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Abstract
In this thesis, I compiled an educational set illustrating the microscopic anatomy of
intervertebrates. This set is intended for use by students and teachers at high schools and
gymnasia. It complements the common tools used for education in zoology of
invertebrates. It combines a set of microscopic specimens (histological sections, smear
and native specimens) and multimedia atlas.
For the present work, I chose model invertebrates that have been commonly described
in high school and gymnasia text books. For preparation of the histological sections, I
used flatworms (Dugesia gonocephala), roundworms (Ascaris suum) and earthworms
(Lumbricus terrestris).
I prepared the specimens in accordance with standard methods shown in literature with
slight modifications in order to make them suitable for the given specimens. I used
paraffin as a cutting fluid and I stained the specimens using either Harris hematoxylin
and eosin or Masson’s trichrome stain. To create the smear specimens, I spread the
animal tissues of interest, fixed them in methylene and stained using GiemsaRomanowski stain. I prepared the native specimens both vital stained and non-stained.
I recorded all the specimens prepared by a digital camera attached to a microscope. This
resulted in a series of photographs and short movies forming the multimedia atlas. All
the items included in the atlas are well-arranged and supplemented by descriptive texts.
The atlas can be used by students for self study as well as by teachers in biology classes.
I prepared the educational set in the labs of the Department of Biology and
Environmental Studies, Charles University in Prague between spring 2008 and fall
2010. The work was financially supported by the Council for Study Grants of Charles
University in Prague.
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1. úvod – cíle
Cílem mé diplomové práce bylo sestavení didaktické sady mikroskopické anatomie
bezobratlých. Sada je určena studentům a pedagogům středních odborných škola a
gymnázií. Svým obsahem doplňuje běžné možnosti vzdělávání v oboru zoologie
bezobratlých živočichů. Skládá se ze sady téměř dvou set přehledných mikroskopických
preparátů – histologických řezových, roztěrových i nativních – a multimediálního
výukového atlasu.
Pro práci jsem vybral modelové zástupce bezobratlých živočichů, kteří jsou běžně
probíráni ve středoškolských a gymnaziálních učebnicích. Z většího počtu byli ale ve
výsledku zpracováni ti živočichové, u kterých se ukázalo, že jsou pro práci vhodní.
Pro zhotovení řezových preparátů jsem použil ploštěnky Dugesia gonocephala,
škrkavky Ascaris suum a žížaly Lumbricus terrestris. Ostatní materiál (například raci
rodu Procambarus, švábi rodu Blatta, termiti rodu Prorhinothermes nebo potemnící
rodu Tenebrio) se ukázal obtížně zpracovatelný, a tak jsem upustil od další práce
s těmito zástupci. Z toho důvodu jsou v textu uvedeni tito živočichové pouze okrajově.
Preparáty jsem připravoval podle standardních metodik, které uvádí odborná literatura.
Postupy při zhotovování řezových preparátů jsem upravil potřebám jednotlivých typů
tkání, které byly mezi zástupci živočichů zastoupeny. Jako krájecí médium jsem
používal parafin. Preparáty jsem barvil jednak Harrisovým hematoxylinem a eosinem,
jednak trichromem podle Massona.
Roztěrové preparáty jsem připravil roztlakem vypreparovaných zkoumaných tkání
živočichů, fixací methylenem a obarvením Giemsa-Romanowski. Nativní preparáty
jsem zhotovil vitálně barvené methylenovou modří i nebarvené.
Všechny výsledné preparáty jsem zaznamenal digitálním mikroskopem. Výstupem jsou
popisné fotografie a videosekvence zařazené v rámci výukového multimediálního
atlasu. Všechny položky atlasu jsou přehledně řazeny a doplněny textem, vysvětlujícím
danou problematiku. Atlas může sloužit jak studentům při samostudiu, tak učiteli jako
didaktická pomůcka při výuce.
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V rámci realizace této diplomové práce jsem podal žádost o grantovou podporu Radě
studentských grantů. Rada mi vyhověla a můj projekt finančně podpořila. Z peněz
z grantu tak byla zakoupena především histologická ploténka, dále některé chemikálie a
laboratorní vybavení.
Veškeré laboratorní práce byly realizovány od léta 2008 do podzimu 2010
v laboratořích Katedry biologie a environmentálních studií pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze v časech mimo výuku a v obdobích studijního volna.
Následující text je členěn nejprve na spíše teoretické kapitoly, popisující zkoumané
druhy živočichů a celkové kompendium v odborné literatuře uváděné metodiky
laboratorní práce při zhotovování preparátů. V dalších kapitolách jsou popsány
výsledky vlastního zhotovování preparátů a příprava multimediálního atlasu. Na závěr
je v diskusi uvedena rešerše středoškolských učebnic ve vztahu ke zkoumaným
zástupcům živočichů a popsána funkce didaktické sady ve vzdělávání.
Multimediální atlas mikroskopické anatomie bezobratlých je přílohou k této diplomové
práci.
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2. vybraní modeloví zástupci
Pro histologickou preparaci byly vybrány takové druhy, které jednak nejčastěji
reprezentují danou skupinu organizmů nebo sledovaný rys ve středoškolských
učebnicích i povědomí studentů, jednak podle možnosti běžné dostupnosti živočicha při
jeho shánění a sběru. Zastupují ale spíše celou určitou skupinu živočichů – proto jsou
v názvech následujících podkapitol uvedeny vyšší taxony, pro které platí zmíněná
charakteristika a na začátku textu dané kapitoly zkoumané druhy spolu se
systematickým zařazením.
V následujícím textu jsou jednotliví zástupci představeni s přihlédnutím k těm
anatomicko morfologickým prvkům, které jsou demonstrovatelné studentům na
mikrofotografiích řezových, roztěrových a nativních preparátů a jsou zároveň
povětšinou běžně prezentovány na nákresech a perokresbách ve středoškolských
učebnicích.

Následující

pořadí

vybraných

zkoumaných

živočichů

je

dáno

fylogenetickým postavením v systému a ukazuje souvislost vývoje tělních dutin i
některých orgánů.

2.1. Hromadinky
Monocystis sp.

(hromadinka)

Chromalveolata
KMEN Apicomplexa
TŘÍDA Conoidasida
ŘÁD Eugregarinorida
ČELEĎ Monocystidae
ŘÍŠE

(Podle [RUPPERT et al. 2004] a [STORCH et WELSCH 2006].)

Hromadinky (Gregarina) jsou jako i mnoho dalších výtrusovců (Apicomplexa)
intracelulární parazité (ŠIFNER 2004); infekční stadia, sporozoity Monocystis lumbrici
napadají spermatogonia ve vesiculae seminales žížal rodu Lumbricus. Na rozdíl od
příslušníků rodu Gregarina, kde rozeznáváme dva oddíly, protomerit a deuteromerit, je
jednobuněčné tělo jejich dospělých stádií, trofozoitů dále nečleněné (dříve podřád
Acephalina (KUNST et al. 1954)). Plasma je zde nápadně odlišena na vnější vrstvu
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ektoplazmy a hrubě zrnitou medullu (endoplazmu), která obsahuje dobře patrný nukleus
a rozpuštěné zásobní látky (LELLÁKOVÁ in BUCHAR et al. 1993).
Životní cyklus je provázen pohlavními i nepohlavními generacemi s infekčními,
růstovými, rozmnožovacími i sexuálními stádii (ŠIFNER 2004). Do hostitelského
organizmu vstupují chitinózní schránkou chráněné sporocysty (sporogonie), které jsou
obsaženy v detritu a půdě. Každá sporogonie obsahuje diploidní zygotu.
Ve střevě žížaly se uvnitř spory zygota meioticky dělí. Vzniklé haploidní buňky
podstoupí mitózu a vytvoří tak 8 sporozoitů1 (LELLÁKOVÁ in BUCHAR et al. 1993). Ty
po rozpadu chitinózní schránky opouštějí sporogonie. Střevním epitelem pak prostupují
do krevního řečiště žížaly a krví jsou transferovány do semenných váčků (RUPPERT et
al. 2004).
Díky elektronové mikroskopii byl na apikálním konci těla sporozoitů popsán komplex
organel (odtud název podkmene Apicomplexa), tvořený poměrně složitě v kužel a
prstence organizovanými mikrotubuly (BRUSCA et BRUSCA 2003). Slouží k zachycení a
průniku do hostitelské buňky. Sporozoity rodu Monocystis s jeho pomocí infikují mladé
morulovité cytofory ve vesiculae seminales (viz kapitola 2.5).
Spermatocyty, vyvíjející se přes stadium spermatozoidů na cytoforech ve spermie
žížaly, umožňují vývoj sporozoitů v další stadium životního cyklu – mladého trofozoita.
Při této přeměně bičíky spermatozoidů pasivně ulpívají na povrchu nedospělého
trofozoita, ten díky tomu nápadně připomíná nálevníka. Trofozoit dospěje, opustí
cytofor a diferencuje se v samčího nebo samičího gamonta (LELLÁKOVÁ in BUCHAR et
al. 1993), které se mnohonásobně dělí. Po spárování (syzygie) se gamonti encystují;
vzniklý útvar se nazývá gamontocysta (ŠIFNER 2004).
Ačkoliv gamonti uvnitř cysty zůstanou odděleni, jejich jádra se opakovaně rozdělí a
vytvořená jadérka migrují k povrchu cytoplazmy obou buněk a svým obalením vytvářejí
gamety. Jejich kopulací vznikají diploidní zygoty, které se uzavírají do chitinózních
sporocyst vřetenovitého tvaru. Gamontocysta praská a uvolňuje sporogonie, které
odchází chámovody z hostitele do vnějšího prostředí – půdy a detritu.

1

Storch (et WELSCH 2006, s. 31) připomíná, že na řezových preparátech většinou nebývá vidět všech 8
sporozoitů, respektive jejich jader.
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Hromadinka Monocystis lumbrici je běžně rozšířeným druhem, parazitujícím u našich
příslušníků čeledi Lumbricidae. Materiál k mikroskopování získáváme buď obarveným
roztěrem vesiculae seminales nachytaných žížal (viz kapitola 3.2) nebo zhotovujeme
řezový histologický preparát danými články, nesoucími semenné váčky2.

2.2. Nezmaři
Hydra sp.

(nezmar)

Animalia
PODŘÍŠE Metazoa
ODDĚLENÍ Eumetazoa
PODODDĚLENÍ Radiata
KMEN Cnidaria
TŘÍDA Hydrozoa
ŘÁD Hydroidea
ČELEĎ Hydridae
ŘÍŠE

(Podle [ŠIFNER 2004] a [ROSYPAL et al. 1992].)

Zástupci nezmarů řádu Hydroidea, zahrnující také u nás žijící druhy, jsou drobní vodní
živočichové s jednoduše stavěným stádiem radiálně souměrného polypa a tělní
organizací na úrovni gastruly. Tito láčkovci patří mezi Diblastica; mezi ekto- a
entodermem je spíše tenčí vrstva rosolovité mezoglei.
Ektoderm (epidermis) je založen z dlaždicového epitelu. Obsahuje podle umístění na
těle tvarované svalové buňky s opěrnými vlákénky a myofibrilami (dávají buňce
pevnost a schopnost pohybu), receptorové buňky a žahavé knidocyty trojího typu –
penetranty, volventy a glutinanty (ŠIFNER 2004). První z nich, penetranty hruškovitého
tvaru, vystavují v klidovém stavu do okolního prostředí na mechanické podráždění
citlivý knidocil. Při jeho excitaci se otevírá víčko penetrantu a dochází k vystřelení
žahavého vlákna s ostny a stiletami, které slouží jako „harpuna“. Vlákno penetruje
kořist a hypnotoxinem ji omráčí. Zhruba o polovinu menší volventy oproti tomu slouží
k mechanickému znehybnění kořisti tak, že jejich vlákno na základě vystřelení po
podráždění kořist ovíjí. Vlákno glutinantů je lepkavé a kromě lovu slouží také
k přichycení k podkladu (KUNST et al. 1954).

2

Při zhotovování preparátu z Lumbrics terrestris je to oblast tělních článků 9 – 13.
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Pod vrstvou buněk ektodermu je v mezoglei difundovaná síť nervových buněk a bazální
vrstva, která drží pohromadě ektoderm a cylindrickým epitelem s někdy bičíkatými
svalovými, jindy sekrečními buňkami tvořený entoderm.
K podkladu se nezmar přichycuje proboscis, nožním terčem. Do láčky přihánějí potravu
ramena, soustředěná koncentricky kolem ústního otvoru.
Nezmaři obývají čisté, převážně stojací nebo mírně tekoucí vody. Žijí přisedle na
vodních rostlinách nejčastěji rodu Lemna, Potamogeton nebo Elodea (JELÍNEK et
ZICHÁČEK 2002). Z přirozeného prostředí buď sbíráme živočichy pipetou jednotlivě,
nebo lépe přenášíme celé rostliny nebo jejich části do akvária. Pro dlouhodobé uchování
krmíme drobnými korýši (rod Cyclopoida, Cladocera a podobně) nebo larvami hmyzu
(pakomárů, jepic atd.).

2.3. Ploštěnky
3

Dugesia gonocephala DUGÈS, 1830

(syn. Planaria g., ploštěnka potoční)

ŘÍŠE

Animalia
PODŘÍŠE Metazoa
SKUPINA Triblastica
ODDĚLENÍ A Schizocoelia
KMEN Platyhelminthes
PODKMEN Rhabditophora
TŘÍDA Neoophora
ŘÁD Seriata
PODŘÁD Tricladida
INFRAŘÁD Paludicola
ČELEĎ Planariidae

ŘÍŠE

(Podle [RUPPERT et al. 2004], [BUCHAR
et al. 1995] a [ŠIFNER 2004].)

(Podle [BRUSCA et BRUSCA 2003],
[PAPÁČEK et al. 1994], [ROSYPAL et al.
1992 a 2003], [JELÍNEK et ZICHÁČEK
2002], a [ŠIFNER 2004].)

Animalia
PODŘÍŠE Metazoa
ODDĚLENÍ Eumetazoa
PODODDĚLENÍ Bilateralia
ŘADA  Protostomia
SKUPINA 2. Platyzoa
KMEN Plathelminthes
TŘÍDA Turbellaria
ŘÁD Tricladida
ČELEĎ Planariidae

3

Poznámka k taxonomické klasifikaci: Systematické zařazení ploštěnek prošlo od prvního vydání
Linnaeho Systema Naturae (r. 1735) do dnešní doby mnoha zásadními změnami (viz BRUSCA et
BRUSCA 2003, s. 286., 313. a 315.-316.). Současné kladistické analýzy ukazují, že skupina Turbellaria,
klasicky označovaná jako třída, je taxon parafyletický (RUPPERT et al. 2004) a podle toho je jeho
postavení v rámci vědecké klasifikace (v levém sloupci) nemožné. Z didaktického hlediska pro studenty
středních škol je ale přijatelnější tradiční řazení, často používané v učebnicích, které je zde (v pravém
sloupci) dále založeno na výkladu Šifnera (2004, s. 20.), a ke kterému směřují všechny další odkazy
v textu.
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Ploštěnky (Turbellaria) jsou běžně dostupní (u nás včetně introdukovaných na 25
druhů) zástupci ploštěnců (Plathelminthes4). Na rozdíl od tříd motolic (Trematoda) a
tasemnic (Cestoda), nejsou adaptovány k parazitickému způsobu života. Žijí pod
kameny a v detritu, někdy i na spodní straně ponořených částí rostlin, vzácně také ve
vlhké půdě, v tekoucích i stojatých vodách. Se svou náročností na vysokou jakost vody
a množství v ní rozpuštěného kyslíku fungují jako spolehlivé bioindikátory (ROSYPAL
et al. 2003).
Mají bilaterálně symetrické, dorzoventrálně zploštělé, nečlánkované tělo. Pokožku
ektodermálního původu, zpravidla pigmentovanou, tvoří jednovrstevný řasinkový
epitel, bohatý na četné slizové žlázy. Jejich produkty především umožňují přechod
plynů při dýchání celým povrchem těla, vedle toho některým pomáhají s pohybem a
ochranou. Jméno podkmene Rhabditophora, do kterého jsou ploštěnky klasifikovány
(RUPPERT et

al.

