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Abstrakt 

Endodermis a exodermis vytvářejí v kořenech apoplastické bariéry pro vstup vody a iontů  

do a z kořene rostlin. Obě vrstvy mají modifikované buněčné stěny s Casparyho proužky a často se u nich 

vytváří sekundární a terciální vývojové stádium, tedy suberinová lamela a ztloustlá celulózní stěna, která bývá 

někdy lignifikovaná. Endodermis, jako nejvnitřnější vrstva primární kůry, je obecně přítomnou strukturou 

v kořenech cévnatých rostlin kromě plavuní (Lycopodium), u kterých se nevytváří. Je velmi fylogeneticky  

i vývojově stabilní, ve většině případů jednovrstevná. Exodermis, která může být často vícevrstevná  

či dimorfní, se vytváří na periferii kořene a můžeme ji nalézt u velkého množství krytosemenných rostlin.  

Dle dosavadních poznatků se zdá, že u rostlin výtrusných a nahosemenných se tato vrstva ve většině případů 

nevytváří. Její přítomnost koreluje s podmínkami prostředí, ve kterém rostliny žijí a její vysoká strukturní  

a vývojová plasticita dává možnost kořeni bránit se stresovým podmínkám jako je sucho, salinita, anoxické 

podmínky a přítomnost toxických látek. Tato práce se snaží shrnout dosavadní poznatky mezidruhové 

variability a vývojové plasticity endodermis a exodermis v kořenech cévnatých rostlin. 

   Klíčová slova: endodermis, exodermis, apoplastické bariéry, kořeny cévnatých rostlin, mezidruhová 

variabilita, vývojová plasticita, stresové podmínky prostředí 

  

Abstract 

Root endodermis and exodermis form apoplastic barriers for the movement of water and solutes into 

and out of the plant root system. Both layers have modified cell walls with Casparian strips. They often 

develope suberin lamela as a secondary development stage and thickened cellulose, sometimes lignified, wall 

as a tertiary development stage. Endodermis, as the innermost layer of cortex, is generally present in all 

vascular plant roots except Lycopodium. It is very phylogenetically and developmentally stable and in most 

cases single-layered. Exodermis can be often multi-layered or dimorphic and is formed on the periphery of the 

root. This layer can be found in a large number of angiosperms but according to the data gathered so far  

it seems that most of the seedless plants and gymnosperms lack it. Its presence correlates with the 

environmental conditions in which plants grow and its high structural and developmental plasticity helps roots 

to resist stress conditions such as drought, salinity, anoxic conditions and the presence of toxic substances. 

This paper aims to summarize the current knowledge of interspecies variability and developmental plasticity 

of endodermis and exodermis in roots of vascular plants. 

   Keywords:   endodermis, exodermis, apoplastic barriers, roots of vascular plants, interspecies   variability, 

developmental plasticity, stressful environmental conditions



 

1 

 

1.  Úvod 
Kořeny, tvořící jedny ze základních vegetativních orgánů rostlinného těla, mají pro rostliny klíčovou 

funkci v příjmu vody a živin. Zásobují tak všechny nadzemní části rostliny životně důležitými látkami a jsou 

spolu účinné v syntéze a transportu fytohormonů. Kořeny většiny cévnatých rostlin se nacházejí pod povrchem 

půdy a přicházejí tak do kontaktu se všemi látkami, které se v zemi nacházejí. Nejsou to jen prospěšné látky 

jako voda či živiny v ideálním množství pro rostlinu, ale mohou to být též toxické látky, soli, přemíra vody  

či naopak její nedostatek a v neposlední řadě množství patogenů. Kořen jako první stupeň rostlinného těla, 

který přichází s těmito látkami do kontaktu, se musí do určité míry umět bránit a vyrovnávat se změnami, které 

se v jeho prostředí odehrávají a ochránit tak nadzemní rostlinnou část.  

Endodermis a exodermis, hrají jako apoplastické bariéry s modifikovanými buněčnými stěnami velmi 

důležitou úlohu v základních funkcích kořene. Regulují nejen apoplastický transport látek Casparyho proužky 

ve svých antiklinálních buněčných stěnách, ale v případě sekundárního stádia se suberinovou lamelou  

a terciálního stádia se ztloustlými celulózními stěnami pomáhají chránit kořen před nepříznivými stresovými 

podmínkami jako je např. sucho, zaplavení, vysoká salinita, kontaminace toxickými látkami, mechanický tlak 

či napadení patogeny. Některé základní informace o těchto vrstvách, zejména o endodermis, jsou známy již 

dlouhou dobu. Nicméně teprve nedávno došlo k detailnějšímu poznáním struktury a funkce těchto 

apoplastických bariér při stresu.  

Endodermis se zdá být obecnou strukturou přítomnou v kořenech všech cévnatých semenných rostlin 

a exodermis se jako specializovaný typ hypodermis vytváří u vysokého procenta rostlinných druhů při povrchu 

kořene. Tato vrstva se zdá být oproti endodermis variabilnější, co se struktury týče a vykazuje daleko vyšší 

vývojovou plasticitu. Cílem této bakalářské práce je zdokumentovat mezidruhovou variabilitu struktury 

endodermis a exodermis v kořenech cévnatých rostlin a krátce zhodnotit vývojovou plasticitu těchto vrstev 

vzhledem k podmínkám okolního prostředí. 
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2.  Endodermis v kořenech vyšších rostlin 

 

2.1   Obecný popis 

2.1.1 Struktura a ontogenetický vývoj 

Prakticky všechny cévnaté rostliny obsahují ve svých kořenech strukturálně specializovanou vrstvu 

buněk zvanou endodermis. Tato nejvnitřnější vrstva primární kůry obklopuje střední válec s vodivými pletivy 

a její buňky jsou od ostatních buněk primární kůry rozlišitelné díky přítomnosti Casparyho proužků v jejích 

radiálních a příčných buněčných stěnách (tj. kolmých na povrch kořene) (Enstone et al. 2002), (obr. 1. a 4.). 

Tyto základní modifikace endodermálních buněčných stěn, poprvé popsané Robertem Caspary v roce 1865 

(Caspary 1865), obsahují suberin, lignin nebo obě dvě tyto látky dohromady, jež se ukládají  

do mikrofibrilárních prostorů primární buněčné stěny a nezvětšují tak šířku stěny v daném místě. U některých 

druhů se již endodermis dále nevyvíjí, ale u mnoha pokračuje ve svém vývoji tvorbou suberinové lamely  

po celém vnitřním povrchu buněčné stěny a u některých též tvorbou tlusté celulózní stěny, někdy též nazývanou 

terciální (Peterson & Enstone 1996). Endodermis vzniká během diferenciace apikálního meristému kořene  

a má následující stádia (Kroemer 1903): 

Pro-endodermis: 

Endodermis vzniká jako pro-endodermis ze základního meristému kořene (Seago 1976). Na konci 

dělící fáze již můžeme pro-endodermis rozpoznat histochemicky díky vysokému obsahu fenolických látek 

(Fleet 1961). Schopnost syntetizovat a zpracovávat fenolické sloučeniny je pro endodermální buňky 

charakteristická a je ustanovena již na konci fáze buněčných dělení ještě před fází prodlužovací a diferenciační. 

V této fázi ještě nejsou Casparyho proužky zřetelné, ale dále, zhruba několik mm od kořenové špičky 

(vzdálenosti jsou však druhově specifické), začíná vnitřní část radiálních stěn nabývat jejich typického vzhledu 

(Clarkson & Robards 1975) 

Primární fáze: 

Výrazným rysem endodermis v primární fázi je přítomnost Casparyho proužků v příčných a radiálních 

(antiklinálních) buněčných stěnách (obr. 2.). Tyto proužky vznikají ukládáním lipidických a polyfenolických 

látek, zejména ligninu a suberinu, do struktury již existující primární stěny. Rozprostírají se skrze stěny  

a střední lamelu spolu sousedících endodermálních buněk, čímž se vytváří síť buněčných stěn impregnovaných 

výše zmíněnými látkami, která obklopuje střední válec kořene (Fleet 1961). Nové studie na modelové rostlině 

Arabidopsis thaliana ukazují, že suberin je při tvorbě Casparyho proužků tvořen až ve velmi pozdním stádiu 

(Naseer 2012). Ve zmíněné studii se autorům navíc podařilo vytvořit rostliny bez detekovatelného suberinu, 

které byly přesto schopny tvorby funkčních Casparyho proužků. Casparyho proužky jsou v pevném kontaktu 

s plasmatickou membránou, proto při působení hypertonického roztoku můžeme pozorovat tzv. páskovou 

plazmolýzu (Bonnett 1968).  

U většiny rostlin dozrávají Casparyho proužky v prvních 10 mm od kořenové špičky a jen zřídka 

zabírají více, než 1/3-1/2 povrchu antiklinálních stěn (Enstone et al. 2002). Proces tvorby Casparyho proužků 

se zdá být synchronní. V některých kořenech už se endodermis dále nevyvíjí a může být případně i ztracena  



 

3 

 

či rozdrcena při tvorbě peridermu. V mnoha rostlinách však vývoj pokračuje dále sekundární a terciální fází, 

přičemž tyto fáze se zdají být naopak asynchronní a silně ovlivněné prostředím (Clarkson & Robards 1975). 

Sekundární fáze: 

Sekundární fáze vývoje endodermis se u velké většiny rostlin vyznačuje tvorbou tenké suberinové 

lamely. Suberin je ukládán na vnitřní část primárních buněčných stěn, nejprve po vnitřních tangenciálních  

a poté po vnějších tangenciálních stěnách. Pak se rozšíří i na radiální stěny. Když lamely dosáhnou Casparyho 

proužků, proniknou mezi spojení plasmatické membrány a buněčné stěny a tak vytvoří kolem endodermálních 

buněk kontinuální vrstvu kromě míst s plasmodesmy, které zůstávají nedotčeny (Ma & Peterson 2001),  

(obr. 5.). Na rozdíl od Casparyho proužků se suberinová lamela nevytváří v každém kořeni a ani v každé 

endodermální buňce v kořenech, ve kterých je přítomna. K tvorbě nedochází u některých buněk blízko 

protoxylémových pólů, které jsou označovány jako tzv. propustné buňky. Se stářím kořene se u těchto buněk 

může vytvořit suberinová lamela a někdy též i terciální celulózní stěna (Enstone et al. 2002). 

Terciální fáze: 

Konečným stádiem vývoje endodermis, což se děje jen u některých druhů, je tvorba tlusté sekundární 

celulózní buněčné stěny (často zvané terciální) mezi plasmatickou membránou a suberinovou lamelou 

(Peterson & Enstone 1996). Velmi silné vrstvy celulózy ukládané na vnitřní tangenciální stěny  

a na nejvnitřnější části radiálních a příčných stěn vytváří tvar písmene „U“ na příčných řezech při pohledu 

mikroskopem, tzv. U-ztlustliny (obr. 6.), typické pro kořeny trav (Fleet 1961), (obr. 3.). Další formou 

terciálního tloustnutí je rovnoměrné ukládání celulózy po celé vnitřní straně endodermální buněčné stěny,  

tzv. O-ztlustliny (Clarkson & Robards 1975), (obr. 7.) a V-ztlustliny např. u čeledi Cyperaceae (Martins 2013), 

(obr. 8.). Stejně jako v případě suberinové lamely zůstává terciální stěna endodermálních buněk stále propojená 

množstvím plasmodesmů, s jejich větším počtem na svých vnitřních tangenciálních buněčných stěnách 

(Clarkson et al. 1971). 

 

Obrázek 1. Struktura endodermis. A, příčný řez částí kořene svlačce rolního (Convolvulus arvensis) znázorňující pozici endodermis 

ve vztahu ke střednímu válci, jehož součástí je pericykl, primární xylém a primární floém. Endodermis je zobrazena  

s Casparyhoproužky v příčných stěnách. B, schéma tří spojených endodermálních buněk orientovaných tak jak jsou v A; Casparyho 

proužek se vyskytuje v příčných a radiálních stěnách (tj., ve všech antiklinálnách), ale chybí v tangenciálních stěnách. (Převzato  

z Esau, 1977.) 
Obrázek 2. a, příčný řez středním válcem (vodivými pletivy) kořene kapradiny rodu Azolla. E, endodermální buňka; P, buňka 
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pericyklu; S, sítkovice; PP, floémový parenchym; PX, protoxylém; MX, metaxylém. Šipky vymezují Casparyho proužky. Zvětšení – 

1700x. b, radiální stěna oddělující dvě endodermální buňky (E) je zobrazená na dolní části této mikrofotografie. Část parenchymatické 

buňky primární kůry je vidět nalevo a část transferové buňky pericyklu napravo. Casparyho proužek leží mezi otevřenými šipkami.  

I při tomto malém zvětšení je možné pozorovat více homogenní texturu proužku, než má sousední stěna a například střední lamela 

(ML) je v proužku jen těžko viditelná. Na obrázku je též vidět vyhlazení zvlnění plasmatické membrány v místě Casparyho proužku. 

Zvětšení – 15 000x. (Převzato z Gunning & Steer, 1975.) 
Obrázek 3. Radiální buněčné stěny dvou endodermálních buněk kukuřice (Zea mays) v terciální fázi vývoje na řezu odebraném 22 cm 

od kořenové špičky. Casparyho proužek je stále jasně viditelný (CB) stejně jako suberinové lamely (šipky). Masivní celulózní stěna 

(III) charakteristická pro terciální fázi vývoje endodermis zobrazuje výrazně větší ztloustnutí vnitřních tangenciálních stěn,  

než vnějších, typické pro trávy. Tato buněčná stěna v terciální fázi vývoje je ekvivalentem sekundární stěny. Měřítko = 1 μm.  

(Převzato z Clarkson & Robards 1975.) 

 

Obrázek 4. Ultrastruktura endodermis z kořene druhu Clivia minata. Endodermální Casparyho proužky (hroty šipek). Síť Casparyho 

proužků obklopuje skupinu cév (tracheí). Na vzorek kořene byly aplikovány celulázy a pektinázy a poté byl pozorován na skenovacím 

elektronovém mikroskopu. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Ma & Peterson 2003.) 
Obrázek 5. Endodermální buňka z kořene cibule (Allium cepa). Suberinové lamely (SL) a terciální stěna (TW) jsou uloženy na vnitřní 

straně primární buněčné stěny (PW). Plasmodesmy (šipky) zůstávají funkční. Některé plasmodesmy nejsou na tomto řezu zobrazeny 

celé a proto se zdají být zkrácené. EN, endodermální buňky; CC, buňka primární kůry. Měřítko = 0,5 μm.  

(Převzato z Enstone et al. 2002.) 
Obrázek 6. Příčný řez kořenem druhu Iris, zobrazující endodermis v terciální fázi vývoje s U - ztlustlinami (červeně zbarvené).  

Šipka znázorňuje tenkostěnnou propustnou buňku. (Převzato z http://virtualplant.ru.ac.za/). 

