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ABSTRAKT

Kraniální plakody a neurální lišta jsou populace buněk, vznikající v raném 

embryonálním vývoji obratlovců. Kraniální plakody, vyskytující se jako ektodermální 

ztluštěniny v hlavě obratlovců, formují důležité senzorické a neurální struktury. Neurální lišta, 

charakterizovaná schopností hromadné migrace, poskytuje široké spektrum buněčných typů, 

které formují tkáně po celém těle. Právě v hlavě obratlovců, která je považována za jednu ze 

zásadních inovací v evolučním vývoji obratlovců, se střetávají plakody s migrujícími buňkami 

neurální lišty. Cílem této práce bylo představit kraniální plakody a neurální lištu a seznámit se 

s obrovskou škálou interakcí, které mezi nimi panují.

Klíčová slova: plakody, neurální lišta, interakce tkání, hlava obratlovců

ABSTRACT

Cranial placodes and the neural crest are cell populations that originate in the early embryonic 

development of vertebrates. Cranial placodes, occurring as ectodermal thickenings in the 

vertebrate head, form important sensory and neural structures. The neural crest, characterized 

by the ability to massively migrate, provides a wide range of cell types that shape tissues 

throughout the body. It is in the head of vertebrates, which is considered to be one of the 

fundamental innovations in the evolutionary development of vertebrates, that placodes collide 

with the migrating cells of the neural crest. The aim of this work was to introduce cranial 

placodes and neural crest and to get acquainted with the huge range of interactions that prevail 

between them. 

Key words: placodes, neural crest, tissue interactions, vertebrate head
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1. ÚVOD

Hlava obratlovců představuje unikátní a velmi specializovaný systém vzájemně 

propojených buněčných populací, z nichž dvě představují zásadní evoluční novinku ve vývoji 

obratlovců - plakody a neurální lišta. Tyto dvě populace stojí na počátku vývoje komplexních 

hlavových senzorických orgánů a nervových ganglií, díky nimž byli obratlovci schopni 

dosáhnout takového stupně vývoje (Gans a Northcutt 1983). Celá práce je rozdělena na 3 

základní oddíly, věnující se plakodám, neurální liště a jejich buněčným interakcím. 

Plakody jsou charakterizovány svojí pozicí, diferenciací a strukturami, které z nich 

vznikají. Zaměřuji se na jejich embryonální původ a představuji panplakodální primordium 

jako společný embryonální základ plakod. V poslední části se zabývám evolučním vývojem 

plakod, který demonstruji na dalších skupinách strunatců, bezlebečních a pláštěncích.   

Neurální lišta, představená ve druhém oddílu mé práce, je na počátku charakterizovaná 

svým embryonálním vývojem. Ten je charakteristický zejména schopností masivní migrace 

buněk. Zároveň se zde zabývám porovnáním embryonálního vývoje neurální lišty s vývojem 

plakod. V závěru tohoto oddílu se přesouvám od embryonálního vývoje neurální lišty k 

evolučnímu vývoji. Nakonec porovnávám vzájemný evoluční vývoj neurální lišty s 

plakodami. 

Závěrečný oddíl mé práce věnuji jádru své práce, buněčným interakcím obou 

populací. Snažím se přiblížit interakce z různých úhlů pohledu a z perspektivy různých 

interagujících struktur. Předmětem mého zájmu je právě styk migrujících buněk neurální lišty 

s lokalizovanými buňkami plakod, který vede k formování obou populací. Pro pochopení 

vztahu plakodálních buněk a buněk neurální lišty je důležité poznat, jakými mechanismy a 

způsoby spolu tyto dvě různé populace buněk interagují navzájem. V další části tohoto oddílu 

probírám nejprve interakce rostrálních plakod s neurální lištou, které formují rostrální 

struktury obratlovčí hlavy. Následně se zaměřuji na interakce, vedoucí k formaci hlavových 

ganglií a dalších senzorických struktur. 
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2. PLAKODY A NEURÁLNÍ LIŠTA JAKO INOVACE OBRATLOVCŮ 

Obratlovci během svého evolučního vývoje vyvinuli zcela unikátní systém hlavových 

struktur, avšak dlouho nebyl známý jejich původ. Teprve v druhé polovině 20. století navrhl 

Northcutt a Gans smělou teorii, že tento unikátní systém evolučních novinek, které se 

vyskytují v hlavě obratlovců, pochází ze dvou embryonálních tkání, kraniálních plakod  a 

neurální lišty (Northcutt a Gans 1983). Tyto embryonální tkáně představují unikátní buněčné 

populace, které společně s centrálním nervovým systémem představují 3 hlavní zdroje 

stavebních kamenů pro vznik hlavy obratlovců (Northcutt a Gans 1983; Godsave 1994). 

Plakody a neurální lišta se podílejí na vývoji hlavových senzorických orgánů a neuronů, čímž 

tyto senzorické neurony v hlavě získávají duální embryonální původ. Senzorické neurony v 

oblasti trupu, na rozdíl od hlavových senzorických neuronů, se vyvíjejí pouze z buněk 

neurální lišty (Martel a Noden 1983). 

Bazální skupiny strunatců se vyznačují pasivním životním stylem. Jejich rostrální 

konec trávicí trubice je vybaven obrvenými štěrbinami, které jim umožňují pasivně filtrovat 

potravu z okolního prostředí. Následný evoluční vývoj šel ruku v ruce s morfologickými 



3. PLAKODY

Plakody představují unikátní systém povrchových ztluštěnin hlavového ektodermu, 

vyskytující se v hlavě obratlovčích embryí (Webb a Noden 1993). Plakody mají neurogenický 

potenciál a tvoří základ párových senzorických orgánů a senzorických neuronů hlavových 

ganglií (Baker a Bronner-Fraser 2001; Begbie a Graham 2001; Streit 2004; Schlosser 2005). 

Plakody se zakládají ve stadiu neurulace jako kompaktní rostrální oblast ektodermálních 

buněk a tvoří společný preplakodální region, později rozdělený na jednotlivé ektodermální 

ztluštěniny. Plakody následně mění svoji strukturu a původní ektodermální ztluštěniny 

kondenzují. Původní plakodální buňky se diferencují do specifických buněčných typů 

hlavových orgánů (Streit 2004; Moody 2007). Patří sem senzorické buňky hlavových 

senzorických orgánů (čichový orgán, vnitřní ucho, systém postranní linie), buňky tvořící 

čočku oka, somatosenzorické neurony (trigeminální plakoda), viscerální senzorické neurony 

(epibranchiální plakody) a také endokrinní orgány (adenohypofýza) (Webb a Noden 1993; 

Baker a Bronner-Fraser 2001; Schlosser 2006). Nyní se zaměřím na jednotlivé plakody, 

jejich vznik, polohu a funkci.

