
5 Obratlovci 

T lesn! plán Craniata 

T!lesn" plán Craniata 
!  Metamerní 

segmentace (Hox): 
!  Osa t!la: CNS, 

kostra, svalstvo,  

Apomorfie Craniata:  

!  !aberní oblast: 
!  Mal" po#et otvor$ (6-10 u Agnatha), s vysoce 

specialisovan"m d"chacím epitelem (%ábra) 
!  chrupav#ité %aberní oblouky (viscerální skelet) 
!  branchiomerická svalovina 
!  pr$tok vody %ab.oblastí : aktivní svalová 

pumpa (visc. skelet + branchiomerické svaly)  

Apomorfie Craniata:  

!  Potrava a trávení: 
!  &lenit" ústní aparát se specialisovan"mi 

orgány (#elisti, zuby, jazyk) 
!  st'evo s komplikovan"m resorp#ním epitelem, 

hladkou svalovinou, peristaltika  
!  trávení potravy extracelulární, trávicí enzymy 
!  odd!lená játra a pancreas  



Apomorfie Craniata:  

!  Cévní systém - 3dílné srdce, cévy s 
endotelem etc. 

!  Vylu"ovací: glomelurální ledvina, nefron: 
Malphigiho t!lísko + tubuly + primární 
mo#ovod 

!  K#$e a ko$ní deriváty 

Apomorfie Craniata: 

!  Hlava, mozek, 
smysly 

!  Mineralisované 
tkán : Kostra, zuby 

Apomorfie regula ních mechanism  
nap .: * 4 skupiny Hox gen  

..ale 
Principiální 
divergence 

ontogenetick!ch 
mechanism  

 

Anamnia  Amniota 

Diferenciace mesodermu 
!  chordomesoderm (chorda) 
!  paraxiální m.  (epimerick%) 

!   somity (metamerní segmetace) - sklerotom, 
myotom, dermatom 

!  hlavov" mesoderm - hlavové svaly, cévy 
!  laterální (viscerální) mesoderm (hypoderm) 

(nesegmentován - „laterální desti#ka“)- 
splanchnopleura, somatopleura 

!  srdce + cévy 
!  diferenciace splanchnického mesodermu, 

mesenterium   
!  Intermediární (mesomerick%) mesoderm : 

(nefrotom), soma gonád,  



 &asná diferenciace mesodermu: 1) chorda  vs.  2.1) paraxiální     
(somity, segmentace), 2.2. laterální (spojit"), 2.3.intermediální 

 

Embryogenese Craniata 
 
!  intensivn!j(í neurulace, dorsoventrální 

polarisace mesodermu: epi-, hypo- 
mesomery (somity + postraní desti#ka: 
somato- a splanchnopleura, nefrotom),   

!  diferenciace hlavové oblasti (kde není 
exprese Hox) 

!  Extensivní r$st ektodermu a 
diferenciace endodermálních v"chlipek  

Stomodeum, proctodeum - invaginace ektodermu - d le"it! 
embryogenetick! faktor   

Diferenciace endodermálních struktur: 

Trend: zv t#ování 
embryonálního stomodea 
v etn  naso-a 
adenohypofysárních plakod 

Komplexní stavba 
hypof!zy: infundibulární 
v!b "ek + adenohypofysa 
(Radtkeho v!chlipka 
stomodea) 

Diferenciace 
endodermálních 

struktur: 

v!chlipky hltanové 
oblasti (thyreoidea, 
thymus etc.),  

jícnu (trachea-plíce, 
plynov! m ch! ),  

játra+ pankreas 

Rektální oblasti 
(kloaka, bursa 
Fabricii ..) 

 

Embryonální diferenciace gastrocoelu / endodermu 



Endostyl: 
1 – thyreoidea 
2-4 parathyreoidea (parathormon – 
zvy#ování hladiny Ca, P) 
5 – ultimobranchiální t líska (calcitonin 
– ukládání Ca, P do kostí) 
 
2-4  dorsální ást (plakody): thymus, u 
savc  2-3 tonsily, lymfatické uzliny 
 
 

Embryonální p estavby a zásadní 
organisa ní v!znam branchiální oblasti Embryogenese Craniata 

 
!  intensivn!j(í neurulace, dorsoventrální polarisace 

mesodermu: epi-, hypo- mesomery (somity + 
postraní desti#ka: somato- a splanchnopleura, 
nefrotom),   

!  diferenciace hlavové oblasti (kde není exprese 
Hox! a mesodermální slo%ky axiálního komplexu): 

!  emancipace neuroektodermu - neurální li&ta a 
migrantní neurální populace - mesenchym, PNS, 
smyslové plakody, etc etc. 