2004),

je

odvozeno

od

tyčinkovitých

útvarů,

obsažených

v pokožkových buňkách – rhabditů. Ploštěnky jich využívají jako obrany proti vnějšímu
mechanickému, chemickému, případně i jinému podráždění. Rhabdity tvoří při
vyloučení nabobtnáním ve vodě svým slepením rosolovitou ochranou síť. Pod
epidermis a tenkou, druhotně vyvinutou bazální membránou jsou uloženy vrstvy buněk
cirkulární, šikmé a longitudinální hladké svaloviny (BRUSCA et BRUSCA 2003).
Mezi kožněsvalovým vakem a střevem je řídká mezenchymová pojivová tkáň, často
zvaná rovněž parenchym, jejíž buňky mají původ částečně ektodermální a z části
pocházejí z entodermu. Buněčné interceluláry mezenchymu tvoří tělními tekutinami
vyplněnou soustavu dutinek – schizocoel, nepravou dutinu tělní. V mezenchymu jsou
uložené orgánové soustavy.
Trávení probíhá ve střevě entodermálního původu, slepě končícím, podobném láčce
(PAPÁČEK et al. 1994), které je specificky větveno a jednotliví zástupci jsou podle jeho
charakteru řazeni do řádů. Větvení střeva plní kromě gastrické navíc funkci vaskulární
(JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002). Trávicí trubice začíná v zadní třetině ventrální tělní
plochy v místě blastopóru ústy s válcovitým vychlípitelným pharynx plicatus
v hltanovém pouzdru a pokračuje u Dugesia gonocephala ve tři slepé větve (proto řád

4

Hanel (et LIŠKOVÁ 2003, s. 38) odkazuje na SEDLÁK 2002, kde se připouští jako vědecký název kmene
ploštěnců latinské Platyhelminthes i Plathelminthes. Obě transkripce jsou zde uvedeny jako rovnocenné.
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Tricladida), v nichž dochází k nitrobuněčnému trávení a vstřebávání potravy.
Nestravitelné zbytky jsou vyvrženy opět ústním otvorem (PECHOČ 1946). Vylučování
ostatních, rozpuštěných zplodin metabolismu zajišťují protonefridie. Ty jsou složené z
obrvených cyrthocytů, pro podobnost víření svých bičíků s pohybem hořícího plamene
nazývaných plaménkové buňky, a odvodního kanálku, ústícího v osmi párech na
dorsální straně těla (JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002). Kromě jejich exkreční funkce jsou
důležitým osmoregulačním orgánem (PAPÁČEK et al. 1994).
Hlavová část vznikla evolučně jako příďová část ve směru pohybu (tzv. cefalizace),
v níž se v důsledku potřeby interakce organizmu s prostředím jako analyzátor vnější
situace a koordinátor od ní odvislých vnitřních pochodů soustředila v nervový prsténec
nervová ganglia a jimi inervované smyslové orgány (např. KOCIAN et al. 1957). Vedou
odtud nervové pruhy k jednotlivým orgánům – jednak ke zmíněným senzorickým,
jednak dvěma silnějšími (DANĚK 1966) na ventrální, dvěma na dorsální straně a
laterálně uloženými postraními pruhy k somatickým. Hlavová část nese jednak hmatové
laloky, jednak jednoduchá inverzní charakteristicky uspořádaná miskovitá ocellia. Ta
jsou tvořena buňkami zrakového pohárku a na dně oční misky pigmentovou vrstvou
s tyčinkami zrakových buněk (LANG et al. 1962). Očka, registrující pouze intenzitu a
směr zdroje světla, což pomáhá ploštěnce k fotonegativním reakcím a hledání potravy
pod kameny (KOCIAN et al. 1957), patří k hlavním určujícím znakům; dále ploštěnky
určujeme podle tvaru trávicí soustavy, ke spolehlivé determinaci někdy musíme
preparovat penis.
Ploštěnky jsou hermafroditi, u našich s převládající komplexní pohlavní reprodukcí a
přímým vývojem (ŠIFNER 2004). Váčkovitá testes u ♂ části reprodukčního systému jsou
uložena laterálně a ústí do spermiduktů (LANG et al. 1962), z nichž z každého se dále
spermie hromadí v příslušném vesicula seminalis, opatřeného na ventrální straně
chámometem ductus ejaculatorius, který vystřikuje sperma do kopulačního orgánu, do
gentiálního atria vychlípitelného penisu, tzv. cyrru (BRUSCA et BRUSCA 2003). ♀ část
tvoří pár ovárií v přední části těla. Z každého vychází ovidukt, doprovázený
žloutkovými žlázami, vitellárii. Oba vejcovody se spojují v receptaculum seminis, které
končí vaginou, ústící do atria. Při pohlavním rozmnožování po oplození tvoří společně
ektolecitální vajíčka a vitellocyty, produkované vitellárii, tuhý kokon (LANG et
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al. 1962). Kokony jsou kulovitého tvaru a stopkou bývají přichyceny k podkladu
(HANEL et LIŠKOVÁ 2003). U všech našich druhů je vývoj přímý.
Pro laboratorní práci lze pod kameny, na spodní straně ponořených částí vodních rostlin
anebo v detritu stojatých i mírně tekoucích vod, vzácně také ve vlhké půdě nalézt
nejčastěji zástupce rodu Dugesia, Dendrocoelum, Polycelis nebo Crenobia. Pro sběr
z podkladu používáme navlhčený štětec nebo měkkou entomologickou pinzetu,
případně lovíme cedníkem z detritu dna a rozplavujeme. Živočichy ukládáme do
nádobky s přirozenou vodou.
Chov v akváriu je podmíněn přítomností dostatečného množství vodních rostlin, protože
ploštěnky jsou náročné na kyslík (JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002). Akvárium nesmí být
vystaveno přímému slunci. Jednodušší je chov v Petřino miskách. Vzhledem k poměrně
snadnému chovu jsou ploštěnky dobrým didaktickým materiálem k celé řadě pokusů a
demonstrací (KROEBER et al. 1965).
Ploštěnky jsou dravé, proto je nejlépe lze krmit rozcupovaným, jemně seškrabaným
syrovým hovězím masem, kousky žížal nebo nitěnek, které pokládáme na stejné místo
blízko kamenů, pod nimiž se zdržují. Potrava musí být podávána v dostatečném
množství, protože živočichové se jinak začnou živit kanibalicky. Při nadměrném
dávkování ale může docházet k rozkladu masa, což vede k úhynu chovaného materiálu
(LIŠKOVÁ in BUCHAR et al. 1993).
Smrcení provádíme přímo fixáží (viz kapitola 3.1.2). Při smrcení často dojde
k vychlípení pharynx plicatus.

2.4. Škrkavky
Ascaris suum GOEZE, 1782

(škrkavka vepří)
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Animalia
PODŘÍŠE Metazoa
ODDĚLENÍ Eumetazoa
PODODDĚLENÍ Bilateralia
SKUPINA Triblastica
ODDĚLENÍ B Pseudocoelia
KMEN Nematoda
TŘÍDA Secernentea
ŘÁD Ascaridida
ČELEĎ Ascaridae
ŘÍŠE

(Podle [ŠIFNER 2004], [ROSYPAL et al. 1992] a [RUPPERT et al. 2004].)

Hlístice (Nematoda) žijí, u nás v zastoupení asi 5 tis. druhů (BUCHAR in BUCHAR et al.
1995), ve vodě, půdě nebo – jako v případě škrkavek, jejichž hostiteli jsou obratlovci
včetně člověka – jde o parazity. Hlava škrkavek není oddělena od trupu, který lze
obtížně rozlišit na ventrální a dorsální stranu (HANEL et LIŠKOVÁ 2003). Válcovité,
dlouze protažené tělo bez jakékoliv segmentace a se sbíhavými konci je tvořeno
konstantním počtem, řádově stovek (PECHOČ 1946), buněk (tzv. eutelie), pouze jejichž
růstem probíhá růst živočicha – z toho důvodu nejsou schopny regenerace. Je kryto
třívrstvou pevnou a pružnou kutikulou bez obrveného epitelu, vylučovanou
jednovrstevnou syncytiální epidermis (LANG et al. 1962). Kutikulu, která nebrání
propouštění vody do kompartmentu, a zároveň účinně chrání před fermentativním
natrávením enzymy hostitele (JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002), během dospívání pravidelně
čtyřikrát svlékají (KUNST et al. 1954). Směrem dovnitř těla z pokožky vycházejí čtyři
podélné cristy – ventrální a dorsální a pár laterálních, protější jsou navzájem shodně
zbarveny. Probíhají jimi nervové pruhy, párem bočních navíc vedou protonefridiální
kanálky. Pohyb probíhá prostřednictvím kontrakcí ventrální a dorzální skupiny
polymyárního longitudinálního hladkého svalstva v součinnosti s tlakem tělní tekutiny a
antagonickým působením kutikuly (tzv. hadovitý pohyb); cirkulární svalovina není
vyvinuta (BUCHAR in BUCHAR et al. 1995). Svalové buňky hruškovitého tvaru, jejichž
fibrily jsou jak na straně přivrácené k epidermis, tak i z boku buněk, jsou napojeny
cytoplazmatickými výběžky na motorický nervový systém a tím přímo řízena jejich
činnost (KRATOCHVÍL 1966).
Pod kožněsvalovým vakem vznikla splynutím intercelulár schizocoelu a potlačením
mezenchymu pseudocoelní dutina, vyplněná tělní tekutinou a u nativního preparátu
zplodinami anaerobní respirace (LANG et al. 1962), vylučovanými protonefridiálními
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kanálky. Tekutina o vyšším osmotickém tlaku zajišťuje neustálý příliv vody z okolního
prostředí a zajišťuje tak turgor potřebný pro udržení tvaru těla a jeho pevnost (LANG et
PRAVDA 1958). V pseudocoelu se dále nacházejí orgánové soustavy nízkého stupně
diferenciace, vůbec nejsou vyvinuté systémy respirační a cirkulační. Dutina není
ohraničena vlastní buněčnou výstelkou (BUCHAR in BUCHAR et al. 1995), jako je tomu u
coelomu.
Trávicí trubice, vedoucí středem pseudocoelu, je průchodná. Začíná na hlavovém konci
těla orálním otvorem se třemi vyvinutými lábii s drobnými smyslovými bradavkami.
Pokračuje mohutným svalnatým nasávacím hltanem5 filarioidního typu bez bulbu
(KRATOCHVÍL 1966). Hltan, vzniklý z ektodermu, je z vnitřku vystlán kutikulou. Další
částí trubice je samotné rovné střevo entodermálního původu, tvořené jednovrstevným
cylindrickým epitelem, kde probíhá extracelulární trávení a dále pronikání jeho
produktů vně střevo do tělní tekutiny k disimilaci. Trávicí soustavu zakončuje kloaka,
tvořená ektodermem, ústící na povrch těla řitním otvorem. Disimilace látek, získaných
z trávicích cest hostitele, probíhá anoxybioticky (KRATOCHVÍL 1966). Exkrece produktů
této anaerobní respirace, kyseliny valerové a kapronové (LANG et al. 1962), a
osmoregulace se uskutečňuje pomocí dvou dlouhých jednobuněčných kaudálním
směrem slepých protonefridiálních kanálků podél těla se společným málo patrným
vyústěním v přední třetině ventrální strany těla (KOCIAN et al. 1964a).
Nervová soustava, pro absenci tělních ganglií označovaná jako ortogonální (ROSYPAL
et al. 2003), je tvořena obhltanovým prstencem a osmi nervovými pruhy (LANG et
al. 1962), které se na konci těla opět spojují. Nejsilnější z nich, břišní, je nepárový, leží
ve ventrální cristě epidermis.
Pro škrkavky je typický gonochorismus s významným sexuálním dimorfismem a
jednoduchá trubicovitá reprodukční soustava, která dokazuje zmíněnou celkovou nízkou
diferenciaci tělních orgánů. ♂ má menší velikost a ventrálě zahnutý konec těla díky
velkým pomocným kopulačním orgánům, spikulám, zasunutým v klidu ve váčku v
kloace. Reprodukční soustava začíná vprostřed těla nepárovým trubicovitým testis,
které neznatelně přechází v dlouhý, do kliček stočený vas deferens a ke konci se

5

Někteří autoři především ve starší literatuře označují hltan jako jícen; tak je to uvedeno například
v KRATOCHVÍL 1966. U jiných autorů, např. LANG et al. 1962, se setkáváme s rozlišením na „svalnatý
hltan“ a „neznatelný jícen“.
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rozšiřující ductus ejaculatorius, ventrálně od střeva ústící do kloaky se dvěma
pomocnými spikulami ve žláznatém váčku na její dorsální straně (KRATOCHVÍL 1966).
♀ je vetší, dorůstá až 40 cm, a oba konce těla má zašpičatělé rovně. Pohlavní aparát je
složen z párových trubicovitých, laterálně uložených ovarií, ve kterých se v tzv. rhachis,
zárodečných zónách diferencují vajíčka (KUNST et al. 1954). Ovaria přecházejí plynule
v dlouhé a několikrát klikaté, rozšiřující se ovidukty. Ty přecházejí ve velmi silné utery,
které bývají vyplněné velkým množstvím vajíček (LANG et al. 1962). Dělohy se
v přední části těla spojují a ústí stopkovitou vagínou v blízkosti exkrečního otvoru
v přední části těla. Při páření se spermie usadí v uteru, oplodní vajíčka, ta opustí tělo
matky a s fekáliemi pak i hostitele a v kyslíkatém prostředí se rýhují a připravují
k metagenezi s přímým vývojem (PAPÁČEK et al. 1994; ROSYPAL et al. 2003). Díky
pevnému chitinovému obalu jsou kokony odolné proti mechanickému i chemickému
porušení a mají i pětiletou životnost (LANG et PRAVDA 1958).
Materiál lze opatřit na jatkách (LIŠKOVÁ in BUCHAR et al. 1993) nebo například při
domácích zabijačkových hodech. Vyjmuté škrkavky z trávicího traktu hostitele ihned
fixujeme, nejprve do 1 % a až po několika dnech do 4 % formalínu; předejdeme tak
rozpraskání kutikuly a vyhřeznutí vnitřností. V případě přípravy na pitvu několik hodin
smáčíme ve vodě, pro řezové preparáty ale lze materiál použít v této podobě.

2.5. Žížaly
Lumbricus terrestris LINNAEUS, 1758 (žížala obecná)
Animalia
Metazoa
ODDĚLENÍ Eumetazoa
PODODDĚLENÍ Bilateralia
SKUPINA Triblastica
ODDĚLENÍ C Coelomata
SKUPINA Schizocoelní coelomata
PODDĚLENÍ Polymerní coelomata
KMEN Annelida
TŘÍDA Clitellata
PODTŘÍDA Oligochaeta
ŘÁD Opistophora
ČELEĎ Lumbricidae
ŘÍŠE