 

Obrázek 7. Mikrofotografie endodermis s O – ztlustlinami. Příčný řez starého kořene druhu Agapanthus. Měřítko = 27 μm napříč. 

(Převzato z http://sydney.edu.au/). 
Obrázek 8. Příčný řez zralým kořenem druhu Fimbristylis dichotoma Vahl. En - endodermis s V-ztlustlinami; pe - pericykl  

se ztloustlými buněčnými stěnami. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Martins 2013.) 
 

2.1.2  Funkce v rostlině 

Endodermis funguje jako jakýsi fyziologický štít, který hraje velmi důležitou úlohu v základních 

funkcích kořene a v ochraně před stresem. Jednu z prvních studií o apoplastickém blokování různých solí 

endodermis vydal v roce 1910 de Rufz de Lavison (de Lavison 1910) a endodermis označil jako „membranes 

vivantes“. Casparyho proužky v endodermis zabraňují volnému pohybu apoplastických látek z vnějších částí 

kořene (epidermis a vrstev primární kůry) do středního válce a také zpětnému toku iontů, které se do středního 

válce dostaly symplastickým transportem a poté byly uvolněny do jeho apoplastu. Většině iontů, které  

se nenacházejí v symplastu, je takto zabráněno vstoupit do vodivých pletiv kořene a tím pádem 

i do nadzemních částí rostliny (Enstone et al. 2002). Schéma apoplastického a symplastického transportu  

je znázorněno na obrázku 9. 

http://virtualplant.ru.ac.za/
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Suberinové lamely vytváří hydrofobní obal kolem endodermálních buněk (kromě oblastí 

s plasmodesmy) a následující odstavce ukazují, že zabraňují absorpci některých iontů z apoplastu  

do endodermálních buněk (Enstone et al. 2002). Zabránění či zmenšení absorpce iontů však záleží na jejich 

konkrétní povaze, např. v kořenech ječmenu bylo experimentálně zjištěno (Robards et al. 1973; Ferguson & 

Clarkson 1976), že jakmile se v endodermálních buňkách začnou vytvářet suberinové lamely, pohyb Ca2+  

a Mg2+ iontů do středního válce se začne výrazně snižovat. Naopak pohyb PO4
3− a K+ iontů není tvorbou 

suberinové lamely ani terciální stěny ovlivněn (Clarkson et al. 1971). Vysvětlením by mohl být rozdílný způsob 

transportu těchto iontů kořeny rostlin od epidermis až k endodermis - převážně symplastický transport 

 PO4
3− a K+ a apoplastický transport iontů Ca2+ a Mg2+. 

Transport vody a dalších látek je do středního válce umožňován díky propustným buňkám (obr. 10.  

a obr. 23.), které v endodermis zůstávají v primární fázi vývoje (nepokračují tedy tvorbou suberinové lamely 

a terciální stěny) (Peterson et al. 1993) a též díky plasmodesmům, které nejsou sekundárním a terciálním 

vývojem narušeny (Clarkson & Robards 1975). 

Důležitou adaptační funkcí suberinové lamely v endodermis je ochrana středního válce při nedostatku 

vody a též ochrana před patogeny. V období dlouhého sucha, někdy odumírá epidermis i vrstvy primární kůry 

a endodermis se tak stává vnější vrstvou kořene. Chrání kořen a umožňuje jeho opětovnou regeneraci  

při zlepšení podmínek (Clarkson et al. 1968; Jupp & Newman 1987; Enstone et al. 2002). Endodermální stěny 

obsahují velké množství látek (fenoly, naftoly, antroly), které odrazují bakterie, houby a bezobratlé parasity 

(Fleet 1961; Peterson 1992; Sitaramaiah 1993). 

Názory na význam terciálních buněčných stěn v endodermis se různí, ale předpokládá se, že hrají úlohu 

v mechanické opoře kořene (Enstone et al. 2002) a mohou též zabraňovat kolapsu vnitřních částí kořene během 

sucha (Peterson 1992). 

 

Obrázek 9. Příčný řez částí kořene neobsahujícího exodermis. Schéma zobrazuje (ze shora dolů) vnitřní parenchym primární kůry, 

endodermis, pericykl, xylémový parenchym a tracheální články. Symplastický transport iontů (– · ‒ · ‒) probíhá z buňky do buňky 

skrze plasmodesmy. Apoplastickému transportu (- - - - - - - -) z parenchymu primární kůry do pericyklu je zabráněno endodermálním 

Casparyho proužkem. (Převzato z Peterson 1989.) 
Obrázek 10. Endodermální buňky kořene cibule (Allium cepa) si vytvořily suberinové lamely (šipky) kromě propustných buněk 
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(hvězdičky). Autofluorescence pozorována s UV osvětlením. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Enstone et al. 2002.) 

 

2.2.   Mezidruhová variabilita endodermis v kořenech vyšších rostlin 

Endodermis charakterizovaná Casparyho proužky v antiklinálních buněčných stěnách je i přes velkou 

diverzitu typů a vzhledů téměř universálně přítomna v kořenech všech cévnatých rostlin (Esau 1953; Lersten 

1997; Ma & Peterson 2003). Výjimkou se zdají být pouze plavuně (Lycopodium), které tuto buněčnou vrstvu 

nemají v kořenech, ovšem mají ji v nadzemních částech rostlinného těla (Damus et al. 1997). Z nálezů dobře 

zachovaných fosilních sporofytů cévnatých rostlin (a ostatních rostlin ze skupiny polysporangiophyta) 

z období před karbonem ještě nenacházíme identifikovatelnou endodermis (Raven & Edwards 2001), avšak  

z fosilních nálezů vymřelých druhů přesliček z karbonu již lze pozorovat endodermis, která se velice podobá 

dnešní endodermis krytosemenných rostlin (Walton 1940). Evoluce této vrstvy tedy proběhla ve vývoji 

cévnatých rostlin poměrně brzy. 

2.2.1  Endodermis kapraďorostů (Pteridophyta) 

Adventivní kořeny kapraďorostů, které vyrůstají z oddenků, jsou charakteristické přítomností 

endodermis v primární fázi vývoje, která je u nich většinou fází finální. Endodermis má tedy Casparyho 

proužky, ale již se u ní netvoří suberinové lamely a terciální stěny. Výjimku tvoří kapradiny (Polypodiophyta), 

u nichž je většinou finálním stádiem vývoje endodermis se suberinovou lamelou (Rumpf 1904; Mager 1907; 

Basecke 1908; Pristley & North 1922).   

Současné druhy řádu Lycopodiales (Plavuňotvaré) mají kořeny, vyrůstající z oddenků, které obsahují 

endodermis (Peterson 1992) kromě plavuní (Lycopodium) (Damus et al. 1997). Taktéž členové řádu 

Selaginellales (Vranečkotvaré), tj. několik stovek druhů jediného rodu Selaginella mají ve svých kořenech, 

které vyrůstají jedinečným způsobem ze struktury zvané rhizofor (tj. adventivní kořen v paždí angulárního 

listu) (Gifford & Foster 1989), endodermis s Casparyho proužky. Ta vytváří v dutině kořene tzv. trabekuly 

(trámčiny) (Webster & Steeves 1963). Tyto vysoce hypertrofované trabekulární buňky propojují široký 

aerenchymatický prostor mezi primární kůrou a středním válcem a prodělávají obvyklá stádia vývoje 

endodermis (Fleet 1961) (obr. 11. a 12.). 

Starobylé oddělení Equisetophyta (Sphenophyta) reprezentováno dnes pouze jediným rodem, 

Equisetum (přeslička) má ve svých pravých, především adventivních kořenech, dle autorů Van Tieghema (1888) 

a Campbella (1918) dvouvrstevnou endodermis, z nichž pouze vnější vrstva buněk vytváří Casparyho proužky 

a tzv. „vnitřní endodermis“ připomíná vzhledem i pozicí pericykl (Johnson 1929). Důvodem označení 

endodermis a pericyklu jako dvouvrstevné endodermis je tvrzení výše zmíněných autorů o společném 

embryonálním původu těchto vrstev ze základního meristému u přesliček, které je však pouze arbitrální. 

Gifford (1993) nicméně experimentálně potvrdil společný původ endodermis a pericyklu ze základního 

meristému kořene u druhu Equisetum diffusum. Gifford (1993) ve své práci na druhu Equisetum diffusum 

pozoroval v kořenech této přesličky jednovrstevnou endodermis. Uvádí též, že zajímavou vlastností kořenů 

přesliček jsou výrůstkovité struktury endodermálních buněčných stěn, které zasahují do mezibuněčných 

prostorů mezi buňkami endodermis a primární kůry, což uvádějí i jiní autoři (Vidal 1896; Chauveaud 1902; 
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Dute & Evert 1977), (obr. 13.). Tyto výrůstky by mohly být odvozeny od střední lamely (Dute & Evert 1977), 

jejich možnou funkci se mi však nepodařilo nalézt. 

Dle rozsáhlé studie (Pristley & Radcliffe 1924) endodermis skupiny Filicineae (dřívější označení 

skupiny Pteridopsida) je primární endodermis přítomna kontinuálně okolo všech vodivých pletiv ve všech  

do té doby prozkoumaných kapradinách. Charakteristickým rysem této skupiny je velmi brzký a kompletní 

vývoj endodermis oproti krytosemenným rostlinám a ostatním skupinám z oddělení Pteridophyta a též 

neobvykle konstantní přítomnost sekundární endodermis. Příkladem velmi brzkého vývoje sekundární 

endodermis jsou kapradiny, které mají tenké fibrózní hnědé kořeny. Naopak v bílých masitých kořenech čeledí 

Ophioglossaceae a Marattiaceae je permanentně přítomna pouze primární endodermis. Suberinová lamela  

u Filinaceae  je na endodermální buněčnou stěnu ukládána jiným způsobem, než je tomu v kořenech 

krytosemenných rostlin. Může tvořit buď kontinuální vrstvu po celém vnitřním povrchu původní buněčné stěny, 

nebo může být ukládána jen na vnitřní tangenciální stěnu, z oblasti Casparyho proužku. V některých 

zkoumaných kapradinách (Dryopteris Filix-mas a Polystichum angulare) byla nalezena endodermis s velmi 

ztloustlými vnějšími tangenciálními stěnami zabarvenými téměř do černa díky ukládání hnědé látky zvané 

„vagin“, popsané Baseckem (1908), o které se mi bohužel v dostupné literatuře nepodařilo nalézt další zmínky 

(obr. 14.). 

 

Obrázek 11. Podélný řez stonkem druhu Sellaginela s endodermálními buňkami trabekulami (trámčinami). Tyto buňky jsou velice 

prodloužené a překlenují vzdušný prostor mezi primární kůrou a středním válcem. Stele, střední válec; Trabeculae, trabekuly.  

(Převzato z http://biologie.uni-hamburg.de/). 
Obrázek 12. Příčný řez stonkem druhu Sellaginela s hnědě zbarveným provazcem endodermálních buněk (trabekula) propojující 

střední válec a buňky primární kůry. (Převzato z  http://virtualplant.ru.ac.za/). 

 

Obrázek 13. 12, příčný řez kořenem druhu Equisetum diffusum na úrovni diferenciace pletiv. MX, metaxylém; PX, protoxylém;  

S, sítkovice; PE, pericykl; E, endodermis. Měřítko = 30 μm. 13, mikrofotografie z transmisního elektronového mikroskopu, příčný řez 

části kořene stejného druhu znázorňující výrůstkovité struktury (P) endodermálních buněčných stěn (E), které přesahují  

http://biologie.uni-hamburg.de/
http://virtualplant.ru.ac.za/
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do mezibuněčného prostoru. C, Casparyho proužek; PE, pericykl; S, sítkovice. Měřítko = 10 μm. (Převzato z Gifford 1993.) 
Obrázek 14. Příčný řez endodermálními buňkami druhu Dryopteris Filix-max, znázorňující porušenou suberinovou lamelu (s.l.)  

a impregnovanou látku vagin (v.w.) mezi endodermis a buňkami primární kůry. Zvětšení – 1000x. (Převzato z Priestley & Radcliffe 

1924.) 
  

2.2.2  Endodermis nahosemenných rostlin (Gymnospermae) 

Kořeny jak vyhynulých tak současných rostlin z oddělení Coniferophyta (jehličnany) mají spíše 

uniformní anatomii. Většina z nich má protostélické uspořádání středního válce a projevuje sekundární růst 

(Peterson 1992). V kořenech mnoha dřevnatých druhů často odumírají všechna pletiva vně od endodermis, 

která tak zůstává nejokrajovější vrstvou kořene (Kramer 1979), což je např. u druhu Pinus Banksiana (borovice 

Banksova) doprovázeno změnou bílé barvy kořene na hnědou díky ukládání kondenzovaných taninů 

v buňkách primární kůry (McKenzie & Peterson 1995). V průběhu sekundárního růstu celá primární kůra 

včetně endodermis obvykle odumírá (Esau 1977). 

Jelikož v kořenech nahosemenných je endodermis v primárních pletivech universálně přítomna, 

vědecké práce se často zabývají spíše její existencí v listech, která je nejednoznačná (Lersten 1997; Soar 1922). 

Nenašla jsem ani žádné příklady endodermis ve stoncích nahosemenných rostlin, pravděpodobně díky obecně 

dřevnatým stonkům této skupiny s časným zahájením sekundárního růstu (Lersten 1997). Soar (1922) 

sledovala několik druhů jehličnanů ve své práci o endodermis v jehlicích podskupiny Abietineae (jedlové),  

kde u druhu Pinus sylvestris (borovice lesní) popisuje endodermis v mladých koříncích semenáčků a uvádí,  

že ve starších částech rostliny endodermis není přítomna již nikde kromě jehlic. Práce Leshema (1970; 1974) 

na kořenech druhu Pinus halepensis (borovice halepská) popisují zimní aktivní růst kořenů, z nichž většina 

s nástupem léta přechází do klidové fáze. Kořenové čepičky kořenů v klidové fázi mají redukovaný apikální 

meristém, obklopený suberinizovanou vrstvou buněk, která je souvisle spojená se sekundární endodermis  

se suberinovou lamelou. V této letní fázi poté celá primární kůra zhnědne, odumře a i s endodermis se odloučí. 

Vnější vrstvou kořene se tak stává vícevrstevný pericykl, který je vyplněn fenolickými látkami a jeho vnější 

vrstva dává vniknout felogénu. 

Wilcox (1954) u druhu Abies procera (jedle vznešená) uvádí, že endodermis se kompletně suberinizuje 

až poté, co je zahájeno druhotné tloustnutí kořenových pletiv. Leshem i Wilcox popisují v endodermis 

propustné buňky a v době, kdy se tyto endodermální buňky jako poslední suberinizují, začíná i proces 

odumírání primární kůry.  