Dorsoventrální 
polarisace:  nervová 
trubice-chorda-st evo 

 

 

P edozadní polarisace: 
Exprese Hox: segmetace 

vs.  Neurogenní polarisace: 
CNS-PNS- produkty neurální li"ty, povrch 

t la 

Neurula#ní dynamika Craniata a 
Neurální li(ta 

!  heterochronie v diferenciaci hlavového úseku, 
p'ední a zadní #ásti t!la 

!  srv. specifická exprese Hox gen$ 
!  n.li(ta - zdroj pluripotentních mesenchymatick"ch 

bun!k zapl)ujících ekto- / mesodermální rozhraní 
a diferencující se na : tkán! pojivové a oporné  
soustavy, periferní nerv. ganglia, myelin, pojivové 
tkán! r$zn"ch orgán. systém$ atd. 

Neural crest : neurální li&ta 

Orig. by Robert !ern" 

m.j. endotel cév, kožní receptory, 
melanocyty, odontoblasty, osteoblasty, 
chondroblasty etc. - v t!ina 
specialisovan"ch bu ecn"ch fenotyp  
Craniata - z neurální li!ty 

 

 

Neurální li&ta: základní apomorfie Craniata 
P íklady bun n!ch typ  vznikajících z neurální li"ty 

• Mí#ní ganglia 

• ganglia sympatického a parasympatického systému 

• Sekre ní bu ky endokrinních "laz 

• Schwannovy bu ky 

• Chondrocyty a blastemy branchiální oblasti a viscerokrania 

• Pigmentové bu ky 

• Odontoblasty, osteoblasty 

• Vasoreceptory 

• Neuromasty, pouzdra smyslov!ch orgán  a ásti 
neurokrania 



Orgánové systémy Craniata Smyslové orgány 

!  Chemorecepce (#ich, chu*), 
mechanorecepce (polohov" orgán, 
postranní #ára, sluch), radiorecepce 
(termo-, elektro-, magnetorecepce, zrak) 

 
!  Vznikají na hlav! (plakody)  

Embryogenese 
smyslov!ch 
orgán   

 plakody:  
ektodermální 
invaginace 
(iniciace 
mesenchymem 
n.li#ty?) + 
neurální papila 

(neuro)plakody: 
epibranchální, 
dorsolaterální 

otické, optické, 
olfaktorická 

ichov! orgán 

Nasohypofysární kanál 
(Agnatha) 

Nosní dutina a choany u 
Sarcopterygii s.l.  

Mol. Biol. Evol. 26(2):407–419. 2009 

Genomová analysa: genetické komponenty 
ichového a vomeronasálního systému – 

apomorfie Craniata, chu ové receptory - 
Gnathostomata 

Ale: VNS – jako 
morfologická 

struktura:  
apomorfie 
Tetrapoda 

Rovnová#né ústrojí 

- Princip stavby: statocysta 
(otolity, otoconie), 
mechanorecepce - 
neuromasty 



Rovnová#n! /
polohov! 
(vestibulární) orgán 

Myxini   Petromyzones         Neoselachi              Teleostei 

 

 

 

 

 

Anura   Chelonia         Crocodilia     Aves 

Vestibulární orgán Craniata:  polokru"né chodby (2 vs. 3), 
ampulae a crista ampularis, utriculus, sacculus a macula 
(atriculi, sacculi), lagena a papilla basilaris a p. lagenae 

Sluchov! orgán: u 
Tetrapoda – diferenciací z 
lageny vestibulárního org. 

+ st ední ucho: k stka 
columela auris – savci: 3 sluch 
k stky, vn j#í zvukovod atd. 

Rheotaktick! 
orgán – 

postranní ára 
ploutvovc  

!  Rheotaxe –  
Postranní #ára / reotaktick" 

orgán:  kanálek + 
neuromasty 

!  Elektrorecepce  
!  Lorenziniho ampule (paryby)      vs.       elektroreceptory paprskoploutv!ch 



Radiorecepce 
!  termorecepce, elektrorecepce 
!  fotorecepce - pineální, parietální orgán, 

komorové oko 
Synapomorfie v(ech Craniata: 

!  Komorové oko jednotné stavby: sklera, cornea, 
cévnatka, #o#ka, retina (oko inversní!) 

