivátů – cementových orgánů (A, I) a 

klubací žlázy (E). pp1, spirakulum. 3D rekonstrukci entodermu provedl M. Minařík. 
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Obr. XXII: Exprese Shh v 

POG. (A) Dorzální pohled na 

hlavovou oblast s expresí Shh 

v POG a notochordu. 

Čárkovaná čára vyznačuje 

sagitální řez (B). Černý hrot 

šipky označuje pozici POG. b, 

primordium mozku; y, žloutek. 

 

 

 

Obr. XXIII: Inhibice morfogeneze faryngeálního entodermu zásadně naruší 

migraci HNL. (A-B) MicroCT vizualizace hlavové oblasti jesetera a 3D rekonstrukce 

faryngeálního entodermu (žlutá). (C) Sox9 protilátkové značení HNL. (D) 

Pseudokolorovaný SEM snímek po manuálním odstranění vnějšího ektodermu 

ukazující migraci HNL, entodermální výchlipky a POG (srov. s B). Zelená, NL; žlutá, 

entoderm; fialová, neurální trubice; oranžová, mesodermální mezenchym. (E-H) 

Inhibice entodermální evaginace pomocí SU5402 (36/50). (E-F) Kontrolní larva 

ošetřená DMSO nevykazující změnu fenotypu na migrujících buňkách HNL. (G-H) 

Larva ošetřená inhibitorem SU5402 od stádia 20 do stádia 27/28, u které došlo ke 
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ztrátě migrujících buněk HNL laterálně od neurální trubice. Bílý hrot šipky označuje 

pozici POG. mx a md, maxilární a mandibulární subpopulace TRI; otv, otický váček; 

pp1-2, faryngeální výchlipky 1 a 2. MicroCT vizualizace pořízena M. Minaříkem a 

B.D. Metscherem. 

 
 

Obr. XXIV: Mutageneze genu Shh 

pomocí CRISPR/Cas9 má zásadní 

dopad na morfogenezi celého 

embrya. (A) Kontrolní embryo. (B-D) 

Nejčastější fenotypy po mutagenezi 

Shh. (A-D) Dorzální pohled na embrya 

jesetera ve stádiu farynguly. 
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Obr. XXV: Mutageneze genu Tyr nezbytného pro syntézu melaninu. (A-B) 

Laterální a dorzální pohled na kontrolní larvu velikosti 16 mm. (1-4) Dorzální pohled na 

hlavovou oblast každé mutantní kohorty s vyznačenou redukcí pigmentu oproti 

kontrole. Všechny sekvence jsou v orientaci 5’-3’ a odpovídají jednotlivým kohortám 

mutantů. PAM sekvence a cílová sekvence je uvedena v sekvenci kontrolní larvy. 

Jednotlivé delece jsou vyznačeny pomlčkou. 
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Obr. XXVI: Exprese Ripply3 na Shh crispantech ukazující ovlivnění exprese ve 

faryngeálních výchlipkách oproti kontrolnímu embryu (wt). (A-C, E) Dorzální a 

laterální (D, F) pohled na hlavovou oblast. (B) Shh crispant vykazující úplnou ztrátu 

exprese ve spirakulu (pp1) oproti kontrole (srov. s A). (E, F) Shh crispant demonstrující 

úplnou ztrátu exprese ve třetí faryngeální výchlipce (pp3). 
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Obr. XXVII: Exprese Twist1 na Shh crispantech ukazující ovlivnění exprese v 

migrujících buňkách HNL oproti kontrolnímu embryu (wt). (A-B) Dorzální a 

laterální pohled na expresi genu Twist1 v buňkách HNL v kontrolním embryu. (C-G) 

Shh crispanti vykazující ovlivnění exprese Twist1 v některých buňkách HNL, případně 

unilaterální efekt (E-G). Čárkovaná čára v (E) poukazuje na střed embrya. Bílý hrot 

šipky poukazuje na pozici POG. mx a md, maxilární a mandibulární subpopulace TRI. 
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Abstract In most vertebrates, pharyngeal arches form in a stereotypic anterior-to-posterior 

progression. To gain insight into the mechanisms underlying evolutionary changes in pharyngeal 

arch development, here we investigate embryos and larvae of bichirs. Bichirs represent the earliest 

diverged living group of ray-finned fishes, and possess intriguing traits otherwise typical for lobe- 

finned fishes such as ventral paired lungs and larval external gills. In bichir embryos, we find that 

the anteroposterior way of formation of cranial segments is modified by the unique acceleration of 

the entire hyoid arch segment, with earlier and orchestrated development of the endodermal, 

mesodermal, and neural crest tissues. This major heterochronic shift in the anteroposterior 

developmental sequence enables early appearance of the external gills that represent key 

breathing organs of bichir free-living embryos and early larvae. Bichirs thus stay as unique models 

for understanding developmental mechanisms facilitating increased breathing capacity. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.001 
 

 

 

Introduction 
The vertebrate pharynx is composed of a series of repeated embryonic structures called pharyngeal 

arches (Graham, 2008; Grevellec and Tucker, 2010). In the majority of jawed vertebrates, the first,   or 

mandibular arch contributes to the jaws; the second, or hyoid arch serves as the jaw support, and the 

more posterior branchial arches typically bear internal pharyngeal gills. Pharyngeal arches form  in a 

highly stereotyped sequence from anterior to posterior, where the contacts between endoder-  mal 

pouches and surface ectoderm physically separate the mesoderm- and neural crest-derived arch 

tissues (Graham and Smith, 2001; Shone and Graham, 2014; Choe and Crump, 2015). The pro- 

gressive development of the pharynx has deep deuterostome origins, as it is characteristic of both 

cephalochordates and hemichordates (Willey, 1891; Gillis et al., 2012; Koop et al., 2014). In verte- 

brates, sequential formation of pharyngeal segments represents a fundamental aspect of the meta- 

meric organization of the head and face (Piotrowski and Nü sslein-Volhard, 2000; Couly et al., 2002; 

Choe and Crump, 2015). Any modifications of this well-established anteroposterior differenti- ation 

scheme would represent a radical alteration in development of the stereotypic chordate bau- plan 

(Square et al., 2017). 

Polypterid bichirs represent the earliest diverged living group of ray-finned (Actinopterygian) fishes 

(Hughes et al., 2018) and they are often referred to as the most relevant species for studying character 

states at the dichotomy of ray- and lobe-finned fishes (e.g., Standen et al., 2014). This pla- ces bichirs 

in a unique phylogenetic position among vertebrates, which can be exploited   for 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
mailto:vladimir.soukup@natur.cuni.cz
mailto:robert.cerny@natur.cuni.cz
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evolutionary and developmental comparative studies (e.g., Takeuchi et al., 2009; Standen et al., 

2014; Minarik et al., 2017). Adult bichirs possess several intriguing characteristics that have been 

associated with air-breathing during the transition from water to land, such as ventral paired lungs 

or spiracular openings on the head (Clack, 2007; Coates and Clack, 1991; Graham et al., 2014; 

Tatsumi et al., 2016). Moreover, bichirs also share several key larval features with lungfishes or 

amphibians, such as cranial adhesive organs, and larval external gills (Kerr, 1907; Diedhiou and 

Bartsch, 2009). 

The external gills of bichirs represent prominent adaptive structures, and constitute major breath- ing 

organs of their free-living embryos and early larvae (Figure 1A) (Kerr, 1907; Diedhiou and Bartsch, 

2009). Strikingly, while external gills of amphibians and lungfishes derive from branchial arches as a 

rule (Duellman and Trueb, 1994; Witzmann, 2004; Nokhbatolfoghahai and Downie, 2008; Schoch and 

Witzmann, 2011), those of bichirs have historically been considered as unique hyoid arch derivatives 

due to their blood supply from the hyoid aortic arch (Kerr, 1907; Good- rich, 1909). Importantly, the 

external gills of bichir embryos represent the first cranial structures to appear, emerging before the 

eyes or mouth are evident (Figure 1B) (Minarik et al., 2017). 

Here, we take advantage of an exceptionally complete embryonic series of the Senegal bichir 

(Polypterus senegalus) to explore the developmental underpinnings of the early formation of their 

external gills and test their segmental origin. Our results reveal that bichir external gills are defini- 

tively derived from the hyoid arch and develop by orchestrated acceleration of tissues of all germ 

layers of the hyoid segment. Thus, in bichir embryos, the standard anteroposterior differentiation 

scheme of cranial segments is modified by the unique heterochronic development of the hyoid 

metamere, allowing early and enhanced development of their external gills. 

 

 

Results and discussion 

External gills of the Senegal bichir are developmentally associated with 
the hyoid segment 
In order to examine the origin of bichir external gills, we first followed the morphological develop- 

ment of this structure from the earliest stages of embryogenesis onwards. The first sign of external 

gill development is a pair of outgrowths situated lateral to the closing neural folds (Figure 1C). The 

hyoid origin of these outgrowths is suggested by the expression pattern of the Hoxa2 (Figure 1D), a 

selector gene characteristic of hyoid identity in other vertebrates (Rijli et al., 1993; Hunter and 

Prince, 2002; Baltzinger et al., 2005). Later, at early pharyngula stages, the hyoid outgrowths pro- 

duce protuberant bulges situated in the pre-otic region on each side of the embryo (Figure 1E–H), 

that rapidly increase in size (Figure 1I), and finally, differentiate into many secondary branches 

(Figure 1J–L). This suggests that the prominent external gills of bichir larva (Figure 1A) initially arise 

from striking accelerated development of the epidermal outgrowths (Figure 1B) that are of hyoid 

segmental origin (Figure 1F). 

 

Accelerated and predominant hyoid neural crest stream supplies bichir 
external gills 
To gain insights into the accelerated development of the hyoid segment, we focused on the cranial 

neural crest that arises from the closing neural folds. Cranial neural crest cells emerge in a character- 

istic pattern and split into mandibular, hyoid, and branchial streams, which in most vertebrates arise 

in a sequential anteroposterior order of appearance. As a marker for migrating neural crest cells, we 

used expression of Sox9, a transcription factor critical for their emergence, migration, and differenti- 

ation (Cheung and Briscoe, 2003; Mori-Akiyama et al., 2003; Theveneau and Mayor, 2012). In 

bichir embryos, Sox9 expression pattern reveals that the hyoid neural crest segment is developmen- 

tally advanced, as it forms concurrently with the mandibular neural crest segment (Figure 2A). Sec- 

tions through the neural folds, however, demonstrate that mandibular neural crest cells still  reside 

within the neuroepithelium (Figure 2B), while the hyoid neural crest cells have already emigrated 

from the neural folds (Figure 2C). This premature emigration of the hyoid neural crest stream corre- 

lates with the previously observed external outgrowths of the hyoid area (Figure 1C). Later in migra- 

tion, the hyoid neural crest stream remains predominant (Figure 2D), as it is much larger when 

compared to the mandibular neural crest stream (Figure 2E,F). The hyoid neural crest stream still 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
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Figure 1. External gills of the Senegal bichir derive from the accelerated epidermal outgrowth of the hyoid segmental origin. (A) Budgett’s illustration 

(Kerr, 1907) of a 3 cm long bichir larva with prominent external gills (exg). (B) Lateral view of an early pharyngula stage, SEM image showing external 

gills and cement glands (asterisk) as the first forming cranial structures. (C) SEM image of an early neurula stage with emerging bulge within the hyoid 

domain (hd). (D) Hoxa2 expression in the neural tube at the level of the presumptive hyoid arch. (E, G) SEM images of a tailbud embryo with external 

gills anlage. (F, H) Hoxa2 expression pattern in a tailbud stage, with highlighted position of external gills. (I–L) SEM images showing developmental 

morphogenesis of external gills. (C–F, I–K) Dorsal view. (G–H, L) Lateral view. e, eye primordium; ot, otic vesicle; r3, rhombomere 3; r5, rhombomere 5. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.002 
 

 

progresses at later stages (Figure 2G), and as such, the majority of the mesenchyme in the early bichir 

head appears to arise from this source (Figure 2H). The Sox9 immunoreactivity further shows that cells 

of the leading edge of the hyoid stream delaminate from the neural folds prior to the emi- gration of the 

mandibular stream (Figure 2I), and illustrates the voluminous (Figure 2J) and extended (Figure 2K) 

mesenchymal production of the hyoid neural crest  segment. 

We directly tested whether the hyoid neural crest cell stream contributes to the external gills  by 

performing focal CM-DiI injections into rhombomere 4 (Figure 2L inset), the source of the prospec- 

tive hyoid neural crest stream in other vertebrates (Lumsden et al., 1991; Kö  ntges and Lumsden, 

1996; Minoux and Rijli, 2010; Theveneau and Mayor, 2012). One day after neurulation, the  CM- 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
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Figure 2. Accelerated formation and heterochronic development of the hyoid neural crest cells supply mesenchyme for the bichir external gills. (A,  D, 

G) Sox9 expression pattern in NC cells, from neurulation until early tailbud stages, dorsal views. Notice that the population of hyoid NC cells (marks as 

H) forms very early, and it later represents the most prominent cranial NC stream. (B–C, E–F) Sox9 expression pattern in the mandibular and the hyoid 

domain, respectively, transversal sections. White arrowheads mark the ventral position of the NC cells. Dotted lines represent boundaries of neural- 

(red) and non-neural (yellow) ectoderm. DAPI (blue) shows cell nuclei. (H) Pseudocolored SEM image, lateral view on an embryo with the partially 

removed surface ectoderm (blue). NC cells are green, notice the amount of hyoid NC cells. Mesodermal mesenchyme is reddish, endodermal pouches 

are yellow, and the neural tube is violet. (I–K) Sox9 antibody visualizes individual neural crest cells. Lateral views, with small insets representing dorsal 

Figure 2 continued on next page 
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Figure 2 continued 

views. Black arrowheads in I show the advanced position of the hyoid NC cells. (L–O) Hyoid NC cell fate mapping (DiI red). Superimposed fluorescent 

and dark-field images at successive stages of development. (L) Lateral view, stage 25 embryo showing the hyoid NC stream. Small inset (dorsal view) 

represents an embryo at stage 20 immediately after the focal DiI injection into the rhombomere 4 (r4). (M–N) DiI signal at developing external gills, 

dorsal views. (O) Transversal section through the external gill (exg) at the level indicated in O. White arrow shows DiI signal in the primary branch of the 

external gill. Asterisk, cement gland; e, eye primordium; H, hyoid NC stream; Ma, mandibular NC stream; np, neural plate; ot, otic vesicle; r3, 

rhombomere 3; r4, rhombomere 4. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.003 
 

 

DiI-positive hyoid neural crest cells are observed all along the proximodistal axis of the external gill 

primordium (Figure 2L). Two days later, they occupy the primary branches of the external gills (16/  21, 

Figure 2M). After hatching, the CM-DiI-positive cells populate the fully developed and functional external 

gills (Figure 2N,O). Thus, our fate mapping experiment confirms that bichir external gills   are, indeed, 

populated by the cells of the hyoid neural crest stream and, implicitly, that they repre- sent hyoid arch 

derivatives. 