Gerrath (2002) v práci o výskytu phi – ztlustlin (Φ; lignifikované ztlustliny v radiálních  

a tangenciálních stěnách buněk primární kůry) v kořenech 22 nahosemenných druhů sledoval též endodermis: 

Thuja occidentalis (zerav západní, obr. 15.) na příčných řezech vykazovala jednovrstevnou endodermis 

v sekundární fázi vývoje.; Cycas revoluta (cykas japonský, obr. 16.), examinovaný jako jediný zástupce čeledi 

Cycadaceae měl primární endodermis s radiálně prodlouženými lignifikovanými Casparyho proužky; u druhu 

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), jediného recentní zástupce čeledi Ginkgoaceae, uvádí endodermis, stejně 

jako u druhu Taxus cuspidata (Taxaceae) a dalších zástupců z čeledi Cupressaceae - Cryptomeria japonica, 

Cunninghamia lanceolata, Sequoiadendron gigantea a Juniperus virginiana (Gerrath et al. 2002). 
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Obrázek 15. Ruční příčný řez kořene druhu Thuja occidentalis. Pod UV světlem je vidět hypodermis (hrot šipky) a endodermis (šipka). 

Měřítko = 0,1 mm. (Převzato z Gerrath et al. 2002.)  
Obrázek 16. Ruční příčný řez kořene druhu Cycas revoluta zobrazující lignifikované Casparyho proužky (šipka). Měřítko = 0,05 mm. 

(Převzato z Gerrath et al. 2002.) 
 

 

2.2.3  Endodermis krytosemenných rostlin (Angiospermae) 

Kořenům obecně v anatomických studiích není věnována tak velká pozornost jako jiným částem 

rostlinného těla. Mnoho informací je rozptýleno v odborných časopisech, knihách a není vždy snadné je sehnat. 

Profesor Hermann von Guttenberg (1968) provedl na téma kořenů krytosemenných rostlin jednu z nejlepších 

shrnujících prací minulého století. Srozumitelná a velmi cenná syntéza dosavadních znalostí na toto téma 

s přínosnými přehledy struktur kořenů různých typů zahrnuje popisy endodermis mezofytů a xerofytů, 

hydrofytů a hygrofytů, vzdušných kořenů jednoděložných i dvouděložných, parasitických kořenů, atd. Další 

přínosné anatomické souhrny autorů C. R. Metcalfe a L. Chalk – Anatomy of dicotyledons a Anatomy  

of monocotyledons (Metcalfe & Chalk 1950; Metcalfe 1960) zahrnují soubor anatomie stonku, listu, dřeva  

a často (ale ne vždy) i kořenové endodermis a exodermis hlavních čeledí dvouděložných a jednoděložných 

rostlin. 

Guttenberg ve své knize - Der primäre Bau der Angiospermen-wurzel popisuje endodermis  

s Kroemerovým (1903) rozdělením dle stupně vývoje a uvádí, že z druhů krytosemenných rostlin endodermis 

nebyla detekována v kořenech pouze tří druhů - Canarium commune, Tinospora crispa a Nyssa sylvatica  

a chybí též některým parasitickým a saprofytickým rostlinám. 

Primární endodermis je v xerofytních a mezofytních druzích přítomna buď pouze v mladém kořeni, 

nebo přetrvává celý jeho život. Endodermální stěny v primární fázi jsou výjimečně tenké a tangenciální (hlavně 

vnější) stěny jsou obvykle hrubší, než radiální. Na tangenciálních stěnách se často vyskytují oválné skvrnky 

(Funkia ovata, Hemerocallis fulva, Helleborus niger), které jsou v radiálních stěnách spíše vzácné 

(Vincetoxicum officinale). Casparyho proužek probíhá středem buňky nebo blíže vnitřní tangenciální stěně, 

což mají např. druhy rodu Iris a další (obr. 17.). Může též probíhat přes celou radiální stěnu (Pancratium, 

Agapanthus) (Guttenberg 1968) a jeho šířka může být závislá i na podmínkách prostředí (Karahara 2004). 

Endodermis může často obsahovat látky sekundárního metabolismu. V protoplastech mladých 

endodermálních buněk se hojně vyskytuje škrob a příležitostně také tuk, Guttenberg sám našel mnoho 

olejových kapének v druhu Primula auricula. Uvádí též éterické oleje a jiné podobné látky v kořenové 

endodermis některých druhů z čeledi Simarubaceae (Ailanthus glandulosa, Brucea ferrugina, Simaruba 
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officinalis, Picramnia polyantha), dále u některých z čeledi Clusiaceae (Xanthochymus pictorius, Rheedia 

lateriflora, Garcinia) (Van Tieghem 1872; Van Tieghem 1885), u druhu Lobelia syphilitica (Guttenberg 1940) 

a u čeledi Piperaceae (Bond 1931). Mnohokrát byl v endodermálních buňkách nalezen šťavelan vápenatý  

a u druhu Thunbergia fragans (obr. 18.) shluky jejich jehličkovitých krystalů, které ale neměly tvar typických 

rafidů (krystaly šťavelanu vápenatého v rostlinných buňkách) (Guttenberg 1940).  

Endodermis některých dvouděložných rostlin obsahují velké množství tříslovin, např. mnoho druhů čeledi 

Gentianaceae (Perrot 1898), někteří zástupci čeledi Primulaceae (Rajkowski 1934) a čeledi Crasulaceae 

(Dreyer 1892; Rajkowski 1934).  

V kořenech dvouděložných rostlin, které prodělávají sekundární růst, se ve většině případů vytváří 

pouze endodermis s Casparyho proužky a při tvorbě peridermu (sekundárního krycího pletiva) z pericyklu  

je endodermis spolu s celou primární kůrou u mnoha těchto rostlin zničena. Pokud je periderm povrchový  

a primární kůra zachována, endodermis se buď natáhne a je rozdrcena (obr. 19.) (Esau 1953) nebo se růstu 

středního válce přizpůsobuje protažením svých tangenciálních buněčných stěn a antiklinálním dělením 

(Guttenberg 1968). Toto dělení bylo pozorováno u zástupců čeledí Ranunculaceae (Aconitum, Adonis, 

Delphinium, Helleborus, Thalictrum), Gentianaceae (Exacum, Erythraea, Gentiana, Pleurogyne, Sebaea), 

Valerianaceae, Rosaceae, Piperaceae, Acanthaceaem, Scrophulariaceae, Lamiaceae a Asteraceae (Acanthus, 

Leonorus, Chelone, Pentstemon, Linaria, Tagetes, Helianthus, Cirsium, Echinops, Bidens) a u druhu Viola 

tricolor (Guttenberg 1968). U druhu Primula acaulis Jacq. se endodermální buňky při sekundárním tloustnutí 

kořene nejen zvětšují, ale také dělí spolu s rozšiřováním kořene. Nejdříve se buňky jednou antiklinálně rozdělí 

a později se v nových radiálních stěnách vytvoří Casparyho proužky a suberinové lamely (obr. 20.) (Lux 2003). 

Zajímavá je popisovaná přítomnost Casparyho proužků ve zralých buňkách kořenového felému,  

např. u druhu Pelargonium hortorum (Meyer & Peterson 2011). Předpokládá se, že tak zabraňují ztrátám vody 

a průniku patogenů primárními buněčnými stěnami felému a přispívají tak k hlavním funkcím peridermu. 

Výsledky jsou nicméně diskutabilní, jelikož autoři k detekci proužků použili jen barvení berberin-anilinovou 

modří, montování vzorků do koncentrované kyseliny sírové a berberin jako apoplastické fluorescentní barvivo.  

Případy, kdy endodermis kořene krytosemenných rostlin zůstává po celý život v primární fázi vývoje, 

uvádí Guttenberg (1968) nejvíce z jednoděložných rostlin - Clivia nobilis, Crinum amabile, C. giganteum, 

Eucharis grandiflora, Vallota purpurea, Pancratium caribaeum, Haemanthus lindenii, Lycoris radiata, Arum 

italicum, Hydrocharis morsus-ranae, Acorus calamus, Helodea canadensis, Potamogeton densus, P. crispus, 

Vallisneria spiralis, Lemna trisulca, Stratiotes aloides a Butomus umbellatus. Z toho je patrné, že jde částečně 

o druhy s velamenem a o druhy vodních rostlin obvykle s exodermis. Müller (1906) navíc zjistil, že Casparyho 

proužky jsou ve vodních rostlinám obzvláště tenké. Mezi dvouděložnými rostlinami je jen málo případů,  

kdy kořenová endodermis zůstává po celý život v primární fázi vývoje. Opět se jedná o vodní rostliny - Trapa 

natans, Nuphar luteum, Ranunculus fluitans, ale též i suchozemské rostliny - Ranunculus ficaria, a některé 

kořeny čeledi Asteraceae (Guttenberg 1968). 

Sekundární endodermis se suberinovou lamelou dále nepokrytou sekundární buněčnou stěnou zůstává 

trvale v kořenech jednoděložných rostlin jen vzácně, příklady mohou být druhy Calla palistris, Hydrosme 

rivieri a Caladium hybridum. U dvouděložných najdeme tento stav častěji – Galeopsis ochroleuca, Geranium 
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rotundifolium, Ricinus communis, Cannabis sativa, Drosophyllum lusitanicum (Kroemer 1903); (Mylius 1912) 

dále uvádí druhy Leptospermum laevigatum, Melaleuca erythrifolia, Myrtus communis a Potentilla fruticosa.  

Terciální stěna se v kořenech krytosemenných rostlin ukládá ve dvou formách. Celulózní pláty jsou 

ukládány buď rovnoměrně na celý vnitřní povrch endodermálních buněk nebo více na povrch radiálních  

a vnitřních tangenciálních stěn (obr. 21.). První případ pojmenoval Russow (1875) jako „O-ztlustliny“  

(obr. 22.; obr. 23 a obr. 26/14) a druhý jako „C-ztlustliny“, kterým se dnes často říká „U-ztlustliny“ (obr. 24.  

a obr. 25.). V endodermálních buňkách jednoděložných rostlin je terciální stěna obvykle zřetelně vrstevnatá 

(obr. 27.) a velmi často proložená perforacemi v podobě příčných rozštěpení (obr. 28.) (Guttenberg 1968).  

U čeledi Gramnineae (Poaceae) dochází někdy k silifikaci terciáních stěn (Klinge 1879) a tyto křemičitá 

tělíska můžeme najít např. v endodermis kořenů Andropogon eusorgum, A.saccharatus, A.ischaemon, Sorgum 

vulgare, aj. (Borissow 1925; Borissow 1928; Borissow 1924). Zvláště výrazný typ U-ztlustlin s křemičitými 

tělísky popsal Goossens (1936) u jihoafrických pouštních trav. Ztlustliny jsou u nich až polštářovitě nahuštěné  

a ztvrdlé tak, že lumen buňky téměř mizí a ztlustliny se perforacemi příčně štěpí. To platí např. pro druhy 

Sporobolus fimbriatus a Setaria nigrirostris. U dvouděložných rostlin není silné ztloustnutí terciálních 

endodermálních stěn tak časté a je tomu tak např. u homorhizních kořenů, které vykazují malý nebo žádný 

sekundární růst (zástupci čeledí Primula, Trollius a Aconitum) (Guttenberg 1968). 

S tím, jak se při sekundárním růstu kořenová pletiva postupně rozšiřují, roste i endodermis v terciálním 

stádiu a to více v tangenciálním směru. Tím vznikají v endodermálních buňkách tzv. podpůrné radiální buněčné 

stěny, které chrání endodermis před kolapsem. Tyto nové buněčné stěny nemají ani Casparyho proužky,  

ani nevytvářejí suberinové lamely a můžeme je najít u mnoha zástupců čeledí Rosaceae – Fuchsia, Oenothera, 

Lythrum, Viola; Asteraceae; u rodů Digitalis, Anthriscus, Papaver, Plantago, Hedera, Campanula,, Phlox  

a u některých jiných rostlin (obr. 29.) (Mylius 1912). 

Kořeny hydrofytních druhů Pontederia cordata a Hydrocharis morsus-ranae, u kterých je endodermis 

též v primární fázi vývoje pouze s Casparyho proužky, vykazují ztloustlé primární buněčné stěny vnitřní části 

primární kůry. Tyto stěny mohou poskytovat strukturální podporu primární kůře a kompenzovat tak chybějící 

suberinovou lamelu a silné terciální stěny v endodermis (Seago et al. 2000; Seago et al. 1999). 

Endodermis zástupců čeledi leknínovité - Nymphaeaceae má endodermis jen s Casparyho proužky  

a u některých zástupců ve starších kořenech též suberinovou lamelu. Příbuzná čeleď Camombaceae vykazuje 

endodermis se suberinovou lamelou a lotusy Nelumbonaceae navíc sekundárně lignifikované buněčné stěny 

(Seago, Jr. 2002). Existuje tedy mnoho vodních rostlin, které mají endodermis výrazně zesílenou. 

(Schwendener 1883) poukazuje na to, že tomu je tak hlavně v případě bahenních rostlin, které periodicky 

prodělávají větší či menší vysoušení. Do této skupiny náleží většina hygrofytních rostlin z čeledí Cyperaceae, 

Gramineae a Juncaceae, tedy např. Scirpus lacustris, Catabrosa algida, Glyceria fluitans, Aira alpina, 

Alopecurus geniculatus, dále Iris pseudacorus a I. sibirica, Narthecium ossifragum, Tofieldia calyculata,  

aj. (Guttenberg 1968) (obr. 25.). Hygrofytní druhy Typha angustifolia a Typha glauca mají ve svých kořenech 

endodermis, která dozrává až do třetí fáze vývoje s Casparyho proužky, suberinovou lamelou  

a lignifikovanými terciálními stěnami, bez jiných ztlustlin v primární kůře (Seago et al. 1999). 

Zatímco endodermis v kořenech mnoha terestrických orchidejí zůstává v primární nebo sekundární 
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fázi vývoje, endodermis vzdušných kořenů epifytických orchidejí má ve většině případů silně ztloustlé terciální 

buněčné stěny. Pokud takové kořeny orchidejí necháme růst v půdě, terciální ztlustliny endodermálních buněk 

se poté ztenčí (Constantin 1885). Toto ztenčení by mohlo znamenat ne tak důležitou ochranu před ztrátou vody 

z kořenů v půdě, než na vzduchu.  

Terciální ztlustliny často utvářejí rovnoměrně prstencovitou O-formu (obr. 23.), ale mohou tvořit též 

U-formu. V některých případech jsou ztlustliny tak silné, že se lumen buňky téměř ztratí, např. u druhu Vanda 

suavis a Pholidota camelostalyx (obr. 22.). Endodermální stěny těchto kořenů mají suberinovou lamelu  

a terciální vrstvy jsou často lignifikované. Oproti tomu propustné buňky, které v endodermis leží, mají tenké 

primární buněčné stěny. Tyto buňky leží buď samostatně, nebo tvoří skupiny nad dřevní částí cévního svazku 

(obr. 23.) a přerušují tak kontinuální řadu endodermálních buněk (Guttenberg 1968). 