!  Chiasma opticum 

V"ichni Craniata:  

Komorové oko jednotné stavby 

 

 

Stavba sítnice: 

Inversní 

 

Ty inky 

ípky 

Suma ní neurony 
a elementární 
semantická 
analysa 

- strukturn  i 
funk n  sou ást 
mozku 

Sv tlo 
Akomodace zkracováním ( prodlu"ováním) optické osy 

 
Oko zaost ené na dálku (ryba):   oko zaost ené na blízko (skokan):  

Retrakce o ky     protrakce o ky 

Dal#í typy akomodace: zm ny tvaru o ky, resp. o ní koule 
(Amniota),  pecten u Aves 



Nervov" systém 

!  CNS, periferní (PNS), vegetativní (ANS), 
a ! povrch t!la - “neurální skelet” 

!  CNS (mícha+mozek): dorsoventrální 
polarisace (Pax-geny, Shh, slime – indukce 
z notochordu), d-sensorické, v-motorické 

!  Mícha: páte'ní kanál, segmentární 
uspo'ádání (rhombomery), (edá a bílá 
hmota, mí(ní nervy, ganglia, plexy 

Centrální NS 

mozek       mícha  

Periferní NS 

Mí#ní nervy: 
 
Dorsální 
ko eny – 
aferentní 
 
Ventrální 
ko eny - 
eferentní 

Vnit ní organisace 
míchy: 

$edá / bílá hmota 

Aferentní / eferentní 
trakty 

Dorso-ventrální 
polarisace 

mihule 

savec Hypaxonické 
svalstvo 

Epaxonické svalstvo 

Mí#ní ganglia 
Mí#ní nervy 

plexy,   zakon ení,  oligo- / 
polysynaptické dráhy 

PNS v . mí#ních 
ganglií se diferencuje z 
neurální li#ty 

Myelinisace 
neuron : efektivní 
inervace, možnost 
dlouh"ch axon  - 
oligosynaptická 
inervace, velké 
t lesné rozm ry 

etc. 

Myelin – 
Schwanovy bu ky 

(neurální li#ta) 



E. R. Serres (1824!"
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Lamprey 

Mouse 

Developmental mechanisms to make neuromeres were established before the 
divergence between aganthans and gnathostomes#

#8*+'+:-"&)"+;EF">??@"

Chordate 
ancestor#

Origin of neuromeres#

Neuromeres!
!



Mozek - embryogenese 
!  (1) archencephalon // plica encephali // 

deuteroencephalon 
!  (2) prosencephalon (#ich) - mesencephalon 

(zrak) - rhombencephalon (rovnováha) 
!  prosencephalon: telencephalon (terminální 

smyslov") + diencephalon (optick", 
humorální - hypothalamus-hypof"za) 

!  rhombencephalon: myelencephalon + 
metencephalon 

!  dorsální struktury: palium, tectum 
(mesencephalon), cerebelum,  

Strukturní a funk ní diferenciace mozku 

 

Temenní oko 
u haterie 



Telencephalon (koncov! 
mozek) - vnit ní stavba  

1.a 2. Komora, Basální 
ganglia, k ra (pallium, 
kortex) 

Pallium:   

archi- 

Paleo- 

Neo- 

Mozkové nervy 
              u Amniota 

Mozkové 
nervy 

!  smyslové: 1-olfactorius (terminalis), 2 opticus, 8 
vestibulocochlearis 

!  branchiální: 5 trigeminus, 7 facialis, 10-11 vagus
+accessorius, 9 glossopharyngeus 

!  svaly o#ní koule: 3 occulomotorius, 4 trochlearis,    
6 abducens 

!  mí(ní: 12 hypoglossus 

Mozek a mozkové 
nervy Craniata 

 

Mihule     "ába 

 

 

 

%ralok      

    krokod!l 

 

 

 

Rejnok 

 

    pták 

Amniota 

Autonomní 
(vegetativní)

NS 

Adrenergní (noradrenalin)                       cholinergní (acetylcholin) 
 aktivisuje      tlumí 



Humorální regulace 

!  Hypothalamicko-hypofysární osa: 
Hypothalamus (RF,IF) +neurohypof"za 
(ox,vas.) +adeno- hypof"za 
(FSH,LH,ACTH,STH etc.) + 

!  thyreoidea, parathyreoidea, ultimobranchiální 
t!líska 

!  interrenální orgán (k$ra nadledvinek) 
!  extrarenální orgán (d'e) nadledvinek) 
!  Gonády  

Aves, Mammalia: kompositní gl. 
suprarenalis 

Chromafinní t líska 
(katecholaminy- epinephrin=adrenalin) 
– segmentárn  
Interrenální orgán (corticoidy) 
 

K#$e (integument) 
- epidermis a dermis 

!  vícevrstevná poko$ka: 
!  interakce ektodermu, mesodermu a 

mesenchymu neurální li&ty 
!  ko$ní deriváty - 

!  kolagen, elastin, keratin  vs. 
mineralisace (Ca, hydroxyapatit) 

!  nervová zakon"ení, receptory, 
melanocyty etc. 