Pozice jednotlivých hlavových plakod: převzato z Streit 2004 

(A) 1,5 - denní embryo kuřete (dorsální pohled); 
(B) 3,5 - denní embryo kuřete (boční pohled, rostrum doprava)

Olfaktorická (oranžová); Čočková (světle modrá); Trigeminální (zelená, žlutá); Otická 
(fialová); Epibranchiální (modrá); Plakody postranní linie nezobrazeny

Adenohypofyzeální plakoda (také nazývaná hypofyzeální) je nejrostrálněji ležící 

plakoda. Během embryonálního vývoje adenohypofyzeální plakodální buňky migrují z 

rostrálních oblastí ektodermu ústy na spodní dno mozku, kde dochází k invaginaci a 

formování tzv. Rathkeho výchlipky. Tato migrace vyžaduje interakci s ventrální částí 

předního mozku (prosencephalon) a okolním mezenchymem (Begbie a Graham 2001). 

Následně se vytváří uzavřený váček a formuje se přední lalok hypofýzy – adenohypofýza. 

8



(A) Pozice adenohypofýzy po migraci do stomodea (žlutá)
(B) Formace Rathkeho výchlipky (červená)
(C)a (D) Formace adenohypofýzy (červená) a neurohypofýzy (modrá)

Olfaktorická plakoda (nazývaná též nasální) se formuje v přední pozici předního 

mozku a představuje další anteriorní (rostrální) plakodu. Ve vývoji plakody se opět uplatňují 

interakce s předním mozkem (Couly a LeDouarin 1985). Buňky olfaktorické plakody se 

formují v olfaktorický senzorický epitel detekující odoranty, dále receptorové buňky, 

neuroendokrinní buňky a gliové buňky neuronů (Moody 2007). Buňky olfaktorické plakody 

formují také vomeronasální epitel, zahrnující senzorické neurony a ganglia, vnímající 

feromony (Brujnes a Frasier 1986). Mezi buněčné typy, vzniklé z olfaktorické plakody, patří 

i neurony produkující tzv. gonadotropin-releasing hormony (GnRH). Buňky tvořící tyto 

neurony migrují do mozku a formují neuroendokrinní orgány hypofýzy (Tarozzo 1995). 

Je zajímavé, že plakody, tvořící komplexní struktury – adenohypofyzeální, 

olfaktorická nebo i později zmíněná otická plakoda – vyžadují ve vývoji signály z více 

okolních tkání (Gleiberman a kol. 1999). 

Čočková plakoda se formuje v blízkosti optického váčku. Interakce s optickým 

váčkem bylo dlouho pokládána za rozhodující při formaci čočky (Lewis 1907). Interakce mezi 

čočkovou plakodou a optickým váčkem vede k produkci krystalinů a k formaci čočkových 

vláken. Podstatou této signalizace je signální molekula BMP (Furuta a Hogan 1998), která 

hraje roli mimo jiné v indukci neurální lišty a panplakodálního primordia, a faktory FGF, 

hrající klíčovou roli při interakci plakodálního ektodermu s okolní tkání (Faber a kol. 2001). 

Postupně se však začalo ukazovat, že formace čočky je iniciována interakcemi s dalšími 

tkáněmi, včetně mezodermu a neurální ploténky (Grainger 1996). Buňky čočkové plakody se 

jako jediné nediferencují v neurony. Čočková plakoda je úzce spjatá s vývojem oka a 

produkuje epitelové struktury čočky, zejména buňky sekretující proteiny krystaliny (Grainger 
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1996; Chow a Lang 2001; Streit 2004; Moody 2007).

S čočkovou plakodou je úzce asociovaná ventrolaterální postoptická plakoda, jejíž 

buňky přispívají k mnoha hlavovým nervům v okolí optického váčku a předního mozku. 

Jedná se především o ciliární ganglion a okulomotorický nerv, a také o oftalmický nerv, 

vzniklý z trigeminální plakody (Lee a kol. 2003). 

neurální trubice v oblasti přechodu mezi středním a zadním mozkem, přičemž interakce s ním 

hrají zásadní roli při vývoji plakody (Stark a kol. 1997; Begbie a Graham 2001). Původně 

bylo předpokládáno, že tato plakoda sdílí společný mechanismus vývoje s epibranchiálními 

plakodami, avšak ukázalo se, že obě plakody během embryonálního vývoje interagují s 

odlišnými tkáněmi (Webb a Noden 1993). Trigeminální plakoda formuje trigeminální 

ganglion se somatosenzorickou funkcí, reagující na podněty jako teplotu, bolest a dotyk kůže 

a zubů. Trigeminální plakoda je molekulárně a funkčně rozdělena na oftalmický (profundální) 

a maxilomandibulární subregion, které se později vyvíjejí v části ganglia (Begbie a kol. 2002; 

Moody 2007). Je zajímavé, že struktura a propojení obou subregionů se liší mezi skupinami 

obratlovců. Zatímco u obojživelníků se vyvíjejí oddělená ganglia a během vývoje fúzují, u 

nižších skupin se vyvíjejí zcela oddělená ganglia (Hamburger 1961). 

Otická plakoda se zakládá na úrovni zadního mozku, v oblasti rhombomer 4-6 

(Barald a Kelley 2004), odkud buňky invaginují a formují otický váček. Ve vývoji otické 

plakody a formaci otického váčku jsou zapojeny interakce s mezodermem a neurální trubicí. 
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Tyto vzájemné interakce iniciují pozdější vznik otického váčku a formaci sluchového orgánu 

(Gallagher a kol. 1996; Torres a Giraldez 1998). Plakodální buňky tvoří specializované 

buňky epitelu vnitřního ucha, zahrnující sekreční buňky, podpůrné buňky a zejména 

senzorické vláskové buňky, reagující na signály o zvuku, rovnováze a zrychlení. Zároveň se 

buňky otické plakody diferencují v neurony kochleovestibulárního ganglia (Fritzsch 2002; 

Brown 2003; Streit 2004). 

Plakodální systém postranní linie představují unikátní plakodální komplex, který je 

běžně přítomný u ryb a vodních obratlovců. Jedná se o primitivní senzorický komplex, který 

se zřejmě vyvinul již velmi brzy v evolučním vývoji plakod. Systém postranní linie se prostírá 

po celé hlavě a zasahuje až do trupových oblastí těla (Northcutt 1989, 1994; Schlosser 2002; 

Baker 2008). Systém se dělí na 3 páry preotických (umístěné anteriorně k otické plakodě) a 3 

páry postotických plakod (posteriorně k otické plakodě). Poloha jednotlivých plakod, spolu s 

podobností vláskových buněk postranní linie a vnitřního ucha, poukazuje na možnou evoluční 

příbuznost s otickou plakodou (Jørgensen 1989; Streit 2001). Narozdíl od buněk otické 

Anterodorsální (ad); Anteroventrální (av); Středová (mid) a její části (midd, midv); Supratemporální 
(st) a její části (std, stv); Posteriorní (dorsální pld, ventrální plv, středová plm); Olfaktorická plakoda 
(ol); Čočková plakoda (lp); Faciální epibranchiální plakoda (fe); Otický váček (ov)

Systém postranní linie tvoří dva typy receptorů - mechanoreceptory a elektroreceptory. 