 

Obrázek 17. Příčný řez kořenem druhu Ranunculus ficaria znázorňující primární endodermis s Casparyho proužky a škrobovými zrny 

po nabarvení fuchsinem. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 18. Thunbergia fragans. Shluky jehličkovitých krystalů šťavelanu vápenatého v endodermis. Znázorněna tangenciální část 

buněk. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 19. Příčný řez kořenem druhu Convolvulus arvensis znázorňující endodermis ve vztahu k ostatním pletivům kořene.  

D, řez starším kořenem znázorňující rozdrcení endodermis spojené s rozpínáním středního válce během sekundárního růstu.  

Zvětšení D – 135x. (Převzato z Kennedy & Crafts, 1931 podle Esau 1953.) 

 

Obrázek 20. Příčný řez zralou basální částí adventivního kořene druhu Primula acaulis. Na snímku zobrazen střední válec obklopený 

endodermis. Každá endodermální buňka je antiklinálně rozdělená, šipky znázorňují ztloustlé originální radiální stěny a hrot šipky 

znázorňuje tenkostěnnou nově vytvořenou radiální stěnu. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Lux 2003.) 
Obrázek 21. Terciální endodermis na průřezech kořenů druhů: 1. Allium fallax, 2. Vanda insignis, 3. Iris spurgia, 4. Carex curvula  

+ 5. Stipa capillata + 6. Narthecium ossifragum se ztloustlými přilehlými buňkami primární kůry a perikambia. En = endodermis;  

R = primární kůra; Pc = perikambium. (Převzato z Guttenberg 1968.)  
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Obrázek 22. Pholidota camelostalyx. Příčný řez kořenem. V = vnitřní vrstva velamenu s vnějšími buněčnými stěnami s vlásky;  

Ex = exodermis; En = endodermis; Pc = perikambium. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 23. Trichoglottis retusa. Příčný řez vzdušným kořenem, střední válec. R = parenchym primární kůry; En = endodermis  

se dvěma propustnými buňkami, pod kterými leží sklerotizované buňky perikambia Pc. (Převzato z Guttenberg 1968.) 

 

Obrázek 24. Phragmites australis: příčný řez znázorňující anatomické struktury bazální části adventivního kořene (320 mm dlouhého, 

s nejmladšími laterálními kořeny 25 mm od kořenové špičky, z vodní kultury). Detaily endodermis a hypodermis jsou zvětšeny 

v dolních rozích mikrofotografie (šířka přílohy, 130 μm). (b), lignifikace, zjištěná HCl – fluoroglucinolem, je nápadná  

u sklerenchymatického prstence (sr) a v U – ztlustlinách endodermis (en), v xylému a sklerenchymu středního válce.  

Měřítko = 100 μm. (Převzato ze Soukup et al. 2002.) 
Obrázek 25. Přčný řez kořenem druhu Iris germanica obarvený barvou Sudan III. Červeně zbarvená suberinová lamela, která 

obklopuje celou endodermální buňku je jasně zřetelná. Terciální ztlustliny na radiálních a tangenciálních buněčných stěnách jsou velmi 

výrazné. Zvětšení – 1000x. Měřítko = 100 μm. (Převzato ze Zeier & Schreiner 1998.) 

 

Obrázek 26. 1 μm tlusté příčné řezy kořeny druhů z čeledi Bambusoideae. 14, Streptochaeta spicata: endodermis s výraznými  

O - ztlustlinami; 15, Streptogyna americana: endodermis s  U – ztlustlinami. C, dutiny; E, epidermis; En, endodermis; Ex, exodermis; 

I, intercelulární prostory; M, metaxylém; P, pericykl. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Raechal & Curtis 1990.)  
Obrázek 27. Iris guldenstaedtiana. Vlevo: příčný řez endodermální buňkou v terciální fázi vývoje, vpravo: podélný řez stejnou 

endodermální buňkou, který znázorňuje zvlnění radiálních buněčných stěn stěn. Na pravém obrázku se toto zvlnění projevuje příčnými 

pruhy. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
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Obrázek 28. Ananas comosus var. bracteatus. 1, endodermální buňky v terciální fázi vývoje na příčném řezu; 2, tangenciální podélný 

pohled na stejnou buňku. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 29. Gentiana nana. Podélný pohled na endodermální buňky starého kořene s terciálními podpůrnými stěnami.  

(Převzato z Guttenberg 1968.) 

 

 

 

2.3.   Vývojová plasticita endodermis v závislosti na podmínkách prostředí 

Pro interpretaci výše uvedené druhové variability je třeba vzít v úvahu variabilitu způsobenou 

prostředím. Vzhledem ke klíčové funkci je samozřejmě druhově závislé uspořádání výsledkem působení 

prostředí a selekce během evoluce. V následující kapitole bude stručně shrnuta variabilita způsobená 

působením podmínek prostředí během ontogeneze.  

Většina experimentálních prací aplikuje na kořenový systém uniformní růstové podmínky a např. 

autoři (Enstone et al. 2002) zdůrazňují potřebu zohledňovat též možné účinky lokalizovaných rozdílů prostředí 

na vývojovou anatomii kořene. Naopak je tomu u rostlin pěstovaných v přírodě, jejichž kořenový systém  

je vystaven daleko proměnlivějšímu mikroprostředí od různých úrovní vlhkosti, živin, toxických látek, teploty 

a ostatních faktorů v půdě. Existuje mnoho užitečných prací, které toto zohledňují a ukazují, že aplikace 

lokalizovaných podmínek prostředí ovlivňuje v mnoha případech vývoj endodermis a exodermis těchto 

kořenových zón.  

V různých podmínkách laboratorního prostředí kořenový systém často vykazuje významné rozdíly  

ve vývoji endodermis, včetně tvorby suberinové lamely. Např. endodermis v kořenech kukuřice (Zea mays), 

pěstované hydroponicky, má zpožděný vývoj Casparyho proužků, suberinových lamel a terciální endodermis 

se vytváří dále od kořenové špičky oproti endodermis kořenů pěstovaných aeroponicky (Zimmermann  

& Steudle 1998; Zimmermann et al. 2000). Endodermální buňky kořenů semenáčků kukuřice (Z. mays), které 

byly pěstovány v roztoku s 200 mM NaCl, zvětšily svou radiální šířku, což je parametr, který by se mohl 

vztahovat k efektivitě Casparyho proužků jako apoplastické bariéry (Karahara 2004). Endodermis bazálních 

zón hydroponicky pěstovaných kořenů semenáčků kukuřice (Z. mays), které byly po dva dny vystavené pouze 
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vlhkému vzduch, vykazovala expanzi Casparyho proužků na celé radiální buněčné stěny a zvýšení počtu 

suberinizovaných endodermálních buněk oproti kontrolním kořenům ponořeným po celý čas  

v hydroponických roztocích (Enstone & Peterson 1998). Naopak v kořenech druhu Iris germanica, které byly 

pěstovány buď hydroponicky, aeroponicky nebo v půdě, neměly tyto různé způsoby pěstování vliv na vývoj  

a strukturu endodermis, na rozdíl od exodermis (Meyer et al. 2009).  

V rozsáhlé studii (Fleet 1942) o vývoji a distribuci endodermis v jednoděložných rostlinách autor 

porovnával centripetální ukládání terciálních endodermálních stěn u třech druhů cibule (Allium sativum, A. 

Cepa var. White Globe a A.Cepa var. solanicum) ovlivněné jedním nebo více faktory prostředí: provzdušněné 

a neprovzdušněné roztoky, provzdušněná a neprovzdušněná půdní média, tříslovinné extrakty, světlo, teplota 

a pH. Všechny tři druhy cibule vykazovaly jen malé odchylky chování endodermis v různých podmínkách.  

K nejrychlejšímu vývoji a zrání endodermis docházelo v kořenech, kterým se dostávalo konstantní fluktuace 

vlhkosti a provzdušňování. Zajímavostí je také daleko větší centripetální ztloustnutí endodermis v aerotropních 

kořenech, jejichž části rostly nad povrchem média (rašelina; jíl). Roztoky s různými minerálními živinami  

(Ca, Na, K) neměly ve studii signifikantní vliv na endodermální vývoj a absence rozpuštěného kyslíku 

v roztocích nebo velmi vlhkých médiích vysoce zpomalovala ukládání suberinu podobně jako akumulace CO2 

a v některých případech i přítomnost tříslovin (Fleet 1942). 

2.3.1  Sucho 

U nodálních kořenů sukulentního druhu Agave deserti, které byly vystaveny dlouhodobému suchu,  

se zvýšila suberinizace vnějších tangenciálních stěn endodermis a to i blíže kořenové špičce. Se zvýšenou 

suberinizací endodermis korelovalo snížení hydraulické konduktivity a schopnost příjmu vody kořeny (North 

& Nobel 1991; North & Nobel 1998). Za všech vlhkostních podmínek půdy v experimentech byly pozorovány 

propustné buňky, které se běžně v endodermis vyskytují a nemají suberinizované tangenciální buněčné stěny 

(Casparyho proužky mají). Ty se vyskytovaly v endodermis mladých a postranních nodálních kořenů,  

ve starších nodálních kořenech však již ne (North & Nobel 1991). Nedostatek vody v horních částech kořenů 

druhu Sorghum bicolor (čirok) ukazuje podobné výsledky snížení hydraulické konduktivity ve stresovaných 

kořenech, zrychlené ukládáním suberinu a ligninu a terciální stěny endodermis vytvořené velmi blízko 

kořenovému vrcholu (Cruz et al. 1992).  

Kořeny sukulentní Agave deserti vykazují vývojovou plasticitu ve vztahu k dostupnosti vody: 

endodermis v bazálních částech kořenů, které rostly v suchých podmínkách, měla méně suberinových lamel, 

než endodermis ve středních částech kořene (North & Nobel 1998; North & Nobel 2000). Autoři poukazují  

na možnou schopnost těchto kořenů hospodařit s příjmem vody tím, že střídají svůj vývojový plán v lokálních 

zónách s větším obsahem vody (např. kondenzace vody pod kameny), kde jsou kořeny méně suberinizovány. 

Autoři North & Nobel (1996) zkoumali ve své studii účinky sucha na kořenový systém pouštního kaktusu 

Opuntia ficus-indica. Po třiceti dnech sucha se Casparyho proužky v endodermis tvořily blíže kořenové špičce 

a 50% buněk mělo vytvořeno suberinové lamely též blíže kořenové špice oproti kontrolním rostlinám 

pěstovaným ve vlhkých podmínkách. Radiální a  tangenciální délka endodermálních buněk se nicméně 

nezměnila. 
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2.3.2  Zaplavení – anoxická prostředí 

Zaplavení, tedy vystavení kořenového systému přílišnému množství vody, je stresem způsobeným 

primárně sníženou rychlostí difúze a následnou koncentrací kyslíku v rhizosféře. V přírodě může zaplavení 

vyústit ve stagnující podmínky, ve kterých pak rychle nastávají anoxické či hypoxické podmínky jako výsledek 

respirační aktivity kořenů a půdních mikroorganismů.  

U druhů, které rostou v podmínkách dočasného či stálého zaplavení, se často v kořenech vytvářejí 

aerenchymatická pletiva umožňující vnitřní zásobení kořene kyslíkem (Enstone et al. 2002). 

Autoři Baruch & Mérida (1995) pozorovali v kontrolovaných podmínkách efekt střídavého sucha a zaplavení 

na kořeny čtyř druhů tropických C4 pícních trav: Andropogon gayanus, Hyparrhenia rufa, Echinochloa 

polystachya a Brachiaria mutica. Výsledkem bylo zvýšené ukládání suberinu a ligninu v endodermis všech 

druhů po zaplavení.  

Na kořenech semenáčků kukuřice (Zea mays cv. Seneca Horizon) testovali autoři Enstone & Peterson 

(2005) vliv hypoxie na vývoj suberinové lamely exodermis a endodermis. Vývoj Casparyho proužků 

v endodermis nebyl za různých podmínek pěstování nijak ovlivněn a tvorba suberinové lamely byla 

nejrychlejší a nejrozsáhlejší při pěstování ve vermikulitu. Suberinizace byla obecně snížena ve všech 

hydroponických médiích (provzdušněných i stagnujících), ale při srovnání obou médií se u stagnující 

hydroponie exodermis suberinizovala více a endodermis současně méně. Výsledky vykazují zajímavou 

koordinaci vývoje oboru vrstev v kořenech. Zmenšení suberinizace endodermis by mohlo znamenat lepší 

transport kyslíku do středního válce a zvýšení suberinizace exodermis může mít výhodu ve snížení radiálního 

úniku kyslíku (ROL) z kořene do rhizosféry (Enstone & Peterson 2005). 

2.3.3  Salinita 

Kořeny, které byly vystaveny salinitě, reagují podobně jako kořeny stresované suchem, tedy snížením 

tempa růstu a suberinizací endodermálních buněk blíže kořenové špičce (Enstone et al. 2002; Kozlowski 1997). 

Např. v kořenech mladých semenáčků bavlny (Gossypium hirsutum) urychlila salinita vývoj Casparyho 

proužků a suberinových lamel blíže kořenové špičce, ale pouze v semenáčcích do deseti dnů stáří. Ve starších 

semenáčcích nebyl patrný žádný rozdíl (Reinhardt & Rost 1995). Podobně v kořenech semenáčcích kukuřice 

(Zea mays) salinita způsobila zrání Casparyho proužků blíže kořenové špičce a též jejich větší šířku (Karahara 

et al. 2004).  

Na vysokou koncentraci NaCl reagovala endodermis v kořenech měsíc starých rostlin dvou kultivarů 

rýže, salinitě tolerantního Oryza sativa cv. Pokkali a více sensitivního kultivaru IR20. Je známo, že Pokkali 

kultivar má ve svých kořenech vyvinutější hydrofobní bariéry a v experimentu byla též zjištěna menší 

propustnost jeho kořenů pro vodu oproti více salinitě sensitivnímu kultivaru IR20. V obou případech došlo  

po 1 týdnu u rostlin stresovaných 100mM NaCl k vyššímu ukládání suberinu a Casparyho proužky se vyvíjely 

opět blíže kořenové špičce (Krishnamurthy et al. 2011). Endodermis kontrolních kořenů brukve zelné (Brassica 

oleracea) vykazovala v experimentu (Fernandez-Garcia et al. 2009) primární vývojové stádium a jen zřídka 

vytvořené suberinové lamely. Po přidání NaCl do roztoku (80mM) se však za 2 týdny vysoce suberinizovala.  

Podobných výsledků větší suberinizace endodermis blíže kořenové špičce a zpomaleného růstu 
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indukované vyšší salinitou dosáhli autoři Walker et al. (1984) v kořenech dvou genotypů druhu Citrus (lišící 

se ve schopnosti vylučování soli) a autoři Hwang & Chen (1995) v kořenech semenáčků druhu Kandelia 

candel. 

