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Abstrakt 

 

Kalcifikované zuby jsou složeny z nejtvrdších obratlovčích tkání (enamelu a dentinu) a 

představují tak pro své nositele obrovskou evoluční výhodu. Přesto byly tyto pravé zuby u 

mnohých skupin obratlovců ztraceny a nahrazeny alternativními strukturami z rohoviny, jako 

jsou např. ptačí zobáky a kostice velryb, či ústní zoubky a nejrůznější škrabací lišty vodních 

obratlovců. Tato práce analyzuje úroveň podobností rohovinových struktur nahrazujících či 

doplňujících kalcifikované zuby u tří odlišných linií nižších obratlovců. Unikátní vývojová a 

strukturální analýza morfogeneze ústních ústrojí mihule, sumce krunýřovce a pulců žab byla 

také následně diskutována v kontextu podobností s kalcifikovaným zubem.  

Jednotlivé složky ústních ústrojí zahrnují jak jednoduché zrohovatělé výběžky 

povrchových buněk orálních disků krunýřovců (tzv. unkuly), tak jednobuněčné sloupce 

labiálních zoubků a čelistních lišt pulců, i mnohobuněčné lišty a zoubky mihulí. Značně 

odlišná morfologie pěti popsaných rohovinových struktur však vývojově vychází z obecného 

procesu keratinizace, a jejich histogeneze probíhá postupným přirůstáním vrstev a sloupců 

zrohovatělých buněk. Má analýza také odhalila překvapivé podobnosti během zakládání 

těchto epidermálních struktur, které již od nejranějšího vývoje vykazují přítomnost 

mezenchymatických kondenzací v těsné blízkosti zduřelé epidermis, což upomíná na 

histogenezi odontody. U rohovinových zoubků mihulí, které díky své histo- a morfogenezi, 

stejně jako přítomnosti mezenchymatické papily bývají často přirovnávány k pravým zubům, 

se mi dokonce podařilo identifikovat zanořený pruh epitelu, který spojuje jednotlivé mihulí 

"zubní základy" a který zřejmě představuje analogii k tzv. zubní liště, klíčovému orgánu, který 

u obratlovců organizuje zuby do dentice. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: rohovinové struktury, zuby, mihule, pulec, sumec, dentální lamina, 

mezenchymatická papila 



 
 

Abstract 

 

Calcified teeth comprise the hardest vertebrate tissues (enamel and dentine) and they 

undoubtedly represent a key evolutionary advantage for their users. Nevertheless, teeth 

have been lost many times and they were often replaced by keratinised structures, such as 

rhamphoteca of birds or of turtle beaks, or labial tooth structures and scratching laminae of 

many aquatic vertebrates. This thesis is intended to analyse levels of similarities among 

keratinised teeth and structures of three phylogenetically distinct lineages of amniotes and 

to compare them to morphogenesis of true teeth. Detailed developmental and structural 

characteristics of oral apparatus possessing keratinous teeth of lampreys, Loricarid 

cathfishes and frog tadpoles were identified and distinguished. Keratinous structures of 

cathfishes include only horny projections from single cell surface (unculi), whereas in frog 

tadpoles both horny jaw sheet and unicellular labial teeth composed by cell columns were 

found; the lamprey oral apparatus consists of multicellular teeth and laminae instead. 

Disparate phenotypes of these keratinous structures can, however, developmentally derive 

from a general process of keratinization: morphological disparities arise by distinct gradual 

accretion of keratinous layers and collumns during development. My analysis also revealed 

that all these so called epidermal structures develop in a close proximity to mesenchyme 

condensations, what surprisingly reminds morphogenesis of odontode-based structures like 

teeth. Among keratinous structures studied, lamprey teeth undoubtedly possess the most 

similarities to true teeth. They have similar histo- and morphogenesis and their formation 

also includes mesenchymal papilla. Moreover, teeth of lamprey oral disc were found 

interconnected by distinct epithelial lamina, what represents another striking similarity to 

vertebrate teeth, which are commonly organised into dentition by the so-called dental 

lamina. 

 

 

 

Key words: horny structures, teeth, lamprey, tadpole, catfish, dental lamina, mesenchymal 

papila  
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2. Úvod 

Rohovinové struktury jsou běžnou součástí těla všech obratlovců. Ačkoliv nabývají odlišných 

podob od chlupů, drápů, peří až po např. nášlapné polštářky na chodidlech, všechny mají 

společný epidermální původ. Mezi rohovinové struktury patří i různé zoubky a lišty a zobáky 

nacházené v ústech, jež obvykle nahrazují ztrátu pravých, tedy kalcifikovaných zubů (např. 

Karpecká, 2013; Davit-Béal a kol., 2009). Nejznámějšími jsou zajisté zobáky ptáků a želv či 

velrybí kostice, ale zajímavou alternativou jsou také rohovinové zoubky a lišty žabích pulců i 

mihulí a dokonce výrůstky na povrchových buňkách orálních disků sumců krunýřovců. A 

právě na poslední tři jmenované nižší obratlovce jsem zaměřila svou analýzu.  

Podobnosti mezi orálními aparáty mihulí, krunýřovců a pulců souvisí především s 

jejich způsobem života a hlavně příjmem potravy, kdy se pomocí širokých obústních disků se 

zoubky či unkuly přimknou k podkladu a následně lištami (mihule a pulci) nebo 

kalcifikovanými zuby (krunýřovci) oškrabávají danou tkáň. Díky tomuto ojedinělému srovnání 

u tří odlišných linií můžeme poukázat nejen na vývojové vztahy mezi morfologicky odlišnými 

rohovinovými strukturami, ale také na jejich vztah k pravým zubům a přenést tak celou 

záležitost do obecné diskuze o evoluční plasticitě a možné modularitě obratlovčích 

skeletálních tkání.  

Diskutovat podobnost či příbuznost rohovinových struktur, a zvláště pak mihulího 

zoubku s pravým zubem se stává aktuálním tématem hlavně dnes (např. Donoghue a Rücklin, 

2014), kdy dochází k přehodnocování výkladu fosilních zbytků ústních ústrojí konodontů 

(např. Murdock a kol., 2013), bezčelistnatých theleodontů (Rücklin a kol., 2011) a skupiny 

pancířnatých čelistnatců nazývaných plakodermi (Rücklin a kol., 2012). Příbuznost mihulích 

zoubků a pravých zubů by totiž naznačovala, že se tzv. odontoda, hypotetická prapůvodní 

struktura, z níž měly vzniknout kalcifikované zuby (Reif, 1982), musela vyskytovat již u 

společného předka kruhoústých a čelistnatých obratlovců.   
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3. Přehled literatury 

3.1. Kalcifikované zubní struktury  

3.1.1. Vývoj zubů a problém dentální  

Zuby jsou specifickou strukturou čelistnatých obratlovců. Na jejich vývoji se podílí populace 

dvou odlišných zárodečných vrstev – epitelu a ektomezenchymu (Soukup a kol., 2008). Díky 

molekulárním interakcím mezi těmito vrstvami vznikají nejodolnější tkáně v tělech 

čelistnatců – sklovina (enamel) a zubovina (dentin) (např. Hillson, 2005).   

Vývoj kalcifikovaných zubů probíhá v několika na sebe navazujících fázích. V první, 

iniciační fázi dochází k vzájemnému působení genů epitelu a ektomezenchymu, jež vede ke 

ztluštění orálního epitelu v místě budoucího zubu. Díky expresi Shh v epiteliální ztluštěnině 

začne v tomto místě epitel invaginovat do ektomezenchymatické vrstvy (Tucker a Sharpe, 

2004, Hillson, 2005). Tento zanořený pruh určující umístění zubů v dentici se nazývá zubní 

lišta (dentální lamina) a může nabývat různých podob. Původně odontologové popisovali 

dentální laminu jako vývojovou součást savčí (kupř. Woodward, 1894; Tims, 1896), a 

zejména pak lidské (např. Schour, 1929) dentice. Proto také byla definována jako 

kontinuální, podkovovitě uspořádaná epiteliální ztluštěnina táhnoucí se po celé délce 

volného okraje čelistí. Savčí lamina je zajímavým a aktuálním tématem i dnes, kdy se používá 

především myší model k porovnávání genetických, morfologických i vývojových znaků 

s lidskou (Obr. 1F) dentální laminou (kupř. Tucker a Sharpe, 2004; Peterkova a kol., 2014). 

Myš má ale specificky redukovaný chrup, a tzv. hlodáky dorůstající po celý život jedince (tzv. 

hypselodontní chrup). Proto se navrhují alternativní modeloví savci více odpovídající 

vývojem chrupu člověku. Jsou to např. fretka (Jussila a kol., 2014; Järvinen a kol., 2009) nebo 

různé druhy rejsků (např. Järvinen a kol., 2008; Yamanaka a kol., 2007).  

Ztluštělý pruh epitelu však nalezneme i u ostatních druhů ozubených čelistnatců. 

Vzhledem k tomu, že každá vývojová linie má specifickou stavbu a uspořádání zubů do 

dentice, nabývá také tento pruh různých podob. Někteří autoři jej u všech ozubených 

nazývají dentální laminou (Reif, 1982), jiní její výskyt, zejména u některých druhů kostnatých 

ryb, neuznávají (Tucker a Fraser, 2014; Fraser a Smith, 2010; Huysseune a kol., 2009; Smith a 

kol., 2009). Ať se s názvoslovím přikloníme k jakémukoliv názoru, morfologické a vývojové 



5 
 

poznatky o dentální lamině zůstávají u všech výše zmíněných autorů stejné a vycházím z nich 

i v následujícím odstavci.  

Kromě savců jsou skupinou s výraznou, kontinuální laminou paryby. Jejich dentální 

lamina (dále jen DL) se prodlužuje na linguální straně čelistí a zde se podílí na tvorbě typické 

zubní šroubovice složené z několika za sebou následujících zubních řad (např. Reif, 1982).  

Díky tomuto systému permanentní laminy nemají paryby problém se ztrátou používaného 

zubu. Přesně odlišnou situaci ve výměně a tvorbě nových zubů pozorujeme u 

paprskoploutvých ryb. Zuby se u nich totiž vyvíjejí z nespojitých epiteliálních ztluštěnin, 

nazývaných diskontinuální DL nebo také dentální plakoda. Náhradní zuby se mohou tvořit 

těsně u zubu předchozího, díky nenápadné ztluštěnině epitelu na vnější straně jeho 

spodního okraje (Obr. 1A) – například u pstruha (Huysseune a Witten, 2008), či jako u dania  

pruhovaného (Huysseune, 2006) a cichlid, kdy tzv. náhradní DL vzniká nově, zanořením 

epitelu z okraje funkčního zubu (Obr. 1B,C) až do kosti, kde je zub uchycen. Zde se pak tvoří 

zub nový.  

 

 

  

Obr. 1 - Různé typy dentální laminy obratlovců (černá šipka) během 

zubní výměny. A = bez dentální laminy (Salmo salar); B, C = dočasná, 

náhradní DL u (B) dania (Danio rerio) a (C) cichlidy (Hemichromis 

bimaculatus); D, E, F = permanentní DL u (D) obojživelníků (zde 

Pleudodeles waltl), (E) plazů (zde Chalcides sexlineatus) a (F) člověka 

(první spodní stolička). Převzato z Huysseune a kol., 2009. 
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Diskontinuální DL není v živočišné říši ničím výjimečným. Najdeme ji například také u 

obojživelníků (Obr. 1D) (Smith a kol., 2009) či plazů (Obr. 1E) (např. Richman a Handrigan, 

2011; Handrigan a kol., 2010). Na rozdíl od ryb je jejich lamina trvalá a na jejím volném konci 

může vznikat až několik náhradních zubů po celý život zvířete.  

Na zubní liště, vlivem působení mezenchymatických genetických rodin 

představovaných např. Pax 9 a Bmp2, vznikají zubní pupeny (Tucker a Sharpe, 2004). Ty 

v další fázi vývoje mění tvar na poháry, obklopující vznikající mezenchymatickou papilu. Ve 

vrcholu pohárku se nalézá primární sklovinotvorný uzlík, který expresí signálních faktorů určí 

budoucí tvar konečného zubu – hlavně pak počet zubních vrcholů (např. u stoliček). Během 

následující fáze zvonku již lze pozorovat rozrůznění buněk na epiteliální ameloblasty, 

směrem k bazální lamině vylučující enamel, a na mezenchymatické odontoblasty, také 

vylučující směrem k bazální lamině tentokrát dentin (Peyer, 1968; Hillson, 2005). Zralé zuby 

se během erupce různými způsoby uchycují ke kosti (či kalcifikované chrupavce paryb) 

především čelistí (Peyer, 1968).  

