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PŘEDMLUVA

Od druhého vydání tohoto skripta uplynulo 5 let, během kterých prokázalo svoje uplatnění a oblibu u na
šich studentů. Při přípravě nového vydání jsme si uvědomili, že je žádoucí provést určité inovace tohoto 
skripta. Základní princip jsme zachovali stejný - hlavní důraz je kladen na názorné schématické obrazy, 
ke kterým je přiřazena jedna strana doprovodného textu. Pro snadnější orientaci a přehlednost u žádných 
obrazů nepoužíváme k popisu zkratky nebo odkazy písmeny či číslicemi, ale u každého nákresu jsou při
pojeny vysvětlivky plnými slovy.

V tomto vydání byly doplněny některé nové kapitoly, jako např. úvodní kapitola z obecné cytologie, která 
popisuje proces buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy. V kapitole 2 -  Progeneze byly doplněny 
a rozšířeny některé odstavce týkající se jak tvorby spermií tak i oocytů. Do kapitoly 3 -  Embryogeneze 
byly doplněny odstavce popisující jednotlivé druhy embryonálních kmenových buněk a jejich význam pro 
další diferenciaci různých tkání s odkazem na perspektivu jejich využití při tzv. terapeutickém klonování.
V kapitole 4, která se zabývá metodami asistované reprodukce a antikoncepce, byly opraveny a doplněny 
některé nové údaje a naopak byly vynechány komerční názvy hormonálních přípravků, poněvadž tyto ná
zvy se často mění v důsledku zavádění nových přípravků. Rovněž nově byla zařazena kapitola 8 popisující 
proces prenatální hemopoezy a medulolymfatické hemopoezy. U ostatních kapitol byly provedeny další 
drobné úpravy a doplňky.

Vzhledem k předchozímu zájmu se domníváme, že má naše skriptum nárok na uplatnění pro svou struč
nost, názornost a přehlednost. Přáli bychom si, aby toto skriptum získalo uplatnění v širší medické obci 
a bylo přínosem jak při pregraduálním studiu, tak i jako repetitorium k osvěžení znalostí v postgraduálním 
studiu a klinické praxi.

PODĚKOVÁNÍ

Paní doc. MUDr. Ivě Oborné, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky LF UP, oddělení asistované re
produkce, děkujeme za odbornou spolupráci při zpracování problematiky asistované reprodukce a anti
koncepce.

Panu doc. RNDr. Vladimírovi Divokému, Ph.D., přednostovi Ústavu lékařské biologie LF UP děkujeme 
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Embryologie je věda, která se zabývá studiem vývoje jedince, v našem případě tedy člověka, v prenatálním 
období. Časově toto období rozdělujeme na dvě etapy - před oplozením a po něm.

Progeneze popisuje vývoj pohlavních buněk - gamet - v období před oplozením a rozdíly ve způsobu 
a časovém průběhu diferenciace spermií -  spermatogeneze a vajíček - oogeneze.

Při oplození vznikne splynutím spermie a vajíčka jedna buňka - zygota. Od tohoto okamžiku do porodu 
probíhá prenatální (intrauterinní) období neboli gravidita, v průměrné délce trvání 266 dní. Tento prena
tální vývoj se dělí na dvě období - embryonální a fetální a vyvíjející se jedinec se označuje nejprve jako 
zárodek - embryo a poté jako plod - fetus.

Pozn.: Toto rozdělení je umělé a do značné míry formální, protože vývojové změny přecházejí plynule z období 
embryonálního do fetálního. Proto také v některé zahraniční literatuře se toto dělení striktně nedodržuje.

X !¿í O  Qj&r\' Z' ^Embryonální období zahrnuje gtapy oa rozdělení zygoty na dvoubuněčné embryo do konce 2. měsíce 
(8 týdnů). V tomto poměrně krátkém časovém úseku probíhá diferenciace embryonálních kmenových 
buněk. Vzniknou tři základní zárodečné listy (ektoderm, entoderm a mezoderm), ze kterých se diferencují 
jednotlivé tkáně a orgány. Vytvářejí se také některé přechodné útvary (žaberní oblouky, ocasní výběžek, 
hrbol srdeční a jaterní) a rudimentální orgány (žloutkový váček, allantois), které později zanikají. Koncem 
embryonálního období jsou vytvořeny pklady všech orgánů (v různém stupni diferenciace) a zevní tvar 
má v základních rysech podobu postnatálního jedince (s určitou disproporcí). 77̂  'O l / X  'W  .<*_

Fetální období zahrnuje časový úsek od začátku 3. měsíce (9. týden) do konce gravidity - do porodu. 
Během tohoto období pokračují změny zahájené v embryonálním období a projevují se především dalším 
morfologickým a funkčním dozráváním, maturací a diferenciací tkání a orgánů. Tyto procesy se označují 
jako histogeneze. Ve fetálním období se řada orgánů chová odlišně než postnatálně, což je dáno tím, že 
plod se nachází ve .vod ním prostředí plodové vody a výměna látek a dýchacích plynů probíhá prostřednic
tvím placenty. Plíce nedýchají a krev cirkuluje odlišným způsobem ve fetálním oběhu. Játra a slezina jsou 
po určitou dobu sídlem krvetvorbv. Na kůži vyroste primární ochlupení, lanugo, které před porodem opět 
vymizí.

Ke konci fetálního období (před porodem) je většina orgánů diferencována tak, že vykonává své základní 
životní funkce. Např. v trávicím traktu je to polykací reflex, peristaltika, sekrece žluči, resorpce v tenkém 
střevě a obdobně i v jiných systémech.

Při porodu po podvazu pupečníku přestane být plod závislý na placentě, což se nejvíce projeví změnami 
v systému dýchacím (rozepnutí plic) a oběhovém (přechod z fetálního oběhu na definitivní).

Postnatální období již nepatří do oboru embryologie, avšak vývoj a diferenciace většiny orgánů není ukončen. 
Např. v CNS není dokončena myelinizace některých drah, probíhá výměna zubů prvé a druhé dentice (až 
do 20. roku), do stejného období pokračuje růst kostry, vývoj plic probíhá do 10. roku, změny pohlavních 
orgánů po pubertě. De facto je možno říci, že i v dospělosti může probíhat vývoj přestavbou některých 
tkání a orgánů (především mezenchymového původu). Z tohoto hlediska je celkový vývoj jedince ukončen 
až jeho smrtí.

? L  A * *
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1 BUNĚČNÁ PROLIFERACE, DIFERENCIACE, APOPTÓZA

1.1 BUNĚČNÝ CYKLUS
c

Všechny buňky v lidském těle vznikají dělením z jedné buňky, oplozeného vajíčka - zygoty. Rozmnožování, 
tj. proliferace buněk se opakuje periodicky v procesu, který se nazývá buněčný cyklus. Tento cyklus má dvě 
období. První - vlastní rozdělení buňky - mitóza, ve které probíhá dělení jádra (karyokineze) a cytoplazmy 
(cytokineze). Toto období se označuje jako M-fáze. Druhé období mezi dělením se označuje jako interfáze.

Interfáze se rozděluje na tři fáze.

Gj-fáze. V této fázi probíhá syntéza plazmatických bílkovin a RNA, duplikace některých organel a zvět
šování objemu buňky.

S-fáze. Je období syntetické. V této fázi se zdvojují chromatidy, probíhá transkripce DNA, translace a rep
likace chromosomů. V cytoplazmě se syntetizují histony.

G2-fáze. V této fázi pokračuje růst buňky a syntéza plazmatických bílkovin. Ve zvýšeném*množství se tvoří 
tubulin, který představuje materiál pro tvorbu mikrotubulů vřeténka.

Délka buněčného cyklu. Závisí na typu buňky, může být jen několik hodin (rýhování oplozeného vejce) 
nebo i jeden rok (hepatocyty). Délka cyklu závisí především na délce G j- fáze. V závislosti na vnějším 
prostředí je průchod touto fází buď urychlen nebo zpomalen. V nevýhodných podmínkách nebo v případě 
některých terminálně dělených buněk může dojít k přechodu z G j- fáze do fáze klidové, označované jako 
G0. V této fázi může buňka setrvat libovolně dlouhou dobu. Tyto buňky označujeme jako buňky dočasně 
neproliferující, které však mají možnost se v případě potřeby do cyklu vrátit a pokračovat v další proliferaci. 
Jeden z mechanismů, který řídí délku G ,- fáze, je označován jako restrikční bod (R).

Přerušení průběhu buněčného cyklu. Průběh buněčného cyklu může být narušen řadou faktorů (mechanické 
poškození buněčné membrány, poškození DNA, proteinů) v kterékoli fázi. Buňka následně spustí odpoví
dající reparační mechanismus. V případě, že nedojde k nápravě poškození, buňka zemře.

Odchylky v průběhu cyklu. Průběh buněčného cykluje regulován na molekulární úrovni Míčovými proteiny regu
lačního systému, který spouští hlavní procesy buněčného cyklu. Buňky se mohou chovat rozdílným způsobem.

Prvá eventualita je další pokračování proliferace, tj. obě dceřinné buňky po dokončení cyklu bezprostředně 
vstupují do dalšího cyklu. V tomto případě se buňky neustále dělí, takže dochází ke zmnožování jejich 
počtu. Tento proces probíhá u nezralých kmenových buněk, jejichž množství se neustále zvětšuje, a vytváří 
se rezerva nediferencovaných buněk pro další diferenciaci.

Druhá možnost je, že jedna z dceřinných buněk (A) pokračuje v proliferaci (tj. prochází interfází a vstu
puje do další M-fáze) a druhá buňka (B) se specializuje ne určitou funkci, např. vzniká buňka sekreční, 
resorbční, keratinocyt, atp.

Třetí eventualita je, že v Gj-fázi se začnou diferencovat a specializovat všechny buňky příslušného typu tká
ní, jako je tomu u tkáně nervové a svalové, takže tyto tkáně v dospělosti ztrácejí schopnost proliferace.

U některých typů buněk, jako jsou např. krevní elementy, probíhá diferenciace a specializace až v pozdějším 
období, takže jejich mladší vývojová stádia (erytroblasty) mají schopnost se ještě několikrát rozdělit, než 
dojde k jejich dozrání.

i Kromě proliferace a tvorby nových buněk dochází ve tkáních k opačnému procesu, tj zániku a smrti buněk, 
f který je označován jako apoptóza neboli programovaná buněčná smrt.
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Buněčný cyklus

G2 fáze

fáze

restrikční bod

Interfáze

Odchylky v průběhu cyklu

5> Gn

i X 
/  \  /  \

Buňky dočasně neproliferují (G0 fáze). 

Mohou se vrátit do cyklu.

Obě dceřiné buňky vstupují do dalšího cyklu. 

Pokračuje proliferace.

B

(©)—:> (D

Jedna dceřiná buňka A  pokračuje v proliferaci.

Druhá dceřiná buňka B se diferencuje,
případně prochází několika
stupni dalšího dozrávání (progenitory, blasty).

Buňky se přímo diferencují 
na specializovanou funkci

Apoptóza
Programovaná buněčná smrt

kineze
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1.2 BUNĚČNÉ DĚLENÍ

Mitóza

Vlastní buněčné dělení, označované jako M-fáze buněčného cyklu, se dělí na tyto fáze:

1. Profáze. Je období, které se zahajuje již ke konci G,-fáze. V této fázi dochází ke kondenzaci chromo- 
somů, vymizí jadérko a zdvojené centrosomy se rozdělují a putují k protilehlým stranám buňky a vytvoří 
póly vřeténka. Vřeténko je tvořeno třemi druhy mikrotubulů: 1. volné mikrotubuly vybíhají do cytoplazmy 
a směřují k periferii buňky. 2. Polární mikrotubuly vycházejí z proteinových pólů a jejich plus konce jsou 
navzájem propojeny proteinovými můstky, takže tyto mikrotubuly jdou od jednoho pólu k druhému. 3. Ki- 
netochorové mikrotubuly se upínají na chromosomy v místě kinetochor.

2. Prometafáze. V tomto období dochází k rozpadu jaderného obalu současně s fragmentací jaderné laminy 
a k promísení cytoplazmy a karyoplazmy, takže vzniká tzv. mixoplazma. Membránové organely, tj. endo- 
plazmatické retikulum a Golgiho komplex, se rozpadají na menší částice, což umožňuje jejich rovnoměrné 
rozdělení mezi obě dceřiné buňky v průběhu cytokineze.

3. Metafáze. Chromosomy se seřadí v ekvatoriální rovině, která je kolmá na průběh vláken vřeténka a vytvoří 
se metafázová destička, která je rovněž označována jako aster (monaster), poněvadž při pohledu z plochy 
jsou chromosomy uspořádány do tvaru hvězdice.

4. Anafáze. Párové sesterské chromatidy se synchronně oddělí od sebe a vytvoří dva dceřiné chromosomy. 
Tímto způsobem vzniká dvojitá hvězdice -  diaster. dochází k oddalování chromosomů a pólů vřeténka 
těmito mechanismy: a) zkracováním kinetochorových mikrotubulů jsou chromosomy taženy k opačným 
pólům vřeténka, b) protilehlé póly vřeténka se oddalují rozdílným působením dvou druhů mikrotubulů: 
polární mikrotubuly se klouzavým mechanizmem prodlužují a tlačí póly od sebe. Volné mikrotubuly se 
zkracují a táhnou póly k periferii buňky.

5. Telofáze. Dceřiné chromosomy doputovaly k pólům a z vaků endoplazmatického retikula se vytvoří nový 
jaderný obal s jadernou laminou. V ekvatoriální rovině pod povrchovou cytoplazmatickou membránou 
vzniká kontraktilní prstenec, který je tvořen filamenty aktinu a myozinu.

Cytokineze je rozdělení cytoplazmy. Dochází k němu stahováním kontraktilního prstence, na povrchu buňky 
vytváří cytolema rýhu, která se postupně prohlubuje až se oddělí dvě dceřiné buňky od sebe. Dokončí se 
tvorba jaderného obalu, dochází k dekondenzaci chromosomů a k tvorbě jadérka. Po skončení cytokineze 
vymizí kontraktilní prstenec.

Meióza

Je specializované buněčné dělení, při kterém z diploidních buněk vznikají haploidní buňky. Probíhá u po
hlavních buněk -  gamet a je nezbytné pro organizmy, které se rozmnožují pohlavně. Proto při oplození 
nedochází ke zdvojování počtu chromosomů. Meióza je podobná mitóze s tím rozdílem, že výsledkem dvou 
následných meotických dělení jsou čtyři geneticky rozdílné haploidní buňky, zatímco při mitóze vznikají 
jedním dělením dvě geneticky identické buňky.

Endomitóza

Je to dělení, při kterém nedochází k redukci, ale naopak ke zvyšování počtu chromosomů, takže vznikají 
buňky polyploidní. Probíhá stejně jako mitóza, s tím rozdílem, že v telofázi se nerozdělí jádra a nedojde 
k cytokinezi. Počet chromosomů se zmnožuje na tetraploidní, octoploidní až polyploidní. Příkladem jsou 
megakaryocyty v kostní dřeni, které mohou mít až 64n chromosomů.
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1.3 BUNĚČNÁ SMRT -  APOPTÓZA

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, v lidském organizmu probíhá stále buněčná proliferace, kte
rá je zvláště intenzivní během prenatálního vývoje. V dospělosti přetrvává proliferace v některých trvale 
proliferujících tkáních, jako jsou např. epitely a tkáně mezenchymového původu. Kromě tvorby nových 
buněk dochází ve všech tkáních k opačnému procesu, tj. k zániku a smrti buněk, který je označován jako 
programovaná buněčná smrt neboli apoptóza.

Za normálních okolností jsou procesy tvorby a zániku buněk vyvážené, protože jsou regulovány signály 
od jiných buněk. Jsou to jednak signály pro proliferaci, které vedou k buněčnému dělení, dále faktory pro 
přežití, které brání buňky před apoptózou a konečně signály pro apoptózu, indikující sebevražedný program 
buněčné smrti. Kromě apoptózy, která je normálním, fyziologickým a řízeným procesem, může docházet 
ve tkáních k patologické smrti, nekróze.

Nekróza

Nekróza je smrt buněk, která je vyvolaná patologickými podněty (např. akutním poraněním, ischemií 
a anoxií apod.), není řízena a je doprovázena ztrátou regulace iontové homeostázy. Buňky zvětšují objem, 
dochází k jejich bobtnání, tzv. onkóze. Tento proces může být ještě reverzibilní. Dále dochází k nevratným 
změnám, především ke ztrátě integrity cytomembrán, tj. povrché cytolemy, membránových buněčných or- 
ganel a jaderného obalu, k rozpadu chromatinu a fragmentaci DNA. Buňky prasknou a vylijí svůj obsah 
do okolí, proto je při nekróze postihována vždy skupina buněk a dochází k výrazné zánětlivé reakci.

Apoptóza

Na mechanizmu apoptózy se účastní tzv. proteolytická kaskáda. Její princip je v tom, že signály indukující 
apoptózu aktivují proteolytické enzymy, které štěpením aktivují další členy ze skupiny proteáz. Ty pak štěpí 
stavební buněčné proteiny a zabíjejí buňku rychle a uspořádaně.

Morfologicky se apoptóza projevuje nejprve zmenšováním objemu a kondenzací cytoplazmy. Povrchová 
buněčná membrána se nerozpadá, ale dochází (bez ztráty integrity) k odškrcování váčků, které se ozna
čují apoptotická tělíska. Dochází k odbourávání cytoskeletu, což se projevuje rozpadem jaderných laminů 
a fragmentací jádra na malé úseky. Jaderný chromatin se kondenzuje na okraji jádra. Buněčná organela 
(např. mitochondrie) zůstávají intaktní. Vzhledem k tomu, že nedochází ke ztrátě integrity povrchové 
cytoplazmatické membrány, nedochází k vylití buněčného obsahu do okolí a na rozdíl od nekrózy buň
ky odumírají samostatně a nedochází k zánětlivé reakci. I když nedochází k rozpadu cytolemy, buněčný 
povrch je změněn, což způsobuje rychlou fagocvtózu umírající buňky buď sousedními buňkami nebo 
specializovanými makrofágy. Apoptické elementy mají na svém povrchu fosfatidylserin, podle něhož jsou 
rozpoznávány okolními buňkami nebo fagocyty, které je pohltí. Apoptóza není v žádné fázi doprovázena 
zánětlivou reakcí.

Nekróza a apoptóza byly považovány za naprosto odlišné mechanizmy buněčné smrti. V současné době se 
předpokládá, že existuje i určitý „přechodný typ“ buněčné smrti, který byl nazván aponekróza. Tento proces 
je pravděpodobně důsledkem neúplné apoptózy, která se při vyčerpání ATP změní v nekrózu.
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2 PROGENEZE

Je to období před oplozením, ve kterém probíhá vývoj pohlavních buněk, gametogeneze, která zahrnuje 
vývoj spermií, spermatogenezi a vývoj vajíček, oogenezi. Prvopohlavní buňky, gonocyty, se vyskytují již 
u 21denního embrya ve stěně žloutkového váčku, odkud putují do základů gonád

2.1 ZÁRODEČNÝ EPITEL VARLETE
Parenchym varlete obsahuje stočené semenotvorné kanálky, tubuli seminiferi contorfi které jsou uloženy v lalůč- 
cich, lobuli fěstís. V každém varleti je asi 200-300 lalůčků a v každém lalůčku jsou 1-4 kanálky. Délka jednotli
vých tubulů je asi 50cm, průměr 150-300 jim. Mezi kanálky je intersticium varlete, které tvoří řídké kolagenní 
vazivo, bohatě vaskularizované. Obsahuje flbrocyty a migrující buněčné elementy. Na bazální membránu lalůčků 
nasedají modifikované buněčné elementy, myoidní buňky. Důležitou součástí intersticiálního vaziva jsou endo
krinní intersticiální buňky Leydigovy. Mají průměr 15-20 |um, velké oválné jádro, zpravidla uložené excentricky. 
Ve SM je jejich cytoplazma výrazně acidofilní. V EM je zřetelné bohatě vyvinuté hladké endoplazmatické retiku- 
lum, michondrie tubulárního typu, tukové kapénky a proteinové inkluze krystaloidního tvaru, označované jako 
Reinkeho krystaly. Leydigovy buňky syntetizují a produkují mužský pohlavní hormon testosteron.

Zárodečný epitel, který vystýlá semenotvorné kanálky, je tvořen dvěma druhv buněk. Jednak jsou to pod
půrné buňky Sertoliho a semenotvorné buněčné elementy.

Podpůrné Sertoliho buňky -  cellulae sustentaculares

Jsou to velké buněčné elementy, které nasedají na bazální membránu a zasahují až k povrchu epitelu. Mají 
velké nepravidelné jádro s četnými záhyby karyolemy. Jejich cytoplazma obsahuje hladké endoplazmatické 
retikulum, lipidové kapénky a proteinové krystaloidní inkluze (krystaly Charcot-Boettcherovy).

Hematotestikulární bariéra

V bazální části Sertoliho buněk jsou laterální stěny dvou sousedních buněk spojeny pevnými spoji - zonulae 
occludentes. V EM se v místě těchto spojů nacházejí v cytoplazmě obou sousedních buněk svazky akti- 
nových mikrofilament, probíhající paralelně s povrchem buňky. K nim se ještě přikládají dlouhé paralelní 
cisterny. Tyto spoje rozdělují zárodečný epitel na dvě vrstvy, které označujeme jako bazální kompartment 
a adluminální kompartment.|Tyto spoje představují tzv. hematotestikulární bariéru, která má velký funkční 
význam v tom, že zabraňuje pronikání cizorodých látek z krevního oběhu k vlastním semenotvorným bu
něčným elementům a tím k negativnímu ovlivňování jejich genetické výbavyj

Buněčný cyklus semenotvorných buněk

V prenatálním období nediferencované kmenové buňky - gonocyty intenzivně proliferují a procházejí 
mnoha generacemi buněčného cyklu. Po pubertě probíhá plynulá spermatogeneze, při které dochází během 
buněčného cyklu k postupnému diferencování spermatogonií na tři typy:

Tmavá spermatogonie A -  spermatogonium A představuje nej starší buněčný element. Tyto buňky mají vý
znam rezervních, většinou dočasně neproliferujících elementů.

Světlá spermatogie A - spermatogonium intermedium pokračuje v proliferaci, prochází opakovaně buněčným 
cyklem, a proto udržuje konstantní populaci těchto elementů v zárodečném epitelu. V anglické literatuře 
se tyto spermatogonie označují jako Ad (dense) a Ap (pale).

Spermatogonie B - spermatogonium B se vyčleňuje z buněčného cyklu a zahajuje proces spermatogeneze, 
který je popsán podrobně v následující kapitole.

Během celého procesu diferenciace zárodečných buněk jsou tyto buněčné elementy spojeny tenkými plazma- 
tickými můstky. Teprve v posledním stadiu, při kterém vznikají samostatné spermie, se jednotlivé buněčné 
elementy oddělují a část původní cytoplazmy tvoří tzv. reziduální tělíska.
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2.2 SPERMATOGENEZE

Vývoj od nediferencované spermatogonie až po zralou spermii trvá asi 64 dní a prochází několika etapa
mi.

A. Spermatocytogeneze

Je to období, ve kterém dochází k rozmnožování buněk mitotickvm a meiotickým dělením. Má tyto 
fáze:

1. Perioda rozmnožování. Probíhá ve stadiu spermatogonii, které se intenzívně dělí mitoticky. Dvě 
dceřinné buňky, které vznikly mitózou, se ve fázi G0 buněčného dělení diferencují na spermatogonii 
A (světlou), která opět vstupuje do dalšího buněčného cyklu, a na spermatogonii B, která zahajuje 
diferenciaci.

2. Perioda růstu. Spermatogonie B prochází značně dlouhou S fází buněčného cyklu a diferencuje se 
na primární spermatocyt, který představuje největší buňku v zárodečném epitelu varlete s diploidní 
sadou chromosomů.

3. Prvé zračí dělení. Je dělení meiotické, charakterizované značně dlouhou profází (až 22 dní), ve které 
probíhají tato stadia:

Leptoten -  zahajuje dělení ztlušťováním chromosomů.

Zygoten - chromosomy tvoří homologní páry.

Pachyten -  chromosomy se zkracují a ztlušťují

Diploten -  dochází k tzv. synapsi chromosomů, při které se navzájem vyměňují jednotlivé seg
menty (překřižování -(éróisíngoveT)^/

Diakineze - chromosomy se začínají oddělovat

Metafáze I - chromosomové páry se připojuji na vlákna vřeténka.

Anafáze I -  chromosomové páry putují k pólům, ale chromatidy v každém chromosomů zůstávají 
navzájem spojeny.

Telofáze I - haploidní sady chromosomů se oddělují a buňka se rozdělí na dva sekundární spermato- 
cyty (prespermatidy) s haploidním počtem chromosomů s jedním chromosomem X 
nebo Y.

( í )  Druhé zračí dělení navazuje bezprostředně na předchozí a probíhá obdobným způsobem jako mitóza. 
Výsledkem jsou čtyři spermatidy s haploidním počtem chromosomů. Dvě spermatidy obsahují Chromo
som X a další dvě Chromosom Y.

Pro názornost je  v tomto schematickém nákresu zakreslen jen jeden pár chromosomů z celé chromosomové 
sady.

B. Spermatohistogeneze

V tomto období se již buňky nedělí a probíhá diferenciace spermatid na zralé spermie. Jaderný chroma
tin se silně kondenzuje a jádro se přeměňuje na hlavičku spermie. Z Golgiho komplexu vzniká plochý 
váček -  akrosom, který se čepičkovitě přikládá na apikální část jádra. Centrioly se stěhují do krčku, 
distální centriol představuje bazální tělísko osového vlákna, kolem něhož se diferencují chordy. Mito- 
chondrie vytvoří šroubovité uspořádanou pochvu ve spojovacím oddíle. Část zbývající cytoplazmy se 

/odškrcuje jako reziduální tělísko. 
t i
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2.3 STRUKTURA ZRALÉ SPERMIE

Spermie je vysoce specializovaná buňka, přizpůsobená svou stavbou k přenosu genetické informace při 
oplození. Jaderný chromatin je velmi koncentrován v hlavičce, cytoplazmatické složky se značně redukovaly 
a transformovaly v bičík, sloužící k aktivní lokomoci.

Spermie se skládá z těchto částí:

1. Hlavička

2. Střední oddíl -  a) krček
b) spojovací oddíl

3. Bičík - a) hlavní část

Hlavička je oválného tvaru, oploštělá, při pohledu ze strany má hruškovitý tvar. Její hlavní součást tvoří 
jádro se silně kondenzovaným chromatmem.

Na povrchu je kryta cytoplazmatickou membránou a pod ní se nachází vakovitý útvar - akrosom, který 
čepičkovitě nasedá na apikální oploštělou část jádra. Akrosom vzniká z Golgiho komplexu a obsahuje velké 
množství lytických enzymů (především hyaluronidázy), které při oplození umožňují spermii proniknout 
do vajíčka. Při bazální části hlavičky je obdobný světlejší útvar, označovaný jako postakrosomální pochva. 
Ohraničení hlavičky proti krčku tvoří bazální ploténka.

Krček

Hlavní součástí krčku je proximální centriol, kolem něhož je uloženo 9 příčně žíhaných provazců, ozna
čovaných jako segmentované chordy. Y distální části krčku, na hranici se spojovacím oddílem, je distální 
centriol, který je orientován v podélné ose a představuje bazální tělísko osového vlákna bičíku.

Spojovací oddíl

Jeho středem probíhá osové vlákno - axonema. které má stejnou ultrastrukturu jako axonema kinocilie - na 
obvodu 9 párů mikrotubulů a uprostřed dvojice centrálních tubulů. K periferním dvojicím mikrotubulů se 
přikládá 9 podélně probíhajících tmavých provazců - hladké chordy, které jsou plynulým pokračováním 
žíhaných chord v krčku. Jsou tvořeny kontraktilními proteiny a  uplatňují se při pohybu bičíku. Zevně od 
hladkých chord jsou uloženy mitochondrie, které tvoří souvislou vrstvu, šroubovité probíhající v celém

Hlavní část bičíku

V osové části má stejné uspořádání jako ve spojovacím oddíle. V zevní vrstvě nacházíme místo mitochon- 
drií fibrózní pochvu z homogenní silně kontrastní hmoty. Skládá se ze dvou poloobloukovitých žeber, se 
kterými splývají dvě hladké chordy, číslo 3 a 8, a tvoří dva podélné sloupce, které rozdělují hladké chordy 
na dvě asymetrické poloviny. Toto uspořádání způsobuje při kontrakci vlnitý pohyb bičíku.

Terminální část bičíku

Má prakticky stejnou ultrastrukturu jako kinocilie, poněvadž je tvořena pouze axonemou a na povrchu je 
ohraničena cytoplazmatickou membránou.

Celková délka spermie je asi 60 |am, z toho hlavička 5 |um, střední oddíl 5 jam, hlavní část 45 jim a termi
nální část 5 jim.

b) terminální část

Hlavička

spojovacím oddíle a označovanou jako mitochjondriální pochva.

' i g l  ■ C é / J - T R I O L  -  h m o í ^ L i í - ď  A X O f P / y y
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Buněčná membrána

Hlavička

Krček

Spojovací
oddíl

Hlavní
část

Podélný sloupec

Terminální část

Axonema 

Buněčná membrána
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2.4 EJAKULÁT, SPERMA, SEMEN

Sperma je produktem pohlavní žlázy - testis, vývodných kanálků varlete, nadvarlete a přídatných pohlav- 
ních žláz. Má dvě složky -  formované elementy - spermie a tekutou složku - seminální plazmu. Celkový 
objem ejakulátu je 2-6 ml, je nažloutlé barvy, kapalné konzistence a vůně, která se přirovnává ke kvetoucím 
kaštanům.

Formované elementy tvoří z převážné většiny spermie a v malém množství (asi 1 %) přídatné buňky jako 
např. leukocyty a odloupané epitelie ze sliznice.