PODŘÍŠE

(Podle [ŠIFNER 2004] A [ROSYPAL et al. 1992].)
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Naši žížalovití (Lumbricidae), sekundárně suchozemští kroužkovci (Annelida), jsou
živočichové s homonomní tělní metamerií. Jednotlivé články jsou navzájem odděleny
původně dvouvrstvými blánami, disepimenty (KRATOCHVÍL 1966). Každý segment
kromě prostomia a pygidia je tvořen párem vlastních coelomových dutin. Proto je taxon
řazen mezi polymerní coelomata (např. ŠIFNER 2004). Na příčném řezu jsou coelomové
váčky ohraničeny peritoneem a dorsálním a ventrálním mesenteriem (BRUSCA et
BRUSCA 2003). Obě stěny jsou mezodermálního původu; peritoneum, přiléhající
k vrstvě longitudální svaloviny, se nazývá somatopleura, mesenteria, která fixují polohu
střeva, se označují jako splanchnopleura (LANG et al. 1962). U Lumbricus terrestris
podle Langa (et al. 1962) dorsální mezenteriální zavěšení střeva chybí.
Kožně svalový vak tvoří vnější cirkulární a vnitřní čtyřvrstvá longitudální hladká
svalovina. Na každém článku nesou žížaly 4 páry druhově specificky uspořádaných
štětin. Mají chitinový základ a jsou ovládány protraktorovými a retraktorovými
svalovými vlákny (RUPPERT et al. 2004). Prostomium, pravděpodobný pozůstatek
temene trochofory marinních předků (PECHOČ 1946) je složitěji utvářeno, než u jiných
příbuzných čeledí; u našich běžných zástupců epilobické například u rodu Eisenia nebo
tanylobické u příslušníků rodu Lumbricus (DUCHÁČ in BUCHAR et al. 1995). Clitellum
pohlavně dospělých jedinců začíná za 20. článkem, například u Lumbricus terrestris na
32. článku. Někdy je navíc opasek, s jehož pomocí dochází k tvorbě kokonů, opatřen
dvěma valy tubercula pubertalis. Hřbet, jako celé tělo krytý tenkou kolagenovou
kutikulou (PAPÁČEK et al. 1994), mají tmavý s prosvítající hřbetní cévou a nesou na
něm v oblasti každého disepimentu coelomové póry uzavíratelné sfinktery. Póry
zajišťují vytlačování lymfy při zvýšení nitrotělního tlaku. Další žlázy opalizující
kutikuly vyměšují hlen za účelem zvlhčování těla pro adsorpci kyslíku při dýchání
celým povrchem těla a zmírnění tření při pohybu (LANG et al. 1962). Oproti větší části
těla, která má válcovitý tvar, je záď rozšířená, často dorsoventrálně zploštělá, někdy
hranatá – čtvercovitá nebo oktogonální (PIŽL 2002) – s velkým řitním otvorem na
pygidiu. Na břišní straně mezi 9.-10. a 10.-11. článkem ústí dva páry zásobních váčků
receptacula seminis, kde se uchovávají spermie kopulačního partnera. Na 14. článku
ústí jeden pár vejcovodů, na 15. společný chámovod vas deferens.
Žížaly jsou hermafroditi s přímým vývojem. ♂ část pohlavní soustavy má dva páry
testes v 10. a 11. článku, tři páry vydutím disepimentů vzniklých, vakovitých vesiculae
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seminales, kde dozrávají vlastní spermie, dva páry vasa deferentia, začínajících
obrvenou nálevkou a spojujících se v jeden, který ústí na 15. článku chámometem. ♀
část tvoří pár ovarií přiléhajících na kaudální stěnu 12. disepimentu (ve 13. článku) a
vejcovody ústící na 14. článku. K oplození vajíček v kokonu dochází jeho postupným
přetahováním (a zároveň i uzavíráním) směrem od clitella k prostomiu přes chámem
naplněná receptacula seminis (MOTYČKA et ROLLER 2001).
Trávení potravy bohaté na huminové kyseliny, neutralizované sekrety vápenatých žláz
po stranách žláznatého žaludku – volete, se uskutečňuje v zažívací trubici, která má
svou pharyngeální a rektální část vzniklou vchlípením ektodermu a zbylou část
založenou z entodermu (KRATOCHVÍL 1966). Sem patří oba žaludky – žláznatý i
svalnatý – a střevo, které do svého vnitřního prostoru má vychlípenou prokrvenou
epiteliální řasu tyflosolis (JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002). Je vystláno chloragogenním
epitelem, který vstřebává metabolické zplodiny v pevné, nerozpustné formě do buněk
odcházejících v celku metanefridiemi (PAPÁČEK et al. 1994; ROSYPAL et al. 2003).
Nestrávené anorganické zbytky potravy (především zbytky substrátu) jsou vyloučeny
střevem ven z těla. Párové metanefridie se skládají z obrveného nefrostomu, který sbírá
odpadní látky z coelomových váčků jednotlivých segmentů, svinutého a různě
rozšířeného kanálku a vývodného nefridiophoru, který ústí vždy v následujícím článku
(BRUSCA et BRUSCA 2003). Metanefridie v předních článcích (9. – 13.) jsou
metamorfovány ve vývodné pohlavní cesty (JELÍNEK et ZICHÁČEK 2002).
Uzavřenou oběhovou soustavu tvoří vas dorsale (stahy vede krev s rozpuštěným
hemoglobinem směrem k hlavě), k ní pěti kruhovými spojkami spojená vas dorsosubneuro-commisurale (DUCHÁČ in BUCHAR et al. 1995; RUPPERT et al. 2004), vas
ventrale (pasivně opačným směrem), pomocná srdce vas ventrocommissurale,
okysličující krevní vlásečnice, a vas subneurale. Cévy jsou mezodermálního původu
(DANĚK 1966).
Nervová soustava sestává z mozkové zauzliny, posunuté oproti předkům annelid a
polychaetům posteriorně od prostomia (RUPPERT et al. 2004) na ventrální stranu třetího
segmentu, obhltanovým prstencem (konektivem) připojené k nervové pásce. Rosypal (et
al. 2003, s. 495) ji označuje na rozdíl od žebříčkovitého typu nervové soustavy za typ
„odvozenějších skupin“ annelid. Páska se vytvořila spojením párů ventrálních ganglií
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v každém tělním segmentu a postupným splýváním komisur a konektiv mezi nimi
zbytňováním nervové tkáně. Tkáň je většinou bohatá na dobře rozpoznatelná nervová
vlákna (BURSCA 2003). V každém článku z místa původních zauzlin vybíhají dva páry
hřbetních a jeden pár břišních nervových větví.
Velikostí požadovaným laboratorním výstupům nejlépe odpovídá právě Lumbricus
terrestris. Tyto žížaly lze nalézt při rytí v půdě na vlhčích stinných stanovištích –
zahrádkách, loukách nebo trávnících (KUNST et al. 1954).
Přechovávat lze materiál i několik měsíců v bedničkách nebo akváriích s prodyšným
víkem, do kterých ukládáme v několika vrstvách půdu, písek a tlející listí (LIŠKOVÁ in
BUCHAR et al. 1993) a tento obsah občas zavlhčíme. Nádoby ukládáme do chladna a
temna.
Oba běžně používané způsoby smrcení, to je 1 a 4 % formalínem, respektive 10 a 70 %
alkoholem, jsou dále popsané v kapitole 4.1.5. Vedle toho ještě můžeme použit metodu
usmrcení chloroformovou vodou6.

2.6. Perloočky
Daphnia magna STRAUS, 1820 (hrotnatka velká)

6

Příprava chloroformové vody je snadná – 1 díl chloroformu na 100 dílů vody (LIŠKOVÁ in BUCHAR et
al. 1993).
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Animalia
PODŘÍŠE Metazoa
ODDĚLENÍ Eumetazoa
PODODDĚLENÍ Bilateralia
SKUPINA Triblastica
ODDĚLENÍ C Coelomata
SKUPINA Schizocoelní coelomata
PODODDĚLENÍ Polymerní coelomata
KMEN Arthropoda
INFRAPHYLLUM Mandibulata
PODKMEN Crustacea
TŘÍDA Branchiopoda
ŘÁD Diplostraca
PODŘÁD Cladocera
ČELEĎ Daphnidae
ŘÍŠE

(Podle [ŠIFNER 2004], [BRUSCA et BRUSCA 2003] a [ROSYPAL et al. 1992].)

Hrotnatky Daphnia magna, jako i další na území České republiky žijící zástupci tohoto
rodu (D. pulex (h. obecná), D. publicaria (h. rybniční) a jiné), spolu s dalšími
příbuznými rody získaly obecný český název perloočky na základě nápadného vzhledu
svého blyštivého nepárového složeného oka. Mají málo článkované tělo, které je až na
volně krytou hlavu uloženo celé v dvochlopňovité dorsálně srostlé schránce s ventrální
štěrbinou, zakončené hrotem. Schránka, svlékaná každé dva dny (KUNST et al. 1954),
sestává z pětiúhelníkových komplexů, které odpovídají jednotlivým epidermálním
buňkám.
Hlava perlooček nese dva páry tykadel. Z nich první pár, pod rostrem trochu skryté
antenuly, u ♂ nápadně delší, má funkci především smyslovou. Druhý pár, velmi
nápadné a masivním protopoditem, čtyřčlánkový exopoditem a trojčlánkový
endopoditem tvořené anteny, plní funkci pohybovou. Další páry končetin jsou
reprezentovány lupínkovitými nožkami (pět párů), kromě endopoditu a exopoditu
tvořenými epipoditem, tak zvaným žaberním lupínkem. Nečleněný pár přívěsků jsou
proti sobě postavená kusadla, sloužící k drcení potravy.
Potrava, kterou přihánějí, respektive nasávají a filtrují páry končetin, se od kusadel
dostává do jícnu, odkud je posouvána do dobře patrného střeva s jaterními kličkami až
k řitnímu otvoru na dorsální straně konce těla.
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Vstřebané živiny jsou spolu s kyslíkem rozváděny hemolymfou otevřenou cévní
soustavou, poháněnou jednoduchým vakovitým srdcem, jejíž tok usměrňují pružné
membrány (KUNST et al. 1954).
Hrotnatky naprosto běžně obývají, často v ohromném počtu (Lellák (in BUCHAR et al.
1995, s. 150) uvádí nález až 2 tisíc jedinců v 1 litru vody), různé typy stojatých a mírně
tekoucích vod. Potravu získávají především filtrací drobných složek planktonu anebo
detritu.
Lov provádíme planktonkou, chováme v akváriu. Pro dlouhodobější uchování
přidáváme jednou týdně močůvku, zhruba 2 ml na 1 l vody (BUCHAR in BUCHAR et al.
1993).

2.7. Ostatní živočišný materiál
Následující zástupci nebudou blíže podrobně popsáni, protože se nakonec nestali
předmětem zájmu multimediálního atlasu, především proto, že jejich preparáty nebyli
transparentní. Je tedy uvedeno pouze jejich určení jako doplnění kapitoly 2.
Raci
Procambarus aff. fallax HAGEN, 1870 (rak mramorovaný)
Animalia
KMEN Arthropoda
TŘÍDA Malacostraca
ŘÁD Decapoda
ČELEĎ Cambaridae
ŘÍŠE

(Podle [BRUSCA et BRUSCA 2003] a [ROSYPAL et al. 1992].)

Švábi
Archimandrita tessellata RHEN, 1903 (šváb velkokřídlý)
Animalia
Arthropoda
TŘÍDA Insecta
ŘÁD Dictyoptera
ČELEĎ Blaberidae
ŘÍŠE
KMEN

(Podle [ŠIFNER 2004], [BRUSCA et BRUSCA 2003] a [ROSYPAL et al. 1992].)
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Termiti
Prorhinothermes simplex HAGEN, 1858
Animalia
Arthropoda
TŘÍDA Insecta
ŘÁD Dictyoptera
ČELEĎ Rhinotermitidae
ŘÍŠE
KMEN

(Podle [ŠIFNER 2004], [BRUSCA et BRUSCA 2003] a [ROSYPAL et al. 1992].)

Potemníci
Tenebrio molitor LINNAEUS, 1758 (potemník moučný)
Animalia
KMEN Arthropoda
TŘÍDA Insecta
ŘÁD Coleoptera
ČELEĎ Tenebrionidae
ŘÍŠE

(Podle [ŠIFNER 2004], [BRUSCA et BRUSCA 2003] a [ROSYPAL et al. 1992].)
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3. metody výzkumu anatomie bezobratlých
Pro sestavení výukové sady byly vybrány histologické, roztěrové a nativní preparáty již
popsaných živočišných zástupců.
Histologické (tkáňové) preparáty zobrazují řez příslušnou částí těla nebo daným
orgánem živočicha. Umožňují na preparátech o tloušťce v řádech jednotek μm zkoumat
například typy tělního uspořádání bezobratlých a jejich odlišnosti a společné znaky,
mikrostrukturu jednotlivých orgánů, anebo stavbu a složení některých tkání a jejich
buněk. Preparáty didaktické sady byly připraveny standardními, níže popsanými
histologickými metodami7.
Roztěrové preparáty ukazují většinou buňky nebo větší tkáňové komponenty solitérně,
bez jejich kontinuity s okolní tkání. A to sice díky rozrušení tkáně rozcupováním nebo
roztlakem.
Nativní preparáty umožňují pozorování živočišného materiálu bez jeho usmrcení. Jsou
krátkodobé, neuchovatelné. V této práci byly vytvořeny pro zaznamenání příslušných
ilustračních videí a jejich vložení do multimediálního atlasu. Nejsou tedy logicky
součástí preparátové sady.

3.1. parafinové řezové preparáty
Zkoumáme-li materiál takového charakteru, že není uspokojivým výsledkem totální
nebo roztěrový preparát, je potřeba daný objekt pozorovat ve velmi tenkých a příslušně
obarvených řezech. V zoologii jde často jako v našem případě o zjišťování vnitřní
stavby těla bezobratlých živočichů. Ale řezové preparáty se využívají obecně nejvíce
k prohlížení utváření jednotlivých orgánových struktur a tkání, a to jak v oboru
ivertebratologie, tak také v zoologii obratlovců, včetně studia humánní anatomie
v medicíně.

7

Blíže k metodám viz JÍROVEC 1958 nebo HABROVÁ 1979, případně HABROVÁ 1986.

- 25 -

Příprava parafinových řezových preparátů je velmi náročná na čas a trpělivou pečlivou
práci laboranta. Celá realizace spočívá v několika krocích, které lze velmi obecně
shrnout takto8:
1. Odběr tkáně

(kap. 3.1.1.)

2. Fixace

(kap. 3.1.2.)

3. Vypírání fixáže

(kap. 3.1.3.)

4. Odvodňování tkáně

(kap. 3.1.4.)

5. Zalití do krájecího média

(kap. 3.1.5.)

6. Řezání (syn. „Krájení“;

kap. 3.1.6.)

7. Zbavení média (jde-li o parafin;

kap. 3.1.7.)

8. Barvení

(kap. 3.1.8.)

9. Montování

(kap. 3.1.9.)

V následujících kapitolách, jejichž rozvržení koresponduje s naznačenými kroky, budou
sice okrajově zmíněny i některé jiné druhy krájecích médií, pro potřeby této práce bylo
ale použito pouze parafinu. Obdobně jsou dále naznačeny některé příklady barvení, ale
pouze ty, které byly aplikovány při sestavování sady preparátu jsou zde rozvedeny.
Metodika je zde uvedena spíše obecněji a její popis vychází z podrobného studia řady
publikací, které se této problematice věnují. V textu jsou jen okrajově zmíněny úpravy,
změny nebo přizpůsobení metod, které jsem při vlastní práci udělal. Praktické provedení
zhotovení preparátů a použitých postupů uvádím v kapitole 4.1.
Sběr a chov zkoumaných živočichů je naznačen na konci jejich popisu v kapitole 2,
stejně jako způsob jejich smrcení (event. narkotizace), jehož varianta může být
rozhodující pro další kvalitu preparátu. Při nevhodném způsobu usmrcení může mimo
jiné dojít jednak ke stažení těla nebo jeho částí, čímž je naprosto snížena věrnost
výsledného preparátu, jednak ke zbytečnému trápení zvířete (KUNST et al. 1954).

8

Uvedený přehled fází metodiky přípravy řezových preparátů je sestaven z největší části podle
HABROVÁ 1979, a dále KOCIÁN 1964a a JÍROVEC 1958 a upraven pro potřeby krájení v parafinu.
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3.1.1.

odběr tkáně

Usmrceného živočicha připravíme odpovídajícím způsobem k odběru tkáňového bločku
podle jeho charakteru, to je například tvaru těla, uložení orgánů, tvrdosti kutikuly a
podobně, a velikosti, které přizpůsobíme pracovní nástroje. Vhodné je použití pitvační
misky, dále je zapotřebí odpovídajícím způsobem nabroušený skalpel (Kunst (et al.
1954; s. 31) doporučuje bříškatý, špičatý či oční) nebo žiletka, anatomické nůžky,
preparační jehla, tvrdá a měkká (entomologická) pinzeta a uzavíratelné epruvety
s fixážní tekutinou nebo 70 - 80 % alkoholem, pokud v něm je živočich již usmrcen a
přechováván. K preparaci je velmi vhodné mít připravenou střičku s fyziologickým
roztokem (~ 0,5 % NaCl), který zabrání sesychání tkáně a jejímu smrštění a
deformaci buněk (KUNST et al. 1954).
Vyřezáváme tkáňový bloček o velikosti vhodné pro další účel práce. Takovým
rozměrem hrany bločku pro použití obvyklých fixačních tekutin, jako v našem případě,
je 0,5 cm. U větších vzorků může dojít k nedostatečnému prostoupení fixáže tkání
(HABROVÁ 1979). Naopak malý rozměr bločku znesnadňuje další práci s preparátem.
Při vyřezávání je potřeba dbát na tlak, který vyvineme na nůž, i na to, jakou silou
uchopíme a přidržujeme živočicha pinzetou. Pod velkým tlakem může dojít k drcení
nebo jinému poškozování tkáně, což výrazně zkresluje výsledný obraz řezového
preparátu. Bloček nelze střihat nůžkami, protože tlak nožů tkáň nevratně deformuje.
3.1.2.

fixace a fixační tekutiny

„Fixace je rychlé usmrcení buněk fixačním prostředkem, který denaturuje nativní
bílkoviny buňky (…).“ (HABROVÁ 1979, s. 85) Ireverzibilním vysrážením proteinů
zabraňujeme autolytickým procesům uvnitř buněk, abychom zkoumanou tkáň mohli na
řezu pozorovat v reálné, nezměněné podobě.
Fixační tekutinu volíme podle charakteru zkoumaného materiálu, způsobu a rychlosti
prostupování tkání, a jejími vlastnostmi, které přímo ovlivňují struktury uvnitř buňky.
Fixáž by neměla vést ke smršťování nebo bobtnání a jiným deformacím buněčných
struktur či samotných buněk, respektive tkání, ani ke vzniku buňce cizích útvarů, tak
zvaných artefaktů. Navíc fixační prostředek stimuluje denaturované proteiny buňky
k přijetí mikrotechnických barviv a jejich složek (KOCIAN et al. 1964a).
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Všechna denaturační činidla, které se pro fixaci používají, mají alespoň v jednom ze tří
zmíněných požadavků slabou stránku, většina z nich určitou měrou tkáň deformuje.
Proto je potřeba vybírat vhodnou fixáž s ohledem na maximální možné omezení těchto
nežádoucích změn. Fixační tekutiny jsou sestaveny takovým způsobem, aby vyvážily,
usměrnily nebo úplně potlačily nevýhodné vlastnosti jednotlivých činidel. Kromě
formalínu, který se používá samostatně, jsou všechna ostatní činidla použita v rámci
fixační směsi.
Stejně tak je důležité zvolit optimální provedení fixace. Fixování se provádí do epruvety
se zvolenou fixáží, ideálně ihned po preparaci tkáně ze živočicha. Habrová (1979, s. 85)
radí na dno epruvety umístit chomáč vaty, aby objekt nesedal ke dnu a fixační tekutina
k němu měla co možná optimální přístup a mohla ho rovnoměrně prostoupit. Navíc
pokud fixujeme prostředkem obsahujícím alkohol, voda z bločku se díky vatě drží pod
úrovní samotné tkáně a neředí tak tekutinu v bezprostředním okolí objektu.
Udává se (např. KOCIAN et al. 1964a, s. 24), že množství fixáže by mělo být asi
padesátinásobné oproti objemu bločku. Jeho velikost při tom volíme s ohledem na
prostupnost fixáže do celého objektu. U velkorozměrných preparátů totiž nedochází
v důsledku blokování vrstvou vysrážených proteinů k nasycení celého bločku fixační
tekutinou, a tak nejsou hlouběji uložené části tkáně dostatečně konzervovány.
Doba fixace objektů se liší podle jeho velikosti, charakteru tkání a použitého činidla.
Fixační tekutiny jsou v literatuře obecně děleny do skupin9 podle chemického složení
denaturačního činidla a aditiv. Při práci byly používány následující fixáže a fixační
látky:
3.1.2.A.