Integument: K$%e a ko%ní deriváty  
!  Komplexní rozhraní individua:  

!  mechanická ochrana ((upiny, apod.) 
!  ochrana p'ed krátkovln"m zá'ením 

(pigmentace) 
!  protiinfek#ní rohraní 
!  termoregulace, osmoregulace, d"chaní, 

sensorická funkce (specialisované 
receptory, plete) voln"ch nerv. zakon#ení - 
„neurální skelet“), signalisa#ní funkce 
(optické signály, feromony) 



Objem ko#ního d!chání u 
r zn!ch obratlovc : 
Bílé sloupce – p íjem O2 
$edé – v!dej CO2 

Integument: stavba 

!  K$%e (Cutis) + Podko%ní vazivo (Subcutis) 
!  K$%e: Epidermis (vícevrstevná poko%ka: 

ektoderm) + Dermis=Corium ((kára: 
mesoderm) 

!  Epidermis: stratum germinativum + stratum 
corneum (keratinisace)  

!  Ko%ní deriváty: komplexní produkty interakce 
ekto-, mesodermu a mesenchymu: základní 
morfogenetick" mechanismus !  

epidermis 

Dermis 

(NC) 

Stratum corneum - keratinisace 

Stratum germinativum 

$kárové papily 

Stavba k "e 
K "e oboj"ivelníka s etn!mi chromatofory 



!  ,lázy:  
!  holokrinní (pachové aj.)  /  

merokrinní :  apokrinní 
(mlé#né, jedové etc.),   

ekkrinní (potní) 

Pojivové a 
oporné tkán' 
!  fibroblasty, 

skeletogenní septa 
!  skleroblasty: 

osteo-, chondro-, 
odonto-, 
ameloblasty 

!  kost, chrupavka, 
dentin, email, 
enameloid-cement 

!  krev 
Diferenciace organisa ních bun k pojivové 
soustavy (z neur li#ty):  

Pojivo:  bu ky + extracelulární matrix 

Krvetvorba v kostní d eni 



Oporná soustava a 
Mineralisace 

!  Hydroxyapatit (cf. metabolismus Ca)  
!  Email – sklovina: (kompaktní sí* 

mineralních krystal$ – 95 % anorg.  
!  Dentin – zubovina: aposice, ne zp!tná 

resorbce, odontoblasty %ivé  
!  Kost – ukládání i vst'ebávání – 

dynamick" systém, zásobárna Ca, 
mo%nost p'estaveb - r$stu, reparace apod. 

Sklovina (email, enamel, Schmelz):  
kompaktní plete) hydroxyapatitov"ch krystal$ (96%-

anorganická, 1% organické hmoty, 3% voda): 
nejpevn!j(í hmota obratlov#ího t!la (cf. 10 tun/cm2), 

inertní, ideáln! fosilisuje. Je produktem 
ektodermálních ameloblast#, které po jejím ulo%ení 

hynou. 

Slo"it  stav ná sklovina s prismatick!mi nodulemi 
je apomorfií savc  

 

 

Zubovina (dentin) :  
laminárn! vrstvená 

mineralisovaná v"pl) t!la zubu 
(postupn! vytvá'ená 

odontoblasty – z NC - 
pr$b!%n! %ijícími v pulp!) : 
#aste#n! reparabilní komplex 
anorganického hydroxyapatitu 

(60-70% váhov"ch, ca 45 
objemov"ch) a organické 
(kolagenové) filamentární 

kostry (20 resp. 35 %) + ca 10 
% vody. P'ír$stkové zóny, 

slo%itá vnit'ní struktura. 

Kost - os 
osteoblasty (-cyty) 
osteony, Havers$v 
kanálek,  lakuny s 
osteocyty a 
mikrokanály,  
mineralisace a 
demineralisace  

lamelární 

vaskulární 
(acelulární, 
spongiosní) 

!  Kostra – 
zásobárna 
Ca 

!  Hormonální 
kontrola 
(podle 
koncentrace 
Ca v plasm )  

Lamelární kost, osteon, Haversovy systémy 



Chrupavka (chondro) : 3D oporné 
elementy bez nutnosti náro né 
mineralisace, mo"nost zv t#ování, 
remodelace etc. 

Perichondrální a endochondrální osifikace   

 

Chrupavka (chondro) a endoskelet  
endochondrální osifikace - náhradní kost  

Endoskelet:  

Primárn  chrupavka : endochondrální 
osifikace - náhradní kost  

vs. 