Hodnotí se jejich počet, který má být nejméně 20 milionů v 1 ml, celkový počet může dosahovat 100 milionů 
(nebo více). V jednom ejakulátu má být nejméně 40 milionů spermií. Počet spermií se počítá ve speciální 
komůrce (Thomova komůrka) nebo v automatických analyzátorech.

V barvených nátěrech z ejakulátu na podložním sklíčku se zjišťuje procento abnormálních forem spermií, 
které se označují jako teratospermie. Jedná se např. o absenci akrosomu, mitochondriální pochvy, zdvojení 
nebo absenci axonemy, zdvojení hlavičky nebo bičíků a změny velikosti a poměru jednotlivých dílů spermie, 
tj. hlavičky, krčku a bičíku. Počet defektních forem spermií v ejakulátu má být menší než 30 %.

Hodnocení pohybu spermií pod mikroskopem se provádí v pěti stupních (0-4) podle McLeoda. Stupeň 0 
představují zcela nepohyblivé spermie, stupeň 1 spermie s pohybem na místě, stupeň 2 znamená, že sper
mie vytvářejí vlnovitý pohyb, podle stupně 3 většina spermií se pohybuje dopředu, spermie hodnocené 
stupněm 4 vykazují rychlý pohyb směrem kupředu. Za normální nález se považuje přítomnost minimálně 
40 % spermií hodnocených stupněm pohyblivosti 2.

Protilátky proti spermiím. Závažnou poruchou, ovlivňující fertilitu u muže, je vytváření protilátek proti 
spermiím. Tyto protilátky se mohou vytvářet u mužů jako protilátky proti vlastní tkáni - autoprotilátky. 
Vznikají zpravidla při porušní hematotestikulární bariéry (bariéra krev - varle, viz odst. 2.1), v důsledku 
poranění, zánětu, nádorového onemocnění, při zablokování vývodných cest nebo při některých výjových 

1 vadách. Druhá možnost je tvorba protilátek u žen. V tomto případě se jedná o izoprotilátky, tj. protilátky 
í proti spermiím jako cizorodým elementůmJPři tvorbě protilátek dochází v ejakulátu ke shlukování spermií 
* několika různými způsoby. Spermie se shlukují hlavičkami, bičíky, koncovými částmi bičíků nebo současně 

hlavičkami i bičíky. —----- -—

Seminální plazma je tvořena sekrety stočených,kánálků varlete, kanálků nadvarlete, semenných váčků, 
prostaty a bulbouretrálních žláz. Má alkalickou reakci o pH 7,1-7,8. Ejakulát není homogenní tekutinou 
a má tři složky.(T)Prvá složka je tvořena především sekretem prostaty, je řídká a mléčného vzhledu. Obsa
huje kyselou fosfatázu a fibrinolyzirCJXDruhá složka je objemově největší a obsahuje ve velkém množství 
normální spermie.(3/Třetí složka je tvořena především sekrety semenných váčků, je rosolovité povahy, 
obsahuje fruktózu a prostaglandiny. Z formovaných elementů se v této složce vyskytují převážně nefukční 
abnormální formy spermií.

Zhora uvedené hodnocení ejakulátu se označuje jako spermiogram, pokud se jedná o normální hodnoty, 
je to normospermiogram.

22



Normospermiogram

Objem ejakulátu 2-6  ml

Počet spermií v 1 ml (min.) 20 miliónů

Počet spermií v ejakulátu 40-300 miliónů

Stupeň pohyblivosti 2 40 % spermií a více

Počet abnormálních forem 30 % a méně

Přídatné buňky (leukocyty) 1 % a méně

pH 7,1-7,8

Abnormální typy spermií Normální typ

Shlukování spermií působením protilátek

Hlavičkami Bičíky

Hlavičkami 
i bičíky

Koncovými 
částmi bičíků
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2.5 ZENSKE GAMETY - OOCYTY

o u j _

Po pubertě dochází v ovariu k cyklickému dozrávání oocytů, které jsou uloženy v kúře.ovaria v primordi-
■............. - ....m— ..... ...——■ ____ _——

álních folikulech. Postupná stadia dozrávání folikulů jsou následující:

1. Primordiální folikul - folliculus ovaricus primordialis

Je tvořen vlastní vaječnou buňkou, oocvtem. který má průměr asi 30 jum, excentricky uložené jádro a v cy- 
toplazmě četné inkluze, které se označují jako /loutková zrna nebo vitelinní tělísko. Na povrchu oocyt 
obklopují folikulární buňky, které tvoří vrstvu podobnou jednovrstevnému plochému epitelu. Primordiální 
folikuly vznikají v enormním množství již v prenatálním vývoji, po narození se již netvoří a po pubertě 
probíhá jejich dozrávání.

2. Primární folikul - folliculus ovaricus primarius

Velikost folikulu se zvětšuje až na 400 ¡im, oqcvt. ie větší a ie obklopen jednou vrstvou folikulárních buněk, 
které mají vzhled jednovrstevného kubického epitelu. Tyto folikuly se označují jako unilamelární Folikulár
ní buňky proliferují a tvoří několik vrstev, takže tento folikul se označuje jako multilamelární. Folikulární 
buňky jsou v tomto a dalších stadiích značně malé a označují se proto jako buňky granulózní. Na povrchu 

j oocytu se začíná vytvářet sklovitá membrána - zona pellucida. Vazivo, které obklopuje folikul, vytváří obal
i nazývaný theca folliculi. ^ 1 ——---- -— " """ ’ ~~~ , , ? . [ /  . ř

'  v e  q . c M  c U  d o j  ItM
3. Sekundární folikul s dutinou - folliculus ovaricus secundarius (vesiculosus) J ý  >ý) <a C

Folikul značně zvětšuje svou velikost, přibývá granulózních buněk, které se začínají rozestupovat, takže 
uvnitř folikulu se vytvoří dutina -  antrum folliculi, která je vyplněna serózní tekutinou liquor folliculi. The- 
kální obal se začíná rozdělovat na dvě vrstvy - theca folliculi interna a theca folliculi externa.

4. Terciární, zralý (Graafův) folikul - folliculus ovaricus maturus f  břťf. o f  c? '• > ; >

Je to velký váčkovitý útvar o průměru 10-15 mm, s velkou dutinou, vyplněnou likvorem. Tento folikul 
zpravidla prominuje na povrch ovaria a je dobře viditelný při vyšetření ultrazvukem. V místě, které vyčnívá 
nad povrch ovaria, je stěna folikulu značně tenká a označuje se jako stigma.

Stěna folikulu je tvořena těmito vrstvami (hodnoceno od vnitřku k povrchu folikulu). Stratům granulosum 
je vrstva folikulárních buněk, které vystýlají dutinu folikulu a nasedají na tenkou bazální membránu. Ná
sleduje theca folliculi interna, která je tvořena modifikovanými vazivovými buňkami epiteloidního vzhledu

I i........ III —........... tu IIWJ- ■ ■■nn.i.w.niw«

v  a je prostoupena četnými krevními kapilárami. Na povrchu obaluje folikul theca folliculi externa, tvořená 
vazivovými buňkami a kolagenními vlákny, probíhajícími paralelně s povrchem.

Vaječný hrbolek -  cumulus oophorus je útvar, který vyčnívá do dutiny folikuju a obsahuje vlastní vaječnou 
buňku. Tento zralý oocyt je značně velký a má průměr 100-150 ¡um. Na povrchu ho obklopuje výrazná 
sklovitá blanka -  zona pellucida, na kterou nasedá jedna vrstva radiálně uspořádaných folikulárních bu
něk - corona radiata.

I ja(|U CH
Ovulace

V místě stigmatu dochází k protržení stěny folikulu, uvolní se cumulus oophorus a vajíčko i s obaly a s foli
kulární tekutinou se vyleje na povrch ovaria, tj. octne se volně v abdominální dutině. Stěna folikulu se smrš
ťuje a skládá v řasy, uvnitř se vytvoří centrální koagulum. Stěna folikulu se promění ve žluté tělísko - corpus 
luteum. Granulózní a thekální buňky se přemění na buňky luteinní, které produkují hormon progesteron.

£  $1t h P
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Folikuly:

Primordiální Primární
unilamelámí multilamelámí

Sekundární

Thekální obaly
' Zona granulosa

-  - Antrum

Terciární - zralý 
Graafův folikul

Stigma

Stěna folikulu

Cumulus oophorus 
*

Theca externa

Theca interna 
Bazální membrána 
Stratum granulosum

Corona radiata 
Zona pellucida 
Oocyt
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2.6 ENDOMETRIUM, MENSTRUAČNÍ CYKLUS v

Během pohlavní zralosti ženy dochází k pravidelným změnám děložní slizáice, které se označují jako
menstruační cyklus. Tyto změny probíhají především ve stratům funkcionale. stratům basale se podstatně 
nemění. Normální cyklus trvá 28 dní a rozdělujeme ho do čtyř fází:

Menstruační fáze
Dochází k protržení stěny arterií a kapilár, krvácení do endometria a nakonec k odloučení celého stratům 
ťunctionale. Ke konci této fáze, která trvá zpravidla 3-5 dní probíhá regenerace povrchového epitelu pro- 
liferací ze žlázek ve stratům basale.

Proliferační, folikulární fáze ( \ j \ »V & fcVU® ’Z^fů íiJM*
Sliznice roste do tloušťky až 3 mm a nacházejí se v ní žlázky, které jsou poměrně rovné, mají úzké lumen 
a tmavou cytoplazmu. Stroma má kompaktní vzhled a je hodně buněčné. Probíhají v něm spirální arterie, 
které rostou do délky. V povrchovém epitelu, ve žlázách i ve stromatu se vyskytují četné mitózy. Tato fáze 
probíhá od 6. do 14. dne.

Sekreční, luteální, progesteronová fáze
Tloušťka sliznice zvyšuje až na 6-7 mm. Stratům funkcionaie se rozděluje na dvě vrstvy: stratům com- 
pactum je úzká a poměrně tmavá povrchová vrstva. Stratům spongiosum je tlustá, edematózně prosáklá 
vrstva, obsahující dlouhé žlázky, které se šroubovité stáčejí, mají široké lumen a světly epitel, ve kterém 
dochází k ukládání velkého množství glvkogenu a k mul&^ní sekreci. Stroma obsahuje edematózně pro- 
sáklou základní hmotu a nacházejí se v něm četné stočené arterioly a bohatá kapilární síť. Tato fáze trvá 
od 15. do 26. dne.

Nedojde-Ii k oplození, vzniká:

(Ischemická fáze
Projevuje se krátkou spastickou kontrakcí cév (způsobenou hormonálními změnami), která vede k ischemii, 
následnému poškození cévní stěny a protržení krevních kapilár. Probíhá v období od 27. do 28. dne cyklu 
a následuje po ní další menstruační fáze. i

Blastocysta niduje asi 20. den cyklu, z endometria vzniká decidua, trofoblast produkuje choriové gonadot- 
ropiny, hCG, které udržují corpus luteum graviditatis, udržující v prvé polovině gravidity vysokou hladinu 
progesteronu.

Při bioptickém vyšetření, prováděném patology pro klinickou praxi, se někdy používá detailnější klasifikace 
jednotlivých období menstruačního cyklu:

Menstruační a regenerační fáze
Den 1 - raná, den 2-3 střední, den 4-5 pozdní (regenerační).

Proliferační fáze
Den 6-7 raná proliferace (postmenstruační fáze), den 8-11 střední proliferace, den 12-14 pozdní proliferace. 

Sekreční fáze
Stadium glykogenové - den 15-16 rané glykogenové, den 17-19 střední glykogenové a den 20 pozdní 
glykogenové.

Stadium proteoglykanové -  den 21-23 rané proteoglykanové, den 24-26 střední proteoglykanové a 27-28 
pozdní proteoglykanové (ischemická fáze).

Obrazy v levé polovině ukazují změny slizničního epitelu v jednotlivých fázích menstruačního cyklu v obraze EM 
(zvětšení 20.000*■). V pravé polovině jsou grafy, které znázorňují změny hormonálních hladin a na nich závislé 
morfologické změny endometria.

Dojde-li k oplození:
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Folikulámí fáze Luteinní fáze

Raná proliferační fáze

Pozdní proliferační fáze

Raná sekreční fáze

Pozdní sekreční fáze

14 28
Ovulační cyklus

C l i  «
Menstruační cyklus

Hormonální
hladiny

Estradiol

v endometriu

Mitózy ve žlázách

Vrstvení jader

Vakuolizace

s íkre C(2

Edém stromatu

Predeciduální změny

Infiltrace leukocyty

Proliferace Sekrece
0 f 5 
Menstruace Ischemie

r28
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2.7 STANOVENÍ TERMÍNU OVULACE

Začátek menstruačního cyklu se pozná bez problémů, protože jako prvý den cyklu se považuje začátek 
krvácení z rodidel.

I Stanovení termínu ovulace není tak jednoduché. Je známo, že k ovulaci dochází v polovině menstruačního 
cyklu. U žen, které mají pravidelný cyklus, trvající 28 dní je to čtrnáctý den. Od tohoto pravidla ovšem 
existují rozdíly dané tím, že u některých žen cyklus může být kratší nebo naopak delší než 28 dní, případně 
je nepravidelný. K určení termínu ovulace je nutné nebo vhodné používat jiné metody.

Subjektivní hodnocení. Existuje určitá menší skupina žen, které dovedou samy přesně určit den ovulace 
podle subjektivních pocitů. V tomto období ženy pociťují napětí v podbřišku, případně krátkou jednorázo
vou tupou bolest vlevo nebo vpravo. Zvyšuje se sexuální apetence, případně ženy pozorují slabý zahnědlý 
výtok, který vzniká z náhlého poklesu sérových estrogenů.

Sledování změn hlenu. V období ovulace se zvyšuje množství hlenu z děložního hrdla, hlen je hojný, dobře 
průhledný, řídký a tažný. Pokud necháme hlen zaschnout na podložním sklíčku a pozorujeme ho pod 
mikroskopem, vidíme že zasychající hlen tvoří útvary podobné listům kapradí. Tento proces se označuje 
jako arborizace hlenu a je způsoben změnou koncentracefíektrolytů, především solí, dále cukrů (glukózy) 
a bílkovin (albuminy). Typy hlenu z děložního hrdla rozdělují někteří autoři do tří skupin. 1. Hlen G - je 
hustý hlen, nepropustný pro spermie, který se vyskytuje těsně po menstruaci a nebo po ovulaci. Tomuto 
období se říká suchá fáze. 2. Hlen L je řídký hlen, v období těsně před menstruací. 3. Hlen S je velmi 
kluzký, řídký a hojný hlen, přes který snadno procházejí spermie. Vyskytuje se v období ovulace, které se 
označuje jako vlhké období.

Obdobné změny, jaké se pozorují v cervikálním hlenu, se vyskytují i ve slinách, ve kterých možno pozorovat 
v období ovulace kapraďovitou krystalizaci slin. K tomuto vyšetření se používá tzv. kapesní mikroskop.

Hormonální změny, které regulují menstruační cyklus, se projevují také morfologickými změnami epitelu 
vaginy. V praxi proto můžeme podle cvtologického obrazu z vaginálního epitelu určovat fáze menstruačního 
cyklu. V proliferační fázi jsou buňky malé, světlé a mají pyknotická jádra. V sekreční fázi jsou buňky tmavší, 
mají světlá jádra a vyskytují se ve větším množství leukocyty. Vyšetřování vaginálních nátěrů se používá 
v laboratorní praxi u experimentálních zvířat (myší, potkanů) ke stanovení období oestru.

Poměrně přesné stanovení jednotlivých fází menstruačního cykluje možné provádět pomocí histologického 
j vyšetření bioptických vzorků z endometria. Tyto metody jsou ovšem náročnější na provedení, poněvadž 
vyžadují zpracování vzorků v histologické laboratoři.

I Určování jednotlivých fází cykluje rovněž možné sledováním hormonálních hladin v průběhu cyklu. Tyto 
metody ovšem vyžadují opět speciální laboratorní vybavení.

Rovněž speciální metoda je sonografie, která umožňuje přímo sledovat růst Graafova folikulu v období před 
ovulací. Tato technika se používá především při metodách asistované reprodukce.

i Sledování bazální teploty. Provádí se tak, že žena si ihned po probuzení změří teplotu v pochvě (nebo v ko- 
í nečníku), vždy stejným ověřeným teploměrem a ve stejném časovém období. V období ovulace se bazální 
{ teplota zvýší o několik desetin stupně a na této hodnotě zůstává přes celé sekreční období. Tyto hodnoty 

se zaznamenávají do menstruačního kalendáře, ve kterém žena zaznamenává i další údaje, tj. průběh men
struace podle síly krvácení, dále termíny souloží, případně bolestivost, výtok, atp.
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ovulace

Změny hlenu 
a bazální teploty 
během jednoho 
menstruačního cyklu

Změny cytologického obrazu z vaginálního nátěru během menstruačního cyklu 

6 14 20 26 dní

Pyknotická jádra bez pyknotických jader + zvětšený počet leukocytů

Vzor menstruačního kalendáře z prvé poloviny cyklu

Měsíc:

IV.
vel. silné 

silné 

střední 

slabé 

vel. slabé

K roužky■soulož, B - bolestivost, V - výtok Bazální teplota
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2.8 VZTAHY MEZI OVULAČNÍM A MENSTRUAČNÍM CYKLEM

Proces zrání vaječných folikulů, vedoucí k ovulaci a změny endometria v průběhu menstruačního cyklu na 
sebe vzájemně navazují a jsou regulovány četnými hormonálními změnami, které jsou navzájem propojeny 
systémem zpětných vazeb.

Změny v hypothalamu a adenohypofýze

I Hormonální regulace vychází především ze změn v hypothalamu. V oblasti tuberálních jader dochází k uvol
ňování regulačních hormonů. Jsou to liberiny (RF - releasing factor) a statiny (IF - inhibitory factor), které 
jsou transportovány prostřednictvím hypothalamického portálního oběhu do adenohypofýzy a ovlivňující 
produkci hormonů FSH - folikuly stimulujícího hormonu, a LH - luteinizačního hormonu, které regulují 
změny v ovariu.

Změny v ovariu

Pod vlivem FSH dochází k dozrávání folikulů až do stadia zralého Graafova folikulu. V thecJpéSiguli interna 
jsou produkovány estrogenv. které ovlivňují růst endometria v období proliferační fáze. Po ovulaci se zvyšuje 
hladina LH - luteinizačního hormonu, který ovlivňuje vznik žlutého tělíska a zpětnou vazbou stimuluje další 
produkci liberinů. Corpus luteum, které vzniká po ovulaci, produkuje progesteron a estrogeny, ovlivňující 
přechod endometria z fáze proliferační do fáze sekreční a současně mechanismem pozitivní zpětné vazby 
podporuje produkci dalších hormonů FSH a LH, jejichž hladina dosahuje maxima 24 hodin před ovulací. 
Progesteron působí negativní zpětnou vazbou snižování produkce FSH a LH.

Změny v endometriu

Pokud nedojde k oplození, corpus luteum menstruationis má omezenou životnost a ke konci sekreční fáze 
se podstatně snižuje produkce progesteronu. V období ischemické fáze dochází k převládnutí hladiny es- 
trogenu nad hladinou progesteronu, což vede ke krátkodobé kontrakci krevních cév. Dochází k ischemii, 
která je sice přechodná, ale po obnovení krevního oběhu porušené stěny krevních kapilár nesnesou zvýšený 
tlak, dochází k jejich rupturám a krvácení v následující menstruační fázi.

Pokud dojde k oplození: Po nidaci blastocysty do endometria vznikají z trofoblastu choriové klky, které pro- 
! dukují hormon hCG - lidský choriový gonatropin, který ovlivňuje růst corpus luteum a jeho přeměnu na 
! corpus luteum graviditatis. Toto žluté tělísko produkuje zvýšené množství progesteronu, v důsledku čehož 

vzniká těhotenská děložní sliznice -  decidua. Corpus luteum graviditatis přetrvává až do druhé poloviny 
gravidity, kdy jeho funkci přejímají hormony produkované placentou.

Po zániku funkce žlutého tělíska (obojího druhu) se corpus luteum přeměňuje na corpus albicans, které 
. má vzhled vazivové jizvy.
1
!
i

(/ 1% e c &  ^ o t  • -  o  ¿0 y  f f o h č  h

li  l / h  Q H & U  lo $ < H  -  1: 5

o t o  1

30



Hypothalamus

Hypofýza

Ovarium

•Tuberální jádra: Liberiny 
Statiny

Primordiální 
folikul

l i  28

31



2.9 SROVNÁNÍ SPERMATOGENEZE A OOGENEZE

Spermatogeneze

Z gonocytů se ve fetálním období diferencují spermatogonie, které se dále nedělí a zůstávají v interfázi až 
do puberty, kdy začne probíhat perioda rozmnožování, charakterizovaná intenzivním mitotickým dělením. 
Následuje perioda růstu, kdy se buňky značně zvětšují a vznikají primární spermatocyty. Další perioda 
zrání probíhá ve dvou etapách: prvé zračí dělení je meióza, při které z jednoho primárního spermatocytu 
s diploidním počtem chromosomů vznikají dva sekundární spermatocyty s haploidním počtem chromoso- 
mů. Bezprostředně navazuje druhé zračí dělení, kdy z každého sekundárního spermatocytu vzniknou dvě 
spermatidy s kondenzovaným jádrem a malým množstvím cytoplazmy. Další období je spermatohistogeneze, 
při kterém se diferencují spermie - z jádra vzniká hlavička, a z cytoplazmatických struktur krček, spojovací 
oddíl a bičík. Z jednoho spermatocytu tedy vzniknou čtyři plnohodnotné spermie s haploidním počtem 
chromosomů a rozdělenými heterochromosomy - dvě spermie 22+X a dvě spermie 22+Y.

Perioda rozmnožování, tj. intenzivní mitotické dělení oogonií probíhá již ve fetálním období. Následuje 
perioda růstu, ve které vznikají primární oocyty, které jsou obklopeny folikulárními buňkami, takže se vy
tvoří primordiální folikuly. Primární oocyty vstupují ještě před narozením do období prvého zracího dělení 
(meiotického), které se však zastaví v leptotenním stadiu, které se označuje jako stadium diktyotenní. Po 
pubertě pokračuje prvé zračí dělení oocytů, při kterém se současně mění stavba folikulů od primárního 
přes sekundární až po zralý Graafův folikul. Některé folikuly nedokončí zrání a zanikají jako atretické foli
kuly. Teprve v období ovulace se dokončí prvé zračí dělení, při kterém však vzniká jen jeden plnohodnotný 
sekundární oocyt. Druhá buňka, označovaná jako pólocyt I. řáduje malá a nefunkční. Ihned po ovulaci se 
zahajuje druhé zračí dělení, které se však dokončí jen dojde-li k oplození, pak vzniká zralý oocyt a současně 
pólocyt II. řádu. Pólocyt I. řádu se může rovněž ještě rozdělit. Na rozdíl

od spermatogeneze vzniká tedy z jednoho primárního oocytu jen jeden plnohodnotný zralý oocyt s haplo
idním počtem chromozomů 22+X a 3 pólocyty. Nedojde-li k oplození, oocyt záhy zaniká.

Oogeneze

Přehled rozdílů mezi spermatogenezí a oogenezí

SPERMATOGENEZE OOGENEZE
Perioda rozmnožování

Po pubertě Začíná ve fetálním období 
Pokračuje po pubertě

Výsledek zracího dělení
Čtyři plnohodnotné spermie Jeden oocyt + tři pólocyty

Produkce zralých gametů
Plynulá Cyklická

Počet produkovaných gametů
Desítky milionů Jeden

Období fertility
Od puberty neomezeně Od puberty do klimakteria
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3 EMBRYOGENEZE

3.1 OPLOZENÍ - FERTILIZACE

Transport spermií k oocytu

Oplození je proces spojení gamet - vajíčka a spermie. Vzhledem k tomu, že životnost vajíčka po ovulaci je 
omezena maximálně na 24 hodin (dle některých autorů dokonce méně), musí spermie doputovat k vajíčku, 
které je uloženo v ampulární části vejcovodu mezi fimbriemi. Transport spermií prochází u muže vývod- 
nými pohlavními cestami, tj. přes rete testis, kanálky nadvarlete, ductuli efferentes a ductus epididymidis. 
I když spermie jsou morfologicky dobře vyvinuty, nejsou funkčně dosud dozrálé a nemají pohyblivost. Toto 
funkční dozrání probíhá teprve v terminálním konečném úseku ductus epididymidis, kde jsou spermie 
deponovány až do doby ejakulace.

K dalšímu transportu spermií dochází až při souloži - coitus. Pod pojmem dokonalá soulož se rozumí im- 
missio penis et ejaculatio seminis. Orgasmus u muže se projevuje rytmickými kontrakcemi hladké svaloviny, 
při kterých je ejakulát transportován přes ductus deferens a uretru a deponován v zadní klenbě poševní, 
která se označuje jako receptaculum seminis. Při orgasmu u ženy probíhají kontrakce hladké svaloviny 
uteru a hladké svaloviny vaginy, které se projevují vznikem tzv. orgasmické manžety, která přispívá k výronu 
ejakulátu z mužské uretry. Spermie jsou nasávány z vaginy přes děložní hrdlo do uteru. Tento transport je 
nejlépe realizován v tzv. vlhkém období menstruačního cyklu, pří kterém je v dčložním hrdle řídký a kluzký 
hlen. Optimální možnost oplození je tehdy, dochází-li k orgasmu současně u muže a ženy. Tato podmínka 
však nemusí být splněna vždy, především proto, že životnost spermií je delší, než životnost vajíčka (několik 
dní), takže k oplození nemusí docházet bezprostředně po coitu.

!
|

Vlastní proces oplození (fertilizace)

Spojení gamet, vajíčka a spermie, probíhá v těchto etapách:

1. Spermie při průchodu dělohou a vejcovodem prodělávají tzv. proces kapacitace. Pod tímto pojmem se 
označují změny spermií, především natrávení proteinového obalu spermií. Bez kapacitace nejsou sper
mie schopny oplození. Spermie pronikají do blízkosti vajíčka, uloženého po ovulaci v ampulární části 
vejcovodu.

2. Dochází k perforaci akrosomální stěny spermie a uvolňování akrosomálních enzymů (hyaluronidázyi
a acrosinu).

3. Enzymy natravují obaly vajíčka -  corona radiata a zona pellucida -  probíhá tzv. akrosomální reakce.

4. Dochází ke spojení povrchové membrány spermie a vajíčka. Jedna spermie pronikne přes oolemu do 
cytoplazmy oocytu.

5. Po proniknutí spermie do vajíčka probíhá kortikální (zonální) reakce - cytoplazmatická kortikální 
granula oocytu se uvolňují do perivitelinního prostoru a splýváním s oolemou a částí zona pellucida se 
vytvoří fertilizační membrána, která zabrání proniknutí dalších spermií (polyspermii).
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Transport spermií přes mužský a ženský pohlavní trakt

Uterus

Gl, vesiculosa! 

Prostata
Sekret je  součástí ejakulátu

Tuba.uterina
- fimbrie

Ductus deferens Rychlý průtok spermatu
Uretra I Pn ejakulaci Ovarium

Ejakulace

Orgasmická
mažeta

Epididymis 
dozrávání 
a skladování

Testis
tvorba spermií

,''ÍS
\ Penis 

xA  a scrotum:
tečkované - v klidu 
plně - při erekci

Vagina Receptaculum 
seminis

Oplození - fertilizace

Kortikální reakce
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3.2 RÝHOVÁNÍ - 1. TÝDEN VÝVOJE - OD OPLOZENÍ PO NIDACI

Zygota

Oplozené vejce s penetrovanou spermií se označuje názvem zygota. Hlavička spermie se přemění v prvojád- 
ro (pronucleus) samčí, jádro oocytu dokončí druhé zračí dělení, vytvoří samičí pronucleus, oddělí se dva 
centrioly a vznikne druhý pólocyt. Poté dochází ke spojení - fúzi obou pronukleů. Spojením dvou haplo- 
idních chromosomových sad, mateřské a otcovské, se doplní počet chromosomů na diploidní. Na obrázku 
jsou pro přehlednost zakresleny jen dva páry chromosomů, samčí černě a samičí bíle. Proběhne mitotické 
dělení, které se na povrchu vajíčka projevuje rýhami, proto se tento proces označuje jako rýhování.

Lidské vajíčko má malé množství žloutkových zrn (je oligolecitální), která jsou rozložena rovnoměrně (je 
isolecitální), proto je rýhování úplné (totální) a vznikající buňky stejné velikosti (ekvální).

Po rozdělení zygoty vzniká útvar, který označujeme již jako embryo. Buňky vzniklé rýhováním se nazývají 
blastoméry. Blastoméry jsou totipotentní kmenové buňky, ze kterých se mohou diferencovat všechny bu
něčné typy embrya. Prakticky v tomto období z každé blastoméry by mohlo vzniknout samostatné embryo. 
Důkazem toho je vznik jednovaječných monozygotních dvojčat (viz kap. 5.7).

Prvé embryo je tedy tvořeno pouze dvěma blastomérami. Pokračujícím rýhováním se zvětšuje počet blas- 
tomér, zpočátku lineárně, tj. vznikající embrya jsou tvořena čtyřmi, osmi a šestnácti blastomérami. Při 
zvyšování počtu blastomér vznikající buňky jsou postupně menší. Zcela rozrýhované vejce, tvořené malými 
a hustě uspořádánými blastomérami, se označuje jako morula. Morula je na povrchu ještě opatřena obalem 
zona pellucida.

V dalším stadiu vzniká blastocysta, útvar, který má uvnitř dutinu - blastocél. Blastoméry se rozdělily na 
povrchovou vrstvu - trofoblast a skupinu buněk uvnitř na jednom pólu blastocysty - embryoblast. Současně 
došlo k vymizení povrchové zona pellucida.Vznik blastocysty spadá do konce prvého týdne vývoje a zralá 
blastocysta je připravena k uhnízdění v děložní sliznici - nidaci (implantaci).
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3.3 EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY

Kmenové buňky jsou nediferencované buňky (buňky bez specializace), které se mohou samy neustále 
obnovovat a kromě toho dávají vznik i jednomu nebo více druhům diferencovaných (specializovaných) 
buněk, které mají v těle speciální charakteristické funkce.