Mechanoreceptory, tzv. neuromasty, jsou ostrůvky senzorických vláskových buněk, 

obklopené prstencem podpůrných buněk. Senzorické výběžky vláskových buněk jsou 

uzavřené v obalu, tzv. “cupulae”, který obepíná všechny výběžky (Northcutt 1997). Takto 

sdružené buňky tvoří jeden neuromast, přičemž neuromasty jsou uspořádány v linii. Funkcí 

neuromastů je zachycovat vlnění okolního prostředí. Elektroreceptory, neboli tzv. ampulární 

orgány, jsou velmi podobné neuromastům. Funkcí ampulárních orgánů je zachycovat 
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elektrické impulzy okolních organismů, a je předpokládáno, že slouží k detekci kořisti či 

obraně před predátorem (Northcutt a kol. 1995; Modrell a kol. 2011). 

Epibranchiální plakody tvoří specifický systém neurogenických plakod, který 

lokalizován více ventrálně vůči ostatním plakodám - nalézá se v dorsálních koncích 

faryngeálních oblouků. Skládá se ze 3 párových plakod – genikulátní, petrosální a nodosní 

plakody (Begbie a Graham 2001; Nechiporuk a kol. 2007). Pro vývoj epibranchiálních plakod 

je, narozdíl od vývoje trigeminální plakody, nezbytná interakce s faryngeálním endodermem. 

Faryngeální endoderm přichází do kontaktu s ektodermem v oblasti dorsálně od žaberních 

oblouků, kde dochází k založení epibranchiálních plakod. Formace epibranchiálních plakod a 

pozdějších ganglií je založena na produkci BMP signální molekuly ve faryngeálním 

endodermu (hraje roli mimo jiné v odlišení neurální lišty a panplakodálního primordia) 

(Begbie a kol. 1999; Holzschuh a kol. 2005). Plakodální buňky epibranchiálních plakod 

během embryonálního vývoje migrují do mezenchymu, kde formují distální senzorická 

ganglia 3 párových kraniálních nervů – faciální nerv (inervující chuťové pohárky), 

glossofaryngeální nerv (inervující srdeční sval a útrobní orgány) a vagální nerv (inervující 

srdce a další orgány) (D´Amico-Martel a Noden 1983; Schlosser 2000; Moody 2007). 

Epibranchiální plakody tvoří primární senzorické neurony, které zprostředkovávají citlivost k 

útrobním (viscerosenzorické) a chuťovým podnětům z ústní a hltanové dutiny (D’Amico-

Martel a Noden 1983).

Někteří obojživelníci mají vyvinuté i další, tzv. hypobranchiální plakody, které jsou 

lokalizované ventrálně k faryngeálním obloukům. Tyto plakody formují hypobranchiální 

ganglia, jejichž funkce je prozatím neznámá (Schlosser 2003). 

3.1. EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ PLAKOD 

Embryonální vývoj plakod je v raných stádiích obecně charakterizován společným 

regionem ektodermu, ze kterého se plakody postupně osamostatňují. Tento region se nazývá 

panplakodální primordium (Streit 2004; Moody 2007). 

Panplakodální primordium, nazvané také preplakodální region, je rostrální oblast 

ektodermu, která obklopuje přední konec neuroektodermu (neurální lišty a neurální ploténky) 

v oblasti hlavy. Tvar panplakodálního primordia kopíruje rostrální oblast neurální lišty po 

jejím vnějším obvodu, tudíž vytváří tvar podobný podkově (Ahrens a Schlosser 2004).. 

Výzkum panplakodálního primordia sahá až do počátků 20. století. Tehdy byly prováděny 

histologické studie na embryích myší, ryb a některých obojživelníků. Na embryích těchto 

skupin byla odhalena jakási primitivní plakodální ztluštěnina (anglicky „Primitive Placodal 

Thickening“), která obklopuje rostrální neurální ploténku. Tato ztluštěnina ektodermu se 
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rozdělení panplakodálního primordia a neurální lišty) (Streit 2004). Panplakodální 

primordium se později rozpadá na dva podregiony - anteriorní a posteriorní část. 

Anteriorní preplakodální region se vytváří v přední části panplakodálního 

primordia. Z tohoto regionu se osamostatňují plakody jako adenohypofyzeální, olfaktorická a 

čočková plakoda. Vývoj těchto plakod vyžaduje kontakt s okolními tkáněmi, zejména pak 

migrující neurální lištou, migrující z předních částí vznikajícího mozku (Moody 2007; 

Steventon 2014).

Posteriorní preplakodální region se vytváří v zadní navazující části panplakodálního 

primordia. Plakody jako trigeminální, otická a epibranchiální plakody jsou opět formovány 

pod vlivem neurální lišty, migrující ze zadního mozku (rhombencephalon). Neurogenické 

plakody jsou tímto kontaktem a následným vývojem formovány do konečných struktur, 

senzorických orgánů a hlavových ganglií (Pieper a Eagleson 2011). 

Během vývoje jednotlivých plakod dochází ke specifikaci signálů panplakodálního 

primordia. Specifikace konkrétních plakod probíhá pomocí produkce odlišných genů. Dochází 

ke ztrátě společných molekulárních signálů a získání nových, specifických pro dané plakody 

(Schlosser a Ahrens 2004; Schlosser 2005, 2006). V původním panplakodálním primordiu 

jsou signály odlišných plakod původně rozptýleny. Vlivem minimálních buněčných pohybů a 

přestaveb, avšak silných interakcí s okolními tkáněmi, jsou vytvářeny kompaktní plakody na 
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jejich finálních pozicích (Kozlowski 1997; Whitlock a Westerfield 2000; Breau a Maunoury 

2014). Jakým způsobem je tato segregace buněk kontrolována? Podle první hypotézy jsou 

tyto pohyby náhodné a pouze specifické plakodální buňky vykonávají tuto segregaci. Podle 

druhé hypotézy mají však buňky již vrozenou identitu, díky které se segregují do jejich 

finálních pozic (Streit 2004). Diferenciace konkrétních plakod ze společného plakodálního 

regionu se děje pod vlivem odlišných signálů (chemoatraktantů či chemorepelentů) z okolních 

invaginují dovnitř embrya, přičemž tvoří buď otevřenou dutinu (adenohypofyzeální a 

olfaktorická), nebo tvoří uzavřený váček (čočková a otická). Trigeminální, epibranchiální a 

plakody postranní linie tvoří nápadné ztluštěniny sloupcovitého epitelu, které později 

14



Mezi buněčné typy, vznikající z plakodálních buněk, patří primární a sekundární 

senzorické buňky, lišící se přítomností axonu. Další skupinou jsou sekretorní buňky, 

produkované např. adenohypofyzeální a olfaktorickou plakodou. Čočková plakoda produkuje 

buňky, obsahující krystaliny a formující čočku (Baker a Bronner-Fraser 2001; Schlosser 

2008). 