Exoskelet: 
 

Primárn  (vazivo) kost  : desmogenní 
osifikace (z vaziva : ektomesodermálního 
rozhraní k "e) - dermální kost (krycí)  Exoskelet - dermální kosti (krycí) - desmogenní 

osifikace (z vaziva : ektomesodermálního rozhraní 
k "e) - p vodní typ kostry - u nejstar#ích obratlovc  
(Ostracodermi) jedin!: sou ást odontodové kaskády  

Nejstar(í obratlovci (Agnatha) 
!  Ostracodermi - (títnatci (Ca-De): sb!rná 

skupina -n!kolik linií (Pteraspida, 
Cephalaspida - Anaspida, “Thelodonta”) 

!  v(ichni: kostní krun"', benti#ntí ?
mikrofágové 



Odontoda (strukturní jednotka dermálního skeletu) : odontová 
kaskáda (W-E Reif) : v!vojové a funk ní spojení v#ech zákl. typ  
mineralisované tkán  

1. iniciace: zvln ní epitelu (interakce 2D / 3D r stu) 

2. Histodiferenciace: Ektoderm (epitel - ameloblasty) : sklovina -
email (enamel) 

Mesenchym (- odontoblasty) : zubovina - dentin  

Mesoderm + mesenchym:  vaskulární (acelulární) kost 

Mesoderm : lamelární (membranosní) kost (Haversovy systémy 
etc.)   

 

*prekusor mineralisované tkán  ve v#ech p ípadech: kolagen: 
organisa ní rozhraní - basální membrána ektodermálního epitelu 

Plakoidní "upiny paryb 

 

 
V!chozí typ ko"ního derivátu ? 

Deriváty integumentu: 

$upiny ryb: 

Kosmoidní (latimerie), 

Ganoidní (bichi i, kostlíni…) 

Leptoidní – kost nné 
(Teleostei): cykloidní, 
ktenoidní:   annuli, circuli 

The odontodes of cartilaginous fish (sharks, rays)#

The skin surface of a ray (Pristis sp.)# Odontode papilla#

Odontode growth#

Bone#

The odontodes are well anchored in the dermis#

Dermis#

Current scenario for the evolutionary origin of the elasmoid scales 

Rhombic scales (380 MYA) 

Ganoid scales (250 MYA) 

Elasmoid scales (200 MYA) 

Odontodes 
450 MYA 

Odontocomplexes 
400 MYA 

Elasmoid scales derive from dermal elements which developed 
with strong relationships (anchoring fibers) with the dermis 

Most of the 26,000 teleost fish have their body covered by elasmoid scales!

1 mm!

Post.!Ant..!

Longitudinal section!
Ant..!

Post.!

Close relationships between the epidermis and #
the scale surface#

Limiting layer!
External layer!

Elasmodin!

ep!

Longitudinal section of the skin!

de!
s!

ep!

spl!
hy! mu!



Development of the squamation pattern in the zebrafish!

8.2 mm SL!

8.6 mm SL!

9.2 mm SL!

9.5 mm SL!

Squamation develops late (30 day-
old zebrafish)!

Scales develop first in the region 
of the caudal peduncle!

ep 

mu 

ep 

mu 

48 hpf 

ep 

mu 

mu 
ep 

500 nm 

50 &m 1 &m 

In situ hybridization 
(whole mount) 
 
Col1a2 expression  
is restricted to the  
epidermal basal  
layer cells 25 &m 

500 nm 

1- First deposition of collagen fibrils: the primary dermal stroma 

4- Fibroblasts invade the collagenous stroma 

2 &m 

26 dpf 

ep 
f de 

ep de 

250 nm 

15 dpf 20 dpf 

2 &m 

ep 

f 

In situ hybridization on section: 
Col1a2 expression is located in the 
hypodermal cells and in the  
fibroblast-like cells. 

ep 

mu 

de 
f 

50 &m 

shh expression patterns 
in the left flank of  
30 day-old zebrafish 

8.5 mm 

9.0 mm 

9.5 mm 

100 &m 

Zuby vznikají 
nezávisle na 
podlo%ní kosti 
Primárn!: 
 
- v k$%i 
- v hltanu 

Dentální lamina : invaginovan! pruh epitelu 



Přítomnost dentální laminy dedukována podle 
kontrolovaného paternu zubů (patterned and regulated) 

Chrup – dentice : integrovan! celek u Amniota produkován 
specialisovan!m orgánem – zubní li#tou 

Zuby: 

Anamnia - zuby 
potenciáln  na v#ech 
kostech ústní dutiny , 

typicky na "ab. obloucích 
- specialisované - 
po"erákové zuby 

Cypriniformes 

 

Amniota - vazba na 
dermální kosti elistí, 

sekundární ztráty zub  
("elvy, ptáci), extrémní 
rozvoj a specialisace : 

savci 



mesiál
ní 

distáln
í 

bukální (max), labiální 
(md) 

palatální (max), linguální 
(md) 

os palatinum os maxillare r 

os intermaxillare 
(premaxilare) 

foramina incisiva 

mesiální, distální,bukální, labiální,oklusní 

Zuby (obecn!?!!) umíst!ny ve 
stomodeu, epitel EKT p$vodu 

( 

Povrchové (EKT) (upiny, dentikly (viz. plakoidní 
(upiny) vmigrovaly do stomodea, kde se 

postupn! navázaly do #elistí a staly se zuby s. 
str. 