Kmenové buňky se rozlišují na dva základní typy: A. Embryonální a trofoblastové kmenové buňky (ESC- 
embryonal stem cells). B. Orgánové (nebo tkáňové) kmenové buňky (ASC - adult stem cells).

V časné blastocystě savčího embrya se nacházejí dva typy kmenových buněk, tzv. embryonální kmenové 
buňky - EK buňky a tzv. trofoblastové kmenové buňky - TK buňky. Skupina EK buněk vytváří embryoblast 

i (tzv. vnitřní buněčnou masu) a TK buňky tvoří trofoblast.

EK buňky a TK buňky jsou tedy z hlediska buněčného typu nejprimitivnější savčí buňky. EK buňky se 
diferencují na vlastní embryo, které je tvořeno třemi zárodečnými listy, tj. ektodermem, entodermem a me- 
zodermem. Dále z nich vznikají extraembryonální obaly, ke kterým patří amnion a chorion. K extraembry- 
onálním útvarům patří dále žloutkový váček a allantois. Z TK buněk se diferencuje fetální část placenty.

EK buňky jsou totipotentní (z latinského totus = úplný), tzn. že jsou schopné diferencovat se na všechny 
buněčné typy embrya. Další jedinečnou vlastností EK buněk je tzv. sebeobnova. To znamená, že mateřské 
buňky jsou schopny se neustále dělit na dvě dceřiné buňky, které opět mohou být buď kmenové (totipotent
ní) nebo se mohou diferencovat na jednotlivé vývojové druhy. Takovéto první, liniově nasměrované buňky 
se označují jako tzv. pluripotentní kmenové buňky. Jejich vývojový potenciál již není úplný, ale stále ještě 
široký. Tyto buňky mohou již vytvářet jen omezený počet buněčných typů. Další specializací a diferenciací 
vznikají multipotentní kmenové buňky, schopné se diferencovat na omezený počet tkáňově specifických 
druhů buněk. Tyto buněčné elementy se někdy označují jako progenitorové buňky. Například kmenové 
buňky pojivových tkání, tj. nediferencované mezenchymové buňky, dávají vznik různým druhům pojivové 
tkáně (vazivo, chrupavka, kost), buňkám hladké svaloviny, endotelovým buňkám a krevním elementům. 
Obdobně kmenové buňky nasměrované na vývoj nervové tkáně na konci své vývojové dráhy dávají vznik 
různým druhům nervových a gliových buněk v nervovém systému.

EK buňky mají na rozdíl od všech ostatních buněk (tj. buněk odvozených z EK buněk a více diferenco
vaných) zcela odlišný průběh buněčného cyklu. G, - fáze je na rozdíl od ostatních buněčných typů velmi 
krátká. U diferencovaných buněk je součástí Gj - fáze kontrolní bod, který řídí zahájení vstupu do S - fáze. 
U EK buněk není začátek S -  fáze závislý na kontrolním bodu. Další výjimečnou vlastností EK buněk je 
řízení vstupu do apoptózy. U somatických buněk je tento proces nedílně spojen s funkci proteinu p53. 
U EK buněk se p53 nepodílí na řízení apoptózy.

Perspektivy využití EK buněk v klinických oborech

Principem využití EK buněk v medicíně je myšlenka nahradit poškozené buňky různých orgánů a tkání 
lidského těla kmenovými buňkami. EK buňky je možné vyjmout z blastocysty a kultivovat in vitro téměř 
neomezeně dlouho a bez ztráty totipotence. Terapeutický potenciál totipotentních kmenových buněk závisí 
na jejich schopnosti plně funkčně nahradit populaci poškozených buněk.V praxi se zatím rutinně využívá 
transplantace hematopoetických kmenových buněk k léčbě řady hematologických chorob. Tyto kmenové 
buňky se získávají buď z kostní dřeně, z periferní krve nebo pupečníkové krve. Kmenové buňky získávané 
z embrya mají široké schopnosti diferenciace a schopnost dlouhodobé proliferace in vitro. Tyto buňky se 
mohou diferencovat na progenitorové elementy např. epitelových buněk, mezenchymových buněk, kardi- 
omyocytů nebo neurálních buněk. Problém praktického využití EK buněk je skutečnost, že techniky tzv. 
terapeutického klonování nejsou dosud dostatečně propracovány. Kromě toho je nutné přihlížet k etickým 
a právním otázkám, týkajících se využití EK buněk.
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Diferencované buňky
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3.4 ČASOVÝ PRŮBĚH RÝHOVÁNÍ

Migrace embrya z vejcovodu do dělohy

Jak bylo uvedeno výše, vajíčko uvolněné po ovulaci je ve stadiu prvého zracího dělení a může být oplozeno 
nejpozději do 24 hodin po ovulaci. K fertilizaci dochází tedy v ampulární části vejcovodu a během rýhování 
postupně dochází k putování embrya do uteru.

Embryo ve stadiu 2 blastomer vzniká asi 30 hodin po oplození, 4 blastomer asi zá 40-50 hod., 8 blastomer 
za 60 hod., morula asi za 4 dny. Během 5.-6. dne doputuje (ve stadiu blastocysty) do dělohy, vymizí zona 
pellucida a může dojít k implantaci (nidaci), tj. uhnízdění blastocysty v děložní sliznici, která je na vrcholu 
sekrečního stadia.

Mimoděložní těhotenství - graviditas extrauterina

Syncytiotrofoblast představuje velmi agresivní a intenzivně proliferující tkáň, která je schopna prorůstat 
nejen do endometria, ale do kterékoliv jiné tkáně. Pokud tedy se blastocysta nenachází v děloze, niduje kde
koliv jinde a vzniká mimoděložní těhotenství, které označujeme dle místa uhnízdění blastocysty takto:

1. Graviditas ovarica endofollicularis - v Graafově folikulu.
2. Graviditas ovarica superficialis - na povrchu ovaria.
3. Graviditas fimbriae ovaricae.
4. Graviditas tubaria ampullaris - v počáteční rozšířené části vejcovodu.
5. Graviditas tubaria isthmica (parauterina) - ve zúžené istmické části vejcovodu.
6. Graviditas intramuralis - v místě vyústění vejcovodu do dělohy.
7. Graviditas abdominalis - v břišní dutině, např. na střevním mesenteriu.

Intrauterinní nidace

A. Normální lokalizace (vyznačeno šrafováním) je na laterální straně corpus uteri (nejčastěji) nebo na 
fundu.

B. Implantace hluboká v místě orificium internum uteri je uhnízdění nenormální, vede ke vzniku placenta 
praevia.

C. Graviditas cervicalis - v děložním krčku je patologická.
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3.5 ZMĚNY EMBRYA BĚHEM IMPLANTACE - ZAČÁTEK DRUHÉHO TÝDNE
i

Koncem prvého týdne (6.-7. den) doputuje embryo ve stadiu blastocysty do uteru a dochází k jeho im
plantaci. Zralá blastocysta se přikládá v místě, kde je embryoblast (embryonální pól), k endometriu, které 
je v plně rozvinutém sekrečním stadiu (20.-21. den menstruačního cyklu).

|
Trofoblast v místě přiložení začne intenzivně proliferovat a vzniká implantační syncytium -  svncytiotro- 
foblast, který invazivně prorůstá do endometria a celá blastocysta se postupně zanoří do děložní sliznice, 
která se přemění v deciduu a povrch opět překryje deciduální epitel. Trofoblast se rozdělí na povrchovou 
vrstvu - syncytiotrofoblast a vnitřní buněčnou vrstvu -cytotrofoblast. Syncytiotrofoblast má plazmodiální 
charakter a proto se též někdy označuje jako plazmoditrofoblast nebo implantační plazmodium.

Z embryoblastu se začíná oddělovat procesem delaminace -  odštěpováním -  vrstva nízkých buněk, přivráce
ná k blastocélu, hypoblast, ze kterého vzniká entoderm. Současně se rozestupem buněk -  dehiscencí - vytváří 
uvnitř embryoblastu dutina amniového váčku, jehož spodinu vystýlá epiblast, ze kterého vzniká ektoderm. 
Ektoderm naléhá na entoderm a společně tvoří zárodečný terčík.Tento zárodečný terčík je tvořen tedy pou
ze dvěma zárodečnými listy a proto se označuje jako bilaminární zárodečný terčík. Strop amniové dutiny 
je tvořen plochými buňkami -  amnioblasty (pravděpodobně vznikají z trofoblastu), které tvoří amniový 
epitel. Z trofoblastu, ohraničujícího dutinu blastocélu se odděluje vrstva plochých buněk - exocoelomová 
Heuserova membrána, která se spojuje s entodermem a společně ohraničují dutinu primárního žloutkového 
váčku. Stěna primárního žloutkového váčku je tedy tvořena Heuserovou membránou, pocházející z trofob
lastu a jeho strop tvoří entoderm, původem z embryoblastu.

Heuserova membrána se odděluje od cytotrofoblastu a vzniklý prostor vyplňuje řídká výplňková tkáň, 
extraembryonální mezoderm, označovaný někdy též jako extraembryonální mezenchym.

Syncytiotrofoblast bují a prorůstá do hloubky deciduy a tvoří se v něm štěrbinovité prostory - lakuny, do 
kterých později vyúsťují krevní kapiláry.
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3.6 EMBRYO KE KONCI DRUHÉHO TÝDNE
]

Ektoderm spolu s entodermem tvoří zárodečný terčík, který označujeme jako bilaminární, poněvadž se 
skládá pouze ze dvou vrstev. Všechny okolní struktury (amniový epitel, Heuserova membrána, extraem- 
bryonální mezenchym) vznikají z trofoblastu a představují tedy útvary extraembryonální.

V extraembryonálním mezenchymu vznikají štěrbinovité prostory, které se spojují a vytvoří dutinu ext- 
raembryonálního coelomu (exocoelom), označovanou také jako dutina choriová. Tím se extraembryonální 
mezoderm rozdělí na dva listy - parietální, naléhající na trofoblast a viscerální list, který pokrývá amniový 
a žloutkový váček. Spojku mezi nimi tvoří zárodečný stvol.

Parietální list extraembryonálního mezodermu, společně s oběma vrstvami trofoblastu, představuje jeden 
z plodových obalů - chorion.Viscerální list spolu s amniovým epitelem tvoří další plodový obal - amnion.

Entoderm zárodečného terčíku postupně přerůstá na stěnu primárního žloutkového váčku, který se tím 
přeměňuje na sekundární žloutkový váček a oddělí se od primárního, který zanikne. Část entodermových 
buněk v přední oblasti zárodečného terčíku se ztlušťuje v tzv. prechordální ploténku (součást budoucí oro- 
pharyngové membrány).

V terminologii tohoto útvaru není jednota, protože někteří autoři označují jako prechordální ploténku malou 
skupinu buněk, která leží rostrálně před chorda dorsalis a vrstvou entodermu, která společně s ektodermem 
tvoří orofaryngovou membránu.

V syncytiotrofoblastu vznikají záhy po implantaci štěrbinovité prostory, lakuny, a do nich se otvírají deci- 
duální kapiláry, nahlodané prorůstajícím trofoblastem. Cytotrofoblast začíná pučet do široké vrstvy syncy
tiotrofoblastu ve formě solidních buněčných pruhů, a tak vznikají primární choriové klky.
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3.7 ZAČÁTEK TŘETÍHO TÝDNE

Během třetího a čtvrtého týdne probíhají v embryu výrazné změny. Jsou to:

1. proces notogeneze -  vývoj chorda dorsalis jako axiálního (osového) útvaru,
2. proces gastrulace - vývoj třetího zárodečného listu - mezodermu a
3. proces neurulace - diferenciace neuroektodermu, neurální trubice a crista neuralis jako základ CNS 

a PNS.

Obrazy v levém sloupci ukazují pohled na zárodečný terčík shora (po otevření dutiny amniové), uprostřed řezy 
vsagitální mediální rovině a vpravo transverzální řezy v rovinách vyznačených přerušovanou čarou na předcho
zích obrázcích.

Začátek tvorby axiálních útvarů pozorujeme v kaudální části zárodečného terčíku, kde se vytvoří ztluštění 
ektodermu - primitivní proužek. Kraniálně je zakončen ztluštěním, označovaným jako primitivní uzel (Hen- 
senův) s prohloubením - primitivní jamkou. Z této oblasti prorůstá směrem ventrálním mezi ektodermem 
a entodermem chordomezodermový výběžek - základ pro chordu dorsalis a mezoderm. Někdy se též ozna
čuje jako hlavový výběžek, poněvadž roste směrem k budoucí hlavě. Část výběžku, dávající vznik chorda 
dorsalis má nejprve trubicovitý tvar a nazývá se chordový kanál (Lieberkůhnův). Jeho spodní stěna se ve 
stadiu 18 dní postupně proděraví, takže vznikne samostatná chordová ploténka.

Mezoderm se odděluje jednak z chordomezodermového výběžku, ale současně i z primitivního proužku 
a uzlu a postupně vyplní celý prostor mezi ektodermem a entodermem, takže vznikne trojvrstevný, trila- 
minární zárodečný terčík.

Pouze dvě malé oblasti zárodečného terčíku tvoří výjimku v tom, že ektoderm naléhá přímo na entoderm 
bez vlozeneíío mezodermu. Je to v kraniální části (oro)pharyngeální membrána, která vzniká z původní 
prechordální ploténky s přilehlým ektodermem a kloakální membrána, uložená kaudálně od primitivního 
proužku.

Entoderm žloutkového váčku vybíhá v kaudální části za kloakální membránou v trubicovitý výběžek, allan- 
tois, směřující do zárodečného stvolu. U člověka je to útvar rudimentální (částečně participuje při vývoji 
močového měchýře).

I
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3.8 KONEC TŘETÍHO TÝDNE

Obrazy vlevo ukazují pohled na zárodečný terčík shora, uprostřed na řezu v sagítální mediální rovině a vpravo 
transverzální řezy v rovině vyznačené přerušovanou čarou na předchozích obrázcích.

Chordová ploténka, která se vytvořila z horní stěny chordového kanálu, se oddělí od okolního entodermu 
a jako chorda dorsalis představuje tyčinkovitou osovou část embrya. Při tomto oddělování vznikne v místě 
primitivní jamky úzký kanálek - canalis neurentericus. Jeho název vychází z toho, že spojuje neuroekto- 
derm s entodermem budoucího primitivního střeva. Představuje přechodnou komunikaci mezi dutinou 
amniovou a žloutkovým váčkem a brzy zaniká. Ektoderm nad chordou dorsalis se pod indukčním vlivem 
chordy ztlušťuje a diferencuje se na neuroektoderm, který vytvoří nejprve plochou neurální ploténku, která 
se postupně prohlubuje na neurální rýhu, po stranách ohraničenou neurálními valy.

Mezoderm se rozděluje na tři části:

1. Paraxiální mezoderm leží těsně po stranách chorda dorsalis. Je segmentovaný, skládá se z jednotlivých 
(prvo)segmentů, neboli somitů. Koncem třetího týdne se vytvoří 1 až 3 somity.

2. Intermediální mezoderm je vložen mezi paraxiální a laterální, proto se též někdy označuje jako stopka 
prvosegmentu. Diferencuje se z něj nefrotom jako základ pro vývoj močového systému.

3. Laterální mezoderm není segmentovaný, tvoří jednoduchou ploténku, která se postupně rozděluje na 
dva listy, parietální -  somatopleuru, která naléhá na ektoderm a viscerální - splanchnopleuru, která 
sousedí s entodermem. Mezi nimi je dutina coelomová (pravý embryonální coelom), která probíhá po 
obou stranách embrya, v kaudální části se v krátkém úseku otevírá a komunikuje zevně s dutinou exo- 
coelomovou (choriovou).Kraniálně se pravá a levá coelomová dutina spojují jako perikardová dutina, 
která leží před faryngeální membránou.
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3.9 EMBRYO YE ČTVRTÉM TÝDNU

Obdobně jako u předchozích obrazů vlevo je embryo z dorzálního pohledu, uprostřed sagitální a vpravo trans
verzální řezy.

Toto období je charakterizováno vytvářením a uzavíráním neurální trubice (neurulace), postupným při
býváním somitů a zvedáním zárodečného terčíku do dutiny amniové, jeho odškrcováním od žloutkového 
váčku a vytvářením zevního tvaru embrya.

Zárodečný terčík roste do délky a postupně se začíná vyklenovat do dutiny amniového váčku. Tím se vytvářejí 
záhyby jednak v oblasti kraniální a kaudální a další dva záhyby laterální.

Z neuroektodermu vytvořená neurální rýha se postupně prohlubuje, neurální valy se přibližují k sobě a po
stupně (od střední části embrya) se uzavírá neurální trubice, přičemž část neuroektodermu se odděluje ve 
formě neurální lišty - crista neuralis. Neurální trubice zůstává zpočátku otevřená na obou koncích. Tyto 
otvory označujeme jako neuroporus anterior a neuroporus posterior. Kraniální část neurální trubice se již 
v tomto období začíná rozšiřovat ve tři primární mozkové váčky a koncem 4. týdne se uzavírá nejprve neu
roporus anterior, pak neuroporus posterior.

Při odškrcování embrya se v oblasti entodermu vytvářejí rovněž záhyby, které oddělují původní žloutkový 
váček od základu primitivního střeva, které má vzhled jednoduché trubice se třemi oddíly - přední střevo, 
ukončené oropharyngovou membránou, střední střevo, komunikující se žloutkovým váčkem spojkou ductus 
omphaloentericus, a zadní střevo, uzavřené kloakální membránou. V oblasti předního střeva vznikají koncem
4. týdne dvě výchlipky - laryngotracheální, jako základ dýchacího systému a výchlipka jaterní.

Z paraxiálního mezodermu se diferencují somity, kterých postupně přibývá směrem od středu embrya 
a rýsují se i na povrchu. Z intermediálního mezodermu se diferencují nefrotomy, základy urogenitálního 
systému.

Laterální mezoderm se rozestupuje a vytváří dutinu pravého intraembryonálního coelomu, která může ko
munikovat s extraembryonálním coelomem, což je vyznačeno u obrázku vpravo nahoře šipkou. Kraniální 
část coelomové dutiny představuje dutina perikardová, pod níž se v mezodermu tvoří základ srdečních 
dutin. Tyto útvary prominují na povrchu embrya jako hrbol srdeční.

Allantois, zasahující do zárodečného stvolu, směřující původně dorzálně, se spolu s ním přetáčí ventrálně 
směrem k ductus omphaloentericus a tyto útvary se stávají součástí tvořícího se pupečníku. Hranice mezi 
vlastním embryem a extraembryonálními útvary se označuje jako pupek.

Pupek kožní je hranice mezi embryonálním ektodermem a extraembryonálním amniovým epitelem a pu
pek střevní hranice mezi entodermem primitivního střeva a entodermem žloutkového váčku, tedy ductus 
omphaloentericus.
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3.10 ZEVNÍ TVAR EMBRYA OD ČTVRTÉHO DO OSMÉHO TÝDNE

Období embryonální je časový úsek od oplození do konce 2. měsíce. Toto období zahrnuje vznik zárodeč
ných listů, vytvoření zevního tvaru embrya a blastemových základů všech orgánů. Vzniká tedy zárodek 
neboli embryo.

Začátkem 4. týdne začíná přeměna původně plochého zárodečného terčíku ve vlastní embryo, které koncem 
embryonálního období se již v základních rysech zevními tvary podobá novorozenci.

Prvé změny jsou charakterizovány postupným přibýváním somitů, které se rýsují na zevním povrchu em
brya do 6. týdne. Současně pokračuje uzavírání neurální trubice a již koncem 4. týdne dochází k vymizení 
neuroporus anterior i posterior.

Značně se zvětšuje hlavová část embrya, v jejíž oblasti se rýsují základy smyslových orgánů a to jako plakoda 
čichová, oční a ušní. V krční části jsou na povrchu patrné čtyři žaberní oblouky (označené římskými čísli
cemi) a mezi nimi ektodermální žaberní rýhy. Z prvé žaberní rýhy vzniká základ zevního ucha a další tři 
tvoří přechodně prohlubeninu -  sinus cervicalis. Vývoj obličeje a žaberních oblouků je podrobněji popsán 
v samostatné kapitole. (Kap. 7)

Na laterální straně embrya se v oblasti tzv. končetinové lišty tvoří ploutvičkovité základy nejprve pro horní 
končetinu a o něco později pro dolní končetinu. Tyto základy se prodlužují, koncem 7. týdne vzniká ohnu
tí loketní a kolenní a v 8. týdnu se oddělují samostatné prsty, nejprve na horní a pak na dolní končetině. 
Vývoj končetin viz kap. 14.5.

Funkčně důležité orgány se zakládají již záhy v embryonálním období, a proto u 4-6týdenních embryí se 
v hrudní části rýsují na povrchu dvě vychlípeniny - hrbol srdeční a hrbol jaterní. Koncem embryonálního 
období se zvětšováním tělních dutin tyto hrboly vymizí.

Na kaudální části embrya pozorujeme v prvé polovině embryonálního života ocasní výběžek.
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23 dní
8 somitů 
délka 2 mm

Neuroporus 
anterior

Srdeční hrbol

Somity

Neuroporus 
posterior

32 dní
34 somitů 
TKD 4 mm

Dolní 
končetina

25 dní
15 somitů 
délka 3 mm

Žabemí oblouky: 

Ušní plakoda 

■Horní končetina 

Oční plakoda 

Srdeční hrbol 

Jatemí hrbol 

Pupečník

I. II. III. IV.
4

28 dní
32 somitů 
TKD 3,5 mm

34 dní
36 somitů 
TKD 5,5 mm

40 dní
38 somitů 
TKD 13 mm

Oční víčko 

Ucho

46 dní
TKD 17 mm

Prsty

52 dní
TKD 23 mm

8 týdnů (56 dní)
TKD 30 mm
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3.11 DERIVÁTY ZÁRODEČNÝCH LISTŮ

Všechny tkáně a orgány v lidském těle vznikají ze tří základních zárodečných listů: ektoderm, entoderm 
a mezoderm. Část ektodermu se specializuje na neuroektoderm, který dává vznik nervovému systému 
(CNS a PNS).

A. EKTODERM
Ť. Epidermis 

Kožní adnexa
2. vlasy
3. potní žlázy
4. nehty
5. mléčná žláza
6. Epitel dutiny ústní a nosní
7. Epitel anální a zevního genitálu
8. Zubní sklovina
9. Adenohypofýza
10. Spojivka,epitel rohovky a čočka
11. Zevní zvukovod
12. Blanitý labyrint vnitřního ucha
13. Čichový epitel

B. Neuroektoderm 

Neurážní trubice
li CNS - mozek, spinální mícha
2. Retina
3. Neurohypofýza
4. Epifýza

Cristaneuralis
5. PNS r cerebrospinální ganglia 

Autonomní ganglia 
Periferní nervy -

6. Dřeň nadledviny 
Paraganglia 
Melanocyty

7. Mozkomíšní obaly

C. ENTODERM
1. Epitel a velké žlázy trávicího traktu ~

' T.\Epitel dýchacího traktu
Cavitas tympani a tuba auditiva —

4. Tonsily _ '•
5. Glandula thýroidea —m  ^
6. Glandulae parathyroideae
7.CŤhynuisl oy\' ^  "  r , - r

8. Močový měchýř -> (A 6
9. Urachus — «IxK W u

D. MEZODERM

( Par axiální -  somity
1. Sklerotom - axiální skelet
2. Myotom - kosterní svaly
3. Dermatom - corium kůže 

(Intermediální -  nefrotomy
4. Močový a pohlavní systém

A

La/erální -  viscerální list
5. Viscerální list mezotelu
6. Hladká svalovina 

(J:\Myokard
8.. Cévy krevní a lymfatické 
9) Krev a lymfa

10. Lymfatické orgány, slezina
11. Kůra nadledviny
12. Část gonád

Laterální -  parietální list A
Parietální list mezotelu a přilehlé vazivo

MEZENCHYM

Pod tímto pojmem se označuje embryonální výplňková tkáň, vznikající vycestováním buněk především 
z mezodermu, ale pravděpodobně i z dalších dvou zárodečných listů. Patří sem především mezenchym 
hlavový a končetin. Derivují z něj (obdobně jako z mezodermu) hlavně pojivové tkáně -  vazivo, chrupavka 
a kost, krevní a lymfatické cévy, zubní tkáně mimo skloviny, endotel přední komory oční atd. Někteří au
toři tento pojem zcela vypouštějí a zahrnují jej pod společný pojem mezodermu, někdy se oba tyto pojmy 
navzájem zaměňují. (Mluví se např. o mezenchymovém blastému, vznikajícím ze sklerotomů, nebo obecně
o tkáních mezenchymového původu.)
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4 PRAKTICKÉ APLIKACE ZNALOSTÍ Z EMBRYOGENEZE

Znalostí získané z embryogeneze lze použít k regulaci gravidity, jednak u neplodných párů k dosažení 
gravidity (metody asistované reprodukce) nebo naopak, k zabránění nechtěné gravidity (metody antikon
cepce).

4.1 METODY ASISTOVANÉ REPRODUKCE

O asistované reprodukci hovoříme, pokud dochází k manipulaci s gametami za účelem dosažení těhotenství. 
Rozvoj těchto metod byl umožněn získáním nových poznatků o nejranějším období vývoje zárodku -  oplo
zení, rýhování a nidaci. V současnosti je okolo 15 % párů v celosvětové populaci nechtěně neplodných, 
přičemž na příčinách neplodnosti se mužský i ženský faktor podílí ve stejném poměru.

A. Poruchy plodnosti muže

Tyto poruchy mohou být způsobeny celkovým onemocněním (DM, autoimunní choroby), účinky léčby (an- 
tihypertenziva, chemoterapie, psychofarmaka), genetickými příčinami, ale nejčastěji se jedná o patologické 
nálezy zjištěné při hodnocení semene u mužů bez klinických obtíží. Normospermie je dle WHO definována 
koncentrací spermií nad 20 milionů/ml, celkový počet spermií nad 40 milionů/ml, pohyblivost nad 50 % 
a normální morfologický vzhled nad 30 % z celkového počtu spermií. K patologickým nálezům řadíme 
oligospermii (nižší počet spermií), astenospermii (nižší pohyblivost), teratospermii (výskyt abnormálních 
spermií) a azoospermii (nepřítomnost spermií v ejakulátu).

Léčba závisí na typu poruchy a stupni postižení - od inseminace, což je zavedení spermií do genitálního 
traktu ženy, až po metody mimotělního oplození -  in vitro fertilizace (IVF), případně doplněné o mikroma- 
nipulační techniky. Nejpoužívanější je přímá injekce jedné spermie do cytoplazmy oocytu (ICSI -intracyto- 
plasmic sperm injection), při které se mohou injikovat spermie získané z ejakulátu, ale i spermie nalezené 
ve vzorcích tkáně z nadvarlat či varlat.

B. Poruchy plodnosti ženy

Neplodnost může být způsobena např. poruchami v ose hypothalamus-hypofýza-ovarium, poruchou 
průchodnosti vejcovodů, endometriózou, vyšší hladinou prolaktinu, ale v určitém procentu nelze příčinu 
jednoznačně určit. Léčba opět závisí na příčině sterility, někdy vyžaduje i operace, ale vždy postupuje od 
jednodušších metod (stimulace, plánovaná koncepce, inseminace) až po IVF a ET (embryotransfer).

Ve fyziologickém cyklu dochází k ovulaci většinou jen jednoho oocytu, proto používáme hormonální sti
mulaci k vyvolání multifolikulárního růstu. Průběh stimulace monitorujeme vaginální sonografií (počet 
folikulů, výška a kvalita endometria) a hodnocením hladin hormonů. Při dosažené průměrné velikosti 
Graafova folikulu 18-20mm, alespoň u tří folikulů, indikujeme ovulaci podáním lidského choriového go- 
natropinu (hCG) a za 34-36 hodin provádíme odběr folikulární tekutiny s oocyty transvaginální punkcí 
Graafových folikulů pod kontrolou ultrazvuku. Získané oocyty jsou oplozeny (přidáním kapacitovaných 
spermií nebo metodou ICSI) a dále kultivovány ve speciálních médiích v inkubátoru. Oplození oocytu je 
hodnoceno 16-18 hodin od inseminace nebo ICSI podle přítomnosti dvou prvojader. Embrya jsou dvou 
až čtyř buněčná 2. den kultivace (za 39-60 hodin) a 3. den kultivace (za 54-72 hodin) dosahují pravidel
ně se rýhující embrya osmibuněčného stádia. Mezi 3. a 4. dnem kultivace in vitro (okolo 96 hodin) jsou 
embrya ve stádiu moruly a většinou 5. den kultivace (asi 120 hodin) dosahují stádia blastocysty. Přenos do 
dutiny děložní (ET) se provádí standardně po 2-5 dnech kultivace. Součástí léčby je i hormonální podpora 
počínajícího těhotenství podáváním progesteronu. Těhotenství prokazujeme vyšetřením hCG v séru za 14 
dnů po přenosu.
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Získání spermií

1. Přirozenou cestou - masturbací
2. Operativní odběr:

IVF - In vitro fertilizace

Hormonální stimulace

Zmnožení Graafových folikulů

Mikromanipulační zavedení spermie (ICSI)

I
Přidržující
mikropipeta

Oocyt 'Injekční jehla 
se spermií

Odběr oocytů transvaginální punkcí
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4.2 ANTIKONCEPCE

Plánované rodičovství patří mezi základní lidská práva, umožňující svobodné rozhodnutí ženy o počtu 
dětí a době jejich narození. Antikoncepce je metodou negativního plánovaní, které zahrnuje opatření, jak 
zabránit nežádoucímu těhotenství. Spolehlivost antikoncepčních metod je vyjádřena pomocí Pearlova 
indexu (počet nežádoucích těhotenství x 12 x 100 / počet sledovaných cyklů). Při volbě antikoncepčních 
metod je nutné hodnotit jak její spolehlivost tak i nežádoucí účinky.