3.2. EVOLUČNÍ VÝVOJ PLAKOD 

Pro pochopení vztahu plakodálních buněk k ostatním buňkám hlavy obratlovců je 

nutné objasnit, jak a kdy v evoluci plakody vznikly. V této části se zabývám evolučním 

vývojem plakodálních buněk, který vyústil až ve vznik komplexních orgánů u některých 

skupin strunatců. Plakody embryonálně vznikají ze společného panplakodálního primordia, 

avšak evolučně vznikaly plakodální buňky v různých organismech v různých časech (Begbie 

a Graham 2001). Na přelomu tisíciletí se centrum zájmu přesunulo na další skupiny strunatců, 

a to bezlebeční a pláštěnce. V tomto okamžiku byla zpochybněna původní teorie o obratlovčí 

unikátnosti plakod. Postupně se u těchto skupin strunatců začaly objevovat buňky funkčně 

podobné plakodálním buňkám, včetně struktur podobných plakodám a jejich derivátům 

(Holland a Holland 2001; Manni a kol. 2001). 

Bezlebeční (Cephalochordata) byli historicky považováni za nejbližší příbuzné 

obratlovců. Tento názor byl založen na morfologických charakteristikách a podobnosti tělních 

plánů bezlebečních s obratlovci (např. Neal H.V. 1918). Na přelomu tisíciletí se objevují první 

snahy odhalit evoluční vývoj plakod. Bezlebeční jsou, jakožto nejbližší příbuzní obratlovcům, 

skupina, do které se vkládají největší předpoklady na objev plakodálních prekurzorů. Vlivem 

 

interaguje s neuroektodermem (Patthey a kol. 2014). Tato struktura byla již dříve považována 

za homologickou s hypofýzou obratlovců (Hatschek 1881). Srovnání neurální anatomie a 
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biochemie přineslo důkazy, že její funkce a poloha je homologická s funkcí a polohou 

adenohypofyzeální plakody obratlovců (Gorbman 1999; Schlosser 2005). 

Výzkumy molekulární biologie existenci společné skupiny obratlovců a pláštěnců podporují. 

Původní geny, zahrnuté ve specifikaci neurálního ektodermu u bezlebečních, získávají se 

vznikem společného předka obratlovců a pláštěnců nové funkce, zejména v oblasti 

proliferace, buněčné migrace a diferenciace. Zároveň dochází k formování nových interakcí 

mezi tkáněmi. Společný předek obratlovců a pláštěnců tak prochází klíčovými změnami ve 

vývoji plakod (Schlosser 2008). 

V těle larev pláštěnců se nalézají 2 oblasti, jejichž vývoj a evoluční původ vykazuje 

znaky homologie s plakodami obratlovců. Jedná se o primordia orálního a atriálního sifónu, 

formující orální a atriální sifón dospělců (Graham a Shimeld 2013; Diogo a kol. 2015).

Primordium orálního sifónu se během metamorfózy mění na orální sifón dospělců, 
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sloužící k nasávání vody do těla dospělce. Toto primordium a některé struktury z něho 

vyvinuté jsou homologické s adenohypofýzou obratlovců (Willey 1893). Ukazuje se, že 

primordium orálního sifónu je homologické s anteriorním plakodálním regionem obratlovců, 

zahrnujícím adenohypofyzeální, olfaktorickou a čočkovou plakodu (Graham a Shimeld 2013).

Primordium atriálního sifónu se během metamorfózy mění na atriální sifón 

dospělců, jehož funkce je hromadění a vypuzování vody po nasátí orálním sifónem. Bylo 

prokázáno, že toto primordium je homologické s otickou plakodou obratlovců (Jefferies 

prochází klíčovými změnami při vývoji plakod ve vztahu k neurální liště. Neuroektoderm, 

formující neurální lištu, vytváří nové regulační vztahy, umožňující vznikajícím buňkám 

neurální lišty migrovat a tvořit nové typy buněk. Plakody vznikají z non-neurálních oblastí 

senzorických buněk, které si osvojily unikátní faktory, umožnující proliferaci, buněčnou 

migraci a diferenciaci do dalších buněčných typů. Tím vznikají plakodární buňky a struktury, 

charakteristické pro obratlovce (Schlosser 2008). 

Plakody, díky osvojení nových genetických, buněčných a vývojových mechanismů, 

představují úchvatný a fascinující příklad evoluční novinky, jejíž dokonalost v obratlovčí linii 

odlišuje senzorické systémy obratlovců a bezobratlých (Patthey a kol. 2014). 
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4. NEURÁLNÍ LIŠTA

Neurální lišta je embryonální buněčná populace, která spolu s plakodami představuje 

unikátní zdroj nových buněčných typů pro vývoj a funkci organismu. Unikátnost neurální 

lišty stojí zejména na schopnosti buněk neurální lišty migrovat do vzdálených pozic embrya a 

zakládat široké spektrum orgánových struktur a buněčných typů (LeDouarin a Kalcheim 

1999). 

4.1. EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ NEURÁLNÍ LIŠTY

Neurální lišta představuje buněčnou populaci, která vzniká na okraji neurální ploténky 

během stádia neurulace. Její vznik je spuštěn interakcí mezi neurální ploténkou a 

epidermálním ektodermem, spolu s indukčními signály z mezodermu (Basch a Bronner-

Fraser 2006). Formace neurální lišty se odehrává na rozmezí neurálního a non-neurálního 

ektodermu, a to díky kondenzaci odlišných indukčních signálů (Kulesa a kol. 2010). Tím 

dochází k přetvoření buněčné stavby a přeměně vzájemných interakcí buněk a nastává tzv. 

epitelo-mezenchymální tranzice. 

Epitelo - mezenchymální tranzice (EMT) představuje mechanismus, při kterém se 

buňky neurální lišty transformují z buněk epitelové vrstvy na buňky mezenchymu a interagují 

s okolními tkáněmi. Dochází k delaminaci z epitelu a buňky invadují okolní tkáně (Szabó a 

díky interakcím s okolními tkáněmi. Formace proudů neurální lišty je charakteristickým 

znakem této buněčné populace (Szabó a Mayor 2015). Velikost proudů závisí na pozici podél 

tělesné osy. V hlavě se kraniální neurální lišta (anglicky Cranial Neural Crest, CNC) formuje 

18



do rozsáhlejších skupin buněk, které migrují v proudech ventrálním směrem a ovlivňují 

rostrální tkáně (Wynn a kol. 2013; Square 2017). Dochází k interakcím buněk neurální lišty s 

buňkami okolních tkání, mimo jiné plakod (Chen a kol. 2011; Steventon 2014; Szabo a kol. 

2019). V trupu se objevují naopak úzké proudy, i jednobuněčné, které migrují v řetězci a svojí 

migrací ovlivňují kaudální tkáně. Díky schopnosti migrovat na dlouhé vzdálenosti v přesně 

formovaných proudech představuje neurální lišta centrálního hráče, který koordinuje 

také autonomní neurony. Dále neurální lišta stojí na počátku vývoje endokrinních a 

neurosekretorních buněk (např. buňky produkující adrenalin v adrenálních žlázách). Další 

skupinou buněk derivovaných z neurální lišty jsou pigmentové buňky. V hlavě buňky neurální 
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lišty navíc diferencují v buňky hladké svaloviny, buňky pojivových tkání, odontoblasty a 

buňky chrupavek (chondrocyty) a kost (osteocyty). Tyto buňky následně tvoří rozsáhlou část 

lebky obratlovců (Dupin a kol. 2006; Theveneau a Mayor 2012) . Buňky neurální lišty stojí 

na ontogenetickém počátku mnoha buněčných typů, jejichž obrovské spektrum naznačuje, že 

během vývoje buňky neurální lišty interagují s mnoha odlišnými tkáněmi a kooperují s nimi 

ke vzniku specializovaných struktur.