 

The first cranial muscles of bichir embryos support their external gills 
and are of hyoid segmental origin 
In vertebrates, cranial neural crest cells are the primary source of craniofacial mesenchyme, but also 

have a major influence on the differentiation and morphogenesis of the cranial myogenic mesoderm 

(Ericsson et al., 2004; Tokita and Schneider, 2009). We, therefore, hypothesized that the pattern  of 

cranial muscle differentiation in bichir embryos may be affected by acceleration of the hyoid neu- ral 

crest segment (Figure 2). Whole-mount antibody staining against skeletal muscle marker 12/101 

revealed that the first muscles differentiate stereotypically from the post-otic somites in the trunk region, 

as in other vertebrates (Figure 3A). However, within the cranial region of bichir embryos, the earliest 

developing muscles form within the hyoid arch and are associated with the external gills (Figure 3B,C). 

This first muscle complex (levator and depressor branchiarum, Noda et al., 2017) is situated lateral to 

the otic vesicle and connects filaments of the external gills to the gill stem (Figure 3B–D). The premature 

differentiation of the external gill-associated muscles is further sup- ported by their innervation from the 

hyo-opercular ramus of the facial nerve, allowing voluntary movement of external gills from the earliest 

larval stages (Figure 3E,F). Other cranial muscles fully differentiate only at later larval stages when the 

external gill muscle complex becomes supple- mented by other muscles of hyoid and mandibular origins 

(Figure 3G). Thus, bichir embryos display unique heterochrony in the differentiation of the hyoid over 

the mandibular arch mesoderm, provid- ing muscular supports for their external gills. 

 

Early expansion of the hyoid endoderm triggers the formation of bichir 
external gills 
Interestingly, the accelerated development of the external gill rudiments is also reinforced by the 

morphogenesis of the hyoid pharyngeal segment (Figure 4A–J). Reconstruction of the endodermal 

epithelium of the bichir pharynx using micro-CT imaging (Minarik et al., 2017) reveals that the pha- 

ryngeal endoderm forms two pairs of early outpocketings (Figure 4B). Whereas the rostral pair rep- 

resents the embryonic precursor of the cement glands (Figure 4A–D,F–I) (Minarik et al., 2017), the 

posterior paired outpocketings constitute primordia of the external gills (Figure 4A–D). These pos- terior 

outpocketings belong to the hyoid segment, as the first pharyngeal pouch (mandibulo-hyoid,   or 

spiracular) is situated rostrally (Figure 4C,D, white arrowhead) and the second pharyngeal pouch 

(hyoid-branchial) more caudally (Figure 4H, black arrowhead). Transverse sections confirm that these 

hyoid endodermal outpocketings constitute a substantial proportion of the external gill primordium 

(Figure 4E). At later stages, these outpocketings further transform into pocket-like structures (Figure 

4G,H,J) that become supplemented with mesenchymal cells of the hyoid neural crest stream (Figure 

2L–N). Thus, while ectoderm covers the entire external gill primordium, the endodermal out- pocketing 

constitutes a considerable portion of the developing external gill (Figure 4E). 

We sought to explore a possible role of the hyoid endodermal outpocketings in controlling devel- 

opment and morphogenesis of the bichir external gills. Morphogenesis of the pharyngeal pouches is 

critically  regulated  by  factors  from  many  signaling  pathways  (Graham  and  Smith,   2001; 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
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Figure 3. The premature differentiation of the external gill-associated cranial muscle complex in the Senegal bichir larva. (A–C) Dorsal view on bichir 

embryos, developing skeletal muscles are revealed by 12/101 antibody (red). The red signal in A (st. 27) refers to the post-otic somites. The first cranial 

muscle is associated with the external gills (B, stage 29). (C) Superimposed fluorescent and SEM image showing the context of the external gill muscles. 

(D) Transversal section through the external gills at the level indicated in B. DAPI (blue) stains cell nuclei. (E, F) Stage 30 bichir embryo, lateral view with 

(E) cranial nerves fibres labeled with anti-acetylated tubulin, and with (F) cranial muscles stained with 12/101 antibody (red). (G) Stage 33 bichir embryo, 

lateral view, with developed cranial muscles stained with 12/101 antibody (red). Asterisk, cement gland; am, adductor mandibulae; ah/ao, complex of 

adductor hyomandibulae and adductor operculi; b, brain; ba, branchial arches; bm, branchiomandibularis; cd,constrictor dorsalis; cement gland; e, eye 

primordium; lb/db, complex of levator branchiarum and depressor branchiarum; hh, hyohyoideus; ih, interhyoideus; im, intermandibularis; ot, otic 

vesicle; pf, pectoral fin; y, yolk; V., nervus trigeminus; VII., nervus facialis. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.004 
 

 

Graham, 2008), among which alterations in Fibroblast growth factor (Fgf) signaling lead to defects 

in proper endodermal pouch development and pharyngeal segmentation (Jandzik et al., 2014; Abu-

Issa et al., 2002; Crump et al., 2004; Walshe and Mason, 2003). To assess the possible role of Fgf 

signaling during bichir external gill development, we scored expression of the Fgf8 ligand and the 

readouts of Fgf signaling activity. Fgf8 expression is present in endodermal outpocketings and 

becomes confined to their lateral portions (Figure 4—figure supplement 1). These portions of 

endoderm in fact constitute the outgrowing tips of the prospective external gill (Figure 4K). Expres- 

sion of Dusp6 and Pea3 (the Fgf signaling pathway readouts) and antibody localization for activated 

MAPK (marker of active Fgf signaling) are present in the external gill mesenchyme adjacent to the 

outgrowing endodermal tips or both in the mesenchyme and the endodermal tips (Figure 4L–N; 

Figure 4—figure supplement 2). The topographical relation of endodermal outpocketings and the 

direction of Fgf signaling within the external gill primordium thus suggest that the endodermal  epi- 

thelium signals to the adjacent mesenchyme through Fgf signaling to regulate outgrowth of  the 

external gill (Figure 4O). 

To test the possible role of signaling events, we treated bichir embryos with SU5402, a collective 

Fgf and Egf signaling inhibitor, at early neurulation and scored the phenotypes at later pharyngula 

stages. In contrast to control embryos displaying well-developed hyoid endodermal outpocketings 

and external gill primordia (18/18, Figure 4P–Q), disrupting Fgf signaling perturbs morphogenesis 

of the hyoid endodermal outpocketings and leads to the loss of the external gill primordia (14/15, 

Figure 4R–S) possibly due to the loss of expression of downstream genes (Figure 4T–U). These 

results support a central role of the pharyngeal endoderm in triggering early development of bichir 

external gills. The pharyngeal origin of the external gill primordia is surprising given that the external 

gills are commonly considered as outer surface structures composed of ectoderm (Takeuchi et al., 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
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Figure 4. Considerable expansion of the hyoid pharyngeal endoderm contributes to the development of external gills in the Senegal bichir. (A, F) SEM 

images, dorsal view of bichir embryos with developing external gills (exg), showing the level of virtual sections in B and G. Notice the correspondence 

of the hyoid pharyngeal endoderm (B, G) and the external gills (A, F). (B–D, G–H) 3D models of pharyngeal endoderm (yellow) from dorsal (C, H), and 

lateral (D, I) view, respectively. (E, J) Transversal sections show prominent lateral expansion of hyoid pharyngeal endoderm (white arrow). (K–M) 

Transversal sections show wild-type expression of Fgf8, Pea3, and Dusp6 (black arrow) in the external gills primordium. (N) Immunostaining of anti- 

activated MAP kinase antibody on transversal section of the external gills primordium. (O) Scheme summarizing Fgf8, Dusp6, and Pea3 (K–M) 

expression patterns in the external gills formation at stage 26. Violet indicates Fgf8 expression; blue marks Dusp6 expression in the endoderm and 

adjacent mesenchyme of the external gills; yellow depicts expression of Pea3 in the mesechyme of the external gills. (P–U) Inhibition of pouch-like 

endodermal outpocketings (P, R, T–U), dorsal view. (P–Q) Control larvae treated with DMSO develop normal pouch-like endodermal outgrowths (white 

arrow). (R) Larvae exposed to SU5402 from stage 20 till stage 26. (S) Transversal section shows loss of external gill anlagen. (T–U) SU5402 treated larvae 

fixed at stage 26 and probed for Pea3 (T) and Dusp6 (U). Nuclei are stained with DAPI (blue), basal laminae with anti-fibronectin (red). White 

Figure 4 continued on next page 
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Figure 4 continued 

arrowheads mark spiraculum (hyomandibular cleft) and black arrowhead marks hyo-branchial pouch. Asterisk, cement gland; b, brain; green, otic 

vesicle; e, eye primordium; nt, notochord; ot, otic vesicle; ph, pharynx. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.005 

The following figure supplements are available for figure 4: 

Figure supplement 1. Fgf8 expression during the course of bichir hyoid arch and external gill development. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.006 

Figure supplement 2. Expression patterns of bichir Fgf8 and transcriptional readouts of Fgf signaling, Dusp6 and Pea3. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.007 

 

2009; Diedhiou and Bartsch, 2009). However, our finding of an endodermal component in the early 

formation of bichir external gills reveals an unanticipated similarity with the true, internal gills of ver- 

tebrates, which typically form as pharyngeal endodermal structures (Warga and Nü  sslein-Volhard, 

1999; Gillis and Tidswell, 2017). Pharyngeal morphogenesis might thus represent a central devel- 

opmental component of vertebrate gill breathing organs irrespective of their actual topographic 

position. 

 

Conclusions 
The sequential formation of pharyngeal segments during embryonic development has deep deutero- 

stome origins (Willey, 1891; Koop et al., 2014; Gillis et al., 2012) and it is well conserved among 

vertebrates, where all the embryonic cranial segments typically follow the sequential anteroposterior 

order during development (Quinlan et al., 2004; Grevellec and Tucker, 2010; Schilling, 2008; 

Santagati and Rijli, 2003). Bichir embryos diverge from this common scheme by the profoundly 

accelerated development of the second, hyoid segment, with earlier and orchestrated formation of 

the endodermal, mesodermal, and neural crest tissues (Figure 5). This unique heterochronic shift in 

the anteroposterior sequence constitutes a developmental basis for the early appearance of external 

gills that represent key breathing organs of bichir free-living embryos and early larvae. 

Bichir external gills significantly differ from the external gills of amphibian and lungfish larvae that 

characteristically supplement the post-hyoid, branchial arches (Duellman and Trueb, 1994; Witz- mann, 

2004; Nokhbatolfoghahai and Downie, 2008; Schoch and Witzmann, 2011). The hyoid segmental origin 

represents a major developmental dissimilarity and suggests an independent evo- lution of bichir 

external gills. Developmentally, bichir external gills likely correspond to opercular structures that in ray-

finned fishes typically form as caudal expansions of the hyoid arch to cover the gill-bearing branchial 

arches, and that persist in amniotes as early embryonic opercular flaps (Richardson et al., 2012). In 

bichirs, the opercular flap forms directly from the base of their external gills, and it progressively expands 

during early larval stages while external gills become reduced (Diedhiou and Bartsch, 2009). 

Interestingly, the hyoid arch-derived external gills and opercular flaps are both engaged in breathing 

and gill ventilation in bichir larvae. Moreover, in adult bichirs, the  hyoid domain also contributes to air-

breathing by forming paired spiracular chamber with openings located on the dorsal surface of the skull 

(Graham et al., 2014). Bichirs thus seem unique across recent vertebrates in enhancing breathing 

capacity through the development of several structures associated with the hyoid cranial segment. 

 

 

Materials and methods 

Embryo collection 
Fish were manipulated in accordance with the institutional guidelines for the use of embryonic mate- 

rial and international animal welfare guidelines (Directive 2010/63/EU). Senegal bichir  (Polypterus 

senegalus Cuvier, 1829) embryos were obtained, reared and staged as previously described 

(Minarik et al., 2017; Diedhiou and Bartsch, 2009). Embryos were dechorionated manually, fixed in 

4% PFA in 0.1 M PBS at 4˚C overnight, and then gradually dehydrated through a series of PBS/meth- 

anol mixtures and finally stored in 100% methanol. 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
https://doi.org/10.7554/eLife.43531.005
https://doi.org/10.7554/eLife.43531.006
https://doi.org/10.7554/eLife.43531.007
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Figure 5. Bichir embryos diverge from the common anteroposterior differentiation scheme by accelerated development of the entire hyoid segment.  (A, 

B) A cartoon of cranial neural crest migration (green), the first mesoderm (red), and pharyngeal pouches (yellow) in a typical vertebrate (A) and a bichir 

(B). Top are left lateral views, below are left horizontal sections. (A) In vertebrates, the sequential anteroposterior formation of cranial segments is well 

conserved, including pharyngeal pouches and cranial neural crest streams. (B) In bichirs, the entire hyoid segment is accelerated with earlier formation 

of the endodermal, mesodermal, and neural crest tissues, what constitutes a developmental basis for the appearance their external gills. 