A. Mužská antikoncepce

1. Coitus interruptus -  přerušení pohlavního styku těsně před ejakulací vyžaduje značnou sebekontrolu 
muže, je často užívaná, méně spolehlivá, Pearlův index 7-20.

2. Bariérová antikoncepce - kondom (prezervativ), má současně význam i pro zabránění přenosu po
hlavních chorob. Pearlův index 3.

3. Metody supresivní - preparáty, které využívají hormonální suprese tvorby spermií či jejich maturace, 
většinou potlačují sexuální apetenci. Pozornost je soustředěna na gossypol, získaný z oleje bavlní- 
ku, který vede k oligo- až azoospermii u 99 % mužů. Způsobuje ale pokles libida, únavu a poruchu 
jaterních funkcí, proto se v praxi neujal.

B. Ženská antikoncepce

1. Přirozené metody vycházejí z principu, že vajíčko je schopno fertilizace pouze krátkou dobu po 
ovulaci, takže v průběhu menstruačního cyklu existují období fyziologické sterility. Tato období se 
zjišťují různými metodami - např. měřením bazálních teplot, sledováním změn cervikálního hlenu, 
sebevyšetřováním konzistence děložního čípku během cyklu (případně kombinací všech tří předcho
zích metod).

2. Bariérová antikoncepce - podobně jako u kondomu je jejím principem zabránit mechanickou pře
pážkou proniknutí spermií do uteru. Používá se v kombinaci se spermicidními látkami, které mají 
i účinek antimikrobiální a lubrikační. Patří sem vaginální diafragma, cervikální pesar a ženský kon
dom (Femidom), vaginální hubky.

3. Nitroděložní tělísko IUD (Intra Uterin Device) vede k lokální aseptické zánětlivé reakci, která vede 
k fagocytóze spermií a brání implantaci. Často obsahuje biologicky účinné látky - měď či progestiny. 
Jedná se o tělíska různých tvarů, zaváděná do dutiny děložní. Je to velmi rozšířený druh antikoncepce, 
vhodnější pro multipary. Pearlův index 0,8-3.

4. Hormonální antikoncepce. Kombinovaná orální antikoncepce, jejíž mechanismus spočívá v blokádě 
ovulace, zahrnuje preparáty jednofázové, kde se dávka estrogenů a progestinu v tabletě během cyklu 
nemění, dvoufázové, kde se v druhé fázi zvyšuje dávka progestinu a trojfázové, kde se dávky estrogenů 
i progestinu mění ve snaze napodobit fyziologický menstruační cyklus. Progestin může být nahra
zen cyproteronacetátem, který působí i androgenně. Existuje i kombinovaná antikoncepce ve formě 
náplasti. Pearlův index 0-1.
Progestinová hormonální antikoncepce podávaná perorálně je vhodná pro kojící ženy, ale její účinek 
spočívá jen ve zvýšení viskozity hlenu v hrdle děložním, ovulace tak blokována není.. Pearlův index 
3-10. Parenterálně se mohou účinné progestiny podávat v depotních injekcích co 3 měsíce, či im
plantovat do podkoží s účinností až 5 let. Pearlův index 0-1.

5. Postkoitální antikoncepce (PA). Hormonální postkoitální antikoncepce spočívá v zabránění nidace 
narušením synchronizace vývoje mezi endometriem a embryem. Řadíme sem vysoké dávky estrogenů, 
progestinů, či estrogen-progestační směsi. Další možností je podání RU 486 (Mifespriston), což je 
antagonista progesteronu. Velmi účinné je zavedení IUD do 5 dnů po styku.

C. Chirurgická antikoncepce - sterilizace se provádí přerušením vývodných cest pohlavních - mužská
(vasectomie) přerušením chámovodů a ženská přerušením vejcovodů.
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Bariérová antikoncepce:

u  muže - kondom

u ženy- vaginální diafragma cervikální pesar

IUD - nitroděložní tělísko (Intra Uterine Device)

Kombinace IUD s hormonální
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5 FETÁLNÍ OBDOBÍ

5.1 PLODOVÉ OBALY

Decidua

Jako deciduu označujeme děložní sliznici, ve které je uloženo embryo po nidaci. Topograficky ji dělíme 
na decidua basalis - pod plodovým vejcem, decidua marginalis - po jeho okrajích, decidua capsularis - na 
povrchu a decidua parietalis -  ve zbývající části děložní dutiny.

Amnion

je obal, který ohraničuje dutinu amniového váčku. Je vystlán plochým amniovým epitelem a kryt viscerálním 
listem extraembryonálního mezodermu. Dutina amniového vaku je vyplněna amniovou tekutinou, liquor 
amnii, označovanou též jako plodová voda.

Chorion

je obal, ohraničující dutinu extraembryonálního coelomu, která se označuje též názvem choriová dutina. Je 
tvořen parietálním listem extraembryonálního mezodermu a kryt oběma vrstvami trofoblastu - cytotrofob- 
lastem a syncytiotrofoblastem. Na povrchu vybíhá v choriové klky, které se zanořují do deciduy. Klky jsou 
vytvořeny nejprve po celém obvodu, postupně se zmenšují až vymizí v oblasti decidua capsularis. Tuto část 
choria označujeme jako hladké -  chorion laeve. V oblasti decidua basalis se naopak choriové klky značně 
zvětšují a dávají vznik klkatému choriu - chorion frondosum. Tato část choria spolu s decidua basalis dává 
vznik placentě.

Pupečník

vzniká při odškrcování vlastního embrya a jeho vysouvání do dutiny amniové. Na povrchu je kryt amniovým 
epitelem a vyplněn extraembryonálním mezodermem. Do něj při vytváření fetálního oběhu vrůstají cévy 
vedoucí krev do choriových klků a z nich. V pupečníku jsou rovněž rudimentální orgány, žloutkový váček 
a allantois, které postupně zanikají.

Změny obalů a dutin během gravidity

Zvětšováním dutiny amniové se postupně zmenšuje dutina choriová a viscerální list extraembryonálního 
mezodermu se přikládá na parietální list, takže dutina choriová vymizí (stadium 8 týdnů).

Dalším růstem plodu se zmenšuje dutina děložní a v průběhu 4. měsíce se přiloží na sebe decidua capsularis 
a parietalis, takže vymizí i děložní dutina.

Od 4. měsíce do konce gravidity je tedy plod uložen V jednotných plodových obalech, které se rovněž 
označují termínem plodové blány. Na jednom místě nasedá na stěnu děložní jako okrouhlý útvar plodový 
koláč - placenta.
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Decidua: TrofoblastAmnion
Capsularis

Zárodečný
stvol

Parietalis Decidua
basalisMarginalis

Choriová dutina
Extraembryonální
mezoderm

Pupečník

Allantois

Amnion
Žloutkový
váčekDěložni

dutina
Chorion
frondosum

Chorion
laeve

Spojené 
chorion + amnion

Pupečník

Placenta

Amniová
dutina

Placenta

Děložni
dutina

4 měsíce
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5.2 PLACENTA

Placenta vzniká spojením dvou základů:

1. Chorion frondosum tvoří pars fetalis placentae.
2. Decidua basalis dává vznik pars materna placentae.

Choriové klky

jsou tvořeny oběma vrstvami trofoblastu a parietálním listem extraembryonálního mezodermu. Po implan
taci (2. týden) syncytiotrofoblast vybíhá v pupeny, které se větví v decidui a mezi nimi vznikají štěrbinovité 
lakuny. Do nich se otvírají a přivádějí mateřskou krev deciduální kapiláry.

Primární choriové klky jsou tvořeny shluky cytotrofoblastu, které jsou kryty syncytiotrofoblastem. Sekun
dární choriové klky vznikají prorůstáním extraembryonálního mezodermu do osy klků. Současně se spojují 
a rozšiřují lakuny a dávají vznik interviloznímu prostoru, ve kterém proudí mateřská krev. Terciární choriové 
klky obsahují navíc v mezenchymovém stromatu krevní kapiláry fetálního oběhu. Klky se upínají do deci- 
duy, syncytiotrofoblast přerůstá na plochu deciduální bazální ploténky a z něj vyrůstají do intervilozních 
prostorů základy placentárních sept.

Placenta od 4. měsíce do konce gravidity

Pars materna se označuje jako bazální ploténka. Nasedá na myometrium a je tvořena deciduou, která se 
rozděluje na dvě vrstvy - hlubokou pars spongiosa a povrchovou pars compacta. Povrch je kryt syncytiot
rofoblastem, který vybíhá ve formě sept do intervilozních prostorů a pod ním jsou buňky cytotrofoblastu, 
morfologicky odlišné od Langhansových buněk v placentárních klcích.

Pars fetalis je tvořena choriovou ploténkou a placentárními klky. Povrch choriové ploténky je kryt amnio- 
vým epitelem, vnitřní plocha syncytiotrofoblastem. V mezenchymu probíhají krevní cévy plodu, přiváděné 
pupečníkem. Placentární klky rozdělujeme na úponové - široké zakotvené v bazální ploténce a volné - úzké, 
bohatě větvené v intervilozních prostorech. Cytotrofoblast se redukuje na ojedinělé skupinky tzv. Lang
hansových buněk. Ve stromatu pozorujeme četné kapiláry, fagocytující Hofbauerovy buňky a vláknitou sub
stanci - fibrinoid. Intervilozní prostory jsou přepaženy místy placentárními septy, které rozdělují placentu 
na lalůčky -lobuli- označované jako kotyledony.

Placentární bariéra mezi krví mateřskou a fetální je u zralé placenty tvořena vrstvou syncytiotrofoblastu, 
jeho bazální membránou, tenkou vrstvičkou základní hmoty mezodermu, bazální membránou a endotelem 
krevní kapiláry plodu. Mateřská krev v intervilozních prostorech omývá povrch choriových klků placenty, 
proto se lidská placenta označuje jako typ hemochoriální.
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12 dní

14 dní

18 dní

Decidua

Syncytiotrofoblast

Cytotrofoblast

Extraembryonální mezenchym 

Deciduální kapiláry Choriové klky

Lakuny

Primární -------- ► ,

Intervilózní prostor

Sekundární

Kapiláry plodu

21 dní

Decidua basalis 

Septum

Terciální -------- ►

_ Choriová 
¡¡P  J ploténka

Amniový epitel Kapiláry plodu

Pupečník Langhansovy buňky.
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ploténka l

Úponové klky

Intervilózní
prostor

Volné klky

c=5.

od 4. měsíce 
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Placentární klky
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Syncytiotrofoblast 

Langhansovy buňky 

E. E. mezenchym

Fibrinoid

Choriová
ploténka

Amniový epitel
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5.3 ANOMÁLIE PLACENTY A PUPEČNÍKU

Místo nasedání placenty v děložní dutině

Uložení placenty v uteru záleží na tom, kde došlo k nidaci blastocysty (viz kap. 2.2). Nejčastější lokalizace 
je na laterální stěně corpus uteri, méně častá (rovněž normální) na děložním fundu. Patologické uložení 
je v oblasti orificium internum uteri, tuto placentu označujeme jako placenta praevia a je překážkou nor
málního porodu.

Tvar placenty

Od normálního tvaru, který je diskovitý, mohou existovat různé odchylky, např. tvar oválný, elipsovitý, 
srdcovitý, pásovitý apod. Tyto odchylky nejsou běžné a nepovažují se za patologické.

Počet placent

Vedle normální placenty se může vytvořit jedna nebo více přídatných placent, které označujeme jako pla- 
centulae succenturiatae. Placenta může být rovněž rozdělena na 2, 3 nebo více samostatných oddělených 
částí (laloků) -  placenta bipartita, tripartita nebo multilobata.

Způsob uchycení placenty

Normálně se placentární klky upínají na pars compacta bazální ploténky placenty, takže při porodu do
chází k odloučení placenty mezi pars compacta a pars spongiosa. Jestliže placentární klky zasahují do celé 
hloubky deciduy (až po myometrium), vzniká placenta acreta. Někdy mohou placentární klky prorůstat až 
do myometria, tuto placentu označujeme jako placenta increta a představuje komplikaci 3. porodní doby.

Úpon pupečníku

Normálně se pupečník upíná ve střední části placenty, tento úpon označujeme jako insertio centralis. Jako 
anomálii označujeme upínání pupečníku na okrajové části placenty - insertio marginalis. Atypicky může 
docházet k upínání pupečníku do plodových obalů mimo placentu - insertio velamentosa. To může způ
sobovat komplikace, poněvadž cévy plodu jdou k placentě po volném povrchu obalů a může dojít k jejich 
uskřinutí.
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5.4 ZMĚNY UTERU V GRAVIDITĚ

Poloha děložního fundu. S růstem plodu se zvětšuje celkový objem dělohy. Klinicky můžeme toto zvětšení 
vyšetřovat palpací polohy fundu a tím přibližně odhadnout stupeň gravidity.

Do 3. měsíce není fundus hmatný, poněvadž je za symfyzou. Ve 4. měsíci hmatáme fundus asi dva prsty 
nad symfýzou, v 5. měsíci v polovině mezi symfýzou a pupkem, v 6. měsíci je v oblasti pupku, v 7. měsíci asi 
dva prsty nad pupkem, v 8. měsíci v polovině mezi pupkem a processus xiphoideus, v 9. měsíci zasahuje až 
k processus xiphoideus a v 10. měsíci opět klesá (na úroveň 8. měsíce), poněvadž hlavička plodu vstupuje 
do malé pánve a současně dochází k poklesu a většímu vyklenutí stěny břišní směrem dolů.

Po porodu dochází k retrakci stěny dělohy do původní polohy jak ukazuje schematický obrázek.

Poloha břišních orgánů v graviditě

Se zvětšováním gravidního uteru jsou břišní orgány vytlačovány směrem nahoru, dochází k přesunování 
střevních kliček a zvyšuje se poloha jater, žaludku a bránice.

i Změny děložní stěny

Proporce jednotlivých částí uteru se během gravidity mění. Zvětšuje se především corpus uteri a rovněž 
se prodlužuje a ztenčuje isthmus. Schematický obrázek demonstruje tyto změny během gravidity a při 
porodu, kdy dochází ke zvlášť výrazným změnám děložního hrdla, tj. otevírání děložní branky a vytvoření 
širokého porodního kanálu.
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Poloha fundu těhotné dělohy (měsíce) Po porodu (dny)

Situs viscerum

Před graviditou

Před graviditou branky kanál
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5.5 POLOHA, NALÉHÁNÍ, POSTAVENÍ A DRŽENÍ PLODU

Tyto pojmy nás informují o uložení zralého plodu v děloze, o jeho vztahu k tělu matky a k děložní stěně 
a o uspořádání jednotlivých částí plodu.

Poloha plodu -  situs

Poloha udává vztah dlouhé osy plodu k podélné ose dělohy. Při podélné poloze jsou obě osy paralelní, při 
poloze příčné svírají pravý úhel. Přechodem mezi těmito dvěma polohami je poloha šikmá, která zpravidla 
nebývá stabilní a může přejít buď v polohu podélnou nebo příčnou. Normální průběh porodu je možný 
pouze při poloze podélné.

Naléhání plodu -  praesentatio

Udává, kterou částí naléhá plod na vchod pánevní. Nejčastější je naléhání hlavičkou při poloze podélné. 
Méně časté (asi ve 3 %) je naléhání koncem pánevním, které se však nepovažuje za patologické.

Postavení plodu -  positio

Tento údaj určuje vztah hřbetní strany plodu k hraně uteru (nikoliv vztah k tělu matky). Naléhá-li hřbet na 
levou hranu děložní, je to postavení levé. Poněvadž děloha je nejčastěji v dextrotorzi, směřuje při tomto 
postavení hřbet plodu dopředu a toto postavení označujeme jako levé přední nebo I. obyčejné. Je-li děloha 
v sinistrotorzi, směřuje hřbet dozadu - postavení levé zadní nebo I. méně obyčejné. Naléhá-li hřbet na pra
vou hranu děložní, je to postavení pravé, u kterého obdobně jako v předchozím případě rozlišujeme dvě 
eventuality: pravé zadní neboli II. obyčejné a pravé přední neboli II. méně obyčejné.

Při poloze příčné rozhoduje poloha hlavičky. Je-li vlevo, je to I. postavení, je-li vpravo, II. postavení. Je-li 
hřbet vpředu, mluvíme o postavení dorsoanteriorním, je-li hřbet vzadu, je to postavení dorsoposteriorní.

Držení plodu -  habitus

Definuje vzájemný vztah jednotlivých částí plodu. Plod je uložen v uteru tak, aby zaujímal co nejmenší pro
stor (tvar vajíčka). Hřbet je kyfoticky ohnut, hlavička ve flexi, brada přitištěna k hrudníku, horní končetiny 
flektovány a zkříženy na hrudníku, dolní končetiny flektovány v obou kloubech, stehna přiléhají k břichu, 
holeně zkříženy a patičky přitaženy k hýždím.

Vyšetření ultrazvukem -  ultrasonografie

Umožňuje během intrauterinního života zjistit všechny tyto údaje, proměřovat jednotlivé části plodu, 
sledovat jejich funkci (např. akci srdeční), případně diagnostikovat vývojové anomálie a abnormity, zjistit 
vícečetná těhotenství atp.
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5.6 POROD

Normální délka gravidity je, počítáno ode dne oplození, 266 dní, tj. 38 týdnů nebo 9,5 lunárních měsíců. 
Počítáme-li termín od poslední menstruace, je to 280 dní, tj. 40 týdnů a 10 lunárních měsíců. Průběh porodu 
je ovlivňován hormonálně a porod probíhá ve třech obdobích označovaných jako porodní doby.

Prvá porodní doba se označuje názvem otvírací. Zahajuje se pravidelně opakovanými kontrakcemi dělo žní 
svaloviny, při kterých hlavička vstupuje do kanálu pánevního a před sebou tlačí vak plodových blan s plodo
vou vodou. Hydraulickým tlakem plodové vody se rozšiřuje a otevírá orificium internum uteri, označované 
jako dčložní branka. Tato porodní doba končí prasknutím vaku plodových blan, odtokem plodové vody 
a maximálním rozšířením porodního kanálu - zánikem děložní branky.

Druhá porodní doba se označuje jako vypuzovací a během ní dochází k vlastnímu porodu plodu. Při polo
ze podélné hlavičkou prostupuje porodním kanálem nejprve hlavička, pak postupně ramena a celý plod. 
K vypuzení plodu kromě kontrakcí hladké svaloviny uteru je nutná aktivní spoluúčast matky - kontrakce 
břišní svaloviny tzv. břišního lisu.

Třetí porodní doba označovaná jako doba „k lůžku“ - ad secundinas je porod placenty. Dochází k vytvoření 
hematomu mezi pars spongiosa a compacta, tím dojde k odloučení placenty od stěny děložní a následnými 
kontrakcemi svaloviny k vypuzení placenty.

Čtvrtá porodní doba trvá asi 2 hod. po vypuzení placenty.

ZNÁMKY DONOŠENOSTI PLODU

1. Hmotnost přes 3000g, u chlapců zpravidla větší než u děvčátek, délka 50 cm s odchylkou 1 cm.

2. Kůže je růžová a lysá, podkožní tuk dobře vytvořen, kontury těla zaobleny.

3. Vymizení lanuga (mohou být zbytky na ramenou a zádech), vlasy dlouhé několik cm, dobře vytvořeny 
řasy a obočí.

4. Nehty přesahují konce prstů.

5. Lebeční kosti tvrdé, fonticulus major a minor jsou zcela odděleny.

6. U chlapců je dokončen descensus testium a u děvčátek labia majora překrývají labia minora.

7. Novorozenec hlasitě křičí a živě se pohybuje.
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Vaginální kanál
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5.7 VÍCEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ

U člověka nejsou vícečetná těhotenství příliš častá. Dvojčata se vyskytují zpravidla jednou na 80-90 porodů, 
tj. přibližně v 1 %, trojčata přibližně v 0,01 %.

Někteří autoři uvádějí pravidlo vypracované Hellinem, dle něhož výskyt vícečetných plodů je vždy následu
jící mocninou osmdesáti: dvojčata - 1 na 80, trojčata - 1 na 802, čtyřčata - 1 na 803 atd. Zcela výjimečný 
byl výskyt devaterčat v Austrálii v roce 1971.

Dvouvaječná dvojčata -  dizygotní

Vyskytují se častěji než jednovaječná, asi v 70 %.

Vznikají oplozením dvou samostatných oocytů, které se dále vyvíjejí samostatně a zpravidla rovněž sa
mostatně implantují v děložní sliznici. Proto mají oddělené a samostatné plodové obaly, dvě amnia i cho- 
ria -  diamnion a dichorion a dvě placenty.

Výjimečně může dojít u těchto dvojčat k sekundárnímu splynutí obalů, takže se vytvoří společné chorion - 
monochorion a jedna placenta, ale amnia jsou oddělená - diamnion. Dizygotní dvojčata vznikla ze dvou 
samostatných chromozomových sad, proto nemají shodné tělesné znaky a mohou být odlišného pohlaví.

Superfetace vzniká, jestliže dojde k oplození dalšího oocytu po již proběhlé implantaci jednoho vajíčka, 
takže druhá blastocysta se implantuje do již gravidní dělohy.

Superfekundace je oplození dvou oocytů spermiemi od dvou různých jedinců. U člověka nebyla dosud 
popsána.

Jednovaječná dvojčata -  monozygotní

Vznikají oplozením jednoho oocytu jednou spermií a teprve dodatečně dojde k rozdělení zárodků. K tomuto 
rozdělení může dojít ve třech různých stadiích blastogenezy.

Při rozdělení ve stadiu rýhování vzniknou dvě samostatné blastocvstv. které se nidují buď (samostatně nebo 
společně, obdobně jak jsme popsali u dizygotních dvojčat.

K dalšímu rozdělení může dojít ve stadiu blastocysty, kdy se vytvoří dva embrvoblastv. vyvíjející se zárodek 
má tedy jednu placentu a společné chorion (monochorion), ale dvě amnia (diam nion).___

K rozdělení však může dojít až při vzniku zárodečných terčíku, v tomto případě mají dvojčata společné 
všechny obaly - monoamnion, monochorion a jednu placentu. Monozygotní dvojčata jsou vždy stejného 
pohlaví a mají shodné tělesné znaky, označujeme je jako identická dvojčata.

Trojčata a vícečetné plody

Mohou vznikat oplozením samostatných oocytů (jsou tedy polyzygotní) nebo různými kombinacemi mo- 
nozygotních a dizygotních plodů. Výskyt vícečetných plodů se v poslední době zvyšuje v důsledku hormo
nální terapie.
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5.8 RŮST PLODU V OBDOBÍ FETÁLNÍM

Způsob měření zárodku a plodu (obraz vpravo dole). V embryonálním období, než se začne formovat zevní 
j tvar embrya, měříme největší délku zárodečného terčíku. U embryí, kde se teprve začínají formovat končeti

ny, měříme délku embrya od temene po kostrč, to je tzv. temenokostrční délka - TKD -, někdy označovaná 
jako délka v sedě. V části embryonálního období můžeme stáří odhadovat podle počtu somitů. U plodů 

; s vyvinutými dolními končetinami měříme délku od temene po patu -  temenopatní délka -TPD - nebo 
délka ve stoje.

Růst plodu od 3. do 10. fetálního měsíce demonstrují nákresy. Současně se zvětšováním velikosti a diferen
ciací zevního tvaru plodu probíhá vývoj jednotlivých orgánových systémů, který je podrobně popisován 
v dalších kapitolách.

Změny proporcí těla (obraz vlevo dole). Z nákresu vidíme, že vývoj jednotlivých částí těla není proporci
onální, především v embryonálním období. Nejprve nejvíce roste hlavová část embrya a trup. Ke konci 
embryonálního období tvoří hlava asi polovinu délky celého těla a končetiny jsou relativně krátké. Během 
fetálního období se velikost trupu a končetin zvětšuje více než velikost hlavy, která u novorozence tvoří asi 
jednu čtvrtinu celkové délky. Tento vývoj pokračuje ještě postnatálně, poněvadž u dospělého délka hlavy 
odpovídá asi jedné osmině délky celého těla.
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Růst plodu
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±
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největší

Temeno - 
kostrční
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5.9 PŘEHLED PRENATÁLNÍHO VÝVOJE V TABULKÁCH

EMBRYONÁLNÍ OBDOBÍ

Představuje časový úsek od oplození do konce druhého měsíce (osmého týdne). Dělíme ho na kratší stadia, 
ve kterých dochází k vývoji charakteristických zevních struktur nebo vnitřních orgánů. Nejznámější a nej
přesnější je klasifikace pracovního tvmu Carnegiova institutu ve Washingtonu, kterou zavedl Streeter. Podle 
této klasifikace se celé embryonální období dělí na 23 stadií, které se označují jako Streeterovy horizonty. 
Přiložená tabulka shrnuje přehled této klasifikace. Udávaná délka do stadia 11 odpovídá největší délce 
zárodečného terčíku, od stadia 12 se jedná o temenokostrční délku. Ve sloupci „charakteristika“ uvádíme 
jen některá základní morfologická kritéria, nejvíce charakteristická pro dané stadium.

FETÁLNÍ OBDOBÍ

í Probíhá od začátku třetího měsíce do narození. V tomto období dochází k morfologickému a funkčnímu 
dozrávání a diferenciaci tkání a orgánů procesem, který označujeme jako histogeneze. Tento proces však není 
ukončen porodem, poněvadž celá řada důležitých orgánů (např. CNS, pohybový aparát, atp.) dokončuje 
diferenciaci až v období postnatálním.

V přiložené tabulce uvádíme délku plodu podle dvou používaných způsobů - jednak TKD - temenokostrční 
délku neboli délku v sedě a TPD -  temenopatní délku -  délku ve stoje. Dále jsme sem zařadili délku nohy, 
kterou možno použít jako doplňkového ukazatele (např. u poškozených plodů, ve forensní medicíně).
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EMBRYONÁLNÍ OBDOBÍ

Stadium Stáří 
(Horizont) dnů

Počet
somitů

Délka
mm

Charakteristika

1 0-1 oplození
2 2-3 začátek rýhování
3 4-5 morula
4 6-7 implantace blastocysty
5 8-12 0,10 bilaminární zárodečný terčík
6 13-14 0,15 primární choriové klky
7 15-16 0,3 primitivní proužek
8 17-19 0,7 chorda, neurální ploténka
9 20-21 1-3 1,5-3 prvé somity

10 22-23 4-12 2-3,5 neurální trubice
11 24-25 13-20 2,5-4,5 formování zevního tvaru
12 26-27 21-29 3-5 končetinové pupeny
13 28-30 30-35 4-6 4 žaberní oblouky
14 31-32 5-7 oční pohárky
15 33-36 7-9 sinus cervicalis
16 37-40 8-11 pigmentace retiny
17 41-43 11-14 sekundární mozkové váčky
18 44-46 13-17 oční víčka,osifikace
19 47-48 16-18 loket, pupeční hernie
20 49-51 18-22 prsty na HK
21 52-53 22-24 indif. zevní genitál
22 54-55 23-28 prsty na DK
23 56 27-31 lidský tvar a vzhled

FETALNI OBDOBÍ

Stáří TKD TPD Délka Hmotnost
týdnů mm mm nohy mm g

8 30 40 7 8
10 53 63 9 14
12 75 90 14 45
14 110 125 20 110
16 130 160 27 200
18 160 200 33 320
20 185 250 39 460
24 230 300 50 820
28 270 350 59 1300
32 300 400 68 2100
36 340 450 79 2900
38 360 500 83 3400
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6 TĚLNÍ DUTINY

6.1 JEDNOTNÁ COELOMOYÁ DUTINA

Všechny tři tělní dutiny - perikardová, pleurální a peritoneální - vznikají v embryonálním období z jednotné 
coelomové dutiny, tj. z pravého -  intraembryonálního coelomu.

V ploténce laterálního nesegmentovaného mezodermu se tvoří štěrbiny, které se postupně spojují v coe- 
lomovou dutinu, kterou ohraničují dva listy - parietální (somatopleura), sousedící s ektodermem a visce- 
rální (splanchnopleura), sousedící s entodermem. Obě laterální části coelomové dutiny rostou kraniálně 
a v oblasti před pharyngovou membránou se spojují v místě budoucí perikardové dutiny. Ve stadiu vzniku 
trilaminárního zárodečného terčíku má coelomová dutina při pohledu z plochy podkovovitý tvar. Její kau- 
dální části se laterálně rozevírají a vytváří se tak přechodná komunikace s extraembryonálním coelomem, 
tj. dutinou choriovou.

Při formování zevního tvaru embrya, především při vzniku hlubokého kraniálniho záhybu dochází k přetá
čení kraniální části coelomové dutiny směrem ventrálním. Její přední nepárová část, tj. perikardová dutina 
se tak ocitá kaudálně za pharyngovou membránou. Perikardová dutina se značně zvětšuje a její obrys 
prominuje na povrchu ventrální tělní stěny jako hrbol srdeční. Uvnitř dutiny je základ srdeční trubice, jejíž 
kraniální arteriáíní část tvoří bulbus cordis a kaudální venózní část sinus venosus. Zahuštěný mezoderm 
kaudálně od perikardové dutiny tvoří příčně uloženou ploténku -  septum transversum (na obraze řez v rovině 
B). Párové laterální části coelomové dutiny tvoří poměrně dlouhý trubicovitý útvar, který spojuje dutinu 
perikardovou s dutinou peritoneální a označuje se jako perikardoperitoneální kanál (viz schematický prosto
rový nákres a příčné řezy v rovině A a B).

Primitivní střevo je na stěnách tělní dutiny zavěšeno na mezenteriích. V oblasti předního střeva jsou vytvo
řena obě mezenteria - mesenterium ventrale, do kterého v oblasti ventrálního mezogastria prorůstá základ 
jater a mesenterium dorsale, které v oblasti dorzálního mezoduodena obsahuje základ pankreatu (viz řez 
v rovině Q . V oblasti středního a zadního střeva je vytvořeno pouze dorzální mezenterium, na kterém jsou 
zavěšeny kličky tenkého a tlustého střeva (viz řezy v rovině D a E).
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6.2 PERIKARDOVÁ A PLEURÁLNÍ DUTINA

Jednotná coelomová dutina se ve druhé polovině embryonálního období rozděluje na tři samostatné tělní 
dutiny.