4.2. SROVNÁNÍ EMBRYONÁLNÍHO VÝVOJE OBOU POPULACÍ

Obě populace buněk v embryonálním vývoji vznikají velmi blízko sebe navzájem. V 

rámci časné embryogeneze dochází během neurulace k vytvoření zóny ektodermu, která 

sdružuje neurální lištu a ektodermální plakody. Tato zóna se nazývá laterální neurogenická 

zóna (anglicky Lateral Neurogenic Zone). V rámci této zóny vznikají obě populace buněk v 

těsné blízkosti. Buňky neurální lišty vznikají mediálně v zóně a zasahují od hlavy až do trupu. 

Plakodální buňky se nalézají na laterálním okraji neurogenické zóny a jsou shluknuté do 

panplakodálního primordia, které se rozprostírá rostrálně kolem neurální lišty (Moody 2007; 

Pieper a kol. 2011).

Ektodermální domény embrya Xenopus laevis (4 vývojová stadia): převzato z Moody 2007

Neurální ploténka (np); Non-neurální ektoderm (e); Laterální neurogenická zóna (lnz) – neurální lišta 
(nc) a panplakodální primordium (ppe); Jednotlivé plakody (p)

V odlišení vývoje neurální lišty a panplakodálního primordia hraje roli signalizace 

pomocí BMP. BMP protein hraje klíčovou roli při formování obratlovčího centrálního 

nervového systému. To, jaká tkáň se diferencuje z hlavového ektodermu, závisí na 

koncentraci BMP signálů. Vysoké hladiny BMP vedou k vývoji non-neurální epidermis, tedy 

panplakodálního primordia. Nízké nebo žádné hladiny BMP naopak vedou k neurálnímu 

vývoji. Neurální lišta se formuje při středních hladinách BMP signálů (Barth a kol. 1999; 

Tribulo a kol. 2003). 

Blízkost formace kraniální neurální lišty a panplakodálního primordia v brzkých 

stádiích vedla k představě, že vývoj neurální lišty i panplakodálního primordia je založen na 

podobných mechanismech. Během pozdějších stádií jsou oba regiony segmentovány na 
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podregiony, dané jejich pozdější funkcí a diferenciací (Schlosser 2006; Cousin 2017). Tomu 

4.3. EVOLUČNÍ VÝVOJ NEURÁLNÍ LIŠTY

Neurální lišta představuje specifickou populaci buněk, jejíž vznik, spolu se vznikem 

plakod, znamenal přelom v životním stylu vyvíjejících se obratlovců. Na přelomu tisíciletí se 

do popředí zájmu dostávají bezlebeční a pláštěnci, čímž dochází k přeměně naší představy o 

vývoji plakod a neurální lišty ve fylogenetickém stromu strunatců (Manni a kol. 2001; Baker 

a Schlosser 2005; Donoghue a kol. 2008). 

Bezlebeční jsou v současnosti považováni za bazální skupinu strunatců, která byla na 

sesterské pozici k obratlovcům nahrazena pláštěnci (viz. Delsuc 2006). Tuto fylogenetickou 

pozici bezlebečních potvrzuje i skutečnost, že bezlebeční, narozdíl od pláštěnců, postrádají 

buňky s vlastnostmi buněk neurální lišty. Všichni bezlebeční avšak obsahují geny, které jsou 

podobné genům, zahrnutým ve formaci pravé neurální lišty u obratlovců. Z toho vyplývá, že 

během evoluce neurální lišty nedošlo k vytvoření nových, specifických genů, pouze došlo k 

adopci původních genů na nové funkce (Yu a kol. 2008).
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Výzkumy přítomnosti neurální lišty u pláštěnců odhalily buňky již s některými 

charakteristickými vlastnostmi buněk neurální lišty, zejména schopností migrace a tvorby 

nervových struktur. Již před koncem 20. století odhalil výzkum na zástupci Ciona intestinalis 

buňky podobné buňkám neurální lišty, které migrují laterálně a formují primární senzorické 

neurony s axony (Fritzsch a Northcutt 1993). Nedlouho potom byly objeveny tzv. 

průkopníkové buňky (anglicky “Pioneer Cells”). Tyto buňky sdílí s buňkami neurální lišty 

schopnost epitelo - mezenchymální tranzice, delaminace a migrace do cílových pozic, kde 

formují ganglion dospělců (Manni a kol. 1999). Krátce po přelomu tisíciletí přinesl výzkum 

koloniální sumky Ecteinascidia turbinata objevení buněk, které migrují z neurální trubice do 

sifonů a formují ochrannou pigmentovou vrstvu buněk (Jeffery a kol. 2004). Na základě 

buněčných důkazů byla vytvořena představa tzv. intermediální buněčné populace pláštěnců, 

která sdílí charakteristiky s obratlovčí neurální lištou. Intermediální buněčná populace 

 

migraci a diferenciaci. Právě přivlastněním nových genů a funkcí vznikla neurální lišta tak, 

jak ji známe v systému obratlovců (Schlosser 2008; Bronner 2015).

4.4. SROVNÁNÍ EVOLUČNÍHO VÝVOJE OBOU POPULACÍ

Evoluční vývoj neurální lišty a její vztah s vývojem plakod byl dlouho předmětem 

sporů. Blízkost panplakodálního regionu a neurální lišty, spolu s množstvím vzájemných 

interakcí, vedla k přesvědčení, že neurální lišta a panplakodární region mají společný evoluční 

původ (Northcutt a Gans 1983). Vhled do této záležitosti přinesla práce Gerharda Schlossera 

z roku 2008, která posuzuje 2 protichůdné modelové scénáře této problematiky (Schlosser 

2008). 

První modelový scénář „Neural plate border state model“ (přeloženo jako Model 

oblasti hranice neurální ploténky) demonstruje hypotézu společného původu. Tento scénář 
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vychází z představy, že existuje tzv. hraniční oblast neurální ploténky (anglicky ,,Neural Plate 

Border”), oblast na pomezí neurální ploténky a epidermis. Tato oblast je společná výchozí 

oblast vývoje obou populací buněk. Produkuje induktivní signály, schopné indukovat jak 

buňky neurální lišty, tak plakodární buňky, a následně přispívá k regulaci podobných procesů 

v obou tkáních. V pozdější fázi teprve dochází k osvojení specifických regulačních 

mechanismů a k odlišení obou populací.