2.3.4  Kontaminace těžkými kovy 

Mnoho rostlin je schopno akumulace těžkých kovů (např. niklu, kadmia, olova, stroncia) do množství, 

které je vícenásobně vyšší v porovnání s obsahem v půdě. Tyto rostliny se pak stávají hlavním zdrojem, který 

přidává těžké kovy do potravního řetězce.  

Bylo prokázáno, že endodermis, včetně rhizodermis a exodermis, fungují jako bariéry apoplastickému 

pohybu mnoha toxických kovů a pokud jsou kořeny vystaveny jejich vyšší koncentraci, tyto bariéry  

se vytvářejí blíže kořenové špičce (Gierth et al. 1999; Enstone et al. 2002; Redjala et al. 2011; Lux et al. 2011). 

Při pěstování rostlin kukuřice (Zea mays), kde jako médium byla použita škvára z komunálního odpadu 

s vysokým obsahem soli a těžkých kovů, reagovala endodermis větším ztloustnutím svých vnitřních 

tangenciálních buněčných stěn (Degenhardt & Gimmler 2000).  

Dle způsobu akumulace těžkých kovů rozlišujeme dvě kontrastní skupiny rostlin:  druhy, které 

akumulují těžké kovy v kořenech a vylučují jejich vstup do svých nadzemních částí a druhy, které 

hyperakumulují velké množství těchto kovů v nadzemních částech bez viditelného poškození jejich 

metabolismu (Seregin & Kozhevnikova 2008). Při studiu několika druhů krytosemenných rostlin z obou 

skupin zjistili autoři Seregin & Kozhevnikova (2008), že plně vyvinutá endodermis zabraňuje radiálnímu 

transportu některých těžkých kovů v kořenech. První skupina rostlin (Zea, Lupinus, Thlaspi perfoliatum) 

zabraňuje vyvinutou endodermis v kořenech transportu apoplastických iontů, které jsou charakteristické 

nízkou schopností vstupu do symplastu (Pb a v menším měřítku Cd). V druhé skupině rostlin,  

tzv. hyperakumulátorů (Amaranthus, Thlaspi caerulescens) se toxické látky šíří skrze celou rostlinu.  

Např. obsah niklu byl v endodermis druhu Thlaspi caerulescens téměř neznatelný oproti endodermis kořenů 

kukuřice (Zea mays), která funguje jako akumulátor niklu a oproti druhu Thlaspi perfoliatum, jehož 

endodermis též akumulovala značné množství niklu. Autoři uvádějí jako vysvětlení vyšší toxicitu niklu na 

druhy, které se snaží zamezit jeho vstupu do nadzemních částí rostliny, než na hyperakumulující druhy. 

Endodermis je nejdůležitější funkční bariérou vstupu olova do středního válce u mnoha druhů 

krytosemenných rostlin. Kromě výše zmíněných např. u druhů Lemna minor, Allium cepa, Raphanus sativus, 

Populus (Kocjan et al. 1996; Wierzbicka 1987; Lane & Martin 1977; Książek & Woźny 1990; Wierzbicka 

1987). Těžký kov nikl je pro rostliny ve větší míře toxický a ve studii autorů Demchenko et al. (2005) měl  

na endodermální buňky kořene druhu Triticum aestivum efekt zcela letální. Prodlužující se buňky 5 dnů starých 

semenáčků počali po koncentraci 10ˉ4 M NiSO4 zpomalovat dělení a nekrotizovat. 

Kadmium je pro rostlinné buňky též toxické a to i ve velmi malých koncentracích (Lux et al. 2011).  

U mnoha druhů se zjistil vývoj Casparyho proužků a suberinových lamel daleko blíže kořenové špičce  

po kontaktu kořenů s kadmiem, např. u druhů Silene dioica, Karwinskia humboldtiana, Arabidopsis thaliana 

a Zea mays (Martinka & Lux 2004; Zelko & Lux 2004; Schreiber et al. 1999; Vaculík et al. 2009). Lux 

podotýká, že toto rychlejší zrání endodermis blíže kořenové špičce může být částečně výsledkem zpomaleného 
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růstu (Lux 2009). V kořenech druhu Arabidopsis thaliana se vlivem kadmia zvětšila šířka endodermálních 

Casparyho proužků a tloušťka suberinových lamel (Lux 2009) a v kořenech semenáčků kukuřice (Zea mays) 

kontakt s kadmiem ovlivnil složení endodermálních stěn a to třikrát zvýšeným množstvím suberinu a dvakrát 

zvýšeným množstvím ligninu (Schreiber et al. 1999). Chemické složení endodermálního suberinu a ligninu  

se též změnilo (Schreiber et al. 1999). 

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit vývoj endodermis je např. mechanický tlak nebo variabilní 

obsah prvků a toxinů v prostředí. Mechanický tlak ovlivnil ve studiích autorů Wilson et al. (1977) a Wilson & 

Robards (1978) endodermis seminálních kořenů ječmene (Hordeum vulgare cv. Proctor) zrychlením jejího 

vývoje a vyšším počtem suberinizovaných buněk. Nedostatek hořčíku v médiu způsobil v kořenech semenáčků 

kukuřice (Zea mays) více suberinizovanou endodermis a vyšší peroxidázovou aktivitu, než v semenáčcích 

pěstovaných v médiu s normální koncentrací Mg2+ (Pozuelo et al. 1984). U téhož druhu bylo také prokázáno 

vyšší ukládání suberinu v endodermálních Casparyho proužcích při nedostatku dusíku (nitrátu )  

(Schraut et al. 2005). 

 

3.  Exodermis v kořenech vyšších rostlin 

 

3.1    Obecný popis 

3.1.1  Struktura a ontogenetický vývoj 

Exodermis jako variabilní buněčná vrstva se strukturně i funkčně podobná endodermis a nachází  

se pod epidermis jako nejokrajovější část primární kůry (obr. 30.). Její ontogenetický vývoj započínají iniciály 

primární kůry základního meristému kořene, jejichž deriváty vytvářejí pro-hypodermis, která se později vyvíjí 

v hypodermis. Obvyklou kořenovou hypodermis můžeme rozlišit díky typickému tvaru buněk (hexagonální 

na příčném řezu), ale častěji díky ztlustlinám jejich stěn. V případě existence Casparyho proužků 

v antiklinálních buněčných stěnách se tato vrstva nazývá exodermis a funguje spolu s endodermis jako další 

apoplastická bariéra (obr. 31.) (Hose et al. 2001; Peterson 1989). Dle Guttenberga (1968) je definicí exodermis 

hypodermální vrstva se subernizovanými buněčnými stěnami. 

Exodermis, podobně jako endodermis, pokračuje ve svém vývoji sekundární a terciální fází vývoje. 

Tedy tvorbou dalších modifikací buněčných stěn jako je suberinová lamela (obr. 32.) a ztloustlé terciální stěny 

(obr. 33.) (Peterson 1989; Ma & Peterson 2003; Esau 1977). Perumalla (1986) ve své studii zjistil, že všechny 

zkoumané druhy, které mají exodermální Casparyho proužky v antiklinálních buněčných stěnách, mají též 

suberin ve svých tangenciálních stěnách. To by mohlo znamenat, že exodermální buňky pokračují svůj vývoj 

minimálně do druhého vývojového stádia se suberinovou lamelou. 

Zatímco endodermis je prakticky vždy jednovrstevná, exodermis může být jak uniformní či dimorfní, 

tak jednovrstevná či vícevrstevná (Kroemer 1903; Peterson 1989). Uniformní typ exodermis (obr. 34a.)  

(např. Zea mays, Helianthus annuus) se vyznačuje víceméně stejně prodlouženými buňkami, které všechny 
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tvoří suberinové lamely (Hose et al. 2001; Peterson 1989). Exodermální buňky tohoto typu však dozrávají 

velmi nejednotně (Guttenberg 1968). Dimorfní typ exodermis (obr. 34b. a 35.) (např. Allium cepa) je tvořen 

dlouhými, suberinizovanými buňkami (podobnými jako v případě uniformního typu) střídajícími se s krátkými 

buňkami, u kterých se nevyvíjejí suberinové lamely nebo je jejich tvorba opožděna (Hose et al. 2001; Peterson 

1989; Guttenberg 1968). Tyto krátké buňky se též nazývají propustné buňky (obr. 31. a 30.) a podobně jako 

propustné buňky endodermis jsou charakterizovány Casparyho proužky ve svých buněčných stěnách  

a zpožděným vývojem suberinových lamel. Na rozdíl od propustných buněk endodermis však jejich pozice 

nekoreluje s žádnou anatomickou strukturou středního válce (Guttenberg 1968; Peterson & Enstone 1996).  

Exodermis připomíná endodermis nejen strukturálně, ale i histochemicky detekovatelnými 

chrakteristikami (Fleet 1950). V analýze exodermis a epidermis z kořenů kukuřice (Zea mays) se zjistilo 

zvýšené množství suberinu a ligninu dále od kořenové špičky a autoři vyjadřují, že obsah těchto látek je  

u tohoto druhu nižší, než v buněčných stěnách endodermis (Zeier et al. 1999; Schreiber et al. 1999). 

Exodermální Casparyho proužky jsou velmi podobné endodermálním. Jsou složené z látek jako suberin, lignin 

nebo mix suberinu a ligninu a též se ukládají do mikrofibrilárních prostorů primární buněčné stěny, čímž 

nezvětšují šířku stěny v daném místě. Casparyho proužky jsou většinou uloženy po celé šířce radiálních  

a příčných buněčných stěn a jsou tedy daleko masivnější, než endodermální (Peterson 1989) (obr. 31.). Pásková 

plazmolýza se u exodermálních buněk vyskytuje též, ale je mnohem méně častá, než u buněk endodermálních 

(Enstone & Peterson 1997).  

V rychle rostoucích kořenech zrají Casparyho proužky v přibližné vzdálenosti 40 mm od kořenové 

špičky, tedy mnohem dále, než endodermální Casparyho proužky, které dozrávají v mezích 10 mm. V pomalu 

rostoucích kořenech však mohou zrát daleko blíže (Peterson 1989; Perumalla & Peterson 1986).  

U některých druhů s vícevrstevnou exodermis se v tangenciálních stěnách sousedních exodermálních 

buněk vytváří další Casparyho proužky, které spolu s proužky v antiklinálních stěnách tvoří na příčném řezu 

kořene tvar písmene „H“ (Seago et al. 1999; Soukup et al. 2002) (obr. 36.).  

Výrazným rysem, kterým se exodermis odlišuje od endodermis je tvorba suberinové lamely již během 

tvorby Casparyho proužků nebo ihned po jejich vytvoření (Ma & Peterson 2001; Perumalla & Peterson 1986; 

Enstone et al. 2002). V některých případech dimorfní exodermis se po vytvoření suberinové lamely v dlouhých 

buňkách přeruší všechny plasmodesmy a tyto buňky odumírají (Ma & Peterson 2000; Walker et al. 1984). 

V exodermis kořenů rostlin, u nichž se plasmodesmy nenarušily, zůstávají buňky živé a mohou ukládat 

terciální celulózní stěny (obr. 37.). Tyto stěny jsou většinou asymetrické, mohou být lignifikované a jejich 

funkcí je pravděpodobně stejně jako u endodermis mechanická opora kořene (Wang et al. 1995; Guttenberg 

1968; Ma & Peterson 2003; Clark & Harris 1981). 
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Obrázek 30. Příčný řez kořenem druhu Smilax sp. Pod epidermis (ep) se nachází exodermis (ex), která se skládá z buněk s asymetricky 

ztloustlými sekundárními stěnami a propustnými buňkami (pc). Primární kůra (cc) se nachází mezi exodermis a endodermis (en). 

Endodermis tvoří buňky s nestejnoměrně ztloustlými sekundárními stěnami (v zrcadlovém obrazu k exodermis). Měřítko = 100 μm. 

(Převzato z Peterson & Enstone 1996.) 
Obrázek 31. Exodermální dlouhé buňky z kořene cibule (Allium cepa) mají jak Casparyho proužky (hrot šipky) tak suberinové lamely 

(šipky). Krátké buňky (hvězdička) nemají suberinové lamely. Řez nabarven berberin-anilinovou modří a pozorován mikroskopem  

s fluorescencí. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Enstone et al. 2002.) 
Obrázek 32. Exodermální dlouhá buňky z kořene cibule (Allium cepa) má vytvořené suberinové lamely (SL), které přerušily 

plasmodesmy (hroty šipek). Měřítko = 0,5 μm. (Převzato z Enstone et al. 2002.) 

 

Obrázek 33. Příčný řez kořenem orchideje Pleurothalis smithiana. Jednovrstevná exodermis (ex) vykazuje O – ztlustliny. Mezi dvěma 

vrstvami velamenu (ve) jsou suberinizované ztlustliny. Měřítko = 50 μm. (Převzato z Oliveira & Sajo 1999.) 
Obrázek 34. Exodermální buňky na tangenciálním podélném řezu. a, uniformní exodermis kukuřice (Zea mays); b, dimorfní exodermis 

cibule (Allium cepa) (krátké buňky jsou zvýrazněny tečkovaně). (Převzato z Peterson 1989.) 
Obrázek 35. Dimorfní exodermis  kořene cibule (Allium cepa) na podélném pohledu. Kořenový systém 2 týdny staré rostliny pěstované 

ve vermikulitu byl inkubován po dobu 6-ti hodin v 0,01% disodium fluoresceinu (v 10 mM fosfátovém pufru, pH 5,3). Exodermis byla 

pozorována v tangenciálním řezu při UV osvětlení. V krátkých buňkách se na rozdíl od dlouhých akumulovalo barvivo. SL, krátké 

buňky; LC, dlouhé buňky.  Měřítko = 50 μm. (Převzato z Ma & Peterson 2003.) 

 

Obrázek 36. Mikrofotografie vnější části kořene vzdálené 70 mm od kořenové špičky druhu Iris germanica. Příčný řez. Barveno 

berberin-hemisulfátem – anilinovou modří. Casparyho proužky (bílé šipky) mají tvar písmene Y (v buňkách označených †) nebo 

písmene H (v buňkách označených ‡). Ex, zralá exodermis. Měřítko = 100 μm. (Převzato z Meyer et al. 2009.) 
Obrázek 37. Příčný řez kořenem druhu Encyclia patens. Šipky znázorňují propustné buňky v exodermis a endodermis.  

Měřítko = 100 μm. (Převzato z Moreira & Isaias 2008.) 
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3.1.2  Funkce v rostlině  

Exodermis (hypodermis s Casparyho proužky) v kořenech rostlin funguje jako apoplastická bariéra 

s proměnlivou odolností vůči radiálnímu transportu vody a rozpuštěných látek. Tato proměnlivost je dána 

nejen změnami ve struktuře a anatomii vyvíjejících se kořenů, ale hlavně jako reakce k podmínkám prostředí, 

ve kterém kořeny rostou. Hlavními podmínkami, které ovlivňují vývoj a přítomnost exodermis jsou sucho, 

anoxie, salinita, přítomnost těžkých kovů a živinový stres (Hose et al. 2001).  

