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Abstrakt 

 

V mé bakalářské práci popisuji současně využívané techniky 3D zobrazování morfologických 

struktur hmyzu. Právě rentgenová mikrotomografie je v současnosti asi nejatraktivnější 

možností pro vizualizaci vnitřních struktur hmyzu, proto jí v práci věnuji více místa. Zahrnuji 

sem však i další inovativní techniky. Opomenuty nejsou ani metody tradiční, využívané 

hlavně v minulosti, které však svou důležitost ani v konkurenci nových metod neztrácejí. 

V první části jsou jednotlivé metody představeny z hlediska základního funkčního 

mechanismu, dále jsou popsány základní kroky tvorby 3D rekonstrukcí. Techniky jsou poté 

porovnávány mezi sebou podle možnosti využití na různé typy a velikosti vzorků, dále 

s ohledem na požadované konečné rozlišení vizualizace, časovou náročnost technik a jejich 

invazivitu. V poslední kapitole jsou představeny možnosti využití těchto inovativních metod 

v entomologii na základě dostupných studií. 

 

Klíčová slova: Insecta, morfologie, 3D vizualizace, SEM, CLSM, MRI, Micro-CT 

 

 

Abstract 

 

In my bachelor thesis I describe techniques currently used for 3D visualization 

of morphological structures of insects. Since X-ray microtomography is currently the most 

attractive option for visualizing internal insect structures, more space is dedicated to its 

description, but the work includes more innovative techniques. Traditional techniques used 

in the past decades are not neglected, since they do not lose their importance in the 

competition of new methods. In the first part the individual methods are presented in terms 

of their simplified functional mechanisms and the basic steps of creation of 3D 

reconstructions are described. Techniques are further compared in the text in terms of their 

usability on different types and sizes of samples, according to the desired final resolution 

of the visualization, the time required to complete the observation and final visualization and 

in terms of invasiveness of the techniques. The last chapter summarizes the possibilities 

of using these innovative methods in entomology based on available studies. 
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1. Úvod 

Na tomto místě se jistě jeví důležitým vymezit pojmy morfologie a anatomie. Podle 

Gupta (1994) se anatomie soustředí na detailní popisy struktur od makroskopické 

po molekulární úroveň organismu. Morfologie pak představuje to, co o těchto strukturách 

soudíme, definuje struktury z jejich anatomického, funkčního i evolučního hlediska. Anatomii 

proto lze vnímat jako podkategorii morfologie a v této práci se tedy budeme opírat jak o 

morfologické, tak i o anatomické studie. 

Dle některých autorů (Friedrich et al. 2014, Wipfler et al. 2016) mohla vzrůstající 

obliba systematiky založené na analýze molekulárních dat vést k úpadku studia morfologie. 

Scotland et al. (2003) dokonce tvrdí, že většina morfologické diverzity je již zmapovaná, 

a proto převládá v systematických studiích molekulární analýza. Jak však ukazují Deans et al. 

(2012), morfologie je stále primárním zdrojem dat v taxonomických studiích skupiny 

Arthropoda. Studium morfologie je již po dvě století základním nástrojem hmyzí systematiky 

(Faulwetter et al. 2013) a molekulární studie to patrně nezmění, například proto, že 

morfologické znaky jsou jediným zdrojem informací při nemožnosti zisku molekulárních dat 

(Wipfler et al. 2016) a přírodní výběr působí právě na morfologické znaky a bez znalosti 

jejich proměn v čase bychom tedy nemohli rekonstruovat evoluci skupiny (Beutel et al. 2009).  

Studium morfologie je však důležité nejenom z fylogenetického a systematického 

hlediska, ale i pro poznání vývoje a funkce jednotlivých struktur a způsobu, jímž pracují 

a navzájem se ovlivňují. 

Tradičními nástroji pro studium hmyzí morfologie a anatomie jsou tvorba 

histologických řezů, pitva a světelná mikroskopie (Wipfler et al. 2016). V posledních 

desetiletích se však možnosti morfologů rozrostly o celou řadu nových zobrazovacích technik 

(Friedrich et al. 2014). Výhodou některých takových moderních metod je jejich neinvazivnost 

(Faulwetter et al. 2013) a tedy možnosti studovat typový a vzácný materiál. Na základě metod, 

jako je magnetická rezonance, rentgenová mikrotomografie či konfokální laserová skenovací 

mikroskopie, lze vytvářet trojdimenzionální (3D) rekonstrukce skenovaného vzorku rychleji 

než tradičními metodami. 3D rekonstrukcemi můžeme ve vhodných počítačových 

programech otáčet a virtuálně je řezat pro zobrazení uspořádání vnitřních struktur (Betz et al. 

2007, Schawaroch a Li 2007, Hart et al. 2003). 

Ačkoli vývoj těchto inovativních metod výrazně urychlil zisk morfologických dat, 

jeho zpřístupňování vědecké veřejnosti poněkud vázne. Vzniká tak překážka pro ověřování 
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a reprodukci doposud vydaných studií, ale hlavně pro nové využití těchto morfologických dat 

(Davies et al. 2017). Vyřešit tento problém a sjednotit postupy pro zveřejňování 

morfologických datasetů je jistě velkým úkolem do budoucna. 

Cíle této bakalářské práce jsou představit a porovnat v současnosti dostupné techniky 

zobrazení hmyzí morfologie, shrnout možnosti vizualizace 3D struktur, tzn. tvorby 3D 

rekonstrukcí založených na datech získaných těmito moderními technikami, a dále představit 

přínos těchto moderních zobrazovacích metod v entomologii.  
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2. Metody 

K zobrazení povrchových struktur exoskeletu lze využít především mikrofotografii 

či skenovací elektronovou mikroskopii, pro studium vnitřní morfologie techniky jako je 

konfokální laserová skenovací mikroskopie, rentgenová mikrotomografie, magnetická 

rezonance, různé modifikace těchto technik či tradičně pitvu a tvorbu histologických řezů, 

které je možno barvit a prohlížet ve světelném či transmisním elektronovém mikroskopu 

(Betz et al. 2007, Wipfler et al. 2016). 

Jeden vzorek lze zkoumat více metodami a poté jejich výstupy zkombinovat, čímž 

můžeme dosáhnout většího rozlišení a informativnosti konečné rekonstrukce. Takový přístup 

se nazývá korelativní mikroskopie (Caplan et al. 2011). Výhodné je např. připravit vzorek 

typickou cestou na transmisní elektronovou mikroskopii, vč. barvení oxidem osmičelým, 

a nejprve získat datasety pomocí rentgenové mikrotomografie a světelné mikroskopie a pak 

teprve vzorek nařezat pro studium v transmisním elektronovém mikroskopu (Handschuh et al. 

2013). V současnosti dostupný software, např. Amira, umožňuje propojovat jednotlivé 

datasety a vytvářet kombinované vizualizace. Tato metoda však v entomologii zatím není 

využita, ačkoli výsledné vizualizace jsou velmi efektivní. 

 

V dalších podkapitolách se budeme zabývat technikami, na jejichž základě je možno 

vytvářet reprezentační obrazy trojrozměrného uspořádání hmyzích struktur.  

2.1. Mikrofotografie a focus stacking 

Mikrofotografie (v angličtině Photomicrography) je technika založená na zachycení 

fotografie vzorku skrze světelný mikroskop (Wayne 2014). Sadu fotografií stejného objektu 

s různými rovinami ostrosti lze pomocí vhodného software spojit v jeden obraz s vysokou 

hloubkou ostrosti, tomuto procesu se říká focus stacking (Friedrich et al. 2014). 

Mikrofotografie je ideální pro zobrazení vnější morfologie hmyzu, jeho zbarvení 

a sklerotizaci kutikuly a lze ji tak využít jako vhodné doplnění dat získaných dalšími 

technikami (např. Woller a Song 2017, obr. 1). Využívá se také jako dokumentace při popisu 

nových druhů a typového materiálu (např. McEvey a Schiffer 2015). 

Mezi programy dostupné pro zpracování mikrofotografií patří CombineZM (zdarma, 

např. Ballerio a Maruyama 2010), Helicon Focus (komerční, např. Leubner et al. 2016, 
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Kubiak et al. 2015) nebo Zerene Stacker (komerční, např. Woller a Song 2017). V současnosti 

jsou k dispozici mikroskopy, které jsou ovládané softwarem a produkují tyto složené ostré 

obrazy automaticky (Friedrich et al. 2014).  