Protihráčem tohoto scénáře se stal „Binary competence model“ (přeloženo jako 

Model zdvojené pravomoci) a reprezentuje naopak hypotézu nezávislého evolučního vývoje 

obou populací. Vychází z představy, podle které již u předka strunatců existuje ostrá hranice 

mezi neurálním a non-neurálním (epidermálním) ektodermem. Neurální ektoderm produkuje 

faktory a genové produkty, které indukují vznik neurální ploténky a okrajové neurální lišty, 

zatímco epidermální ektoderm produkuje faktory, formující panplakodární primordium. Tím 

dochází k osvojení odlišných induktivních a regulačních interakcí a specializaci okrajových 

zón neuroektodermu a non-neuroektodermu, čímž se formují nezávislé populace (Schlosser 

2006). Podle tohoto modelu jsou tedy obě populace buněk - plakody i neurální lišta - evolučně 

oddělené již od předka strunatců. Evoluce obratlovců je charakterizována vývojem plné 

Druhý scénář Binary competence model: oddělení Non-neurálního (epidermálního) ektodermu 
(žlutý) a Neurálního ektodermu (zelený); odlišné interakce plakod (červené I, M, D, S) a neurální lišty 
(modré I, M, D, S) 

Navzdory mnoha podobnostem mezi plakodami a neurální lištou, vývojové a 

komparativní studie naznačují, že evoluční vývoj se odehrál spíše podle scénáře “Binary 
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competence model”, tedy že obě buněčné populace jsou evolučně nezávislé (Schlosser 2008). 

Nedávné studie však naznačují, že evoluce obou populací je snad mnohem bližší, než se zdá. 

Studie, týkající se buněčných typů pláštěnců, poukazují na schopnost transformace mezi 

buněčnými typy obou populací, a tedy na jejich blízký evoluční původ (Horie a kol. 2018). 

Je zřejmé, že k odhalení evoluce plakod a neurální lišty zbývá nalézt odpovědi na 

mnoho otázek. Především zbývá odhalit mechanismy regulací plakod a neurální lišty během 

vývoje a také, jakým způsobem se tyto regulační sítě vyvíjely během evoluce strunatců. S 

nejnovějšími poznatky o vývoji buněčných populací u dalších skupin strunatců získáváme 

stále více informací o těchto regulačních sítích a tím se dostáváme stále dál v pochopení 

tohoto zásadního otazníku. 
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5. INTERAKCE PLAKOD A NEURÁLNÍ LIŠTY

Vzájemná interakce buněk během vývoje je naprosto esenciální předpoklad pro 

řádnou morfogenezi a funkční specializaci celého organismu. Mnoho studií je cíleno na 

porozumění morfogeneze, avšak minimum z nich se zabývá interakcemi mezi tkáněmi. Právě 

dynamické interakce tkání jsou hnacím motorem vývoje organismu (Szabó a kol. 2019). Je až 

neuvěřitelné, kolik různých tkání a struktur se vytvoří během vývoje organismu, přičemž 

velkou roli v této diverzitě hrají právě interakce s okolními tkáněmi. Ať se jedná o čichový 

epitel, vláskové buňky vnitřního ucha nebo nervová ganglia, všechny tyto komponenty a 

mnoho dalších spojuje více či méně složitá síť vzájemných interakcí tkání během jejich 

Interakce mezi plakodálními buňkami a buňkami neurální lišty je jasný příklad toho, 

jak jsou buněčná specifikace, diferenciace a pohyb přilehlých populací vzájemně 

koordinovány k vytvoření komplexních struktur (Steventon 2014). Tyto interakce jsou 

základem řádného vývoje komplexních neuronů a hlavových ganglií, stejně jako formování 

senzorických orgánů (Webb a Noden 1993; Begbie a Graham 2001; Theveneau 2013; 

Steventon 2014).

5.1. MECHANISMY INTERAKCE PLAKOD A NEURÁLNÍ LIŠTY

Pochopení mechanismů vzájemné interakce buněk dvou populací je důležitý krok k 

objasnění, jak významnou roli hrají tyto interakce při vývoji hlavy obratlovců. V této úvodní 

části je představen mechanismus vzájemné komunikace a kooperace buněk plakod a neurální 

lišty. 

Buňky neurální lišty jsou příkladem buněk, které vykonávají pohyb známý jako 

Kolektivní buněčná migrace (anglicky Collective cell migration). Jedná se o organizovaný 
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pohyb rozsáhlé masy buněk, který hraje důležitou roli v širokém spektru vývojových, 

fyziologických a patologických procesů. Podstatou kolektivní migrace je vzájemná buněčná 

komunikace, zprostředkovaná širokým spektrem biochemických signálů (Weijer 2009).

Naproti tomu plakodální buňky jsou stabilní a lokalizované do plakodálních 

ektodermálních ztluštěnin (Streit 2004; Breau a Maunoury 2014). Z této skutečnosti je patrné, 

že migrující buňky neurální lišty během své migrace kontaktují lokalizované buňky plakod. 

of locomotion) a hraje klíčovou roli při polarizaci a následné migraci buněk neurální lišty 
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(Carmona-Fontaine a kol. 2008). Obě buňky mezi sebou vytváří spoj, který vyvolává další 

děje. Plakodální buňky formují s další plakodálními buňkami přechodné spoje nahromaděním 

adhezivní molekuly N-kadherinu (Cousin 2017). Tyto přechodné spoje ve výsledku vyvolají 

lokální přerušení přilnavosti plakodálních buněk k extracelulárnímu matrix v okolí. Ačkoli 

pojem “inhibice” naznačuje inhibici buněčného pohybu, realita či spíš efekt je zcela opačný. 



(více informací viz. Constantini a Kopan 2010). Stejný mechanismus sdílí i buňky během 

nádorové invaze, kdy nádorové buňky pronásledují fibroblasty a dochází k šíření nádoru (více 

informací viz. Gaggioli a kol. 2007; Cirri a kol. 2012). Ačkoli buňky neurální lišty jsou 

krásným příkladem hromadné buněčné migrace, je zřejmé, že tento fenomén je vlastní celé 

řadě dalších buněčných typů (Szabó a Mayor 2015).

5.2. INTERAKCE ROSTRÁLNÍCH PLAKOD A NEURÁLNÍ LIŠTY

Rostrální plakody stojí na počátku vývoje důležitých hlavových senzorických a 

nervových struktur. Mezi rostrální plakody patří adenohypofyzeální, olfaktorická, čočková a 

ventrolaterální postoptická plakoda. V této části se zabývám interakcemi migrující neurální 

lišty s plakodami, které jsou nezbytné pro řádný vývoj komplexních rostrálních struktur a, tak 

jako v případě olfaktorické a ventrolaterální postoptické plakody, pro správnou formaci 

hlavových ganglií. 

5.2.1. INTERAKCE OLFAKTORICKÉ PLAKODY A NEURÁLNÍ LIŠTY

Interakce mezi olfaktorickou plakodou a neurální lištou byly dlouhou dobu neznámé. 

Původně bylo předpokládáno, že olfaktorické plakodální buňky se diferencují jak do 

neuronálních buněk, tvořících nervové axony čichového nervu, tak do gliových buněk, 

formujících gliovou pochvu obalující tento nerv (Couly a LeDouarin 1985; Chuan a Au 

1991). 

Role neurální lišty a interakcí s plakodálními buňkami byla poprvé prokázána v 

utváření a uspořádání olfaktorické plakody. Neurální lišta v pozdějších stádiích vyplňuje 

většinu frontálního mezenchymu, který obklopuje olfaktorickou plakodu. Buňky neurální lišty 

produkují signální molekuly, zejména retinovou kyselinu, která hraje roli v uspořádání 

formující se olfaktorické plakody (Bhasin a kol. 2003). 