Rozdělování perikardové a pleurální dutiny začíná vytvořením dvou (párových) pleuroperikardiálních řas. 
Vyrůstají na hranici mezi nepárovou perikardovou dutinou a dvěma párovými perikardoperitoneálními 
kanály. Rostou z laterální stěny coelomové dutiny a směřují směrem mediálním. Uvnitř těchto řas probíhá 
základ velkých žil -  vena cardinalis communis (ductus Cuvieri).

Z předního střeva vzniká základ plic, nejprve v oblasti laryngu jako laryngotracheální výchlipka, která se 
dělí na bronchopulmonální výchlipky a jejich postupným větvením vznikají základy pro pravou a levou plíci. 
Tyto plicní pupeny rostou z dorzální stěny tělní směrem ventrálním do perikardoperitoneálního kanálu.

Pleuroperikardiální řasy se zvětšují a vytvoří pleuroperikardiální membrány. Prorůstají z ventrální oblasti 
směrem dorzálním a spojují se v mediální rovině jednak navzájem a současně s ventrálním mesooesopha- 
geem. Tím se oddělí samostatná perikardová dutina od dvou párových pleurálních dutin, ve kterých jsou 
uloženy pravá a levá plíce. Coelomová výstelka pleurálních dutin se rozděluje na dva listy -  parietální 
pleuru, pohrudnici a viscerální pleuru, poplícnici.

Z hlediska prostorového jsou pleuroperikardiální membrány orientovány v rovině frontální, na rozdíl od 
pleuroperitoneálních membrán, které tvoří součást bránice a jsou postaveny v rovině transverzální (viz 
vývoj bránice na následující straně).
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6.3 BRÁNICE A PERITONEÁLNÍ DUTINA

BRÁNICE

Tvoří přepážku mezi peritoneální dutinou a ostatními tělními dutinami. Vzniká ze čtyř rozdílných zá
kladů:

1. Septum transversum

Vzniká velmi záhy - již ve stadiu rovného trilaminárního zárodečného terčíku (3. týden) jako plo- 
ténka zahuštěného mezodermu před perikardovou dutinou. Při formování zevního tvaru v kraniální 
části embrya se octne v rovině transverzální mezi perikardovou dutinou a základem jater (v 5. týdnu). 
Vzhledem k malým rozměrům embrya v tomto období vrůstají do základu bránice cemkální myotomy 
ze segemntů C3 až C5, které jsou inervovány nervus phrenicus. Ze septum transversum definitivně 
vzniká vazivová část bránice -  centrum tendineum.

2. Dorzální mezooesophageum

Tvoří úzký pruh v mediální rovině, který připojuje bránici k zadní stěně tělní. Dává vznik crura dia- 
phragmatis. Touto oblastí prochází dorzálně aorta a ventrálně vena cava.

3. Pleuroperitoneální membrány

Vyrůstají z dorzální a laterální stěny tělní, rostou směrem ventrálním a postupně uzavírají pleurope
ritoneální kanál.

4. Mezenchym tělní stěny

Následuje růst pleuroperitoneálních membrán a společně s nimi tvoří převážnou část svalové slož
ky bránice. Poněvadž tyto části se diferencují později, příslušná svalovina se vyvíjí z thorakálních 
myotomů.

PERITONEÁLNÍ DUTINA

je ze všech tělních dutin největší a obsahuje žaludek, kličky tenkého střeva, široké tlusté střevo, velké 
žlázy -  játra a zpočátku i pankreas a slezinu. Tyto útvary jsou zavěšeny na mezenteriích, ovšem vzhledem 
k rotaci žaludku a střev dochází k výrazným topografickým změnám.

V oblasti žaludku se vytvoří samostatná dutina - bursa omentalis, která je ohraničena zadní stěnou žaludku 
a omentum majus, které vzniklo z duplikatury dorzálního mezogastria. Zpočátku tato dutina zasahuje mezi 
oba listy omentum majus, které se později přiloží na sebe a současně se spojí i s colon transversum a jeho 
mesenteriem. Bursa omentalis komunikuje s břišní dutinou úzkým otvorem za omentem minus -  foramen 
epiploicum.

Některé břišní orgány, které jsou původně uloženy intraperitoneálně, se během vývoje přikládají na zadní 
stěnu tělní dutiny a sekundárně se stávají útvary retroperitoneálními. Jsou to především pankreas a duode- 
num. Rovněž u tlustého střeva dochází k obdobnému srůstání mezenterií se zadní stěnou tělní. K tomuto 
srůstání dochází u mezenterií colon ascendens a descendens, zatím co appendix, caecum, colon transver
sum a sigmoideum jsou zavěšeny volně na vlastních mezenteriích.
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7 BRANCHIOGENNÍ OBLAST

Na vývoji obličejové části hlavy a krční krajiny se podílejí žaberní oblouky, označované také jako branchi- 
ální nebo faryngové oblouky. Pod povrchem probíhá kraniální úsek předního střeva - faryngové střevo. 
Žaberní oblouky se zakládají během vývoje u všech obratlovců v počtu šesti párů. U člověka jsou nejvíce 
zřetelné prvé dva - mandibulární a hyoidní, další, tj. 3. a 4. jsou málo zřetelné. Poslední dva - 5. a 6. jsou 
zcela rudimentální.

Oblouky jsou na povrchu kryty ektodermem, který se mezi nimi prohlubuje a vytváří čtyři žaberní rýhy 
nebo vklesliny. Entoderm faryngového střeva tvoří výběžky -  žaberní výchlipky (v počtu pět), které vybíhají 
proti ektodermovým žaberním vkleslinám.

í

7.1 VÝVOJ OBLIČEJE

| Základ obličeje vzniká počátkem pátého týdne. Primitivní širokou ústní jamku - stomodeum, jejíž dno je 
'dosud uzavřeno orofaryngovou membránou, ohraničuje pět výběžků. Na kaudálním okraji leží dva mandi
bulární výběžky (prvý žaberní oblouk), na laterálních stranách dva maxilární výběžky (horní část prvého 
žaberního oblouku) a kraniální okraj ohraničuje frontonazální výběžek.

Na laterálních částech frontonazálního výběžku vzniknou ztluštěním ektodermu dvě oválná políčka - či
chové plakody (nosní plakody, čichové ploténky). Zanořují se do hloubky, čímž vytvoří nosní jamky, které 
ohraničuje na laterální straně processus nasalis lateralis a na mediální straně processus nasalis medialis. 
Mediální nepárová část původního frontonazálního výběžku má tvar trojúhelníku - area triangularis.

V dalším vývoji rostou maxilární výběžky směrem mediálním a mezi ně se zasunují oba mediální nazální 
výběžky, srůstají mezi sebou a vytvoří tzv. intermaxilární segment. Z něj později vzniká: 1. střední část hor
ního rtu (philtrum), 2. část horní čelisti, 3. malá nepárová část patra - primární patro. Laterální processus 
nasales jsou menší, dávají vznik laterální části nosu (nosní křídla) a části tváře. Mezi nimi a maxilárními 
výběžky nejprve zůstává hluboká štěrbina -  nazolakrimální rýha. Ektoderm této rýhy se zanořuje do hloub
ky jako solidní epitelový pruh, který se oddělí od povrchového ektodermu, později se luminizuje a vzniká 
z něj ductus nasolacrimalis a saccus lacrimalis. Maxilární výběžky dávají vznik laterální části horního rtu 
a tvářím. Mandibulární výběžky se spojují již ve čtvrtém týdnu a vytvoří dolní čelist.

Základy očí (původní zrakové plakody) směřují u mladých embryí nejprve laterálně, s dalším zvětšováním 
obličeje se přesunují na ventrální stranu (viz obrazy mezi 5. a 8. týdnem).

Základy zevního ucha vznikají z prvé ektodermální rýhy, jejímž prohlubováním se vytvoří zevní zvukovod. Po 
jeho stranách vzniknou proliferací mezenchymu hrbolky (tři z prvého a tři z druhého žaberního oblouku) 
ze kterých se vytvoří boltec (viz odst. 15.3).

Základní tvar obličeje je vytvořen již koncem embryonálního období, ale jeho proporce jsou odlišné od 
stavu v dospělosti. I u novorozence je obličejová část hlavy celkově menší, nos plochý a nízký a dolní čelist 
úzká (obr. vpravo dole).
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7.2 ÚSTNÍ A NOSNÍ DUTINA - VÝVOJ PATRA

Obrazy vlevo jsou na sagitálním řezu, uprostřed frontální řez a vpravo pohled ze spodu.

Základ primitivní ústní dutiny tvoří široká jamka - stomodeum, jejíž dno uzavírá orofaryngová membrána, 
která záhy, v pátém týdnu se perforuje a zaniká. Ze stropu dutiny ústní, těsně před orofaryngovou mem
bránou se ektoderm vchlipuje do hloubky a tvoří výběžek -  Rathkeho pouzdro, které představuje základ 
Pro adenohypofýzu (viz kap. 13). Nosní jamky, vznikající vchlipováním čichových plakod, se prohlubují 

| v nosní váčky, které směřují ke stropu stomodea, od kterého jsou odděleny tenkou přepážkou, membrana
I oronasalis. Tato záhy zaniká a vytvoří se široká komunikace mezi dutinou ústní a dutinou nosní - primitivní
I choany. Nosní dutinu začíná v mediální rovině rozdělovat základ septum nasi, které vzniká jako výběžek 
z area triangularis.

Patro se vyvíjí ze tří základů -  nepárového primárního patra a párových patrových výběžků, jejichž spoje
ním vzniká sekundární patro. Primární patro je úzký trojúhelníkový výběžek, který vzniká z dorzální části 
intermaxilárního segmentu. Z maxilárních výběžků vyrůstají dva párové patrové výběžky. Vzhledem k tomu, 
že v tomto období (asi 6.týden) je dutina ústní velmi malá a na její spodině je značně vysoký základ jazy
ka, směřují patrové výběžky nejprve směrem kaudálním, podél postranních ploch jazyka. Teprve v dalším 
vývoji se prostor dutiny ústní zvětšuje a základ jazyka sestupuje dolů. Patrové výběžky se orientují směrem 
horizontálním. Ve ventrální části se oba patrové výběžky spojují s primárním patrem v bodě, který se ozna
čuje jako foramen incisivum. Spojování patrových výběžků pokračuje směrem dozadu a tvoří šev - raphe 
palatina. Současně s tím se shora přikládá v mediální rovině septum nasi, čímž se rozdělí dvě nosní dutiny, 
které v dorzální části ústí do dutiny nasofaryngu jako definitivní choany. Přední část patra osifikuje a vytváří 
tvrdé patro a dorzální část, do které vrůstá svalovina, představuje měkké patro jehož konečný výběžek je 
uvula. Z laterálních stěn nosních dutin začínají od 3. měsíce vybíhat dovnitř nosní skořepy -  conchae.

Vedlejší nosní dutiny (paranazální) se začínají tvořit ke konci fetálního života a jejich vývoj se dokončuje 
až postnatálně v období puberty.

ŽABERNÍ OBLOUKY

Obraz znázorňuje frontální řez faryngem pětitýdenního embrya při pohledu z dorzální strany.

Žaberní oblouky vyplňuje mezenchymová tkáň, která vzniká z několika zdrojů. Paraxiální mezoderm dává 
vznik kosterní svalovině hlavy a krku. Laterální mezoderm se podílí na vzniku chrupavek laryngu. Z neu- 
rální lišty migrují buněčné elementy (tzv. mezektoderm), ze kterých vzniká skeletální složka viscerokrania. 
Další buněčné elementy migrují z ektodermálních plakod a společně s buňkami neurální lišty dávají vznik 
senzitivním gangliím čtyř hlavových nervů a to n. V, n. VII, n. IX a n. X.

Každý žaberní oblouk obsahuje čtyři složky:

1. Arterie, derivující z aortálních oblouků.
2. Příslušný hlavový nerv se složkou senzitivní a motorickou.
3. Chrupavčitý základ, který dává vznik skeletu.
4. Základ pro příčně pruhovanou kosterní svalovinu.
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7.3 KOSTĚNÁ SLOŽKA ŽABERNÍCH OBLOUKŮ

Všeobecně se předpokládá, že skeletální součásti žaberních oblouků vznikají z mezenchymu, který se vy
tvořil z buněčných elementů, které vycestovaly z neurální lišty.

Kosti viscerokrania, tj. kostra obličejové části lebky, vznikají z maxilárního výběžku, který se oddělil v kra
niální části z prvého žaberního oblouku.

Z mezenchymu maxilárního výběžku se diferencují tyto kosti:

Premaxilla, dávající vznik os incisivum, 
maxilla,
os zygomaticum a 
část os temporale.

Mezenchym, který pochází z crista neuralis, dává vznik těmto kostem obličejové části lebky:

os nasale 
os lacrímale
a ventrální část os frontale.

Všechny kosti viscerokrania osifikují na základě vaziva, dezmogenní osifikací.
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7.4 CHRUPAVČITÁ SLOŽKA ŽABERNÍCH OBLOUKŮ

V mandibulárním oblouku se nejprve vytvoří chrupavčitý základ v podobě dlouhého tyčinkovitého útva
ru -  cartílago Meckeli. Ventrální část této chrupavky se záhy rozpadá a současně s tím začíná osifikace man- 
dibuly z mezenchymu, původně obklopujícího Meckelovu chrupavku. Mandíbula tedy vzniká dezmogenní 
osifikací, s výjimkou krčku, hlavice processus condylaris a processus coronoideus, které osifikují později 
enchondrálně. Ze střední části Meckelovy chrupavky vzniká ligamentum sphenomandibulare a ligamentum 
mallei anterius. Z dorzální části chrupavky mandibulárního oblouku vznikají prvé dvě kůstky středního 
ucha - malleus a incus (rovněž enchondrální osifikací).

Druhý žaberní oblouk - hyoidní - vytváří, podobně jako prvý, nejprve chrupavčitý základ cartílago Rei- 
cherti. Z její ventrální části vzniká část jazylky - cornu minus ossis hyoidei a horní část těla. Střední část 
Reichertovy chrupavky zaniká, a na jejím místě se vytvoří vazivový pruh -  ligamentum stylohyoideum. 
Z dorzálního výběžku Reichertovy chrupavky osifikuje stapes a processus styloideus, který se připojuje 
k bazi spánkové kosti, která je součástí neurokrania.

Třetí žaberní oblouk tvoří chrupavčitý základ jen ve ventrální části. Z tohoto základu vznikají enchondrální 
osifikací zbývající části jazylky, tj. dolní část corpus ossis hyoidei a cornu majus ossis hyoidei.

Čtvrtý a šestý žaberní oblouk vytvářejí chrupavčitý základ rovněž jen ve ventrální části. Z něj se diferencují 
chrupavky laryngu - cartílago thyroidea, cricoidea, arytenoidea, corniculata a cuneiformis. (Epiglottis 
vzniká ze samostatného nepárového epiglotického valu, uloženého v mediální rovině nad vstupem do 
embryonálního laryngu.)

7.5 SVALY ŽABERNÍCH OBLOUKŮ - BRANCHIOGENNÍ SVALSTVO

Mezenchym, který dává vznik branchiogenním svalům, vzniká vycestováním z paraxiálního mezodermu - ze 
somitů cervikální oblasti a somatomer hlavové části embrya.

Svaly jednotlivých žaberních oblouků se nemusí vždy připojovat na kostěné nebo chrupavčité části přísluš
ných oblouků, poněvadž mohou někdy migrovat do okolí. Jejich původ lze však vždy určit podle inervace 
hlavovým nervem, příslušným danému oblouku.

Přehled branchiogenních svalů demonstruje obraz, na kterém jsou jednotlivé svalové skupiny vyznačeny odlišným 
šrafováním. (Viz rovněž odst. 12.1.)

Prvý žaberní oblouk dává vznik především žvýkacím svalům, tj. m. temporalis, m. masseter a mm. ptery- 
goidei - lateralis et medialis. Dále se z něj diferencují m. mylohyoideus, venter anterior m. digastrici, m. 
tensor tympani a m. tensor veli palatini. Inervace - 3. větev n. V.

Druhému žabernímu oblouku přísluší především mimické svalstvo, dále pak m. stapedius, m. stylohyoideus 
a venter posterior m. digastrici. Inervace n. VII.

Ze třetího žaberního oblouku se diferencuje jen m. stylopharyngeus a pravděpodobně i m. constrictor 
pharyngis superior. Inervace n. IX.

Ze čtvrtého a šestého žaberního oblouku vznikají svaly laryngu a faryngu. Jsou to m. cricothyroideus, m. 
levator veli palatini a m. constrictor pharyngis medius a inferior, které inervuje n. laryngeus superior, vě
tev n. X., nervu čtvrtého oblouku. Svaly laryngu jsou inervovány n. laryngeus inferior - větví n. laryngeus 
recurrens n. X - tedy nervem šestého oblouku.

(Pátý oblouk je rudimentální.)
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7.6 ŽABERNÍ RÝHY - EKTODERMÁLNÍ

í Rýsují se na zevní straně krku embrya jako čtyři hluboké záhyby mezi jednotlivými žaberními oblouky. Na 
povrchu jsou kryty ektodermem.

jPrvá žaberní rýha se ve své dorzální části zanořuje hlouběji do mezenchymu a dává vznik zevnímu zvuko
vodu - meatus acusticus externus.

Druhá, třetí a čtvrtá žaberní rýha jsou rudimentálnj. Mezenchym druhého žaberního oblouku proliferuje 
rychleji něž ú kaudálnčíších oblouků, vytvoří záhyb, který přerůstá přes třetí a čtvrtý oblouk a spojí se 
v kaudální části s epikardovým hrbolem. Tím se vytvoří uzavřený váček - sinus cervicalis. Je to přechodný 
útvar, který později obliteruje a zpravidla zaniká beze zbytku.

7.7 ŽABERNÍ VÝCHLIPKY - ENTODERMÁLNÍ

Vznikají z dutiny primitivního faryngu, který má tvar oploštělé nálevky, vystlané entodermem. Jdou smě
rem k ektodermálním rýhám, ale zůstávají od nich odděleny vrstvou mezenchymu. - membrana obturans. 
Každá výchlipka má část laterální, která se u některých výchlipek člení na část ventrální a dorzální, a část 
mediální -  kanálek ductus pharyngobranchialis.

Prvá entodermální výchlipka 9  q-j f  r  f? >j /

je ze všech nejdelší a tvoří dlouhý výběžek -  recessus tubotympanicus. Jeho laterální část jde až k prvé ekto- 
dermální rýze, rozšiřuje se v dutinu středoušní - cavitas tympanica, která obklopí a uzavře do sebe sluchové 
kůstky. Entoderm prvé žaberní výchlipky naléhá na ektoderm prvé rýhy, čímž vzniká bubínek -  membrana 
tympani. Mediální část recessus tubotympanicus zůstává úzká a jako tuba auditiva (Eustachi) spojuje stře
doušní dutinu s faryngem.

Druhá entodermální výchlipka

se zmenšuje na mělkou jamku - sinus tonsillaris, do které prorůstá okolní mezenchym a vzniká tonsilla 
palatina. Mezenchym je během 3. až 5. měsíce infiltrován lymfocyty a vznikají lymfatické folikuly.

Třetí entodermální výchlipka

se v laterální části rozdělí na dva výběžky. Dorzální se diferencuje na glandula parathyroidea inferior a ven
trální na základ pro thymus. Thymus později sestupuje směrem kaudálním a mediálním, přičemž táhne 
sebou základ kaudální gl. parathyroidea. Tyto dva útvary se od sebe oddělí a kaudální příštítná tělíska se 
přiloží na kaudální a dorzální část thyroidey. Oboustranné základy thymu se spojí v mediální rovině a dále 
sestupují až do předního mediastina.

Čtvrtá entodermální výchlipka

Její laterální část se rovněž dělí na část dorzální a ventrální. Dorzální dává vznik glandula parathyroidea 
superior, která se přesunuje na horní okraj štítné žlázy a spolu s ní sestupuje kaudálně. Ventrální část může 
přechodně vytvářet část základu thymu, který brzy zaniká.

Pátá entodermální výchlipka

je zcela rudimentální a vzniká z ní drobný sférický útvar - ultimobranchiální tělísko. Jeho buněčné elementy, 
(pravděpodobně pocházející z crista neuralis) migrují do štítné žlázy, kde se diferencují na parafolikulární 
buňky (C-buňky).
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7.8 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA — 1/7  I tO j j S p v ? € ^  2 v y \ K > ^ l M

Štítná žláza se vyvíjí jako nepárový orgán na spodině primitivního faryngu v mediální rovině. Není v pravém 
slova smyslu branchiogenním orgánem, ale tzv. útvar hypobranchiáíní.

Základ štítné žlázy vzniká záhy, ve 4. týdnu (asi 24. dne) jako ztluštění entodermu kaudálně pod budoucím 
tuberculum impar. Entoderm se zanořuje ve formě výchlipky - divertiklu do mezenchymu a tato výchlipka 
sestupuje kaudálně. S povrchem vyvíjejícího se jazyka je základ thyroidey spojen úzkým kanálkem - ductus 
thyroglossus. Ten později obliteruje a zaniká a v místě jeho původního vyústění zůstává drobná jamka - fo- 
ramen caecum.

Thyroidální základ rychle roste a rozděluje se na dva laloky, které sestupují kaudálně a během 7. týdne 
dosahují své definitivní polohy ventrálně před tracheou. Tento sestup je do značné míry relativní, protože 
je způsoben mnohem rychlejším růstem horní části faryngu.

Základ thyroidey vytvoří tři části - mediální, poměrně úzký isthmus a dva větší laterální laloky. Z isthmu 
může vybíhat směrem kraniálním další lalok - lobus pyramidalis, který se vyskytuje asi v 50 % a vzniká 
z materiálu původního ductus thyroglossus.

Parenchym štítné žlázy je zprvu tvořen solidní masou buněk, a postupně se rozděluje na trámce. Z trámců 
vznikají folikuly, které na konci třetího měsíce zahajují sekreční činnost, tvoří se koloid a je produkován 
thyroxin. Jak jsme uvedli výše, parafolikulární buňky (původem z neurální lišty) migrují do štítné žlázy 
z ultimobranchiálního tělíska.

7.9 JAZYK
Jazyk se zakládá ke konci 4. týdne v mediální lini na ventrální ploše primitivního faryngu. V oblasti prvého 
žaberního oblouku vyrůstají tři hrbolky. Jeden je nepárový, uložený v mediální rovině - tuberculum impar. 
Poněkud ventrálně od něj a po jeho laterálních stranách leží dva párové laterální lingvální hrbolky (valy). 
Pod tuberculum impar směrem kaudálním pokračují další dva nepárové hrbolky - copula - původem z dru
hého žaberního oblouku a hypobranchiáíní hrbolek -  eminentia hypobranchialis, vznikající z mezenchymu 
třetího a čtvrtého oblouku. Ze čtvrtého žaberního oblouku rovněž vzniká v mediální rovině další ztluštění 
ve formě příčného valu -  epiglotický val, který je kaudálním pokračováním hypobranchiálního hrbolku. 
Těsně pod ním je štěrbinovitý vstup do embryonálního laryngu - aditus laryngis, který laterálně ohraničují 
párové arytenoidní valy. Mezi tuberculum impar a copulou proliferuje entodermový epitel do hloubky ve 
formě kanálku - ductus thyroglossus, který představuje základ budoucí štítné žlázy.

Laterální lingvální hrbolky se zvětšují, spojují se v mediální rovině a přerůstají přes tuberculum impar. Tak 
vznikají dvě třetiny jazyka - dorsum linguae a apex linguae. Sliznice dorsum linguae, vzhledem k tomu, že 
pochází z prvého oblouku, je inervována třetí větví n. trigeminus.

Zadní třetina jazyka, radix linguae vzniká intenzivní proliferací části hypobranchiálního hrbolku, který 
přerůstá přes copulu, která zaniká, takže druhý žaberní oblouk se na tvorbě jazyka nepodílí. Kořen jazyka 
vzniká tedy z materiálu třetího žaberního oblouku a je inervován n.glossopharyngeus, malá část kořene, 
v místě kde sousedí s epiglottis, je původem ze čtvrtého oblouku a je tedy inervována n. laryngeus superior 
z n. vagus. V místě, kde došlo ke spojem přední a zadní části jazyka probíhá žlábek ve tvaru písmene V - sul- 
cus terminalis. Na jeho přední straně se ve sliznici jazyka diferencují hrazené papily. S vývojem štítné žlázy 
dochází k uzavírání ductus thyroglossus a v místě jeho vyústění zůstává mělká jamka - foramen caecum.

Svalovina jazyka vzniká z okcipitálních myotomů, které vcestují do základu jazyka, pouze malá část svalovi- 
ny se pravděpodobně může diferencovat in situ přímo z mezenchymového základu. Proto je tedy svalovina 
jazyka inervována n. hypoglossus.

Epitel předníjčásti jazyka je původu ektodermového, zadní část z entodermu. Hranici, která odpovídá 
původní lokalizaci orofaryngové membrány, představuje sulcus terminalis.
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7.10 ZÁKLADY ZUBŮ

Vstup do ústní jamky, stomodea je zpočátku ohraničen jednoduchými záhyby, jejichž podkladem je me- 
zenchym a na povrchu jsou kryty ektodermem. Ten se začne v šestém týdnu ztlušťovat a proliferovat do 
hloubky a vytvoří se labiogingivální lišta, která se prohloubí ve žlábek, který odděluje ret od gingivy a poz
ději vytvoří vestibulum oris. Ve stejném období dochází na lingvální straně k další proliferaci, čímž vzniká 
další - dentogingivální lišta. Její epitel ektodermového původu roste do hloubky ve formě ploché desky, 
která se označuje jako dentální lišta, lamina dentalis. Ta se člení na primární, ze které vznikají zuby dočasné 
dentice a na sekundární, která dává vznik permanentní dentici.

Během sedmého týdne začnou z dentální lišty pučet váčkovité útvary - zubní pupeny (zubní váčky). Pro
růstají do hloubky mezenchymu, který se proti nim začne kondenzovat a vytvoří dentální (zubní) papilu. 
Papila se vtlačuje do zubního pupenu, který se mění z váčkovitého tvaru na čepičku a později pohárek 
(někdy označovaný jako zvonek). Zubní pohárek dává vznik sklovině, proto se též nazývá orgán skloviny. 
Z mezenchymu dentální papily se diferencují odontoblasty, které později produkují dentin. Orgán skloviny 
s dentální papilou obklopuje tenká vrstva hustšího mezenchymu, dentální vak.

PRVOTNÍ ZÁKLAD ZUBU -  ZUBNÍ ZÁRODEK

Skládá se ze tří částí, z orgánu skloviny, ektodermového původu a z dentální papily a dentálního vaku, 
derivujících z mezenchymu.

A. Orgán skloviny. Ve stadiu zubního pohárku má jeho stěna tři vrstvy:

1. Zevní sklovinný epitel nesprávně označovaný jako zevní ameloblasty, je tvořen tenkou vrstvou epitelových 
buněk. Po zahájení tvorby skloviny se rozpadá a zaniká, aby z okolního mezenchymu mohly pronikat krevní 
kapiláry ke stratům intermedium a vyživovat ameloblaty.

2. Pulpa skloviny je rozvlákněný ektodermový epitel, retikulového vzhledu, který je tvořen hvězdicovitými 
buňkami.

3. Stratům intermedium tvoří rovněž buňky rozvlákněného epitelu, které na rozdíl od buněk sklovinné pul
py mají tvar vřetenovitý a tvoří úzkou vrstvu, přikládající se na další vrstvu vnitřního sklovinného epitelu.
V procesu amelogeneze do něj pronikají krevní kapiláry, které mají za úkol vyživovat ameloblasty.

4. Vnitřní sklovinný epitel (nesprávně vnitřní ameloblasty) je na rozdíl od zevního tvořen vysokými prizma- 
tickými buňkami, které se při vývoji zubní papily diferencují v ameloblasty, produkující sklovinu.

Cervikální klička je dolní okraj dentálního pohárku, tedy místo, kde se stýkají zevní a vnitřní sklovinný 
epitel a je to oblast budoucího zubního krčku.

B. Dentální papila vzniká zahuštěním mezenchymu, jehož nediferencované buňky se mění (přes praeo- 
dontoblasty) na odontoblasty, které se palisádovitě uspořádávají pod vrstvou ameloblastů, tedy na stěně 
budoucí pulpární dutiny. Vrchol dentální papily tvoří růstové centrum, ve kterém se zahajuje proces tvorby 
skloviny i dentinu.

C. Dentální vak je vrstva kondenzovaného mezenchymu, obklopující orgán skloviny s dentální papilou.
V dalším vývoji dává vznik cementu a periodontiu.
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7.11 AMELOGENEZE A DENTINOGENEZE

Proces tvorby tvrdých zubních tkání, skloviny -  amelogeneze a zuboviny - dentinogeneze jdou paralelně 
a začínají od hrotu budoucí korunky, který představuje růstové centrum.

AMELOGENEZE

Buňky vnitřního sklovinněho epitelu se zvětšují a mění se na preameloblasty. Jejich výška roste a dochází 
ke změně jejich polarity. Jádra se přesunují směrem ke stratům intermedium, takže původní bazální část 
se mění na apikální a naopak. Buňky se přeměňují na ameloblasty a jejich apikální část vybíhá v krátké 
výběžky pyramidového tvaru -  Tomešovy výběžky.

Poté se zahájí proces sekrece základní hmoty, který probíhá v několika etapách. Nejprve se produkuje 
organická matrix, tvořená proteiny, glykoproteiny a mukopolysacharidy. Následuje mineralizační stadium, 
ve kterém vzniknou miliony krystalů hydroxylapatitu. V dalším maturačním stadiu se již další krystaly ne
tvoří, ale značně se zvětšují jejich rozměry a současně dochází ke zpětné resorpci organických látek a vody 
z nemineralizované matrix.