2.2. Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronová mikroskopie (zkráceně SEM) je využívána entomology již 

od 70. let minulého století (Jefferson et al. 1970, Cornford et al. 1973). Vzorek je v komoře 

mikroskopu ostřelován paprskem primárních elektronů. Po zásahu emitují atomy vzorku 

sekundární elektrony s nižší energií a ty jsou zaznamenány detektorem (Denk a Horstmann 

2004). Tento princip umožňuje objekt pozorovat s velikou hloubkou ostrosti bez nutnosti 

skládání obrazů (jako je tomu u mikrofotografie) a výsledné zobrazení nám dává představu 

o trojrozměrném uspořádání povrchových struktur hmyzu (Betz et al. 2007). Jasnou 

nevýhodou je však nemožnost zachytit barvu či průhlednost kutikuly. 

Pro skenování musí být vzorky zbaveny povrchových nečistot, často se tak děje 

např. opláchnutím teplou vodou, detergentem či ultrazvukovým čištěním (např. Beutel a Haas 

1998, Akkari et al. 2013). Po vysušení je pak vzorek pokryt tenkou vrstvou vodivé látky – 

např. zlatem (Beutel a Haas 1998), platinou (Fabian et al. 2015) nebo platinou a paládiem 

(Akkari et al. 2013, Cheung et al. 2013). Často využívanou metodou je pozorování vzorku 

v zamrzlém stavu, čímž je možné dosáhnout vyššího výsledného rozlišení obrazu a minima 

Obr. 1: Zadečky samce a samice 
sarančete Melanoplus rotundipennis 
(Scudder, 1878) zachycené in copula. 
A, B: mikrofotografie, C, D: 3D 
rekonstrukce na základě micro-CT dat 
(Woller a Song 2017). 
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artefaktů (Beutel a Gorb 2006, 2008).  Pohl (2010) navrhl otáčivý držák na vzorky, který 

umožňuje skenování z dorzálního, laterálního i ventrálního pohledu. 

V následující části textu jsou popsány některé modifikace této metody. 

2.2.1. Rotational scanning electron microscopy 

Akkari et al. (2013) navrhli metodu, kterou později Cheung et al. (2013) pojmenovali 

rotační skenovací elektronová mikroskopie (zkráceně rSEM, z anglického rotational Scanning 

Electron Microscopy) a praktikovali ji na hmyz. 

Objekt se otáčí na speciálním vertikálním držáku (Obr. 2) a je skenován ve 20° 

intervalech, dokud se neotočí o celých 360°. Poté je za využití vhodného software sjednocen 

kontrast, pozadí, rozměry a zarovnání všech obrazů a tyto jsou spojeny do animace. Animace 

může být vložena do PDF souboru, kde lze s rekonstrukcí interaktivně otáčet. Výsledný obraz 

nám velice věrně demonstruje 3D uspořádání povrchových struktur objektu. 

2.2.2. Environmentální skenovací elektronová mikroskopie 

Environmentální skenovací elektronová mikroskopie (zkráceně ESEM) umožňuje 

skenovat i nepokovované a nevysušené vzorky v jejich původním stavu. Toho je dosaženo 

skenováním za zvýšeného tlaku plynu, kolem 1000 Pa (Füting 2003). Tato metoda předchází 

změnám vnější morfologie vzorku, které mohou nastat při jejich přípravě na standardní SEM 

(Kirk et al. 2009).  

Rozlišení této metody se nevyrovná klasické SEM, kde skenování probíhá ve vakuu. 

Nicméně skenování bez nutnosti pokovování vzorku činí metodu vhodnou pro zkoumání 

Obr. 2: Schéma zařízení v komoře SEM 
a postavení vzorku pro pořízení rSEM 
snímků. (Cheung et al. 2013). 
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typového i jiného vzácného materiálu (Friedrich et al. 2014). V ESEM komoře lze skenovat 

i živý hmyz. Danilatos a Posttle (1982) skenovali po omezenou dobu mravence v nasycené 

páře. Mravenec se přestal po nějaké době hýbat, po vyndání z komory ESEM se začal opět 

pohybovat. 

2.2.3. Serial Block-Face Scanning Electron Microscopy 

Serial Block-Face Scanning Electron Microscopy (zkráceně SBFSEM) je technika 

spojující ultra-mikrotomii s povrchovou analýzou SEM. V komoře SEM je pryskyřičný blok 

se vzorkem řezán a po každém řezu je zhotoven snímek nového povrchu (Denk a Horstmann 

2004). Existují zařízení s automatizovaným procesem řezání a skenování. Výhodou této 

techniky je vznik již zarovnaných datasetů, což velice usnadňuje následnou tvorbu 3D 

rekonstrukcí (Zankel et al. 2009). 

Skenování elektronovými paprsky může změkčovat médium, ve kterém je vzorek zalit, 

a přispívat tvorbě artefaktů. Je proto lepší používat tvrdší pryskyřice, jako je např. Durcupan 

či Araldit (Friedrich et al. 2014, Lipke et al. 2014, Büsse et al. 2016). Před zalitím do bloku 

jsou vzorky označeny v roztoku těžkých kovů, podobně jako u transmisní elektronové 

mikroskopie, což ve výsledku zvyšuje kontrast mezi strukturami s navázanými těžkými kovy 

a strukturami bez kovů (Denk a Horstmann 2004). Titze a Denk (2013) navrhli způsob pro 

pokovování pryskyřičného bloku se vzorkem přímo v komoře SEM, aby tak zabránili 

negativnímu nabíjení vzorku, což rozrušuje amplitudu signálu, zaostření a geometrii obrazu. 

Vzhledem k omezení velikosti vzorku rozměry nože mikrotomu a výslednému 

velikému rozlišení je tato metoda využívána pro studium ultrastruktury buněčných systémů, 

např. Büsse et al. (2016) ji využili ke studiu a tvorbě 3D rekonstrukce snovacích žláz 

snovatky rodu Embia Latreille, 1825 na buněčné úrovni. 

2.2.4. Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscopy 

Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscopy (zkráceně FIB/SEM) využívá dvou 

paprsků, elektronového a iontového, orientovaných pod úhlem 52° a zaměřených na stejné 

místo vzorku. Iontový paprsek selektivně odřezává části vzorku a odhalené povrchy jsou poté 

naskenovány za pomoci elektronů (di Giulio et al. 2012). 
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Tato metoda byla využita např. pro studium funkční anatomie výbušného obranného 

systému prskavců (di Giulio et al. 2015) nebo funkční morfologie sensil krasce ohňového 

(uila acuminata (De Geer, 1774)) (Schmitz et al. 2007, obr. 3).  

2.3. Histologické řezy a světelná mikroskopie 

Jak již bylo zmíněno, pro zobrazení vnitřních struktur hmyzu lze využít tvorby 

histologických řezů a jejich pozorování pomocí světelného mikroskopu. Příprava vzorku 

zahrnuje zalévání do vhodných médií, jejich řezání a případné barvení. 

Mezi nejčastější média patří parafín (např. di Giulio et al. 2015). Ten je ovšem 

relativně měkký, nedovoluje tedy zhotovovat řezy tenčí než 7 µm a na studium 

sklerotizovaného hmyzu je nevhodný, neboť tak mohou vznikat nepřesnosti a deformace 

(Friedrich a Beutel 2008a). Proto se využívají tvrdší média, např. pryskyřice využívané 

k přípravě řezů na transmisní elektronovou mikroskopii, které dovolují tvorbu daleko tenčích 

řezů a zabraňují ztrátám informací (Pernstich et al. 2003). Takovými médii jsou například 

Araldit (např. Beutel a Friedrich 2008b, Beutel et al. 2008), Historesin (např. Beutel a Haas 

1998), nebo Epon-Araldit (např. Dallai et al. 2012). Tloušťka řezů za použití těchto medií 

se pohybuje kolem 1 až 3 µm. 

Nespornou výhodou histologie je možnost řezy obarvit pro rozlišení kutikuly, nervové 

tkáně či svalů (Friedrich a Beutel 2008a). Existují různé protokoly, např. barvení 

methylenovou modří a kyselinou fuchsinovou (Beutel et al. 2010), toluidinovou modří 

a pyroninem G (Fabian et al. 2015) či hematoxylinem a eosinem (di Giulio et al. 2015). 

Obr. 3: A-D: SEM snímky 
infračervené sensily postupně 
otevřené zaměřeným iontovým 
paprskem (FIB/SEM). Il = střední 
vrstva, Lm = lamelový plášť, pc 
= tlaková komora, wa = vosková 
žláza (Schmitz et al. 2007). 
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Na základě histologických řezů nafocených či překreslených z mikroskopu lze 

vytvářet 3D rekonstrukce (Obr. 4) vnitřních struktur hmyzu (např. Beutel a Hass 1998, Fabian 

et al. 2015). Tato metoda se jeví jako zdlouhavá, v současnosti však existují zařízení 

pro poloautomatické focení řezů (Friedrich et al. 2014). Díky rozlišení tkání barvením 

a relativní nenáročnosti na potřebnou techniku zaujímá tato metoda důležité místo 

v současných morfologických studiích i přes vzrůstající oblibu neinvazivní rentgenové 

mikrotomografie. 