Později, na základě využití molekulárně biologických dat, se ukázalo, že olfaktorická 

plakoda produkuje plakodální neurony, ale nikoli gliové buňky, obklopující axony těchto 

neuronů. Naopak bylo prokázáno, že deriváty neurální lišty obklopují olfaktorický nerv a 

produkují molekulární markery typické pro gliové buňky (Barraud a kol. 2010). Tím byla 

vyslovena nová hypotéza, že k vývoji komplexního čichového senzorického orgánu se 

spojením s centrální nervovou soustavou přispívá jak olfaktorická plakoda, tak neurální lišta 

svými gliovými buňkami. Gliové buňky, derivované z buněk neurální lišty, vytvářejí axonální 

obaly podél olfaktorického nervu a odtud se nazývají „Olfactory ensheathing cells“ (OEC´s). 

Tyto buňky během vývoje interagují s olfaktorickými plakodálními neurony (Barraud a kol. 

2010). 

Zajímavostí je, že v dospělosti nebo během zranění se mění poměr mezi příspěvkem 
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plakod a neurální lišty k reparaci olfaktorického orgánu. Zatímco během embryonálního 

vývoje je hlavním zdrojem olfaktorických senzorických nervů olfaktorická plakoda, později je 

zdrojem olfaktorických neuronů populace kmenových buněk neurální lišty (Suzuki a kol. 

2013). 

Nakonec chci zmínit, že kromě gliových buněk a adultních neuronů se buňky neurální 

lišty diferencují také do neuronů vomeronasálního orgánu. Jedná se o apikálně uložené 

Neurální lišta (zelená) - gliové buňky (Olfactory ensheathing cells)

Plakodální buňky (červené) - Olfaktorická plakoda; migrující neurony; Olfaktorický nerv; 
Olfaktorický epitel; Čočková plakoda

5.2.2. INTERAKCE ČOČKOVÉ PLAKODY A NEURÁLNÍ LIŠTY

Formace čočky představuje proces, na jehož počátku hrají roli vzájemné interakce 

čočkové plakody s okolními tkáněmi, zejména optickým váčkem. Nedávné studie však 

odhalily klíčovou roli buněk neurální lišty při přesném formování čočkové plakody. Ukázalo 

se, že signály produkované buňkami neurální lišty brání čočkové plakodě ve specifikaci a 

působí jako represor její identity. Avšak při experimentech s odstraněním neurální lišty došlo 

k tomu, že čočka vznikla na zcela odlišném místě než by vzniknout měla – prodělala tzv. 

ektopickou formaci. Signály produkované migrujícími buňkami neurální lišty působí na 

okolní ektoderm takovým způsobem, že brání vzniku čočky v ne-čočkové oblasti ektodermu. 

Interakce s neurální lištou je tedy nezbytná k formaci čočky tím, že brání vzniku čočky mimo 

optický váček (Bailey 2006).
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Ciliární ganglion je významná neuronální struktura, která zprostředkovává inervaci 

oka. Je tvořen pouze buňkami neurální lišty, které se diferencují v motorické neurony. Tyto 

buňky migrují do místa vznikajícího ganglia z oblastí ma pomezí středního a zadního mozku. 

Okulomotorický nerv je významný hlavový nerv, blízce asociovaný s ciliárním gangliem 

(D’Amico-Martel and Noden 1983). Interakce mezi senzorickými neurony ciliárního ganglia a 

hlavovými neurony, včetně okulomotorického, jsou známé již velmi dlouho (poukazuji na 

práce Tozer 1912; Rogers 1957; Bortolami 1977), avšak teprve na počátku tisíciletí byl 

odhalen původ interagujících tkání. 

V blízkosti buněk neurální lišty, formujících ganglion, se nalézá oblast plakodálních 

buněk, tvořící ventrolaterální postoptickou plakodu. Buňky této plakody přispívají k 

ciliárnímu gangliu a Zároveň se odhalila i role plakodálních neuronů okulomotorického nervu 

ve formování ciliárního ganglia. Tímto bylo odhaleno, že periferní nervový systém kolem oka 

a předního mozku zahrnuje komplexní síť neuronů, vznikajících z obou populací buněk (Lee 
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5.3. INTERAKCE NEUROGENICKÝCH PLAKOD A NEURÁLNÍ LIŠTY 

Specifičnost neurogenických plakod tkví v jejich schopnosti tvořit důležité hlavové 

interakcím neurální lišty a plakod přikládána příliš velká váha (odkazuji na práce Kuratani a 

Hirano 1990). Následující pokusy však odhalily nezbytnost interakcí neurální lišty a 

trigeminálních plakodálních buněk pro řádnou gangliogeneze (vývoj ganglia). 

Buňky neurální lišty produkují signální molekulu Slit, zaznamenanou na receptorech 

buněk trigeminální plakody, zvaných Robo. Tyto molekuly spouští delaminaci plakodálních 

buněk. Vzájemná komunikace buněčných populací vede ke kondenzaci a formování 

trigeminálního ganglia Ukázalo se, že pokud je migrace buněk neurální lišty zpožděna, 

nedojde ke gangliogenezi trigeminálního ganglia. Naopak, pokud je migrace buněk neurální 

lišty zvýšená, plakodální buňky delaminují dříve. Z toho vyplývá, že interakce trigeminální 

plakody a neurální lišty hrají významnou roli při řádné agregaci plakodálních senzorických 
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Plakodální buňky otické plakody se specializují do všech buněk vnitřního ucha, 

jakožto i do senzorických neuronů, které formují otický ganglion. Otická ganglia se liší svojí 

stavbou a alternativním pojmenováním mezi skupinami obratlovců – u ryb a obojživelníků se 

jedná o statoakustický ganglion, ptáci mají kochleovestibulární ganglion a u savců se 

setkáváme se spirálními a vestibulárními ganglii. Pro jednoduchost a snadné pochopení 

využiji pojmenování kochleovestibulární ganglion u všech amniot (Steventon a kol. 2014). 

Plakodální buňky delaminují z anteriorních a ventrálních částí otického váčku a 

formují se do buněk vznikajícího kochleovestibulárního ganglia (Fekete a Wu 2002). Z 

dřívějších výzkumů je jasné, že buňky neurální lišty se diferencují v pigmentové buňky 

vnitřního ucha a gliové buňky obalující kochleovestibulární ganglion, podobně jako v případě 



Blízkou asociaci plakodálních neuronů a gliových buněk, odvozených z buněk 

neurální lišty, byla prokázána při odstranění toho úseku neurální lišty, asociovaného s otickou 

plakodou. Po tomto zákroku dochází během vývoje k izolaci kochleovestibulárního ganglia a 

absenci centrálních spojů se zadním mozkem (Sandell a kol. 2014). Z tohoto pokusu vyplývá, 

že vzájemná interakce mezi plakodálními buňkami a buňkami neurální lišty je zcela nezbytná 

pro vývoj otického orgánu a formaci kochleovestibulárního ganglia se spoji s centrální 

nervovou soustavou. Zároveň bylo prokázáno, že podobné interakce mezi plakodálními 

buňkami a buňkami neurální lišty, které jsou důležité pro formaci kochleovestibulárního 

ganglia, jsou nezbytné i pro formaci epibranchiálních ganglií (Steventon a kol. 2014). 