 

3.1.2. Evoluční původ zubů 

Přestože jsou dnes kalcifikované zuby považovány za jeden ze základních znaků žijících 

čelistnatců, o jejich původu se dodnes vedou diskuze (Witten a kol., 2014; Donoghue a 

Rücklin, 2014; Fraser a Smith, 2010). Jednu z nejznámějších teorií o prapůvodní struktuře 

nazvanou odontoda rozpracoval Reif (1982). Za odontodu považuje povrchovou, izolovanou 

strukturu, jež má vrstvu dentinové tkáně a uchycení ke kosti. Přestože odontody vznikají na 

rozhraní epitelu s mezenchymem, mohou postrádat enamelový pokryv. Vždy ale mají 

vyvinutou vyživovací mezenchymatickou papilu. Z odontody se dle této původní představy 

tedy měly hypoteticky vyvinout dvě skupiny struktur – zuby a dermální dentikly. Zuby se od 

dentiklů podle Reifa liší v přítomnosti výše popsané dentální laminy, díky které může být 

dentice v různých intervalech obnovována. Dermální dentikly jsou umístěny na povrchu těla 

a patří mezi ně různé druhy šupin, dermální pláty žijících i vymřelých skupin čelistnatců, či 

různé kónické výběžky na těle např. sumce pancéřníčka (Corydoras aenus) (Sire a Huysseune, 

1996), zubatinky nigerijské (Denticeps clupeoides) (Sire a kol., 1998) či jiných druhů ryb (viz 

Sire a Huysseune, 2003; Huysseune a Sire, 1998).   
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Obr. 2 - Růst a mikrostruktura 

parakonodontního elementu. a-f = 

znázornění přírůstků, g = kompletní 

element. Na protoelement ve špičce 

postupně proximálně, z vnější strany 

přirůstají další vrstvy. Převzato z Murdock a 

kol., 2013.  

V poslední době bývá zvykem evoluční původ zubů, potažmo odontody, vysvětlovat 

pomocí dvou teorií. První z nich - „Outside-in“ teorie předpokládá postupný přesun odontod 

kryjících povrch těla do ústní dutiny a tedy i to, že se na vzniku zubů podílí ektoderm a 

mezenchym (Reif, 1982; Huysseune a Sire, 1998). Naproti tomu „Inside-out“ hypotéza 

předpokládá původ zubů z endodermo-mezenchymatických faryngeálních struktur 

vyhynulých bezčelistnatých obratlovců (Smith a Coates, 1998; Smith, 2003). Díky zjištění, že 

pro vývoj zubů není rozhodující původ epiteliální složky (Soukup a kol., 2008) se nakonec od 

jednosměrných hypotéz začalo upouštět (Witten a kol., 2014; Fraser a kol., 2010; Fraser a 

Smith, 2010; Huysseune a kol., 2009). „Inside-out“ hypotézu navíc vyvrací nové práce, které 

za pomoci synchotronu a dalších sofistikovaných mikroskopovacích analýz přesně určily 

přirůstání a vnitřní stavbu faryngeálních elementů vymřelých skupin bezčelistnatců 

(konodontů a teleodontů) (např. Janvier, 2013; Donoghue a Rücklin, 2014), zásadně se lišící 

od pravých zubů čelistnatců.  

U konodontích elementů se ještě chvíli 

pozdržím nejen kvůli jejich struktuře, ale i z 

důvodu evolučního, protože konodonti jsou 

nejčastěji řazeni jako linie ležící v různé blízkosti 

recentních kruhoústých (např. Donoghue a 

Rücklin, 2014, Janvier, 2015). Jako doklady 

konodontí existence v období od pozdního 

kambria do konce triasu slouží převážně různé 

drobné mineralizované elementy, jež tvořily 

jejich složitý ústní aparát. Tyto elementy mohou 

nabývat různých morfologicky více či méně 

komplexních tvarů – od jednoduchého 

kónického dentiklu po složité lišty s několika 

dentikly a hřebeny. Původně hladký povrch se 

během evoluce stával různě vzorován – od 

prohlubní a zářezů po různé retikulární útvary, 

jež mohou být pozůstatkem po buněčné tkáni 

tvořící přírůstkové vrstvy elementu (Turner a 
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kol., 2010). Právě přírůstkové zóny hrají zásadní význam při vyloučení konodontích elementů 

jakožto předchůdce pravých zubů. Zuby čelistnatců (viz výše) jsou struktury se dvěma 

vrstvami kalcifikovaného materiálu – povrchové skloviny a vnitřního dentinu. Jejich vývoj 

probíhá v tkáních a je obvykle konečný, popřípadě dochází k celoživotnímu růstu zubu při 

jeho bázi (např. hlodáky). Oproti tomu plné, kuželovité struktury konodontů nabývaly na 

objemu celý život díky odstředivému, apozičnímu ukládání mineralizovaných vrstev kolem 

primárního protoelementu umístěného ve vrcholové části (Obr. 2). Starší vývojové linie, tzv. 

parakonodonti, mají elementy složeny pouze s těchto kuželů, které mohou mít další vnitřní 

lamely obklopující bazální dutinu i výplň z tzv. sférické mineralizace. U mladších linií 

(eukonodonti) na výše popsané bazální tělo navíc nasedá lamelární korunová tkáň (Murdock 

a kol., 2013;  a Müller a Hinz-Schallreuter, 1998).  

 

3.2. Rohovinové struktury nahrazující pravé zuby v oblasti 

úst obratlovců 

Rohovinové struktury nahrazující pravé zuby u obratlovců nejsou nijak výjimečnou záležitostí 

(např. Davit-Beál a kol., 2009). Vezměme si třeba všeobecně známé ptačí a želví zobáky či 

kostice velryb. Shrnutím této rozsáhlé problematiky jsem se zabývala již ve své bakalářské 

práci (Karpecká, 2013), která mi dopomohla vybrat si modelové organismy pro další studium. 

Ve své diplomové práci se zabývám pouze stavem u mihulí, žabích pulců a paprskoploutvých 

ryb ze skupiny Ostariophysi, díky jejich společným ekologicko-morfologickým rysům. Všechny 

tři výše zmíněné skupiny živočichů totiž žijí ve vodě a ke zpracování potravy mají vyvinuty 

speciální přísavné obústní disky a struktury sloužící ke škrábání potravy.  

 

3.2.1. Mihule 

Mihule jsou dnes považovány za bazální lebečnaté postrádající čelisti a hlavně jakýkoliv 

náznak kalcifikovaných zubů v některém svém životním stádiu. Celý život tráví ve sladkých i 

slaných vodách, výjimkou u nich nejsou anadromní migrace právě mořských zástupců. 

Všechny druhy mihulí začínají svůj život jako sladkovodní larvy (tzv. minohy), trávící několik 

let zahrabány v substrátu, kde filtrují organické zbytky. K tomuto účelu jim slouží speciální 
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filtrační aparát složený z výběžků na zvětšeném horním rtu. Metamorfóza mihulí trvá rok a 

dělí se na několik vývojově odlišných stádií (např. Bird a Potter, 1979). Ke změnám, které 

mihule prodělávají, patří také přeměna filtračního aparátu minoh na ústní aparát dospělců, 

přizpůsobený k přisátí a oškrabávání tkáně z hostitelů. Na toto téma tak vzniklo mnoho 

článků zaměřujících se na různé druhy mihulí – mihuli mořskou (Petromyzon marinus ) (Trott 

a Lucow, 1964; Manion a Piavis, 1977), m. kamčatskou (Lampetra japonica) (Yoshie a 

Honma, 1979) či m. vakovitou (Geotria  australis) (Lethbridge a Potter, 1981).   

Ústní ústrojí dospělců se vždy skládá z několika částí (Obr. 3). Dle topografického 

hlediska můžeme rozdělovat struktury na ty, jež se vyskytují na svalnatém obústním disku a 

na struktury umístěné v blízkosti okraje ústního otvoru či na pístovitém jazyku. Do skupiny 

struktur na disku patří žláznaté papily, které lemují celý jeho okraj a slouží k přichycení 

mihule na tělo hostitele v době, kdy ještě nemají mihule plně vyvinuty rohovinové zoubky – 

další součást disku (Manion a Piavis, 1977). 

 

 

 

 

Rohovinové zoubky mihulí byly pro svou neobvyklost vyhledávaným tématem autorů 

již od počátku odontologie. Jedni z prvních, kteří se tímto fenoménem zabývali, byli např. 

Beard (1888) – používající pro popis zubů i mihuli potoční (Lampetra planeri) či Warren 

(1902), který svou dokumentaci opřel pouze o m. mořskou. Modernější autoři se také 

nejdříve zaměřili na nejsnadněji dostupnou, a pro svou velikost ideální m. mořskou (např. 

Obr. 3 – Ústní aparát mihule vakovité (Geotria australi). Černě jsou 

zvýrazněny jednotlivé zubní řady. Upraveno podle Hilliard a kol. (1985). 
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Trott a Lucow, 1964; Manion a Piavis, 1977), později však i na další druhy (viz výše). Vznikaly 

také články zabývající se mikrostrukturou buněk v různých fázích vývoje mihulího zoubku. 

Nejdále v této oblasti došel Uehara a kol. (1983) a zvláště pak Alibardi a Segalla (2011), kteří 

detailně analyzovali proteinové složení v těchto buňkách.  

Zoubky na přísavném disku mohou mít různý tvar (Obr. 3) – podlouhlé posteriorní 

zoubky, lopatovité, ale hlavně typicky nepravidelné kužely. Tyto kuželovité zoubky najdeme 

u všech druhů mihulí a uspořádání jedno-, dvoj- i trojhrotých zoubků na disku je považováno 

za jeden z taxonomických znaků (např. Dungel a Řehák, 2011).  Všichni výše zmínění autoři 

popisují, že zoubky vznikají na rozhraní mezenchymu s epitelem, stejně jako pravý, 

kalcifikovaný zub, který v tomto ohledu mohou v mnohém připomínat. Vývoj zoubků začíná 

zhruba v 5. stádiu metamorfózy, kdy kondenzující mezenchym vytváří papilu, nad kterou 

dochází ke zduření a zahloubení epidermis. Takto vzniklé epidermální zubní pupeny 

obklopující mezenchymatickou papilu přetrvají po celý život dospělce a zajišťují tak 

neustálou obměnu rohovinových zoubků, na jejichž tvorbě se nadále podílí jen epidermis 

zrohovatěním a přiložením několika vrstev buněk na sebe. Náhradní zoubky vznikají 

neustále, proto lze pozorovat i několik rohovinových vrstev nad sebou – používanou a 

náhradní. Mezi jednotlivými zoubky jsou prostory vyplněny nezrohovinovatělými buňkami, 

které jsou označovány jako stelární retikulum (Trott a Lucow, 1964). Degenerace zoubků i lišt 

nastává brzy po vytření.  

 Skupinu struktur vyskytujících se v okolí ústního otvoru zastupují jednoduché či 

párové rohovinové laminy. Od rohovinových zoubků disku se liší hlavně tím, že nasedají na 

chrupavku (Lethbridge a Potter, 1981; Hilliard a kol., 1985). Lišty totiž mihulím slouží jako 

hlavní prostředek pro získání potravy. Přesně tento mechanismus ve své práci na m. vakovité 

popsal Hilliard a kol. (1985), který se mimo jiné zaměřil také na popis morfologických 

odlišností u lišt dospělců různého stáří a pohlaví. Jeho práce tak navazuje na Lethbridge a 

Pottera (1981), kteří na stejném druhu popsali vývoj lamin během metamorfózy. 

 Vývoj rohovinových lamin lze pozorovat už od 2. stádia metamorfózy jedince, jako 

primordium supraorální laminy – jedná se o ztluštělý, nediferencovaný mezenchym 

zanořující se do epidermis v podobě výběžku v místě budoucí laminy. V dalším stádiu se 

mezenchym již diferencuje a stává se z něj chrupavka podporující budoucí laminu. Během 4. 

fáze se začínají také vytvářet linguální lišty (podélné a příčná), které ovšem nejsou 

podepřeny chrupavkou až do konce 5. fáze metamorfózy. Na začátku této fáze se také začíná 
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Obr. 4 – Obecné schéma ústního aparátu pulce 

se vzorcem řad labiálních zubů 2/3. Upraveno 

podle Altig a McDiarmid (1999). 

stejným způsobem vyvíjet i poslední, infraorální lišta. Při vstupu do 6. fáze jsou již všechny 

lišty zrohovatělé a v době jejich prořezání se pod nimi začínají vyvíjet i náhradní rohovinové 

vrstvy. Ty jsou od sebe navzájem, stejně jako zuby na orálním disku, odděleny stelárními 

buňkami. U dospělců po vytření laminy postupně ztrácí jednotlivé hrboly a otupují se – tito 

jedinci totiž nepřijímají potravu a laminy tak už pro ně nejsou důležité. 

 

2.2.2.  Žabí pulci 

Jako jeden z charakteristických rysů 

obojživelníků se uvádí speciálně stavěné 

pedicelátní zuby, jež se vyskytují u všech tří 

linií – červorů, ocasatých obojživelníků i 

žab.  Tyto skupiny se od sebe nápadně liší 

v mnoha znacích a ani výskyt zubů není 

výjimkou. Oproti ostatním dvěma 

skupinám, pedicelátní zuby najdeme pouze 

u dospělých žab, vyjma zástupců čeledi 

Ropuchovitých (Bufonidae) (viz Davit-Béal  

a kol., 2007). Larvy žab neboli pulci se totiž 

od dospělců odlišují nejen ekologicky, ale i morfologicky – do čehož můžeme zahrnout právě 

odlišnou stavbu ústního aparátu. Pulci postrádají kalcifikované zuby i kostěné čelisti, naproti 

tomu čelistní chrupavku pokrývá rohovinová lišta podobná zobáku a kolem ústního otvoru se 

mohou nacházet řady rohovinových zoubků (Altig, 2007). Stavba ústního aparátu bývá 

charakteristická pro jednotlivé druhy pulců a slouží tak jako jeden z jejich taxonomických 

znaků (viz citace níže). Pulci jsou navíc v přírodě (i v chovu) poměrně snadno získatelní, a i 

proto jednotlivé komponenty jejich ústních aparátů bývají dobře prozkoumány z různých 

biologických hledisek. Jednotlivé přístupy zde ve zkratce shrnu, ucelený přehled poznatků o 

pulcích pak uvedli v knize Altig a McDiarmid (1999).  