2.4. Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronová mikroskopie (zkráceně TEM) dosahuje ze všech 

zobrazovacích technik nejlepšího rozlišení kolem jednoho nanometru (Betz et al. 2007). 

Je založená na detekci paprsku elektronů procházejícího vzorkem. Tato technika je 

v entomologii využívána výjimečně, je určena hlavně ke studiu struktur na tkáňové a buněčné 

úrovni (Friedrich et al. 2014). Cardona et al. (2010) ji využili k naskenování mozku octomilky 

obecné (Drosophila melanogaster Meigen, 1830) a vytvoření 3D rekonstrukcí jeho struktur 

(Obr. 5). 

Obr. 4: 3D rekonstrukce struktur hlavy 
larvy sněžnice Caurinus dectes Russell, 
1979 (Fabian et al. 2015, Electronic 
Supplement File). 
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2.5. Konfokální laserová skenovací mikroskopie 

Konfokální laserová skenovací mikroskopie (zkráceně CLSM, z anglického confocal 

laser scanning microscopy) je metoda využívaná v biologii od 80. let minulého století. 

V současné době používá monochromatické lasery (Klaus a Schawaroch 2006) k excitaci 

fluorescenčních molekul ve vzorku. Emitované světlo prochází filtry, které propouštějí pouze 

záření určitých vlnových délek. Před detektorem emitovaného světla se nachází tzv. pinhole, 

otvor, který odstíní paprsky vycházející z těch míst vzorku, která se nenacházejí v právě 

zaostřené rovině (Schawaroch et al. 2005). 

Pro skenování celého vzorku je potřeba, aby byl malých rozměrů, protože hlubší 

vrstvy větších vzorků lze těžko vizualizovat (Friedrich a Beutel 2008a), a byl průsvitný, což 

umožní paprskům prostoupit hlouběji do vzorku (Klaus a Schawaroch 2006). To je problém 

u silně pigmentovaného hmyzu. Existuje proto celá řada protokolů pro odbarvení vzorku před 

skenováním, např. roztokem benzyl benzoátu a benzyl alkoholu (Zucker et al. 2006), 

peroxidem vodíku (Stüben a Linsenmair 2008, Stöcki a Heinze 2015) či kombinací působení 

peroxidu vodíku a methylsalycilátu (Smolla et al. 2014). 

Vzorek je umístěný v kapce ethanolu či glycerinu (Friedrich a Beutel 2008a) 

na podložním skle a je naskenován v několika rovinách zaostření (Schawaroch et al. 2007). 

Obr. 5: Rekonstrukce struktur mozku octomilky obecné (Drosophila melanogaster). A,D: 
vybrané řezy ventrální nervovou páskou, B,C,E,F: 3D rekonstrukce struktur ventrální 
nervové pásky (Cardona et al. 2010, upraveno). 
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Vzniklý dataset pak lze využit k vytvoření 3D rekonstrukce vzorku. Výhodou metody 

je možnost vizualizace vnější i vnitřní morfologie vzorku ze všech stran, ačkoli jednotlivé 

obrazy byly pořízeny pouze z jednoho úhlu pohledu (Michels 2007). 

Pro zobrazení hmyzí kutikuly či některých měkkých tkání (např. svalů, Beutel et al. 

2014) lze využít jejich autofluorescence (Zill et al. 2000, Michels et al. 2007, Deans et al. 

2012). Stejně tak lze využít autofluorescence některých látek pro zjištění jejich přítomnosti 

v kutikule, např. resilinu (Michels a Gorb 2012). Willkommen et al. (2015) využili 

autofluorescence kutikuly a resilinu při studiu funkční morfologie genitálií šidélka většího 

(Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)) (Obr. 6). Po obarvení vzorku eosinem Y lze rozlišit 

sklerotizované tkáně a membránové struktury kutikuly. Sklerotizované části se obarví více, 

zatímco membránové méně (Lee et al. 2009). 

2.6. Light sheet fluorescence microscopy 

Light sheet fluorescence microscopy (zkráceně LSFM) je metoda velice málo 

využívaná v entomologii a to sice k mapování embryonálního vývoje, např. octomilky obecné 

(Drosophila melanogaster). Vzorek je z boku excitován horizontálním 1 µm tenkým 

paprskem laseru. Emitované světlo je pak zachyceno detektorem kolmým k rovině laserového 

paprsku. 3D rekonstrukce je možno vytvořit ze snímků pořízených posouváním vzorku přes 

osvětlenou rovinu (Keller et al. 2010). 

 

Obr. 6: Distální část zadečku samce šidélka 
většího (Ischnura elegans) zobrazená 
spojením obrazů získaných využitím 
excitačních laserů o různých vlnových 
délkách. Struktury s vyšším obsahem resilinu 
se zobrazují modře (Willkommen et al. 2015, 
upraveno). 
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2.7. Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance (zkráceně MRI, z anglického Magnetic Resonance Imaging) 

využívá silného magnetického pole, pomocí kterého mapuje přítomnost jader určitého 

chemického prvku ve vzorku (nejčastěji vodíku). V biologii je využívána Magnetic 

Resonance Microscopy (MRM), která je zaměřená na menší vzorky (Hallock 2008) 

a dosahuje vyššího rozlišení (Hart et al. 2003). Výsledné informace jsou využity k vizualizaci 

vnitřního uspořádání objektu (Sutton et al. 2014), a to k tvorbě 2D a 3D rekonstrukcí (Obr. 7) 

ve vhodném software, kde lze objekt i virtuálně řezat (Hart et al. 2003). 

2.8. Rentgenová mikrotomografie 

Rentgenová tomografie je v medicíně využívána již od 70. let minulého století 

(Ter-Pogossian 1976) a tehdy dosahovala rozlišení přibližně 1 mm (Kalender 2006 v Betz et 

al. 2007). Rentgenová mikrotomografie (zkráceně X-ray Micro-CT, z anglického X-Ray 

Micro-Computed Tomography) byla původně vynalezena pro technické a materiální studie 

(Sutton 2008), v entomologii byla použita poprvé v roce 2002 (Hörnschemeyer et al. 2002). 

Rentgenová mikrotomografie v kombinaci s počítačovou 3D rekonstrukcí výrazně 

urychlila zisk kvalitních morfologických dat, neboť sken trvá od několika vteřin po pár hodin 

a vzniklý dataset je již zarovnaný, což výrazně usnadňuje tvorbu rekonstrukcí (Wipfler et al. 

2016). Micro-CT je neinvazivní technika, proto se dá snadno využít při zkoumání typového 

a vzácného materiálu či fosilií (Beutel a Kristensen 2012). 

Rentgenové záření, na kterém je tato technika založena, má vlnovou délku tisíckrát 

kratší než viditelné světlo, lze ho tedy využít k vizualizaci struktur s daleko větším rozlišením. 

Obr. 7: Nahoře řez a vpravo 3D rekonstrukce těla 
octomilky obecné (Drosophila melanogaster) 
(Meme et al. 2013, upraveno). 
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Na rozdíl od viditelného světla má také rentgenové záření vysokou hloubku penetrace objektu, 

s hmotou příliš neinteraguje a prochází tak objektem přímo (Betz et al. 2007). 

Objekt může být zkoumán ve vysušeném stavu, dosahovaném nejčastěji metodou 

kritického bodu, ta se nejvíce uplatňuje v případě, že vzorek není možné obarvit. Vzorky, 

které nelze vysušit, můžeme skenovat v malé nádobce naplněné vodou, alkoholem 

či glycerinem. Objekt lze také zalít do pryskyřice, např. Aralditu, či do kanadského balzámu 

(Deans et al. 2012, Friedrich et al. 2014). 

V přístroji se vzorek otáčí kolem své podélné osy pro zisk maximálního rozlišení 

výsledné vizualizace (Friedrich et al. 2014), zatímco jsou pořizovány rentgenové snímky 

z různých úhlů pohledu. Může být naskenován ze 180°, což stačí pro vytvoření kompletní 3D 

rekonstrukce, neboť rentgenové paprsky procházejí celým vzorkem (např. Kubiak et al. 2015), 

nebo z kompletních 360° (např. Faulwetter et al. 2013). Pro každou vrstvu vzorku je poté 

sestaven tzv. sinogram, jenž představuje všechny projekce vzorku v dané rovině. Dále je za 

využití algoritmů pro filtrovanou zpětnou projekci sestavena sada tomogramů neboli 

vodorovných řezů objektem. Z dat získaných skenem lze vytvořit tomografický dataset 

skládající se z voxelů (trojrozměrných pixelů) a pomocí vhodného software lze vzorek 

vizualizovat (Betz et al. 2007) (Obr. 8). 