Rostliny, které nemají ve svých kořenech vyvinutou exodermis, mají jednu apoplastickou bariéru 

reprezentovanou endodermis. V takovýchto kořenech se voda a ionty mohou apoplasticky pohybovat skrze 

epidermální buněčné stěny a stěny buněk primární kůry až k endodermálním Casparyho proužkům, které 

zabraňují dalšímu apoplastickému pohybu látek (Peterson 1989). Voda a ionty však mohou proniknout také 

skrze membrány epidermis a primární kůry, ať již pasivně či aktivním transportem, a dostat se tak do symplastu 

kořene. Tato značná plocha kořene, kterou se může dostat voda a různé látky do středního válce je omezena, 

pokud je vyvinuta exodermis. Ta dovoluje apoplastický transport látek pouze skrze buněčné stěny epidermis  

a vnější tangenciální stěny exodermis až k jejím Casparyho proužkům (obr. 38.) (Peterson 1989; Peterson 

1987). Jednu z prvních studií blokování apoplastického transportu solí železa hypodermis (exodermis) 

v kořenech druhu Hyacinthus vydal v roce 1910 de Rufz de Lavison (de Lavison 1910).  

Přítomnost exodermis a endodermis tedy rozděluje kořen rostlin do tří oddělených částí, apoplastu 

epidermis, primární kůry a středního válce. Vstup iontů je exodermis regulován ihned u povrchu kořene,  

což může chránit primární kůru před kontaktem s nejrůznějšími látkami a jejich hromaděním v této oblasti 

kořenových pletiv. Finální kontrolu iontů nicméně stále vykonává endodermis (Mauseth 1988; Peterson 1989).  

Propustné buňky v dimorfní exodermis, zůstávají podobně jako propustné buňky endodermis, 

v primární fázi vývoje s Casparyho proužky a suberinové lamely jsou u nich ukládány mnohem později.  

Jsou důležitým kanálem transportu iontů a vody do kořene poté, co je zbytek exodermis suberinizován nebo 

odumře epidermis, jejíž buněčný povrch představuje relativně velkou absorpční plochu pro vstup těchto látek 

(Hose et al. 2001; Peterson & Enstone 1996).  

Exodermis někdy dozrává později a dále od kořenové špičky, než endodermis. Primární kůra mladých 

částí rostoucího kořene je tak přístupná všem látkách, které se v půdním roztoku objeví. Pokud však kořeny 

rostou ve stresových podmínkách (nedostatek vody, salinita, kontaminace těžkými kovy, atp.), exodermis 

dozrává daleko blíže kořenové špičce (Perumalla & Peterson 1986; Enstone & Peterson 1992; Soukup et al. 

2004; Soukup et al. 2002). Proporce kořenového systému se zralou exodermis může být tedy velmi variabilní 

v závislosti na daných podmínkách prostředí.  

Velmi důležitou adaptivní funkcí exodermis je zabránění ztrátám vody skrze apoplast ven z kořene 

během nízkého vodního potenciálu zapříčiněného suchem (Enstone & Peterson 1997; Taleisnik et al. 1999) 

nebo zasoleným substrátem (Taleisnik et al. 1999). Suberinizované buňky exodermis chrání kořeny proti 

patogenům (Kolattukudy 1984; Peterson 1989; Best 1948) a zajišťují zdroj živin v podobně zachování 

primární kůry trvalým jednoděložných rostlinám, u kterých každou zimu odumírají nadzemní části (Peterson 

1989). Při nepříznivých podmínkách zajišťuje exodermis zachováním primární kůry útočiště mykorhízním 

houbám, která mají velký podíl na příjmu živin kořeny (Peterson 1989).  
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Ektomykorhízní houby většinou asociují s kořeny nahosemenných rostlin, které nemají exodermis 

(Damus et al. 1997) a Hartigova síť se tak tvoří volně skrze primární kůru (Enstone et al. 2002). Existuje však 

i několik krytosemenných rostlin, jejichž kořeny obsahující exodermis rostou v ektomykorhizní symbióze  

a v takových případech se Hartigova síť tvoří pouze v epidermis, která pak přizpůsobením nabývá 

palisádového tvaru (Massicotte et al. 1987).  

V případě endomykorhizní symbiózy je patrná odlišná interakce hub s exodermis a s endodermis. Tyto 

houby nepronikají skrze endodermis, ale skrze propustné buňky exodermis a tvoří tak v primární kůře typické 

vezikuly a arbuskuly (obr. 39.) (Smith et al. 1990; Esnault et al. 1994; Matsubara et al. 1999). Jelikož propustné 

buňky exodermis mají vyvinuté jen Casparyho proužky, mykorhízní houby pravděpodobně nedokáží překonat 

suberinové lamely ostatních exodermálních buněk. Existují též práce (Sharda and Koide 2010), které ukazují, 

že míra kolonizace může být ovlivněna postupem diferenciace exodermis.  

Zajímavostí je, že endodermální buňky, které jsou v primárním vývojovém stádiu (tedy pouze s Casparyho 

proužky) nebývají endomykorhízními houbami kolonizovány, i když pro ně Casparyho proužky nepředstavují 

překážku. Tyto houby tak nikdy nepronikají do středního válce (Harley & Smith 1983). Vysvětlením by mohla 

být prudká změna koncentrace látek a plynů, která se u endodermální vrstvy děje (Esau 1977) a tak odrazuje 

mykorhizní houby od proniknutí skrze ni (Brundrett & Kendrick 1990). 

 

Obrázek 38. Znázornění části kořene s exodermis na příčném řezu včetně (od shora dolů) epidermis, exodermis a vnější části 

parenchymu primární kůry. Symplastický transport iontů (– · ‒ · ‒) probíhá z epidermis do parenchymu primární kůry skrze 

plasmodesmy.  Apoplastickému transportu (- - - - - - - -) je zabráněno exodermálním Casparyho proužkem. Suberinová lamela mezi 

exodermální buněčnou stěnou a plasmatickou membránou zabraňuje absorpci iontů exodermis a přispívá k tvorbě nepropustné vrstvy 

po odumření epidermis. (Převzato z Peterson 1989.) 
Obrázek 39. Tvorba vesikulo-arbuskulární mykorhízy v kořenech druhu Trillium grandiflorum. Hyfa proniká exodermální krátkou 

buňku a tvoří velké subexodermální klubko (šipky). Měřítko = 100 μm. (Převzato z Brundrett & Kendrick 1990.) 
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3.2   Mezidruhová variabilita exodermis v kořenech vyšších rostlin 

Exodermis, na rozdíl od endodermis, není univerzálně přítomna v kořenech většiny vyšších rostlin. 

Dle autora Fahn (1982) chybí exodermis výtrusným rostlinám a v novější studii 43 druhů kapraďorostů 

(Pteridophyta) byla zjištěna pouze u tří druhů rodu Selaginella (Damus et al. 1997). Exodermis chybí  

též nahosemenným rostlinám (Damus et al. 1997). Absence exodermis v kořenech několika druhů jehličnanů 

(Pinopsida) (Brundrett & Kendrick 1990) naznačuje, že tato struktura u jehličnanů není vyvinuta, rozsáhlejší 

systematické studie však chybí.  

U krytosemenných rostlin se naopak zdá být tato vrstva překvapivě velmi častá, jak poukázaly rozsáhlé 

studie 200 druhů současných krytosemenných rostlin, z nichž 90% obsahovalo exodermis (Peterson & 

Perumalla 1990). 

3.2.1  Endodermis krytosemenných rostlin (Angiospermae) 

Perumalla (1990) ve výše zmíněné studii uvádí, že druhy se specializovanou hypodermis (exodermis) 

ve svých kořenech můžeme najít v celém spektru krytosemenných rostlin. Od těch nejprimitivnějších (na 

základě ostatních morfologických charakteristik) až po ty nejvyvinutější a zdá se, že prostředí, ve kterém 

konkrétní druhy žijí, nekoreluje s přítomností této vrstvy. Zajímavostí je přítomnost exodermis u obou skupin 

krytosemenných rostlin, dvouděložných i jednoděložných, což naznačuje, že se tato struktura objevila 

v evoluci krytosemenných rostlin velice brzy a díky výhodám její přítomnosti v kořenech byla většinou druhů 

zachována (Peterson 1992; Peterson 1989). Peterson (1992) naznačuje, že absence její přítomnosti u některých 

skupin, např. u rodu trav Festuca (kostřava), by mohla znamenat ztrátu exodermis v evoluci a následný 

sekundární evoluční vývin této vrstvy.  

U endemického druhu keře Amborella trichopoda, který jako jediný reprezentuje evolučně velmi starý 

řád bazálních krytosemenných rostlin Amborellales, je vyvinuta vícevrstevná exodermis s Casparyho proužky 

i suberinovou lamelou. Ta je později nahrazena spolu s endodermis pletivy peridermu (Seago & Fernando 

2013). Podobně je exodermis přítomna i u ostatních dvou řádů bazálních krytosemenných rostlin. Řád vodních 

rostlin Nymphaeales má jednovrstevnou exodermis s Casparyho proužky a suberinovou lamelou a druh 

Illicium floridanum reprezentující řád Austrobaileyales vykazuje ve svých adventivních kořenech rozsáhlou 

hypodermis, která je pravděpodobně exodermální (Seago & Fernando 2013). U druhu Acorus calamus z řádů 

bazálních jednoděložných rostlin Acorales, byla popsána dimorfní exodermis s Casparyho proužky  

a suberinovou lamelou (Soukup et al. 2005). V podtřídě Magnoliidae (dle Takhtajanova systému) 

reprezentované čtyřmi řády Canellales, Laurales, Magnoliales, Piperales, se většinou vyskytuje jednovrstevná 

exodermis, která zvyšuje počet buněk během sekundárním růstu kořene (Seago & Fernando 2013). U mnoha 

jednoděložných a dvouděložných rostlin je exodermis velmi často vyvinutá, kromě druhů, které ve svých 

kořenech vytvářejí hlízky a mají otevřený transverzální typ apikálního meristému kořene, jako např. druhy 

čeledi Fabaceae (Heimsch & Seago 2008). Jednoděložné rostliny mají často dimorfní typ exodermis a u mnoha 

dvouděložných rostlin, zejména stromů a keřů, jejichž kořeny vykazují sekundární růst, se exodermis 

sekundárních růstem pletiv dělí (Seago & Fernando 2013).  
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Všechny tyto data o přítomnosti exodermis s Casparyho proužky a suberinovou lamelou v kořenech 

většiny krytosemenných a bazálních krytosemenných rostlin potvrzují domněnky o velmi raném vývoji této 

struktury u krytosemenných rostlin.  

Skutečnost, že v kořenech většiny druhů krytosemenných rostlin je vytvořena exodermis byla  

též podpořena detailní analýzou téměř všech cévnatých rostlin v rámci jedné lokality opadavého lesa 

(Brundrett & Kendrick 1990; Brundrett & Kendrick 1988). Examinovány byly jak stromy, keře, tak byliny  

i výtrusné rostliny. Z 16-ti druhů jednoděložných krytosemenných rostlin vykazovalo exodermis 14 druhů  

a z 50-ti druhů dvouděložných 44 druhů. Největší procento druhů s dimorfní exodermis (se střídajícími  

se krátkými a dlouhými buňkami) bylo nalezeno mezi jednoděložnými rostlinami v čeledích Liliaceae  

a Orchidaceae. Mezi druhy u kterých exodermis nebyla detekována, uvádějí autoři z jednoděložných rostlin 

např. Carex plantaginea a z dvouděložných např. Fagus grandifolia, Claytonia virginica, Chelidonium majus, 

Tilia americana a Sambucus pubens. Nepřítomnost exodermis u dvou druhů z čeledi Polypodiaceae: 

Dryopteris intermedia, Adiantum pedatum a druhu Pinus strobus z čeledi nahosemenných rostlin Pinaceae, 

podporuje v malém vzorku výtrusných a nahosemenných rostlin teorii nepřítomnosti exodermis u těchto 

skupin.  

V zatím nejrozsáhlejších systematických studiích o výskytu exodermis v kořenech krytosemenných 

rostlin (Perumalla et al. 1990; Peterson & Perumalla 1990) se zkoumala její přítomnost u 200 druhů, z čehož 

bylo 42 čeledí z třídy Magnoliopsida (dvouděložné) a 16 čeledí z třídy Liliopsida (jednoděložné). Jako kritéria 

pro výskyt exodermis (přítomnost Casparyho proužků v hypodermis) autoři uvádějí: autofluorescenci 

radiálních buněčných stěn (suberin nebo mix suberinu a ligninu v buněčných stěnách vytvářejí většinou 

autofluorescenci); jasně fluorescentní Casparyho proužky v příčných řezech po promytí v 1% NaOH  

a následným barvením extraktem z kořene druhu Chelidonium majus; rezistenci proužků k rozkladu 

koncentrovanou kyselinou sírovou a jejich následné zvlnění při podélném pohledu; pozitivní barvení  

na detekci suberinu a ligninu a bariéru propustnosti apoplastického fluorescentního barviva Cellufluoru.  

Dle výsledků z obou studií autoři rozdělují kořeny krytosemenných rostlin na: 1. kořeny bez hypodermis  

s jedním Casparyho proužkem v endodermis = 6%; 2. kořeny s hypodermis (většinou parenchymatickou)  

a jedním Casparyho proužkem v endodermis = 3,5%; 3. kořeny se suberinizovanou hypodermis a dvěma 

Casparyho proužky, jedním v endodermis a druhým v hypodermis = 78%; 4. kořeny se suberinizovanou 

dvouvrstevnou či vícevrstevnou hypodermis a s více, než dvěma Casparyho proužky – jedním v endodermis  

a jedním v každé hypodermální vrstvě = 12,5%.  Sloučením posledních dvou kategorií vychází 90,5% druhů, 

které ve svých kořenech mají suberinizovanou exodermis, což naznačuje velmi častou přítomnost této vrstvy 

v kořenech krytosemenných rostlin (Peterson & Perumalla 1990).  

Druhy bez hypodermis byly nalezeny mezi čeleděmi Apiaceae, Bombacaceae, Fabaceae, Malvaceae 

a u jednoho druhu z čeledi Urticaceae. Hypodermis bez Casparyho proužků byla nalezena u šesti druhů,  

u kterých vykazovala zřetelný hexagonální tvar buněk lišící se od více zakulaceného tvaru buněk primární 

kůry. V kořenech těchto druhů (z čeledí Aveneae, Festuceae, Triticeae) se v žádných vzorkách nevyskytovala 

fluorescence, po aplikaci kyseliny sírové se hypodermis a primární kůra rozpustily úplně a Cellufluor procházel 

volně parenchymatickou hypodermis. Zajímavostí byly tlusté lignifikované vnější tangenciální stěny 
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hypodermis druhů z čeledi Asclepidiaceae, které v experimentech nezabránily transmembránovému pohybu 

Cellufluoru a který zastavily až Casparyho proužky v hypodermálních radiálních stěnách.  