Většina autorů se zabývá právě vnějším popisem ústních aparátů pulců z čistě 

taxonomického hlediska (např. Hiobiarilanto a kol., 2010; Formas,a Brieva, 2003). Vnější 

morfologie se však často a úzce pojí i s životní strategií každého druhu, což plně dokazují i 
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morfologicko-ekologické či evoluční články o ústním ústrojí pulců např. od Altiga (2006), 

Candioti a kol. (2011), Grosjean a kol. (2004) či Khana a Mufti (1994). Obě skupiny vědců 

zajímají v podstatě tyto hlavní znaky: i) Počet, umístění a příčné dělení řad žláznatých papil, 

vyskytujících se na rtech orálního disku a sloužící pulcům k přichycení na podklad (Altig, 

2007). ii) Tytéž kritéria u řad jednobuněčných rohovinových zoubků na orálním disku. Navíc 

vrcholky zubů mají mírně odlišné tvary (špičaté, lopatovité, vroubkované apod.), čehož ve 

svých pracích využili například Gosner (1959) či Candioti a Altig (2010). iii) Tvar a povrch 

(hladký, rýhovaný apod.) mnohobuněčného rohovinového povrchu čelistí. Rozdíly mezi 

vnější morfologií ústních ústrojí pulců mohou být i vnitrodruhové – jak ukazuje např. Vences 

a kol. (2002) a Castaneda a kol. (2006). 

Další oblastí zájmů vědců se stal ontogenetický vývoj rohovinových zoubků a povrchu 

čelistí. Práce na toto téma bývají vypracované na snadno dostupných druzích jako – skokan 

levhartí (Rana pipiens) (Luckenbill 1965; Kaung a Kollros, 1977; Kaung, 1975), skokan štíhlý 

(Rana dalmatina) (Alibardi, 2010) nebo ropucha obecná (Bufo bufo) (Marinelli a Vagnetti, 

1988). Velice podrobné popisy se zaměřují převážně na postup zrání a obnovu jednotlivých 

buněk tvořících rohovinový povrch čelistí (u skokanů) i labiálních zoubků (u ropuchy). 

Rohovinový povrch čelistí pak lze rozdělit na dva oddíly – střední vrstvu kuželovitých buněk 

tvořících většinou pilovitě zakončenou řeznou hranu a plášť z plochých buněk obalující 

zbytek čelistí. Za pomoci fotografií z elektronového mikroskopu byla ukázána změna tvaru 

obou typů buněk, která úzce souvisí s postupným nahrazováním jejich živého obsahu. Jedná 

se především o ukládání β-keratinu, doplněného pro zpevnění buněk řezné hrany vysokým 

počtem -SH skupin. Zbarvení celého povrchu je pak způsobeno uložením tmavých proteinů 

nad keratin (viz Alibardi, 2010). Celý proces zrání a obnovy kuželovitých buněk trvá zhruba 

dvacet jedna dní, u plochých buněk pláště čelistí je tato doba zkrácená na deset dní (Kaung a 

Kollros, 1977). První epiteliální buňky budoucího zobáku se začínají diferencovat již v době 

otvírání úst pulců (stádium 21, číslováno podle Gosner, 1960). Rohovinový povrch je však 

plně vytvořen až ve stádiu 24 – od této doby se pouze zvětšuje rovnoměrně s růstem 

jedince, což je také spojeno s nárůstem počtu kuželových buněk ve sloupci. K degeneraci 

zobáku dochází během metamorfózy pulce v dospělce (zhruba od stádia 40), kdy se již 

nediferencují nové zárodečné buňky, a rohovinový povrch čelistí je následně nahrazen 

funkčními čelistmi dospělého typu (Kaung, 1975). Labiální rohovinové zoubky můžeme u 

pulců pozorovat zhruba o jedno vývojové stádium později, než hotový povrch čelistí (viz 
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Obr. 5 – Štíhlé unkuly se zploštělou špičkou 

Pterygoplichthys lituratus (Loricaridae). 

Převzato z Geenckx (2007). 

 

 

Bonacci a kol., 2008; Gosner, 1960). Tyto jednobuněčné zoubky jsou duté, kuželovité 

struktury, jež podobně jako buňky řezné hrany postupně zrají ve sloupcích uložených v 

rovnoběžných řadách na horním i dolním rtu (Altig 2007, Marinelli a Vagnetti, 1988). 

 

3.2.3. Paprskoploutvé ryby 

Nejpočetnější skupina obratlovců – kostnaté 

ryby – jsou vzájemně morfologicky velmi 

odlišné. Mohou mít například kalcifikované 

zuby v ústech i žaberní oblasti – jako 

požerákové zuby nebo i zuby na ostatních 

žaberních obloucích (např. Atukorala a Franz-

Odendaal, 2014), ale i různé dermální pláty či 

dermální dentikly stejné histologické stavby jako zuby, avšak umístěné různě po těle (viz 

výše). Nejinak je tomu i s rohovinovými strukturami. Ve své práci jsem se zaměřila především 

na jednobuněčné struktury nacházející se na různých částech těla ryb skupiny Ostariophysi a 

nazývané jako tzv. unkuly (Obr. 5). 

Unkul (z lat. Unculus, pl. Unculi dle Roberts, 1982; zde počeštěný výraz skloňovaný 

podle vzoru hrad) je zrohovatělá povrchová buňka s výběžkem (kónický, hákovitý, listovitý, 

jazykovitý či polokruhový apod.) na volné, vnější straně. Unkuly se nacházejí na různých 

částech těla (vouscích, náběhových hranách párových ploutví, příchytných orgánech – např. 

Das a Nag, 2006; kolem úst i přímo na čelistech) ryb ze skupiny Ostariophysi. Přestože tyto 

výběžky popisovali u různých druhů již dřívější autoři, názvosloví sjednotil až Roberts (1982). 

Ten také vytvořil ucelený přehled výskytu unkulů, včetně jejich detailního morfologického 

popisu u vybraných čeledí a druhů ryb. V této práci se dále zaměřím na ústní unkuly, jež se 

vyskytují pouze u skupin máloostní (Cypriniformes), sumci (Suliformes) a maloústí 

(Gonorynchiformes) (Roberts, 1982). 

U řádu maloústých, jehož zástupci postrádají ústní dentici, se unkuly vyskytují 

převážně na rtech. Každý druh má samozřejmě tvar unkulů odlišný, např. knérie (Kneria 

wittei) má unkuly u horní čelisti hákovité, zatímco na dolním rtu veliké, polokruhové s 

polygonálními výběžky. Bahníček africký (Phractolaemus ansorgei) má unkuly i na žaberních 

tyčinkách (Roberts, 1982). 
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Řád máloostní je, co se týče unkulů, dobře prozkoumán, a to ze dvou hlavních důvodů 

– do tohoto řádu patří mnohé ekonomicky využívané ryby (např. kapr obecný (Cyprinus 

carpio) a parmička zlatitá (Puntius sophore)), jež navíc plně postrádají ústní dentici. K sběru 

potravy jim tak kromě čelistí slouží různé části ústního ústrojí, obvykle pokryté právě unkuly. 

Roberts (1982) u máloostných rozlišil několik morfologických typů úst dle výskytu a 

rozvinutosti jednotlivých komponent – rostrální čepičky, rohovinového povrchu na čelistech, 

přítomnosti rtů a samozřejmě také početní, tvarové i výškové (vysoké až přes 26 μm) 

rozmanitosti unkulů na těchto komponentech. Druhem, na kterém vzniklo nejvíce prací, je 

gara (Garra lamta) a parmička zlatitá (např. Tripathi a kol., 2004; Tripathi a Mittal, 2012). 

Kromě obvyklých morfologických studií byly tyto druhy využity také k výzkumu složení 

keratinu a procesu keratinizace unkulů (Tripathi a kol., 2004; Tripathi a Mittal, 2010). Oba 

výše zmíněné druhy žijí v Asii, gara je ryba horských, rychle proudících potoků, parmička 

naopak obývá kalné vody v nížinách stejně jako např. příčnoústka indická (Cirrhinus mrigala) 

(Yashpal a kol., 2009), což autorům mimo jiné umožnuje diskutovat ekologickou souvislost s 

tvarem a výskytem unkulů u těchto druhů. Další zevrubně morfologicky popsané kaprovité 

ryby jsou např.: mřenka skvrnkovaná (Noemacheilus botia), čichavec pruhovaný (Colisa 

fasciata), kapr obecný (Tripathi a Mittal, 2012) a řada dalších druhů popsaných v článku 

Robertse (1982). 

Přestože ve výskytu unkulů na těle jsou snad nejrozmanitějším řádem sumci (např. 

Joshi a kol., 2012), ústní unkuly jako doplněk kalcifikovaných zubů nalezneme pouze u tříd 

peřovcovití (Mochokidae) a krunýřovcovití (Loricariidae) (Roberts, 1982). Jednotlivé ústní 

unkuly se u nich sdružují do větších celků na retních papilách. Podrobněji se těmito 

strukturami u krunýřovců zabýval Geerinckx a kol. (2007), jenž nejenže popsal jejich 

morfologii, ale také vývoj. Podle jeho pozorování se typické výběžky tvoří až na předposlední 

vrstvě pokožkových buněk a jsou tak připravené na obnovu po ztrátě horní, používané vrstvy 

unkulů. Dále popsal ontogenezi unkuliformních papil, jež se na rtech krunýřovce 

venezuelského (Ancistrus triradiatus) objevují již první den po vykulení plůdku, zatímco první 

unkuly se na nich postupně vyvíjí od pátého dne po vykulení. Kompletně však papily dozrají 

až kolem desátého dne. Histochemii ústního epitelu sumců, konkrétně druhu rita obecná 

(Rita rita), se věnoval např. Agrawal a Mittal (1992). Bohužel tento druh na rtech unkuly 

postrádá. 
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4. Materiál a metody 

4.1. Materiál 

Ke svým analýzám jsem použila několik druhů živočichů z odlišných skupin – bezčelistnaté 

mihule, jihoamerické sumce krunýřovce a pulce žab. Jedince mihulí potočních (Lampetra 

planeri) mi s laskavostí ze soukromých sbírek poskytli Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. z 

Ostravské univerzity v Ostravě, RNDr. Miroslav Švátora, CSc. a Mgr. Jan Štundl, oba z Katedry 

zoologie PřF UK. Vývojová stádia byla určena dle Bird a Potter (1979). Zvířata byla již předem 

fixována – larvy a jedinci v 6. stádiu metamorfózy v 70% ethanolu, dospělci v 4% PFA.  Hlavy 

mihulí mořských (Petromyzon marinus) mi poskytl jako použitý pitevní materiál RNDr. Mgr. 

Tomáš Přikryl, Ph.D. Tyto vzorky jsem zamrazila v -18 oC. Materiál pro výzkum unkulů také 

pochází z chovů Katedry zoologie PřF UK. Jedná se o uhynulého, dospělého jedince sumečka 

panaka černopruhého (Panaque nigrolineatus), který byl bezprostředně po úhynu zamražen 

v -18 oC. Během přípravy na histologickou analýzu byl panak nejdříve rozmražen a následně 

zafixován do 70% ethanolu. Pulci žab druhu kuňka východní (Bombina orientalis) pocházejí z 

chovů Katedry zoologie PřF UK. Vajíčka byla odebrána z mateřského akvária, inkubována a 

následně chována v odpovídajících podmínkách, v místnosti s trvalou teplotou 18 oC. Proto 

vývoj pulců probíhal rovnoměrně. Každý den bylo odebráno několik jedinců z různých 

věkových kohort, kteří byli anestetikováni v roztoku MS-222 a následně fixováni v 4% PFA. 

Tímto způsobem byli zafixováni a následně skladováni při 8 oC všichni vylíhlí jedinci, takže 

jsem docílila plynulé vývojové řady. Do této práce jsem použila vývojová stádia 26, 28, 40 a 

42 na histologické analýzy, pro SEM pouze stádium 28. Série pulců blatnice skvrnité 

(Pelobates fuscus), již fixovaných v 4% PFA, mi byla poskytnuta školitelem – Mgr. R. Černým, 

Ph.D. Z této vývojové řady jsem na histologickou analýzu a SEM použila stádia 21, 22, 23, 24, 

25, 26 a 27. Určování všech stádií pulců probíhalo podle vývojových tabulek Taylora a 

Kollrose (1946) a Gosnera (1960).  