 

Pro studium pomocí Micro-CT existují dva typy vybavení. Komerční stolní Micro-CT 

skenery, kde je zdrojem záření rentgenová lampa (též rentgenka), a skenery využívající jako 

Obr. 8: Proces vzniku rekon-
strukce jednoho tomogramu 
neboli řezu skenovaným ob-
jektem. (Sutton et al. 2014, 
upraveno). 
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zdroj rentgenového záření urychlovače částic (Sutton et al. 2014). Laboratorní MicroCT 

skenery využívají polychromatické zdroje rentgenového záření, což snižuje jejich přesnost 

a vytváří artefakty. Naproti tomu urychlovače částic (synchrotrony) poskytují 

monochromatický zdroj záření a detektory pro vysoké rozlišení a jas obrazu (Sutton 2008).  

2.8.1. Konvenční rentgenová mikrotomografie  

Jak již bylo řečeno, zdrojem rentgenového záření ve stolních skenerech je rentgenka. 

Z wolframové katody se zde po zahřátí elektrickým proudem uvolňují elektrony, díky rozdílu 

v potenciálu mezi anodou a katodou jsou urychleny a dopadají na kovový terč, čímž dochází 

k produkci rentgenového záření (Sutton et al. 2014). 

Takto vzniklé rentgenové záření tvoří dvě složky, tzv. charakteristické rentgenové 

záření a brzdné rentgenové záření (označované v zahraniční literatuře jako bremsstrahlung).  

K uvolnění charakteristického rentgenového záření dochází, když dopadající elektrony letící 

dostatečnou rychlostí uvolní elektrony z vnitřních energetických hladin atomu anody a volné 

místo pak obsadí elektrony z vyšších energetických hladin. Brzdné rentgenové záření vzniká 

zpomalením elektronů silným elektrickým polem atomového jádra a uvolněním ztracené 

energie (Betz et al. 2007, Sutton et al. 2014). 

Po průchodu vzorkem je rentgenové záření přeměněno scintilátorem na viditelné 

světlo, které prochází reléovou čočkou a je zachyceno detektorem (Van de Kamp et al. 2013) 

(Obr. 9). Stolní Micro-CT skenery pracují s tzv. absorpčním kontrastem. Detekovány jsou 

rentgenové paprsky oslabené po průchodu vzorkem. Je tedy lepší skenovat vzorek skládající 

se z více materiálů s velkým rozdílem v absorpčním koeficientu (Betz et al. 2007). Tato 

metoda je však pro zobrazení měkkých tkání organismu neefektivní, neboť rozdíly v absorpci 

rentgenového záření nejsou mezi jednotlivými tkáněmi nijak velké (Socha et al. 2007). 

Většího kontrastu dosáhneme obarvením vzorku iodinem a kyselinou 

fosfowolframovou (PTA), což zvětšuje schopnost určitých tkání absorbovat rentgenové záření 

(Faulwetter et al. 2013). Iodin zvýrazní chitinózní a měkké tkáně, po fixaci v Bouinově 

roztoku jsou velice dobře viditelné svaly a PTA pak umožňuje rozeznávat jednotlivé 

senzorické a krevní buňky a svalová vlákna (Metscher 2009). Vzorky připravené pro TEM 

obarvením oxidem osmičelým lze také využít pro Micro-CT, oblasti měkkých tkání se poté 

jeví světlejší (Betz et al. 2007, Friedrich et al. 2014). Avšak stále zatím nelze na základě 

MicroCT rozlišit např. mezi svalem a pojivovou tkání (Li et al. 2011). 
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Zvýšení kontrastu mezi vzorkem a jeho okolím lze dosáhnout vysušením vzorku 

metodou kritického bodu (Deans et al. 2012). Vysušením vzorku se také zabrání jeho 

vysoušení během skenu, čímž by mohlo dojít ke vzniku artefaktů. Pokud vzorek nelze vysušit, 

je nejlepší ho studovat v nádobce naplněné tekutinou (Betz et al. 2007, Friedrich et al. 2014). 

2.8.2. Synchrotronová mikrotomografie 

Synchrotronová mikrotomografie (zkráceně SR-Micro-CT, z anglického Synchrotron 

Radiation Micro-CT) využívá záření, které je podobné brzdnému rentgenovému záření 

a vzniká přímým zrychlením elektronů v elektromagnetickém poli synchrotronu. Zrychlené 

elektrony jsou vpuštěny do tzv. storage ring, kde je jejich přímá trajektorie pomocí ohýbacích 

magnetů změněna na cirkulární. Při odklonění elektronu magnetem dojde k uvolnění 

synchrotronního záření tvořeného širokým spektrem elektromagnetického vlnění. To prochází 

tunelem, tzv. beamline, a řadou optických zařízení, která kontrolují energii rentgenového 

záření a vytvářejí monochromatický paprsek. Ten poté prochází vzorkem a scintilátorem 

a je zachycen detektorem (Betz et al. 2007, Sutton et al. 2014) (Obr. 10). 

Obr. 9: Ilustrace základního 
skenovacího zařízení (Sutton et 
al. 2014, upraveno). 
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Nejvyužívanější technikou pro rozlišení mezi vzorkem a médiem a mezi jednotlivými 

tkáněmi je v synchrotronovém skeneru fázový kontrast. Urychlovač totiž poskytuje 

homogenní rentgenový paprsek s prostorovou koherencí, tedy se stejnou fází, frekvencí 

a směrem kmitání vln. Rentgenové paprsky jsou po průchodu vzorkem nejen oslabeny, ale 

je změněna i fáze jejich vln, tento rozdíl je poté zachycen detektorem. Ve výsledné vizualizaci 

pozorujeme černobílé linie ohraničující jednotlivé tkáně a struktury. Tato technika 

je dostatečná k rozlišení kutikulárních struktur a stupně jejich sklerotizace a měkkých tkání, 

jako jsou svaly či nervová tkáň včetně mozku (Betz et al. 2007, Deans et al. 2012). 

3. Tvorba trojrozměrných rekonstrukcí 

Nástrojem pro zobrazování trojrozměrného (3D) uspořádání struktur je tomografie. 

Tomografický dataset je složen ze série dvojrozměrných obrazů reprezentujících paralelní 

řezy vzorkem a může být studován přímo či posloužit jako podklad pro tvorbu 3D 

rekonstrukcí (Sutton 2008). Virtuálními 3D rekonstrukcemi lze libovolně otáčet a virtuálně je 

řezat pro lepší představu o uspořádání vnitřních struktur vzorku (Betz et al. 2007). 

První počítačové 3D rekonstrukce hmyzu se objevily na konci 90. let minulého století 

a byly založené na obarvených histologických řezech a jejich ručním překreslování. Kresby 

byly naskenovány a za použití tehdy dostupného software použity k vytvoření 3D 

Obr. 10: Schéma synchrotronového 
zdroje záření (van De Kamp et al. 2013, 
upraveno). 
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rekonstrukce (Beutel a Haas 1998).  Později překreslování nahradilo fotografování řezů, 

nicméně mikrotomové řezy je po digitalizaci stále potřeba zarovnat (Friedrich a Beutel 2008a). 

Tvorba takovýchto rekonstrukcí je však časově náročná a proto ustupuje novým technikám 

jako je např. rentgenová mikrotomografie. 

Haug et al. (2009) navrhli postup pro zdokumentování 3D uspořádání struktur pomocí 

světelné mikroskopie. Vzorek je v mikroskopu proostřován odshora dolů a v každé rovině 

zaostření je vyfotografován. Jednotlivé snímky jsou poté spojeny v jeden s velkou hloubkou 

ostrosti metodou zvanou focus stacking (viz kap. 2.1). Výslednou rekonstrukci lze využít 

k vytvoření anaglyfů, stereo obrazů (umožňují vnímat obraz prostorově) či videí. Výhodou 

tohoto postupu je jeho neinvazivnost, kdy lze zdokumentovat neporušené vzorky předtím, než 

na ně využijeme některou invazivní metodu. 

V současnosti se k tvorbě 3D rekonstrukcí standardně využívají hlavně datasety 

získané pomocí histologie a světlené mikroskopie, Micro-CT a CLSM, ale lze využít i další 

techniky jako MRI, TEM či SBFSEM. Data pořízená pomocí Micro-CT, SBFSEM či CLSM 

jsou již zarovnaná a lze je rovnou použít pro tvorbu 3D rekonstrukcí (Friedrich et al. 2014). 

Ostatní datasety je potřeba zarovnat s využitím vhodného software, např. Amira (např. Fabian 

et al. 2015), AutoAligner (Friedrich a Beutel 2008b). 