Surface ectoderm in horizontal sections is shown in blue and primitive gut in ochre; B, branchial NC stream; H, hyoid NC stream; Ma, mandibular NC 

stream; pp I.-pp VI., pharyngeal pouches. 

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.43531.008 
 

 

In situ hybridization and fate mapping 
Whole-mount in situ hybridization with probes against Hoxa2 (GenBank accession number: 

MK630352), Sox9 (GenBank accession number: MK630350), Fgf8 (GenBank accession number: 

MK630353), Pea3 (GenBank accession number: MK630351), and Dusp6 (GenBank accession number: 

MK630349) was performed as described (Minarik et al., 2017). Selected specimens were embedded 

in gelatine/albumin solution with glutaraldehyde, sectioned and counterstained with DAPI. Fate 

mapping experiments were carried out as described (Minarik et al., 2017). CM-DiI was injected into 

the neural fold of the prospective rhombomere 4 (Figure 2L). To confirm correct localisation of the 

tracking dye, some embryos were fixed immediately after injection, sectioned, and observed under 

https://doi.org/10.7554/eLife.43531
https://doi.org/10.7554/eLife.43531.008
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the fluorescent stereomicroscope in order to confirm proper localization of the cell tracking dye. The 

rest of the specimens were incubated until the desired stage and then fixed in 4% PFA in 0.1 M PBS. 

 

Scanning electron microscopy (SEM) and MicroCT imaging 
Samples for SEM were fixed in modified Karnovsky’s fixative (Mitgutsch et al., 2008). For direct 

visualization of cranial neural crest streams, the epidermis was removed using tungsten needles as 

described (Cerny et al., 2004). Specimens for MicroCT analysis were treated with phosphotungstic 

acid following the protocol developed by Metscher (2009) and scanned with a MicroXCT (X-radia) 

at the Department of Theoretical Biology, University of Vienna. Images were reconstructed in XMRe- 

constructor (X-Radia), and virtual sections were analyzed in Amira (FEI Software). 

 

Antibody staining 
Specimens for antibody staining were fixed in Dent’s fixative. Muscles were labeled with 12/101 anti- 

body (AB531892; Developmental Studies Hybridoma Bank), neural crest cells were labeled with Sox9 

antibody (AB5535; Merck Millipore), basal lamina was labeled with anti-fibronectin (A0245; DAKO) and 

MAPK activity was assessed using anti-activated MAP kinase antibody (M8159; Sigma). Primary 

antibodies were detected by Alexa Fluor 488 and 594 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific Inc.). 

Visualisation of nerve fibres was performed using anti-acetylated tubulin antibody (T6793; Sigma) and 

EnzMet Enzyme Metallography kit (Nanoprobes). 

 

Pharmacological treatments 
For inhibition of pharyngeal outpocketing morphogenesis, embryos were treated with 50 mM SU5402 in 

DMSO (Sigma Aldrich) from stage 20 until stage 26. Treatments were performed in E2 medium (Brand 

et al., 2002). Controls were reared in E2 medium with the equivalent DMSO concentrations. 
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1 | INTRODUCTION  

 

The northern pike (Esox lucius Linnaeus, 1758; Figure 1a) is a 

well-known freshwater apex predator with a circumpolar distribu- 

tion across a broad range of aquatic environments (Craig, 2008; 

Crossman, 1996). It belongs to the family Esocidae (Grande, 

Laten, & Lopez, 2004), whose members are characterized by duck- 

billed snouts, well-armed mouths with numerous teeth, and elon- 

gated bodies. Pikes and mudminnows (order Esociformes) are the 

sister group of salmon and trouts (order Salmoniformes). There is a 

single genus of pike, Esox (Froese & Pauly, 2018), with seven 

extant species that are of considerable economic interest to com- 

mercial and recreational fishing industries (Mann, 1996; Raat, 

1988). Consequently, the reproductive biology of the northern pike 

is both relatively well-described (e.g., Billard, 1996; Bondarenko, 

 

Drozd, & Policar, 2015; Kucska et al., 2005) and foundational for 

European aquacultures and commercial fisheries. 

Pike spawn in the wild when water temperatures reach 6 
o
C, typi- 

cally between February and June depending on geographical region 

(Raat, 1988). Embryonic development can proceed over a broad range 

of non-lethal temperatures spanning from ~4 to ~23 
o
C (Hassler, 

1982), but appears to be most efficient between 6 and 10 
o
C 

(Bondarenko et al., 2015). The development of the northern pike 

was first described by Lindroth (1946) and Gihr (1957); however, 

these studies encompass only a few stages and lack detailed 

descriptions. Later studies investigate only the general develop- 

mental pattern with emphasis on several selected developmental 

stages (Kotlyarevskaya, 1969; Toner & Lawler, 1969). A number of 

other studies have examined skeletal anatomy and morphology of 

the northern pike. For example, Besrukow (1928) described the 
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Abstract 

The northern pike, Esox lucius, is one of the largest temperate freshwater apex predators 

with a characteristic morphology: an elongated body with pelvic, dorsal, and anal fins 

located at the rear as a functional feature to sprint predation. However, the typical pike 

character is its head, which is characterized by a long, flattened snout, a well-armed 

mouth with numerous teeth, and large eyes characteristic of shallow water visual 

predators. Although the northern pike is becoming increasingly popular as a model 

system for ecology and evolutionary research, a detailed staging table has not yet 

been reported. In this study, we report the first comprehensive staging table for the 

northern pike, spanning from the one-cell stage to the freely-swimming juvenile 

stage. In addition to classical embryological descriptions, we use a DAPI staining to 

distinguish individual cells and embryonic structures during the early development. 

This dataset, in combination with the genomic and transcriptomic resources already 

available, serves as a foundation for in-depth mechanistic studies dealing with 

development using this species. 
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genome and reference transcriptome assemblies (Rondeau et al., shed resource for the most frequently used fish model systems,  

 

 

 

 

FIG U R E 1 The northern pike. (a) Illustration of an adult northern 

pike. (b) Comparison of zebrafish (left) and pike (right) eggs. Scale 

bar = 1 mm. (c) Embryos in Zug jars 

 

 

 

development of the chondrocranium; Pehrson (1944) examined 

the formation of the lateral line canal and its relationship to the 

skull development; Jollie (1975) studied the development of 

the head skeleton; and Burdi and Grande (2010) analyzed the skull 

and axial skeleton development. In the recent work, Sadeghinezhad 

et al. (2014) described the morphology of the northern pike 

tongue. Although the northern pike has teeth that are present at 

multiple sites in the oropharyngeal region, odontogenesis of the 

pike has been investigated only at the ultrastructural level (Herold, 

1974). Thus, despite numerous studies documenting different 

aspects of pike development, a comprehensive staging table with a 

detailed description of embryonic and larval development has not 

yet been presented. With the recent development of high-quality 

 

 

2014; Zerbino et al., 2018) the northern pike is rapidly emerging as 

a new fish model for evo-devo research (Braasch et al., 2014), but 

progress has been hindered by the absence of staging table. There- 

fore, such a resource would be of considerable value to the grow- 

ing pike research community. 

Thanks to its morphological features and commercial availability, 

the northern pike is emerging as powerful experimental model system, 

particularly for developmental biology and evolutionary studies 

(Forsman et al., 2015; Nilsson, Skov, & Farrell, 2008). Although its nat- 

ural breeding season is limited to spring, it has several advantages 

over the conventional fish model organism, the zebrafish (Danio rerio), 

including a large number of eggs (up to 100,000 eggs per female) 

which are large and therefore more experimentally accessible than 

those of zebrafish (Figure 1b), numerous teeth throughout the whole 

oropharyngeal region that should be the basal condition for early ver- 

tebrates (Donoghue, 2002), and a characteristic ambush predator 

body plan. 

This study aims to highlight the important features of each devel- 

opmental stage from fertilization to free-living juvenile with the first 

dermal bones. Collectively, the presented staging table of the north- 

ern pike represents a foundational resource for evo-devo research 

and a tool for commercial hatcheries. 

 

2 |  MATERIALS AND METHODS  

 

2.1 | Husbandry and sample collection 

Clutches of fertilized eggs were obtained from four different 

females housed at the hatchery (Rybarstvi Litomysl s.r.o., Czech 

Republic) in March–April 2015 and 2016. Fish were experimentally 

manipulated in accordance with institutional and international 

guidelines for the protection of animal welfare (Directive 

2010/63/EU) in the animal facility at the Department of Zoology, 

Charles University in Prague. For developmental staging, embryos 

were maintained at an optimized temperature of 12 ± 0.5 
o
C (aera- 

tion: 9 mg L
−1

; water flow rate: 10 m
3 
hr

−1
; photoperiodicity: 10 hr 

light and 14 hr total darkness) in incubation jars (Zug jars) at the 

hatchery (Figure 1c). Development of embryos was monitored 

every 2–4 hr until end of the first day. In the following days, the 

development was monitored every 3–8 hr until the hatching 

occurred. Posthatching development was monitored once a day. 

The staging series is based on sampling made during these moni- 

toring sessions. Each developmental stage was determined as the 

time point when the most embryos in the sample reached the iden- 

tical developmental point. Live embryos were anesthetized with 

MS-222 (tricaine methanesulfonate) prior to microscopic observa- 

tions or fixation. 

 

2.2 | Developmental staging, microscopic 

observation, and scanning electron microscopy 

Description of individual developmental stages was based on publi- 
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(Inkscape Team, 2018) based on photographs. All embryos and SZX12 (Olympus). For better visualization of individual cells,  

 
 

 

FIG U R E 2 Cleavage, blastula, and gastrula period. Northern pike developmental stages to the end of gastrulation. Each stage contains a 

dorsal or animal pole view of the embryo at the top and a lateral view of the embryo at the bottom. Each brightfield photograph is paired with 

DAPI staining to highlight detailed morphology. See the text for detailed description of each stage. Scale bars are 0.5 mm. White arrowhead 

marks the anterior tip of the embryonic shield at stage 12–15. c, cell; es, embryonic shield; gr, germ ring; h, head; np, neural plate; od, oil droplets; 

yp, yolk plug; ysl, yolk syncytial layer 

 

zebrafish (Danio rerio; Kimmel et al., 1995) and medaka (Oryzias lati- 

pes; Iwamatsu, 2004). Illustrations were created in Inkscape 0.92.3 

hatched larvae were mounted on Petri dishes containing agarose 

for live imaging and photographed using a dissection microscope 
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FIG U R E 2 Continued 

 

embryos were dechorionated, stained with DAPI and observed 

using a SteREO Lumar V12 fluorescent stereomicroscope (Zeiss, 

Germany). Samples for scanning electron microscopy (SEM) were 

fixed at least overnight in modified Karnovsky's fixative 

(Mitgutsch et al., 2008). After washing in PBS, samples were 

dehydrated through a graded series of ethanol, dried in a critical 

point dryer, mounted in resin, and coated with gold. SEM images 

were acquired with a JSM-6380LV scanning electron microscope 

(JEOL, Japan). 

 

 

2.3 | Cartilage and bone staining 

Larvae were fixed in 4% PFA in PBS overnight, washed with PBS, 

and transferred into 80% ethanol. Cartilage and bone staining was 
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FIG U R E 2 Continued 

 

 

carried with Alcian Blue and Alizarin Red as described by Taylor and 

Van Dyke (1985). To trace the onset of cartilage and bone develop- 

ment we stained larvae 8–19 mm in length. For visualizing bone 

structures, we also used calcein in vivo staining (Du et al., 2001). 

Live fish larvae were incubated in freshly-made staining solution 

(2 g calcein in 1 L water, pH ~7) in the dark for 3 min, anesthetized, 

and observed under a fluorescent stereomicroscope as described 

above. 

 

2.4 | Histology 

Embryos were anesthetized, fixed in 4% PFA in PBS overnight, 

washed, and dehydrated as described above and then embedded in 
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FIG U R E 2 Continued 

 

 

JB4 resin (Polysciences) according to the manufacturer's instructions. 

Embedded embryos were sectioned on an RM 2155 microtome 

(Leica), stained with Azure B-Eosin (SERVA) and mounted in DePeX 

(SERVA). For selective staining of the cement gland epithelium, a 

Periodic-acid Schiff (PAS) kit (Sigma) was used according to the manu- 

facturer's instructions. 

2.5 | Analysis of the influence of temperature on 

developmental timing 

As the timing of development depends on water temperature, we sys- 

tematically tested the influence of this variable on northern pike 

development. For this, we maintained comparable cohorts of embryos 
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FIG U R E 3 Yolk syncytial layer. (a) Side view of stage 10 stained 

with DAPI. (b) Transversal histological section of stage 10. bl, 

blastoderm; y, yolk; ysl, yolk syncytial layer. Scale bars = 0.3 mm in (a), 

100 μm in (b) 

 

 

 

under six constant temperature regimes (9–14 
o
C). Ten individuals 

were randomly selected twice a day from each cohort for develop- 

mental staging and inspection for developmental abnormalities, 

until hatching occurred in 80% of examined individuals. On the 

basis of these data, the average heat needed to reach each devel- 

opmental stage was calculated and expressed as “day-degrees,” 

i.e., the average temperature in degrees of Celsius above the 

pike's known lower developmental threshold (3.3 
o
C) per day 

(Bondarenko et al., 2015). To visualize the effect of different tem- 

perature regimes we fitted locally estimated scatterplot smooth- 

ing (loess; α = 0.75) curve to the measured data using loess 

function in R 3.3.2 (R Core Team, 2017). 