Ethanol

Samotný ethylalkohol, v laboratorní praxi většinou denaturovaný 2 % benzolem, se
k fixaci používá jen velmi koncentrovaný, nejlépe absolutní (KOCIAN et al. 1964a). Je
vhodný pro drobnější preparáty o rozměrech, které dovolují jeho pomalé pronikání do
tkání. Jemné histologické struktury se při fixaci ethanolem výrazně smršťují, tím více,

9

Habrová (1979, s. 86) rozděluje fixační látky na 1) minerální kyseliny, 2) soli kovů, 3) organické
kyseliny a 4) organické redukční prostředky. Kocian (et al. 1964a, s. 25 – 28) uvádí jako nejčastěji
používané fixační tekutiny 1) formalín, 2) tekutiny s organickými kyselinami, 3) se solemi kovů a 4)
s ethylalkoholem.
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čím nižší je jeho koncentrace. Pracuje jako rozpouštědlo lipidů a cholesterolu
(PACÁK 1989).
Ethanol je samostatně z hlediska využitelnosti při výrobě histologických preparátů
určen pouze ke krátkodobé fixaci. Kocian (et al. 1964a, s. 27) uvádí, že doba fixace by
se měla pohybovat u 100 % lihu v rozsahu 2 – 8 hodin. Při delší fixaci ztrácí tkáň
barvitelnost a nevratně tvrdne.
Ethylalkohol je základem některých fixačních tekutin, z nichž nejpoužívanější je
Carnoyova10. Je výhodná mimořádně rychlou fixací od 10 minut po 3 hodiny a používá
se především u drobného živočišného materiálu chitinózního charakteru, jako například
hmyzu a malých korýšů (HABROVÁ 1979).
3.1.2.B.

Formalín

Pro nízkou pořizovací cenu a snadnou přípravu je nejčastěji používanou fixační
tekutinou 4 % roztok formalínu11 (KOCIAN et al. 1964a). Pro fixaci má velmi vhodné
vlastnosti – rychle proniká do tkání a dobře denaturuje proteiny, nerozpouští lipidy,
zachovává mitochondrie, zvyšuje barvitelnost preparátu. V histologii se často používá
pro přípravu přehledných preparátů (HABROVÁ 1979). Dobře konzervuje materiál, proto
je možné v něm objekty přechovávat i trvale. Při přípravě histologických preparátů stačí
ale fixovat do druhého dne, ne méně, než osm hodin.
Formalín je bezbarvá, toxická (!) kapalina, jejíž páry velmi výrazně dráždí sliznice.
Uchovává se ve tmavém skle, protože především působením světla dochází
k okyselování CH2O2, kyselinou mravenčí, což negativně ovlivňuje schopnost fixace.
Kyselinu neutralizujeme odpovídajícím množstvím CaCO3 nebo MgCO3 v láhvi.

10

Vždy čerstvě připravená směs 6 objemových dílů absolutního alkoholu C2H5OH, 3 dílů chloroformu
CHCl3 a 1 dílu kyseliny octové CH3COOH (KOCIAN et al. 1964a). Právě ledová (100 %) kyselina octová
pomáhá svou acidní reakcí zrychlení pronikání fixáže do tkáně. Narušuje však mitochondrie a kolagenové
části tkáně v ní bobtnají (JÍROVEC 1958).
11
Formalín (syn. formol) je 35 - 40 % koncentrovaný vodný roztok HCOH, formaldehydu. Pro potřeby
fixace (4 % roztok) se ředí v poměru 1 díl formalínu na 9 dílů vodovodní (nikoliv destilované) vody,
případně 1:3 pro 10 % roztok (JÍROVEC 1958).
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3.1.2.C. Bouinova fixáž
Hlavní součástí Bouinovy fixační tekutiny je kyselina pikrová12. Tvoří žluté hořké
krystalky, které jsou v suchém stavu explozivní (!) při nárazu nebo zahřátí
(DOUBRAVA et al. 1984; PACÁK 1989). Dobře se rozpouští ve vodě - v nasyceném
roztoku jsou spolu s formalínem základem Bouinovi fixáže13. Pro urychlení fixace se
ještě nejlépe těsně před upotřebením do tekutiny přidává kyselina octová.
Fixáž účinně a rychle denaturuje proteiny a tkáň prostupuje v krátkém čase, takže
minimální doba fixace je 3 hodiny (HABROVÁ 1979). Optimální čas fixace je 24 hodin,
tedy „do druhého dne“. Velkou výhodou Bouinovy fixáže je ale fakt, že ani
dlouhodobější ponechání objektu v tekutině nevede k jeho přefixování (KOCIAN et
al. 1964a). Dobře fixuje především jádra buněk.
Bouinova fixační tekutina, respektive její součást, kyselina pikrová, barví tkáň do žluta.
Zbarvení tkáně preparátu je tím výraznější, čím déle se objekt v tekutině fixoval. Vliv
na jeho další intenzitu má především způsob vypírání fixáže (viz dále). Žluté zabarvení
ale nijak nesnižuje další barvitelnost preparátu. Pokud bychom ale přesto chtěli zbarvení
odstranit, je to možné 10 % roztokem uhličitanu lithnatého LiCO3 (JÍROVEC 1958).
3.1.2.D. Bouin-Duboscq-Brazil (B-D-B)
Fixážní tekutina Bouin-Dubosq-Brazil14 se co do chemického složení od klasické
Bouinovy fixáže liší jen málo. Zásadně odlišné a z pohledu této práce nakonec
nesporně výhodnější (viz kapitola 4.2.1) jsou ale její fixační vlastnosti.
3.1.3.

vypírání fixáže

Fixované objekty se před vlastním zaléváním do parafinu musí zbavit fixační tekutiny
vypíráním jejích zbytků, aby se tak odstranily možné překážky při další práci
s preparáty, například ztížení zalévání, snížení barvitelnosti a jiné (HABROVÁ 1979).

12

Kyselina pikrová C6H2(NO2)3OH je derivátem fenolu jako 2,4,6-trinitrofenol (PACÁK 1989).
200 ml Bouinovy fixační tekutiny se připraví ze 150 ml nasycené kyseliny octové (přibližně 1 g
krystalů do 150 ml vody), 40 ml 40 % formalínu a 10 ml 80 % kyseliny octové (HABROVÁ 1979). Kocian
(et al. 1964a; s. 24) uvádí zjednodušeně 3 objemové díly nasyceného roztoku kyseliny pikrové, 1 díl 40 %
formalínu a před vlastní fixací přidat vzhledem k objemu směsi 5 % ledové kyseliny octové.
14
Připrava je obdobná, jako u Bouinovy fixáže, kyselina pikrová se ale sytí do 80 % alkoholu, respektive
při této práci použitého propanolu. Na jeho 150 ml se přidává 15 ml kyseliny octové a 60 ml 40 %
formalínu.
13
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Vedle toho se tím odstraňují také různé artefakty, vzniklé při fixaci. Metodu, respektive
prostředek k čištění tkáně od fixáže, volíme podle povahy fixační tekutiny a způsobu
fixace a částečně také co do počtu opakování vypírání podle času, po který byl objekt
fixován.
Ze zde uvedených fixačních látek netřeba zvlášť vypírat ethanol, použitý samostatně.
V případě, že je objekt fixován v Carnoyově tekutině, odstraňují se její zbytky
oplachováním v 70 % lihu. Formalín je z objektu potřeba vymýt tekoucí vodovodní
vodou. Fixáže, jejichž základem je kyselina pikrová, zde jsou to Bouinova fixáž a B-DB, se vypírají rovněž v 70 % alkoholu.
Objekty, pro fixaci uzavřené v epruvetách, jsou za účelem vypírání přeneseny do
k tomu určených nádobek. Literatura uvádí jejich různé druhy – například Kocian (et al.
1964a, s. 28) uvádí jako nejvhodnější nádobky podle Wolfa. Zde byly pro další práci
vyrobeny zvláštní košíčky, které umožňují další snadnou manipulaci s preparáty (více
v kapitole 4.2.1).
3.1.4.

odvodňování

Protože v dalších krocích se tkáň prosycuje řezacím médiem (parafinem), s vodou
nemísitelným, musí se preparát dehydratovat. Odvodnění se provádí tak zvanou
vzestupnou alkoholovou řadou (HABROVÁ 1979). To znamená, že se tkáňové bločky
přenáší mezi Petriho miskami s lihem různých koncentrací od nízké k vysoké, což
zaručuje dokonalé odvodnění při co nejmenším smrštění tkáně.
Už při praní v 70 % alkoholu lze líh několikrát po zhruba hodině vyměnit, na příklad
dokud se, fixovali-li jsme v Bouinově nebo B-D-B fixáži, stále silně barví na žluto. Dále
překládáme alespoň jedenkrát na hodinu do koncentrace 80 % a 96 %. K dokonalejšímu
odvodnění pak na závěr řady převedeme objekt do propanolu15.
Ačkoliv lze brát počet opakování jednotlivých koncentrací alkoholu i časy jako
orientační a možno je mírně upravovat podle povahy odvodňovaných preparátů, je
potřeba vždy dodržet pořadí a vzestupnost koncentrací a lze doporučit omezit dobu
pobytu objektu v dané koncentraci na čas z obou stran blízký jedné hodině. Pokud je

15

Propanol (též propylalkohol) C3H8O používáme ve dvou opakováních pro lepší dehydrataci místo
100 % alkoholu, který ale lze také použít.
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některá z koncentrací vynechána, nebo čas je výrazně delší (platí především u 96 %
alkoholu a propanolu), hrozí smrštění, ztvrdnutí a z něho plynoucí zkřehnutí tkáně, což
vede k malé transparenci výsledných řezů a jejich drolení při krájení. Není-li dodrženo
správné pořadí koncentrací a preparát je přenášen z vyšší koncentrace do nižší, anebo
preparát není v daném alkoholu dostatečně dlouho, nedojde k jeho efektivnímu
odvodnění a parafin nepronikne celou tkání. To při krájení způsobí, že měkký,
neproparafinovaný tkáňový bloček se nedá krájet a žvýká se, čímž je naprosto nevratně
znehodnocen.
Při realizaci všech dalších kroků je dále nutně potřeba důsledně předejít jakémukoliv
kontaktu vody s preparáty. Významně negativně to ovlivňuje výsledek zalévání. Parafin
pak špatně proniká do tkání, tvoří se „bublinky“ vody a podobně.
3.1.5.

zalévání do parafinu

Parafin jako krájecí médium poslouží k tomu, aby tkáň i při krájení mikrometrových
řezů byla kompaktní a mohlo s ní být dále manipulováno. Za tím účelem musí
prostoupit dehydratovaný bloček v naprosto celém jeho rozsahu, tedy bez bublin nebo
jinak neproparafinovaných oblastí a podobně.
Aby do tkáně vůbec vstoupil, musí být nejprve prosycena jeho rozpouštědly. To umožní
prosycení preparátu rozpuštěným parafinem a následné úspěšné a efektivní zalití.
Zalévání do parafinu se nehodí pro tvrdé tkáně, jako jsou kost, zub, šlacha a podobně
(HABROVÁ 1979). Jeho nevýhodou je větší nebo menší smrštění tkáně v důsledku
odvodňování a prosycování v teple.
3.1.5.A.

prosycení rozpouštědly parafinu

Alkohol, použitý při odvodňování, se z tkáně dobře odstraní stejnými látkami, které
rozpouští parafin. Jsou to především často používaný benzen a xylen16. V těchto látkách
je navíc díky jejich vysokému indexu lomu světla tkáň projasněna.
Prvním krokem u měkkých preparátů, jako je například ploštěnka, je po proběhnuvší
vzestupné alkoholové řadě nejprve přeložení na hodinu až dvě do roztoku propanolu a

16

Obě dvě látky, ale především benzen díky relativně nízkému bodu varu (80 ° C), jsou silně těkavé (!) a
lze je při volbě postupu zaměnit – xylen lépe prosvětluje, benzenem prosycená tkáň ale méně tvrdne.
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benzenu v poměru 1:1. Dochází-li zde k mléčnému zakalení tekutiny, způsobeným
zbylou vodou ve tkáni, je nezbytné opakovat alkoholovou řadu.
Pokud prosycujeme preparáty, které na příklad mají velký podíl chitinu ve stavbě,
silnou kutikulu a podobně, místo propanol-benzenu (nebo i v kombinaci s ním) je
převádíme alespoň dvakrát po nejméně dvanácti hodinách přes methylbenzoát17. Tkáň
prosycená methylbenzoátem netvrdne, naopak právě její rigidní útvary jsou změkčeny a
uzpůsobeny k pozdějšímu pronikání parafinu. Překládání v methylbenzoátu je nutné
provádět v digestoři.
V obou popsaných případech následují alespoň dvě opakování 100 % benzenu, vždy
trvající zhruba hodinu. Dochází-li k mléčnému zakalení preparátu, objekt je nesprávně
odvodněn a je potřeba ho vrátit do absolutního lihu ((HABROVÁ 1979).
3.1.5.B.

prosycení parafinem

Je-li tkáň dostatečně nasycena rozpouštědlem parafinu, je možné začít napouštět tkáň
parafinem. Nejprve v nasyceném roztoku použitého rozpouštědla a parafinu na alespoň
jednu hodinu při teplotě ne vyšší než 46 °C. Provádí se v termostatu18, přičemž Petriho
miska zůstává pokud pracujeme v digestoři otevřená, aby páry rozpouštědla mohly
unikat, ale může zůstat i zavřená jako prevence před vniknutím vody ve vodním
termostatu a zamořením prostoru.
Neměl by být významně překročen čas ani teplota, při nichž zůstává preparát v benzen-,
eventuálně xylen-parafinu. Především vyšší teplota vede k rychlému odpařování
rozpouštědla, což má za důsledek malé prosycení rozpuštěným parafinem.
Pro další práci se připraví alespoň tři popsané Petriho misky s čistým parafinem,
rozpuštěným při teplotě ne vyšší než 58 °C (ideálně 56 °C) – její překročení výrazně
deformuje tkáň (!). Pokud jsou v termostatu patrné výpary rozpouštědla, je potřeba je
důkladně odvětrat.

17

Methylbenzoát C8H8O2 je zdraví silně škodlivá látka velmi štiplavého zápachu, nemísitelná s vodou.
Použité laboratorní sklo je nejvhodnější nechat volně vyschnout například na okenním parapetu – při mytí
se methylbenzoát nesmísí s vodou, ulpívá na stěnách výlevky dřezu a dlouhodobě zamořuje laboratoř
škodlivými a nepříjemnými výpary! Navíc je velmi nešetrný k životnímu prostředí.
18
Termostat je elektřinou napájené horkovzdušné nebo vodní zařízení, sloužící například k pěstování
kultur mikroorganizmů, sušení a podobně (KOCIAN et al. 1964a). V histologii se používá především pro
zalévání objektů do parafinu. Udržuje stálou teplotu v rozsahu podle typu přístroje.
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Preparáty jsou v každém dalším parafinu ponechány alespoň tři hodiny; je ale možné, a
u druhého a vyššího opakování i vhodné, nechat preparáty sytit parafinem i přes noc do
druhého dne. Smyslem opakování je vytěsnit z preparátů rozpouštědlo parafinu a
případně i další projasňovací tekutiny. Podle toho volíme jejich počet; vyměnit ale
parafin třikrát většinou stačí.
Pro prosycení a zalévání lze podle charakteru objektu, respektive „tvrdosti tkáně“,
použít příslušný druh parafinu (HABROVÁ 1979). Parafin se rozlišuje podle bodu tání na
měkký (45 °C), střední (50 °C) a tvrdý (58 °C). Pro zvlášť měkkou tkáň je vhodné
použít měkký parafin a naopak.
3.1.5.C. vlastní zalévání
Při převádění do parafinu je dobré, umožňuje-li to jeho kapacita, využít zapnutého
termostatu také k přetavení potřebného množství čerstvého parafinu, kterým budou
objekty zality. Důkladně přetavený parafin má lepší vlastnosti a lépe prostupuje tkáň.
Preparáty přenášíme příslušnou nad kahanem nahřátou pinzetou z posledního parafinu,
v němž jsme objekty prosycovali, do zalévacích krabiček s čerstvým přetaveným
parafinem o teplotě 58 – 60 °C (KOCIAN et al. 1964a).
Je vhodné zalévat na rozehřáté histologické plotýnce – parafin potom tuhne pomaleji a
můžeme v něm například orientovat preparát horkou preparační jehlou a podobně.
Tradiční histologické metodiky (popsané například v KOCIAN et al. 1964a, s. 31, a
HABROVÁ 1979, s. 102, a další) doporučují přípravu vlastních papírových krabiček. Při
této práci se ale velmi dobře osvědčily jiné improvizované nádobky, které papírové
krabičky velmi dobře suplují a lze je pro použití snadno obstarat (viz kapitola 4.2.1).
Po zalití se parafinový bloček musí rychle a rovnoměrně ochladit, čímž se docílí jeho
ztuhnutí a zajištění požadované polohy objektu. Mírou rychlosti a rovnoměrnosti se
předejde postupné krystalizaci parafinu, která by výrazně ovlivnila schopnost krájení
preparátu a jeho transparentnosti.
Ochlazení se provede ve vodní lázni, přičemž samotná tkáň nesmí být vystavena
kontaktu s vodou. Nejprve se částečně (po okraj) ponořený bloček nechá ztuhnout
natolik, že se na hladině parafinu vytvoří tenká rigidní vrstvička, která zabrání dalšímu
proniknutí vody. Následně se celý bloček potopí do vodní lázně tak, aby ho voda
intenzivně a rychle ochladila stejnoměrně všemi směry (HABROVÁ 1979). Při dodržení
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správného postupu nevzniká po ponoření na hladině parafinu žádná nebo významná
vkleslina.
Ztuhlý bloček se po ochlazení a vyjmutí z nádobky ořízne na rozměry, požadované pro
krájení. Kolem tkáňového bločku je třeba ponechat ve všech směrech dostatečnou
vrstvu parafinu. Parafinový bloček by měl oříznutím získat tvar komolého jehlanu.
Nakonec je bloček přitmelen na připravený nosný, nejčastěji dřevěný špalíček. Plochu,
která nese preparát je předtím vhodné dobře prosytit parafinem. Přitmelení podpoříme
nejlépe nahřáním parafinu špalíčku, aby spojované části dobře přilnuly. Bloček pak
horkým nástrojem utvrdíme k podkladu po jeho stranách a dáme vychladnout, případně
je ochlazen vodou (HABROVÁ 1979).
3.1.6.