O embryonálním vzniku zubu  

Epitel EKT či ENT? 

- zuby z EKT ontogeneticky i evolu#n!;; 
- odontoda jako%to EKT struktura; 

- zalo%eno na situaci u %raloka 
Homologiza#ní p'edpoklad: 

gradient &upina - zub 

Teeth from ECTODERM 
(e.g. sensu W.E. Reif) 

Dermal denticles of ECT origin migrated into the 
stomodeum, where they became teeth 

ECTODERM 
+ 

NEURAL CREST 
 

Tooth = 

Tooth evolution:  
„OUT-IN“ theory 

ENDODERM 
+ 

NEURAL CREST 
 

ECTODERM 
+ 

NEURAL CREST 
 

Teeth from ENDODERM 
(sensu M.M. Smith) 

Pharyngeal denticles of END origin were later co-
opted for ECT areas 

Tooth evolution:  
„IN-OUT “ theory 

Kostra: Exoskelet (dermální) vs. 
endoskelet: (axiální a viscerální) 

!  dermální (krycí) kost (desmodenní osifikace z 
vaziva) - v"vojov! specialisovan" derivát ko%ní 
odontody (odontodová teorie W.-E.Reif) vs. 

!  axiální endoskelet: chorda (chordomesoderm), 
sklerotom somit$: obratle = perichordální arcualia 
(apof"zy) + centra (pleuro- a hypocentrum), %ebra  

!  primární endokranium: parachordalia (hlavov" 
mesoderm) , trabeculy 

!  viscerální endoskelet - %aberní oblouky (z neurální 
li(ty) 

!  apendikulární endoskelet (z laterální desti#ky) 

Obecn! model paleokrania obratlovc : chondrokranium 
(chrupav itá mozkovna) + primární viscerokranium 

(=splanchrocranium, "aberní skelet): specifické p estavby u 
Gnathostomata: elistní a hyoidní oblouk 



Agnatha: jen chrupav it! endoskelet:  paleocranium (pololebka) + 
apomorf. + viscerální skelet 

Pololebka (hemicranium) sliznatky  

Paryby: pouze 
endokranium: 
neurokranium + 
viscerocranium= 
splanchnocranium 

Ostatní Gnathostomata: endokranium 
p ekryto r zn  modifikovan!m 
dermatokraniem 

Embryonegenese primárního (chrupav itého) 
neurocrania 



Diferenciace viscerocrania 
z kostry žaberních 
oblouk  

Mandibulární oblouk: 
palatoquadratum + 
mandibulare 
(=Meckelova 
chrupavka) 

(spiraculum) 

Hyoidní oblouk: 
hyomandibulare 
(=stapes) + hyoideum 

Dermatokranium: 
krycí kosti lebky 
(desmogenní osifikace 
z vaziva) - p ekrytí 
chondrokrania a 
modernisace lebky: 

 

Strop lebky:  serie párov!ch 
kostí nasala, frontale, 
parietale, temporale, jugale 
… 

Specifika occipitale … 

Dermální kosti elistí: 
premaxila, maxila, 

Dentale, angulare, 
coronoideum etc. 

Chondrocranium je#t rky: srv. relace k dematokraniu 

Kostra - skelet 

1) Axiální skelet: 

chorda 

páte  - obratle 

 

2) Hlavov! skelet: lebka 

neurocranium + viscero
(splanchno)cranium 

chondro- 
dermatocranium 

3) Skelet kon etin 



Kostra mihule: pololebka se "aberním ko#em, specialisovan!mi 
chrupavkami, postkraniální skelet: pouze neurapophysy (a 
notochord)  

Embryogenese obratl : 

apof"zy=arcualia (neuro-
heamo- ): na 
segmetárních septech 
(myoseptech) 

t la obratl : pleurocentra 
intercentra  

intersegmentární spl"vání 

Obratle: 

amficélní 

procelní 

opistocélní 

acélní 

heterocélní 

!ebra (costae) 

chybí jen u Agnatha, chimer, latimerie 

- na myoseptech: 

- ventrální %ebra - vnit'ní vrstva myomer (ploutvovci, 
larvy oboj%ivelník$, ocasní extense hemapof"z  

  vs.  