Guttenberg (1968) uvádí exodermis jako charakteristickou strukturu v kořenech krytosemenných 

rostlin, která s tvorbou sekundárních krycích pletiv mizí téměř vždy. Mezi jednoděložnými druhy rostlin, které 

autor uvádí jako neexodermální jsou např. druhy z čeledi Dioscoreaceae – Dioscorea batatas a Dioscorea 

multicolor, které si však náhradou silně kutinizují rhizodermis a velmi brzy ve svém vývoji vytváří periferní 

korková pletiva. Exodermis, podobně jako endodermis, chybí některým saprofytům, např. Neottia nidus-avis, 

Limodorum abortivum, které mají též silně kutinizovanou rhizodermis, dále chybí u druhu Pogoniopsis (Johow 

1889) a u většiny druhů z čeledi Burmanniaceae (Guttenberg 1968). Exodermis dále chybí např. mnoha rodům 

z čeledi dvouděložných Ranunculaceae (Helleborus, Aconitum, Delphinium, Thalictrum, Trollius, Adonis) 

(Meyer 1881; Meyer 1882; Kroemer 1903; Mager 1932), i když Perumalla (1990) uvádí všechny  

3 sledované druhy z této čeledi (Anemone blanda, Caltha palustris, Ranunculus sp.) jako exodermální  

a autoři Metcalfe a Chalk (1950) uvádějí kontraktilní exodermis u druhu Anemone hepatica.  

Buňky endodermis jsou charakteristické tím, že na sebe velmi těsně přiléhají, aniž by mezi nimi 

vznikal prostor pro vzduch. (Perumalla et al. 1990) uvádí ve své studii u všech examinovaných druhů třídy 

Magnoliopsida právě tak těsně na sebe přiléhající buňky hypodermis a epidermis. Podobnou skutečnost uvádí 

i Guttenberg (1968) u druhů Butomus umbellatus a Commelina virginica (obr. 40.). U mnoha druhů z třídy 

Liliopsida byly naopak pozorovány různě velké vzdušné prostory mezi hypodermis a epidermis (Perumalla  

et al. 1990).  

Uniformní typ exodermis, u něhož jsou všechny buňky v sekundárním vývojovém stádiu suberinové 

lamely, může tvořit jednu buněčnou vrstvu (např. Zea Mays, Helianthus annuus) nebo více buněčných vrstev, 

např. u druhu Iris germanica (Meyer et al. 2009) či Ananas comosus var. bracteatus, u kterého bylo zjištěno 

až 20 vrstev (Guttenberg 1968). Vícevrstevnou exodermis můžeme mnohem častěji nalézt v kořenech 

jednoděložných rostlin, než dvouděložných (Seago et al. 1999; Seago et al. 1999; Peterson & Perumalla 1990).  

Zajímavé jsou atypické Casparyho proužky ve vícevrstevné exodermis mokřadních druhů Iris 

germanica (Kroemer 1903; Shishkoff 1986), Typha spp. (Seago et al. 1999; Seago Jr. & Marsh 1989)  

a Phragmites australis (Soukup et al. 2002; Armstrong et al. 2000), které se neomezují jen na antiklinální 

buněčné stěny, ale přesahují i do tangenciálních stěn přilehlých exodermálních vrstev. Na příčných řezech 

vytváří tyto Casparyho proužky tvar písmene H nebo Y (obr. 36.). Jiný tvar těchto Casparyho proužků může 

být zapříčiněn rozdílným uspořádáním buněk hypodermálních vrstev a je otázkou zda tyto tvary opravdu 

reprezentují Casparyho proužky či jsou to struktury vzniklé přítomností Casparyho proužku a lignifikací 

tangenciální buněčné stěny (Soukup et al. 2002).  

Jednovrstevná exodermis podčeledi Bambusoideae je často tenkostěnná s buňkami isodiametrického 

tvaru, která jsou u některých druhů roztržené a stlačené (obr. 41.) (Raechal & Curtis 1990).  

Dimorfní typ exodermis (střídající se dlouhé a krátké buňky), který je typický pro kořeny xerofytních 

rostlin, byl pozorován např. u druhu Citrus (Walker et al. 1984; Storey & Walker 1987), zástupců řádů 

Magnoliales a Ranunculales (ne u čeledi Papaveraceae) (Shishkoff 1987) a je velmi častý u jednoděložných 

rostlin (např. Allium cepa, Asparagus officinalis, Orchidaceae) (Seago & Fernando 2013; Guttenberg 1968). 
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Typický je pro poikilohydrickou rostlinu Chamaegigas intrepidus (Guttenberg 1968; Hose et al. 2001).  

Kroemer (1903) klasifikoval další typ exodermis jako „Gemischte Interkutis“, tedy vícevrstevnou 

exodermis jejíž vnější vrstva vykazuje dimorfní vlastnosti (střídající se dlouhé a krátké buňky) a ostatní vrstvy 

mají uniformní charakteristiku. Tento typ pozoroval jak Kroemer (1903), tak Shishkoff (1986) u 14-ti druhů  

z různých rodů v řádu Asparagales.  

Ukládání terciálních stěn (terciální vývojové stádium) v exodermis bylo pozorováno např. u druhů 

Arundinaria japonica, Sorghum vulgare, Primula auricula a Saccharum officinarum (Guttenberg 1968)  

(obr. 42., 44. a 43.). U druhu Primula auricula popsal Guttenberg (1968) zajímavé lipidy impregnované 

buněčné stěny exodermis (obr. 42.).  

U hygrofytních a hydrofytních rostlin se zdá být nejčastější jednovrstevná exodermis (Guttenberg 

1968). Autoři (Fraustadt 1877; Smith 1931) tento typ exodermis našli např. u čeledí Potamogetonaceae, 

Najadaceae, Juncaginaceae, Butomaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae, Cyperaceae, Araceae, 

Restionaceae a u vodní druhů z čeledi Poaceae. Dále tento typ vykazují např. druhy Comarum palustre, Trapa 

natans, Lobelia dortmanna a rody Myriophyllum a Drosera (Oels 1879). Vícevrstevnou exodermis mají  

ve svých kořenech např. druhy čeledí Typhaceae, Sparganiaceae a druh Phragmites australis (obr. 45.) 

(Guttenberg 1968). U druhu Phragmites australis byla nalezena uniformní vícevrstevná exodermis  

s neexodermálním sklerenchymatickým prstencem buněk ležícím pod ní (obr. 46.) a u druhu Glyceria maxima 

uniformní dvouvrstevná exodermis se značně ztloustlými přilehlými tangenciálními stěnami (obr. 47.) (Soukup 

et al. 2007). Silně ztloustlé až zdřevnatělé buněčné stěny exodermis nalezl Fontell (1909) u druhu Potamogeton 

pectinatus (U - ztlustliny), P.lucens, P. natans a P. praelongus, Dále  nalezl ztlustliny v exodermis starých 

kořenů druhu Pedicularis palustris, u druhů z rodů Juncus a Luzula (část vykazovala O – ztlustliny  

a část U – ztlustliny), u mnoha druhů trav (U – ztlustliny u druhu Psamma arenaria), mnoha druhů z čeledi 

Cyperaceae a u druhu Butomus umbellatus (obr. 48.).  

Barnabas (1996) zjistil Casparyho proužky v hypodermis většiny zkoumaných (11 druhů) vodních 

druhů žijících ve sladké, mírně slané a mořské vodě. K jejich odhalení použil stejných metod jako Perumalla 

(1990), tedy barvení fluorochrom – berberín -hemisulfátem, aplikace koncentrované kyseliny sírové a použití 

apoplastického barviva Cellufluoru. Pro histochemickou detekci suberinu byla použita Sudanová čerň B  

a pro detekci ligninu fluoroglucinol. Casparyho proužky u všech vodních druhů vykazovaly pozitivní barvení 

na suberin, ale ne na lignin. Ze 4 sladkovodních druhů pouze 1 obsahoval ve svých kořenech exodermis. 

Funkce exodermis jako apoplastické bariéry může být zvlášť důležitá pro bahenní a mořské druhy 

krytosemenných rostlin, které tak mohou slanou vodu vyloučit od vstupu do kořene ihned na periferii kořene.  

Zástupci čeledi Orchidaceae mají nejčastěji pod vrstvou velamenu jednovrstevnou a dimorfní 

exodermis s propustnými buňkami (obr. 49.) (Guttenberg 1968; Figueroa et al. 2008; Moreira & Isaias 2008). 

Dlouhé buňky exodermis orchidejí, které jsou v dospělosti prázdné a mrtvé vytvářejí silné terciální stěny 

(Pridgeon 1986). Ztlustliny těchto exodermálních buněk jsou často tvořeny lignifikací celulózních buněčných 

stěn (Fahn 1990) a kořenům orchidejí zajišťují mechanickou odolnost a ochranu před únikem vysoké vlhkosti 

v primární kůře (obr. 50.) (Benzing et al. 1983; Sanford & Adanlawo 1973). Tenkostěnné propustné buňky 

(krátké buňky exodermis) zůstávají v dospělosti živé a zajišťují tak přísun vody a živin kořeni (Moreira & 
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Isaias 2008). Přitahují též endomykorhizní houby, které jimi pronikají do primární kůry orchidejí a tím zajišťují 

živiny po odumření ostatních exodermálních buněk a buněk velamenu (Peterson & Enstone 1996). Kořeny 

terestrických orchidejí mají ve své exodermis nejčastěji jen Casparyho proužky (např. Habenaria petalodes, 

Prescottia oligantha, Prescottia montana, Sauroglossum nitidum) a naopak exodermis epifytických orchidejí 

vykazuje O a U – ztlustliny (Encyclia patens, Epidendrum saxatile, Sophronitis pumila, Polystachia 

estrellensis, Lanium avicula, Scaphyglottis modesta) (obr. 51., obr. 33. a 37.) (Moreira & Isaias 2008).  

Rozdíl v chemickém složení buněčných stěn exodermis a rhizodermis jednoděložných  

a dvouděložných rostlin je patrný z výsledků prezentovaných ve studiích autorů (Schreiber et al. 1999; Zeier 

et al. 1999). Jejich výsledky z devíti druhů rostlin vykazovaly výrazný rozdíl v množství strukturálních 

proteinů buněčných stěn a ligninu mezi oběma skupinami. Dvouděložné rostliny obsahovaly velké množství 

strukturálních buněčných proteinů (17%) a jen stopové množství ligninu (0,4-1%). U jednoděložných rostlin 

tomu bylo právě naopak (lignin – 8,3-9% a strukturální proteiny – 2-4%). Velké množství ligninu se ukládá  

do terciálních buněčných stěn a dodává kořeni mechanickou odolnost. Výsledky by tedy mohly znamenat 

rozdílnou adaptaci kořenů obou skupin na podmínky prostředí, ve kterém rostou. 

 

Obrázek 40. Commelina virginica. Příčný řez rhizodermis (Rh), exodermis (Ex) a vnější částí primární kůry se sklereidami.  

(Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 41. 1 μm tlusté příčné řezy kořeny druhů z čeledi Bambusoideae. Pariana sp. (fázový kontrast). C, dutiny; E, epidermis;  

En, endodermis; Ex, exodermis; I, intercelulární prostory; M, metaxylém; P, pericykl. Měřítko = 50 μm.  

(Převzato z Raechal & Curtis 1990.) 
Obrázek 42. Primula auricula. Příčný řez starým kontraktilním kořenem. Rh = rhizodermis; S = suberinová lamela; K = lipidy 

impregnovaná vrstva; Z = celulózní terciální stěna exodermis. (Převzato z Guttenberg 1968.) 

 

Obrázek 43. Příčný řez starším kořenem druhu Sorghum vulgare var. sudanense.  Rh = vícevrstevná rhizodermis; Ex = dvouvrstevná 

exodermis, vnitřní vrstva s křemičitými tělísky vytváří silné mechanické pouzdro kořene. (Převzato z Guttenberg 1968.)  
Obrázek 44. Arundinaria japonica. 1, terciální stěna exodermis. 2, Saccharum  officinarum. Terciální stěna exodermis. vm = střední 

lamela; c = celulózní ztlustliny. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 45. Příčný řez vedlejším kořenem druhu Phragmites australis. Rh = rhizodermis; Ex = vícevrstevná exodermis;  

skl = sklerenchym primární kůry. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
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Obrázek 46. (b), suberinizovaná vícevrstevná exodermis z kořene druhu Phragmites australis obarvená sudanovou červení 7B. 

Měřítko = 50 μm. (Převzato ze Soukup et al. 2007.) 
Obrázek 47. (d), dvouvrstevná exodermis z kořene druhu Glyceria maxima. Lignin a látky podobné ligninu byly odhaleny  

HCl-fluoroglucinolem (červené zabarvení) v exodermálních vrstvách (exo) s typickým ztloustnutím středních tangenciálních částí 

buněčných stěn (šipka); epi, epidermis. Měřítko = 50 μm. (Převzato ze Soukup et al. 2007.) 
Obrázek 48. Příčný řez kořenem druhu Botumus umbellatus. Rh = rhizodermis; Ex = exodermis; s = sekreční buňky; i = interceluláry. 

(Převzato z Guttenberg 1968.) 

 

Obrázek 49. Podélný řez vzdušným kořenem orchideje Bulbophyllum gracile s pohledem na dimorfní exodermis se střídajícími  

se propustnými a dlouhými buňkami. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 50. Příčný řez kořenem orchideje Epidendrum equitans. Velamen (V); dimorfní exodermis (Ex) s U -  ztlustlinami dlouhých 

buněk a propustnou buňkou mezi nimi. (Převzato z Guttenberg 1968.) 
Obrázek 51. Příčný řez kořenem orchideje Encyclia calamera s jednovrstevnou exodermis a mnoha kapičkami flavonoidních látek 

v primární kůře. co, primární kůra; en, endodermis; ex, exodermis; ve, velamen. Měřítko = 250 μm. (Převzato z Oliveira & Sajo 1999.) 

 

 

3.3   Vývojová plasticita exodermis v závislosti na podmínkách prostředí 

Zdá se, že vývojová plasticita exodermis je vyšší, než endodermis a je známo mnoho případů, kdy 

stres nejen zrychluje vývoj této vrstvy, ale u několika případů dokonce přímo její tvorbu (Enstone et al. 2002).  