řezání parafinových bločků

Objekty, zalité v parafinu a připevněné na dřevěném špalíčku, jsou připraveny na řezání
(krájení) a přenesení na mikroskopovací podložní sklo, kde jsou rovnány a fixovány ve
zvolené poloze. Aby byla zajištěna jejich rovnoměrná a velmi tenká tloušťka, používají
se pro krájení specializované přístroje – mikrotomy – s velmi jemnou mechanikou.
3.1.6.A.

mikrotom

Při zhotovování preparátů byl použit ruční sáňkový mikrotom19. Preparát je zde fixně
upevněný na stolku v klíšťkové matici neapolské svorky, která zajišťuje polohování
špalíčku s parafinovým bločkem otáčením a nakláněním ve třech navzájem kolmých
rovinách a jeho pevné zajištění pojišťovacími šrouby. Řezání se provádí pohybem nože,
upevněného v sáňkovém pojezdu řezací hlavy, vedeném klínovitou kolejnicí. Stolek
s preparátem je spojen s mikrometrickým šroubem, jehož otáčení probíhá při každém
opakování řezu díky nastavitelné stupnici o zvolený počet jednotek mikrometrů a tím
staví řeznou plochu preparátu do polohy, která zajistí oddělení řezu příslušné
požadované tloušťky.
Poloha nože vzhledem k řezné rovině se může nastavit podle potřeby na stupnici, čímž
se mění sklon ostří nože. Navíc lze nastavit orientaci nože vzhledem ke směru řezu; při

19

Jako alternativu lze použít také rotační mikrotom, který zajišťuje krájení prostřednictvím posouvání
objektu, poháněného těžkým setrvačníkem, proti pevně umístěnému noži (JÍROVEC 1958). Tloušťka řezu
se nastavuje polohou nože vzhledem k dráze pohybu parafinového bločku.
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krájení parafinových bločků je optimální, aby ostří nože svíralo se směrem řezání
(pojezdu) pravý úhel 90 °.
Použitý nůž mikrotomu byl dlouhý, klínového profilu, to je s oběma řeznými plochami
nože rovnými20. Samotné ostří nože je tvořeno zbroušením dvěma drobnými fasetami,
které svírají ostrý ale tupější úhel, než je mezi horní a dolní plochou nože
(JÍROVEC 1958). Správná poloha nože vzhledem k parafinovému bločku při krájení je
taková, kdy horní faseta, jejíž sklon k řezné rovině určuje úhel řezu, nesvírá s plochou
parafinového bločku ani velký úhel, což vede k poskakování nože po parafinovém
bločku, ani příliš malý, který má za následek stlačování a deformaci drcením bločku
hranou mezi dolní fasetou a plochou nože (KOCIAN et al. 1964b). Habrová (1979,
s. 106) optimální udává velikost úhlu řezu mezi 10 a 15 °, Jírovec (1958, s. 118) uvádí 6
– 10 °. Nastavení sklonu nože, použité při této práci, je uvedeno v kapitole 4.2.1.
3.1.6.B.

řezání (krájení) a narovnání řezů

Před vlastním řezáním je potřeba připravit si podložní skla, na něž budou řezy
přeneseny. Na vyleštěná a poznačená skla je potřeba skleněnou tyčinkou nanést,
bříškem prstu lehce rozetřít po celé ploše skla a nechat pečlivě zaschnout vrstvu směsi
vaječného bílku a glycerinu. Připravujeme ji v poměru 1:1 přefiltrováním přes skelnou
vatu (KOCIAN et al. 1964a).
Zorientovaný preparát, upevněný v neapolské svorce, nastavíme pohybem stolku
mikrotomu do úrovně řezné roviny a zafixujeme pojistným šroubem. Po několika
zkušebních řezech, při kterých jde především o zarovnání krájecí horní plochy
preparátového parafinového bločku a „prokrájení se“ k vlastní tkáni, nastavíme na
stupnici požadovanou tloušťku preparátu v m.
Pak je možné začít s plynulým opakovaným oddělováním parafinových řezů.
V ideálním případě série řezů vytváří pásku. K tomu přispívá nejlépe, když přední a
zadní hrana řezané plochy bločku je rovnoběžná s ostřím nože a boční hrany jsou na
něho kolmé a stejně dlouhé. V jiném případě páska ubíhá do stran a tvoří oblouk, nebo
se vůbec nezakládá (HABROVÁ 1979).

20

Pro měkký parafin a některá další zalévací média se lépe hodí použít dlouhý nůž s horní plochou ostří
vydutou, dolní rovnou (KOCIAN et al. 1964a).
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Před přenesením řezů zvlhčíme glycerin-bílkem natřenou stranu skla destilovanou
vodou. Jemným, rovněž v destilované vodě lehce smočeným štětečkem pak odebíráme
nakrájené řezy a rozkládáme na podložní sklo. Pokud dochází k jakémukoliv
zpřehýbání řezů, lze ho před vyschnutím vody napravit například pomocí preparační
jehly.
Skládání více řezů jednoho preparátu na jedno sklo je vhodné provádět v pravidelném
rozvržení tak, aby bylo vždy patrné, v jakém pořadí byly řezy krájeny. Zároveň by
jednotlivé řezy je-li možno měly být tak daleko od sebe, aby při pozdějším pozorování
pod mikroskopem navzájem nepřekážely v zorném poli.
Narovnání a přilepení se provádí na termostaticky regulované histologické ploténce,
rozehřáté na 40 – 45 °C (HABROVÁ 1979). Narovnané řezy je před další prací potřeba
nechat důkladně vyschnout, aby došlo k jejich pevnému přilepení k povrchu podložního
skla.
3.1.7.

odparafinování

Při další práci jsou skla s řezy pinzetou postupně vždy na určitou dobu přenášeny mezi
skleněnými kyvetami, k držení podložních skel uzpůsobenými nádobami, které obsahují
dále pospané roztoky. Při střídaní jednotlivých prostředí je dobré nechat preparát
důkladně okapat, případně filtračním papírem lehce odsát zbytky roztoku; předejde se
tak rychlému znehodnocení jednotlivých lázní. V žádném případě by ale preparáty
neměly vyschnout, protože tím dojde k poškození tkáně.
Aby preparáty mohly být obarveny, to je aby se barvivo mohlo navázat na danou část
tkáně, musí z nich být nejprve úplně odstraněn parafin převedením přes xylen.
Jednotlivá skla přenášíme do xylenu na dobu asi pěti minut (HABROVÁ 1979). Pro
důkladné odparafinování je vhodné tento krok alespoň dvakrát opakovat. Před další
prací se pak preparáty musí xylenu zbavit převedením do 100 % alkoholu, rovněž na pět
minut.
Na absolutní alkohol navazuje sestupná alkoholová řada přes 96 % a 80 % opět po
5 minutách. Odtud je preparát přenesen na stejnou dobu do destilované vody. Takto
ošetřený preparát je připraven k barvení.
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3.1.8.

barvení

Pro zvýšení transparentnosti a možností pozorování v mikroskopu musí být histologické
řezy obarveny. Barvivo změní lom světla jednotlivých struktur tkáně, čímž jsou tyto
dobře patrné a při pozorování navzájem zřetelně diferencované.
Podle charakteru a účelu rozlišujeme tři skupiny barviv – kyselá, která barví
cytoplazmu, zásaditá, barvící především jádra a neutrální (HABROVÁ 1979). Při výběru
požadovaných barviv pro tuto práci, uvedených dále v textu, byla zvolena ta, která jsou
nenáročná na přípravu i dostupnost chemikálií, a zároveň v laboratorní praxi běžně
používaná k barvení řezových preparátů.
3.1.8.A.

Harrisův hematoxylin

Tak jako ostatní typy hematoxylinových barviv (Delafieldův, Ehrlichův aj.) je Harrisův
hematoxylin, zásaditý typ barviva, vhodný pro barvení preparátů, fixovaných téměř
kteroukoliv fixáží. V případě této práce je použitelný pro všechny preparáty – lhostejno,
kterou fixační tekutinu jsme použili (viz kapitola 3.1.2). Používá se pro barvení
totálních, roztěrových i řezových mikroskopických preparátů (HABROVÁ 1979). Modře
obarvuje především buněčná jádra a chromatin.
a . p ř í p r a v a 21
Harrisův hematoxylin se připravuje rozpuštěním 1 g hematoxylinu v 10 ml 96 %
alkoholu. Po 24 hodinách se spolu s 200 ml 10 % roztoku síranu hlinitodraselného a
0,5 g červeného nebo žlutého oxidu rtuťnatého zahřeje k varu a rychle ochladí; po
dalším dni se filtruje. Na rozdíl od dalších hematoxylinových barviv nepotřebuje delší
zrání a v této podobě je již připraven k barvení, což je efektivní jak v běžné praxi, tak
též například pro školní laboratorní účely.
b. barvicí metoda
V samotném hematoxylinu se preparát obarvuje podle charakteru a velikosti 1 – 10
minut (HABROVÁ 1979). Rovněž se může zředit několikanásobně, což umožňuje
barvení mnohahodinové. Následně je přebytečné barvivo krátce vypláchnuto
z preparátu až do jeho zmodrání, nejlépe pod tekoucí vodovodní vodou. Potom je ještě
21

Podle JÍROVEC 1958 in HABROVÁ 1979 a doplněno LELLÁKOVÁ et al. 1992.
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na místě diferencovat řez v kyvetě s okyseleným alkoholem22, aby byly případně
projasněny přebarvené tkáně; pak následuje opět krátké opláchnutí ve vodě.
Pokud nenásleduje další, barevně výraznější barvení (např. trichromem – viz dále
kapitola 3.1.8.B), preparát se před montováním do kanadského balzámu ještě dobarví po
čas do 5 minut kyselým barvivem, 0,1 % eosinem.
3.1.8.B.

Trichrom podle Massona

Tento způsob se používá se pro výraznější barvení, než poskytuje samotný hematoxylin,
který je ale jeho součástí. Kromě této jeho složky, ať jde už o kterékoliv
hematoxylinové barvivo, se trichrom dále skládá z barvení v roztocích kyselých barviv
Ponceau de xylidin, kyseliny fosformolybdenové a světlé zeleně. Lze takto obarvit
preparáty ze stejného spektra fixáží, jako je tomu u samotného hematoxylinu.
Trichrom obarvuje modře buněčná jádra přítomností hematoxylinu a dále zeleně
vazivové a červeně chitinové části zkoumaného materiálu. Přehledně tak zobrazuje
mnoho struktur, patrných na histologických řezových preparátech bezobratlých
živočichů.
a . p ř í p r a v a 23
Příprava prvního roztoku, hematoxylinu, je popsána v předešlé kapitole (viz 3.1.8.A,
odst. a). V dalších kyvetách pak jsou ještě další tři jiné barvicí tekutiny. Druhý roztok se
skládá z 1 % Ponceau de xylidin, 0,5 % kyselého fuchsinu a 1 % kyseliny octové. 1 %
kyselina fosformolybdenová tvoří třetí roztok a v poslední kyvetě této barvicí řady je
roztok 1 % světlé zeleně a 1 % kyseliny octové.
b. barvicí metoda
Preparáty, které prošli hematoxylinovým obarvením, jsou na 3 – 5 minut vloženy do
druhého roztoku. Po vyjmutí jsou opláchnuty destilovanou (!) vodou a po dobu 5 minut
ponechány v kyselině fosformolybdenové. Pak bez dalšího oplachu přenášíme do

22

Okyselený alkohol se snadno připraví přidáním 1 – 2 kapek 10 % HCl do každých 5 ml 70 % etanolu
(HABROVÁ 1979).
23
Na základě LELLÁKOVÁ et al. 1992 a JÍROVEC 1958 in HABROVÁ 1979.
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čtvrtého roztoku na 5 – 10 minut. Habrová (1979, str. 97) dále uvádí před montováním
takto zpracovaných preparátů ještě zvlášť krátké opláchnutí v 1 % kyselině octové.
3.1.9.

montování řezů

Aby si řezy trvale zachovaly své vlastnosti, uzavírají se kanadského balzámu a kryjí
krycím sklíčkem odpovídajících rozměrů. K zajištění trvalosti tkání a jejich
odpovídající transparentnosti je ale nejprve potřeba preparáty odvodnit a projasnit.
Po obarvení se v obou uvedených případech barvení převedou řezy vzestupnou
alkoholovou řadou etanolem 70 %, 80 % a 96 % do propanolu (resp. absolutního
alkoholu). V každé koncentraci by se měl preparát odvodňovat zhruba 5 minut.
Odvodněný řez se opakovaně sytí alespoň 5 minut xylenem. To pomůže kanadskému
balzámu prostoupit tkáň a zároveň se při tom zbarvená tkáň projasňuje. Balzám pak
nanášíme nejlépe skleněnou tyčinkou na preparát a vzniklou příslušně velkou kapku
přikryjeme a rozprostřeme krycím sklíčkem. Preparáty jsou pak nutně potřeba nechat
důkladně zaschnout, čemuž lze pomoci jejich vložením do termostatu, předehřátého na
teplotu okolo 40 °C (HABROVÁ 1979).

3.2. roztěrové preparáty
Tento způsob přípravy mikroskopických preparátů se běžně používá například pro
studium jednobuněčných volně žijících i endoparazitických organizmů, z tkání
uvolněných buněk, krve a dalších tělních tekutin a mnohého dalšího podobného
materiálu. Výhodou je jednotlivé, nevrstvené rozmístění zkoumaných buněk, což
výrazným způsobem zvyšuje přehlednost preparátu. Navíc příprava roztěrů je poměrně
časově i pracovně nenáročná a umožňuje svou rychlou fixací vyschnutím co nejmenší
poškození buněk (LELLÁKOVÁ et al. 1992).
Zhotovení roztěrových preparátů je velice podobné u různých pozorovaných materiálů.
Malé množství (u tekutých kapku) materiálu je přeneseno na vyleštěné podložní sklo a
v případě potřeby zředění zvlhčeno fyziologickým roztokem. U větších kusů tkání
můžeme vyrobit přimáčknutím druhého skla preparát roztlakový, respektive dva jeho
otisky. Preparát je dále rozetřen jedním tahem hranou mírně skloněného krycího
sklíčka, případně lze k roztírání použít i preparační jehlu (JÍROVEC 1958).
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Pro lepší zafixování preparátu na skle se před vlastním barvením ještě po vysušení
materiál zakapává do opětovného zaschnutí methanolem. Následuje barvení, nejčastěji
Giemsovým roztokem na modrofialovo. Roztok lze přímo zakoupit a jeho příprava na
vlastní použití je jednoduchá. Barvení se provádí ve vaničce pro barvení roztěrových
preparátů24. Po obarvení jsou preparáty opláchnuty tekoucí vodovodní vodou.
Neuzavírají se do kanadského balzámu, který by způsobil jejich blednutí. Většinou se
v mikroskopu pozorují imerzním objektivem po přikápnutí cedrového oleje.
Metod pro přípravu roztěrových preparátů a jejich barvení uvádí literatura25 několik –
podle charakteru zkoumaného materiálu a požadovaných možností zobrazení. V rámci
přípravy této didaktické sady byla použita metoda suchých roztěrů (např. JÍROVEC 1958)
pro zhotovení roztěrových preparátů spermií žížaly Lumbricus terrestris. Tyto preparáty
byly barveny roztokem Giemsa-Romanowski.

3.3. nativní preparáty
Nespornou výhodou nativních preparátů je možnost nesmrtit organizmus a zachovat ho
pro další pozorování a chov. Živočich je sice vystaven během pozorování určitému
stresu, především díky vyšší teplotě v preparátu, působené osvětlením mikroskopu, ale
dlouhodobě poškozen nebývá.
Navíc je tento typ preparátů v zásadě nenáročný na zhotovení; odebraný materiál
z chovu umístíme do kapky nejlépe té vody, ze které živočichy odebíráme a (nemáme-li
k dispozici podložní sklo s jamkou) přiklopíme krycím sklíčkem s nožičkami z vosku.
Živočich má pak tolik možnosti pohybu, jak vysoké jsou nožičky.
Barvení těchto preparátů často není nutné, pokud se ale provádí, pak nejlépe vitálně. To
znamená, že barvivo, které použijeme, obarví tkáně pouze dočasně a po nějaké době je
z organismu odbouráno. Takových barviv je celá řada – v této práci byla použita
methylenová modř přikápnutá na určitý čas k odebranému množství živočichů z chovu.