Na základě zarovnaných datasetů lze vytvořit 3D rekonstrukce dvojím způsobem. 

Prvním je tzv. volume rendering (Obr. 11), zobrazující informace o 3D rozložení vnějších 

i vnitřních struktur vzorku (Deans et al. 2012). Data jsou zobrazena připsáním určité hodnoty 

barvy a průsvitnosti každému bodu datasetu, kterému se říká voxel (Faulwetter et al. 2013). 

Druhým způsobem je tvorba povrchových rekonstrukcí, tzv. surface objects (Deans et 

al. 2012). Tato metoda sice poskytuje informace pouze o povrchu vybraných struktur, 

nicméně lze pomocí ní vytvářet zjednodušené interaktivní 3D modely či animace vhodné 

ke studiu uspořádání struktur či např. funkční morfologie. Po jejich uložení ve vhodném 

Obr. 11: Volume rendering. a: 
Tomografický dataset složený ze 
čtyř tomogramů, b: Zarovnaná 
sada tomogramů, c: 3D zobrazení 
datasetu, jednotlivé pixely jsou 
převedeny na trojrozměrné voxely 
se stejným středem (Sutton et al. 
2014). 

 



17 

 

formátu mohou být vloženy do PDF souboru pro použití ve vědeckých publikacích či 

prezentacích (Obr. 12). V programu Adobe Acrobat Reader lze tyto rekonstrukce otevřít 

a interaktivně jimi otáčet, volit, které struktury mají být zobrazeny a rekonstrukce také řezat 

v různých směrech (Friedrich et al. 2014, Van de Kamp et al. 2014, Fabian et al. 2015).  

Pro tvorbu detailnějších 3D rekonstrukcí můžeme dataset segmentovat na části, které 

nás zajímají. Struktury, které chceme modelovat, na každém tomogramu ručně označíme 

dvojrozměrným vektorem. Takto označené struktury pak lze za využití vhodného software 

označit polygonovou sítí a vytvořit jejich 3D rekonstrukci. Některé programy tyto 

rekonstrukce vytvářejí poloautomaticky. Vyžadují ruční obtažení struktur, ale 3D rekonstrukci 

již vytvoří automaticky, např.  komerční Amira, Imaris, VGStudio MAX či volně dostupný 

Reconstruct. Programy jako Maya (komerční) a starší software společnosti Alias|Wavefront 

umožňují pouze ruční modelování 3D rekonstrukcí (Friedrich a Beutel 2008a, Sutton 2008, 

Friedrich et al. 2013, Van de Kamp 2014) (Obr. 13). 

Obr. 12: Schéma vzniku 3D animace (Van de Kamp et al. 2014, upraveno). 
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4. Porovnání vybraných metod 

 Jak již bylo zmíněno výše, mikrofotografie a SEM jsou metody využívané 

pro zobrazení vnější morfologie hmyzu, ačkoli existují různé modifikace SEM umožňující 

vizualizaci vnitřních struktur. Výstupem obou technik jsou obrazy s vysokou hloubkou 

ostrosti, podstatně vyššího rozlišení však dosahuje SEM, vzhledem k omezením světelné 

mikroskopie využívané při mikrofotografii. Další výhodou SEM je vizualizace objektu 

s velkou hloubkou ostrosti bez nutnosti skládání obrazů (Betz et al. 2007) a možnost 

vytvoření 3D rekonstrukce spojením obrazů objektu pořízených z různých úhlů v animaci či 

video (rSEM, Cheung et al. 2013). Naproti tomu nespornou výhodou mikrofotografie je její 

schopnost zobrazit zbarvení, sklerotizaci i průsvitnost kutikuly. 

 SEM je metodou invazivní, neboť materiál je na skenování potřeba připravit a nakonec 

pokrýt vrstvou vodivého kovu. Nelze ji tedy využít na vzácný či typový materiál, který je 

potřeba zachovat nedotčený. Tuto nevýhodu lze obejít využitím techniky ESEM, která však 

nedosahuje rozlišení klasického SEM (Friedrich et al. 2014). 

 Jednou z modifikací klasického SEM je SBFSEM, metoda poskytující podobně jako 

TEM vysoké rozlišení (kolem 10 nm, např. Denk a Horstmann 2004, Lipke et al. 2014) 

umožňující vizualizovat jednotlivé buňky a organely (Büsse et al. 2016). Výhodou oproti 

TEM je rychlejší tvorba 3D rekonstrukcí, neboť rekonstruovaný dataset je již zarovnaný 

a jeho pořízení již může probíhat i automatizovaně (Zankel et al. 2009). Maximální velikost 

Obr. 13: Povrchová rekonstrukce. a: 
Tomogram, b: Tomogram s označenými 
strukturami, c: Označené struktury 
převedené ve vektorové objekty, d: 
Povrchový model (polygonová síť) 
vytvořený pomocí algoritmu na základě 
jednotlivých linií z několika tomogramů 
(Sutton et al. 2014). 
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vzorku je zde však omezena vzhledem k velikosti nože mikrotomu v komoře SEM a na rozdíl 

od TEM tato metoda nedokáže zobrazit ultrastrukturu organel (Büsse et al. 2016). 

SBFSEM ani další metoda založená na skenovací elektronové mikroskopii, FIB/SEM, 

nejsou v entomologii zatím příliš využívány, patrně pro svou technickou náročnost a pro 

omezení velikosti vzorku, kdy se hodí spíše ke studiu malých struktur na tkáňové a menší 

úrovni. Obě techniky jsou také z principu invazivní. 

 Klasickými metodami pro studium vnitřní morfologie hmyzu je pitva a tvorba 

histologických řezů a jejich pozorování ve světelném mikroskopu, popřípadě v transmisním 

elektronovém mikroskopu po patřičné přípravě vzorků. 

 Pitva je nástrojem stále nepřekonaným, neboť je potřeba se ve vizualizovaných 

strukturách orientovat a rozeznávat jednotlivé typy tkání (Simonsen a Kitching 2014). Pitvat 

však lze úspěšně pouze vzorky nejméně 2 mm velké, neboť drobné struktury můžou být 

snadno přehlédnuty (Büsse et al. 2016). Tvorba histologických preparátu je nenahraditelná 

z obdobných důvodů jako pitva, navíc poskytuje detailnější informace o vnitřní organizaci 

tkání. Histologické řezy lze obarvit za využití velkého množství protokolů, a odlišit tak tkáně 

různých vlastností a zobrazit jasněji jejich strukturu. Na základě histologických řezů lze 

vytvořit i trojrozměrné vizualizace hmyzích struktur. Právě schopnost jednoznačně rozlišit 

jednotlivé tkáně a nenáročnost na potřebné vybavení činí metodu stále oblíbenou 

v morfologických studiích. Avšak i zde, stejně jako u pitvy, může dojít k deformacím či 

zničení struktur (Büsse et al. 2016). Proces digitalizace řezů a jejich zarovnání je navíc 

poměrně zdlouhavý v porovnání s jinými metodami.  

 Nevýhodou těchto klasických metod je jejich invazivnost a ve výsledku zničení 

vstupního materiálu a tedy nemožnost jejich použití na vzácný či typový materiál a také 

možnost vzniku deformací a ztráty informací o daných strukturách. U inovativních 

zobrazovacích technik je tak právě neinvazivnost a zachování materiálu velice důležitým 

kritériem. 

 CLSM lze za splnění určitých podmínek považovat za metodu neinvazivní, a to sice 

pokud je vzorek dostatečně průsvitný či průhledný a dostatečně malý či plochý, což umožní 

co nejhlubší penetraci laserovým paprskem. V tomto případě lze využít autofluorescence 

hmyzí kutikuly a vytvářet na základě již zarovnaného datasetu 3D rekonstrukce (Klaus 

a Schawaroch 2006). U větších neprůsvitných vzorků pak lze autofluorescence kutikuly 

využít k zobrazení povrchu hmyzího těla (Zill et al. 2000) i odhadu jeho chemického složení, 

např. zjištění přítomnosti resilinu (např. Willkommen et al. 2015). Pro studium vnitřních 

struktur neprůsvitného hmyzu je potřeba vzorek nejprve odbarvit, posléze lze označit 
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fluorescenční látkou. Podobně i pro LSFM je potřeba, aby byl vzorek průsvitný, odbarvený či 

poté označený fluoroforem. Velikost vzorku je zde omezena dostupným vybavením 

na několik milimetrů (Wipfler et al. 2016). Výhodou obou technik je možnost vizualizace 

vzorku ze všech stran i přesto, že je naskenován pouze z jednoho pohledu. 