 

 

 

3 | RESULTS  

 

3.1 | Cell cleavage, blastula, and gastrula period 

3.1.1 | Stage 1 (1-cell stage) 

Newly-fertilized pike eggs are typically spherical and surrounded by a 

chorion with a perivitelline space of between 0.1 and 0.3 mm permit- 

ting egg rotation despite the presence of the chorion. Fertilized eggs 

are approximately 2.4 mm in diameter, that is, three times larger than 

those of zebrafish (Figure 1b). A single blastomere is present at the 

animal pole. Oil droplets are concentrated at the periphery of the blas- 

tomere (Figure 2). The yolk is pale amber in color prior to fixation and 

pale yellow thereafter. 

 

 

3.1.2 | Stage 2 (4-cell stage) 

Four blastomeres arise from the second cleavage at a right angle to 

the first cleavage furrow. The shape of the blastodisc is ellipsoidal, 

and blastodermal cells are of equal size. 

 

 

3.1.3 | Stage 3 (8-cell stage) 

The blastomeres do not form two symmetrical rows as in zebrafish or 

medaka. From this stage onwards, blastomeres gradually become 

more irregular in size and shape. Division asynchrony is more pro- 

nounced for the small blastomeres that protrude from the lateral 

accumulation of larger blastomeres. 

 

 

3.1.4 | Stage 4 (16-cell stage) 

Blastomeres form one sheet of 16 cells differing in shape and size. 

 

 

3.1.5 | Stage 5 (32-cell stage) 

The arrangement of blastomeres is variable and forms a solid 

blastoderm. 

 

 

3.1.6 | Stage 6 (128-cell stage) 

The blastomeres become smaller at this stage. The solid blastoderm is 

formed by six clear layers of cells. 

 

 

3.1.7 | Stage 7 (256-cell stage) 

The blastoderm rearranges into 8–9 layers of cells. 

 

 

3.1.8 | Stage 8 (512-cell stage) 

The blastoderm forms a solid ball with 10 cell layers. 

 

 

3.1.9 | Stage 9 (1000-cell stage) 

Cells around the edge of the blastoderm and adjacent to the yolk ball 

start to create the yolk syncytial layer (YSL). 

 

 

3.1.10 | Stage 10 (high stage) 

The boundary between the blastoderm and yolk is evident due to the 

presence of the YSL. The individual YSL nuclei are visible at the 

periphery of the blastoderm (Figures 2 and 3a). From this stage 

onwards, the blastodisc gradually becomes more flattened. 

 

 

3.1.11 | Stage 11 (germ ring) 

The edge of the blastodisc is characterized by a distinctly thickened 

brim, the germ ring. The appearance of the germ ring marks the onset 

of gastrulation, whereby cells at the ring periphery give rise to the 

hypoblast, and remaining cells form the epiblast. 
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blastodisc thins during shield formation and epiboly is at 10%. quarter of the yolk sphere.  

 
 

 

FIG U R E 4 Organogenesis period. Each stage contains a dorsal or animal pole view of the embryo at the top and a lateral view of the embryo 

at the bottom. Each brightfield photograph is paired with DAPI staining to highlight detailed morphology. See the text for detailed description of 

each stage. Scale bars are 0.5 mm. White arrow marks tip of the tail. Black arrowhead marks first pigmentation. cg, cement gland; d, diencephalon; 

fb, forebrain; h, heart; hb, hindbrain; l, lens; m, mesencephalon; mb, midbrain; np, nasal pit; opt, optic vesicle; ot, otic vesicle; pb, pectoral fin bud; 

pc, pericardial cavity; pi, pineal gland; r, rhombencephalon; s, somites; t, telencephalon 

 

3.1.12 | Stage 12 (embryonic shield) 

The embryonic shield, visible as a thick cell mass, forms on one side of 

the blastodisc and extends over the surface of the yolk sphere. The 

3.1.13 | Stage 13 (25% epiboly) 

Epiboly progressively advances and is at 25%. The embryonic shield 

extends laterally and anteriorly. The blastoderm covers about one 
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onic shield. noticeable thickening in the anterior part of the embryonic shield.  

 

 

FIG U R E 4 Continued 

 

 

 

3.1.14 | Stage 14 (neural plate) 

The blastoderm envelops half of the yolk sphere and epiboly is at 

50–60%. The forming neural plate is visible at the midline of the embry- 

3.1.15 | Stage 15 (85% epiboly) 

The embryonic shield begins to narrow laterally and continues to 

grow anteriorly. The future head starts to become evident as a 
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the head region. The tip of the tail is free from the surface of the yolk. visible ventral to the head at the level of the mid-hindbrain boundary  

 

FI GUR E 5 Histological sections of 

early pharyngula stage. The dashed lines 

represent orientations of histological 

sections. (a–f) all images represent 

transverse sections, with the exception of 

image (f) (horizontal section). ao, dorsal 

aorta; ba, branchial arches; c. hb, cavity of 

hindbrain; cg, cement gland; h, heart; int, 

intestine; l, lens; mff, median fin fold; 

myo, myotome; ne, neural tube; np, nasal 

pit; nt, notochord; ot, otic vesicle; pd, 

pronephric duct; pb, pectoral fin bud; tel, 

telencephalon; y, yolk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The blastoderm covers almost the entire extent of the yolk and the 

yolk sphere remains as the yolk plug at the site of blastopore closure. 

Involution continues until the blastoderm completely closes the 

yolk plug. 

 

 

3.2 | Organogenesis period 

3.2.1 | Stage 16 (bud) 

The rudimentary optic vesicles appear lateral to the anteriormost part 

of the neural tube (Figure 4). The first 5–10 pairs of somites emerge 

during this stage, but the precise number is hard to discern by eye. 

The blastopore is entirely closed. 

 

 

3.2.2 | Stage 17 (optic vesicle formation) 

The optic vesicles are well-defined, but the lenses are not yet present. 

The dorsal neural furrow is noticeably distinguished. There are 24–28 

pairs of somites. 

 

 

3.2.3 | Stage 18 (lens formation) 

The lenses and the otic vesicles begin to form. The neural tube begins 

to differentiate into distinct forebrain, midbrain, and hindbrain 

domains. The nasal pits are visible in the anteriormost part of the for- 

ming telencephalon. The forming pericardial cavity is visible ventral to 

3.2.4 | Stage 19 (pigmented eye) 

The first melanocytes are present on the dorsal surface of the 

optic cups, and first several melanocytes occupy the lateral wall of 

rhombencephalon, especially around the otic vesicles. The otic 

vesicle and pineal gland are easily visible. The neural tube is sub- 

divided into the telencephalon, diencephalon, mesencephalon, and 

rhombencephalon. The mesencephalon is particularly widened lat- 

erally. The heart in the pericardial cavity exhibits regular contrac- 

tions. The embryo elongates, primarily, in the caudal region. 

At least 40 pairs of somites, including 10 at the postcloacal level, 

are present. 

 

3.2.5 | Stage 20 (body pigment) 

The embryo covers approximately three quarters of the yolk sphere. 

The lens placodes are pronounced, and the eyes exhibit darker pig- 

mentation in the dorsal optic cup. The brain continues to grow and 

differentiate. The primordium of the future cement glands is visible 

anterior to the eyes. Melanocytes sparsely occupy the medial trunk 

region. The anlage of the pectoral fin bud begins to form. Twitching of 

the trunk muscles is apparent at this stage. 

 

3.2.6 | Stage 21 (full overgrowth) 

The embryo covers the entire yolk sphere, and the tip of the tail 

extends to the anteriormost part of the developing head. The head 

becomes free of yolk (Figure 5a). The anlage of the tubular heart is 
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FIG U R E 6 The cement glands of the northern pike. (a) Magnified 

view of the head region at stage 22. (b) SEM image of the head region 

at stage 22. Black dotted line marks eye primordium. (c) Magnified 

view of the head region at stage 23. (d and f) Mucus-secreting cells 

detected via PAS staining (pink color). (d) Lateral view. (f) Ventral 

view. (e) SEM image of cement glands at stage 24 (ventral view). 

White dotted line mark cement glands. Asterisks mark lens. e, eye 

primordium; np, nasal pits; t, tail 

 

 

(Figure 5c). Melanocytes cover the posterior three-quarters of the 

embryo and pigment cells cover two-thirds of the eyecups. Pectoral 

fin buds are easily visible lateral to the fourth or fifth pair of somites 

and are filled with mesenchymal cells (Figure 5e) that will form the 

girdle cartilages (Figure 8). Histological examination confirms the pres- 

ence of a pair of nasal cement glands (Figure 5a). The notochord is 

vacuolized (Figure 5d) and branchial arches are well distinguished at 

the histological level (Figure 5d,f). The median fin fold can be recog- 

nized in the trunk region (Figure 5e). 

 

 

3.2.7 | Stage 22 (early prehatching) 

Melanocytes cover the entire embryo, including the tail. The colora- 

tion of the eyes is darker than at the previous stage. The tip of the tail 

extends over the head to the mid of the eye. The cement glands are 

evident anteroventral to the eye (Figure 6a,b). 

 

 

3.2.8 | Stage 23 (late prehatching) 

Melanocytes increase in density and size to cover almost the entire 

yolk sphere. The tip of the tail extends over the head to the posterior 

of the eyes. The cement glands become wider (Figure 6c) and mucus- 

secreting cells start to secrete mucus (Figure 6d). 

 

 

3.3 | Hatching and posthatching period 

3.3.1 | Stage 24 (hatching) 

Most of the larvae have hatched by this stage (Figure 7). The yolk is 

still oblong. The standard length (SL) of hatching larvae is approxi- 

mately 8.3 mm (Table 1). Most larvae hatch head first, but some hatch 

tail first. The pair of cement glands occupies the ventral head 

(Figure 6e), and their mucus-secreting cells are fully functional 

(Figure 6f). The first well-developed cartilage is associated with the 

pectoral girdle. At the same time, the first viscerocranial element, the 

hyosymplectic, begins to emerge anterior to the notochord but it is 

not yet well-defined (Figure 8). The mouth is still not open (Figure 9b– 

d). In the eyes, it is possible to distinguish retinal pigment epithelium 

and the outer nuclear layer (Figure 9a,b). The fin fold is formed primar- 

ily by epithelial cells (Figure 9e,f). The pronephric ducts are located 

dorsolateral to the intestine, in the mid-trunk region (Figure 9f). 

 

 

3.3.2 | Stage 25 (the opening of the mouth) 

The mouth is open in most larvae (Figure 10c,d) and their SL is 

approximately 8.6 mm (Table 1). Cement glands are still fully func- 

tional (Figure 10a). Trabecular condensations (Figure 10c) and bran- 

chial arches (Figure 10f) are noticeable only at the histological 

level. Meckel's cartilage and the quadrate appear in the 

viscerocranium, and the cleithrum is present as thin cartilage 

(Figure 8). Two additional layers in the eyes, the ganglion cell layer 

and the inner plexiform layer, start to emerge (Figure 10b). The 

swim bladder, situated posterior to the end of the pectoral fins, is 

visible in horizontal sections (Figure 10e). The first otoliths are pre- 

sent (Figure 10e). 

 

 

3.3.3 | Stage 26 (protruding mouth) 

The mouth protrudes anteriorly, and the lower jaw extends 

(Figure 7). The yolk ball is reduced in size compared to the previous 

stage. The tubular heart is located in the pericardial cavity at the 

anterior aspect of the yolk (Figure 7). The eyes are fully pigmented. 

Individual melanophores occupy the dorsal part of the body but not 

the ventral part, where the pigmented lateral stripe forms (Figure 7). 

The SL is approximately 9.7 mm (Table 1). The development of the 

neurocranium starts with the trabeculae cranii and the otic capsules 

(Figure 8). The branchial arches appear in the posterior part of the 

viscerocranium (Figure 8). 
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FIG U R E 7 Hatching and posthatching period. Each stage represents the lateral view. Note the development of the larval pigmentation 

pattern. Scale bars are 1 mm and 2 mm (stage 31). White arrowhead marks mouth position. af, anal fin; df, dorsal fin; pc, pericardial cavity; y, yolk 

 

 

 

3.3.4 | Stage 27 (first bone) 

The SL is approximately 10.3 mm (Table 1). The head becomes straight, 

and the jaws have almost extended to their final position (Figure 7). The 

development of the neurocranium continues with the formation of the 

ethmoid plate (Figure 8). The preformed nasal capsules are evident in 

the rostral area (Figure 8). Ceratohyal cartilage appears in the lower jaw 

and the ceratobranchial components of gill arches 1–4 form obliquely in 

relation to the anteroposterior axis (Figure 8). The cleithrum is the first 

ossified structure in the developing embryo (Figure 11). 

 

3.3.5 | Stage 28 (first teeth) 

The SL is approximately 12.0 mm (Table 1). Yolk abundance is fur- 

ther reduced. The jaws have reached their terminal position, 

 

coincident with active oral feeding. The snout takes on its charac- 

teristic duck-billed appearance (Figure 7). The hyomandibula and 

pterygoid process of quadrate are present as cartilaginous ele- 

ments (Figure 8). Also present at this stage are the interhyale and 

first epibranchial elements (Figure 8). A single basibranchial carti- 

lage in the ventral midline is encircled by hypobranchials 1–3 

(Figure 8). Ceratobranchial 5 is not yet pronounced but can be 

detected by Alcian Blue staining (Figure 8). The parasphenoid and 

maxilla begin to ossify (Figure 11). The oral teeth extend from the 

dentary, palatines and vomers (Figure 11). The pharyngeal teeth 

are visible as tooth plates anterior to the forming operculum 

(Figure 11). An aggregation of chondrocytes is present in the for- 

ming caudal fin, where the hypural cartilage will form at a later 

stage (Figure 8). 