Každý ameloblast secernuje základní hmotu pro jedno sklovinné prizma. Tvorba prizmat pokračuje od 
hrotu korunky, kde jsou prizmata nejdelší, ke krčku, kde jsou nejkratší. Tvorba skloviny probíhá rytmicky 
ve čtyřdenních intervalech, což se projevuje vznikem koncentrických čar, které se označují jako inkremen
tální linie nebo Retziusovy čáry.

DENTINOGENEZE V OBLASTI KORUNKY

Hvězdicovité buňky v oblasti mezenchymu zubní papily se mění na oválné preodontoblasty, které se dále 
prodlužují, seřazují se do jedné vrstvy a diferencují se na odontoblasty. Z jejich apikální části vybíhá dlouhý 
tenký výběžek - Tomešovo vlákno. Sekrece základní hmoty probíhá rovněž v postupných etapách. Nejprve 
je produkována organická matrix, ve které se tvoří kolagenní flbrily. Tím se vytvoří vrstva nemineralizova- 
ného predentinu.

Při mineralizaci nejprve vznikají drobné krystality, které se zvětšují na dentinové globule ve vrstvě inter- 
dentinu. Globule splývají v mineralizovaný dentin, ve kterém probíhají dentinové kanálky, obsahující To
mešova vlákna. Obdobně jako ve sklovině i v dentinu vznikají inkrementální linie (Ebnerovy a Owenovy). 
Linie, ve které naléhá sklovina na dentin (původně ameloblastická bazální membrána) se označuje jako 
dentinosklovinná hranice.

DENTINOGENEZE V OBLASTI KOŘENE

Hranici mezi budoucí korunkou a kořenem představuje cervikální klička. V této oblasti začne z dolního 
okraje zubního pohárku prorůstat do hloubky souvislý epitelový pruh, který je tvořen pouze dvěma vrstvami 
buněk -  zevním a vnitřním sklovinným epitelem. Označuje se jako kořenová epitelová pochva Hertwigo- 
va. Poněvadž zde chybí další dvě vrstvy orgánu skloviny (pulpa a stratům intermedium) nedochází zde 
k tvorbě skloviny. Proces dentinogeneze probíhá stejně jako v korunce, pouze s tím rozdílem, že vytvořený 
dentin naléhá přímo na vnitřní část Hertwigovy pochvy. Na kaudálním konci se epitelová pochva ohýbá 
horizontálním směrem. Tento límcovitý záhyb se označuje jako diafragma a určuje počet kořenů a jejich 
tvar u jednotlivých zubů.
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7.12 DERIVÁTY DENTÁLNÍHO VAKU

Z mezenchymu dentálního vaku, který obklopuje Hertwigovu epitelovou pochvu se diferencují dvě vrst
vy - zevní dává vznik periodontiu a z vnitřní vzniká cement.

CEMENTOGENEZE

Mezenchymové buňky dentálního vaku prostupují přes Hertwigovu epitelovou pochvu, která se rozpadá 
na menší skupinky, které se označují jako epitelové ostrůvky (Malassezovy). Mezenchymové buňky se při
kládají na povrch novotvořeného dentinu a diferencují se na cementoblasty. Nejprve začnou produkovat 
organickou složku základní hmoty s kolagenními flbrilami - precement, který má analogické složení jako 
osteoid při tvorbě kosti. V něm probíhá proces mineralizace -  ukládání krystalů hydroxylapatitu -  čímž 
vzniká vlastní cement.

Acelulární cement

Y horní části kořene se cement tvoří zpočátku pomalu, takže cementoblasty produkují základní hmotu, ale 
samy od novotvořeného cementu ustupují a nezůstávájí uzavřeny v základní hmotě. Tak vzniká acelulární 
cement, který pokrývá zpravidla horní dvě třetiny kořene.

Celulární cement

V hlubších partiích kořene směrem k apexu radicis se vyvíjí cement později a jeho tvorba je rychlejší, takže 
cementoblasty zůstávají uzavřeny uvnitř základní hmoty, čímž vzniká celulární cement. Jeho mikroskopická 
stavba je do značné míry obdobná struktuře fibrilární kosti. Pokrývá dolní dvě třetiny kořene, takže ve 
střední části kořene se vyskytují oba typy cementu.

Linie, ve které naléhá cement na dentin, se označuje jako dentinocementová hranice.

PERIODONTIUM

Vzniká ze zevní vrstvy dentálního vaku. Mezenchymové buňky se diferencují na fibroblasty, které produ
kují kolagenní fibrily. Svazky kolagenních fibril tvoří Sharpeyova vlákna. Tato vlákna se upínají jednak do 
základní hmoty kostěnné části alveolu a jednak do novotvořené základní hmoty cementu. Ve střední části 
se oba tyto typy vláken setkávají a proplétají a tvoří plexus intermedius. Část vláken probíhá přímo z ko- 
stěnného alveolu do cementu. Těchto vláken během dalšího vývoje přibývá a dochází k jejich přestavbě 
podle funkčního zatěžování zubu.
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8 KRVETVORBA

8.1 PRENATÁLNÍ HEMOPOEZA

Při vývoji embrya a fetuje nutné, aby diferencující se tkáně byly dostatečně zásobovány živinami a kyslíkem 
z cirkulující krve. Proto již v raném embryonálním období musí docházet ke tvorbě krevních elementů.

Y prenatálním období probíhá krvetvorba (hemopoeza) odlišným způsobem, než v postnatálním období. 
Je to proto, že postnatální hemopoeza je lokalizována v kostní dřeni a lymfoidních orgánech, což jsou 
struktury, které se diferencují až v pozdějších obdobích fetálního života. Z hlediska funkčního je však nutné, 
aby krevní oběh byl vytvořen již v raném embryonálním období. Proto dochází ke tvorbě krevních elementů 
v jiných orgánech (k extramedulární hemopoeze), které postupně vykonávají funkci kostní dřeně. Krvetvor
ba probíhá nejprve v nediferencovaném mezenchymu, v játrech, slezině, thymu a lymfatických uzlinách. 
Prenatální hemopoezu rozdělujeme na tři období, jejichž časový průběh ukazuje přiložený graf.

Mezoblastická perioda

Základy krvetvorby se tvoří současně se základy cévního systému z nediferencovaného mezenchymu. 
Představují je krevní ostrůvky, což jsou shluky nediferencovaných mezenchymových buněk, ze kterých se 
diferencují na povrchu angioblasty a z nich endotel primitivních krevních cév a uvnitř hemoblasty, dávající 
vznik erytroblastům. Krevní ostrůvky vznikají nejprve v extraembryonálním mezenchymu a později i v in- 
traembryonálním mezenchymu. Vytvoří se intraembryonální a extraembryonální krevní oběh, v jehož cévách 
cirkulují jaderné erytrocyty -  erytroblasty. Toto období má své maximum během druhého měsíce.

Hepatolienální perioda

V tomto období přebírají hemopoetickou funkci játra a slezina. Toto období začíná již ve druhém měsíci 
a maxima dosahuje ve čtvrtém měsíci. V játrech se kromě erytrocytů tvoří granulocyty a megakaryocyty, 
ve slezině převážně erytrocyty. V tomto období se vyskytují již bezjaderné erytrocyty. Ke krvetvorným or
gánům se připojuje thymus, ve kterém probíhá lymfopoeza. Před porodem probíhá lymfopoeza i ve slezině 
a lymfatických uzlinách.

Medulolymfatická perioda

Začíná ve druhé polovině gravidity, společně s postupující osifikací velkých kostí a vznikem červené kostní 
dřeně. Toto období postupně přebírá funkci předchozí periody. Tvorba krevních elementů v játrech a sle
zině se snižuje až do porodu, kdy převládne období medulolymfatické krvetvorby, které plynule pokračuje 
v postnatálním životě.

Krev novorozence

Složení novorozenecké krve je odlišné od složení krve v dospělosti. Před porodem cirkuluje fetální krev 
nejen ve vlastním fétu, ale její část protéká v cévách placentárních klků a proudí cévami pupečníku do 
plodu. Tato část krve se označuje jako pupečníková krev. Krev fétu a novorozence obsahuje zvýšený počet 
erytrocytů, což je nutné z toho důvodu, aby byl zajištěn transport dýchacích plynů, poněvadž plíce dosud 
nedýchají. Po porodu se snižuje počet erytrocytů v cirkulující krvi, dochází k jejich degradaci, což se proje
vuje zvýšeným množstvím bilirubinu v krvi, což se označuje jako fyziologická novorozenecká žloutenka.

Pupečníková krev se liší od krve dospělého člověka rovněž tím, že obsahuje větší množství nediferencova
ných kmenových buněk různých krevních elementů.
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8.2 MEDULOLYMFATICKÁ HEMOPOEZA

; Krvetvorba, probíhající koncem fetálního období a postnatálně se označuje jako medulolymfatická hemo- 
poeza. Všechny krevní elementy se diferencují v kostní dřeni. Kmenové buňky lymfocytů migrují ze dřeně 
do lymfoidních orgánů, kde probíhá jejich další diferenciace. Ostatní multipotentní kmenové buňky se 
diferencují v kostní dřeni.

Všechny krevní elementy vznikají z mezenchymu,z hemopoetické kmenové buňky, která se též označuje jako 
i hemocytoblast. Tyto buňky se dále rozdělují do dvou skupin a to na myeloidní a lymfoidní elementy.

Myeloidní multipotentní kmenové buňky zůstávají ve dřeni a dále se diferencují na pluripotentní progeni- 
tořové buňky, které mají schopnost tvořit kolonie a proto se označují zkratkou CFU (colony forming unit) 
nebo CFC (colony forming cells). Z nich se diferencují jednotlivé vývojové řady: CFU-E je progenitoro- 
vá buňka pro řadu erytropoetickou, z CFU-GM vzniká řada granulocvtární (myeloidní) a monocvtárnL 
z CFU-Meg se diferencuje řada megakaryocytární.

Lymfoidní kmenové buňky migrují do lymfatických orgánů a jejich progenitorové elementy CFU-L se 
diferencují jednak v thymu nebo v tzv. thymodependentních tkáních na T-lymfocyty a jednak v lymfo
idních orgánech (tzv. ekvivalent bursy Fabricii a tzv. MALT - mucose associated lymphoid tissue) na

B - l y m f o c y t y '  guzhj ith (' Lrhro cr ĵoí
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9 SYSTÉM OBĚHU

9.1 KREVNÍ OSTRŮVKY, PRIMÁRNÍ OBĚH ŽLOUTKOYÝ A PUPEČNÍ

Základy cév se tvoří v mezenchymu stěny žloutkového váčku jako tzv. krevní ostrůvky. Mezenchymální 
buňky se diferencují na angioblasty (povrchové), ze kterých vzniká endotel a hemoblasty (vnitřní), ze kte
rých vznikají krvinky. Proliferací a spojováním ostrůvků vznikají kapilární sítě ve stěně žloutkového váčku 
a stěně ductus omphaloentericus (aa. + w. omphaloenterické), které vedou krev k embryonálnímu srdci 
a zpět. Tak je položen základ primárního oběhu žloutkového. Vzhledem k tomu, že lidské vajíčko obsahuje 
málo živných látek je žloutkový váček malý a patří k rudimentárním útvarům. Žloutkový oběh krevní je 
u člověka málo vyvinut.

Krevní ostrůvky se dále tvoří v mezenchymu zárodečného stvolu a choriových klků, vzniká tak základ oběhu 
pupečního (umbilikálního) neboli placentálního.

Oběh žloutkový a placentální představují extraembryonální krevní oběh. I v mezenchymu embrya vznikají 
krevní ostrůvky. V kraniální části embrya vzniká základ srdce, párové aorty a kardinální vény.To je základ 
intraembryonálního krevního oběhu. Všechny tři základy se spojí, žloutkový oběh brzy zanikne a plně se 
rozvíjí oběh intraembryonální a oběh placentální, později fetální.

Všechny cévy primitivního krevního oběhu se zakládají jako párové, teprve později se některé spojují (nebo 
zaniknou) a vznikají nepárové kmeny (např. dorzální aorta). Základ srdce představuje jednoduchá srdeční 
trubice, která má pól arteriální a venózní.

Arteriální část oběhu představují především dorzální aorty, které v kraniální části přecházejí aortálními 
oblouky ve ventrální aorty, ústící do truncus arteriosus srdeční trubice. Vydávají větve aa. omphaloentericae 
a v kaudální části se z aa. iliacae oddělují aa. umbilicales, jdoucí přes pupečník do placenty.

Venózní část představují kardinální žíly, v. cardinalis anterior a posterior, které se spojují ve společný kmen 
v. cardinalis communis (ductus Cuvieri). Vyúsťují společně s vénami omphaloenterickými a v. umbilicalis 
(nepárovou) do venózního konce srdeční trubice - sinus venosus.
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9.2 SRDEČNÍ TRUBICE

Srdce vzniká z mezodermu na předním konci zárodku v době, kdy je ještě rozložen do plochy. Rozestupem V , 
mezodermu vznikají dutinky, které splynou v jednotnou dutinu perikardiální. Ta je podkovovitého tvaru. U ' 
Mediální část mezodermu v kardiogenní zóně hraničící s perikardovou dutinou vytvoří zluštěním srdeční 
ploténku. Mezi srdeční ploténku a entoderm proniknou mezenchymoyé buňky a diferencují se v angioblasty, 
mezi nimi vzniknou dutinky a vytvoří se dvě srdeční roury, které se při prohlubování laterálních ohraniču
jících rýh k sobě přibližují až splynou v jednotnou dutou srdeční trubici - cor tubulare simplex zpočátku 
fixovanou dorzálním mesokardiem.

Kraniální oddíl této trubice je arteriální, kaudální je venózní.

Arteriální oddíl představuje bulbus cordis, který přechází v truncus arteriosus, z něhož vyúsťují kořeny 
ventrální aorty a z nich aortální oblouky.

Venózní oddíl tvoří široký sinus venosus, do jehož rohů ústí pravá a levá a. cardinalis communis (ductus 
Cuvieri). Dále zde vyúsťují obě w. omphaloentericae a jedna nepárová v. umbilicalis.

Srdeční trubice rychle roste do délky, mnohem rychleji než perikardiální vak. Dochází tak k formování 
trubice tvaru S. Kaudální (venózní) oddíl se posunuje kraniálně a dorzálně, kraniální (arteriální) kaudálně 
a ventrálně. Základ srdce má pak 4 oddíly - dorzálně uložený úsek arteriální a sinus venosus a ventrálně 
uložený ventriculus a bulbus. Tyto oddíly jsou od sebe odděleny povrchovými rýhami. Z atriálního oddílu 
pak na obou stranách vzniknou pravá a levá aurikula.

Síňový a komorový oddíl jsou spojeny otvorem - foramen atrioventriculare commune.
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9.3 SEPTUM ATRIÁLNÍ A ATRIOVENTRIKULÁRNÍ

Primitivní srdce ie jednoduché -  cor uniloculare. Dělí se na pravou a levou část vznikem sept (proces 
septace).

Septum atriorum

Z kraniodorzální části jednotného atria neprve roste septum primům směrem k foramen atrioventriculare. 
Septum primům je nejprve ve ventrální části otevřeno otvorem - ostium primům. Poté roste směrem vent- 
rálním a dosahuje až k endokardovým polštářkům, které tvoří v mediální rovině základ atrioventrikulárního 
septa. Tím se uzavře ostium primům, ale ještě předtím &e proděraví dorzální část septum primům a vytvoří 
se další otvor - ostium secund^m. x -¿Jk p £ \L

Vpravo od septum primům vyrůstá ze stropu pravé předsíně poloměsíčitá řasa - septum secundum, které 
ohraničuje oválný otvor -  foraméU ovale. Septum primům funguje jako chlopeň - valvula foraminis ovalis, 
umožňující proudění krve pouze z pravé předsíně do levé, což má zásadní význam pří fetálním krevním 
oběhu (viz odst. 8.7).

Z části původního sinus venosus se vytvoří v. cava caudalis et cranialis, ústící do pravé předsíně. Do levého 
atria se postupně otevírají w. pulmonales.

! Septum atrioventriculare1
; Endokard v oblasti atrioventrikulárního otvoru ztloustne, vytvoří ventrální a dorzální polštářky (návalky), 
které proti sobě rostou. Jejich srůstem se společné foramen atrioventriculare commune rozdělí na ostium 
atrioventriculare dextrum et sinistrum v nichž se pak vyvíjejí trojcípá a dvojcípá chlopeň.
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9.4 SEPTUM INTERVENTRIKULÁRNÍ A ARTERIÁLNÍ

Při ohýbání srdce v esovitou trubici odpovídá sestupné raménko kličky levé, vzestupné pravé komoře. 
Uvnitř jednotné komory vzniká zpočátku septum interventriculare primitivům, které záhy zaniká. Definitivní 
septum interventriculare roste od srdečního hrotu kraniálně směrem k foramen atrioventriculare, kde srůstá 
s endokardovými polštářky.)

Zpočátku septum nedorůstá až k atrioventrikulární přepážce a tak pod oběma žilními ústími existuje otvor -
I foramen interventriculare, které posléze zarůstá vazivem a vytvoří pars membranacea septi ventriculorum.

* Společná výt oková oblast v oblasti bulbus cordis atruncus arteriosus odpovídá budoucí ascendentníaortě 
a pulmonální arterii. Obě se pak od sebe oddělují spirálovitě probíhajícím podélným šeptem - septum aorti- 
co-pulmonale. Jsou to nejprve endokardiální návalky, které vyrůstají z laterálních stran a uprostřed srůstají.
V dolním úseku je septum orientováno frontálně, ve středním úseku sagitálně a v horním opět frontálně. 
Tímto spirálovitým průběhem vznikne kmen aorty a truncus pulmonalis. Aortální část rozděleného truncus 
arteriosus se otevírá do levé a pulmonální část do pravé komory.
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9.5 AORTÁLNÍ OBLOUKY A JEJICH DERIVÁTY

\A t
Aortální oblouky jsou párové cévní spojky mezi primitivními dprzálními a ventrálními aortami. Ze všech 
šesti oblouků jich pět probíhá v mezenchymu žaberních oblouků, šestý je uložen mimo příslušný oblouk 
a nazývá se pulmonální. Vznik aortálních oblouků je datován do období 4. týdne intrauterinního vývoje.

Vývoj aortálních oblouků

První a druhý oblouk velmi brzy zanikají, nepodílí se proto na vývoji žádné definitivní arterie.Pouze první 
aortální oblouk se částečně podílí na vývoji, a. maxillaris a druhý na vzniku a. stapedia, která později 
zaniká.

Z proximální části třetího aortálního oblouku vzniká na obou stranách a. carotis communis, z ní se později 
vyvíjejí aa. carotides externae. Aa. carotides internae se diferencují ze zbytků třetího oblouku a částí pri
mitivních dorzálních aort.

Čtvrtý aortální oblouk se na levé straně podílí spolu s částí levé ventrální a dorzální aorty a truncus arteri- 
osus na diferenciaci arcus aortae. Ascendentní aorta vzniká z truncus arteriosus. Levá a. subclavia vzniká 
ze sedmé levé segmentální arterie.

Na pravé straně vzniká ze čtvrtého aortálního oblouku truncus brachiocephalicus a proximální část a. sub
clavia. Na jejím vzniku se podílí rovněž malá část pravé aorta dorsalis a sedmá segmentální arterie.

Pátý aortální oblouk je zcela rudimentální a zpravidla se ani zcela nevytvoří.

Ze šestého aortálního oblouku na obou stranách vzniká arteria pulmonalis. Dolní část pravého oblouku 
zaniká a ze zbytku levého se vytvoří ductus arteriosus (Botalli) -  spojka mezi a. pulmonalis sinistra a aorta 
dorsalis. Tato spojka má velký význam během fetálního oběhu, kdy plíce nedýchají. Po porodu se uzavírá 
a zůstává z ní vazivový pruh -  ligamentum arteriosum.

Descendentní aorta vzniká tak, že se k sobě přiloží obě dorzální aortv ve střední části. Proces pokračuje 
kraniálně a kaudáíně. Z takto vzniklé descendentní aorty odstupuje řada parietálních a viscerálních větví 
(aa. intercostales posteriores, aa. lumbales -  parietální větve, a. coeliaca, aa. mesentericae a arterie jednot
livých orgánů - viscerální větve). Tak vznikají základy arteriálního řečiště zárodku.

Odlišný vývoj čtvrtého a šestého oblouku vlevo a vpravo se projeví i v rozdílném průběhu n. laryngeus 
recurrens n. vagi, který původně probíhal pod šestým obloukem. Po shora popsaných změnách probíhá 
pravý n. recurrens pod a. subclavia dextra a levý pod arcus aortae, v místě ligamentum arteriosum.

f K L f i .  A R 1 .

A  O
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Schema před transformací Po transformaci

Aortální oblouky
A. carotis:

Arcus
aortae

A. carotis 
communis

Truncus 
brachio- 
cephalicus 
A. subclavia 
dextra

Obliterovaná pravá 
dorzální aorta

Ductus 
arteriosus 
Botalli

A. subclavia 
sinistra

A. pulmonalis

A. carotis,,interna, 
/.externa.

pulmonal i S'

N.vagus 
dx.

N.vagus 
sin.

N. vagus

N. recurrens 
dx.

A. subclavia 
dx.

Levý
n. recurrens

Aorta
ascendens

A. carotis 
communis sin.

A. subclavia 
sin.

Ligamentum
arteriosum

N. vagus+ 
recurrens sin.

Odlišný průběh n. recurrens n. vagi y  dospělosti
vlevo a vpravo
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9.6 ZÁKLADY ŽILNÍHO SYSTÉMU

h ď ^
Intraembryonální žilní systém tvoří párové w. cardinales. Vv. cardinales anteriores odvádějí krev z hlavové 
části embrya a w.cardinales posteriores, odvádějí krev z kaudální části zárodku.Oba tyto venózní kmeny 
se spojují a vytvářejí oboustraně v. cardinalis communis (ductus Cuvieri) ústící do pravého a levého rohu 
sinus venosus..

Z extraembryonálních žil ústí do sinus venosus w. omphaloentericae ze žloutkového vaku a v. umbilicalis 
z kapilár choriových klků.

/4 n  ? /)  /
Vývoj dolní duté žfly f e .  [¿P íftčX / h A  f f a  > C&* j R  /

Na vývoji v. cava inferior se postupně podílí několik žilních systémů, které jsou funkční většinou jen krátkou 
dobu a na vzniku definitivní v. cava inferior se podílejí jen částečně. Na mediální straně mesonefros vzni
kají w. subcardinales, které ústí do w. cardinales posteriores. Subkardinální vény komunikují mezi sebou 
a později ztratí spojení s w.cardinales posteriores. V. subcardinalis dextra kraniálně vyústí do jaterních 
sinusoid (v.cava inferior primitiva).

Primitivní dolní dutá žíla postupně stále více mohutní a odvádí krev z dolní části těla. Vv. cardinales pos
teriores v důsledku toho postupně zanikají.

Se vznikem primitivní v. cava inferior souvisí vznik w. supracardinales (6-7 týden), lokalizované dorzálně 
od vén kardinálních. Suprakardinální vény kaudálně vytvoří anastomózy s w . subcardinales posteriores. 
Pravostranná anastomóza mezi subkardinálními a suprakardinálními vénami se stane přímým pokračováním 
primitivní v. cava inferior. V tomto místě vyúsťují vpravo do dolní duté žíly w.renales a w.suprarenales. 
Pravostranný úsek v. supracardinalis mohutní a vytváří tak kaudální úsek v. cava inferior, která pak odvádí 
prakticky veškerou krev z dolní části těla

Horní dutá žíla

Vena cava superior vzniká z pravé v. cardinalis communis a z obou w. cardinales anteriores. Mezi pravou 
a levou v. cardinalis anterior se vytvoří anastomóza, ze které vzniká v. brachiocephalica sinistra. Z ostatních 
částí w. cardinales anteriores vznikají vpravo a vlevo w. jugulares (ext. et int.) a w. subclaviae. Z malé části 
levé v. cardinalis communis vzniká sinus coronarius, ostatní části levých kardinálních žil obliterují.

V. azygos a hemiazygos

Vznikají ze suprakardinálních žil, v. azygos z pravé a v. hemiazygos z levé a z anastomózy mezi pravou 
a levou.
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¡ 9.7 FETÁLNÍ KREVNÍ OBĚH

Fetální krevní oběh se vyvíjí koncem druhého měsíce těhotenství. Spojuje tělo plodu s placentou a proto 
se někdy hovoří též o oběhu placentálním.

Z kapilár v choriových klcích, kde je krev obohacena kyslíkem a živinami se sbíhají větve ústící do v. umbi
licalis, která přivádí okysličenou krev do krevního řečiště plodu. Vstupuje do jater, kde se spojuje s větvemi 
v. portae - w. hepaticae advehentes. Ty přivádějí venózní krev z orgánů břišní dutiny.

V játrech se mísí krev arteriální a venózní. Většina krve odtéká přes vv. hepaticae revehentes do v. cava 
inferior. Část krve „obchází“ játra přes ductus venosus (Arantii) a vlévá se přímo do v. cava inferior, která 
přivádí krev do pravé síně srdeční. Tato krev je smíšená s převahou arteriální krve (bohatší na kyslík). 
Proto je krevní proud z v. cava inferior nasměrován přes foramen ovale do levé síně. Mísí se zde s malým 
množstvím krve z plicního oběhu. Z levé síně krev teče do levé komory a odtud do aorty.

Čistě venózní krev z v. cava superior se vlévá do pravé síně, odtud do pravé komory a je vypuzována do 
truncus pulmonalis. Poněvadž plíce jsou nefunkční (nedýchají), jen malá část krve proudí do plic, větší část 
jde přes ductus arteriosus (Botalli) přímo do aorty. Z aorty krev proudí do jejich větví a až do kapilárních 
sítí v těle plodu.

Velká část smíšené krve se dostává přímo přes aa. illiacae communes do obou aa. umbilicales a pupečníkem 
zpět do placenty.

Po narození

Při prvním vdechu novorozence se rozepnou plíce, klesne tlak v pravé polovině srdce a stoupne v levé po
lovině srdce. Otevře se pulmonální oběh a proto se definitivně uzavře foramen ovale. V důsledku tlakových 
změn při otevření pulmonálního oběhu se stěny ductus arteriosus Botalli přiloží k sobě, ductus Botalli 
obliteruje a mění se v ligamentum arteriosum. Cévy pupečníku obliterují, v. umbilicalis se mění ve vazivový 
pruh, probíhající v ligamentum teres liepatis, ductus venosus Arantii rovněž obliteruje. Proximální úsek 
umbilikálních arterií, který jde k močovému měchýři se mění na aa. vesicales superiores, jejich distální úsek, 
který jde k pupku, obliteruje v ligamentum umbilicale mediale (chorda arteriae umbilicalis).

I

1
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Močový měchýř

119



9.8 ZÁKLADY LYMFATICKÉHO OBĚHU

Lymfatický systém se zakládá v těsném vztahu k venóznímu systému embrya v 5. týdnu intrauterinního 
vývoje. Lymfatické cévy vznikají obdobně jako krevní cévy. Y mezenchymu v blízkosti diferencujících se 
vén vznikají základy lymfatických kapilár jako malé štěrbinovité prostory. Jejich spojením a dilatací vznikají 
lymfatické vaky. Takto se vytváří 6 primárních lymfatických vaků, z nichž jsou dva párové a dva nepárové.

V 6. týdnu intrauterinního vývoje vznikne první pár při spojení v. subclavia a v. cardinalis anterior - párové 
jugulární lymfatické vaky. V pelvické části se formují při spojení v. iliaca a v. cardinalis posterior - párové 
iliakální vaky. V  dorzální části břišní dutiny, v místě úponu mezenteria se diferencuje nepárový retroperito- 
neální vak a v blízkosti 3. a 4. lumbálního obratle se vyvine cisterna chyli.

Z těchto lymfatických vaků vyrůstají lymfatické cévy podél velkých vén v příslušné oblasti těla embrya. 
Velké lymfatické kmeny v oblasti hrudníku jsou zprvu párové (ductus thoracicus dexter a sinister). Později 
spolu mnohočetně anastomozují.

Definitivní ductus thoracicus vzniká ze tří částí: jeho kaudální část z kaudální části d. thoracicus dexter, 
střední část z příčné anastomózy a kraniální část z d. thoracicus sinister. Četné anastomózy vzniknou i mezi 
jugulárním vakem a cisterna chyli.

Ductus Iymphaticus dexter vzniká z větví pravého jugulárního lymfatického vaku a vyúsťuje do angulus 
venosus dexter.

Lymfatické vaky se později mění na lymfatické uzliny prorůstáním okolního mezenchymu do jejich lumina. 
Tak se vytvoří lymfatické sinusy a později síť retikulárních buněk, tvořící „nosný parenchym“ uzlin. Osídlení 
uzlin lymfocyty z kostní dřeně a thymu je sekundární. V pozdějších vývojových etapách se lymfocyty dife
rencují i z mezenchymálního parenchymu uzlin. Definitivní stavba uzlin se dokončuje až po narození.
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Ductus thoracicus
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10 DÝCHACÍ SYSTÉM

Základ dýchacího systému tvoří entoderm ventrální části předního střeva, ze které se oddělí laryngotrache- 
ální výchlipka a vytvoří trubicovitý základ pro larynx (kraniální část) a tracheu (kaudální část). Kraniální 
konec dýchací trubice komunikuje s faryngeální dutinou, kaudálně se postupně větví v jednotlivé etáže 
bronchů, které obklopuje okolní mezenchym. Povrch plic, pleura, vzniká z viscerálního listu coelomové 
výstelky.

Vývoj horních dýchacích cest je popsán v odst. 7.2.

10.1 DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY

Larynx se vyvíjí z kraniálního konce laryngotracheální trubice, která se postupně odděluje od faryngu už 
během 1. měsíce nejprve vznikem rýhy laryngotracheální a pak jejím prohlubováním (viz odst. 5.2 a 5.9).
Odštěpená laryngotracheální trubice vrůstá do ventrálního mezenteria.