Dalšími technikami, které lze považovat za neinvazivní, jsou MRI a CT. CT a MRI 

skenery určené pro lékařská zařízení poskytují nejvyšší rozlišení kolem 500 µm. Pro práci 

s organismy a fosiliemi je toto rozlišení nedostatečné (Hart et al. 2003, Haug et al. 2009), 

nicméně jsou vhodné pro makroskopické studie, např. využití CT skenerů pro studie hnízd 

a termitišť (např. Greco et al. 2005, 2006, Perna et al. 2008). 

 MRM je již technika zaměřená na menší vzorky (Hallock 2008) poskytující rozlišení 

až 10 µm (Schilling et al. 2012). Vzhledem ke své neinvazivnosti je technika velice dobře 

využitelná k in vivo studiím. Rozlišuje velice dobře mezi tkáněmi a dutinami vyplněnými 

tekutinou či vzduchem a lze tak pozorovat dýchání, cirkulaci hemolymfy i peristaltiku střev 

hmyzu (Hallock 2008). Nevýhodou při těchto pozorováních však může být právě pohyb 

obsahu orgánových soustav, který způsobuje rozostření ve výsledných vizualizacích (Hart et 

al. 2003). MRI ani MRM ale nedosahují rozlišení ostatních metod (Michaelis 2005). 

Obdobně i Micro-CT je technika rentgenové tomografie zaměřená na menší vzorky 

a dosahující rozlišení až pod 1 µm. Stolní skenery detekují především míru absorpce 

rentgenového záření skenovaným materiálem. Protože však jednotlivé tkáně hmyzího těla 

vykazují jen malé rozdíly v tomto absorpčním koeficientu lze je v běžném CT skeneru těžko 

odlišit.  

Lepšího rozlišení mezi tkáněmi dosahuje SR-Micro-CT, kde využití fázového 

kontrastu umožňuje částečná prostorová koherence rentgenového paprsku. Synchrotron také 

poskytuje paralelní paprsek (ne kuželovitý, který umožňuje ve stolních CT skenerech 

dosáhnout zvětšení objektu zmenšením vzdálenosti mezi zdrojem záření a vzorkem) a proto je 

zvětšování umožněno pouze optikou (scintilátory a čočky). Paralelní paprsek také limituje 

velikost vzorku, neboť průměr zorného pole je stejný jako průměr paprsku, největší paprsky 

mají do 60 mm v průměru (Sutton et al. 2014). 

Tvorba 3D rekonstrukcí vnitřních struktur hmyzu na základě již zarovnaného datasetu 

Micro-CT i SR-Micro-CT probíhá oproti histologickým metodám rychle. Vzhledem ke své 

neinvazivnoti je také tato metoda vhodná ke studiu vzácného a typového materiálu, včetně 

fosilií. 

V tabulce 1 vidíme jednotlivé metody lišící se nejen rozlišením, ale také dobou 

potřebnou pro přípravu vzorku, samotný sken a následnou analýzu výstupních dat, a velikostí 
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vzorku, tzn. maximální velkostí vzorku možnou pro jeho studium za využití dané metody. 

Tyto rozdíly je potřeba si uvědomovat při výběru metody, která je pro daný typ studie 

nejvhodnější. 

Tab. 1: Srovnání jednotlivých zobrazovacích metod (Wipfler et al. 2016, Friedrich et al. 2014, 
upraveno). 
 

5. Využití metod v entomologii 

V této kapitole jsou představeny příklady využití zobrazovacích metod v entomologii. 

Na jejich základě lze ukázat k jakým typům studií a s jakými výsledky lze jednotlivé metody 

využít. 

Metoda 

Maximální rozlišení 

kolem Velikost objektu Časová náročnost 

Histologie 1 µm 

až 10 cm, řezy 50 – 

0,5 µm, záleží na 

použité pryskyřici a 

mikrotomu 

Časové náročné 

Mikrofotografie 1 µm až 10 cm Rychlé 

SEM 1 nm 

Menší než 10 cm 

(limitováno velikostí 

komory a nosiče 

vzorku) 

Rychlé 

SBFSEM 
1 nm v osách x a y 

15 nm v ose z 

Ve všech rozměrech 

menší než 1 mm 
Rychlejší než TEM 

FIB/SEM 
1 nm v osách x a y 

10 nm v ose Z 
Max. několik mm 

Pomalejší než SEM, ale 

rychlejší něž SBFSEM 

TEM 1 nm 
Řezy tenké kolem 

70 nm 
Velmi časově náročné 

CLSM 400 nm 

Alespoň v jednom 

rozměru menší než 3 

mm 

Rychlé 

LSFM 400 nm několik mm v průměru Rychlé 

MRM 15-100 µm Až 10 cm Rychlé 

Micro-CT 500 nm 
Průměr 0,5 až 50 mm, 

záleží na vybavení 
Rychlé 
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5.1. Systematické studie 

Stejně jako tradiční i inovativní zobrazovací techniky nalezly uplatnění ve studiu 

hmyzí systematiky. Využívány jsou k vizualizaci znaků a jejich srovnávání mezi druhy 

a skupinami a vyvozování fylogenetických hypotéz. SEM je často využívaná pro zobrazení 

nejmenších detailů na tělech hmyzu, jako jsou např. adhezivní polštářky na končetinových 

přívěscích (Beutel a Gorb 2006, Betuel a Gorb 2008, Büscher a Grob 2017).  3D rekonstrukce 

vytvářené ze sérií histologických řezů (Beutel a Haas 1998, Beutel a Friedrich 2008, Fabian et 

al. 2015) jsou většinou nahrazeny těmi tvořenými na základě Micro-CT a SR-Micro-CT skenů. 

Mezi často zkoumané struktury patří hlavy hmyzu (např. Hörnschemeyer et al. 2002, Beutel 

et al. 2008, Beutel et al. 2010, Wipfler et al. 2012, Friedrich et al. 2013, Blanke et al. 2014, 

Kubiak et al. 2015), hruď (Friedrich a Beutel 2007, 2010a, 2010b, Leubner et al. 2016), či 

genitálie (Simonsen a Kitching 2014). Těmito technikami lze studovat i fosilie a hledat 

struktury umožňující zařazení z hlediska fylogeneze (Lak et al. 2009, Pohl et al. 2010). 

Knauthe et al. (2016) využili pro tvorbu 3D rekonstrukce techniku SBFSEM, díky níž 

dosáhli velikého rozlišení a mohli tak vizualizovat extrémně miniaturizovanou hlavu řasníka 

Stylops ater Reichert, 1914. 

5.2. Studium fosilií 

Vnitřní struktury neprůsvitných fosilií mohly být dříve studovány pouze invazivní 

cestou. K odhalení vnitřního uspořádání se využívalo broušení či řezání fosilie. Odhalené 

plochy pak byly překresleny, vyfoceny, skenovány či snímány za pomoci acetonových pásek. 

Vzniklé datasety pak byly studovány v této jednoduché podobě, či mohly být vytvářeny 

fyzické 3D rekonstrukce (Sutton 2008). Například Sollas (1903) vyřezával jednotlivé 

překreslené řezy fosilií do včelího vosku, které pak spojil ve 3D objekt.  

V entomologii se často setkáváme se studiemi fosilních inkluzí v jantaru. V minulosti 

se jantarové fosilie studovaly pomocí světelné mikroskopie, a to buď uvnitř jantaru či 

se k podrobnějšímu zkoumání musela inkluze z jantaru vyjmout. Jantar se odstraňoval 

mechanicky, chemicky či zmražením a následným popraskáním. Tyto metody vedly 

k poničení jemných struktur fosilie. Ačkoli tento postup umožňuje studium vnitřních struktur 

fosilie, je zcela nevhodný pro studium vzácného či typového materiálu (Sutton 2008, Pohl et 

al. 2010, Perreau a Tafforeau 2011). 
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V současnosti se proto ke studiu neprůhledných i jantarových fosilií často využívá 

Micro-CT a SR-Micro-CT (např. Garwood et al. 2010, Pohl et al. 2010, Prokop et al. 2017). 

Ke studiu průsvitných fosilií lze využít i CLSM (Sutton 2008). Tyto metody jsou neinvazivní 

a umožňují zobrazení vnější morfologie i vnitřních struktur bez poničení fosilie (Greco et al. 

2011). Na neprůhledný jantar, kdy chceme zjistit, zdali obsahuje nějaké zajímavé inkluze, lze 

použít fázový kontrast, který nám nabízí SR-Micro-CT (Tafforeau et al. 2006). 

Z dat získaných těmito technikami lze vytvářet virtuální 3D rekonstrukce (Obr. 14). 

Protože však paleontologická data obsahují hodně šumu, je potřeba struktury obtahovat 

i modelovat ručně, abychom předešli vzniku artefaktů (Sutton 2008). 

Rentgenové záření může způsobit ztmavení jantaru. U vzácných fosilií je proto 

potřeba nejprve na malém vzorku jantaru vyzkoušet, zda ztmavne (Van de Kamp et al. 2013). 