- dorsální (na septum horisontale) - u bichir$ a 
Tetrapoda 

Hrudník a kost prsní (sternum) 

Tetrapoda, funk#ní spojení (hrudník) -Amniota 

Tagmatisace páte'e Tetrapod 
!  kr#ní (cervikální) 
!  hrudní (thorakální) 
!  bederní (lumbální) 
!  k'í%ové (sakrální) 
!  ocasní (kaudální) 



Heterocerkní 

Difycerkní 

Homocerkní 

Ocasní ploutev – hlavní generátor pohybu ploutvovc  

Kostra kon etin:  apomorfie Gnathostomata 

endoskelet (chrupav it!) kon etinového pupenu, 
hrudní kon etina - pletenec fixován do dermatokrania 

 

- ichtyopterygium : basalia, radialia, ceratotrichia 

(pletenec hrudní sou ástí dermatokrania: clavicula, cleitrhum, 
posttemporale + endoskelet, pl.pánevní - os coxae voln  ve 
svalovin ) 

- archipterygium (Choanichthyes): uniseriální 
(Crossopterygii), biseriální (Dipnoi) 

- chiropterygium Tetrapoda (+axiální fixace pletenc  

Ichtyopterygium 

 

Basalia 

Radialia 

ceratotrichia 

Kostra 
kon!etin ryb –  
Actinopterygii 

Ne Sarcopterygii 

Chiropterygium 
Tetrapoda: 

basipodium (pletenec), 

stylo-, zeugo- 
autopodium 

Svalová soustava 

!  metamerní segmentace (myomery, myosepta W) 
vs ko%ní svaly a viscerální svalovina 

!  svaly p'í#n! pruhované vs. hladké 
!  skeletogenní septa 
!  septum horisontale Gnathostoma: epaxonické a 

hypaxonické svalstvo (srv. axiální vs. apendikulární 
pohyb)  

!  Topografick" vs. funk#ní aspekt myologie – funk#ní 
oposice (extensory, flexory), inervace 

? 



D%chací systém 

!  ko%ní d"chání (a exkrece) 
!  %ábra: $aberní vá"ky Agnatha (endoderm),  
!  ektodermální $ábra Gnathostoma: %ab.plátky 

na interbranchiálních septech (paryby), voln! 
(ostatní), vn!j(í %ábra (larvy: bichi'i, Dipnoi, 
Amphibia) 

!  plicní vaky a plíce (ne plynov" m!ch"' 
Teleostei!): bichi'i, Sarcopterygii, Tetrapoda 

Posice #aber: 

 

Agnatha: "aberní 
vá ky na vnit ní 
stran  "ab. 
Oblouk : 
endodermální 

Gnathostomata: 
filamentární 
ektodermální 
"ábra vn  
"aberních 
oblouk  

Vn j#í "ábra: 3 páry 

Bichi i, dvojdy#ní, 
oboj"ivelníci 

Osteiichthyes: 
sk ele, 
operculum 

%aberní dutina 

Amocoetes 

Petromyzon Myxine 



$ábra paryb 

$ábra ryb 

%ab. oblouk 
%ab. p epá"ka 
(septum)  

P ídatné d!chací orgány 
ryb: nap . labyrint (lezouni 
aj.),  d!chání st evní sliznicí 
(pisko ). 

 

Dorsální vychlípení 
jícnu: 

Plynov! m ch!  Teleostei 
(hydrostatická vs. d!chací 
funkce) 

 

 

 

 

Ventrální vychlípení 
jícnu: 

Plicní vaky Dipnoi a 
Cladistia 

Plíce Tetrapoda 

Plíce a plicní ventilace odli#ná u jednotliv!ch t íd Tetrapoda 

Cévní systém: pln! uzav'en" 

!  Uzav'en", strukturn! viz kopinatec, ale 
dilutní krev, hemoglobin, erythrocyty, 
leuco-, lymfo-, thrombocyty 

!  cévy s endotelem, kapilární systém 
!  vícedílné srdce: cf. sinus venosus, atrium, 

ventriculus, (+ aditivní conus arteriosus, 
bulbus arteriosus u Teleostomi,  

!  vrátnicov" ob!h (renální, jaterní) 



Srdce ploutvovc : 
ductus Cuvieri, 

%iln! splav (sinus venosus) 

P edsí  (atrium) 

Komora (ventriculus) 

Conus arteriosus 

Bulbus arteriosus 
Teleostei (netepající, 
bez chlopní) 

Gnathostomata: "iln! 
splav a p edsí  dorsáln  

Craniata: Diferenciace srdce ze splanchnopleury laterální desti ky 

Lymfatick! a imunitní systém 

!  U v(ech s v"jimkou Myxini: thymická 
potence branchiální oblasti a diferenciace 
specialisovan"ch orgán$ imunitiního 
systému (hlavní: thymus, bursa Fabricii, 
kostní d'e), dopl)ující: tonsily, lymfatické 
uzliny, etc.)  