1
Vstup do laryngotracheální trubice je ohraničen ventrálním válem a postranními valy, které se vzadu sbí
hají. Ventrální val je epiglotický a přechází v postranní (arytenoidní valy). Na nich se koncem 1. měsíce 
diferencují: část zadní - tuberculum arytenoideum s úzkou štěrbinou interarytenoidní. Přední část plica 
aryepiglottica má dva hrbolky - mediální (tuberculum corniculatum) a laterální (tuberculum cuneiforme).
Mezi těmito částmi je aditus laryngis, zpočátku tvaru písmene T, později vlivem nestejného růstu má tvar 
oválný a vytvoří se plicae glossoepiglotticae. Laryngeální skelet se diferencuje z mezenchymu IV. a VI. 
oblouku žaberního (odst. 5. 4), ze stejných oblouků vzniká svalstvo laryngu (odst. 5. 5). Základ laryngu je 
uložen relativně vysoko. Během vývoje postupně sestupuje kaudálně (descensus laryngis).

Trachea její základ roste rychle do délky. Z okolního mezenchymu se diferencuje vazivo, na dorzální straně 
pak hladká svalovina budoucího paries membranaceus. Již ve 2: měsíci lze pozorovat chrupavčitý blastém,
,z něhož se pak diferencují prstence tracheální chrupavky. /

Větvení bronchiálního stromu

Tracheální trubice vystlaná entodermem se na kaudálním konci dělí na dvě bronchopulmonální výchlip-
ky - základ obou hlavních primárníchbronchů. Tento entoderm ál ní základ bronchiálního stromu vyrůstá $ i ' R ) SáT
z mezenchymu ventrálního mesenteria do coelomové dutiny perikardoperitoneálního kanálu, ze kterého
se později oddělí samostatné dutiny pleurální (viz vývoj tělních dutin, odst. 4.2). Tak vznikají základy pro
obě plíce. Další vývoj probíhá tak, že obě výchlipky (váčky) se rozdělí na další - vpravo na 3, vlevo na
2 - základy příštích sekundárních lobárních bronchů.

Základy lobárních bronchů a okolní mezenchym se podílejí na formování plicních laloků (vpravo vzniknou 
tedy 3, vlevo 2 laloky). Tato základní diferenciace je ukončena v průběhu prvního měsíce.

f)  » .^  Během druhého měsíce se bronchiální kmen dále dělí (většinou na monopodiálním principu). Z distálních 
kmenů lobárních bronchů rostou základy terciálních segmentálnícli bronchů a s okolním mezenchymem 
pak vytvoří základy bronchopulmonálních segmentů. V pravé plíci se sekundární bronchy větví na 3 + 2 + 5 
a v levé 5 + 4 terciální bronchy. Postupným větvením (monopodiálním i dichotonickým) vznikají další ge
nerace bronchů a bronchiolů a od šestého měsíce do narození pak vznikají generace nejmenších bronchiolů 
(respiračních), alveolárních duktů a alveolárních váčků. Do narození se tak vytvoří více než 18 generací větví 
bronchiálního stromu. Vývoj dále pokračuje postnatálně až do 10. roku, kdy lze nalézt 25 až 28 generací 
bronchů a bronchiolů. Nejmenší větve bronchiálního stromu jsou zakončeny tenkostěnnými alveolárními 
váčky. První vdechy po porodu způsobí zvětšení nitrohrudního prostoru, roztažení plic (hlavně alveolů)
.tlakem vzduchu a oploštěním jejich původně kubického epitelu.
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10.2 HISTOGENEZE PLIC

¡
/Výstelka všech částí bronchiálního stromu a alevolů vzniká z entodermu, pojivová část plic se diferencuje 
I z mezenchymu ventrálního mezenteria. Významnou roli ve vývoji plicní tkáně má diferenciace cévního 
I řečiště. V časných stadiích vývoje se základy cév nacházejí v mezenchymu v relativně velké vzdálenosti P 
od formujícího se bronchiálního stromu. V průběhu 19.-20. týdne primitivní kapiláry vstupují do těsného 
kontaktu s diferencujícími se úseky bronchiálního stromu.

/
i

Histogeneticky se vývoj plic dělí na tato základní stadia:

QjStadiuin pseudoglandulární (5.-17. týden vývoje), základ plic vypadá podobně jako žláza se zevní sekrecí. 
Postupně proliferující entodermové základy bronchiálního stromu se prodlužují a větví, takže připomínají 
diferencující se žlázu.

(^Stadium kanalikulární (13.-25. týden vývoje), dochází k diferenciaci struktur stěny bronchů, terminálních 
a respiračních bronchiolů i primitivních alveolů. Jejich stěnu tvoří většinou jednovrstevný kubický epitel 
a přilehlý vaskularizovaný mezenchym. Formují se tak základy bronchiolů.

3. Stadium primitivních alveolů (od 24.týdne do porodu) - rozvoj alveolů a kapilárních sítí. Plíce již ztrácejí 
vzhled větvených kanálků. Respirační bronchioly přecházejí ve 3 až 6 váčků. Z nich vznikají alveolární 
chodbičky (ductus alveolares) a alveolární váčky (saculi alveolaresVEpitel, který tyto útvary vystvlá ie již 
nízký kubický až plochý. Kapiláry jsou již v těsném sousedství stěny váčků. Na některých místech je stěna 
kapiláry již jako vtlačena do stěny alveolárních váčků, f  y  h o

4. Stadium definitivních alveolů (po porodu) Z původního plochého epitelu se diferencují dva základní typy 
pneumocytů - membranózní a granulovaný. Granulární pneumocyty začínají produkovat sekret, vzniká 
surfaktant. D o 12. týdne se diferencují na luminální ploše epitelu primárních bronchů cilie, o týden později 
pak v sekundárních bronchiolech. V průběhu týdne se vyvíjejí bronchiální žlázky a začíná produkce 
hlenu. Chrupavky, svalovina a vazivo stěny bronchů se diferencují během 10.^127týdne.

Diferenciace plicní tkáně pokračuje postnatálně. Zatímco plíce novorozence obsahují asi 20 milionů alveolů, 
u dospělého je to asi 300 milionů.
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11 TRÁVICÍ SYSTÉM

11.1 PRIMITIVNÍ STŘEVO

Vznik primitivní střevní trubice

Obrázek ukazuje rozdělení primitivního střeva na podélném průřezu (vlevo) a spojení středního střeva se ¿lout
kovým váčkem (na příčném průřezu).

Trávicí systém se vyvíjí převážně z entodermu a přilehlé splanchnopleury. [ \ ^

Trávicí trubice vzniká při formování zevního tvaru embrya odškrcováním entodermu ze stropu žloutkového 
váčku. Zpočátku je na předním i zadním konci uzavřena naléháním ektodermu na entoderm. Vpředu se 
nachází membrána faryngeální a vzadu membrána kloakální. Ve střední části je zažívací trubice otevřena 
do žloutkového váčku, vystlaného entodermem. Zúžením této komunikace vzniká ductus omphaloentericus 
a zažívací trubice se rozdělí na tři úseky - střevo přední, střední a zadní. (Viz rovněž odst. 2.7.) Primitivní 
ústní jamka (stomodeum) se diferencuje v dutinu ústní. Z entodermu předního střeva vzniká hltan, jí
cen a žaludek, ze středního střeva tenké střevo a přední část tlustého střeva a ze zadního střeva zbývající 
část tlustého střeva a konečník. Z kraniální části, označované jako faryngeální střevo, vyrůstá ventrálně 
laryngotracheální výchlipka, základ dýchacího systému (viz odst. 7.1). Z duodenální kličky vyrůstá základ 
jater.

Průběh střevní trubice

Obrázky ukazují postupné topografické změny průběhu střevní trubice. Střevo značeno výraznými konturami.

Primitivní střevní trubice je zprvu uložena v sagitální mediální rovině a ve svém průběhu tvoří tři záhyby.
První tvoří základ žaludku a směřuje dorzálně svou konvexitou, která představuje curvatura major. Další 
dvě kličky jsou obráceny konvexitou ventrálně. Je to menší duodenální klička a delší klička pupeční, z je
jíhož vrcholu odstupuje ductus omphaloentericus. Celá trubice je zavěšena na dorzálním mezenteriu, ale 
ventrální mezenterium zasahuje pouze po duodenální kličku. Během vývoje dochází k rotacím: Žaludek 
rotuje curvatura major doleva a dolů, duodenální klička doprava a přiloží se na zadní stěnu břišní dutiny. 
Nejvíce rotuje klička pupeční - o tři čtvrtiny kruhu proti směru hodin. Střevní kličky rostou rychle, takže 
přechodně vybíhají do pupečníku jako fyziologická hernie pupeční. S dalším zvětšováním břišní dutiny 
dochází k repozici střev a hernie vymizí.

Vývoj jícnu

Oesophagus se diferencuje z krátké části předního střeva v rozsahu 7,̂ 4 cervikálních segmentů. Je ze stran 
oploštělý, zavěšenna ventrálním a dorzálním mezooesophageu. Rychle roste do délky, mesooesophageum 
ventrale prakticky zaniká, dorzální se příčně rozšiřuje a tvoří část bránice (viz odst. 4.3). Oesophagus rotuje 
spolu se žaludkem kolem podélné osy, dorzální plocha se obrací vlevo, ventrální vpravo. Tím lze vysvětlit 
průběh Ň X (vagus) -  levý probíhá po přední a pravý po zadní straně jícnu. Ěpiteliální výstelka jícnu má 
entodermový původ. Epitel jícnu je nejprve jednovrstevný kubický až cylindrický, pozdější proliferací se 
mění na epitel vrstevnatý a zpravidla vyplní lumen jícnu. V průběhu diferenciace jícnu se epitel mění na
cylindrický epitel s řasinkami a později na definitivní epitel vrstevnatý dlaždicový. Rozestupem buněk (de^ f  ̂ t

OJfhiscencí) se obnovuje lumen (rekanalizace lumina).Vazivo a svalovina stěny jícnu se vyvíjí z mezenchymu.
Horní třetina svaloviny je příčně pruhovaná, pochází z mezenchymu dolních žaberních oblouků ( in e rv a c e ^ J ^  
z n. X). V dalších dvou třetinách přibývá hladké svaloviny. z mezenchymu splanchnopleury (inervace ze 
spinálních nervů z gangliové lišty).
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11.2 ROTACE ŽALUDKU, VÝVOJ BURSA OMENTALIS

Obrázky ukazují vývoj žaludku včetně rotací v celkovém pohledu a na tranzverzálních a sagitálních řezech.

Žaludek se diferencuje z kaudální části předního střeva, zpočátku jako jeho vřetenovité rozšíření. Je uložen 
v sagitální mediální rovině značně kraniálně ve dvou listech mesenteria (mesogastrium ventrale a dorsale). 
Růst jícnu způsobuje sestup žaludku kaudálně. Nestejnoměrným růstem jednotlivých částí žaludku se dor- 
zální konvexní okraj vyklenuje jako curvatura major, ventrální konkávní představuje curvatura minor.

i Rotácí podle vertikální osy o 90° se curvatura major dostane v průběhu šestého týdne na levou stranu, cur- 
I vatora minor vpravo. Současně probíhá i rotace podle předozadní osy, čímž se curvatura major přesouvá 
( kaudálně a kurvatura minor kraniálně.

Rychle pokračuje další tvarová diferenciace žaludku a vytváří se základy pro fundus, corpus a pylorus. Jed
notlivé oddíly jsou dobře patrny u embrya 15 mm délky.

Epitel pokrývající sliznici žaludku se diferencuje z entodermu a proliferací se mění na epitel vrstevnatý. 
Foveolae gastricae se objevují již ve třetím měsíci a v průběhu čtvrtého měsíce se vyvíjejí žaludeční žlázky 
(glandulae gastricae propriae). Pylorické žlázky vznikají později a jako poslední se vyvíjejí žlázky kardie 
(glandulae cardiacae).Vrstevnatý epitel se mění na jednovrstevný cylindrický. Vazivová a svalová kompo
nenta stěny .žaludku se vyvíjí z okolního mezenchymu splanchnopleury.

Obě mezogasíria se rotací žaludku vytahují, mesogastrium dorsale se přemění v omentum majus a meso
gastrium ventrale v pars hepatogastrica omenti minoris (viz transverzální řez).

Další vývoj závěsného aparátu žaludku (mezogastrií) spočívá v přesunu omentum minus (viz obrázek) ze 
sagitální roviny doprava do roviny frontální (vlivem rotace žaludku a růstem jater).

Rychlým růstem dorzálního mezogastria do délky a vychýlením vlevo se vytvoří prostor pro bursa omentalis.
V dorzálním mezogastriu se vyvíjí slezina, což způsobí jeho rozdělení na ligamentum gastrolienale - mezi 
žaludkem a slezinou (přední část) a ligamentum phrenicolienale jež naléhá na parietální list peritonea 
a srůstá s ním, tak vznikne zadní stěna bursa omentalis. Dorzální mezogastrium se vytahuje do délky a vy
sunuje před střeva jako omentum majus (viz obr. - řez v sagitální rovině). Mezi oba listy omenta vybíhá část 
burzy. Vchod do burzy (foramen epiploicum) ohraničuje z ventrální strany omentum minus, shora játra 
a zdola duodenum. Mezi listy omentum majus přetrvává dutina burzy až do narození. Tento štěrbinovitý 
prostor zanikne srůstem obou listů omentum majus až po narození.
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11.3 ROTACE STŘEVA

Základem střeva je nejprve jednoduchá přímá trubice probíhající v mediální sagitální rovině, rozšířená 
v nejkaudálnějši části v základ kloaky a ve střední části spojená se žloutkovým váčkem. Střevní roura je 
zavěšená na mesenteriích. Mesenterium dorsale je vyvinuto v celém rozsahu střeva až ke kloace, mesen- 
terium ventrale jen po duodenum. .Růstem střevní trubice do délky (rychlejším, než růst zárodku) se tato 
skládá v záhyby (kličky).

Nejdříve je to kraniální, menší klička duodenální, z jejíž stěny vyrůstá ventrálně slepá výchlipka jako základ 
jater a ventrální části pankreatu a z dorzální stěny pak dorzální základ pankreatu. Duodenální klička má 
ventrální i dorzální mezenterium.Současně s růstem a rotací žaludku rotuje duodenální klička doprava 
a přikládá se (společně se základem pankreatu) k dorzální břišní stěně, čímž se oba tyto útvary octnou 
extraperitoneálně (viz následující strana).

* Klička pupeční je větší a kaudálněii uložená, je zavěšena jen na dorzálním mezenteriu. Klička má raménko 
kraniální a kaudální. z jejího vrcholu odstupuje ductus omphaloentericus, spojující primitivní střevo se 
zbytkem žloutkového váčku. Na kaudálním raménku kličky je už ve stadiu 6jjtfh vidět ampulovité rozšíře-
ní - základ caeca, které představuje hranici mezi tenkým a tlustým střevem. Kraniální a část kaudálního 
raménka se diferencuje v jejunum a ileum, zbytek kaudálního raménka pak v tlusté střevo. t

Celá klička posléze rotuje proti směru hodinových ručiček kolem osy, kterou tvoří arteria mesenterica__
superior. Kraniální raménko se otáčí doprava, kaudální doleva, celkem o 270 stupňů. Tím se původní 
kraniální raménko dostává pod původní k a u d á ín ^

Rychlý růst střevní trubice do délky způsobí její wchlípení do pupečníku, označované jako fyziologická 
hernie pupeční,. která se,,bghem 3. měsíce reponuje zpět do dutiny břišní. Základ pro tlusté střevo, uložený 
po rotaci kraniálne,se uloží na definitivní místo sestupem caeca kaudálně a diferencují se colon ascendens, 
transversum a descendens.

Mesocolon ascendens a descendens přirůstá k dorzální stěně břišní. Tím se colon ascendens a descendens 
stávají sekundárně retroperitoneálními. Mesocolon transversum přirůstá částečně (viz rovněž odst. 4.3).

Mezenterium tenkého střeva je připojeno k dorzální stěně břišní v místě radix mesenterii, který probíhá 
od ileocekální oblasti šikmo kraniálně doleva k flexura duodenojejunalis. Kličky tenkého střeva jsou pak 
rámovány oddíly tlustého střeva.

Obrázky detailně zobrazují průběh rotace střevních kliček včetně vztahu k  a. mesenterica superior v průběhu
5.-12. týdne.
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11.4 VELKÉ ŽLÁZY TRÁVICÍHO TRAKTU A JEJICH TOPOGRAFICKÉ VZTAHY

Na levé straně obrazu je  od shora dolů zobrazen vývoj jater, pankreatu a sleziny na příčných řezech. Na pravé 
straně pak vývoj obou základů pankreatu.

\ JátraXjT

¡
Vznikají jako slepá výchlipka entodermu duodena do ventrálního mezenteria. Jaterní výchlipka se dělí na 
kraniální část (pars hepatica) a kaudální část (pars cystica).

Z pars hepatica vyrůstají do předního mezenteria solidní buněčné trámce, jež vrůstají do septum transver- 
sum. Dostávají se tak do těsné blízkosti omphaloenterických vén. Tyto veny mají široké lumen a jejich stěnu 
tvoří pouze endotel. Trámce jaterní tlačí před sebou tento endotel a rozdělují lumen obou vén v systém 
kanálků síťovitě komunikujících. Jejich endotel těsně nasedá na buňky primitivních jaterních trámců. Tak 
vzniká základ portálního oběhu.

Oba jaterní laloky jsou zpočátku prakticky stejně velké. V levé polovině břišní dutiny se značně zvětšuje 
žaludek. V důsledku toho se od konce druhého měsíce levý lalok jater zmenšuje. Laterální partie levého 
laloku atrofují a jejich zbytky se jeví jako appendix fibrosa. Nápadný je mohutný růst pravého laloku způ
sobující charakteristickou asymetrii jater. Žlučník, původně vzniklý v mediální části, leží posléze vpravo. 
Z ventrálního mezenteria (mesohepatika) se vytvoří ligamentum falciforme a ligamentum teres hepatis.

Z pars cystica vzniká žlučník a ductus cysticus, z části ústící do duodena ductus choledochus.

Slinivka břišní -  pankreas

Pankreas se vyvíjí ze dvou základů: dorzálního, který vrůstá jako výchlipka duodena do dorzálního me- 
senteria (naproti základu jaternímu) a ventrálního, vyrůstajícího vpravo od základu jater do ventrálního 
mezenteria. Ventrální základ rotuje dorzálně a koncem prvého měsíce sroste zdola se základem dorzál- 
ním, čímž vznikne caput pancreatis. Zbytek dorzálního pankreatu se diferencuje v corpus a caudu. Vývody 
pankreatu jsou zpočátku dva:ventrální, který se spojí s dorzálním v ductus pancreaticus, zatímco zbytek 
dorzálního se udržuje jako ductus pancreaticus accessorius nebo zaniká. Jakmile duodenum příroste svou 
pravou plochou mezoduodena na dorzální stěnu dutiny břišní, stávají se pankreas i duodenum sekundárně 
orgány retropentoneálními.

Entoderm základu pankreatu proliferuje, vytváří buněčné trámce, bohatě se větvící v mezenchymu dorzální
ho mezodermu. Po jejich luminizaci se z proximálních úseků vyvíjí systém žlázových vývodů. Distální části 
se rozšiřují a vytváří tak primitivní sekreční aciny. Langerhansovy ostrůvky vznikají odštěpením skupinek 
buněk trámců (Viz kap. 15.).

Slezina

Slezina sice nepatří k orgánům trávicího systému, ale topograficky spadá do této oblasti. Vznikne jako 
zduření coelomového epitelu a mezenchymu na levé straně dorzálního mezogastria. Diferenciací dorzálního 
mezogastria v omentum majus se základ sleziny zvětšuje a odštěpuje od omenta, s nímž zůstane spojen jen 
pomocí ligamentum gastro- a phrenicolienale. Slezina se tak stává orgánem intraperitoneálním. Z coelomo
vého epitelu se diferencuje mezenchym primitivního parenchymu sleziny. Do něj vrůstá základ v. lienalis 
(větev v. omphalomesenterica sin.) a později a. lienalis (větev a. coeliaca). Obě cévy se v základu sleziny 

. větví. Mezenchym se přemění v primární retikulární vazivo, ve čtvrtém měsíci vznikají venózní sinusy. Ve 
' • čtvrtém měsíci začíná v základu pulpy hemopoeza. Bílá pulpa s typickými Malphigickými tělísky se vytváří 

v průběhu pátého měsíce. Již koncem druhého měsíce se v základu sleziny objevují lymfocyty pocházející 
z thymu.

132



Neurální trubice
Dermatomyotom

Chorda dorsalis 

Aorta

Mesonephros

Základ pankreatu 
Duodenum

Základ jater

4 týdny

Vena cava 
inferior

Játra

7 týdnů

Žaludek

Základ 
jater

Žluční 

Ventrální pankreas

Aorta
Dorzální
mezogastrium

Pankreas 
intraperitoneálně 

Základ sleziny 
Žaludek 

Ventrální 
mezogastrium

Místo srůstu 
2 listů peritonea

Ductus hepaticus 
Ductus cysticus

Ductus 
choledochus'

Pankreas
(retroperitoneální)

Slezina
(intraperitoneální)

Omentum 
majus

Žaludek

Dorzální
pankreas

Pankreas:
Dorzální

Ventrální

Omentum minus 
Ligamentum teres hepatis 

12 týdnů

Ductus 
choledochus

Ductus 
pancreaticus 

(+ accesorius)

133



12 UROGENITÁLNÍ SYSTÉM

12.1 PŘEDCHŮDCI LEDVINY

INTERMEDIÁLNÍ MEZODERM - NEFROTOM

Močové a pohlavní orgány vykazují v dospělosti četné topografické vztahy, což je dáno tím, že prenatálně 
vznikají ze společných základů. Převážná část těchto orgánů se vyvíjí z intermediálního mezodermu - nefro- 
tomů. Z menší části se na jejich vzniku podílAcoelomovv eoitel. okolní mezenchym, ektoderm a entoderm. 
Vývoj nefrotomů prochází časově i prostorově třemi etapami:

'LPronefros je rudimentální orgán, který vzniká na úrovni prvých kraniálních 12 prvosegmentů, je zcela 
segmentovaný a zaniká beze zbytku. ^

2. Mezonefros je rovněž přechodný útvar, zasahující až ke 3. lumbálnímu prvosegmentů, částečně segmen
tovaný a zaniká z převážné části, kromě vývodných cest u mužského pohlaví.

3. Metanefros dává vznik definitivní ledvině, vzniká na úrovni 3. až 5. lumbálního prvosegmentů a není 
segmentovaný vůbec.

PRONEFROS

Začíná se diferencovat na konci 3. týdne z nefrotomů v cervikální oblasti. Vytváří se systém drobných 
kanálků, ke kterým jdou větve dorzální aorty a vzniká náznak primitivních vnitřních glomerulů. Některé 
glomeruly se však otvírají přímo do coelomové dutiny jako zevní glomeruly. Laterálně se kanálky pronefros 
spojují v podélně probíhající kanálek - ductus Wolffi, který pokračuje kaudálně do mezonefros. Jednotlivé 
segmenty pronefros se diferencují kraniokaudálním směrem tak, že při vzniku kaudálních kanálků kraniální 
zanikají a postupně zaniknou všechny.

MEZONEFROS

Nefrotomy jsou nejprve spojeny v souvislý nefrogenní provazec -  mezonefrogenní blastém. Ten se postupně 
kraniokaudálním směrem segmentuje, jednotlivé segmenty se luminizují, tvoří tubuly s Bowmanovými váčky, 
do kterých se zasunují kapiláry glomerulů. Laterálně kanálky vyúsťují do ductus mesonephricus -  ductus 
Wolffi, který probíhá kaudálně a vyúsťuje do kloaky. Před tímto vyústěním se z Wolffova vývodu odděluje 
výběžek -  ureterový pupen, který prorůstá směrem do metanefrogenníhp blastému. Laterálně od Wolffova 
vývodu se začátkem 6. týdne vytvoří vchlípením povrchového coelomového epitelu další kanálek - ductus 
Paramesonephricus-ductusMimeilj^^ ^ ^ ^ ^  ̂  ^  bífejr^ g ,  i / a f ÍMy
Jako exkretorický orgán nemá mezonefros význam - jeho součásti postupně zanikají kraniokaudálním 
směrem. Pouze u jedinců mužského pohlaví část kanálků s Wolffovým vývodem přetrvává a dává vznik 
vývodným cestám pohlavním.

Prostorově je mezonefros součástí válcovitého útvaru, který probíhá v laterální části coelomové dutiny. 
Označuje se jako plica urogenitalis, která je zavěšena na mesenterium urogenitale. Z ní prominují další dva 
útvary - laterálně plica mesonephrica (s ductus Wolffi a Můlleri) a mediálně plica genitalis (tvořící základ 
gonád). V úhlu, který svírá plica urogenitalis s odstupem dorzálního mezenteria se diferencuje základ 
nadledviny.
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12.2 METANEFROS - VZNIK DEFINITIVNÍ LEDVINY

Ještě před zaniknutím mezonefros (koncem 2. měsíce) se z nejkaudálnějších nefrotomů vytvoří metane- 
fros, jako základ budoucí ledviny. Vzniká na úrovni 3. až 5. prvosegmentu jako souvislý nesegmentovaný 
útvar -  metanefrogenní blastém. Z něj se diferencuje vlastní sekreční složka ledviny - tj. nefrony. Vývodné 
cesty močové, a to extrarenální i intrarenální se vyvíjejí z ureterového pupenu, který vyrůstá z kaudální části 
Wolffova vývodu a prorůstá do metanefrogenního blastému a větví se v něm.

Větvení ureterového pupenu a sběracích kanálků

Z ureterového pupenu vzniká primární ureter, který vrůstá do metanefrogenního blastému, tam se rozšiřuje 
v ledvinnou pánvičku, ze které se větví kalichy - nejprve calices majores a poté calices minores. Z nich dále 
pronikají do metanefrogenní tkáně kanálky -  tubuli colligentes, které se bohatě větví až na 12 generací. Tím 
se v celé ledvině vytvoří asi 1-3 milióny kanálků. Do malého kalichu zasahuje vrchol ledvinné pyramidy, 
na kterém vyúsťuje skupina asi 10-25 širokých sběracích kanálků (ductus papillares).

Diferenciace nefronů z metanefrogenního blastému

Tkáň metanefrogenního blastému se člení na menší buněčné skupiny, které se přikládají na slepý konec sbě- 
y  račího kanálku ve formě čepičky. Z tohoto materiálu se dále vytvoří kulovitý útvar - sféroid, ten luminizuje, 

takže vzniká váček, který se prodlužuje v kanálek -  tubulus. Distální konec tubulu se přikládá na sběrací 
kanálek a spojí se s ním a proximální konec se ztenčuje a vchlipuje dovnitř, takže vytvoří Bowmanův váček, 
do kterého se zanoří krevní kapiláry glomerulu. Tubuly rostou dále do délky a diferencují se na proximální 
a distální tubulus se vsunutým tenkým úsekem Henleovy kličky. Nakonec se konečné části distálních tubulů 
spojí se sběracími kanálky vývodných cest.

Ascensus renis,.......
Metanefrogenní blastém se zakládá v kaudální části embrya, na úrovni 4. až 5. lumbálního segmentu. Tato 
část roste během dalšího vývoje nerovnoměrně a v důsledku toho dochází k relativnímu vzestupu ledviny, 
který označujeme jako ascensus renis, který se dokončuje až postnatálně.

U dospělého jedince leží dolní pól ledviny vpravo na úrovni hranice mezi obratlem L2 a L3, vlevo u ob
ratle L3. Při těchto topografických změnách dochází ke změnějiolohy gonád, ale opačným směrem, tj. 
k descensu. Tento sestup je výrazný obzvláště u varlete, které sestoupí až do skrota, ovarium sestupuje do 
malé pánve. (Podrobněji viz 9.7.)

jj^ólylobulace fetální ledviny

Ledvina je rozčleněna na jednotlivé laloky tvaru pyramidy, obrácené bazí k povrchu a hrotem do malého 
kalichu. V období fetálním se hranice jednotlivých laloků jasně rýsují na povrchu. Tento zjev označujeme 
jako polylobulace nebo renkulizace. Je patrný i u novorozence, v dospělosti je povrch ledviny hladký.
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12.3 KLOAKA A JEJÍ DERIVÁTY

Kloaka představuje společné konečné vyústění orgánů trávícího, močového a pohlavního systému. U člově
ka se vyskytuje jako přechodný útvar v embryonálním období. (V dospělosti se s ní setkáváme např. u plazů 
a ptáků.) Tvoří ji rozšířená část zadního střeva, která ventrálně vybíhá v trychtýřovitý útvar - allantois a na 
její dorzální stěně vyúsťují Wolffovy vývody a primitivní uretery. Kloaka je vystlána entodermem a proti 
zevnějšku uzavřena kloakální mebránou, tvořenou ektodermem a entodermem.

SINUS UROGENITALIS A REKTUM

Obrazy v levé polovině z laterálního pohledu (u mužského pohlaví).

V průběhu 4. až 7. týdne dochází kondenzací mezenchymu k vytvoření přepážky - septum urorectale, které 
rozdělí kloaku na dvě části:

ventrální sinus urogenitalis a 
dorzální canalis anorectalis.

K tomuto rozdělení dochází ještě před vymizením kloakální membrány, která se tímto rozdělí na dvě 
části - membrana genitalis a membrana analis. Mezi nimi v místě přiložení urorektálního septa vznikne 
períneum. Poté obě membrány proděraví a vytvoří se komunikace se zevním prostředím.

Primární sinus urogenitalis se později diferencuje na tři úseky:

1. Canalis vesicourethralis
2. Pars pelvica sinus urogenitalis
3. Pars phallica sinus urogenitalis

Další vývoj probíhá odlišně v závislosti na pohlaví.