 

5.3. In vivo studie 

Vzhledem k neinvazivnosti řady zde představených technik se nelze divit jejich 

stoupající oblibě při studiu žijících organismů a entomologie není v tomto ohledu výjimkou.  

Takaku et al. (2013) navrhli ve své práci postup pro sledování živých larev hmyzu 

v klasickém SEM, tedy jejich studiu ve vakuu a za využití metody, která není považována 

za neinvazivní vzhledem k přípravě, kterou musí vzorek projít (viz kap. 2.2). Za normálních 

okolností hmyz ve vakuu rychle umírá, avšak u larev octomilky obecné (Drosophila 

melanogaster) byla v případě ostřelování elektrony zjištěna odolnost vůči vakuu. Na povrchu 

Obr. 14: 3D rekonstrukce jantaro-
vé fosilie řasníka Mengea tertiaria 
Menge, 1866 založená na datech 
z Micro-CT skenu, jedná se o první 
rekonstrukci vnitřního uspořádání 
fosilního hmyzu vůbec (Pohl et al. 
2010). 
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některých larev hmyzu se nalézá tenká vrstva extracelulárních látek (zkráceně ECS, 

z anglického extracellular substances), která při vystavení elektronovým paprskům, ale 

i plazmovému záření, vytvoří kolem živočicha jakýsi ochranný obal. Tento obal se autorům 

studie podařilo napodobit a ochránit tak před vakuem v komoře SEM i larvy, které na povrchu 

tuto tenkou vrstvu ECS neměly. Tato technika umožňuje studovat žijícího jedince beze změn, 

které by mohla způsobit preparace či působení vakua. 

Také MRI je neinvazivní metoda a nevyužívá žádného potenciálně škodlivého záření 

(Grover et al. 2015), je tedy možné ji použít k in vivo studiím. Lze pomocí ní studovat např. 

vývoj orgánových soustav hmyzu (Michaelis et al. 2005, Watanabe et al. 2006, Kaneko 2010) 

či jejich funkci a změny (Hallock 2008). 

CT skenery využívané v nemocničních zařízeních lze využít ke skenování velkých 

objektů, jako jsou např. termití galerie v neporušeném dřevě (Fuchs et al. 2004). V tomto 

případě bylo možno strukturu snadno vizualizovat, protože vzduchem naplněné galerie 

a komory mají malou schopnost absorpce rentgenového záření a je tedy snadné je odlišit 

od okolního dřeva a termitů. Perna et al. (2008) ve své práci studovali vznik a efektivitu 

systému chodeb v termitištích termitů rodu Cubitermes Wasmann, 1906. Zdá se, že síť 

chodeb představuje kompromis mezi efektivní propojeností komor a zároveň účinnou obranou 

proti útokům predátora, kdy nižší propojenost umožňuje izolovat napadené části hnízda 

uzavřením jediné chodby. CT bylo využito i k 3D rekonstrukci hnízd a chování včel (Greco et 

al. 2005, 2006), kolonií čmeláků (Greco a Sadd 2012) či pohybu larev brouků v půdě 

(Johnson et al. 2004). 

Lowe et al. (2013) zmapovali metamorfózu probíhající v kukle babočky pomocí 

Micro-CT. Ačkoli je rentgenové záření škodlivé, při zkrácení doby expozice bylo možné 

pozorovat jednotlivé kukly opakovaně, aniž by u některých z nich došlo k poruše vývoje. 

Vzhledem k tomu, že živé organismy nebylo možno nijak obarvit, nepodařilo se dosáhnout 

dostatečného kontrastu pro rozlišení nervové a svalové tkáně. Nicméně za využití fázového 

kontrastu v synchrotronové mikrotomografii a příp. vstříknutí kontrastního média 

do hemolymfy hmyzu lze tyto měkké tkáně dobře vizualizovat (Greco et al. 2012). 

Fázový kontrast lze zvýšit zvětšením vlnové délky záření (snížením fotonové energie) 

nebo prodloužením vzdálenosti mezi vzorkem a detektorem. Větší vlnové délky jsou však 

vzorkem více absorbovány, při skenování živého organismu tak způsobují větší škody. 

Podobně zvětšování vzdálenosti mezi vzorkem a detektorem snižuje rozlišení výsledné 

vizualizace. Pro skenování živého hmyzu je proto potřeba dojít k určitému kompromisu mezi 

kvalitou vizualizace a poškozením organismu (Socha et al. 2007). 
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SR-Micro-CT lze využít k zachycení časové sekvence rentgenových snímků či 

k natočení videa pro studium fyziologických a morfologických změn v žijícím hmyzu. Takto 

se např. podařilo zachytit stahování a roztahování trachejí hmyzu (Westneat et al. 2003), sací 

systém samice komára (Kim et al. 2012), zpracování potravy šváby či kopulaci bodalek 

Glossina pallidipes Austen, 1903 (Van de Kamp et al. 2013). 

Van de Kamp et al. (2013) navrhli nový postup pro zachycení změn v čase. Nazvali ho 

X-ray 4D cine-tomography. Spočívá v pořizování 2D obrazů organismu rychle za sebou 

v kombinaci s automatickým zpracováním dat a analýzou pohybu. Zrekonstruovali tak 

funkční morfologii kloubů nosatcovitého brouka pilouse černého (Sitophilus granarius 

(Linnaeus, 1758)) 

5.4. Studium vývojové morfologie 

Büsse et al. (2015) studovali morfologii hrudních svalů nymf vážek rodu Epiophlebia 

Calvert, 1903, které sdílejí některé znaky vážek podřádů Anisoptera i Zygoptera. Pomocí 

Micro-CT skeneru i s využitím synchrotronu studovali morfologii a ontogenetický vývoj 

larválních instarů těchto vážek a porovnali jej se stavem u obou podřádů. Zjistili, že 

Epiophlebia mají nejvíce hrudních svalů ze všech vážek a předpokládají, že toto uspořádání 

představuje ancestrální stav v rámci Odonata. 

Jak již bylo zmíněno, inovativní techniky jako je MRI či Micro-CT jsou často 

využívány ke studiu vývoje hmyzu in vivo, kdy jsou pozorovány změny probíhající 

v organismu za určitý čas. Umožňuje to jejich neinvazivnost a neškodnost vůči organismu, 

v případě Micro-CT značná rezistence hmyzu proti rentgenovému záření.  

Kaneko (2010) studoval pomocí MRI tvorbu ventrální dutiny mezi hrudí a zadečkem 

u kukel motýlů běláska zelného (Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)) a běláska řepového 

(Pieris rapae (Linnaeus, 1758)). Zdá se, že během vzniku kukly je polykán vzduch, který pak 

hraje roli při formaci této ventrální dutiny. Ta poté při líhnutí z kukly v dospělce umožňuje 

pohyb hlavy a hrudi pro otevření kutikuly na ventrální straně. MRI bylo využito také např. 

k zobrazení vývoje mozku octomilky obecné (Drosophila melanogaster) (Meme et al. 2013) 

či vývoje a synaptické aktivity ve vyvíjejícím se mozku motýla (Michaelis et al. 2005, 

Watanabe et al. 2006).  

Podobně i Micro-CT bylo využito ke studiu vývoje kukel. Lowe et al. (2013) 

pozorovali vývoj orgánových soustav během metamorfózy v kukle motýla babočky 

bodlákové (Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)) (Obr. 15). Poprvé zde bylo provedeno 
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kvantitativní měření růstu tracheálního systému během vývoje kukly. Základní plán 

tracheálního systému je přítomen již v raných fázích kukly a jeho objem se během vývoje 

kukly dramaticky zvětšuje. Vizualizován byl také vývoj trávicí soustavy kukly. Jelikož je 

hmyz poměrně odolný vůči rentgenovému záření, mohli kukly skenovat opakovaně, přičemž 

některé z nich se úspěšně vylíhly v dospělce. Podobně Martín-Vega et al. (2017) provedli 

kvantitativní analýzu vývoje trávicí soustavy a nepřímých letových svalů v kukle bzučivky 

obecné (Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830). Zjistili, že trávicí soustava se zužuje 

při vývoji nepřímých letových svalů. Objasnili také vznik plynové bubliny důležité při 

prvních fázích metamorfózy. 

 

5.5. Studium funkční morfologie 

Moderní zobrazovací techniky výrazně přispívají i ke studiu funkce různých 

morfologických struktur, neboť umožňují vizualizovat struktury, jejich funkci a činnost, které 

zůstávaly za využití tradičních morfologických metod skryty. 