 

3.3.6 | Stage 29 (caudal fin cartilages) 

The SL is approximately 13.7 mm (Table 1) and the yolk is almost 

absorbed (Figure 7). The hyomandibula, ceratohyal, and ceratobranchial 

elements begin to ossify (Figure 11). In the lower jaw, the small cor- 

onoid process is recognizable as a widened element of Meckel's carti- 

lage (Figure 8). The hypohyal is a small paired element located at the 

anterior edge of the basibranchial (Figure 8). A single, small 

branchiostegal is present ventral to the operculum (Figure 11). The 

post-temporal appears as a thin elongate element dorsal to the opercu- 

lum (Figure 11). Two hypurals and parhypural plate cartilages appear in 

the forming caudal fin (Figure 8). 
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FIG U R E 8 Chondrogenesis of craniofacial cartilages and caudal complex cartilages revealed by Alcian Blue staining. Lateral and ventral 

views of the skull, and lateral view of the caudal fin are shown. Note that the first detectable cartilaginous element in the head is 

hyosymplectic. Caudal fin develops rather later during the development. Black arrow marks almost enclosed auditory capsule. ba, branchial 

arches; bb, basibranchial; bh, basihyal; cb, ceratobranchials; ch, ceratohyal; cl, cleithrum; cp, coronoid process; ep, epibranchial; etp, 

ethmoid plate; hh, hypohyal; hm, hyomandibula; hb, hypobranchial; hea, hemal vertebral arch; hp, hypural; hs, hyosymplectic; ih, interhyal; 

lon, lamina orbitonasalis; Mc, Meckel's cartilage; na, neural vertebral arch; nc, nasal capsule; ot, otic capsule; pa, parapophyses; pf, pectoral 

fin; php, parhypural; pq, palatoquadrate; ptp, pterygoid process of quadrate; q, quadrate; tr, trabeculae cranii 
 

3.3.7 | Stage 30 (yolk absorbed) 

The SL is approximately 15.0 mm (Table 1), and the yolk is completely 

absorbed. Larvae exhibit a typical ambush predator body plan (Figure 7). 

The coronoid process of the Meckel's cartilage is well-formed (Figure 8). 

The sides of the ethmoid plate are raised to the lamina orbitonasalis, which 

represents the border between nasal and orbital regions (Figure 8). The 

basihyal appears as an hourglass-shaped element anteriorly to the 

basibranchial in the gill arch skeleton (Figure 8). The auditory capsule is 

almost enclosed. The parapophyses appear dorsal to the notochord and 

posterior to the head (Figure 8). The caudal fin has four hypurals I-IV and 

one parahypural (Figure 8). Furthermore, the neural and hemal vertebral 

arches become visible in the caudal part of the axial skeleton (Figure 8). 

 

 

3.3.8 | Stage 31 (larva) 

The SL is at least 18.9 mm (Table 1). The non-paired anal and dorsal fins 

are almost fully formed, and the rest of the fin fold is progressively 

regress (Figure 7). The caudal fin has a three-lobed shape (Figure 7). 

The skull elements are considerably more ossified than at the previous 

stage. The angulare, mesethmoid, palatine, ceratohyal, interopercle, 

subopercle, and preopercle are clearly stained with Alizarin Red and cal- 

cein (Figure 11). The first dermatocranial elements, the frontal and lacri- 

mal elements, appear (Figure 11). 

 

3.4 | Developmental timing under different 

temperature regimes 

The effects of different temperatures on developmental timing in 

the northern pike are summarized in Figure 12. The estimated 

average heat necessary to reach developmental stage (in “day- 

degrees”) is for: 1-cell, 0.54; 4-cell, 1.72; 8-cell, 1.92; 32-cell, 3.55; 

128-cell, 6.38; 512-cell, 6.65; 1,000-cell, 10; germ ring, 14.52; 

embryonic shield, 20.52; 50–60% epiboly, 23.05; 85% epiboly, 

30.62; optic vesicle, 31.76; lens, 39.23; body pigment, 41.30; full 

overgrowth, 50.15; early prehatching, 56.18; late  prehatching, 
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FIG U R E 9 Histological sections of 

the hatching larva stage. The dashed lines 

represent locations of histological 

sections. (a–f) All images represent 

transversal sections. ao, dorsal aorta; 

c. hb, the cavity of hindbrain; cg, cement 

gland; dm. ff, dorsal median fin fold; hb, 

hindbrain; int, intestine; l, lens; mes, 

mesencephalon; mo, mouth; myo, 

myotome; ne, neural tube; np, nasal pit; 

nt, notochord; onl, outer nuclear layer; ot, 

otic vesicle; pnd, pronephric duct; pf, 

pectoral fin; ph, pharynx; rpe, retinal 

pigment epithelium; tel, telencephalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG U R E 10 Histological sections of 

hatching larva with an open mouth. The 

dashed lines represent locations of 

histological sections. (a–d) Images 

represent transversal sections. (e–f) 

Images represent horizontal sections. at, 

atrium; ba, branchial arch; c. hb, the cavity 

of hindbrain; cg, cement gland; dien, 

diencephalon; gcl, ganglion cell layer; ha, 

hyoid arch; hb, hindbrain; hs, 

hyosymplectic; ipl, inner plexiform layer; 

int, intestine; l, lens; mes, mesencephalon; 

myo, myotome; n. opt, nervus opticus; np, 

nasal pits; nt, notochord; onl, outer 

nuclear layer; op, opercle; ot, otic vesicle; 

otol, otolith; pf, pectoral fin; ph, pharynx; 

rpe, retinal pigment epithelium; sb, swim 

bladder; tel, telencephalon; tr, trabecula; 

v, ventricle; y, yolk 
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56.94; hatching, 67.46. Incubation at higher temperatures results in 

accelerated development, compared to lower temperatures within 

the examined range (9–14 
o
C). The data also show that decreas- 

ing/increasing the incubation temperature allows for fine-tuning of 

the timing of various developmental stages. For example, the 2.5 

“day-degrees” required for the transition to 50–60% epiboly from 

the Embryonic shield stage can be reached in 5.5 hr at 14 
o
C or 

10.5 hr at 9 
o
C. It should be noted that temperature within 9–14 

o
C 

range did not have any obvious effect on the incidence of develop- 

mental abnormalities. 

4 | DISCUSSION  

 

The northern pike is a fish species of considerable interest to aquacul- 

ture and fisheries across the northern hemisphere (Nilsson et al., 

2008), but also emerging as an experimentally-tractable model system 

for addressing questions of ecology and evolution (Forsman et al., 

2015). However, the notable absence of a comprehensive develop- 

mental staging table has limited the use of the northern pike. Here, 

we provide a description of embryonic and larval stages that, together 

with the already available genomic and transcriptomic  resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG U R E 11 Ossification 

progress of craniofacial skeleton 

revealed by Alizarin Red and 

calcein staining. Each stage is 

shown as lateral, ventral and 

dorsal views. Note the 

complementarity of these two 

staining methods. White 

arrowheads mark the first teeth. 

ang, angular; bb, basibranchial; 

brst, branchiostegal; cb, 

ceratobranchial; ch, ceratohyal; cl, 

cleithrum; den, dentary; fn, 

frontal; hm, hyomandibula; ip, 

interopercle; lac, lacrimale; mx, 

maxilla; mh, mesethmoid; op, 

opercle; otol, otoliths; pal, 

palatine; pal t, palatal teeth; ph t, 

pharyngeal teeth; pop, 

preopercle; prsp, parasphenoid; 

ptm, post-temporal; v, vomer; v t, 

vomer teeth 

POSPISILOVA ET AL. 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG U R E 11 Continued 

 

 

 

(Rondeau et al., 2014; Sanger & Rajakumar, 2018), lays a strong foun- 

dation for the wider adoption of this powerful research organism. The 

present study provides the first reliable staging table of the northern 

pike, from the one-cell stage to the first dermal bones of free- 

swimming juveniles, supplemented with histological details of embry- 

onic tissues (summarized in Table 2, Figures 13 and 14). 

The northern pike differs from conventional model teleosts 

(medaka and zebrafish) with respect to several embryonic traits, includ- 

ing cell cleavage, melanophore pattern, prominent cement glands, 

chondrification pattern, and tooth development. The first noticeable 

difference between model teleosts and pike is in a third cleavage that is 

irregular in size and shape (stage 3) and does not form two proper rows 

of blastomeres (Iwamatsu, 2004; Kimmel et al., 1995). However, a simi- 

lar pattern of unequal blastomere cleavage was described in the sister 

species muskellunge (E. masquinongy; Galat, 1973) and the Atlantic 

 

wolffish (Anarchichas lupus) during the formation of the first two blasto- 

meres (Pavlov, Dzerzhinsky,& Radzikhovskaya, 1992). In general, asym- 

metrical cleavage of the first blastomeres is usually associated with 

decreased egg viability, and thus many embryos terminate prematurely 

(Valdebenito et al., 2012; von Westernhagen, 1988). Even though pike 

eggs and embryos were kept in optimal conditions in this study, irregu- 

lar blastomeres were still observed in all embryos. Moreover, embryos 

displayed high survival and hatching rates. Thus, the unequal blasto- 

meres from the third cleavage onwards appear to be a bona fide fea- 

ture of pike development. 

The pigmented pattern of the northern pike is different from 

model teleosts such as zebrafish (Kimmel et al., 1995). Specifically, the 

prominent dorsal and ventral pigmented stripes typical of zebrafish 

are absent in pike. The first pigmentation becomes evident along the 

dorsal part of the eye primordia. The first detectable melanophores of 
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TA BL E 2 (Continued) 

93 hpf 17 Optic vesicle The optic vesicles are well-defined, but the 

lenses are not yet present; 24–28 pairs of somites 

5 dpf 96 hpf 18 Lens The lenses and the otic vesicles formation; 

    differentiation of fore-, mid-, and hindbrain; 

pericardial cavity visible; nasal pits; free tail 

 117 hpf 19 Pigmented eye The first melanocytes formation; beating heart; 

the neural tube partition into the telen-, dien-, 

mesen-, and rhombencephalon; more than 

40 somites 

6 dpf 123 hpf 20 Body pigment The lens placodes visible; contractions of trunk 

muscles; anlage of the pectoral fin bud 

 138 hpf 21 Full overgrowth The head becomes free of yolk; anlage of the 

tubular heart is visible; the rudiment of the 

median fin fold 

8 dpf 174 hpf 23 Late prehatching The tip of the tail extends to the posterior of the eye; 

mucus-secreting cells are active 

Hatching and 

posthatching 

8–9 dpf 24 Hatching The first cartilage in the pectoral girdle and 

hyosymplectic cartilage; the mouth still closed 

 10 dpf 25 Opening mouth The mouth is open; cartilaginous Meckel's cartilage, 

quadrate and cleithrum; first otoliths 

12 dpf 27 First bone The jaws almost in the final position; formation of 

cartilage of ethmoid plate, nasal capsules, 

ceratohyal and ceratobranchial; the first ossification 

of cleithrum 

 

24 dpf 29 Caudal fin cartilage The yolk almost absorbed; ossification of 

hyomandibula, ceratohyal and ceratobranchials; 

cartilages in caudal fin: two hypurals and parhypural 

 

38 dpf 31 Larva The anal and the dorsal fin almost formed; the caudal 

fin has a 3-lobed shape; the first dermatocranial 

elements of frontals and lacrimals 
 

 

 

the body occupy the lateral part of the rhombencephalon around the 

otic capsule, and some melanophores begin to cluster on the yolk 

sphere as in medaka (Iwamatsu, 2004). The first forming stripe is 

noticeable ventral to the well-developed otic capsule and grows until 

the larval period. Thus, pike has only one pigmented stripe that 

occupies the ventral part of the body. At hatching, melanophores 

cover over 80% of the pike's yolk sac and are more pigmented than in 

the muskellunge (Cooper, 2016). 

 

Immediately after hatching, pike larvae attach in a vertical posi- 

tion to variable substrates using their adhesive organs, the cement 

glands. These larval organs are chiefly well-known from amphibians 

(Nokhbatolfoghahai & Downie, 2008) and lungfishes (Kerr, 1900), 

but, they are also present in many actinopterygians, for example, 

bichirs (Polypterus senegalus; Budgett, 1907), mexican tetra (Astyanax 

mexicanus; Pottin, Hyacinthe, & Retaux, 2010), tilapia (Tilapia mariae; 

Arnold, Kriesten, & Peters, 1968), and African pike (Hepsetus odoe; 

17 dpf 28 First teeth Active oral feeding; the first teeth on dentary, 

palatines, vomers and pharyngobranchials; 

cartilaginous hyomandibula, pterygoid process of 

quadrate and epibranchials, hypural precartilage 

in tail; ossification of maxilla and parasphenoid 

30 dpf 30 Yolk absorbed Yolk is completely absorbed; Lamina orbitonasalis 

formation; closing of auditory capsule; neural and 

hemal arches of vertebrae in the caudal part of the 

axial skeleton 

Period 

Approximate 

dpf/hpf (12 
o
C) Stage ID Name Description 

7 dpf 156 hpf 22 Early prehatching The tip of the tail extends to the mid of the eye; 

the cement glands are visible 

10–11 dpf 26 Protruding mouth The eyes are fully pigmented; cartilage formation of 

trabeculae cranii, the otic capsules, and the 

branchial arches 



 

 
 

 

FIG U R E 13 Developmental table of the northern pike. Summary of the most important steps of the embryonic and larval development at 

12 
o
C. The timescale is given in hours (h) and days (d) 

 

Merron, Holden, & Bruton, 1990). The cement glands of teleostean 

larvae vary in pattern, numbers, size, and developmental origin 

(Arnold et al., 1968; Minarik et al., 2017; Pottin et al., 2010). The 

northern pike has paired cement glands that form dorsal to the 

mouth opening in the rostronasal region and have a markedly sculp- 

tured surface of epidermal grooves and folds that contain adhesive 

cells secreting sticky mucus (Braum, Peters, & Stolz, 1996). However, 

these larval organs are not observed in zebrafish and medaka. Thus, 

the northern pike could represent another ideal model for investigat- 

ing origins of adhesive organs. 