4.2. SEM 

K pozorování na skenovacím elektronovém mikroskopu JEOL 6380 LV byly použity pouze 

pulci kuňky (st. 28) a blatnice (st. 21/22, 23, 24, 25, 26 a 27). Všechny vzorky musely být 

převedeny z 4% PFA přes roztok PBS do ethanolu. Pomocí vzestupné alkoholové řady byly 
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vzorky odvodněny a následně ještě dosušeny metodou CPD (Critical Point Drying) v 

aparatuře Bal-Tec CPD 030. Tyto vzorky byly za pomoci rozehřáté pryskyřice (Tempfix kit) 

přichyceny na hliníkové terčíky a nakonec v naprašovačce Bal-Tec SCD 050 pokryty vrstvičkou 

zlata. K zorientování vzorků na destičkách jsem použila držák s řasou. Všechny výše zmíněné 

přístroje se nachází v Laboratoři elektronové mikroskopie PřF UK.  

4.3. Histologické řezy a barvení  

Níže uvedený postup přípravy histologických preparátů probíhal podle protokolu Štundla 

(2013). Všechny vzorky používané pro histologické analýzy fixované v 4% PFA byly převedeny 

z původní fixáže přes roztok PBS a vzestupnou alkoholovou řadu až do 100% ethanolu, což 

vedlo k jejich vysušení. Vzorky fixované v 70% ethanolu pouze dokončily alkoholovou řadu. 

Vzorky orálního disku L. planeri byly příliš velké, a proto jsem je rozdělila na polovinu (u 

larvy, st. 6, a jednoho dospělce) nebo na pět (jeden dospělec) rovnoměrných dílků ještě před 

začátkem převodu z původní fixáže. Všechny vzorky byly zality do pryskyřice JB-4 připravené 

dle laboratorního protokolu. Pro urychlení polymerace bylo použito plynného dusíku 

v exikátoru, v Laboratoři elektronové mikroskopie PřF UK. Ztuhlé bločky se vzorky následně 

byly na mikrotomu Leica RM 2155 nařezány na semitenké řezy o tloušťce zhruba 5-8 μm. 

Tyto řezy jsem přenesla na předehřátá podložní sklíčka SuperFrost/plus. Po zaschnutí jsem 

sklíčka nabarvila histologickou barvou Azure B/Eozin, jejímuž působení byla vystavena 

zhruba 3 minuty a poté opláchnuta v destilované vodě. Takto připravená podložní skla jsem 

následně překryla krycími skly s nanesenou pryskyřicí DPX a uložila k zaschnutí ve vodorovné 

poloze.  

4.4. Analýza vzorků 

Celé vzorky byly nejdříve zdokumentovány na binokulární lupě Olympus SZX 12 s kamerou 

Olympus, která umožňuje skládání z více nasnímaných vrstev (DeepFocus) za pomoci 

softwaru QuickPhoto Micro (Promicra). Fotografie celých ústních aparátů u P. marinus a P. 

nigrolineatus byly pro jejich velikost pořízeny fotoaparátem Olympus TG-2. Histologické řezy 

jsem analyzovala na mikroskopu Olympus BX51 a za pomocí kamery Spot fotografovala. 

Takto vytvořené obrázky byly zpracovány v programech GIMP 2, Adobe Photoshop CS6 a 

Corel Draw 12.  
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Seznam zkratek:  

ařz = anteriorní řada rohovinových zoubků 

boa = kost uchycující zub 

db = dentální kost 

dč = dolní čelist 

dp = dentální papila 

e = epidermis 

eo = enamelový orgán 

h = zubní hřeben 

hč = horní čelist 

ch = chrupavka 

k = kuželovité buňky  

kz; t = kalcifikované zuby 

l = rohovinová lišta  

lab = labiální strana 

lin = linguální strana 

m = mezenchym 

mp = mezenchymatická papila 

oe = orální epitel 

pc = rohovinový povrch čelistí 

pe = faryngeální epitel 

pkz = prekaratinózní zóna 

přz = posteriorní řada rohovinových zoubků 

r = rtík 

s = sloupce buněk labiálních zoubků 

sb = stelární buňky 

up = unkuliformní papily 

z = rohovinový zub 

že = žláznatý epitel 

žp = žláznaté papily 
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5. Výsledky 

5.1. Ústní ústrojí mihulí 

Pro svou práci jsem si vybrala dva druhy mihulí, mihuli mořskou (Petromyzon marinus) a 

mihuli potoční (Lampetra planeri), které se od sebe liší v několika důležitých aspektech – 

morfologicky, ekologicky, ale i stupněm znalostí o jejich ústních aparátech (viz výše). M. 

mořská je druhem žijícím při evropském a severoamerickém pobřeží. Délka dospělce 

nezřídka přesahuje půl metru a velikost orálního disku a zoubků tomu také odpovídá (Obr. 

6A, B). Dospělci se živí dravě až paraziticky, zvláště pak v Americe jsou považováni za 

ekonomicky významné škůdce ryb na Velkých jezerech, kam se táhnou vytřít. Jako protiklad 

jsem si zvolila m. potoční – známou i z našich toků. Tento druh je čistě sladkovodní a 

v dospělosti dosahuje pouhých patnácti centimetrů. Přestože larvy L. planeri od počátku 

metamorfózy již nepřijímají potravu, ústní ústrojí se všemi komponentami se jim plně vytváří 

kvůli třecím rituálům, při nichž si mimo jiné chystají hnízdo z kamínků donesených právě za 

pomoci orálních disků. Jak jsem mohla sama pozorovat, takto přenášené kameny byly 

mnohdy oproti drobné mihuli vskutku obrovské. Oba druhy po vytření obvykle hynou. Má 

práce bohužel postrádá popis ontogenetického vývoje ústních disků a zvláště pak zoubků, 

z důvodu velice složitého obstarávání jednotlivých vývojových stádií mihulí. U m. mořské by 

bylo nutno přesně určená stádia dovážet ze zahraničí, a m. potoční je v České republice 

zákonem chráněný druh – proto jsem se musela spokojit s jedinci od soukromých sběratelů 

(viz kapitola Vzorky a metody).    

 

5.1.1. Vnější morfologie ústního aparátu 

5.1.1.1. Mihule mořská (Petromyzon marinus) 

Ústní aparát tohoto druhu je dobře vyvinut (Obr. 6B). Orální disk u mnou používaných 

jedinců měřil v průměru 3,8 centimetru u většího jedince, a 2,7 centimetru u menšího. 

Srovnání s délkou těla v těchto případech bohužel nebylo možné, protože se ke mně dostaly 

již jen hlavy použité v pitevním praktiku (viz výše). Na orálním disku můžeme vidět řady 

špičatých zoubků směřujících radiálně od středu. Směrem od okraje ústního disku se drobné, 
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jednohrbolkové zoubky postupně zvětšují, a v blízkosti ústního otvoru se nachází 

nejmasivnější, dvouhrbolkové zoubky. Celá tato souvislá, mírně zakřivená řada zoubků však 

není totožná s řadou vývojovou a drobné zoubky na jejím začátku si svou velikost zachovají 

po celý život mihule. Orální lišty jsou u nich také velice dobře vyvinuty v podobě 

osmihrbolkové infraorální laminy a úzké, dvouhrbolkové supraorální laminy připomínající 

zoubek. Podélné linguální laminy jsou párové, naopak příčná je jediná, s velice výraznou 

prostřední špičkou.   

5.1.1.2. Mihule potoční (Lampetra planeri) 

Orální disk tohoto druhu má u dospělců měřících patnáct centimetrů průměr přibližně 7 

milimetrů (Obr. 6A). Jedinci v 6. stádiu metamorfózy, kteří již také dosáhli 

patnácticentimetrové délky, mají průměr ústního disku pouze zhruba 4,5 milimetru. Zoubky 

disku se dají rozdělit na tři skupiny – drobné obvodové zoubky ležící těsně za žláznatými 

papilami, skupina výraznějších zoubků v oblasti přední části disku a vícehrbolkové zoubky po 

stranách ústního otvoru. Jedná se o dva dvouhrbolkové zoubky na okrajích a jeden 

trojhrbolkový zoubek mezi nimi. Rohovinové lišty u L. planeri nalezneme také, avšak všechny 

jejich výběžky jsou zakulaceny. Na infraorální liště nalezneme tři výraznější středové hrboly 

po stranách doplněné dvěma, ne zcela rozlišenými hrbolky. Oproti P. marinus jsou hrboly na 

supraorální liště od sebe velice vzdálené, v podstatě umístěné až úplně na okraji lišty 

v místech uchycení do tkáně. Jazykové lišty jsou si svou stavbou naopak podobné, u L. 

planeri je však střední hrbol příčné lišty méně výrazný.  
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Obr. 6 – Srovnání ústního ústrojí dvou druhů mihulí. Levý sloupec (A, C, E), ukazuje mihuli 

potoční (Lampetra planeri), pravý sloupec (B, D, F) mihuli mořskou (Petromyzom marinus). 

Celkový pohled na ústní ústrojí: A, B. Detail jednoho zubu, sagitální řezy: C = okrajový 

zoubek, zvětšeno 200x; D = jednovrcholkový zub, zvětšeno 20x. Detaily zubů z jedné zubní 

řady, sagitální řezy: E = 6. vývojové stádium metamorfózy, lze vidět jednu hlavní a dvě 

náhradní rohovinové vrstvy v jednom epiteliálním pupenu, zvětšeno 200x; F = zuby 

s odlišným počtem náhradních rohovinových vrstev, zvětšeno 20x 
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5.1.2. Histologická analýza 

5.1.2.1. Stavba rohovinových zoubků a lišt  

Oba dva mnou používané druhy mihulí mají rohovinové zoubky sice velikostně odlišné (díky 

jejich tělesným proporcím), svou stavbou jsou však zoubky stejné. U menších L. planeri měří 

okrajové zoubky v průměru 0,7 milimetrů, zatímco zoubky P. marinus dle polohy na disku – 

např. na Obr. 1D má zoubek z blízkosti ústního otvoru velikost 3 milimetry. Vnitřní stavba 

zoubků a lišt je v podstatě stejná (srovnej Obr. 6D a 7A), mimo rozdíl v přítomnosti 

chrupavky podporující velké laminy.  

Rohovinové struktury mihulí jsou složeny z horní, zrovna používané vrstvy, a z pod ní 

ležících vrstev náhradních. Počet náhradních rohovinových vrstev se může lišit podle různých 

vzorců. Může záviset na velikosti zoubku, což je dobře patrné například na řezu zubní řadou  

P. marinus (Obr. 6F), kdy větší zoubek (v řadě umístěn blíže ústnímu otvoru) má jasně 

rozlišenou jednu horní a dvě náhradní vrstvy, zatímco menší zoubek (v blízkosti okraje disku) 

má jen jednu náhradní vrstvu. Vliv na počet náhradních rohovinových vrstev může mít i stáří 

jedince. U L. planeri v 6. stádiu metamorfózy nalézáme dvě náhradní vrstvy (Obr. 6E), 

zatímco u dospělce těsně po vytření již pouze jednu nebo žádnou (Obr. 6C). Pod nejspodnější 

rohovinovou vrstvou se vždy nachází prekeratinózní zóna. Jedná se o místo, ve kterém se 

formuje nový náhradní zub z buněk vzniklých v předchozí stratum basale (Obr. 7B). Buňky na 

epitelo-mezenchymatickém rozhraní jsou podlouhlé a kolmo orientované k bazální lamině. 

Jak buňky přechází do vyšších vrstev, mění svou orientaci na kolmou k předchozím buňkám. 

Díky této změně mají více prostoru a lze tak pozorovat jejich nepravidelný tvar, výrazné jádro 

i nepříliš velké mezibuněčné prostory. Od tohoto místa výše, označovaného jako 

prekeratinózní zóna, začnou v buňkách probíhat procesy vedoucí k vytvoření rohovinových 

vrstev zoubků a lišt. Mezibuněčné prostory vymizí a buňky začnou centripetálně nahrazovat 

svůj živý obsah keratiny. Rohovatění v prekeratinózní zóně obvykle začíná od špičky 

budoucího zoubku a pokračuje směrem k okrajům. Proto často v místě, kde struktury 

vystupují nad povrch disku a jsou uchyceny do epitelu (Obr. 7C), vidíme pouze okraje již 

zralých rohovinových vrstev ale ani náznak nově vznikající vrstvy. 
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Všechny výše zmíněné vrstvy jsou čistě ektodermálního původu, avšak tento fakt 

bude ještě dále diskutován. Zduřelý epiteliální pupen obklopující mezenchymatickou papilu 

přetrvává po celý život dospělce a mimo neustálé obnovy horních vrstev také zajišťuje jejich  

soudržnost v oblasti okrajů. Speciální stelární buňky (Obr. 7B) navíc vyplňují prostory mezi 

spodními rohovinovými vrstvami i prekeratinózní zónou. Mezi používanou a první náhradní 

vrstvou tento druh buněk často zaniká, a tyto prostory jsou proto prázdné (např. Obr. 6D). 

5.1.2.2. Zubní epiteliální lišta  

Liniové uspořádání zoubků nám umožňuje pozorovat rozložení a vztahy mezi epidermálními 

zárodečnými pupeny. Na první pohled lze tyto kulovité útvary považovat za nezávisle vzniklé 

entity, jejichž vznik spolu nijak nesouvisí (Obr. 6E, F). U okrajových zoubků L. planeri však byl 

nalezen do mezenchymu zanořený, epiteliální pruh propojující sousední zoubky (Obr. 8 a 9). 