Ve studii (Meyer et al. 2009) byl pěstován druh Iris germanica v různých podmínkách: v půdě, 

aeroponicky nebo hydroponicky (v nádrži plné živného roztoku nebo ne zcela naplněné vytvářející vzdušný 
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prostor). Oproti endodermis, na jejíž vývoj tyto různé podmínky neměly vliv, se vícevrstevná exodermis 

vyvíjela mnohem dále od kořenové špičky v aeroponii a hydroponii, než při růstu v půdě. Vzdušný prostor 

v hydroponické nádrži urychlil vývoj druhé exodermální vrstvy. Výsledky by mohly znamenat ochranu kořene 

před ztrátou vody při růstu v půdě, kde je šance na vyschnutí mnohem vyšší, než při stálém vodním filmu, 

který kořen obaluje v hydroponických a aeroponických podmínkách. Podobně může exodermis reagovat  

na vzdušný prostor ve vodní nádrži, kde je vlhkost daleko nižší, než v ponořených částech.  

V kořenech, které mají vyvinutou exodermis a jsou vystaveny stresovým podmínkám většinou 

odumírá epidermis a vnější vrstvou se tak stává exodermis. Primární kůra a střední válec jsou tedy v takových 

případech zachovány (Peterson 1989). Po odumření ochranné vrstvy epidermis jsou velmi důležité 

antimikrobiální vlastnosti exodermis, která chrání kořen proti průniku patogenů díky fenolickým látkám  

ve svých buněčných stěnách (Enstone et al. 2002).  

Protektivní vývojová plasticita exodermis je důležitá též při napadení patogenními houbami. Např.  

po inokulaci kořenů ječmene (Hordeum vulgare) pěstovaných v různých podmínkách (aeroponicky nebo  

na agaru) houbou Chaetomium globosum, nikdy nedošlo k proniknutí patogenu u aeroponicky pěstovaných 

rostlin, které měly výrazně více suberinizovanou exodermis, než kořeny pěstované na agaru (Reissinger  

et al. 2003). Podobně suberinová lamela exodermis tvořila v kořenech semenáčků kukuřice (Zea mays) bariéru 

patogenní houbě Fusarium culmorum a dimorfní exodermis druhu Asparagus officinalis dovolila proniknout 

houbě do kořene jen skrze krátké buňky, které suberinové lamely neměly vytvořené (Kamula et al. 1994). 

3.3.1  Sucho 

Navzdory přítomnosti exodermis u kořenů semenáčků kukuřice (Zea mays), odumírají při velkém 

vyschnutí všechna pletiva až k endodermis (Stasovski & Peterson 1987). Ve starších částech kořenů kukuřice 

pěstovaných na poli, u nichž se v primární kůře vytvořily sklerenchymatické vrstvy připojené k exodermis, 

byla však primární kůra zachována (Hoppe et al. 1986). Zajímavostí u druhu Allium cepa je, že i po velkém 

stresu ze sucha, kdy odumírá epidermis, zůstávají krátké buňky exodermis živé a schopné absorpce (Stasovski 

& Peterson 1987).  

Efektivita exodermis jako bariéry proti ztrátám vody z kořene přímo souvisí se stupněm její zralosti. 

Během vývoje kořene byla u některých druhů pozorována asynchronní diferenciace exodermálních buněk 

(např. Zea mays), kde oblasti zralých buněk tvořily skupinky (Enstone & Peterson 1997). Jiní autoři uvádějí 

naopak kompletní vývoj exodermis velmi blízko kořenové špičce (Wang et al. 1995).  

Taleisnik (1999) porovnával schopnost zadržování vody kořeny u několika exodermálních  

a neexodermálních druhů. Tato schopnost byla jasně vyšší u exodermálních druhů a v nodálních kořenech 

druhu Sorghum bicolor (čirok) vedlo dlouhodobé sucho k většímu exodermálnímu ztloustnutí. U stejného 

druhu bylo zjištěno ukládání terciálních stěn a vývoj exodermis blíže kořenové špičce po aplikaci 

dlouhodobému sucha, přičemž kontrolní kořeny byly mnohem delší a vyvinutá exodermis více rozprostřena 

po celé délce kořene (Cruz et al. 1992).  

V podobných podmínkách stresu z dlouhodobého sucha si kořeny sukulentního druhu Agave deserti 

zvyšovaly suberinizaci exodermis v mladých nodálních a postranních kořenech. Po 30-ti dnech vytrvalého 
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sucha se rapidně snížila hydraulická vodivost kořenů a v mladých nodálních kořenech se zvýšil počet 

suberinizovaných exodermálních vrstev na 6 až 10, oproti laterálním kořenům, kde bylo vrstev 1 až 3. Všechny 

tyto změny byly daleko výraznější v mladých kořenech, než ve starších kořenech nodálních (North & Nobel 

1991).  

Vytváření dalších exodermálních vrstev by mohla být jedna z důležitých adaptačních reakcí na sucho, 

jak ukazuje tato i výše zmíněná studie (Meyer et al. 2009) na kořenech druhu Iris germanica.  

V zajímavé studii (Noldt et al. 2001) porovnávali autoři anatomii dvou stromů z Brazílie. Druh Carapa 

guianensis měl v exodermis oproti druhu Swietenia macrophylla silně ztloustlé lignifikované terciální stěny 

buněk U – tvaru s výraznou suberinovou lamelou a polštářovité buňky bez suberinové lamely se ztloustlými 

vnějšími tangenciálními stěnami, které mohou být formou propustných buněk. Autoři se domnívají, že uvedené 

uspořádání je spojeno s daleko větší odolností druhu Carapa proti suchu, oproti druhu Swietenia, který 

vykazoval tenké terciální stěny a suberinové lamely vyvinuté pouze v některých buňkách. 

3.3.2  Zaplavení – anoxická prostředí 

Mokřadní rostliny se adaptují na anoxické a hypoxické podmínky vytvářením aerenchymatických 

pletiv ve svých kořenech a v mnoha studiích, při kterých se tyto druhy rostlin pěstovaly v podmínkách 

s nedostatečným okysličením média, hypoxie stimulovala vývoj jejich exodermis (Colmer 2003).  

Existence exodermis v kořeni pomáhá zabraňovat radiálnímu úniku kyslíku z kořenů při jeho 

nedostatku (Armstrong et al. 2000; Armstrong et al. 1983; Armstrong & Armstrong 1988) a tím pomáhá,  

aby jím mohly být zásobovány nejvzdálenější části rostlinného těla (Soukup et al. 2002).  

Při pozorování vývoje anatomických struktur mokřadní rostliny Phragmites australis vykazovaly 

kořeny vícevrstevnou exodermis, která se vytvářela velmi blízko kořenové špičce. Zajímavé je, že impregnace 

suberinem a ligninem v exodermis se děla blíže kořenové špičce, než impregnace endodermis, což není 

obvyklé (Soukup et al. 2002). Podobný jev brzkého vývoje exodermis, jejíž suberinizace nastala dříve,  

než u endodermis, byl pozorován v kořenech semenáčků druhu Quercus robur při pěstování na agaru oproti 

semenáčkům pěstovaných v dobře okysličené půdě. Vysvětlením by mohla být nízká dostupnost kyslíku  

při pěstování na agaru, která vytváří podobné podmínky, jakým se musí bránit mokřadní rostliny, aby zachovali 

kyslíkovou rovnováhu ve svých kořenech (Soukup et al. 2004).  

Je známo, že suberinizovaná exodermis a/nebo lignifikované sklerenchymatické buňky fungují jako 

bariéry radiálnímu úniku kyslíku (ROL) z kořene (Kotula & Steudle 2009). Rýže (Oryza sativa) pěstovaná 

v provzdušněném hydroponickém médiu a v agarovém médiu bez kyslíku vykazovala v druhém případě časný 

vývoj exodermálních Casparyho proužků a suberinové lamely a zvýšený absolutní obsah suberinu a ligninu  

ve vnějších pletivech kořene, které snižují radiální únik kyslíku (Kotula et al. 2009). Ve studii (De Simone et 

al. 2003) bylo biochemicky, mikroelektrodami detekujícími kyslík a srovnávací anatomií 4 stromů 

z amazonských lužních lesů potvrzeno, že přímou bariérou radiálního úniku kyslíku z kořenů je exodermis  

se suberinovou lamelou. 
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3.3.3  Salinita a kontaminace toxickými látkami 

Odpovědí kořenového systému na zvýšený obsah solí v půdě bývá zpomalení tempa růstu a zvýšená 

suberinizace exodermálních buněk blíže kořenové špičce (Shannon et al. 1994; Reinhardt & Rost 1995; 

Enstone et al. 2002).  

V kořenech semenáčků bavlny (Gossypium hirsutum), která je za normálních okolností neexodermální 

(Perumalla et al. 1990), byla po aplikaci vyšších dávek NaCl (200 mM) vyvolána její tvorba s Casparyho 

proužky a suberinovou lamelou blízko báze kořene a v přechodné zóně směrem k hypokotylu (Reinhardt & 

Rost 1995).  

Na vysokou koncentraci NaCl (100 mM) reagovala exodermis stejně jako endodermis v kořenech 

měsíc starých rostlin dvou kultivarů rýže, salinitě tolerantního Oryza sativa cv. Pokkali a více sensitivního 

kultivaru IR20. V obou případech se u stresovaných rostlin exodermální Casparyho proužky vyvinuly dříve  

a blíže kořenové špičce (Krishnamurthy et al. 2011). Vyšší suberinizace dimorfní exodermis nastala blíže 

kořenové špičce v kořenech dvou genotypů druhu Citrus (lišící se ve schopnosti vylučování soli) po jejich 

vystavení zvýšenému obsahu NaCl (Walker et al. 1984). V obou případech, i v kontrolních rostlinách, 

odumřela epidermis a exodermis se tak stala vnější vrstvou kořene. V exodermálních dlouhých buňkách 

v kořenech vystavených salinitě suberinová lamela přerušila veškeré plasmodesmy a tyto buňky posléze 

odumřely. Jediné živé buňky exodermis pak zůstaly tenkostěnné propustné (krátké) buňky, které stále 

umožňovaly absorpci vody a látek do kořene.  

V mnoha studiích bylo potvrzeno, že rhizodermis, exodermis a endodermis fungují jako bariéry 

apoplastickému transportu toxických látek a kovů včetně kadmia (White 2001; Gierth et al. 1999; Enstone  

et al. 2002; Seregin & Kozhevnikova 2008).  

Podobně jako endodermis, se po styků s různými toxickými látkami exodermis suberinizuje blíže 

kořenové špičce (Schreiber et al. 1999). Ve studii (Zeier & Schreiber 1998) byly na kořeny kukuřice (Zea mays) 

aplikovány různé vnější stresory jako salinita (NaCl), osmotický stres a kontaminace těžkými kovy (Cd), 

přičemž absolutní hodnoty suberinu a ligninu se v exodermálních buněčných stěnách zvýšily 1,5 – 3x oproti 

kontrolním kořenům. Zvýšení obsahu suberinu a ligninu v exodermis může znamenat větší odolnost vůči 

vstupu různých látek do apoplastu.  

Podobně jako endodermis i exodermis reagovala daleko vyšší suberinizací svých buněk při růstu 

v médiu ochuzeném o hořčík, než při růstu v živinově vyváženém médiu (Pozuelo et al. 1984). 
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4.  Závěr 

Je známo mnoho dílčích informací o struktuře a funkci apoplastických bariér endodermis a exodermis 

v kořenech cévnatých rostlin, nicméně stále chybí ucelenější přehled s ohledem na evoluci a mezidruhovou 

variabilitu těchto pletiv. I přes velkou diverzitu typů je endodermis charakterizovaná přítomností Casparyho 

proužků v antiklinálních buněčných stěnách prakticky universálně přítomna v kořenech nahosemenných  

a krytosemenných cévnatých rostlin a většiny výtrusných rostlin, kde se můžeme setkat se zajímavými 

endodermálními typy především u skupin jako jsou Selaginella (Vraneček) či Equisetum (Přeslička).  

Právě u skupiny výtrusných cévnatých rostlin Pteridophyta (kapraďorosty) jsou anatomické studie poměrně 

ojedinělé a staršího data, podobně jako u rostlin nahosemenných, které velmi brzy vyvíjejí ve svých kořenech 

sekundární pletiva.  

Endodermis krytosemenných rostlin je poměrně dobře probádána a jedním z nejlepších souhrnů  

její mezidruhové variability je stále kniha profesora Hermanna von Guttenberga - Der primäre Bau der 

Angiospermen-wurzel. Kniha je též doplněna mnoha užitečnými a názornými kresbami endodermis  

i exodermis, které zobrazují i velmi specifické typy buněk obou vrstev. Existuje též mnoho recentních prací, 

které doplňují přítomnosti endodermis u všech krytosemenných rostlin a její vývojovou plasticitu 

v podmínkách půdního prostředí. Zatímco endodermis se v kořenech cévnatých rostlin vyskytuje ve většině 

případů v jedné vrstvě a je fylogeneticky a ontogeneticky i při stresových podmínkách velice stabilní, 

exodermis může mít mnoho různých podob a vrstev a je naopak vývojově velice flexibilní.  

Exodermis, jako další apoplastická bariéra vytvořená na periferii kořene, není dle dostupné literatury 

vyvinuta u většiny výtrusných cévnatých rostlin a u nahosemenných nebyla zatím nalezena. Bohužel u těchto 

skupin existuje jen velmi málo komparativních anatomických prací. Literatura však ukazuje přítomnost 

exodermis u většiny krytosemenných rostlin a je tedy u této skupiny rostlin daleko více častá,  

než se v minulosti zamýšlelo. Zdá se, že její přítomnost koreluje s prostředím, ve kterém různé druhy rostlin 

žijí a kde je její úloha klíčová k zachování rovnováhy v kořeni. Dobře vyvinutou exodermis můžeme téměř 

vždy najít u rostlin, které žijí v periodicky zaplavovaných prostředích, v zasolených prostředích, v prostředí 

s nedostatkem vody a u vzdušných kořenů orchidejí, pro které je zachování vlhkosti v kořenech klíčové.  

Její vývojovou plasticitu můžeme pozorovat také v kořenech, které se ocitnou ve stresových podmínkách např. 

přímo jejím vytvořením u jinak typicky neexodermálních druhů. Ukazuje se, že exodermis, stejně jako 

endodermis, se v evoluci vyvinula již velmi brzy a díky jejímu zachování u většiny krytosemenných rostlin 

musela pro rostliny představovat důležitou výhodu při interakci kořenů s okolním prostředím. Postupně  

se však u některých druhů rostlin mohla sekundárně ztratit jako např. u sladkovodních druhů, na které není 

vyvíjen mechanický tlak a na rozdíl od vodních druhů žijících ve slané vodě, nemají potřebu vyloučení látek 

jako je NaCl.  

V současnosti se mnoho prací zaměřuje zejména na vývojovou plasticitu exodermis, nicméně na poli 

mezidruhové variability obou vrstev by bylo potřeba daleko více prohloubit komparativní anatomické znalosti 

zejména u skupin nahosemenných a výtrusných cévnatých rostlin. Tato práce se snaží podat ucelený pohled 

na současné znalosti fylogenetické variability apoplastických vrstev endodermis a exodermis v kořenech 

cévnatých rostlin a dané problematiky jejich vývojové plasticity v interakci s různými podmínkami prostředí. 
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