24

Kovová nebo skleněná vanička, přes kterou jsou položeny navzájem spojené nebo k okraji přilepené
dlouhé skleněné tyčinky. Na ty jsou preparáty rozloženy a zakapávány barvivem.
25
Všechny tituly, zabývající se zoologickou technikou, ze seznamu při této práci použité literatury (viz
kapitola 7) popisují různě rozsáhle jednotlivé způsoby. Především jsou to jmenovitě JÍROVEC 1958,
KOCIAN et al. 1964, HABROVÁ 1979 a LELLÁKOVÁ et al. 1992.
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4. použité metody a vyhodnocení jejich úspěšnosti
4.1. použité metody
Během celé práce jsem podrobně zaznamenával u každého zkoumaného zástupce,
jakým způsobem jsem s ním při zhotovování preparátů nakládal. V následujících
kapitolách uvádím přehled operací s jednotlivými objekty, doplněný o konkrétní
použitou metodiku.
Záměrně už zde uvádím pouze ty preparáty, které se staly součástí preparátové sady a
byly zadokumentovány použity jako modely do multimediálního atlasu. Realizované
postupy při preparaci materiálu, který se pro práci neosvědčil, jsou okrajově zmíněny
v kapitole 4.2.

4.1.1.

příprava roztěrových preparátů hromadinek

Hromadinky jsem po jejich zjištění při zhotovování roztěrů vesiculae seminales

obrázek 1 - Monocystis sp. - roztěr semenných váčků Lumbricus terrestris. (zvětš. 20x)
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Lumbricus terrestris do práce zařadil až sekundárně. Nepoužíval jsem pro jejich
přípravu zvláštní metody. Po roztěru semenných váčků (viz kapitola 4.1.5) byly
obarveny spolu s preparátem barvivem Giemsa-Romanowski 20 minut a po zaschnutí
pozorovány a digitálně fotografovány. Některé snímky jsem také pořídil ještě před
obarvením, ale byly méně transparentní.

4.1.2.

příprava nativního preparátu nezmara

Pozorování nezmarů26 jsem prováděl v nativním stavu bez barvení. Pro umožnění jejich
volného pohybu jsem podložil rohy krycího skla drobnými kousky vosku. Pozorování
pohybu nezmara a jeho reakcí jsem zaznamenal jako sekvence videa.
Potom jsem fotografoval neobarvený roztlak těla, který jsem provedl přitlačením
nového krycího skla preparační jehlou.

obrázek 2 - Hydra sp. - detail ústního terče s rameny. (zvětš. 4x)

26

Nezmary sbíral v říjnu 2010 Mgr. Jan Mourek, Ph.D. v potůčku v Sítenském údolí v Kladně.
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4.1.3.

příprava řezových preparátů ploštěnek

Řezové histologické řezy ploštěnek jsem použil k ukázání příčného řezu pseudocoelním
typem tělní dutiny. Realizoval jsem dvě série preparátů (popsáno také v kapitole 4.2.1).
Materiál pro první sérii, pořízený z fixované sbírky katedry27, jsem přes několik delších
(přes noc) opakování v 80 % etanolu převáděl alkoholovou řadou vzestupně do vyšší
koncentrace při zdržení v každé lázni přibližně 45 minut. Dvakrát jsem opakoval
propanol (100 %) po 1 hodině.
Dále jsem ploštěnky převedl přes propanol-benzen (v poměru 1:1 po dobu 1 hodiny) do
dvou hodinových lázní 100 % benzenu. Pak jsem tkáň 70 minut napouštěl v termostatu
při teplotě 46 °C nasyceným roztokem benzen-parafinu a následně třikrát v čistém
parafinu při teplotě 56 °C – 17 (do druhého dne) a 7 hodin. Po zatavení do třetího

obrázek 3 - Dugesia gonocephala - příčný řez tělem. (zvětš. 4x)

27

Sběr a fixaci provedly Marie Kalvová a Tereza Poláčková v Břežanském potoce na Zbraslavi u tamní
lesní zoo 18. července 2007 přímo do 70 % etanolu.
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parafinu (několik minut) jsem preparáty nechal ztuhnout do doby, než s nimi bude dále
pracováno. Nakonec byly přetaveny a přeneseny do čerstvého parafinu.
Po řezání a lepení řezů na histologické ploténce jsem preparátová skla převedl dvakrát
xylenem a sestupnou alkoholovou řadou do destilované vody (vše po 5 minutách).
Barvení jsem prováděl 10 minut v Harrisově hematoxylinu (viz kapitola 3.1.8.A), po
opláchnutí ve vodě diferencoval 0,5 minuty v okyseleném alkoholu a přes další oplach
dobarvil 3 minuty v eosinu. Preparáty jsem pak odvodnil vzestupnou alkoholovou řadou
a dvěma xyleny, v každé z lázní 5 minut, a montoval do kanadského balzámu velkými
krycími skly.
Pro druhou sérii, rovněž z katedrálních sbírek28, jsem použil v podstatě stejnou
metodiku jako u první sady ploštěnek – 4x 70 % etanol, 2x 80 % a vzestupná
alkoholová řada s 2x propanolem, přes 2x benzen a benzen-parafin, vše zhruba po jedné
hodině, nakonec do prvního parafinu, ve kterém jsem nechal preparáty sytit přes noc.
Následující den jsem přes kratší časy, zhruba po třech hodinách, přivedl preparáty
k zalití do definitivního parafinu. Standardně, respektive stejně jako u první série, jsem
také postupoval při barvení těch preparátů, které jsem barvil eosinem. Několik
vybraných preparátů jsem ale po obarvení v hematoxylinu barvil dále Trichromem
podle Massona (viz kapitola 3.1.8.B). Nejprve 4 minuty v Ponceau de xylidin, po
oplachu v destilované vodě 5 minut v kyselině fosformolybdenové a dalších 10 minut
ve světlé zeleni. Dále jsem všechny preparáty odvodnil vzestupnou alkoholovou řadou
po 5 minutách a stejně dlouho projasňoval ve dvou kyvetách s xylenem. Nakonec jsem
je uzavřel velkými krycími skly do kanadského balzámu.

4.1.4.

příprava řezových preparátů škrkavek

Na histologických řezech škrkavek bylo mým cílem ukázat vnitřní stavbu schizocoelu.
Také zde jsem pracoval se dvěma sériemi materiálu, ale většina preparátů první sady
byla zničena už při fixaci v Bouinově fixáži díky vyhřeznutí vnitřku tělní dutiny vně
tkáňového bločku (podrobněji v kapitole 4.2.1).
Zbylé použitelné preparáty první sady29 jsem převedl standardně vzestupnou
alkoholovou řadou, dvakrát propylalkoholem, propanol-benzenem, dvakrát benzenem
28
29

Sběr provedl Mgr. Jan Mourek, Ph.D. v Záhořanském potoce u Davle při exkurzi 12. května 2009.
70 % alkoholem fixovaná katedrová sbírka neznámého původu.

- 45 -

až do benzen-parafinu v termostatu o teplotě 46 °C; vždy v přibližně hodinových
intervalech. Dále jsem preparáty sytil třikrát parafinem při teplotě 56 °C a následně zalil
do čistého parafinu a krájel. Řezy jsem zavodnil dvěma lázněmi xylenu, sestupnou
alkoholovou řadou a destilovanou vodou a obarvil hematoxylinem a eosinem, stejným

obrázek 4 - Ascaris suum - potrhaná tělní dutina na řezu. (zvětš. 4x, barv. hematoxilinem a eosinem)

postupem, jako předchozí materiál. Nakonec byly řezy uzavřeny po odvodnění do
kanadského balzámu velkým krycím sklem.
Druhá série škrkavek30 oproti té předchozí, kde jsem pracoval pouze se samicí, již byla
zastoupena jedinci obou pohlaví. Nejprve byly větší části tkání převedeny do fixáže
Bouin-Dubosq-Brazil. Jen několik samčích preparátů bylo převedeno do Bouinovy
fixační tekutiny pro zjištění správnosti použitých metodik.

30

Sběr materiálu do 1 % formalínu zajistila mimo jiné pro potřeby této práce Mgr. Martina Hlaváčková
v září 2009. Škrkavky pochází z jatečních prasat.
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Preparáty jsem zbavil po důkladné fixaci fixáže opakovaným propláchnutím v 70 (4x po
hodině) a 80 % alkoholu (2x, z nichž první také 1 hodinu) a v něm jsem rozkrájené
tkáňové bločky uložil do epruvet. Po několika dnech jsem pokračoval po hodinách
vzestupnou řadou přes dva propanoly, ale tentokrát jsem místo do propanol-benzenu
převedl preparáty dvakrát (na 16 a 8 hodin) do methylbenzoátu. Kutikula tak ztratila
svou velkou tuhost, díky čemuž se jednak celá tkáň dobře prosytila parafinem, jednak se
bloček dobře krájel. Dále jsem preparáty standardně převedl 2x 1 hodinu benzenem a ve
dvouhodinových intervalech přes benzen-parafin a tři roztavené parafiny s přestávkou
do druhého dne za studena mezi I. a II. parafinem.
Z preparátů jsem pak vytvořil parafinové bločky, které jsem krájel a lepil na podložní
skla. Po zavodnění 2x xylenem a sestupnou alkoholovou řadou, zakončenou

obrázek 5 - Ascaris suum - řez dělohou a dalšími orgány. (zvětš. 4x, barveno trichromem)

destilovanou vodou jsem všechny preparáty škrkavky barvil trichromem se stejnými
časy, jako ploštěnky (viz kapitola 4.1.3).
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Samčí preparáty, fixované v Bouinově fixážní tekutiny, se krájely poměrně méně
úspěšně, než samičky z B-D-B fixáže.

4.1.5.

příprava řezových preparátů žížaly a roztěrů

semenných váčků
U žížaly jsem si dal za cíl vytvořit preparáty, zobrazující příčný řez coelomem a roztěry
semenných váčků. Stejně jako v předchozích dvou případech jsem i zde zhotovil řezové
preparáty ve dvou sadách. Roztěrové preparáty byly realizovány zároveň s orientační
pitvou Lumbricus terrestris a v rámci jejich pozorování byly zdokumentovány již
zmíněné hromadinky rodu Monocystis v nich parazitující.
V první sérii histologických řezových preparátů jsem pracoval s menšími žížalami
pravděpodobně nepatřícími k rodu Lumbricus (PIŽL 2002 a DUCHÁČ in BUCHAR et al.
1995)31. Žížaly jsem před usmrcením nechal několik týdnů vytrávit zavřené v chladu a
temnu v plastovém boxu, naplněném zvlhčeným toaletním papírem a papírovými
kapesníky. Ty jsem pravidelně, každé tři až čtyři dny vyměňoval. Žížaly požíraly
nabídnutou buničinnou hmotu a vyměšovaly přirozený obsah střeva – totiž nestrávené
zbytky detritu, které pozřely před odchytem. Tento odpad, obsahující drobné částečky
písku, by totiž znemožnil krájet materiál na mikrotomovém noži. Po vytrávení byly
žížaly proti světlu průhlednější, respektive bylo vidět už pouze nápadné vas dorsale,
nikoliv střevo.
Živočichy jsem usmrtil 1 % formalínem, pro zpevnění svaloviny jsem jej po chvíli
přeložil na několik minut do 4 % koncentrace a následně přenesl do Bouinovy fixáže,
kde jsem jej nechal několik dní fixovat. Po vyprání fixáže 4x 1 hodinu 70 % etanolem
jsem je převáděl vzestupnou alkoholovou řadou, dvakrát přes propanol, propanolbenzenem, a dvěma benzeny do benzen-parafinu rozehřátého na 46°C; v každé lázni se
preparáty zdržely přibližně 1 hodinu. Další přenášení (přes parafin I. – III.) jsem
prováděl zároveň s preparáty škrkavky (viz kapitola 4.1.4).
Tato sada preparátů se ale nakonec příliš nehodila pro krájení. Ukázala se poměrně silná
kutikula a patrně z toho plynoucí špatně prosycená tkáň uvnitř bločku. Bylo proto
nezbytné zhotovit novou sérii preparátů.
31

Žížaly jsem sbíral v červnu 2008 u řeky Želivky pod Sedlickou přehradou (okr. Humpolec) v kypré
vlhké půdě asi 200 metrů pod přehradou a 20 metrů vpravo od řeky.
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Ta už čerpala z materiálu druhu Lumbricus terrestris32. Pro přípravu řezových preparátů
jsem použil jednoho jedince. Smrtil jsem tentokrát 10 % alkoholem a po úhynu ještě
zpevňoval v 70 % etanolu a následně fixoval jeho vypreparované části do epruvet s BD-B fixážní tekutinou.

obrázek 6 - Lumbricus terrestris - řez žláznatým žaludkem. (zvětš. 4x, barveno trichromem)

U většiny preparátů jsem fixáž vymýval čtyřmi opakováními 70 % etanolu, u několika
pouze třemi, vždy však po zhruba 45 minutách, potom jsem je přenesl do epruvet
s 80 % alkoholem nechal je tak uložené asi tři dny. Potom jsem je přeložil do nového
80 % etanolu a pokračující vzestupnou alkoholovou řadou a 2x propanol, vše po
1 hodině, připravil na dvě lázně s methylbenzoátem, první 14,5 hodiny (přes noc),
druhou 6,5 hodiny. Dále po jedné hodině následovaly dva benzeny, benzen-parafin a
převedení do I. (46 °C) a po 15,5 hodině (do dalšího dne) do II. parafinu, ve kterém
jsem preparáty nechal z časových důvodů, kdy jsem se nemohl práci dále věnovat,
32

Žížaly byly zakoupeny v prodejně rybářských potřeb, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 – Podolí.
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utuhnout na několik týdnů. Po čase jsem preparáty roztavil, přenesl do III. parafinu a po
několika hodinách bločkoval.
Nakrájené preparáty jsem pak barvil trichromem podle stejného postupu, jako u
ploštěnek a škrkavek ve dvou předchozích kapitolách. Před vlastním barvením se ale při
převádění přes xylen některé preparáty odlepily od podložních skel a znehodnotily; na
vině byl zřejmě špatně připravený glycerol-bílek. Nepoškozené preparáty jsem odvodnil
a uložil pod krycí skol do kanadského balzámu.
Z druhého jedince Lumbricus terrestris, usmrceného rovněž alkoholem, jsem po
přehledové pitvě v pitvační misce s fyziologickým roztokem vyňal všechny tři páry
vesiculae seminales, hranou krycího sklíčka a preparační jehlou je rozcupoval a rozetřel

obrázek 7 - Lumbricus terrestris - zralé spermie na roztěru vesiculae seminales. (zvětš. 40x, barv.
Giemsa-Romanowski)

jejich obsah po podložních sklech. Po zaschnutí jsem roztěr fixoval zhruba 5 minut
zakápnutím methylalkoholem a barvil Giemsou-Romanowski, ředěnou v poměru zhruba

- 50 -

1:20, přibližně 20 minut. Pak jsem preparáty opláchl vodovodní vodou, opět nechal
důkladně uschnout a pozoroval pod mikroskopem a dokumentoval.

4.1.6.

příprava nativního preparátu perlooček

Pro pozorování perlooček33 jsem stejně jako u nezmara (kapitola 4.1.2) zhotovil nativní
preparát. Abych ale mohl dobře pozorovat některé tělní struktury, především trávicí
soustavu, svaly, srdce, dýchací váčky, nervovou tkáň a některé další elementy, nejprve

obrázek 8 - Daphnia magna - celková studie samice. (zvětš. 20x)

33

Perloočky byly věnovány z chovu Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
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jsem několik z kultury odebraných perlooček vitálně barvil v kádince. Použil jsem
methylenovou modř, zředěnou v poměru 1:10 (zhruba v barvě psacího inkoustu) a
barvil přibližně 30 minut. Pro umožnění volného pohybu jsem opět mírně podložil
růžky krycího sklíčka voskem.
Vybraní jedinci byly shodou okolností samci, proto jsem pro srovnání pozoroval a
zaznamenal do video sekvence rovněž neobarvenou samici. I zde byly velice dobře
pozorovatelné některé struktury.

4.2. zhodnocení úspěšnosti použitých metodik
Metodiku, popsanou v kapitole 3, lze brát za obecný návod pro laboratorní činnosti,
vedoucí k dosažení cílů, respektive výstupů této práce. Představené postupy zhotovení
preparátů, především řezových, uvádí v první řadě naprostou většinou dalších autorů
citovaná publikace profesora Otto Jírovce z roku 1958.34
Při práci jsem ale některé popsané postupy musel buď upravit, změnit nebo z části
vypustit či naopak přidat některé kroky. To proto, abych dosáhl optimálního výsledku
preparátů u různých typů živočichů. V některých případech bylo nutné postup znovu
opakovat, protože použitá metodika nevyhovovala vlastnostem zkoumaných materiálů.
4.2.1.