Pruh je umístěn na té straně pupenů, která je přivrácená k okraji disku – tedy i k žláznatým 

papilám. Mezi epiteliální lištou a papilami se navíc nachází různě hluboký zářez žláznatého 

epitelu, který přechází v žláznaté papily. Toto uspořádání – papily, žláznatý zářez, 

mezenchym a epiteliální lištou spojené pupeny s vyrůstajícími zoubky lze nalézt u obou 

mnou použitých vývojových stádií L. planeri (Obr. 8), avšak je poměrně těžké jej přesně 

zdokumentovat u více zoubků najednou. Ústní disk mihule je totiž zakřivený, a proto je na 

řezech nejčastěji patrná epiteliální lišta propojující pouze dva po sobě jdoucí zoubky (Obr. 9). 

V ústech mihulí P. marinus jsem žádnou obdobnou strukturu nepozorovala, a to nejspíše 

z důvodu naprosto odlišného (radiálního) uspořádání zubních řad na orálním disku mihule.   
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Obr. 7 – Detail stavby rohovinové lišty a zubu u P. marinus. A = celkový pohled na sagitální 

řez supraorální lištou a sousedním zubem, zvětšeno 20x; B = detail náhradní vrstvy (2) a 

prekeratinózní zóny na sagitálním řezu vrcholku zubní lišty, zvětšeno 200x; C = detail 

uchycení hlavní (1) a náhradní (2) rohovinové vrstvy do tkáně epiteliálního pupenu, zvětšeno 

100x; D = horizontální řez lištou a zubem, zvětšeno 20x  
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Obr. 8 – Epiteliální lišta (zvýrazněna červeně) propojující sousední epiteliální zubní pupeny u 

L. planeri. A = sagitální řez 6. stádiem metamorfózy, zvětšeno 100x; B = sagitální řez 

dospělcem, zvětšeno 100x; C = horizontální řez dospělcem, zvětšeno 100x 
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Obr. 9  - Epiteliální lišta propojující sousední epiteliální zubní pupeny u L. planeri. A – C = 

průběh epiteliální lišty (zvýrazněno červeně) mezi třemi sousedními zuby, zvětšeno 100x 
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5.2. Ústní ústrojí pulců 

Přítomnost rohovinových struktur v ústním aparátu pulců je dobře známá a prozkoumaná 

záležitost (viz kapitola o dosavadních znalostech). Pro své analýzy jsem si vybrala dva druhy 

pulců, blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus) a kuňku východní (Bombina orientalis), které mají 

odlišné potravní nároky a díky tomu i různě vyvinuté jednotlivé komponenty ústního aparátu 

– zoubky a rohovinový povrch čelistí. Ontogenetický vývoj úst je však jednotný pro všechny 

druhy a závisí na stupni vývoje celého těla pulce. Proto jsem pro počáteční fáze vývoje 

použila pouze jeden druh pulce, a to blatnici. Vnitřní stavba ústních struktur je také stejná, 

ale z důvodu většího množství labiálních zoubků, a tím i jejich lepšímu mapování, většina zde 

uvedených histologických řezů pochází z pulců kuňky. Přehled použitých stádií v mé studii 

poskytuje Obrázek 10. 

 

5.2.1. Labiální rohovinové zoubky 

Řady rohovinových zoubků pulců najdeme umístěné v zubních hřebenech na rtech nad a pod 

spodní čelistí. Tyto hřebeny jsou v podstatě ztluštělým epitelem, podporujícím a obrůstajícím 

sloupce vznikajících a zralých rohovinových zoubků (Obr. 13A, C). 

 Postupný vývoj hřebenů je ukázán na obr. 11, a to u blatnice. Základy hřebenů jsou patrné 

již u vývojového stádia 23, tedy v době, kdy se diferencují i žláznaté obústní papily a 

rohovinový povrch čelistí pulců. Na horní čelisti je patrný nepárový středový hřeben stejně 

jako na spodní čelisti, který má za sebou ještě jeden párový hřeben. Ve vyšším stádiu 24. 

můžeme navíc pozorovat párový hřeben horní čelisti, zatím jen jako malé zduřeniny zakryté 

papilami. Jejich prodlužování a zakládání třetích párových spodních hřebenů probíhá ve 

stadiu 25. V dalších stádiích hřebeny dále mohutní, a u blatnice na nich lze od stádia 26 

pozorovat nejdříve nepříliš dobře tvarované zuby, které jsou postupně nahrazovány zuby 

konečného tvaru (Obr. 12). Zuby se vyvíjejí nejdříve na spodním a posléze i na horním rtu 

pulce. 

Kuňka má ve stádiu 26 již plně vyvinuty dva souvislé zubní hřebeny na horním rtu a tři 

na spodním rtu, všechny hustě osázené rohovinovými zoubky. Na rozdíl od blatnice, která 

má v jednom hřebeni jen jednu řadu zoubků, kuňky mají řady zdvojené, tedy biseriální (Obr. 

14).  
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Přestože jsou zoubky pulců jednobuněčné, je možné na těchto strukturách rozlišit tři 

odlišné části – dutý, kuželovitý plášť uchycující zoubek do hřebenu; zúžené, plné tělo a 

vrcholovou, různě tvarovanou hlavu (viz Obr. 13). Buňky, z nichž se budou diferencovat 

rohovinové zoubky, se nachází ve spodních vrstvách epitelu hřebene. Z mitoticky aktivních 

míst se buňky během zrání posunují směrem k povrchu hřebene, ztrácí původní kulovitý tvar 

a místo něj se přeměňují v dutý zoubek (Obr. 13). Během keratinizace dochází u buněk také 

ke ztrátě jádra. Ke změně tvaru dochází, oproti unkulům (viz dále), již v hlubších buněčných 

vrstvách hřebene, díky čemuž můžeme pozorovat hlavy spodních zubů vevnitř kuželu pláště 

zubu předcházejícího (Obr. 13, 14). Tvary zubů jsou u P. fuscus a B. orientalis značně odlišné 

(srovnej obr. 12 a 14), což je nejspíše návaznost na jejich potravní specializace. Pulci blatnice 

jsou masožraví, a proto u nich výskyt špičákovitých zoubků zajisté nikoho nepřekvapí. Na 

druhou stranu se pulci kuňky živí oškrabáváním řasového nárůstu z povrchu ponořených 

předmětů, k čemuž mají uspořádané i lžícovitě rozšířené zoubky, po obvodu lemované 

obvykle deseti až dvanácti pilovitými výběžky (Obr. 14C). 
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Obr. 10 – Tabule vývojových stádií žabích pulců použitých v této práci. A - E = blatnice 

skvrnitá (Pelobates fuscus), F - J = kuňka východní (Bombina orientalis). Zvětšení: A, B, C = 

160x; D= 124; E, F, G, I, J, = 102,4x,  H= 81,6x  
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Obr. 11 – Postupný vývoj zubních hřebenů u pulců P. fuscus. Zubní hřebeny zde zvýrazněny 

žlutě. 
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Obr. 12 – Vývoj labiálních, rohovinových zoubků u pulců P. fuscus. Zoubky z horního rtu 

zvýrazněny oranžově, ze spodního rtu zvýrazněné žlutě. Ve st. 26 (A, B, C) ještě zoubky 

postrádají typický špičákovitý tvar. Na st. 27 (D, E, F) lze pozorovat již plně vyvinuté zoubky.  
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Obr. 13 – Stavba a výměna labiálních, rohovinových zoubků pulců B. oreintalis. A= sagitální 

řez horní čelistí st. 28, zvětšeno 200x;  B= detail, zvětšeno 400x; C = transverzální řez dolní 

čelistí st. 28, zvětšeno 100x; D = zvětšeno 200x; E = horizontální řez spodní čelistí st. 40, 

zvětšeno 100x; F = zvětšeno 200x 
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Obr. 14 – Výměna labiálních zoubků u B. orientalis, st. 28. A = vnější pohled na celé ústní 

ústrojí; B= odvržené zoubky na horním rtu, pod nimiž lze vidět zuby náhradní ( ); C = detail 

lopatovitých zubů s pilovitým okrajem na spodní čelist 
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5.2.3. Rohovinové lišty pulců 

Rohovinový povrch čelistí je asi nejvýraznější částí ústního ústrojí pulců. Díky svému tvaru i 

umístění se nazývá také zobákem, přestože jeho vnitřní stavba je od zobáku ptáka odlišná. 

Podle tvaru povrchových buněk lze zobák rozdělit na tři hlavní části (Obr. 15B) – labiální 

strana s plochými, zcela zrohovatělými buňkami, střední část sloupců kuželovitých buněk 

tvořící pilovité řezné hrany zobáku, a na linguální straně zobáku nalézáme buňky 

nepravidelných tvarů, nikoliv však zcela ploché a zcela vyplněné keratinem jako na straně 

labiální. Proces zrání a obměny buněk lze nejlépe pozorovat právě na kuželovitých buňkách i 

díky tomu, že tvoří sloupce, podobně jako při vývoji labiálních zoubků. Tyto vývojové řady 

(Obr. 15D) začínají ve stratum basale, v těsném sousedství s chrupavkou čelistí.  Při postupu 

z této oblasti směrem k povrchu buňky postupně mění svůj původně kubický tvar na plochý. 

Ploché, podlouhlé buňky mají jádro uloženo zhruba ve svém středu. Avšak v době, kdy se 

právě střed buněk začíná vyklenovat směrem k povrchu, se jádro přesouvá na labiální stranu 

zobáku. Buňky směrem k povrchu stále více připomínají dutý kužel, který v horních vrstvách 

začíná rohovatět – stává se tedy neprůhledným a na řezech se jeví černě. Zralými se 

kuželovité buňky stávají až po zaniknutí jádra a plném vyplnění keratinem. Rohovinové 

kužely čekají na svou obměnu zhruba pod třemi dalšími. Vzhledem k tomu, že buňky stratum 

basale se dělí neustále, rohovinový povrch čelistí se proto obměňuje postupně, podle 

dozrávaní spodních vrstev. Povrchové vrstvy se pak odlupují buď jako šupinky na labiální 

straně, nebo právě v podobě dutých kuželů (Obr. 16).   

Ontogenetický vývoj rohovinového zobáku pulců bude popsán na P. fuscus (Obr. 17). 

Jeho čelistní aparát mi totiž přišel masivnější a lépe vytvořen než u B. orientalis. Ústa se 

pulcům otvírají ve vývojovém stádiu 21, a již záhy po této události se jim také začínají 

formovat čelisti a rty. Zobák vzniká jako ztluštěnina epitelu v místech kondenzace 

mezenchymu budoucích čelistí (Obr. 17A, B). V této fázi vývoje ještě nelze rozeznat žádné 

specializované buňky a ani tyto univerzální buňky ještě zřetelně nerohovatí. Souvislý 

rohovinový povrch můžeme pozorovat již v následujícím stádiu 23 (Obr. 17C,D). Při vnějším 

pozorování ještě nevidíme typický pilovitý okraj (Obr.16A, B), ale jen vrstvy plochých, 

odlupujících se buněk labiální strany. Od předchozích stádií se liší i vnitřní stavba zobáku. 

Dochází již k rozdělení na tři oblasti – labiální, střední sloupce buněk a linguální. Jak je vidět 

na obr. 17C, D, přestože jsou sloupce jasně definovány, doposud nedochází k významnějším 
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změnám ve tvaru horních vrstev buněk na kužely. Tyto změny v morfologii však začínají být 

patrné od stádia 24 (Obr. 16C, D) dále. Jednotlivé oblasti zobáku se stále víc diferencují, 

můžeme přesně rozlišit polygonální buňky linguální strany od dlaždicovitých buněk labiálního 

povrchu, ale především kuželovité buňky již dostávají svůj typický tvar a začínají tvořit 

pilovité řezné hrany. Od této chvíle se zobák zvětšuje přiměřeně s růstem pulců a dochází 

k obměnám jeho horních vrstev výše popsaným způsobem. Zobák pulci ztrácí v období 

metamorfózy, zhruba od stádia 40., kdy dochází k radikálním změnám nejen ve vývoji čelistí. 

Rohovinový povrch se zmenšuje, až zcela vymizí nejdříve na spodní čelisti a poté i na horní 

čelisti malé žáby (viz Obr. 10). 
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Obr. 15 - Rohovinový povrch čelistí B. orientalis . A = detail pilovitého okraje ze SEM; B = 

horizontální řez spodní čelistí st. 28, zvětšeno 200x; C = transverzální řez spodní čelistí st. 26 

s detailem sousedních sloupců vyvíjejících se kuželových buněk, zvětšeno 200x; D = sagitální 

řez spodní čelistí st. 26 s detailem jednoho sloupce vyvíjejících se kuželových buněk – 

kvádrové buňky stratum basale (1), ploché buňky (2) přecházející v kuželové buňky (3), 

zrohovatělé náhradní kuželové buňky (4), zvětšeno 200x 
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Obr. 16 – Vnější rozdíl rohovinového povrchu čelistí mezi dvěma vývojovými stádii P. fuscus. 