5.3.3. INTERAKCE PLAKOD POSTRANNÍ LINIE A NEURÁLNÍ LIŠTY 

Interakce plakodálních buněk s buňkami neurální lišty jsou nezbytné zejména pro 

správný vývoj posteriorní plakody postranní linie. Buňky neurální lišty se podílejí na formaci 

funkčních neuronů a spojení s centrální nervovou soustavou (Gilmour a kol. 2002).

Plakodální buňky posteriorní plakody postranní linie se vyvíjejí z opačného pólu 

každé plakody a formují primordium, které migruje v linii podél tělesné osy. Jedná se o 

posteriorní primordium postranní linie (anglicky Posterior Lateral Line primordium, PLLp) 

(Northcutt a kol. 1995; Northcutt 1997; Schlosser 2002; Gilmour a kol. 2002). Právě tato 

skupina přibližně 100 buněk podstupuje kaudální migraci podél těla směrem k ocasu, během 

Následně dochází k diferenciaci plakodálních buněk do funkčních neuromastů. Buňky 

neurální lišty se naproti tomu diferencují do gliových buněk, což je důležitá součást periferní 

nervové soustavy. Gliové buňky, diferencované z buněk neurální lišty, obalují plakodální 

axony a umožňují jejich pozdější správný vývoj v rámci senzorických orgánů (Gilmour a kol. 
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Gliové buňky neurální lišty (zelené, barvení GFP); úroveň migrujících buněk (bílé šipky); migrující 
pigmentové buňky, které nejsou součástí řetězce gliových buněk (žluté hlavy šipek)

Spojená vizualizace obou barvení

Důležitost kontaktu plakod a neurální lišty při vývoji systému postranní linie byla 

prokázána při použití embryí, které postrádají ty deriváty neurální lišty, nezbytné pro vývoj 

plakod. Taková embrya postrádají pigmentové a gliové buňky, produkované neurální lištou 

(Kelsch a kol. 2000). V takových embryích dochází k vývoji neuromastů v nadprůměrném 

počtu, přičemž vývoj neuromastů a jejich počet není nijak regulován. 

5.3.4. INTERAKCE EPIBRANCHIÁLNÍCH PLAKOD A NEURÁLNÍ 

LIŠTY

Epibranchiální plakody a jejich interakce s faryngeálním endodermem byly objeveny 

relativně brzy, a to díky jejich specifické ventrální pozici k ostatním plakodám a pozici k 

vyvíjejícím se faryngeálním obloukům (Begbie a kol. 1999). Naproti tomu interakce plakod s 

neurálním ektodermem a spojení s centrální nervovou soustavou zůstávaly dlouho 

neobjasněné. Až na přelomu tisíciletí bylo prokázáno, že tento proces je zprostředkován 

buňkami neurální lišty (Begbie a Graham 2001a). Neurální lišta hraje ve formaci 

epibranchiálních ganglií velmi důležitou roli. Epibranchiální plakodální buňky se dostávají do 

kontaktu s migrujícími buňkami neurální lišty. Tyto vzájemné interakce umožňují 

plakodálním buňkám dostat se do správné pozice a zajišťují správný prostorový vývoj 

epibranchiálních ganglií a jejich řádné propojení s centrální nervovou soustavou. 
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oblouků, ale interaguje s plakodálními buňkami, a později formuje neurony a gliové buňky. 

Plakodální buňky, původně pevně lokalizované a statické, formují podobně organizované 



Vliv neurální lišty na vývoj epibranchiálních plakod a pozdějších spojení s centrální 

nervovou soustavou byl demonstrován na pokusech s tzv. ablací neurální lišty, neboli 

odstraněním určitých úseků neurální lišty. Při ablaci neurální lišty obecně dochází k vývoji 



Zajímavostí však je schopnost neurální lišty vzájemně nahrazovat chybějící úseky. 

Pokud dojde k odstranění neurální lišty v úseku rhombomery 4, sousední úsek rhombomery 2 

dokáže částečně nahradit původní úsek a přebírá jeho organizační roli. Tato schopnost 

neurální lišty nahrazovat chybějící úseky demonstruje neuvěřitelnou plasticitu interakcí při 

vývoji plakod (Chen a kol. 2011) a zároveň skutečnost, že neurální lišta je během svého 

embryonálního vývoje závislá na signálech z okolních tkání (Trainor a kol. 2002). 

V interakci neurální lišty a plakod hraje důležitou roli i vliv plakod na buňky neurální 

lišty. Bylo prokázáno, že plakodální neurony produkují “přežívací” signály, které jsou 

zachycené receptory na buňkách neurální lišty a podporují vývoj hlavových ganglií (Takano-

Maruyama a kol. 2010).

37



6. ZÁVĚR

Od nejranějšího kroku vývoje se plakody a neurální lišta vyvíjejí ve vzájemné 

blízkosti a následně interagují během sestavování kraniálních senzorických struktur. Tyto 

interakce jsou nejen zcela nezbytné pro formaci ganglií do správných pozic, ale zároveň hrají 

hlavní roli v morfogenezi hlavy díky řízeným buněčným pohybům. 

Ve své práci se snažím shrnout základní informace o obou buněčných populacích, 

jejich vývoji a funkci v organismu. Podstatou mé práce je shrnutí informací, které máme o 

interakcích plakod a neurální lišty během vývoje hlavy obratlovců. 

Výzkum interakcí buněčných populací, které vedou k formaci hlavy obratlovců, je 

mladé, avšak aktivně se rozvíjející odvětví vědy. Téma kooperace tkání při vývoji složitých a 

komplexních struktur, z nichž některé jsou představené v mojí práci, je velmi složité a 

vyžaduje kondenzaci informací a poznatků z více oborů výzkumu. 

Dřívější výzkum minulého tisícíletí byl založený na komparativních přístupech a 

srovnávací anatomii živočichů. Témata kooperace buněk, interakce tkání a vývoje hlavových 

struktur zůstávala dlouho neobjasněna. Díky moderním molekulárním přístupům, založeným 

na molekulárně – genetické práci, získáváme nové možnosti v odhalení příspěvku 

vzájemných interakcí k morfogenezi hlavy obratlovců. Otevírá se nám příležitost pochopit 

molekulární mechanismy, které stojí za tkáňovými přestavbami během vývoje obratlovčí 

hlavy, zejména pochopit interakce obou zmíněných populací, které na molekulárních 

základech stojí. 

Studium embryonálního vývoje tkání mě velmi naplňuje. Díky chuti věnovat se 

tomuto tématu, spolu s dobrými vztahy s lidmi, kteří se tomuto tématu již věnují, jsem 

dokončil práci, jak nejlépe jsem dovedl. Později bych chtěl na této práci stavět a hodlám ji 

použít jako úvod do studia plakod a jejich interakcí s tkáněmi.
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