SEM byla využita ke studii exoskeletu samičího genitálu rybenky Petrobiellus 

takunagae Silvestri, 1943. Na základě morfologie pohlavní oblasti byl zrekonstruován průběh 

ovipozice (Klass a Matushkina 2012). Chunyan et al. (2015) zkoumali pomocí SEM funkční 

a taxonomický význam tykadlových sensil kožojedovitých brouků rušníka obilného 

Obr. 15: 3D rekonstrukce vývoje 
kukly babočky bodlákové 
(Vanessa cardui) na základě 
Micro-CT dat (Lowe et al. 2013, 
upraveno). 
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(Trogoderma granatium Everts, 1898) a rušníka skladištního (Trogoderma variabile Ballion, 

1878) a jejich rozdíly mezi samci a samicemi. 

Büsse et al. (2016) využili dataset získaný SBFSEM k vytvoření 3D rekonstrukce 

ultrastruktury snovací žlázy snovatky rodu Embia (Obr. 16). Podařilo se jim vizualizovat 

jednotlivé buňky ze kterých je aparát vytvořen a také některé buněčné organely, např. jádro, 

mitochondrii a Golgiho aparát. 

Podobně i FIB/SEM lze využít k funkčně morfologickým studiím. Schmitz et al. 

(2007) zkoumali možný původ sensily infračerveného světla u krasce ohňového (Melanophila 

acuminata) a mechanismus přenosu infračerveného záření v mechanické stimuly. Di Giulio et 

al. (2014) zase studovali stridulační orgány brouků tribu Paussini. Popsali tři typy 

stridulačních orgánů, které se liší stavbou a umístěním na těle zvířete dle toho o jaký druh 

brouka se jedná. Nejspíše se jedná o homoplazické struktury, jejichž nezávislá evoluce 

naznačuje důležitost akustické komunikace v evoluci skupiny. Di Giulio et al. (2015) opět 

využili FIB/SEM, tentokrát v první anatomické srovnávací studii obranného výbušného 

systému u brouků podčeledi Brachininae.  

Ke studiu funkce některých orgánových soustav in vivo je vhodná metoda MRM, 

neboť nevyužívá žádného škodlivého záření a umožňuje dobře rozlišovat mezi tekutinou 

naplněnými prostory, např. oběhovou či trávicí soustavou, a vzdušnicemi naplněnými 

vzduchem. Hallock (2008) provedl první studii používající MRM pro zobrazení činnosti 

těchto orgánových soustav hmyzu u kukly lišaje Manduca sexta (Linnaeus, 1763). Schilling et 

al. (2012) tuto metodu použil ke sledování dynamiky spotřeby lipidů a změn tukových zásob 

lýkožrouta smrkového (Ips typographus (Linnaeus, 1758)) (Obr. 17). 

Obr. 16: 3D rekonstrukce snovací žlázy samice 
snovatky rodu Embia (Büsse et al. 2016). 
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Ve studiích funkční morfologie nachází veliké uplatnění Micro-CT a SR-Micro-CT.  

Li et al. (2011) ve své Micro-CT studii objevili vztah mezi tvarem mandibul, vyvinutostí 

svalů kontrolujících jejich pohyb a tvarem hlavy drabčíkovitých brouků. Stolní Micro-CT 

skenery byly také použity např. k určení objemu tracheálního systému u saranče americké 

(Schistocerca americana (Drury, 1773)) (Shaha et al. 2013) či saranče pustinné (Schistocerca 

greagaria (Forskal, 1775)) (Greco et al. 2014).  

Obr. 18: Schéma vzniku animace in vivo X-ray 4D cine-tomografií. A: Fotografie skenovaného pilouse 
černého (Sitophilus granarius), B: Zařízení pro ultra-rychlou rentgenovou mikrotomografii, 1. ohýbací 
magnet, 2. rotační podstavec, 3. fixovaný jedinec, 4. detektor, C: Rentgenový snímek nosatce, D: 3D 
rekonstrukce nosatce, E: Sekvence tomografických rekonstrukcí zobrazujících pohyb končetin nosatce 
(dos Santos Rolo et al. 2014, upraveno). 

Obr. 17: Podélné řezy tělem lýko-
žrouta smrkového (Ips typographus) 
zrekonstruované na základě dat z MRI 
(Schilling et al. 2012, upraveno). 
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Westneat et al. (2003) za použití synchrotronu pozoroval tracheální respiraci živého 

hmyzu. U brouků, mravenců, cvrčků i dalšího hmyzu pozoroval cyklické stahování 

a roztahování trachejí, které napomáhá proudění vzduchu trachejemi a difuzi kyslíku do tkání. 

Komprese trachejí je způsobena stažením svalů čelistí a končetin, čímž dojde ke zvětšení 

tlaku uvnitř exoskeletonu. Do původní expandované podoby se tracheje vrací díky vyztužení 

podpůrnými spirálami sklerotizované kutikuly, taenidium. SR-Micro-CT bylo využito též 

např. k 3D rekonstrukci sacího systému samice komára a k pochopení mechanismu sání 

tekutin (Kim et al. 2012) či k 3D vizualizaci morfologie kyčelního kloubu nosatců. Van de 

Kamp et al. (2013, 2014) skenoval fixované jedince a vytvořil animaci pohybu kyčelního 

kloubu, jenž funguje na principu šroubu a matice. Dos Santos Rolo et al. (2014) 

v synchrotronu sledoval živého jedince pilouse černého (Sitophilus granarius). Jedinec byl 

připevněn na zádech a byl sledován pohyb končetin. Ke studii byla využita X-ray 4D cine-

tomography, díky které bylo možné studovat morfologickou dynamiku a vizualizovat 

struktury kloubu ve 3D animacích (Obr. 18). 

Mechanismus uchopování samičky zadečkovými přívěsky šidélka většího (Ischnura 

elegans) se podařilo objasnit s využitím Micro-CT a CLSM.  Přichycení probíhá zčásti 

pasivně, kdy se klíšťky na zadečku samce nacvaknou na vyvýšeninu na prothoraxu samice. 

Důležitou roli v tomto procesu hrají specifické svaly a přítomnost proteinu resilinu 

v zadečkových strukturách, jehož fluorescenci se podařilo vizualizovat pomocí CLSM 

(Willkomen et al. 2015) (Obr. 6, 19). 

Obr. 19: 3D rekonstrukce zadečkových přívěsků samečka šidélka většího (Ischnura elegans) zhotovené 
na základě dat z Micro-CT. Adc = adduktor cerků, advg = otevírající sval paraproctů, C = cerci, cs1 = 
horní kaudální sklerit, cs2 = spodní kaudální sklerit, dcp = medio-drosálně směřující cerkální výrůstek, 
mpp = medio-dorsálně směřující výrůstek paraproktů, P = praraproct, pc – paraproktální svorky 
(Willkommen et al. 2015, upraveno). 
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6. Závěr 

Ve své práci jsem představila metody vizualizace 3D morfologických struktur hmyzu, 

které jsou již v entomologii hojně využívány, ale i ty, které své uplatnění teprve hledají, 

takovými technikami jsou např. transmisní elektronová mikroskopie či SBFSEM a FIB/SEM. 

Tyto metody jsou vzhledem ke svým omezením vhodné na studium pouze malých struktur. 

Ostatní metody se uplatňují v různých typech studií – v systematických, funkčně 

morfologických i vývojových. Pro studium vnější morfologie jsou nejvyužívanější techniky 

SEM a mikrofotografie, pro studium vnitřních struktur histologie, pitva, MRI a CT. Tradiční 

metody jsou sice časově náročnější, nicméně stále využívané pro pochopení uspořádání tkání 

a jejich rozlišení. MRI pro svou neinvazivnost nachází uplatnění hlavně při pozorování živého 

hmyzu, zatímco CT má široké spektrum využití od živého hmyzu přes fixované vzorky, 

typový či vzácný materiál až k fosiliím. CLSM a LSFM využívá pro zobrazení kutikulárních 

struktur její autofluorescence, lze jimi také vizualizovat přítomnost resilinu ve strukturách.   

Na základě dat získaných popsanými zobrazovacími metodami jsou vytvářeny 3D 

vizualizace morfologických struktur různými způsoby v závislosti na tom, co se daná studie 

snaží popsat a zobrazit. Do publikovaných prací lze vkládat virtuální řezy rekonstrukcí pro 

zobrazení uspořádání vnitřních struktur, obrazy povrchových objektů pro pochopení funkce 

struktur či interaktivní prvky, jako jsou animace a 3D objekty, kterými může čtenář otáčet, 

volit struktury které mají být zobrazeny, virtuálně je řezat apod. 

Ve své další práci bych některé teoretické poznatky z této práce ráda využila ke studiu 

vývoje křídel u nymfálních instarů současných řádů jepic, vážek a pošvatek v porovnání se 

zástupci vymřelé skupiny Palaeodictyoptera.  
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