Povrch čelistí zvýrazněn červeně. Ve st. 23 (A, B) je okraj zobáku hladký, od st. 24 (C, D) na 

něm lze pozorovat řadu kuželovitých buněk tvořících typický pilovitý vzor. D = detail obměny 

horní vrstvy zrohovatělých buněk.   
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Obr. 17 – Vývoj rohovinového povrchu čelistí u P. fuscus na horizontálních řezech spodní 

čelistí. Ve st. 21/22 (A, B) je vidět ztluštělá epiteliální vrstva kolem místa kondenzace 

mezenchymatických buněk. St. 23 (C, D) má již vyvinutou povrchovou vrstvu zrohovatělých 

buněk, chrupavky a vnitřní buňky se již rozrůznily na buňky labiálního a linguálního povrchu i 

sloupce kuželových buněk. V dalším stádiu (26) jsou všechny komponenty zobáku již plně 

vyvinuty (E, F). A = zvětšeno 200x; B = zvětšeno 400x; C, E = zvětšeno 100x; D, F = zvětšeno 

200x 
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5.3. Unkuly u panaka černopruhého (Panaque nigrolineatus)  

Panaque nigrolineatus z čeledi krunýřovcovitých (Loricariidae) je mezi akvaristy velice 

oblíbený jihoamerický sumeček. Jako ostatní příbuzné druhy, i panak se vyznačuje krunýřem 

složeným z množství kostěných destiček. Povrch těchto destiček je navíc zdrsněn různými 

výběžky – kostěnými dermálními dentikly i rohovinovými unkuly. Pro tuto práci byl P. 

nigrolineatus vybrán právě z důvodu výskytu unkulů nejen na těle, ale hlavně v okolí ústního 

ústrojí. Zde mohou tyto rohovinové výběžky sloužit jak k oškrabávání potravy, tak i 

k přichycení panaka k podkladu.  

Pro histologické řezy byly použity části rtů dospělého panaka. Vzorky bohužel občas 

nejsou příliš kvalitní, protože jsem používala uhynulého, zamraženého jedince, tudíž mohlo 

snadněji dojít k poškození soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami tkání.  

 

5.3.1. Vnější morfologie ústního aparátu 

Ústa panaka se nachází na ventrální straně hlavy. Jsou plochá, a jejich horní a spodní část je 

ve své stavbě, mimo malé proporcionální rozdíly, totožná. Díky tomu lze hovořit o kruhovém 

ústním terči, jejž rozdělujeme na čelistní a retní část. Dorzální strana disku je orientována 

k tělu panaka a komponenty sloužící ke zpracování potravy leží na straně ventrální (Obr. 

18A).   

Horní a spodní čelist, vymezující ústní otvor, leží v jedné rovině rovnoběžné s tělem - 

neokludují tak v pro čelistnatce typické opozici. Zvláštní, lopatovitě tvarované zuby (Obr. 

18B) jsou na nich uspořádány v šikmých řadách tak, že se sousední zuby svými okraji 

překrývají. Tyto zubní řady se totiž směrem k symfýze čelistí sbíhají a tvoří na každé polovině 

disku nápadné písmeno V. 

 Distálně od čelistí je vyvinut mohutný ret dotvářející kruhovitý tvar disku. Ret je 

nejvýraznější v oblasti koutku úst (čelistního kloubu), naopak nejmenší plochu zabírá 

v oblasti nad symfýzou čelistí (Obr. 18A). Na rozhraní ventrální a dorzální strany disku lze 

vidět vyvýšeninu srovnatelnou s pravým rtem, tzv. rtík. Ten lemuje celý disk a v místě koutků 

přechází směrem od horní k dolní polovině úst v jakési krátké vousky (Obr. 18A). Na tomto 

rtíku vidíme drobné, epidermální výběžky, na rozdíl od zbytku ventrálního povrchu rtů, jež 

pokrývají výběžky mnohem výraznější – tzv. unkuliformní papily (Obr. 18B). Pomocí 

https://rybicky.net/atlasryb/celed/Loricariidae
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histologických řezů ze dvou odlišných míst na horní části orálního disku panaka můžeme 

krásně zdokumentovat alternaci mezi masivními kalcifikovanými zuby s drobounkými unkuly 

na papilách. Ty se totiž začínají na disku vyskytovat až v místech, kde zubní řady ustupují 

k ústnímu otvoru (Obr 18A, B).  

5.3.2. Histologické řezy  

5.3.2.1. Oblast symfýzy čelistí 

V místě spoje čelistí je retní část potlačena pouze na okrajový rtík, zatímco výrazný prostor 

zde zaujímají čelisti s kalcifikovanými zuby (viz Obr. 18D, E). Na mých řezech lze vidět tři 

zuby, které jsou umístěny za sebou. Nepřekrývají se však zcela, ale pouze okraji, a proto se 

každý zub jeví jinak velký. Kalcifikované zuby jsou na mediálním průřezu kuželovité a 

upevněné přímo na kost. Unkuliformní papily na řezech z těchto míst nejsou vůbec 

pozorovány a rtík chránící zuby je nevýrazný, na okraji jen mírně zvlněný a bez jakéhokoliv 

náznaku unkuliformních papil. 

5.3.2.2. Oblast koutku úst 

Řezy pořízené v oblasti ústního koutku zahrnují téměř výlučně měkké tkáně tvořící ústní disk. 

Na jeho ventrální straně vidíme výrazné záhyby (papily) složené z mezenchymatického vaziva 

a vrstev pokožkových buněk (Obr. 18C). Na vrcholu každé papily lze nalézt rohovinové 

unkuly, zatímco rýhy oddělující jednotlivé papily mají povrch hladký. Tato obecná stavba je u 

všech unkuliformních papil stejná, avšak při bližším pozorování můžeme nalézt rozdíly ve 

stavbě středních vrstev epidermis, odvislé od pozice papil na mohutném rtu. Naproti tomu 

vrstva buněk ve stratum basale a nejhornější vrstva tvořená unkuly se na různých pozicích 

příliš neliší (Obr. 19).  

To, co nejvýrazněji odlišuje střední vrstvy epidermis papil je stlačenost vrstev, která 

se výrazně promítá na tvaru jednotlivých buněk. Papily lze proto dle výše zmíněné 

charakteristiky rozdělit na tři skupiny. 1) Na papilách umístěných na vnějším, volném kraji rtu 

jsou dobře patrné jednotlivé buněčné vrstvy, zvláště pak ty, z nichž budou bezprostředně 

vznikat unkuly. V těchto horních vrstvách se nachází buňky obdélníkové, s výraznými jádry, 

které se postupně na volné straně viditelně protahují v typický výběžek. Buňky vrstvy 

stratum basale jsou naopak protáhlé a orientované kolmo na bazální laminu. Jejich další 

vývoj je však přes husté a zřetelně neorganizované nahloučení těžké podrobněji popsat až do 
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Obr. 18 – Ústní ústrojí Panaque nigrolineatus. A = celkový pohled; B = pohled na místo 

symfýzy horních čelistí, zvětšeno 32x; C = transverzální řez spodním rtem v oblasti koutku 

úst, zvětšeno 20x; D = mediální řez v oblasti symfýzy horních čelistí, zvětšeno 20x; E = detail 

kalcifikovaného zubu, zvětšeno 40x  
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Obr. 19 – Detaily unkuliformních papil z oblasti koutku spodního rtu. A = transverzální řez 

rtem, zvětšeno 20x; B = detail unkul ( ) a plochých, těsně nahloučených epidermálních 

buněk na papile blízko ústního otvoru, zvětšeno 400x; C = detail unkul z papil a dobře 

rozlišitelných epidermálních buněk na vnějším okraji rtů, zvětšeno 400x; D = detail unkul a 

rozvolněných epidermálních vrstev z papil ve střední části rtu, zvětšeno  200x 

  





56 
 

doby již výše zmíněných podpovrchových vrstev (obr. 19D). 2) Epidermis papil umístěných ve 

střední části rtu tvoří jakousi houbovitou tkáň. Mezi velkými mezibuněčnými prostory nejsou 

síťovitě propojené buňky příliš rozeznatelné jedna od druhé. Souvislou vrstvu tvoří buňky až 

těsně pod povrchem, přestože si ponechávají dlouho neurčitý tvar se spoustou výběžků 

směřujících k houbovité tkáni (Obr. 19C). 3) Vrstvy epiteliálních buněk papil v blízkosti čelistí 

se zdají být nejvíce stlačené. Buňky jsou výrazně zploštělé již od spodních vrstev, a ani 

předposlední vrstva nejeví známky nabývání na objemu (Obr. 19B).  

Z výše popsaných typů stavby epidermální vrstvy unkuliformních papil na rtech 

panaka bohužel nelze jen za pomoci histologických řezů přesně zjistit počet jednotlivých 

buněčných vrstev. Dle relativní tloušťky epidermis se však tyto počty jeví jako nestejné, a 

nejspíše tak nemají na tvorbu unkul kruciální vliv.  

5.3.2.3. Vývoj unkulů  

Jak již bylo řečeno výše, unkuly jsou záležitostí pouze nejhornějších dvou až tří vrstev 

epidermis. Změna tvaru buněk spodní vrstvy na unkuly je nejlépe pozorovatelná u typu 1, 

kdy se na distální straně obdélníkových buněk postupně vytváří zprvu nenápadné výběžky 

(Obr. 20A, B). Během této metamorfózy dochází dále ke zploštění a hlavně pak ukládání 

keratinů do buněk. U druhých dvou typů papil je patrné pouze vyvstávání výběžku, protože 

jednotlivé buňky již ploché jsou. Horní vrstvu epidermis pokrývají unkuly používané, tedy 

ploché buňky s plně vytvořeným výběžkem skládajícím se z nohy a plochého, rozšířeného 

vrcholku. Spodní částí jsou tyto buňky navzájem spojeny v jednotnou vrstvu, která drží 

pohromadě i v době odvržení (Obr. 20C).  

Nově vytvořená vrstva unkulů je mezibuněčnými spoji přichycena k vrstvě zatím 

nediferencovaných buněk pod sebou. Když se však spodní vrstva začne plnit keratinem a 

měnit svůj tvar na unkuly, spoje se poruší a právě používaná vrstva se začne odchlipovat 

(Obr. 20). Tento jednoduchý model obměny závislé na dozrávání vrstev buněk je výhodný 

hlavně díky své periodicitě a zajištění stálé funkčnosti papil. Navíc odpovídá běžnému stavu u 

pokožky. Zralost unkulů můžeme odhadnout i podle patrnosti jejich buněčného jádra. 

V nižších vrstvách (zvláště pak u papil typu 1 – Obr. 20A) je klasicky okrouhlé, ve vrstvách 

nově vytvořených unkulů ho můžeme vidět jako tmavé trojúhelníky v oblasti pod výběžkem, 

a v buňkách odhozených vrstev již viditelné nejsou vůbec.  
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Obr. 20 – Detail výměny unkul na papilách z koutku spodního rtu panaka.  Výměna horní 

vrstvy používaných unkul (  ) začíná již ve chvíli změny tvaru pod nimi ležící vrstvy buněk 

(  ), ze kterých se postupně tvarují nové unkuly (  ). A, B, C = zvětšeno 400x 
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6. Diskuze 

6.1. Porovnání rohovinových struktur nahrazujících zuby u 

tří skupin obratlovců 

Rohovinové struktury nahrazující či doplňující pravé zuby obratlovců nejsou nikterak 

neobvyklé a lze se s nimi setkat u všech hlavních vývojových linií obratlovců – konkrétně u 

bezčelistnatých, paprskoploutvých ryb, pulců žab, želv, ptáků a velryb (viz Karpecká, 2013). 

Má analýza se zaměřuje na srovnání těchto struktur u tří anamniotických skupin (mihulí, 

sumců panaků a žabích pulců) převážně z důvodu značné morfologické podobnosti jejich 

ústních ústrojí, vycházející z jejich sdílené ekologie.  

 

6.1.1. Funkční a morfologické podobnosti 

Struktury tvořící ústní ústrojí všech tří mnou zkoumaných skupin obratlovců lze dělit podle 

několika kritérií. Například na jednobuněčné unkuly a zoubky pulců, a na mnohobuněčné 

zoubky a lišty mihulí a rohovinový povrch čelistí pulců. Jiné dělení, které budu používat níže, 

se odvíjí od funkčního hlediska jednotlivých elementů ústních disků. První skupinou jsou 

hlavní škrabací struktury mající strukturální oporu a nacházející se převážně v 

bezprostřední blízkosti ústního otvoru nositele, a druhou pak labiální rohovinové struktury, 

představované ukuly a zoubky. Toto dělení vychází ze specifického způsobu zpracovávání 

potravy škrábáním různého biologického materiálnu, od řasových porostů po tělo jiného 

živočicha, kdy se na zpracování potravy podílí převážně první skupina, zatímco druhá 

obstarává převážně uchycení živočicha k podkladu.  

6.1.1.1. Hlavní škrábací struktury 

Za hlavní škrábací struktury lze považovat u mihulí rohovinové infraorální, supraorální, 

příčnou a dvě podélné linguální lišty (Obr. 3), u pulců rohovinový povrch čelistí (Obr. 4) a u 

panaků lžícovité kalcifikované zuby (Obr. 18A, B). Stavba pravých, kalcifikovaných zubů 

panaka se však nikterak neliší od popisu zubu uvedeného v kapitole s dosavadními znalostmi 
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(srv. Obr. 18E), a protože se nejedná o rohovinovou strukturu, nebudu se jimi v této kapitole 

dále podrobněji zabývat.  