In all vertebrates, the process of chondrification first becomes 

apparent around the notochord (Goodrich, 1931). The first cartilagi- 

nous element, the pectoral girdle, starts to form immediately after 

hatching in pike and not at the time of chondrification as in other fish 

species (e.g., de Beer, 1937, Podrabsky et al., 2017). Unlike most tele- 

osts, the trabeculae and parachordals begin to chondrify in pike after 

the visceral arch skeleton (Meckel's cartilage, quadrate, cartilaginous 

elements of the hyoid arch). Such a pattern of chondrification has thus 

far only been described in the whiting (Merlangius merlangus; de Beer, 

1937). According to Cooper (2016), the mouth opening coincides with 

the formation of two large teeth at the edge of the vomer. However, 

we did not identify any such structures at mouth opening stage (stage 

25). At stage 28, the first oral teeth are evident on the dentary, 

palatines and vomers and the first pharyngeal teeth are visible on the 

pharyngeal arches. Adult dentition of pikes is characterized by many 

teeth of various sizes and shapes present throughout the entire oro- 

pharyngeal region, in contrast to the teeth of zebrafish, which are 

restricted to the fifth branchial arch (e.g., Berkovitz & Shellis, 2017). 

Therefore, the pike also represents a powerful model system for 

studying tooth development. 

Traditional “model organisms” represent only a small fraction of the 

Earth's biodiversity, and, yet, our understanding of how the world works 

is largely based on them. Nevertheless, insights arising from their use in 

research constitute the core of our biological knowledge. In recent years, 

a wide range of non-traditional organisms have been developed as model 

systems for evo-devo research (Braasch et al., 2014). These animals 

provide novel and important evolutionary insights when used in the 

appropriate comparative context (Sanger & Rajakumar, 2018). One such 

organism, the northern pike, has several distinct advantages associated 

with it, for example, a large number of eggs that are three times larger 

than those of zebrafish and therefore amenable to experimental manipu- 

lations (e.g., fate-mapping or transplantation of small groups of cells), 

controlled spawning, a broad range of suitable incubation temperatures, 

numerous teeth around the whole oropharyngeal region, and an ambush 

predator body plan. Additionally, for all of these reasons, we assume that 

the staging table presented here, together with the high-quality genome 
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FIG U R E 14 Line drawings of 

described stages in the development of 

the northern pike. Each prehatching stage 

contains a dorsal or animal pole view of 

the embryo at the top and a lateral view 

of the embryo at the bottom. Posthaching 

stages are shown from the lateral view 
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FIG U R E 14 Continued 
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and transcriptome assemblies recently made available to the research 

community (Rondeau et al., 2014; Zerbino et al., 2018), will establish the 

northern pike as powerful new model system for evo-devo research. 
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6. Shrnutí a závěr 

V průběhu doktorského studia jsem se s dalšími členy týmu Dr. Roberta Černého 

podílel na etablování celkem čtyř zástupců paprskoploutvých ryb jakožto nových 

modelových druhů pro studium různých aspektů embryonální morfogeneze hlavy 

obratlovců. Díky spolupráci s kolegy z VURH ve Vodňanech (Dr. Pšenička a jeho tým, 

a Dr. Gela) a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Dr. Rodrigueze, Villahermosa, 

Mexiko) se podařilo vytvořit světově unikátní srovnávací embryonální a larvální 

materiál všech hlavních skupin bazálních recentních ryb – bichirů, jeseterů a kostlínů 

(obr. 1; Článek I). Navíc díky spolupráci s komerční líhní (Ing. Holcman, Rybářství 

Litomyšl s.r.o.) jsem v laboratoři R. Černého zavedl další modelový druh, a to zástupce 

korunové skupiny paprskoploutvých ryb, štiku obecnou (Článek III). Pro všechny 

výše zmíněné modelové organismy jsme s kolegy optimalizovali odchov v laboratorních 

podmínkách a protokoly všech použitých technik (viz metodika). Pro úspěšné 

etablování nových modelových organismů je zásadní disponovat genomem daného 

druhu nebo alespoň transkriptomem, neboť tato data pak slouží jako výchozí platforma 

pro další experimenty, jako jsou ISH či CRISPR/Cas9. Z toho důvodu jsem strávil dva 

měsíce v laboratoři prof. Ahlberga – pod vedením Dr. Haitina (Uppsala University, 

Švédsko), kde jsem získal potřebné znalosti jak vytvářet de novo transkriptomy bez 

referenčního genomu (viz metodika 7.6). Díky tomu se mi podařilo připravit 

transkriptomy všech třech bazálních ryb ze dvou různých vývojových stádií a tato 

bioinformatická data jsou nyní rutinně využívána v laboratoři školitele například pro 

syntézu anti-mRNA sond na analýzy genové exprese. Celkově jsem připravil, v 

některých případech ve spolupráci s kolegou Dr. Fabianem a Dr. Jandzikem, okolo 

dvou set klonů pro syntézu anti-mRNA prób, které jsou využívány pro různé projekty 

v laboratoři školitele. V neposlední řadě se podařilo taktéž využít transkriptomatická 

data, se zásadním přispěním Dr. Jandzika, pro syntézu gRNA a etablovat CRISPR/Cas9 

techniku pro funkční analýzy různých vývojových aspektů (viz kapitola 4.4). 

V předkládané dizertační práci byly pomocí několika metodických přístupů 

detailně analyzovány buňky HNL od jejich vzniku až po jejich první kondenzace v 

kontextu rané kraniogeneze u čtyř zástupců paprskoploutvých ryb – bichira, jestera, 

kostlína a štiky (obr. 5). Vznik a migrace HNL je u všech obratlovců považována za 



59  

velmi stereotypní, nicméně předkládaná práce jasně ukazuje, že migrace HNL není 

zcela tak konzervativní, jak je v literatuře běžně uváděno (obr. 5). 

 

Obr. 5: Schéma srovnání vzniku a migrace HNL studovaných druhů ryb a 

klasických modelových organismů. Horní dva řádky demonstrují dorzální pohled a 

spodní řádek laterální pohled. Odstíny červené v prvních dvou řádcích reprezentují 

jednotlivé proudy HNL. Žlutá barva označuje faryngeální entoderm. Tečkovaný čtverec 

vymezuje studované druhy ryb. 

 
Podařilo se mi identifikovat unikátní morfogenezi H proudu HNL bichira, který 

překvapivě emigruje jako první proud HNL, a to již v průběhu velmi rané neurulace a 

posléze tvoří většinu mezenchymu původu HNL ve vyvíjející se hlavě bichira (Článek 

II). Žádná podobná aberace v migraci HNL u obratlovců nebyla doposud popsána, a 

navíc u bichira je tato unikátní morfogeneze H proudu HNL vývojově spojena s velmi 

urychleným vývojem celé hyoidní domény, se kterou jsou asociovány unikátní hyoidní 

vnější žábry bichira (Článek II). Velmi podobný pattern vzniku a migrace H proudu 

HNL jsem popsal i u kostlína a štiky. Morfogeneze celé hyoidní domény kostlína se zdá 

být velmi podobná situaci popsané u bichira (srov. Článek II a obr. VIII-X), nicméně 

v tomto případě heterochronie této hyoidní domény souvisí s  vývojem  mohutného  

operkula  (obr. VIII),  které zřejmě slouží jako přídatný 
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dýchací orgán larvám kostlínů (viz kapitola 4.3). Naopak u štiky se zdá, že zrychlený H 

proud HNL vývojově souvisí s ranou morfogenezí chrupavčitého elementu 

hyosymplectic, jenž se podílí na závěsu čelistí tohoto vrcholového predátora, u kterého 

se překvapivě vyvíjejí jako první element chondrokrania (Článek III; obr. VIII). 

Posledním studovaným druhem v této práci byl jester, u kterého jsem zjistil přítomnost 

unikátní fúzované populace H a B pre-proudu v tzv. hyo-branchiální populaci (obr. 

IV, VII, XI), která je teprve v pozdější fázi vývoje separována do individuálních 

proudů. Nicméně význam této aberace v migraci HNL u jesetera se zatím nepodařilo 

objasnit. Během řešení předkládané práce se také ukázalo, jakou zásadní roli hraje 

entoderm v patternování HNL a především pak jeho nejpřednější doména tzv. 

předústní střevo (POG) (Článek I). Z tohoto důvodu byly připraveny i anti-mRNA 

próby související s faryngogenezí sensu lato, které posloužily k lepšímu pochopení 

morfogeneze i této přední entodermální hlavové domény (Článek I). Ze získaných dat 

se zdá, že POG je klíčovým signalizačně-interakčním centrem pro migrující buňky TRI 

proudu u bazálních linií paprskoploutvých ryb (obr. XXI). Právě interakce mezi POG 

a buňkami TRI proudu by mohla být důležitá pro morfogenezi předního 

chondrokrania. Pro rozřešení této otázky jsme se s kolegy pokusili inhibovat migraci 

buněk anteriorní HNL a taktéž i morfogenezi POG. Pomocí CRISPR/Cas9 mutageneze 

genu Shh se podařilo částečně inhibovat morfogenezi POG, což se projevilo na 

deficienci exprese v některých subpopulacích TRI proudu (obr. XXVII). Nicméně tyto 

mutantní jedince se bohužel nepodařilo odchovat do potřebného stádia s vyvinutým 

chondrokraniem, což by napomohlo osvětlit vliv POG na chondrogenezi. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné se v budoucnu zaměřit na mutagenezi genů méně pleiotropních 

a více specifických pro morfogenezi POG, jako je například gen FoxE4 (Článek I). 

Tato práce ukázala, že vznik a migrace HNL není tak stereotypní, jak je u 

obratlovců obecně uváděno. Zásadním přínosem této práce je také unikátní snaha 

nalezené aberace HNL vysvětlit v kontextu celé kraniogeneze (kupř. Článek II). Ze 

získaných dat se navíc zdá, že popsané patrnosti migrace HNL včetně zásadní 

heterochronie H proudu (obr. 5) mohou být společnou charakteristikou všech 

paprskoploutvých ryb, tvořících přibližně 50 % všech dnes žijících obratlovců. 
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7. Materiál a metody 

7.1 Embryonální a larvální materiál studovaných druhů a jeho odchov 

V průběhu řešení tohoto projektu byl studován embryonální a larvální materiál 

několika zástupců paprskoploutvých ryb. Konkrétně se jednalo o zástupce 

nejbazálnější recentní linie paprskoploutvých ryb, bichira senegalského (Polypterus 

senegalus Cuvier, 1829), dále pak o dva zástupce ne-kostnatých ryb (angl. non-

Teleostei), a to konkrétně jesetera malého (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) a 

kostlína mexického (Atractosteus tropicus Gill, 1863). Posledním studovaným druhem 

byla štika obecná (Esox lucius Linnaeus, 1758), která již fylogeneticky patří do nadřádu 

Kostnatí (Teleostei), tedy do skupiny s největším počtem druhů paprskoploutvých ryb 

(obr. 1). 

Vzácný embryonální materiál bichira byl získán díky dobře etablovaným 

odchovným skupinám v laboratorních chovech školitele na katedře Zoologie PřF UK. 

Embryonální materiál zbývajících studovaných druhů byl získán díky spolupráci s 

několika pracovišti, a to konkrétně jeseter z VÚRH ve Vodňanech, kostlín z 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco v mexické Villahermose a štika z Rybářství 

Litomyšl s.r.o. Veškerá manipulace se studovanými druhy byla prováděna dle 

“Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely”. 

Odchov embryí a larev jesetera byl zajištěn pomocí odchovných nádržích (obr. 

6A) s E2 Pen/Strep médiem (Brand et al., 2002). Pro odchov štik byla sestavena 

aparatura s průtočným systém (“Stundl-Miller Entwicklungsflasche”), díky čemuž bylo 

dosaženo vyššího přežívání v laboratorních podmínkách a část embryí byla odchována 

v Zugských lahvích umístěných na líhni v Litomyšli (obr. 6B). V případě bichira a 

kostlína byl odchov zajištěn v laboratorních elementkách s odstátou a vytemperovanou 

vodou z nádrží s dospělci. Jednotlivá vývojová stádia byla určována dle dostupných 

vývojových tabulek: bichira senegalského (Diedhiou and Bartsch, 2009), jesetera 

malého (Dettlaff et al., 1993) a kostlína skvrnitého (Lepissosteus osseus) (Long and 

Ballard, 2001). Z důvodu absence detailní informace o jednotlivých vývojových stádiích 

štiky obecné byla pro potřeby řešení dizertační práce vytvořena první ucelená vývojová 

tabulka toho druhu (Článek III). 
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Obrázek 6: Odchovné nádrže pro jikry jesetera umístěné v laboratorních podmínkách 

(A) a Zugské lahve využívané pro odchov jiker štiky na líhni (B). 

 
 
7.2 Histologie a imunohistochemie 

Vzorky pro klasickou histologii byly po fixaci v 4% PFA/PBS zality do pryskyřice JB-4 

(Polysciences), dle protokolu uváděného výrobcem. Zpolymerizované bločky byly 

nařezány na 4-5 μm plátky na mikrotomu RM 2155 (Leica) a nabarveny pomocí 

AzureB/Eosinu (viz metodika Článek III). Pro zobrazení tkáňových a buněčných 

detailů genové exprese byly vybrané vzorky po in situ hybridizaci taktéž histologicky 

zpracovány. Kvůli vysokému obsahu žloutkových granulí, především u velmi raných 

vývojových stádií, byly vzorky zality do zálevací směsi připravené smícháním želatiny, 

albuminu a glutaraldehydu. Po zatuhnutí byly bločky přilepeny na řezací podložku 

pomocí vteřinového lepidla, nařezány na 50 μm na vibratomu VT1200 S (Leica) a 

obarveny pomocí DAPI pro vizualizaci buněčných jader (viz metodika Článek II). 