!  &lenit" lymfoidní systém (lymfatické cévy a 
meziorgánové lakuny, lymfatické vaky u %ab 
atd.) 



Exkre"ní systém 

!  vylu#ování k$%í, %ábrami,. av(ak - v(ichni 
Craniata : vysoce specialisovan" orgán 

!  glomerulální ledvina:  

!  amoniotelie, ureotelie, urikotelie 
  NH3    CO(NH2)2        C5H4O3N4 

  amoniak   urea (mo#ovina)  kys.mo#ová (+Na,K-sole – uráty)
  

Mol váha      17   60   168 
Rozpustnost (g/l)  890   1190   0.06 
Toxicita   **   *   - 
Metab.náklady  -   *   ***    

e 

Amoniotelie 
amoniak 

Urikotelie 
Kys.mo ová 

Ureotelie 
mo ovina 

Exkre"ní systém 

!  glomerulální ledvina: glomerulus + 
Bowman$v vá#ek (Malphigiho t!lísko) + 
proximální a distální kanálek (tubulus), 
primární mo#ovod - Wolf$v v"vod 

!  primárn! - segment.uspo'ádání 
(nefrotom) : holonefros= pro- 
opistonefros, mesonefros, metanefros 
Amniot a sek. mo#ovod - urether (z 
kloaky) 

kapilára s podocyty 
(ultrafiltrace) 

Malpighiho 
(renální) 
t lísko s 
glomerulem 
+ prox.,dist. 
tubuly 

NEFRON: 

funk ní 
jednotka 
ledviny 
obratlovc - 

Prim. mo  , 
zp tná 
resorbce 
solí a vody 

BV: Ultrafiltrace ( lov k 170 l/den!)  resorbce solí a vody v PT 
(isoosm.) sorbce Na / resorbce vody v prox. Henleyov  kli ce  
respobce Na+ asc.Henleyov  kli ce (osmolalita)  dal#í red. vody v 
DT (permeabilita st n se m ní dle dehydratace organismu 
(neurohumorální kontrola / vasopresin). 

 

Specialisované 
bu ky st n 

tubul  

mesomera - nefrotom 
 

Vn j#í glomerulus, nediferencované tubuly: 
pronefros sliznatky 



Bowman v vá ek, otev ené ústí tubulu: larvy 
oboj"ivelník  

Adultní stadium  

Craniata: 

Uzav en! systém 
(odd lení od 
coelomu): 

Bowman v vá ek, 
proximální a 
distální tubulus 

A-Holonefros  B-Pronefros C-Opistonefros D-Metanefros 

Wg- Wolfova chodba (primární mo ovod = archinefrick! kanál) 

primární nefron 
pronefrick!   mesonefrick! 

Anamnia: 
opistonefros 

Amniota: 
metanefros 



Embryonální ledvina Craniata (Amniota) 

Gonády 1 
!  zakl. segmentárn! v kontextu nefrotomu, 

identicky pro ob! pohlaví 
!  primordiální gonocyty ze st!ny 

archenteronu, migrace do základ$ gonád  
!  gonáda: kortex (epitel coelomu): r$st 

stimulován estrogeny - omezuje bu) cyklus 
(ovarium)- vají#ka, medula (de-diferenciací 
nefrotomu): testosteron - intensifikace 
bu).cyklu (testes) - spermie 

Medula 

cortex 

Embryogenese gonády 

Testis      Ovarium 

Gonády 2 
!  Prim. chámovody a vejcovody se zakládají 

sou#asn!:  
!  prim. chámovod - Wolfova chodba (ne sek. 

chámovod u Teleostei) 
!  Mueller$v v"vod (u v(ech Craniat s v"jimkou 

sliznatek) - vejcovod a rozli#né specialisace 
(d!loha, vitelinní %lázy etc.) 

!  Ur#ení pohlaví - vn!j(í resp. humorální regulace u 
Anamnia (#ast" hermafroditismus), genet. ur#ení 
pohl. (XY, ZW)  u Amniota 



A-jeseter  B-"raloci, oboj"ivelníci   C-Amniota    D-Teleostei 
Op opistronefros     Op:pars renalia, p.sexualis      Opm-metanefros     opistonefros 

Ho testes/ Wolf.v.  Wolf v.                    Wolf + urether    Wolf+ductus spermat.
   

Kde vznikli obratlovci? 
!  A.S.Romer: sladkovodní prost!edí - srv.zákl. 

synapomorfie Vertebrata: 
!  svalnat% ocas (nutn" v proudícím prost'edí) 
!  dilutní t'lní tekutiny- nízká koncentrace 

iont$, sní%ení osmotického tlaku 
sladkovodního prost'edí 

!  glomerulární ledvina 