U pulců i mihulí zastávají hlavní škrábací funkci rohovinové lišty nacházející se 

v oblasti ústního otvoru. Na významnou roli lišt obou druhů při příjmu potravy ukazuje i 

velice brzké načasování jejich vývoje, kdy můžeme již funkční lišty pozorovat ještě před 

tvorbou ostatních struktur tvořících jejich ústní ústrojí (Obr. 16; u mihulí popsáno Lethbridge 

a Potterem, 1981). Aby bylo získávání potravy co nejefektivnější, je nutné pohyby těchto 

škrábacích struktur ovládat.  K tomuto účelu slouží chrupavčité elementy nacházející se pod 

jednotlivými lištami. U pulců se tyto chrupavky, označované jako suprarostrální chrupavka 

spojena s trabekulami  a infrarostrální chrupavka kloubně spojena s Meckelovou chrupavkou 

(kupř. Svensson a Hass, 2005), během metamorfózy nahradí kostěnými čelistmi. Proto je 

také pulčí lišta autory často označována za zobák (paralela s ptáky) či za rohovinový povrch 

čelistí (např. Altig a McDiarmid, 1999; Luckenbill, 1965; Alibardi, 2010 aj.). U mihulí, ačkoliv 

se jedná o bezčelistnaté živočichy, jsou chrupavkami (stejného názvu jako lamina kterou 

nesou, podle Lethbridge a Pottera, 1981) podepřeny jak lišty na pístovitém jazyku (příčná a 

podélné), tak i lišty orální, které se nachází ve stejné pozici jako dolní (supraorální lamina) a 

horní (infraorální lamina) čelist. Chrupavka, respektive její prekurzor v podobě klínů 

kondenzovaného mezenchymu, má význam také ve vývoji lišt, protože kondenzace 

mezenchymu předchází či koreluje se ztluštěním epitelu v místě budoucí rohovinové 

struktury (Obr. 17; u mihulí popsáno Lethbridge a Potterem, 1981).  

Ústní lišty mihulí a pulců si nejsou podobné pouze svým uchycením, ale i vnější 

morfologií. Oba druhy struktur tvoří rigidní rohovinovou vrstvu, jež má na volné hraně 

zubovité výběžky (Obr. 21A, C) Tento zubovitý rys je pouze projekcí vnitřní stavby lišt, kdy 

hranu pulčího zobáku tvoří sloupce kuželovitých buněk a na řezu lištou mihule potoční je 

také patrná podobnost s okrajovými zoubky, včetně přítomnosti mezenchymatické papily 

zasahující do každého výběžku lišty (Obr. 21A, B).  

6.1.1.2. Labiální rohovinové struktury 

Skupinou labiálních struktur ležících na obústních discích rozumíme žláznaté papily a 

rohovinové zoubky pulců i mihulí, či unkuly panaků. Jejich funkce je oproti masivním lištám 

spíše příchytná, a proto postrádají pevnou tkáňovou podporu v podobě chrupavky či kosti, 

ale jsou uchyceny pouze epidermálně (Obr. 7, 13, 19). Na první pohled mají tyto 
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morfologicky odlišné struktury (jednobuněčné lopatovité zoubky pulců a hřibovité výrůstky 

unkul vs. mnohobuněčné kuželovité zoubky mihulí) společný pouze styl tkáňového uchycení 

a podpory. Chceme-li se proto podrobněji soustředit na jejich srovnání, nesmíme tyto 

struktury brát pouze jako jednu buňku nebo rohovinovou vrstvu. Unkuli i labiální zoubky 

pulců jsou totiž sdruženy do větších mnohobuněčných celků vyčnívajících nad povrch okolní 

pokožky. Kromě unkuliformních papil a zubních hřebenů pulců lze za celek považovat také 

pulčí lištu, která se skládá z jednotlivých sloupců kuželovitých buněk, v podstatě identických 

se sloupci zoubků (Obr. 21C, D).  

Labiální mnohobuněčné celky se ve své stavbě v mnohém podobají mihulím 

zoubkům. Nejzajímavější podobností se jeví mezenchymatická výplň celků, v případě 

mihulího zubu označovaná jako mezenchymatická papila. Tvorba této mazenchymatické 

zduřeniny určující výskyt jednotlivých rohovinových celků vždy předchází samotnému 

zduření epitelu a jeho následné keratinizaci. Toto schéma lze pozorovat u zubů i lišt mihulí 

(Lethbridge a Potter, 1981), u tvorby unkuliformních papil a prvního výskytu unkul lorikardů 

(Geerinckx a kol., 2007) i při vývoji labiálních zubních hřebenů (Obr. 11) a rohovinového 

povrchu čelistí pulců (Obr. 17).  
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Obr. 21 – Vzájemné srovnání rohovinové lišty mihule potoční (A) s lištou kuňky východní (C). 

Obě lišty mají na svém okraji zubovité výběžky, svou stavbou nápadně podobné jednotlivým 

zubům (B, D). A = transverzální řez infraorální laminou m. potoční, zvětšení 200x; B = 

frontální řez okrajovými zoubky 6. stádia metamorfózy m. potoční, zvětšeno 200x; C = 

transverzální řez spodní čelistí k. východní st. 26 s detailem sousedních sloupců vyvíjejících 

se kuželových buněk, zvětšeno 200x; D = sagitální řez zubním hřebenem kuňky východní st. 

28 s jedním sloupcem zoubků, zvětšeno 400x  
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6.1.2. Histogeneze a morfogeneze rohovinových struktur 

Při specifickém procesu nazývaným jako keratinizace je živý obsah buňky nahrazen proteiny 

keratiny a jinými příměsmi podílejícími se obvykle na zpevnění této nové buněčné výplně. 

Chemické složení výsledné rohoviny je nejen druhově specifické, ale především odvislé od 

druhu struktury, kterou tvoří (viz např. Alibardi a Segalla, 2011; Alibardi, 2010; Tripathi a 

Mittal, 2010). Dle mých pozorování (viz kapitola Výsledky) docházím k závěru, že tento 

proces probíhá u všech mnou zkoumaných struktur (tedy unkul, rohovinových zoubků a lišt 

mihulí i pulců) v zásadě identickým způsobem, a to nezávisle na druhu živočicha či struktury. 

Co však finální struktury navzájem odlišuje, je počet a uspořádání zrohovatělých buněk 

tvořících výsledný tvar (Obr. 22).      

 Rohovinové struktury vznikají díky keratinizaci epidermálních buněk, které pochází 

z mitoticky aktivní vrstvy na rozhraní epitelu a mezenchymu, z takzvané stratum basale 

(kupř. Obr. 7B, 13D, 15D, 19).  Zde mají buňky nejčastěji obdélníkovitý tvar a velice dobře 

patrné, velké jádro (Obr. 22A). Jak jsou buňky vytlačovány do vyšších vrstev, mění postupně i 

svůj tvar. Keratiny se začínají ukládat po obvodu buněk a jejich jádro přetrvává až do chvíle, 

kdy buňky nabydou svůj konečný tvar (Obr. 22B). Až nyní dochází i ke ztrátě jádra a 

dokončení procesu keratinizace. Tyto konečné struktury se na histologických řezech proto 

jeví černě (Obr. 22C). Odlišné typy morfogeneze se projevují zvláště při stavbě jednotlivých 

struktur. První stupeň představují unkuly. Tyto jednobuněčné, povrchové struktury zrají 

v poměrně krátkém čase a svému účelu slouží v době, kdy v nich lze pozorovat ještě zbytky 

jádra (viz Obr. 20). Pod používanými unkuly se nenachází žádné náhradní struktury, ty 

vznikají až po nějaké době výše popsanou keratinizací nediferencovaných buněk z vrstvy 

nacházející se těsně pod unkuly (Obr. 22C). Sofistikovanějšími strukturami lze nazývat 

rohovinové zoubky pulců. Jejich morfogeneze se příliš neliší od unkul, až na skutečnost, že ve 

sloupci pod zrovna používaným zoubkem je připraveno již několik zralých, náhradních 

zoubků (Obr. 22D). Tento sloupcový mód vývoje nacházíme i u rohovinového povrchu čelistí 

pulců (srovnej Obr. 13D a 15D). Zde se k němu navíc přidává mód pevného spojení těchto 

sloupců (Obr. 22E). Rohovinové zoubky mihulí se dají zařadit do třetího módu, stejného se 

zobákem pulců. Tyto mnohobuněčné struktury jsou totiž sestaveny z několika vrstev 

zrohovatělých buněk, uspořádaných do tvaru kužele – spodní, prekeratinózní zóna zoubku 

mihule, v níž dochází ke změně tvaru a k vyplnění buněk keratiny tak odpovídá svou stavbou 
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zobáku pulců, který je také tvořen hlavně několika vrstvami plně zrohovatělých buněk 

různých tvarů. Do této chvíle se všechny výše zmíněné rohovinové struktury chovají jako 

rohovatějící pokožka.  

Zoubky mihule se však od tohoto základního schématu popsaného výše podstatně 

organizačně odlišují. Nad jejich prekeratinózní zónou totiž pozorujeme jeden až několik již 

plně zrohovatělých vrstev zoubku. Tyto vrstvy jsou, na rozdíl od buněk tvořících pulčí zobák, 

odděleny silnými vrstvami živých (stelárních) buněk, nebo již prázdným prostorem (Obr. 7).  

Hlavní důvod tohoto střídavého generování dvou odlišných tkání právě u mihulí, ne u 

ostatních jednotlivých struktur, nebo lépe řečeno celků s podobnou morfologií (viz výše), 

vidím právě v počátečních fázích jejich ontogeneze. U unkuliformních papil i zubních 

hřebenů a zobáku pulců sice lze pozorovat mezenchymatickou složku, ale ektoderm nad ní 

pouze zduří – tím vytvoří prostor pro delší zrání a odvozenější tvary jednotlivých buněk. U 

mihulí ektoderm v počátečních fázích vývoje zoubku také zduří, avšak zároveň se vnoří do 

prostoru mezenchymu, kde obklopí iniciační mezenchymatickou ztluštěninu. První 

rohovinová vrstva zoubku vznikající z tohoto pupenu je tenčí a tvarem ještě plně neodpovídá 

konečnému zubu (Manion a Piavis, 1977; Lethbridge a Potter, 1981). Všechny další náhradní 

zubní vrstvy jsou však již dobře diferencovány, a vzájemně velmi podobné (Obr. 6).  Díky 

tomuto faktu lze spekulovat o tom, že rohovinové zoubky dospělých, potravně aktivních 

mihulí tvoří tyto silné, dobře diferencované rohovinové vrstvy právě z důvodu prodloužení 

doby, kdy je nově vznikající zoubek v prekeratinózní zóně chráněn několika již zralými 

vrstvami a stelárními buňkami.   
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 Obr. 22 – Schéma morfogeneze rohovinových struktur. Rohovatění se odehrává pouze 

v epidermální vrstvě kůže. Kubická buňka (A) postupuje ze stratum basale směrem k povrchu 

a mění přitom svůj tvar. Buňky si zachovávají jádro a dostředivě začínají ukládat keratiny (B). 

Zcela zralé, mrtvé buňky (černě) pak tvoří jednotlivé rohovinové struktury. Nejjednodušší 

stav vidíme u unkul (C), jež tvořeny jedinou buňkou s výběžkem a často ještě zachovalým 

jádrem ve spodní části buňky (tmavě modré trojúhelníky). Složitějšími strukturami jsou 

zoubky pulců, které se tvoří ve sloupcích táhnoucích se přes celou epidermální vrstvu 

zubních hřebenů. Několik zralých zoubků je tak připraveno na výměnu stávajícího. 

Nejsložitějšími strukturami jsou zoubky a lišty mihulí a pulců, jež jsou složeny z několika 

vrstev zrohovatělých buněk pevně spojenými do rigidních struktur. Morfogeneze mihulích 

zoubků a lišt se však od té pulčí odlišuje v tom, že se buněčné vrstvy oddělují společně 

v podobě dutého kužele, zatímco u lišty pulce se obměňují pouze jednotlivé povrchové 

buňky, nikoliv celý povrch najednou.  
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6.2. Role mezenchymu  

Otázka role mezenchymu při vzniku epiteliálních výběžků má význam pouze u 

kalcifikovaných zubů a dalších struktur na bázi tzv. odontody (Reif, 1982), nikoli u struktur 

rohovinových, ať mnou zkoumaných, nebo i u vlasů, nehtů, drápů apod., které mají čistě 

epidermální původ. Z mých dat a výše uvedeného srovnání rohovinových celků 

(unkuliformních papil, zubních hřebenů) a zoubků i lišt mihulí a pulců ale překvapivě vyplývá, 

že ve všech těchto epidermálních výběžcích se vyskytuje mezenchymatická papila, která 

navíc předchází či se vývojově shoduje se zduřením epidermis nad ní.  

 Přesná role této papily při vzniku rohovinových struktur a celků však není známa, a lze 

se tak o její funkci pouze dohadovat. Vzhledem k úzkému vztahu epitelu a mezenchymu, 

které odděluje pouze bazální lamina, je klidně možné si představit pouhé pasivní vmigrování 

mezenchymu do volného prostoru vzniklého vychlípeným epitelem. Protože dermální 

mezenchym obecně vytváří drobné papily vyživující a inervující pokožku, je tento jeho 

pasivní doprovod zcela logickým vysvětlením. Velké papily dermálního mezenchymu však 

mohou mít také význam při tlumení tlaku způsobeného při škrábání či přisátí, který 

negativně působí na hlubší tkáně – převážně pak chrupavky (viz Bragulla, 2001). Podíl 

velikosti mezenchymatických papil na celkové velikosti různých rohovinových struktur 

s odlišnou funkcí, a stejně tak i na velikosti pravého zubu, ukazuji na Obr. 23. 