Vzorky pro imunohistochemické analýzy byly přes noc fixovány v 4% PFA/PBS 

při 4 °C. Následně byly dechorionovány, dehydratovány vzestupnou methanolovou 

(MetOH) řadou a uchovány ve 100% MetOH v -20 °C. Vzorky pro 

imunohistochemickou analýzu na řezech byly rehydratovány, zality do 1% agaru a 

nakrájeny na 40-50 μm na vibratomu VT1200 S (Leica). Následně byly řezy v Petriho 

misce obarveny dle Protokolu 1 (viz metodika Článek I). Při tzv. “whole-mount” 

značení byly vzorky barveny dle Protokolu 2. Pro vizualizaci různých buněčných typů a 

tkání bylo využíváno několikero primárních protilátek (Tabulka 1) a standardní 
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sekundární protilátky (Alexa Fluor 488 a 594; Invitrogen, Thermo Fisher Scientific 

Inc.). 

 
Protokol 1. Značení protilátkami na řezech 

Den 1. 

1.) PBS … 3 X 5 min 

2.) “Antibody dilution buffer” (DAKO) … 60 min RT 

3.) Primární protilátka … ON 4°C / 4 h RT 

4.) PBS … 3 X 5 min 

5.) “Antibody dilution buffer” (DAKO) … 60 min RT 

6.) Sekundární protilátka (1: 500) … 90 min RT 

7.) PBS … 3 X 5 min 

8.) Fluoroshield with DAPI 
 
 

 
Protokol 2. Whole-mount značení protilátkami 

Den 1. 

1.) Přefixování: MetOH –> Dent's fix. (MetOH/DMSO / 4/1) 

2.) Depigmentace: Dent's fix./30% H2O2 (2 : 1) … ON pod přímým světlem 

Den 2. 

3.) PBS/0.4% Triton … 3 X 20 min 

4.) “Antibody dilution buffer” (DAKO) … 60 min RT 

5.) Primární protilátka … ON RT 

Den 3. 

6.) PBS/0.4% Triton … 3 X 20 min 

7.) “Antibody dilution buffer” (DAKO) … 60 min RT 

8.) Sekundární protilátka (1: 500) … 5 h RT 

9.) PBS … 3 X 20 min 

10.) MetOH … 2 X 10 min 

11.) BenzylBenzoate/BenzylAlcohol (2:1) 
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Tabulka 1: Primární protilátky použité v dizertační práci 
 

Protilátka Koncentrace 

12/101 (AB531892; Dev. Stud. Hybridoma Bank) 1 : 1000 
 

anti-activated MAP kinase antibody (M8159; Sigma) 1 : 100 
 

anti-Sox9 (AB5535; Merck Millipore) 1 : 3000 
 

 
7.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Vzorky pro analýzy pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) byly fixovány do 

modifikovaného Karnovského fixativa dle Mitgutsch et al. (2008) minimálně 24 hodin. 

Následně byly vzorky několikrát promyty 0.1M PBS, dehydratovány vzestupnou 

ethanolovou (EtOH) řadou a umístěny do porézních kapslí s 30 μm póry (SPI 

Supplies). Kapsle se vzorky byly umístěny do aparatury CPD 030 (Bal-Tech), kde byly 

pomocí kapalného CO2 zcela vysušeny (metoda tzv. “Sušení pomocí kritického bodu 

CO2”). Takto upravené vzorky byly umístěny na nahřáté kovové terčíky s pryskyřící 

Tempfix (SPI Supplies). Finálním krokem přípravy vzorků pro SEM bylo pozlacení 

tenkou vrstvou v naprašovačce SCD 050 (Bal-Tech). Samotná obrazová dokumentace 

byla pořizována v elektronovém mikroskopu 6380 LV (JEOL) na servisním pracovišti 

elektronové mikroskopie PřF UK (https://web.natur.cuni.cz/~lem/). 

 
 

7.4 MicroCT analýzy a 3D rekonstrukce 

MicroCT scany použité v této dizertační práci byly pořízeny kolegou M.  Minaříkem a 

B. D. Metscherem. Úprava některých scanů a především pak 3D rekonstrukcí byla 

provedena na Paleontologickém oddělení PM (Národní Muzeum, Praha). 

Pro microCT scany byly použity vzorky fixované 4% PFA/PBS, které byly 

následně inkubovány v 1% roztoku kyseliny fosfowolframové (PTA) v 70% EtOH. 

Inkubace v tomto roztoku umožnila dosáhnout vysokého diferenciálního kontrastu 

měkkých  tkání  embrya  (Metscher, 2009), což se nejvíce projevilo například na 

anti-acetylated tubulin (T6793; Sigma) 1 : 1000 

anti-fibronectin (A0245; DAKO) 1 : 1000 

https://web.natur.cuni.cz/~lem/
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entodermální tkáni, která obsahuje velké množství žloutkových granulí (kupř. Článek 

I, Článek II). Takto ošetřené vzorky byly zality do 2.5% agaru uvnitř vhodného 

plastového obalu (závislé od velikosti vzorku), jako je např. pipetovací špička. V 

laboratoři B. D. Metschera byly vzorky snímány v tomografu MicroXCT (Xradia) na 

výsledné rozlišení 2-4 μm/voxel, analýzy na Paleontologickém oddělení PM byly 

prováděny na microCT SkyScan 1172 (Bruker). Rekonstrukce pořízených sérií 

tomografických řezů byla prováděna softwarem XMReconstructor (Xradia) a NRecon 

(Bruker). Finální 3D rekonstrukce tomografických řezů byla prováděna v softwaru 

Amira 5.3 a Avizo 9.1 (Thermo Fisher Scientific). 

 
7.5 Fate-mapping pomocí CM-DiI 

Pro analýzy odmigrovávajících a migrujících buněk NL bylo použito in vivo 

fluorescenční značení pomocí CM-DiI (Thermo Fisher Scientific). Fluorescenční 

značka byla injikována skleněnými kapilárami (50 μm; Drummond Microcaps) do 

primordií jednotlivých migračních proudů buněk NL (obr. IX). Místa vzniku 

jednotlivých proudů NL byla identifikována na základě exprese několika genů 

klíčových pro vznik NL, jako je např. Sox9 či FoxD3 (obr. IV). 

Embrya bichira a jesetera byla ve stádiu končící gastrulace dekapsulována z 

vaječných obalů, nicméně u jesetera byl odstraněn pouze svrchní vaječný obal a chorion 

zůstal na jikře, což výrazně zvýšilo přežívání a odhojení vpichu po injikaci. Následně 

byla embrya umístěna do Petriho misky s plastelínou, která usnadnila orientaci do 

vhodné polohy a uchycení vajíčka pro injikaci. Zásobní roztok CM-DiI byl zředěn (1 : 5 

s 10% roztokem sacharózy) a po dobu injikací byl uchováván v ultrazvukové lázni, která 

zabraňuje vzniku sraženin v injikačním směsi. K injikaci byl použit klasický ústní 

injikátor. Experimentálně ošetřená embrya byla udržována samostatně v tzv. “well-

plates” s E2 Pen/Strep médiem, které bylo každý den vyměňováno, čímž se předešlo 

nevyžádaným úhynům. Po dosažení žádoucího vývojového stádia bylo embryo 

anestetizováno MS-222 (Tricaine; Sigma), zafixováno roztokem 4% PFA/PBS a 

uchováno ve 4 °C bez přístupu světla. Část embryí byla v tzv. čase nula (T0), tedy v čase 

injikace, zafixována a histologicky analyzována pro ověření, zdali nedošlo k označení 

nežádoucí tkáně. 
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7.6 De novo složení transkriptomů pomocí TRINITY 

Z důvodu absence veřejně dostupných genomů či transkriptomů bazálních ryb 

(výjimkou je anotovaný genom kostlína skrvnitého, Lepisosteus oculatus), bylo klíčové 

připravit vlastní transkriptomy studovaných druhů, které by posléze posloužily jako 

výchozí platforma pro přípravu anti-mRNA sond. Genom a transkriptom štiky byl v 

nedávné době publikován (Rondeau et al., 2014; Zerbino et al., 2018) a byl tedy k 

dispozici i pro další analýzy. 

Embryonální a larvální materiál pro RNA analýzy byl zafixován do RNAlateru 

(Sigma) a uchován v -80 °C. Ze vzorků byla následně vyizolována RNA pomocí 

komerčně dostupného kitu RNeasy Mini Kit (Qiagen). Po změření koncentrací všech 

izolátů byly ty nejlepší odeslány na servisní pracoviště Laboratoře sekvenace DNA 

(BIOCEV; https://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-sekvenace-dna), kde 

byly připraveny TRUSeq mRNA knihovny pro de novo sekvenaci pomocí sekvenátoru 

Hiseq2500 (Illumina) na servisním pracovišti Genomics Core Facility EMBL 

(Heidelberg; https://www.embl.de/services/core_facilities/genecore/). Z každé knihovny bylo 

získáno přibližně okolo 30 mil. krátkých sekvencí (tzv. readů), jejichž kvalita byla 

vyhodnocena v softwaru FastQC 0.11.5 (Babraham Bioinformatics). Jak již bylo 

uvedeno, z důvodu absence genomů bylo nutné krátké sekvence de novo poskládat 

(angl. assembled), k čemuž byl využit program/algoritmus TRINITY (Grabherr et al., 

2011). Jelikož se jedná o velmi náročný proces na čas a výpočetní kapacitu, bylo využito 

služeb MetaCentra VO (CESNET; https://metavo.metacentrum.cz/). Pro každý de novo 

složený transkriptom byla vytvořena BLASTovací databáze, ve které se pomocí Bash 

(GNU) a referenčních sekvencí (nejčastěji z genomu kostlína) vyhledávaly zájmové 

sekvence. Z výsledků BLAST byly vytipované sekvence dohledány v “readech” 

jednotlivých transkriptomů pomocí softwarů TextWrangler 5.5.2 (Bare Bones 

Software) a upraveny v softwaru Geneious R11 (Biomatters, Inc.). Takto získané 

sekvence poté posloužily pro vytvoření aligmentu a navržení amplifikačních primerů. 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-sekvenace-dna
https://www.embl.de/services/core_facilities/genecore/
https://metavo.metacentrum.cz/
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7.7 Syntéza anti-mRNA sond pro ISH 

Z embryonálního materiálu zafixovaného v RNAlateru byla vyizolována RNA, která 

byla tzv. reverzní transkripcí přepsána do cDNA pomocí komerčně dostupného kitu 

Superscript VILO cDNA Synthesis Kit (Invitrogen). Získaný templát poté posloužil pro 

PCR amplifikaci genových fragmentů pomocí navržených amplifikačních 

oligonukleotidů/primerů (Tabulka 2), které byly navrženy na základě sekvencí 

získaných ze sestavených transkriptomů (viz kap. 7.6) a ze sekvencí získaných z 

GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) a ENSEMBL 

(https://www.ensembl.org/index.html). 

Získané genové fragmenty byly přečištěny pomocí kitu Gel/PCR DNA 

Fragments Kit (Geneaid) a osekvenovány. Na základě výsledků z BLAST byly vybrané 

genové fragmenty zaklonovány pomocí pGEM-T-Easy Vector (Promega) dle Protokolu 

3. Pomocí PCR byla ověřena přítomnost požadovaného genového fragmentu a v 

případě pozitivních výsledků byla bakteriální kolonie namnožena v  50 ml LB Broth 

(Merck). Následující den byly z bakterií vyizolovány vektory pomocí GeneJET Plasmid 

Midiprep Kit (Thermo Scientific) a osekvenovány pro ověření orientace fragmentu. 

Následně byl vybraný vektor linearizován příslušným restrikčním enzymem (Tabulka 

3). Finálním krokem bylo přepsání anti-mRNA sondy z vektoru pomocí tzv. in vitro 

transkripce dle Protokolu 4. 