řezové preparáty

Histologické řezy byly na realizaci nejnáročnější ze všech ostatních preparátů, a to jak
z hlediska časové náročnosti, tak i objemu práce. Zároveň ale tvoří takto vytvořené
preparáty stěžejní část preparátové sady. Oproti uvedené metodice jsem ale především
zde narazil na několik velmi zásadních překážek.
V první sérii preparátů, kterou jsem realizoval v létě roku 2008, jsem musel řešit
problém se značně různou stavbou těla jednotlivých zástupců. Většina zkoumaných
živočichů má totiž na povrchu těla silnou kutikulu, která mi významně bránila připravit
dobře tkáň na optimální prosycení parafinem.
Většina výsledných preparátových bločků první sady byla pro krájení nepoužitelná,
protože parafinem nedostatečně prosycená tkáň se většinou na noži trhala a nejrůzněji

34

Přesná citace publikace je v kapitole 7.
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deformovala. Díky tomu nebylo možné oddělit celistvý tenký řez. Silná a tvrdá kutikula
navíc dřela o ostří nože a její drobné odštěpky zanechávali rýhy na řezné ploše bločku.
V tomto směru dopadly naprosto nevyhovujícím způsobem preparáty kyčelní svaloviny
a hlav švába, larev potemníka i raka. Neuspokojivý výsledek jsem zaznamenal rovněž u
škrkavek a žížal. Preparáty ploštěnek, mezi ostatními jediný materiál bez silné kutikuly,
se podařilo krájet poměrně s úspěchem.
K překonání této překážky se jako velmi důležitá ukázala už správná volba fixážní
tekutiny a doba a způsob fixování materiálu. Oproti samotné Bouinově fixáži35, která
byla použita pro všechny preparáty v první sérii, se mi lépe osvědčila fixáž BouinDuboscq-Brazil. U škrkavek, které se po vyjmutí z hostitele zpravidla ukládají postupně
do formalínu vzrůstající koncentrace (viz sběr materiálu na konci kapitoly 2.4), se
dokonce ukázala jako optimální právě jeho kombinace s B-D-B.
Veškerý materiál, který má tendenci ke kroucení a ohýbání (zde například těla raků a
ploštěnek) je nutně zapotřebí před fixací napnout a upevnit v požadované poloze. Lze to
provádět

například

přišpendlením

entomologickými

špendlíky

ke

korku

(HABROVÁ 1979). Já jsem zvolil neinvazivní způsob uchycení – materiál jsem
rozprostíral na dno Petriho misky a opatrně zalíval fixáží bez další manipulace.
Ostatní materiál jsem ukládal do označených uzavíratelných epruvet s fixáží. Pro fixaci
nemůžu k práci doporučit zkumavky ani kádinky, naprosto se neosvědčily.
S epruvetami s materiálem, který se fixoval delší dobu, jsem občas (zhruba po týdnu)
zahýbal, aby tekutina lépe prostupovala tkání.
Manipulaci s epruvetami je ale potřeba provádět velmi obezřetně. Některý materiál se
totiž rozpadá. Například menší tkáňové bločky škrkavek ztrácely ve fixáži na pevnosti a
jednotlivé části pohlavní soustavy a střevo vypadávaly už u první série ven.
Pro převod do parafinu jsem použil místo různých specializovaných nádobek zvlášť
vyrobené košíčky. Použil jsem uříznuté příslušně velké části plastových epruvet a na
jeden jejich konec přitavil nad kahanem a pomocí zahřátých nástrojů síťové dno. Výška
košíčku byla odpovídající rozměrům Petriho misky, která byla pro vypírání i další práci

35

Pozn.: Při neobratné laboratorní práci zůstává Bouinova fixáž na všem, s čím přišla při manipulaci do
kontaktu. Na rukách způsobuje žluté skvrny, které lze jen velmi těžko smýt. Navíc při nahodilém
kontaktu rukou s ústy způsobuje pocit velmi hořké chuti.
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použita. Tkáňové bločky z epruvet jsem pak do označených košíčků, ponořených
v alkoholu v Petriho misce přenesl příslušnou pinzetou, měkkou nebo tvrdou podle
povahy preparátu.
Při převádění první sady preparátů do parafinu jsem nakládal se všemi bločky stejně,
což samozřejmě vyhovovalo pouze u některých typů materiálu.
Ačkoliv lze při odvodňování brát v literatuře uvedený počet opakování jednotlivých
koncentrací alkoholu i časy jako orientační a možno je mírně upravovat podle povahy
odvodňovaných preparátů, je potřeba vždy dodržet pořadí a vzestupnost koncentrací.
Dále, jak se ukázalo, lze doporučit omezit dobu pobytu objektu v dané koncentraci na
čas z obou stran blízký jedné hodině. Pokud byla některá z koncentrací vynechána, nebo
čas byl výrazně delší (platí především u 96 % alkoholu a propanolu), hrozí smrštění,
ztvrdnutí a z něho plynoucí zkřehnutí tkáně, což vede k malé transparenci výsledných
řezů a jejich drolení při krájení. Nebylo-li dodrženo správné pořadí koncentrací anebo
preparát nebyl v daném alkoholu dostatečně dlouho, nedošlo k jeho efektivnímu
odvodnění a parafin nepronikl celou tkání. To při krájení způsobilo, že měkký,
parafinem nedokonale prosycený tkáňový bloček se nedal krájet a žvýkal se, čímž byl
naprosto nevratně znehodnocen (viz dále).
Vlastní sycení parafinem v termostatu je náročné opět z hlediska času. Musel jsem si
proto vypracovat velmi podrobný časový rozvrh tak, abych vyhověl metodice a zároveň
pokrýval čas, ve kterém byla přístupná laboratoř. Preparáty, které zůstanou příliš dlouho
v horkém parafinu trpí smrštěním tkáně. A také proto jsem velmi pozorně hlídal
správnou teplotu v termostatu. Při přenášení mezi jednotlivými parafinovými lázněmi a
jejich tavení jsem také bedlivě dbal na to, aby se do parafinu nedostala voda. Tam, kde
například kapky zkondenzované vody na okrajích víka Petriho misky stekly do
preparátů, prosytily se tkáně velmi špatně. Tvořily se bubliny, parafin se drolil a
podobně.
Pro vlastní zalévání jsem nepoužil papírové krabičky, jak uvádí literatura
(HABROVÁ 1979; viz kapitola 3.1.5.C), ale zaléval jsem do jiných, snadno sehnatelných
nádobek. Jednak šlo o víčka od krabiček na filmy do fotoaparátu, tak zvané kinofilmy
(35 mm). Víčko, respektive jeho střed, musí ale mít rovnou plochu, která při zalévání
tvoří dno nádobky. Dále pak byly použity také obyčejné malé plastové kelímky od
smetany do kávy. Oproti víčkům od kinofilmů, vhodných především k zalévání menších
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preparátů, jsou kelímky výhodné při vyklápění ztuhlého parafinového bločku. V případě
potřeby je lze použít jednorázově.
Ze zalitých objektů jsem vytvořil parafinové bločky a přitavil je na připravené dřevěné,
okolo 2 cm dlouhé špalíčky (dobře se mi osvědčila jemnozubou přímočarou pilou
řezaná smrková lať o hraně 1 cm). Ty jsem pak upínal do svorky a krájel na mikrotomu.
Řezy byly ale částečně potrhané, což bylo patrné už při jejich krájení, kdy z bločku i na
pohmat na řezné ploše byla zřejmá vystupující kutikula. Jak již bylo popsáno, v první
sérii preparátů z několika možných důvodů nedošlo k perfektnímu prosycení tkání
parafinem, a tak získané preparáty nebyly hodnotné.
Především preparáty členovců byly naprosto nepoužitelné pro další zpracování. Řezy
škrkavkami a žížalami byly málo transparentní a nesplňovaly očekávání ani stanovené
cíle práce. Preparáty ploštěnek jsem po obarvení hematoxylinem mohl pozorovat.
Abych získal také ostatní preparáty ve stavu, vhodném pro další práci, opakoval jsem
celou metodiku s úpravami v druhé sérii preparátů. Některý materiál jsem vypustil a
sérii doplnil jinými zástupci živočichů.
Jak bylo již několikrát uvedeno, problémy u první série vznikly především díky
nedostatečnému prosycení tkáně parafinem. Ve snaze předejít stejnému výsledku jsem u
druhé série změnil několik kroků postupu.
Jako vhodné se ukázalo použít spíše B-D-B fixáž, než Bouinovu tekutinu. Další, velmi
výraznou změnou, bylo použití methylbenzoátu při převádění do parafinu nejen pro
preparáty členovců, ale i místo propanol-benzenu u všech ostatních tkáňových bločků.
Methylbenzoát změkčuje kutikulu i tkáně a uzpůsobuje tak objekt ke snazšímu nasycení
parafinem. Používal jsem dvě lázně, v průměru přibližně po 12 hodinách (první byla
vždy delší, přes noc). Rovněž jsem mnohem pečlivěji hlídal správnou teplotu termostatu
při sycení parafinem, abych předešel mrštění a ztvrdnutí tkáně.
Při krájení se mi v praxi u této sady preparátů také ukázalo, že mnohem lépe se pracuje
při nižším sklonu nože. Pro práci jsem většinou používal u druhé série úhel nože mezi 5
a 8 ° (viz kapitola 3.1.6.A).
Takto zpracovaný materiál při řezání dobře tvořil parafinovou pásku. Díky tomu, jsem
také při realizaci druhé série zjistil, že je vhodné krájet pásky minimálně zhruba

- 55 -

o třetinu kratší, než je rozměr podložního skla. Během následného narovnávání se totiž
řezy teplem natahují a při větších velikostech pak přesahují hrany skla.
Pro umocnění transparence připravených řezů jsem je ve většině namísto
hematoxylinem tentokrát barvil trichromem. Povedlo se mi tak velice pěkně podpořit
například názornost řezů škrkavkou.
Celkově mě tedy vedly mé zkušenosti se zaléváním preparátů první sady ke změnám
v postupu, které výrazně napomohly mnohem úspěšnějšímu výsledku u série druhé.
Zvláště u ploštěnek, škrkavek a žížal byl výsledek práce velmi uspokojivý.
Preparáty členovců, ať už opakované z minulé série (např. raci) nebo nově zařazené
(termiti), vypadaly lépe, než v prvním případě, ale s metodikou jejich zhotovení se ještě
dá dále pracovat. Každopádně se mi nepovedlo na nich ukázat nic, co by odpovídalo
jejich zdokumentování pro atlas.
Výsledkem práce na řezových preparátech tedy nakonec byla sada histologických
transverzálních řezů tělem ploštěnky, škrkavky a žížaly v různých částech jejich těla.
Zhotovené preparáty ukazují kromě celkových pohledů při větším zvětšení také mnoho
velmi podrobných detailů tělních struktur.
4.2.2.

roztěrové preparáty a nativní preparáty

Nejprve jsem připravil roztěry ze semenných váčků žížaly. Povedlo se mi ale realizovat
z nich dvě série preparátů – jednak preparát žížalích spermií a jejich vývojových stádií,
jednak ukázat hlavní fáze životního cyklu ve váčcích parazitujících hromadinek rodu
Monocystis.
Při realizaci těchto roztěrových preparátů jsem použil standardní metodiku, popsanou
již v kapitolách 3.2 a 4.1.1. Preparáty jsem barvil Giemsou, literatura popisuje ale
několik různých možností barvení roztěrů, kterými by se pravděpodobně daly preparáty
barvit ještě přehledněji.
Rozdrcením jsem pořídil také roztěr buněk těla nezmara. Tento preparát jsem nebarvil,
ale i tak se velmi dobře podařilo pozorovat a zaznamenat žahavé buňky.
Nativní preparáty nezmarů a perlooček nevyžadovaly zvláštní a náročnou metodiku.
Dobře se mi osvědčily voskové nožičky pod krycí sklíčko. Výhodou rozhodně je, že
kulturu pozorovaných živočichů jsem po zdokumentování vrátil do původního stavu.
Ploštěnky jsem barvil vitálně methylenovou modří (viz kapitola 4.1.6) – i zde ale platí,
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že v odborných publikacích o zoologické technice je uvedena celá řada dalších
možností barvení, například kongo červení.
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5. výstupy
5.1. preparátová sada
Preparáty byly poznačeny a umístěny do preparátové kazety. Každý preparát nese na
štítku informaci o druhu živočicha, který reprezentuje, dále typ preparátu, jeho číslo
v rámci pořadí v kazetě, datum jeho montáže, montovací médium, barvivo a jméno
zhotovitele. Číslo preparátu zároveň odkazuje na místo, kde je případně preparát
zdokumentován v rámci multimediálního atlasu.
Preparáty

jsou

v kazetě

řazeny

tak,

že

jejich

pořadí

odpovídá

postavení

reprezentovaného organismu ve fylogenezi a také tak, aby byla dodržena návaznost
preparátové sady na multimediální atlas. To přispívá snazší orientaci a nabízí možnosti
různých kombinací obou pomůcek, především při výuce.

obrázek 9 - náhled prostředí multimediálního atlasu
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5.2. multimediální výukový atlas
Celý atlas je situován na interaktivní CD-ROM, který se automaticky spouští při vložení
do CD mechaniky počítače. Obsahuje především fotografie a videa zkoumaných
preparátů. Ukazuje jak celkové pohledy, tak i detailní tělní struktury vybraných
živočichů.
Orientace uživatele v obsahu atlasu probíhá za pomoci nabídky, která se zobrazuje
v levém sloupci. Toto menu je řazeno podle kapitol atlasu. Kromě úvodního slova a
seznamu doporučené studijní literatury jde vlastně o jednotlivé představené živočichy
seřazené za sebou způsobem, který je běžný ve středoškolských učebnicích.
Multimediální obsah atlasu je doplněn o vysvětlující a popisné texty. Atlas tak nemusí
být používán vždy s komentářem tutora, například učitele, ale student sám má možnost
se s látkou seznámit a ozřejmit si ji na fotografiích a videosekvencích.
Na základě materiálu, který CD-ROM obsahuje, je členěn do následujících kapitol.
1. Úvod
Jako první volbu má uživatel nejprve příležitost seznámit se zběžně s obsahem atlasu a
jeho používáním. Dostává také informaci o tom, jaké možnosti atlas poskytuje jak při
samostudiu, tak i frontální výuce.
2. Hromadinky
Na příkladu Monocystis sp. je zde ukázán především životní cyklus hromadinek na
popsaných fotografiích stěžejních stádií metageneze. Text tyto fotografie doprovází
především popisem právě průběhu rodozměny hromadinek – dává tím studentovi
zřejmou informaci o tom, které vyobrazené stádium vývoje hraje jakou roli a jak je jeho
postavení a význam v cyklu.
3. Nezmaři
Tato část atlasu je věnována především videosekvencím, zaznamenávajícím celkový
habitus a pohyby nezmarů v rámci nativních preparátů. Vedle toho dokumentuje na
roztěrech například žahavé buňky a podrobně ukazuje tkáň těla žahavce (Cnidaria). Vše
je doplněno popisem nezmarova tělního uspořádání.
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4. Ploštěnky
Kromě příčného řezu tělem a tedy informaci o vnitřní tělní organizaci poskytuje také
tato kapitola detailní pohled na některé tělní struktury tělního pokryvu a trávicí
soustavy, například pharynx plicatus a střevo. Doprovodný text velmi podrobně dokládá
vše, co fotografie zobrazují.
5. Škrkavky
Protože škrkavka je asi nejúspěšněji zpracovaný materiál celé práce, také jí vyhrazený
prostor v atlase je značný a je zastoupena velkým množstvím fotografií. Je zde
přiblíženo pět jejích orgánových soustav – tělního pokryvu, trávicí, vylučovací, nervová
a rozmnožovací. Jednotlivé fotografie zachycují podstatné struktury daných soustav.
Každá uvedená soustava je doplněna zevrubným popisem.
6. Žížaly
Také žížaly jsou v atlasu zastoupeny celou řadou fotografií. Ty opět zachycují několik
tělních systémů – tělní pokryv, trávení, krevní oběh a neurální a reprodukční soustavu.
Vedle toho jsou zde dokumentovány řezy tělem, příčný a také podélný. Navíc jsou na
fotografiích roztěru vesiculae seminales ukázány jednotlivá vývojová stádia žížalích
spermií. Všechny tyto vyobrazení jsou opět doplněna podrobným vysvětlujícím
výkladem.
7. Perloočky
Tak jako nezmaři byly perloočky zaznamenány do videosekvence z nativního preparátu.
Pro srovnání je zde zaznamenán vzhled, způsob pohybu a patrné funkce tělních orgánů
samce i samice. Na detailních záběrech jsou zkoumány a v textu pak popisovány
jednotlivé struktury, které u perlooček lze dobře pozorovat i u nebarvených preparátů.
8. Literatura
Tuto kapitolu nelze prát jako soupis použité literatury. Jde především o nabídku
zprostředkování titulů těch publikací, které by student nebo učitel mohli mít zájem
využít k podrobnějšímu prostudování.
9. Autorský kolektiv
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V této části jsou uvedeni ti, kteří dali vzniknout tomuto atlasu. Vedle mě jako autora
fotografií a textů jsou zde s díkem uvedeni Mgr. Jan Mourek, Ph.D., který držel nad
atlasem odbornou supervizi, a PhDr. Petr Novotný, který zpracoval veškerý materiál do
grafické a funkční podoby atlasu. Dále je zde uveden rok a lokace realizace všech prací.
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6. diskuse
6.1. zástupci ve SŠ učebnicích
Při rešerši středoškolskými učebnicemi biologie živočichů (viz dále) jsem zástupce
jednotlivých skupin, uvedených v kapitole 2, dohledával z hlediska uplatnění jejich
popisu v textu a názorného zobrazení. Vybrané porovnávané učebnice jednak pokrývají
největší část v současné době běžně používané studijní literatury pro středoškoláky a
gymnazisty, jednak na příkladech starších učebních textů ukazují různé paralely a vývoj
v didaktice dané problematiky.
Záměrně zde neuvádím rešerši hromadinek, protože v naprosté většině středoškolských
učebnic jsem se setkal jen se zmíněním výtrusovců (Sporozoa) s přihlédnutím
především ke krvinkovkám.
Nezmarům (tabulka 1) je obecně v učebnicích věnováno hodně prostoru, protože jsou
pěkným příkladem gastrovaskulární soustavy. Vedle toho jsou jedním z modelů, který
přehledně reprezentuje vývojové stadium gastruly. Například Papáček (et al. 1994) sice
konkrétní druhy neuvádí, celé skupině se ale věnuje podrobně.
Právě proto, že nezmar představuje přehledný příklad láčky, nejčastěji bývá zobrazen na
svém řezu. Často jsou také znázorněny žahavé knidocyty, konkrétně penetranty.
tabulka 1 –Hydra sp. jako zástupci nezmarů ve středoškolských učebnicích (řazených sestupně podle
roku vydání).