Vzhledem k načasování kondenzace buněk mezenchymu do doby před (u mihulí - 

Manion a Piavis, 1977; Lethbridge a Potter, 1981) či souběžně se zduřením epidermis (lišty 

pulců, Obr. 17A, B), lze uvažovat i o jiných rolích mezenchymu ve vývoji. V případě pravých 

zubů kondenzace mezenchymu indukuje vznik jednotlivých epiteliálních pupenů v určitém 

místě kontinuální dentální laminy (např. Hillard 2005, Tucker a Sharpe 2004). Při růstu 

rohovinových drápů savců (Hsmiamrick, 2001), chlupů (např. Schmidt-Ullrich a Paus, 2005 ) i 

nášlapných polštářků na chodidlech (Mori a kol., 2000) však také byla zjištěna indukční 

aktivita mezi buňkami kondenzovaného mezenchymu a epidermis.  Je tedy na místě 

předpokládat i analogicky podobnou funkci u rohovinových struktur a celků v oblasti úst 

(Obr. 23). Mezenchym v papilách struktur na bázi odontody navíc dává vznik tkáni, protože 

se materiálně podílí na vzniku odontoblastu, potažmo dentinu. Tato role se ovšem u 

rohovinových struktur neobjevuje.   
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Obr. 23 – Mezenchymatické papily jsou běžnou součástí nejen kalcifikovaných zubů (F) ale i 

různých rohovinových struktur (C, D, E). Počáteční fáze vývoje jsou pro všechny zmíněné 

struktury stejné (Harrick, 2001). Nejprve probíhá molekulární iniciace mezi dvěma 

sousedními tkáněmi (A), které vede ke zduření epidermis a kondenzaci mezenchymu v místě 

budoucí struktury (B). epidermis = tmavě modrá; mezenchym = zelená; rohovina = hnědá; 

dentin = světle modrá; enamel = růžová. 
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6.3. Prostorová organizace pravých zubních základů a 

zoubků mihulí  

Kalcifikované zuby je nejvhodnější srovnávat rohovinovými zoubky mihulí, a to díky vzájemné 

podobnosti zubu a zoubku, založené především na srovnatelné velikosti, tvaru a přítomnosti 

jednoznačně identifikovatelné mezenchymatické papily. Zoubky mihulí jsou proto běžně 

řazeny na začátek odontologických učebnic (např. Peyer, 1968) a názvosloví používané při 

popisu mihulích zoubků také evidentně vychází z toho odontologického (např. stelární 

retikulum (Trott a Lucow, 1964), gingiva (Manion a Piavis, 1977). Výrazné rozdíly na úrovni 

tkání ale jasně naznačují, že se jedná o struktury odlišné. Zoubky mihulí jsou totiž složeny 

z navrstvených buněk zcela vyplněných keratiny. Toto rohovatění buněk probíhá až 

v prekeratinózní zóně a výš, tudíž pouze v epitelu, a od epitelo-mezenchymatického rozhraní 

je odděleno několika vrstvami živých buněk budoucího stelárního retikula a stratum basale 

(viz Obr. 7). Oproti tomu pravé zuby vznikají přímo na aktivním rozhraní epitelu 

s mezenchymem. Pevné tkáně zubu jsou secernovány živými buňkami směrem k tomuto 

rozhraní – z mezenchymatické strany odontoblasty vylučují zubovinu, z epiteliální strany 

ameloblasty sklovinu (např. Hillson, 2005).  

Jedním z nejzajímavějších nálezů mé diplomové práce je bezesporu zanořený pruh 

epitelu propojující sousední okrajové zoubky u mihule potoční (Obr. 8, 9). Tento pruh 

nacházíme na spodní straně epiteliálních pupenů, tzn. že těsně přiléhá k zářezu se žláznatým 

epitelem, jenž plynule přechází v žláznaté papily. Epiteliální pruh mihule potoční tak značně 

připomíná situaci u paryb či savců (např. Reif, 1982; Smith a kol., 2009; Huysseune a kol., 

2009. Peterkova a kol., 2014), kde je obdobná struktura nazývána kontinuální dentální 

laminou a má funkci organizátoru dentice. Nemohla by mít tedy tato lamina organizační 

funkci i u bezčelistnatých obratlovců? Bohužel na tuto otázku dosud nedokážu jednoznačně 

odpovědět, nicméně u mých vývojových stadií mihule potoční (6. st. metamorfózy a dospělci 

v období tření), je tento zanořený pruh epitelu plně vyvinut a přítomen. Mladší vývojová 

stádia by mi tak pomohla lépe identifikovat, jak přesně tento pruh vzniká, a zda epiteliální 

pruh předchází, či se vývojově shoduje se zanořením epiteliálních pupenů.  

Dentální laminou se u čelistnatců nerozumí pouze organizátor prvního chrupu, ale 

také vrstva epitelu vstupující hluboko do mezenchymu, kde se pak podílí na tvorbě 
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náhradních zubů. Stejný význam má také u mihulího zoubku zanořený epiteliální pupen 

obklopující mezenchymatickou papilu a neustále produkující nové rohovinové vrstvy zoubků. 

Přestože epiteliální pupeny produkující náhradní zuby nacházíme jak u mihulí, tak na 

dentální lamině čelistnatců, nelze je považovat za stejné. V zubním pupenu se totiž může 

generovat pouze jeden zub kalcifikovaný, protože buňky hmotu secernují směrem k epitelo-

mezenchymatickému rozhraní, a při erupci zubu je tak epiteliální vrstva nenávratně zničena 

(Obr. 24B, C, D). Naopak u zoubku mihule se nové vrstvy rohovinovatějících buněk generují 

ze stratum basale, a celý proces se tak obejde bez mezenchymatického materiálního 

příspěvku. Proto můžeme pozorovat několik náhradních rohovinových vrstev nad sebou bez 

zjevného vstupu mezenchymu do epiteliálního pupenu zoubku (Obr. 24A).  

Tyto základní rozdíly tedy jasně ukazují, že zoubek mihule a struktury na bázi 

odontody sice mohou mít stejné vývojové prvky v podobě organizačního pruhu epitelu a 

kondenzace mezenchymu během tvorby epiteliálních pupenů, ale nepřítomnost 

mineralizační kaskády u recentních mihulí (viz Langill a Hall, 1993) spíše ukazuje na 

konvergentní vývoj této rohovinové a kalcifikované struktury.  
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Obr. 24 – Schématické znázornění tvorby náhradních zubů (B-D) a zoubků (A). Náhradní 

rohovinové vrstvy (hnědě) mihulího zoubku se začínají utvářet v prekeratinózní zóně 

(puntíkovaná) epitelálního pupenu. Mezenchym se tohoto procesu zúčastní pouze v iniciační 

fázi tvorby pupene, mezi jednotlivé vrstvy rohoviny však již nezasahuje. Oproti tomu se na 

vývoji každého nového kalcifikovaného zubu podílí povrchový či zanořený epitel (tmavě 

modrý) který vysílá buňky (červeně) v podobě dentální laminy do hlubších vrstev 

mezenchymu (zeleně), kde zuby postupně zrají (sklovina růžově, dentin světle modře) a jsou 

uchyceny ke kosti (bíle) náhradní zuby. Z Tucker a Fraser (2014) převzato znázornění situace 

u  paryb (B), cichlid (C) a hada (D).   
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–Obr. 25 – Hypotetické funkční srovnání rohovinových lišt mihule vakovité (A) a konodontních 

struktur (B, C, D). Stejnou barvou označeny struktury se stejnou funkcí. Zelená – infra a 

supraorální lamina, oranžová – příčná linguální lišta, žlutá – podélné linguální lišty mihule. 

Převzato z Goudemanda a kol. (2011). 

6.4 Lišty 

Zajímavá analogie struktur může být viděna i v případě rohovinových lišt pulců, mihulí ale 

také kousacích lišt např. bahníků, čtverzubců či vymřelé obratlovčích skupin -  konodontů a 

plakodermů. Jak ukazuje Obr. 21, rohovinové lišty vypadají jako splynulé jednotlivé zoubky. 

Modul splynutí či pevného spojení zubů však není unikátní jen pro ně, ale lze ho najít u 

překvapivého množství nepříbuzných skupin. Například u zobáku čtverzubce (Monotrete 

abei) se vrcholky prvních zubů spojí v trvalou lištu díky externímu dentinu, a k následné 

obnově dochází již jen u čtyř protáhlých středových zubů, které tak podporují primární lišty 

(Fraser a kol., 2011). U bahníků dochází k tvorbě desek v průběhu života postupným 

přirůstáním nových zubů na anterolaterální konec řad, a jejich následnému spojení 

s předešlými zuby dentinem (např. Ahlberg a kol., 2006). U plakodermů vznikali kousací 

desky dermální osifikací kolem zubů s dentinovým základem (Rücklin a kol., 2012).  

Podobnost rohovinových lišt mihulí s několikahrbolkovými, hypermineralizovanými 

konodontními elementy je stále diskutovaným tématem. Budeme-li totiž považovat 

konodonty a recentní kruhoústé za jednu vývojovou linii sesterskou k ostatním obratlovcům 

(Janvier, 2015), můžeme prohlásit lišty mihulí a konodontů za příbuzné struktury (Obr. 25) 

vycházející ze stejného základu, a to i navzdory sice laminárnímu, ale jinak převrácenému  
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přirůstání nových vrstev ke stávající struktuře. Kalcifikované vrstvy přirůstající ke 

konodontním elementům se totiž přikládají na jejich vnější stranu (viz kapitola Dosavadní 

poznatky, Obr. 5), což vedlo k diskuzím, zda se nejedná o tkáň totožnou se sklovinou (např. 

Donoghue, 1998). Tato hypotéza však z důvodů odlišné stavby tkání nebývá všeobecně 

přijímána (např. Turner a kol., 2010), ale názor, že tkáň těchto vrstev vznikala secernací 

nateriálu do mezibuněčných prostor, směrem k funkčnímu elementu, je jednotný (Murdock 

a kol., 2013; Müller a Hinz-Schallreuter, 1998; Turner a kol., 2010). Náhradní rohovinové 

vrstvy zoubků a lišt mihulí se tvoří ve vnitřní straně předchozího kužele, a jejich původ je 

čistě epidermální. Proto se naskýtá otázka, zda obě tyto struktury, na jejichž vývoji se 

v nemalé míře podílí epiteliální složka, nemohou pocházet ze stejného základu, který se 

v konodontním případě vydal cestou kalcifikace se secernací tkáně vně buňky, a v případě 

mihulí cestou keratinizace a ukládáním materiálu do buněk. Přestože homologizace 

konodontních elementů s kalcifikovanými zuby je právě kvůli odlišnému přirůstání i odlišné 

strukturalizace tkání dnes pomalu opouštěná (např. Turner a kol., 2010, Murdock a kol.,  

2013; Donoghue a Rücklin, 2014), hledání příbuzností a snaha o ujasnění původu těchto 

elementů a zoubků a lišt mihulí je stále aktuálním tématem (např. Donoghue, 1998; Janvier, 

2006; Goudemand a kol., 2011). 
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7. Závěr 

Má analýza rohovinových struktur v ústech mihulí, panaků a pulců ukázala jejich vzájemné 

podobnosti na několika úrovních. Tou základní je zajisté jejich histogeneze, která vychází 

z obecného procesu keratinizace živých epidermálních buněk, jež mění svůj tvar ještě před 

úplným zrohovatěním. Konečné struktury se tak liší nejen ve své finální morfogenezi, ale 

také v počtu a uspořádání těchto zrohovatělých buněk do povrchové vrstvy (unkuly), sloupců 

(pulčí zoubky) či do celistvých vrstev různé tloušťky (lišty pulců a mihulí).  

Na podobnost histologickou plynule navazuje podobnost vývojová. Přijmeme-li totiž 

fakt, že strukturou není pouze jedna buňka unkulu či zoubku, ale celý výběžek (tzv. celek) na 

kterém se nachází, vidíme náhle mezi unkuliformními papilami, zubními hřebeny a lištami 

pulců i mihulí mnohem více morfologických a vývojových podobností, než pouze u jedné 

unkuly a zoubku mihule.  

Nejzajímavější na strukturách s čistě epidermálním původem je zajisté přítomnost 

mezenchymatické papily, jejíž buňky kondenzují v oblasti vznikajících struktur v době před, 

nebo během zduření epidermis. Identickou situaci mezi epitelem a mezenchymem během 

vývoje pozorujeme také u kalcifikovaných zubů.  

Zajímavou podobnost jsem také nalezla na úrovni prostorové organizace 

rohovinových zoubků mihulí a pravých zubů, a to sice v podobě zanořeného epiteliálního 

pruhu propojujícího sousední zoubky u mihule potoční. V ústech čelistnatců je podobná 

struktura známa jako tzv. dentální lamina, která organizuje kalcifikované zuby do dentice a 

navíc se podílí na tvorbě zubů náhradních.  
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