 
Tabulka 2: ISH sondy a sekvence příslušných amplifikačních primerů (5' -> 3') 

použitých v dizertační práci 

ISH próba F-primer R-primer 
 

AP2_At AACCCMAACGARGTGTTCTG ATGTTTTTKCKYTGGACTTG 

 

dHand2_At ATHAGCCAYCCAGAGATGTC TTTGAATTCCGCTTTGAAGG 

 

Dusp6_Ps GAKTCCTCSCATGTSGAGAC GDATCTGYTTRTACTTGAACTC 

dHand2_Ps (*) CAGGACTCAGAGCATCAACAG CTTTrGTTTTCTTGTCrTTGCTGC 

dHand2_El CTTACCTYATGGACATTCTG CAAATATCCAMTSTCCGTAG 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.ensembl.org/index.html
https://www.ensembl.org/index.html
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Fgf8_Ps CCTTCGAGGATGAGCTACCT ATGTAATATCCTGTTTCTGC 

FoxD3_Ps ARYAAGCCHAAAAACAGCCT TCGAACATRTCTTCDGACTG 

FoxD3_Ar GAYGTGGAYATCGAYGTGGT CTSARRAARCTVCCGTTGTC 

FoxD3_At ARYAAGCCHAAAAACAGCCT TCGAACATRTCTTCDGACTG 

FoxD3_El GAYGTGGAYATCGAYGTGGT CTSARRAARCTVCCGTTGTC 

FoxE4_Ar CCHGGSAARGGMAAYTACTGGAC TSAYDGRCTGRGWCTGRAAACA 

FoxE4_At TCHCCSACYGARGCYKCCAG ATRCTRAACATSCKRTGYTG 

Hoxa2_Ps CTGTCGGTGATDCATTTCAAAG ARCTYTGGGAHTCDCYATTG 

Krox20_Ps ATGGTCAATGTGGATATGAG AGGGCATGGAAAGGGCTTGC 

Krox20_Ar CAGACTTTCACCTACATGGG ATRTGBGTGGTRAGGTGGTC 

Krox20_At CAGACTTTCACCTACATGGG ATRTGBGTGGTRAGGTGGTC 

Krox20_El TTTCCCATCATCCCGGACTA ATGTGTCTGGTTAGCTCGTC 

Otx2_Ar TCCACCCCGGCCATCCCCAG ATTTAGGTGACACTATAGTAATC 

CAAGCAGTCGGAAGTGGGGT 

Otx2_At GCAGCAACAGCAGCAGCAGA ATTTAGGTGACACTATAGCAGTC 

TGCCGCCGAGTTGAA 

Ripply3_Ar AGATGCAATCCACGGGCTAC GTGGATTGTCGCTTGCACAG 

Snail1/2_Ps TACAGCGAACTGGAAAGCCA GAGCGGATGTGCATYTTCAG 

Sox9_Ps (*) CTCMGCTGCTCCGTYTTDATSTG TGGWSYYTGGTGCCBATGCCNGT 

Sox9_Ar GGCAGAACGAAGCTGAAGAC CATACTGGGAGCGTGTGATG 

Sox9_At CCAGTACCCTCACCTTCACA ATGACATCGCTGCTCAGCTC 

Sox9_El TTCAAGCTTTTCCACGTGCG ATCGTAGCCCTTCAGGACCT 
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Sox10_Ar GAKTACAAGTACCAGCCNCG GGNAGGTACTGGTCRAAYTC 

Sox10_At CTGTGGAGGCTTCTGAACGAGA GTGCAKGCTCTTGTAGTGCG 

Sox10_El TACAAGTACCAGCCACGYMG GGNAGGTACTGGTCRAAYTC 

Sox17_Ar GGACACTGTCAGTGGACAGA ATTTAGGTGACACTATAGCCTGC 

ATGTGCTGCACTCTA 

Twist1_Ar GAAAWGWTGCARGANGAATC TGVGATGYRGACATGGACCA 

Twist1_At GAAAWGWTGCARGANGAATC TGVGATGYRGACATGGACCA 

 

(*) Primery navržené D. Jandzikem 
 
 
 
 
 

Protokol 3, Klonování genových fragmentů pomocí pGEM-T-Easy vector 

1.) Příprava ligační směsi (viz protokol výrobce) 

2.) Ligace … 60 min RT 

3.) Ligační směs přidána k bakteriím DH5α … 20 min 4 °C 

4.) Teplotní šok 42 °C … 45 s 

5.) Zacelení bakterií … 2 min 4 °C 

6.) Vysetí na Petriho misky s živným médiem (*) …. ON 37 °C 
 
 

(*) LB Broth s bakteriologickým agarem, s rozetřenými 100 μl 0,1 M IPTG, 20 μl X-gal (50 mg.ml-1), 25 

μl amplicilinu (200 mg.ml-1) 



61  

Tabulka 3: Linearizace plazmidu 
 

Reagencie Objem (rekace 100 μl) [μl] 
 

BSA 1 
 

DNA plazmidu (10 μg) x 
 

Voda (deionizovaná) y 

 
2 h při 37 °C 

 
 
 
 
 
 

 
Protokol 4. In vitro transkripce (IVT) 

1.) IVT reakční směs (Tabulka 4) 

2.) Inhibice: 2 μl 0.2M EDTA + 2.5 μl 4M LiCl + 75 μl 96% EtOH ...ON -80 °C 

3.) Stočení (13 tis. rpm) … 15 min 4 °C 

4.) Odstátí supernatantu a promytí 50 μl v 75% EtOH 

5.) Stočení (13 tis. rpm) … 5 min 4 °C 

6.) Odstátí supernatantu a sušení … 5 min RT 

7.) Rozpuštění peletu v 50 μl deionizované vody … -80 °C 

Pufr restrikčního enzymu 10 

Restrikční enzym 10 
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Tabulka 4: Reakční směs pro IVT 
 

Reagencie Objem (reakce 20 μl) [μl] 
 

linearizovaný plazmid (1 μg) x 
 

DIG-NTP 2 
 

SP6/T7 transkriptáza 2 
 

 
 
 
 
 
 

 

7.8 Analýzy genové exprese pomocí in situ hybridizací (ISH) 

Embryonální materiál pro ISH byl fixován 4% PFA/PBS přes noc ve 4 °C a druhý den 

byl vzestupnou methanolovou řadou převeden do 100% MetOH ve kterém byl uchován 

v -20 °C. Samotná ISH byla provedena dle Protokolu 5 ve vícejemakových destičkách 

(tzv. well-plate) či 2 ml mikrozkumavkách typu Eppendorf (“RNase-free”). Po získání 

dostatečně silného chromogenního signálu byla reakce zastavena fixací embrya do 4% 

PFA/PBS a uchována ve 4 °C. Po fotografické dokumentaci bylo embryo zalito do směsi 

želatinu, albuminu a glutaraldehydu a histologicky zpracováno (viz kapitola 7.2), čímž 

se embryonální materiál využil na maximum. 

DEPC voda y 

1ox Transkripční pufr (37 °C) 2 

RNASE-OUT 1 

2 h při 37 °C 



63  

Protokol 5. ISH na celých embryích (angl. whole-mount) 

Den 1. 

1.) Rehydratace: 70% - 50% - 25% - MetOH/PBST … 10 min (každý krok) 

2.) Promytí v PBST … 2x 5 min 

3.) Depigmentace (Tabulka 5) 

4.) Promytí v PBST … 5 min 

5.) Proteináza K (5 μg/ml ) … čas dle vývoj. stádia 

6.) Promytí v PBST … 2x 

7.) Postfixace 4% PFA/PBST … 10 min 

8.) Promytí v PBST … 2x 

9.) Promytí v PBST/HYB (1 : 1) … 5 min 

10.) Prehybridizace v HYB (Tabulka 6) … 60 min 60 °C 

11.) Hybridizace (próba: 1 μl/ml) … ON 60 °C 

Den 2. 

1.) Promytí v PHYB (Tabulka 7) … 8x 10 min 58 °C 

2.) Promytí V PHYB/MABT (1 : 1) … 10 min 58 °C 

3.) Zchlazení na RT 

4.) Promytí v MABT … 2x 

5.) Promytí v MABT … 15 - 20 min 

6.) Blokace (1 : 1: 3 / BBR : Sheep Serum : MABT) … 60 min 

7.) Protilátka (anti-Dig AP Fab (Roche)) 1 : 3000 … ON 4 °C 

Den 3. 

1.) Promytí v MABT … 8x 10 min RT 

2.) Promytí v NTMT (Tabulka 8) … 2x 

3.) Promytí v NTMT … 20 min RT 

4.) BM-Purple (Roche) 
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Tabulka 5: Reakční směs pro depigmentaci 
 

Reagencie 

 
Deionizovaná voda 

Objem [ml] 

 
6.45 

Formamide 0.5 

20x SSC 0.25 
 

30% H2O2 2.8 

 
Pod přímým světlem 

 
 
 

Tabulka 6: Hybridizační roztok 
 

Reagencie 

 
Formamide 

Objem [ml] 

 
25 

20x SSC 12.5 

Heparin (5 mg/ml) 1 

50x Denhardt's 1 

10% CHAPS v DEPC 0.05 

Yeast RNA (10 mg/ml) 1 

0.5M EDTA 1 

10% Tween-20 0.5 

DEPC doplnit do 50 
 



65  

Tabulka 7: Post-hybridizační roztok 
 

Reagencie 

 
Formamide 

Objem [ml] 

 
25 

20x SSC 3.25 

10% Tween-20 10 

Deionizovaná voda 11.75 

 

 
Tabulka 8: NTMT 

 

Reagencie Objem [ml] 

5M NaCl 1 
 

1M MgCl2 2.5 
 

Deionizovaná voda doplnit do 50 
 

 
7.9 Farmakologické inhibice 

Pro funkční analýzu vybraných vývojových signálních drah, spojených především s 

faryngogenezí, bylo použito dobře známých farmakologických inhibitorů, jako jsou 

kupř. SU5402 (inhibitor FGF dráhy) či cyclopamine (inhibitor Shh dráhy). Každý 

inhibitor byl rozpuštěn v DMSO a naředěn na pracovní koncentraci do E2 Pen/Strep 

média. DMSO, jakožto kontrola, bylo naředěno na stejnou koncentraci jako jednotlivé 

pracovní roztoky inhibitorů. Seznam použitých inhibitorů a jednotlivé koncentrace 

jsou uvedeny v Tabulce 9. Po celou dobu experimentu byly vícejamkové destičky 

umístěny do klimaboxu s nastavenou optimální teplotou, čímž se zabránilo 

nepredikovatelnému úhynu jedinců v experimentu. 

1M Tris-HCl (9.5 pH) 5 

10% Tween-20 0.5 
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Tabulka 9: Farmakologické inhibitory použité v dizertační práci 
 

Reagencie Použité koncentrace [μM] Inhibice 

GSK-126 50; 75; 100 EZH2 methyltransferaza 

(Tien et al., 2015) 

SU5402 10; 50*; 100 FGF dráha 

(Jandzik et al., 2014) 

Cyclopamine 5; 50; 100 Shh dráha 

(Swartz et., 2012) 

(*) Koncentrace s nejvyšším přežíváním a současně s výrazným fenotypem. 
 
 

 
7.10 CRISPR/Cas9 mutageneze 

Sekvence kandidátních genů pro CRISPR/Cas9 mutagenezi byly získány z 

připravených transkriptomů jesetera malého (viz kapitola 7.6) a následně byly použity 

pro navržení tzv. “guidů” (gRNAs) kolegou D. Jandzikem. Z důvodu absence genomu 

jesetera nebylo možné přesně identifikovat hranici exon-intron, nicméně tato hranice 

bývá většinou konzervovaná, a proto mohl být použit genom dánia pro identifikaci 

exon-intron hranice (detailněji se k tomuto kroku nevyjadřuji, neboť jsem ho nedělal). 

Má práce v tomto případě byla zaměřena na kontrolu tzv. “off-targetů”, aby 

nedocházelo ke štěpení mimo zájmovou oblast. Za tímto účelem byl seznam všech 

navržených gRNAs vyhodnocován podle několika kritérií (viz Hsu et al., 2013). Celkově 

bylo navrženo pro Tyr 8 gRNAs a pro Shh 9 gRNA. Úspěšně pak byly otestovány dva 

gRNA pro Tyr a dva pro Shh (viz Tabulka 10), kdy každý z těchto gRNAs cílil na rozdílný 

exon. 
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Tabulka 10: Sekvence (5' -> 3') gRNAs 
 

Gen (gRNA) Sekvence 
 

Tyr gRNA1 GGTTAGAGACTTTATGTAACGGG 
 

Shh gRNA1 CCCCAATGTGGCCGAGAAGACCC 
 

 

Komplementární oligonukleotidy (Sigma Aldrich) k cílové sekvenci a obsahující 4 nt 

přesah byly spojeny, fosforylovány in vitro a vloženy do BsaI-digested DR274 

plazmidu (protokol viz Hwang et al., 2013). Jednotlivé gRNAs poté byly 

nasyntetizovány pomocí T7 High Yield Kit (New England Biolabs) (protokol viz Blitz 

et al., 2013). Po transkripci byla do reakce přidána DNáza, následně byla provedena 

purifikace pomocí Sephadex G-50 kolonek (GE Heatlhcare) a poté purifikace pomocí 

klasické fenol/chloroformové reakce. Po precipitaci byl pelet rozpuštěn do 20 μl vody. 

Oplodněná vajíčka byla uchovávána při 15 ± 1 °C v klimaboxu a dechoriována 

manuálně přibližně po jedné hodině od oplození. Před injikací byla embrya 

naorientována do Petriho misky s plastelínou, která umožnila lepší fixaci pro 

samotnou injikaci. Embrya ve stádiu jedné buňky byla injikována přibližně 5 nl 

roztoku obsahujícího: 1600 pg Cas9 proteinu, 800 pg Tyr/Shh gRNA a 10% LRD 

(rhodamine-dextran). Jednotlivá embrya byla po injikaci uchována ve vícejamkových 

destičkách a pravidelně jim byla měněna voda. Po 48 h od injikace byla embryím 

zkontrolována přítomnost fluorescenční značky LRD a negativní jedinci byli 

vyloučeni z analýzy. LRD-pozitivní jedinci byli dochování do potřebného vývojového 

stádia (Tyr: do 16mm; Shh: do st. 27). Efekt mutageneze Shh byl zhodnocen pomocí 

in situ hybridizací a efekt mutageneze Tyr se projevil ztrátou pigmentu. Nicméně v 

případě mutageneze Tyr byla z jednotlivých jedinců vyizolována gDNA pro účely 

genotypování (Tissue Genomic DNA Mini kit, Geneaid). Po PCR amplifikaci (primery 

viz Tabulka 12) byl PCR produkt  purifikován  a zaklonován do  plazmidu 

pGEM-T-Easy Vector (Promega) dle Protokolu 3. Z každého jedince bylo následně 

Tyr gRNA2 GGCTCCATGTCTCAAGTCCAAGG 

Shh gRNA2 CCCCGGTCACCGCCCAGGGAACC 
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osekvenováno přibližně osm kolonií pomocí klasického sekvenačního primeru M13R. 

Výsledný aligment byl vytvořen pomocí MAFT v programu Geneious R11 (Biomatters 

Inc.). 

 
Tabulka 11: Sekvence (5' -> 3') primerů pro genotypování Tyr 

 

gRNA F-primer R-primer 

 

Tyr_g2 GGTTTTGCAGATCCTTCTGATGGC GTCGACGAACACATGATGAAGCAC 

Tyr_g1 CAGGTAATTTGCACAAAATCCGAG 
GA 

TTCCAAGGTGTTCCTGAAGCTCA 
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