NEZMAŘI
druhy v textu

zobrazení

(str.)

(str.;obr.)

řez tělem (477;5.404); knidocyt
(475;5.400)

ROSYPAL et al.

2003 -

HANČOVÁ et al.

2002 oligactis, Chlorohydra viridissima řez tělem (63;-)

JELÍNEK et
ZICHÁČEK

2002 Chlorohydra viridissima (oba 96) soustavy (vše 95;-)

PAPÁČEK et al.

1994 -

Hydra vulgaris, Pelmatohydra
(vše 64)

Peltmetohydra oligactis,

řez tělem; knidocyt; schéma nervové
celkový pohled s pučícími jedinci
(43;20F); knidocyt (43;20G)
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Chlorohydra viridissima (32);

DANĚK

1966 Pelmatohydra oligactis (33)

mikrofoto (32;26); řez tělem (34;29)

PECHOČ

1946 -

celkový habitus Hydra vulgaris a
Chlorohydra viridissima (23;19); pohyb
(23;20);

Při vyhledávání ploštěnek jsem zjistil, že více než Dugesia gonocephala bývá jako
model v učebnicích častěji používána ploštěnka Dendrocoelum lacteum. Soudím, že je
to z důvodu její snadné dostupnosti a díky chybějícímu pigmentu relativní přehlednosti
při pozorování i v nativním stavu.
Přestože řez tělní dutinou ploštěnky reprezentuje praktický vzhled schizocoelu, našel
jsem schéma řezu jen ve třech publikacích, víceméně staršího vydání (tabulka 2).
Svědčí to pravděpodobně o možné domněnce, že autoři v posledních letech upouští od
podrobnějšího vysvětlování významu typů tělních dutin ve vývoji živočichů.
tabulka 2 - Dugesia gonocephala jako zástupce ploštěnek ve středoškolských učebnicích (řazených
sestupně podle roku vydání).

PLOŠTĚNKY
Dugesia
gonocephala

zobrazení
další druhy v textu

příčný řez
(str.;obr.)

uváděna v textu (str.)

jiný pohled

SMRŽ et al.

2004 ANO (35)

Dugesia lugubris,
Dendrocoelum
lacteum

NE

celkový habitus
Dendrocoelum
lacteum

ROSYPAL et al.

2003 ANO (480)

Crenobia alpina

NE

zobrazení TS v
celkovém habitu;
celková
anatomie

HANČOVÁ et al.

2002 ANO (67)

Dendrocoelum
lacteum, Crenobia
alpina, Polycelis
nigra,
Rhynchodesmus
terrestris

NE

celková
anatomie se
zvětšenými
cyrthocyty

JELÍNEK et
ZICHÁČEK

2002 ANO (100)

Dendrocoelum
lacteum, Polycelis
nigra

NE

celková antomie;
cyrthocyt; typy
TS

BERGER

1997 NE

Dendrocoelum
lacteum

ANO (55;18B)

zobrazení TS v
celkovém habitu

BUMERL et al.

1997 NE

-

bez obrázku
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1994 ANO (48)

Dendrocoelum
lacteum

NE

podélný řez;
celková
anatomie;
celkový habitus
Dendrocoelum
lacteum

KISLINGER et al. 1993 ANO (34)

Dendrocoelum
lacteum

NE

celková
anatomie;
cyrthocyt

Dendrocoelum
lacteum

zobrazení TS v
celkovém habitu;
ANO (128;57.2B) celková
anatomie;
cyrthocyt

PAPÁČEK et al.

ALTMANN et al.

1973 NE

DANĚK

1966 NE

Dendrocoelum
lacteum

ANO (45;43.2)

celkový habitus
Dendrocoelum
lacteum (foto);
celková
anatomie;
zobrazení TS v
celkovém habitu;
cyrthocyt;
schéma
regenerace

PECHOČ

1946 NE

-

NE

celkový habitus;
schéma
regenerace

Kromě Bumerla (et al. 1997; s. 153), a i zde jde jen o zmínku, žádný z autorů neuvádí
v textu Ascaris suum jako modelového zástupce škrkavek. To má jistě svou logiku,
protože studentům je jistě k poznání bližší velmi úzce příbuzná Ascaris lumbricoides,
kterou naopak v souvislosti s parazitárním způsobem života za použití člověka jako
hostitele autoři zmiňují v naprosté většině příkladů.
Také zde, stejně jako u ploštěnek platí u největší části publikací, ačkoliv řez je uveden
ve dvou publikacích, že autoři nevěnují formou znázornění velkou pozornost
pseudocoelnímu typu tělní dutiny u škrkavek.
tabulka 3 - Ascaris suum jako zástupce škrkavek ve středoškolských učebnicích (řazených sestupně
podle roku vydání).

ŠKRKAVKY
Ascaris suum
uváděna v textu (str.)

zobrazení
další druhy v textu

příčný řez
(str.;obr.)

jiný pohled

celkový habitus
škrkavky

SMRŽ et al.

2004 NE

Ascaris sp.

NE

ROSYPAL et al.

2003 NE

Ascaris sp.

ANO (485;5.420) -
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HANČOVÁ et al. 2002 NE

Ascaris lumbricoides

bez obrázku

JELÍNEK et
ZICHÁČEK

2002 NE

Ascaris lumbricoides

bez obrázku

BERGER

1997 NE

Ascaris lumbricoides

ANO (59;20B)

BUMERL et al.

1997 ANO (153)

Ascaris lumbricoides,
bez obrázku
Parascaris equorum

PAPÁČEK et al.

1994 NE

Ascaris lumbricoides

celkový habitus
Ascaris
lumbricoides

NE

podélný řez
tělem ♂ a ♀;
celkový habitus
pitva těla
škrkavky vč.
konce těla ♂;
celkový habitus
Parascaris
equorum

KISLINGER et al. 1993 NE

Ascaris lumbricoides

NE

ALTMANN et al.

1973 NE

-

bez obrázku

DANĚK

1966 NE

Ascaris lumbricoides

bez obrázku

PECHOČ

1946 NE

Ascaris sp.

bez obrázku

Mezi žížalami je Lumbricus terrestris jednoznačně, alespoň co do uvedení v učebnicích,
nejpopulárnější druh (tabulka 4). Je studentům běžně znám z praktického života, a tak
ho jako model používají téměř všichni autoři, případně zůstávají jen u zmínění rodu
Lumbricus (např. ROSYPAL et al. 2003).
Většina vyobrazení je věnována vnější stavbě nebo anatomii. Příčný řez, zobrazující
jednoduchou coelomovou dutinu jsem v učebnicích nenašel.
tabulka 4 - Lumbricus terrestris jako zástupce žížal ve středoškolských učebnicích (řazených sestupně
podle roku vydání).

ŽÍŽALY
Lumbricus
terrestris

zobrazení
další druhy v textu

příčný řez
(str.;obr.)

uváděna v textu (str.)

jiný pohled

SMRŽ et al.

2004 ANO (46)

-

NE

celkový habitus
Lumbricus
terrestris

ROSYPAL et al.

2003 NE

Lumbricus sp.

NE

anatomie přední
části těla

HANČOVÁ et al.

2002 ANO (74)

Eisenia foetida,
ANO (74;-)
Eisenia submontana

anatomie přední
části těla
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JELÍNEK et
ZICHÁČEK

2002 ANO (111)

Eisenia foetida,
ANO (111;-)
Eisenia submontana

anatomie a
celkový habitus
předníčásti těla;
podélný řez 8. –
15. tělním
článkem

BERGER

1997 ANO (72)

-

ANO (70;24)

anatomie přední
části těla

BUMERL et al.

1997 ANO (155)

-

ANO (156;166B) -

PAPÁČEK et al.

1994 ANO (64)

-

ANO (62;35I)

schéma stavby
těla; celkový
habitus

KISLINGER et al. 1993 ANO (52)

Eisenia submontana ANO (51;15)

anatomie přední
části těla

ALTMANN et al.

-

NE

anatomie přední
části těla; vývoj
mezodermu
kroužkovců

1973 ANO (137)

DANĚK

1966 ANO (53)

-

ANO (55;51)

vývoj
mezodermu
kroužkovců;
anatomie přední
části těla

PECHOČ

1946 NE

-

NE

celkový habitus

Naposledy uvádím přehled zmínek o perloočkách. Daphnia magna, kterou jsem
používal v zaznamenání z nativních preparátů, je občas zmíněna jako zástupce
perlooček. Dále to bývají Daphnia pulex a některé další perloočky, například Bosmina
sp. Nejčastějším zobrazením je schéma stavby těla.
tabulka 5 – Daphnia magna jako zástupce perlooček ve středoškolských učebnicích (řazených sestupně
podle roku vydání).

PERLOOČKY
Daphnia magna
další druhy v textu
uváděna v textu (str.)

ROSYPAL et al.

2003 NE

HANČOVÁ et al. 2002 ANO (80)

zobrazení
(str.;obr.)

-

schéma anatomie Daphnia
pulex (504;5.470b)

Daphnia pulex, Chydorus
sphaericus

schéma anatomie (80;-)

JELÍNEK et
ZICHÁČEK

2002 NE

Daphnia pulex

schéma anatomie Daphnia
pulex; efipium; sezónní
proměna tvaru těla Daphnia
cucullata (vše 120;-)

PAPÁČEK et al.

1994 NE

Daphnia sp., Bosmina sp.

schéma anatomie (75;48A);
zimní vajíčko (75;48B)
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DANĚK

1966 NE

Daphnia sp.

-

PECHOČ

1946 NE

-

-

6.2. preparátová sada jako didaktická pomůcka
Preparáty sady jsou vybrány tak, aby dostatečně obsáhly danou problematiku na střední
škole. Jde z větší části o živočichy se třemi zárodečnými listy (Triblastica), nicméně
seznam preparátů postihuje i podstatné zástupce s primitivnějším tělním uspořádáním
(Diblastica a Protozoa).
Zástupce jednotlivých kmenů bezobratlých jsem vybíral jednak s ohledem na to, aby
studentům byli dobře známí z běžného života a dokázali si tak představit celého
živočicha, ačkoliv třeba uvidí pouze řez, a dále jsem uvažoval blízká návaznost na
zástupce uvedené v běžně používaných středoškolských učebnicích.
Využití preparátů se nabízí především při laboratorních pracích na střední škole. Pro
učitele je výhodné, má-li podobnou sadu dlouhodobě k dispozici v rámci školních
sbírek. Tvorba obdobné sady se studenty totiž na rozdíl od některých jiných
mikroskopických preparátů není možná především z důvodu velké časové náročnosti
používané metodiky. Vedle toho také vyžaduje poměrně nadstandardní, hlavně
přístrojové vybavení laboratoře (mimo jiné termostat a mikrotom), které u běžné střední
školy nebývá obvyklé.
Jelikož jsou jak řezy, tak roztěry pořízeny díky použité metodice v sériích, kde se
většinou jeden preparát opakuje na několika sklech, mohou skupiny studentů pracovat
jednotlivě u mikroskopů a zkoumat předložené, stejně zaměřené preparáty. Vedle toho,
dovoluje-li to technické vybavení laboratoře, může učitel promítat studentům
pozorovaný materiál například na plátno.
Demonstraci preparátů může vyučující provádět také přímo v rámci teoretického
výkladu dané problematiky ve třídě. Musí mít ale k dispozici odpovídající techniku, to
znamená mikroskop s digitálním okulárem nebo jinou, například analogovou kamerou,
počítač (v případě použití analogové kamery není potřeba) a promítací zařízení
s kvalitními zobrazovacími schopnostmi.
V obou případech, tedy použití sady v laboratoři i při výkladu v učebně, získává student
díky pozorování preparátu reálnou představu o termínech a principech, které zná pouze
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z učebnice. Tím dochází ke zvýšení efektivnosti výuky, protože vědomostní struktura,
která se při dané výuce realizuje, je obohacena o další rozměr, totiž reálnou představu.

6.3. CD jako pomůcka při výuce a samostudiu
Multimediální atlas mikroskopické anatomie bezobratlých, který jsem sestavil, není
v oboru mikroskopické anatomie bezobratlých novou myšlenkou. Softwarové
společnosti uvádí na trhu hned několik obdobných řešení. Mým cílem ale nebylo
zdokumentovat bezobratlé jako takové, ale navázat na reálně probíranou středoškolskou
učební látku v učebnicích biologie a pomoci tak studentům při samostudiu a učitelům
při výuce.
Oproti popsanému didaktickému významu preparátové sady je atlas přínosem při
vzdělávání především díky možnosti samostatného studia žáka. Výklad, který v rámci
edukačního procesu na půdě školy poskytuje učitel, je zde nahrazen doprovodnými
popisnými texty. Ty provádí studenta jednotlivými kapitolami a poskytují mu
informace, které ve spojení se studiem fotografií a videí vytváří nová pojmová spojení a
jasnější představu o studovaném tématu. Prací s atlasem si student konkretizuje
abstraktní teoretické poznatky prostřednictvím jejich porovnávání se skutečností.
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8. přílohy
SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1

Multimediální atlas mikroskopické anatomie bezobratlých (CD-ROM)
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Příloha 2

Seznam fotografií

Příloha 3

Seznam tabulek

Příloha 4

Náhledy vybraných fotografií atlasu

Příloha 2 – SEZNAM FOTOGRAFIÍ
obrázek 1 - Monocystis sp. - roztěr semenných váčků Lumbricus terrestris. (zvětš.
20x)
obrázek 2 - Hydra sp. - detail ústního terče s rameny. (zvětš. 4x)
obrázek 3 - Dugesia gonocephala - příčný řez tělem. (zvětš. 4x)
obrázek 4 - Ascaris suum - potrhaná tělní dutina na řezu. (zvětš. 4x, barv.
hematoxilinem a eosinem)
obrázek 5 - Ascaris suum - řez dělohou a dalšími orgány. (zvětš. 4x, barveno
trichromem)
obrázek 6 - Lumbricus terrestris - řez žláznatým žaludkem. (zvětš. 4x, barveno
trichromem)
obrázek 7 - Lumbricus terrestris - zralé spermie na roztěru vesiculae seminales.
(zvětš. 40x, barv. Giemsa-Romanowski)
obrázek 8 - Daphnia magna - celková studie samice. (zvětš. 20x)
obrázek 9 - náhled prostředí multimediálního atlasu

Příloha 3 – SEZNAM TABULEK
tabulka 1 –Hydra sp. jako zástupci nezmarů ve středoškolských učebnicích
(řazených sestupně podle roku vydání).
tabulka 2 - Dugesia gonocephala jako zástupce ploštěnek ve středoškolských
učebnicích (řazených sestupně podle roku vydání).
tabulka 3 - Ascaris suum jako zástupce škrkavek ve středoškolských učebnicích
(řazených sestupně podle roku vydání).
tabulka 4 - Lumbricus terrestris jako zástupce žížal ve středoškolských učebnicích
(řazených sestupně podle roku vydání).
tabulka 5 – Daphnia magna jako zástupce perlooček ve středoškolských učebnicích
(řazených sestupně podle roku vydání).

Příloha 4 – NÁHLEDY VYBRANÝCH FOTOGRAFIÍ ATLASU
Ascaris suum – ovidukt a ovarium

Ascaris suum – vajíčka v uteru

Ascaris suum – řez kutikulou, epidermis a svalovinou

Ascaris suum – nervová páska

Ascaris suum – nervová páska

Ascaris suum – protonefridie (exkreční kanálky)

Ascaris suum – řez v oblasti ústního otvoru (tři labia), hltan

Ascaris suum – detail střeva, střevo v oblasti řitního otvoru

Daphnia magna – složené oko, antenuly

Daphnia magna – žaberní lupínek, Dugesia gonocephala – vychlípený pharynx plicatus