A. U mužského pohlaví

1. Canalis vesicourethralis dává vznik vznik močovému měchýři, allantois se uzavírá a vytvoří ura- 
chus - vazivový pruh, který komunikuje s pupkem.

2. Pars pelvica vytvoří pars prostatica a pars membranacea urethrae.
3. Pars phallica se zvětšuje a vzniká z ní penis a pars spongiosa urethrae.

B. U ženského pohlaví z vezikouretrálního kanálu kromě močového měchýře vzniká poměrně krátká ženská 
urethra a z pars phallica se vyvíjí clitoris.

Průběh a vyústění ureterů a Wolffových vývodů

Obrazy v pravé polovině - pohled na močový měchýř z dorzální strany (mužské pohlaví).

V prvém období (3. až 4. týden) ústí Wolffovy vývody do kloaky samostatně, ureterový pupen odstupuje 
výše, poté se uretery přesunou kaudálně a ústí do sinus urogenitalis společně s vývody WoTffovými. V dal
ším vývoji se uretery přesunují kraniálně a wústění Wolffových vývodů, ze kterých vzniká ductus deferens, 
je lokalizováno kaudálně. Tím se vytvoří trojúhelníkové políčko -  trigonum vesicae urinariae. Tato část je 
mezodermového původu, ale postupně ji přeroste entodermový epitel z okolí.
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POHLAVNÍ ORGÁNY

I když budoucí pohlaví jedince je dáno již při oplození (chromosom Y, X), během embryonálního vývoje 
pohlavních orgánů nemůžeme podle morfologických znaků rozeznat budoucí pohlaví. Toto období ozna
čujeme jako indiferentní stadium.

INDIFERENTNÍ STADIUM

Morfologicky nediferencované prvopohlavní buňky - gonocyty vznikají již ve 3. týdnu v mezenchymu 
žloutkového váčku, kloaky a allantois. Odtud migrují podél dorzálního mezenteria do základu gonád -  ge- 
nitální líšty. Povrchový coelomový epitel genitální lišty proliferuje a vysílá do hloubky primární epitělové., 
trámce. Základ gonády se rozdělí na vrstvu povrchovou, kortikální a hlubokou, medulární, která sousedí 
s kanálky mezonefros.

Gonády v indiferntním stadiu obsahují tři složky:

1. Gonocyty
2. Coelomový epitel Z. t  *  / íW  loo (/v%C.t„0 <o$€if'íňA. t*
3. Mezenchym _  2  IIs\Í?CCa t M t p f . ¿V* e  Z o o fe  £ 6 * * * ,

MUŽSKÁ GONÁDA - TESTIS

V  kortikální vrstvě zanikají primární trámce a docházj..k proliferaci mezenchymu, který vytvoří povrchovou 
vazivovou tunica albuginea. V medulární vrstvě se'diferencují sekundární medulární pruhy a dávají vznik 
semenotvorným kanálkům, do kterých sjj. ukládají gonocyty, ze kterých se diferencují spermatogonie. 
Z přilehlých kanálků mezonefros se vytvoří kanálky rete testis a nadvarlete.

Ze třech složek indiferentní gonády se diferencují tyto struktury:

1. Gonocyty - dávají vznik spermatogoniím, které se dále až do puberty nedělí.
2. Coelomový epitel se diferencuje na podpůrné Sertoliho buňky stočených semenotvorných kanálků.

• 3. Mezenchym -  vytvoří jednak povrchovou tunica albuginea a uvnitř úítersticium s Leydigovými buňkami.

(yÍA ^ /

ŽENSKÁ GONÁDA -  OVARIUM

V  diferencujícím se ovariu zaniká medulární část, včetně přilehlých kanálků. Povrchový coelomový epitel 
pokračuje v proliferaci, vytváří kortikální pruhy, do kterých vcestují gonocyty, diferencující se na oogonie. 
Buňky kortikálních pruhů se diferencují na folikulární buňky, které vytvoří s primárními oocyty primor- 
diální folikuly.

Tři složky indiferentní gonády dávají tedy vznik těmto strukturám:

j 1. Gonocyty - se diferencují na oogonie a primární oocyty, zahájí první zračí dělení, které se zastaví ve 
I stadiu diktyotenním a pokračuje až po pubertě, 
j 2. Coelomový epitel dává vznik folikulárním buňkám.

3. Mezenchym - vytvoří vazivové stroma.

12.4 GONÁDY
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12.5 VÝVOBNÉ CESTY POHLAVNÍ

INDIFERENTNÍ STADIUM

Základ vývodných cest pohlavních představují dva již shora popsané kanálky -  ductus mesonephricus Wolf- 
fl a ductus paramesonephricus Mulleri. Částečně se na nich podílejí kanálky mezonefros, které v období 
od začátku 3. měsíce jsou redukovány na kaudální úsek na úrovni 2. a 3. lumbálního segmentu, přičemž 
glomeruly mezonefros zanikají.

Na kresleném schématu jsou části, které zanikají, znázorněny bíle a části, dávající vznik definitivním útvarům, 
černě.

MUŽSKÉ VÝVODNÉ CESTY 

Kanálky mezonefros se dělí na dvě skupiny:

1. Kraniální - označovaná jako epigenitální se spojuje se základy semenotvorných kanálků varlete a vytvoři 
rete testis a ductuli efferentes nadvarlete.

2. Kaudální skupina -  paragenitální se většinou s rete testis nespojuje a dává vznik paradidymis se slepě 
končícími a aberantními kanálky.

Ductus Wolfli tvoři podstatnou část mužských vývodných cest. Z kraniální části vzniká ductus epididymis, 
který dále pokračuje jako dlouhý ductus deferens, na jeho kaudální části se vychlipuje vesicula seminalis, 
a jako ductus ejaculatorius ústí do uretry.

Ductus Mulleri u mužského pohlaví zcela zaniká;' až na dva malé rudimenty - v kraniální části je to 
appendix testis a v kaudální části utriculus prostaticus.

ŽENSKÉ YÝYODNÉ CESTY

Ductus Mulleri dává vznik podstatné části vývodných pohlavních cest u ženy. Jeho průběh rozdělujeme 
na tři úseky:

1. V kraniální části probíhá vertikálně, laterálně od ductus Wolffl.
2. Ve střední části se stáčí horizontálně a kříží Wolffův vývod.

Tyto dvě části dávají vznik vejcovodu - tuba uterina.

3. Kaudální část probíhá opět vertikálně, mediálně od Wolffova vývodu. Oboustranné Můllerovy vývody 
se zde spojují v jednotný kanálek -  canalis uterovaginalis.

Ductus Wolffi a kanálky mezonefros zanikají. Jako rudimetární orgány zůstávají zbytky slepých kanálků, 
kraniálně epoophoron, kaudálně paroophoron, uložené později v mesosalpinx a v nejkaudálnější části 
canalis Gártneri.

U obou pohlaví konečná část Wolffova vývodu, ze které se odděluje ureterový pupen, se podílí na vývoji 
vývodných močových cest. ¡ j g § f L &  U H  i/*  '-■»/

? ^ ' ' /
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12.6 VÝVODNÉ CESTY U ŽENY

Uterovagináiní kanál a ligamentum latum uteri

Obrazy vlevo jsou příčné řezy osmitýdenním embryem na úrovni kraniální, střední a kaudální části Miillerových 
vývodů.

V kraniálním úseku směřuje celá plica urogenitalis laterálním směrem, ve střední části se stáčí mediálně 
a v kaudální části se obě protilehlé řasy spojí v mediální rovině. Spojením Mul 1 erových vývodů vzniká 
uterovagináiní kanál, po jeho stranách leží Wolffovy vývody, které později zanikají.

Spojením urogenitálních řas vznikne duplikatura peritonea - ligamentum latum uteri, které vytvoří příčnou 
řasu v malé pánvi, čímž vzniknou dvě peritoneální výchlipky - dorzálně excavatio rectouterina (Douglasi) 
a ventrálně excavatio vesicouterina.

e^tAcfQcfeiriM L{Q* P fa tA  

Uterus a vagina x  ^  (  ^  ^  ^  _  J  f o n t u ,

Obrazy vpravo demonstrují na sagitálním řezu vztahy uteru, vagíny a močového měchýře během vývoje.
ef.  Mí/i lei /i

Konec uterovaginálního kanálu se přiloží na zadní stěnu sinus urogenitalis, která se v tomto místě ztlušťuje
a vytvoří hrbolek -  tuberculum Miilleri. Po jeho stranách vyúsťují Wolffovy vývody. Dalším bujením entoder- 
mu sinus urogenitalis vznikají po stranách Můllerova hrbolku další dva hrbolky, sinovaginální buíby, které 
se spojí s Mullerovým hrbolkem a vzniká vaginální ploténka. Wojlfovy vývody zanikají. Vaginální ploténka 
se od dolního konce postupně luminizuje. Vzniká vestibulum vaginae a luminizace pokračuje do hloubky, 
směrem k uteru, kde se kolem cervixu rozšiřuje v poševní klenbu - fornix vaginae. Vchod do lumínizované 
vagíny uzavírá tenká mezenchymová ploténka, krytá entodermem - hymen, ve kterém se sekundárně vytvoří 
otvor -  orificium vaginae.
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12.7 DESCENSUS TESTIS

Disproporcionální růst kaudální části plodu se projevuje změnami topografických vztahů jednotlivých or
gánu. Zatímco základ ledvin se přesunuje směrem kraniálním (ascensus renis), gonády sestupují kaudálně, 
dochází k jejich descensu, který je zvláště výrazný u varlete.

Kaudální část genitální lišty tvoří vazivový pruh, gubernaculum testis. Vzniká dříve, než se diferencují svaly 
břišní stěny, takže se kolem něj vytvoří mezenchymový kanál, canalis inguinalis. Poněvadž kaudální část 
plodu rychle roste, ale gubernaculum se neprodlužuje, dochází k relativnímu sestupu varlete, které během
4. a 5. měsíce se ocitá před vstupem do inguinálního kanálu..

Od 6. měsíce vytváří peritoneum výchlipku, zasahující do inguinálního kanálu - processus vaginalis. Leží 
ventrálně od gubernacula a postupně se prohlubuje do základu skrota. Dalším růstem během 7. a 8. mě
síce testis sestupuje přes inguinální kanál do skrota, přičemž sebou stahuje ductus deferens, cévy krevní 
a lymfatické.

Při descensus testis se výrazně mění průběh ductus deferens, jak ukazují schematické obrazy. V prvém 
období (do 4. měsíce) probíhá původní ductus Wolffi rovně vertikálním směrem a ústí do kloaky. Během 
sestupu varlete se ductus deferens prodlužuje a zahýbá a od 8. měsíce (kdy je sestup prakticky ukončen) 
probíhá nejprve směrem kraniálním, prostupuje přes inguinální kanál, pak zahýbá horizontálně, překříží 
ureter, jde kaudálně a vyúsťuje do pars prostatica urethrae.

Horní část processus vaginalis po sestupu varlete obliteruje, avšak na povrchu varlete zůstává peritoneální 
výstelka zachovaná a tvoří vak -  tunica vaginalis. Jeho viscerální list tvoří epiorchium a parietální list peri- 
orchium. Vazivové obaly varlete jsou deriváty fascií břišní stěny. Fascia transversalis pokračuje jako fascia 
spermatica interna a fascia superficialis jako fascia spermatica externa. Při vývoji břišních svalů se z me- 
zenchymu kolem inguinálního kanálu diferencují svalové snopce musculus cremaster. Kolem něj se vytvoří 
fascia cremasterica. Při sestupu varlete se gubernaculum zkracuje a poté se přeměňuje v řídký mezenchym.
V podkožním vazivu skrota se diferencuje vrstvička hladké svaloviny - tunica dartos scroti.

Descensus testis není proces čistě mechanický, ale je ovlivňován dalšími faktory, mimo jiné hormonál
ními.
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12.8 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

INDIFERENTNÍ STADIUM

V embryonálním období je kloaka uzavřena souvislou kloakální membránou. Okolní ektoderm vybíhá 
v úzké záhyby - kloakální řasy. Ty se ve ventrální části spojují v pohlavní hrbolek -  phallus. Laterálně od 
kloakálních řas vzniknou širší záhvbv -  -genitální valv. které se podle struktur, které se z nich diferencují, 
označují též jako labioskrotální yaly.T3© rozdělení kloaky urorektálním šeptem (viz odstavec 9.3) se kloakál
ní membrána rozdělí na urogenitální membránu a anální membránu, které odděluje úzké políčko -  perineum. 
Současně s tím se rozdělí i kloakální řasy na uretrální řasy a anální řasy.

H

ŽENSKÝ ZEVNÍ GENITÁL

Genitální hrbolek se nezvětšuje výrazně a vzniká z něj clitoris. Glans clitoridis obklopuje praeputium, 
které se spojuje ve frenulum a přechází do uretrálních řas, které se přeměňují na labia minora. Z genitál- 

i nich valů vzniknou labia majora. Po vymizení urogenitální membrány se mezi labia minora otvírá široký 
I uretrální žlábek. Jeho ventrální část se zužuje a tvoří vyústění uretry -  ostium urethrae externum a dorzální 

část představuje sinus urogenitalis, ze kterého vzniká vestibulum vaginae. Vchod do vaginy uzavírá tenká 
membrána - hymen, ve které se vytvoří otvor -  orficium vaginae.

MUŽSKÝ ZEVNÍ GENITÁL

Phallus se značně zvětšuje, roste do délky a přeměňuje se na penis. Uretrální řasy prodělávají složitý vývoj. 
Uretrální žlábek, vystlaný entodermem, se prodlužuje s růstem penisu a dosahuje až na jeho glans. V dalším 
vývoji (během 3. měsíce) uretrální řasy z obou stran orificium urogenitale srůstají a uzavírají uretru, jejíž 
vyústění se tímto přesune na glans. (Viz obrazy vpravo s příčnými průřezy.) V oblasti glans penis vzniknou 
prodloužením uretrálních řas praeputiální řasy, ze kterých se zakládá praeputium. Genitální valy se zvětšují^ 
a přeměňují na skrotální valy, které se mediálně stýkají v oblasti perinea ve skrotálním políčku. Oba skro- 
tální valy se spojí ve skrotum. Na povrchu se místo spojení rýsuje jako raphe scroti, v hloubce je vytvořeno 
vazivové septum scroti. Ke srůstu valů a vytvoření skrota dochází ještě před sestupem varlat.

Uvnitř penisu se vyvíjejí kavernosní tělesa - dvě párová corpora cavernosa penis a dvě zprvu samostat
né - corpus spongiosum uretjirae a kavernosní těleso pro glans, které se spojí s předchozím v jedno.

U novorozence

Hodnocení vývoje zevního genitálu patří k jedné ze známek donošenosti plodu -  u chlapců dokončený 
^descensus testium a u děvčátek labia majora překrývají labia minora.
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13 KOŽNÍ SYSTÉM

KŮŽE

Epidermis vzniká z ektodermu a corium a tela subcutanea vznikají z mezodermu somitů - z dermatomů.

Epidermis. Na povrchu ektodermu se diferencuje jedna vrstva plochých tmavých buněk, tzv. periderm, na
sedající na bazální vrstvu buněk. Mezi nimi se vytváří vrstva intermediální. Povrchový periderm postupně 
zaniká a na povrchu epidermis se začínají vytvářet rohovatějící buňky, základ stratum corneum. U novo
rozence jsou vytvořeny již všechny vrstvy epidermis a kožní pigmentace (melanocyty).

Corium. Dermatomy se oddělí od myotomů, migrují k povrchu těla a přikládají se k epidermis. Jejich 
segmentální uspořádání vymizí, avšak zůstává patrné dle segmentální inervace (viz vývoj končetin - odst. 
11.4).

KOŽNÍ ADNEXA

Všechna kožní adnexa derivují stejně jako epidermis z ektodermu, k nim přilehlé vazivové struktury z me
zodermu.

Kožní žlázy. Zakládají se ve formě úzkého a solidního epitelového pruhu, který se postupně začíná luminizo- 
vat a diferencovat na část vývodnou a sekretorickou. Na basi žlázového epitelu se diferencují myoepitelové 
buňky, rovněž ektodermového původu.

Mléčná žláza se nejprve zakládá v podobě jednoduchého epidermového pupenu, který se postupně roz
větvuje v sekundární váčky. Ke konci fetálního období se epitelové pruhy začínají luminizovat, vznikají 
vývody a základ prsní bradavky.

Mléčné žlázy se diferencují z tzv. mléčných lišt, které probíhají po přední straně trupu od axily až po 
inguiny. V průběhu mléčné lišty mohou vznikat jako vývojová anomálie akcesorní mléčné žlázy, nebo jen 
přídatné bradavky.

Vlasy. Základ vlasu vzniká jako epidermální pupen, který roste do hloubky a kaudálně se rozšiřuje v základ 
cibulky. Z mezenchymu se vytvoří vlasová papila. Ve střední části epidermového pruhu dochází ke kerati- 
nizaci buněk a vzniku vlastního vlasového stvolu. Okolní epidermová tkáň dává vznik vlasovému folikulu, 
v jehož horní části se vytváří základ mazové žlázy. Z okolního mezenchymu se diferencuje hladká svalovina 
m. arrector pili a vazivové pochvy folikulu.

Nehty. Jejich základy tvoří ztluštělé epidermové políčko. Bazální vrstva epidermis dává vznik nehtovému 
lůžku. Jeho proximální konec se zanořuje pod epidermis jako základ kořene a na distálním konci se vytváří 
hyponychium. Primitivní tenká nehtová ploténka je ještě zpočátku kryta nezrohovatělými buněčnými ele
menty. U novorozence nehtové ploténky přesahují konce prstů (jedna ze známek donošenosti plodu).
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14 KOSTERNÍ SYSTÉM

14.1 AXIÁLNÍ SKELET

Kostra páteře vzniká ze sklerotomů, které se diferencují z paraxiálního mezodermu somitů. Migrující buňky 
sklerotomü putují směrem k chordě a medulární trubici. Buněčné elementy, vycestovalé z pravého a levého 
somitu, obklopují chordu dorsalis a vytvářejí jednotný sklerotom. Současně vyrůstají z dorzální aorty párové 
intersegmentální arterie, které leží na hranici mezi jednotlivými sklerotomy. Ze spinální míchy vystupují 
párové spinální nervy, které probíhají na úrovni střední části sklerotomů.

V dalším vývoji se sklerotomy diferencují ve směru kraniokaudálním na dvě poloviny: kraniální světlejší je 
tvořena řidčeji uspořádanými buněčnými elementy a kaudální je tmavší s hustěji uspořádanými buňkami. 
Dále dochází ke spojování těchto polovin tak, že kraniální část kaudálního sklerotomů se spojuje s částí 
kaudální poloviny kraniálního sklerotomů a tyto dvě spojené části dávají vznik obratlovému tělu. Ze zbý
vající části tmavší kaudální poloviny sklerotomů vzniká meziobratlový disk. Chorda dorsalis se v místě 
vznikajícího obratlového těla postupně zaškrcuje až zanikne úplně. Zbytek chordy zůstává pouze v oblasti 
meziobratlových disků jako základ nucleus pulposus.

Myotomy, ležící laterálně od sklerotomů, se však na rozdíl od nich nerozdělují v transverzální rovině, takže 
krátké intervertebrální svaly, vznikající z myotomů, se upínají na sousední těla obratlová.

Výběžky sklerotomů

Z vlastních sklerotomů, které dávají vznik obratlovým tělům, vybíhají další buněčné elementy směrem 
dorzálním a ventrálním. Dorzálně směřující výběžky, označované jako neurapofýzy nebo processus neura- 
les, rostou kolem spinální míchy, dorzálně se spojují a dávají vznik arcus vertebrae a dorzálně a laterálně 
uloženým výběžkům obratlů. Ventrálně směřující výběžky jsou označovány jako pleurapofýzy nebo pro
cessus costales. Tyto výběžky dávají v oblasti hrudních obratlů vznik žebrům a v ostatních částech páteře 
ventrolaterálně uloženým výběžkům.

152



Axiální skelet

Somit Sklerotom.

Chorda
dorsalis

Dermatom

Myotom-

Chorda

Spinální
mícha

Migrující
buňky
sklerotomu

u«=VK:

' 0 - ^ j

••v 2 ? íK ítiv .v k ;

Sklerotom •

Intersegmentální
arterie

Spinální nerv-

0 \
©

O

®

•'“.IrSV;

© a

<3

© I I©

Corpus

©
i

vertebrae

H B

Discus 
® inter- 

vertebralis

0
Nucleus 

® ® pulposus

Chorda dorsalis
Myotomy

Intervertebrální svaly 

Neurapofyza - processus neuralis

— Pleurapofyza - processus costalis 

Corpus vertebrae

153



14.2 OBRATLE A HRUDNÍK

Průběh osifikace obratlů

Na schematických nákresech je  mezenchymový blastém vyznačen tečkované, chrupavka černě a osifikační centra 
a vznikající kost bíle

- Z buněčných elementů sklerotomu se nejprve kondenzuje vazivový základ obratlů, označovaný jako me- 
í zenchymový blastém. Z mezenchymu se potom diferencuje primitivní embryonální chrupavka, vytvářející 
j  chrupavčitý blastém. Uvnitř chrupavky dochází k endochondrální osifikaci a vytvářejí se osifikační centra, 
; jedno v oblasti těla a dvě v oblasti oblouku obratle. Další centra vznikají v základech žeber, případně ve 
1 výběžcích obratlů.

Postnatální zakřivení páteře

U novorozence je páteř obloukovitě zahnutá a charakteristické esovité zakřivení se vytváří až postnatálně, 
a to nejprve (při posazení) cervikální lordosa a pak (po postavení) lumbální lordosa.

Diferenciace processus neurales a costales

Z processus neurales vznikají obratlové oblouky a z processus costales v hrudní části páteře žebra. Ostat
ní výběžky, odvozené od processus neurales na různých úrovních páteře jsou na schematickém obrázku 
vyznačeny bíle a deriváty z processus costales tečkované.

Vývoj hrudníku

Tento vývoj probíhá rovněž třemi základními stadii - mezenchymového a chrupavčitého blastému a tvor
bou osifikačních center. Primitivní základy žeber, vznikající z processus costales, rostou od páteře směrem 
ventrálním, kde se na přední části hrudníku spojují a vytváří párové sternální lišty. Tyto dvě sternální lišty 
představují budoucí corpus sterni, základ pro manubrium tvoří tři samostatné blastémy. Ještě ve stadiu 
mezenchymového blastému se začínají obě sternální lišty spojovat navzájem a se základy pro manubrium 
a současně se k nim připojují blastematozní základy prvých žeber. Spojování sternálních lišt s připojováním 
dalších žeber pokračuje ve stadiu chrupavčitého blastému (9 týdnů). Zůstávají však ještě volné základy tří 
párů nepravých žeber. Processus xiphoideus je tvořen dvěma dosud nespojenými výběžky kaudální části 
sternální lišty.

Osifikace sterna probíhá z několika osifikačních center. Jedno velké nepárové je pro manubrium sterni, 
v corpus sterni se vytváří 5-7 center zčásti nepárových a zčásti párových. Teprve postnatálně se tvoří osi
fikační centrum v processus xiphoideus. Další růst sterna umožňuje růstová chrupavka na hranici mezi 
manubrium a corpus sterni.
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14.3 LEBKA - NEUROKRANIUM

Neurokranium představuje pevnou kostěnou schránku mozku a viscerokranium (splanchnokranium) je 
obličejová část,vznikající převážně ze žaberních oblouků.

Kosti lebky,osifikující na základě chrupavky, označujeme jako chondrokranium, osifikující na základě vaziva, 
jako desmokranium.

Neurokranium vzniká ze dvou částí -

baze lební představuje chondrokranium, poněvadž osifikuje chondrogenním způsobem 
ploché kosti kalvy - desmokranium - osifikují na základě vaziva.

I

Chondrokranium - baze lební

Vzniká spojením několika součástí, které leží po stranách kraniálního konce chorda dorsalis a před ním. 
Jsou to ve směru kaudokraniálním tyto čtyři útvary:

1. Čtyři okcipitální sklerotomy
2. Parachordalia -  dvě párové ploténky mezodermu, ležící po stranách chorda dorsalis.
3. Hypofýzové chrupavky (praechordalia). Mezi nimi leží otvor - fenestra basicranialis, do kterého zasahuje 

základ hypofýzy.
4. Trabeculae, vybíhající směrem rostrálním.

Tyto čtyři části se spojí v souvislou bazální ploténku, ke které se laterálně přikládají další tři miskovité 
útvary, vznikající kolem základů smyslových orgánů (smyslových plakod). Jsou to:

1. Capsula nasalis v oblasti čichové plakody.
2. Capsula otica - kolem otocysty, dávající později vznik os petrosum temporální kosti.
3. Ala orbitalis spolu s ala temporalis vytvářejí misku jako základ budoucí očnice.

Tyto útvary se připojí k bazální ploténce a vznikne základ base lební - primordiální kranium (chondrok
ranium).

Viscerokranium vzniká na základě žaberních oblouků a jeho vývoj je uveden v kapitole popisující branchi- 
ogenní oblasti (Odst. 5.3 a 5.4).

Fonticuli cranii jsou tuhé vazivové blány na lebce novorozence mezi ještě ne zcela spojenými plochými 
kostmi. Jejich lokalizace je zřejmá z nákresu. Uzavírají se postnatálně -  fonticulus minor v polovině 1. roku, 
mastoideus do 2. roku, major a sphenoidalis do 3. roku.
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14.4 KONČETINY

Formování zevního tvaru končetiny

Koncem. čtvrtefio embryonálního týdne se vytváří na laterálních stranách embrya podélně probíhající kon
četinová lišta. Z ní vyrůstají základy končetin - končetinové pupeny ploutvičkovitého tvaru. Základ horní 
končetiny vzniká o několik dní dříve než základ dolní končetiny.

Končetinové pupeny rostou do délky a na jejich distálním konci se vytváří rozšíření - autopodium, základ 
budoucí ruky nebo nohy. Proximální část označujeme jako axopodium. Ke konci sedmého týdne se začíná 
na axopodiu tvořit ohyb (loketní nebo kolenní), čímž se axopodium rozdělí na dvě části, proximální se 
označuje jako stylopodium a tvoří základ budoucí paže nebo stehna a distální zeugopodium je základem pro 
předloktí nebo bérec. Y oblasti autopodia vznikají základy prstů, které jsou zpočátku navzájem propojeny 
formou plovací blány. K oddělování jednotlivých prstů dochází během 7.-8. týdne, na horní končetině 
opět poněkud dříve než na dolní. /V !

'AfbrrozJr
Vývoj skeletu končetin

Poněvadž kosti končetin osifikují chondrogenním způsobem, prochází vývoj jejich skeletu třemi nám již 
známými stadii. Nejprve vzniká zahušťováním mezenchymu blastematózní mezenchymový základ, který 
se postupně přestavuje na chrupavčitý blastém. V něm se postupně objevují osifikační centra pro jednot
livé kosti. Čísla na obrázku udávají týdny, ve kterých se vytvářejí osifikační centra v jednotlivých kostech. 
U drobných karpálních kůstek se osifikační centra vytvoří až postnatálně, kdy rovněž pokračuje osifikace 
v ostatních částech kostry na liniích epifýzových chrupavek, které u dlouhých kostí zanikají prakticky až 
kolem 20. roku.

Vývoj svalstva a inervace končetin

Je popsán a ilustrován v následující kapitole 12.

Vývoj dermatomů v oblasti končetin

Metamerické segmentální uspořádání v oblasti končetin se velmi dobře odráží i v členění příslušných der
matomů. Obrázek ilustruje v oblasti horní (HK) i dolní končetiny (DK), jakým způsobem se mění seg
mentální rozčlenění dermatomů při vývoji končetiny od stadia končetinového pupenu až po zralé stadium. 
Uspořádání dermatomů u dospělého člověka se odráží v jejich senzitivní inervaci příslušnými segmentálními 
nervy.
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Skelet končetin 
H K

Radius

Tarsus
Metatarsus

Chrupavčitý biastém
m

Axopodium ̂  

Autopodium^

Stylopodium

loket, koleno „ ,, , jr , předloktí
Zeugopodium4 bérec 

—  ruka, noha

Ilium

Femur

Fibula

Ulna

Carpus - po narození 
Metakarpy - 9 
Falangy - 8 - 11

Členění dermatomů

Mezenchymový biastém

Osifikační centra 
vytvořena v týdnech;

16
Calcaneus - 12 
Talus - 24 
Metatarsy - 9 - 10 
Falangy - 9 - 15

Humerus

Pubis
Tibie

DK
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15 SVALOVÝ SYSTÉM

A. Svaly vznikající z myotomů

V oblasti trupu a krku se vytváří kosterní svalovina z myotomů, které se diferencují ze střední části somitů.
V souhlase s metamerickým segmentálním uspořádáním trupu se ke každému myotomů připojuje pří
slušný spinální nerv. Myotomy migrují směrem laterálním a ve stadiu pěti týdnů se rozdělují na dorzálně 
uloženou skupinu epaxiální (inervovanou dorzální větví spinálního nervu) a ventrálně uloženou skupinu 
hypaxiální (inervovanou ventrální větví spinálního nervu). Tyto dva oddíly se dále člení na příslušné svalové 
skupiny.

V oblasti končetin stejně jako v celém těle, má svalstvo charakteristické metamerické (segmentální) uspořá
dání. Není však zcela prokázané, zda svalstvo končetin migruje z příslušných myotomů. nebo zda vzniká na 
místě z mezodermu končetinových základů. Již v embryonálním období se vytvářejí základy pro jednotlivé 
svalové skupiny, ventrálně pro flexory a dorzálně pro extensory. Do vznikajících svalových skupin současně 
prorůstají příslušné segmentální nervy (viz vývoj PNS, odst. 14.14).

V oblasti hlavy se diferencují z myotomů dvě samostatné svalové skupiny. Jsou to jednak okohvbné svaly, 
které vznikají z preotických myotomů, diferencujících se nezávisle na somitech v oblasti základu zrakového 
orgánu (inervace: N III., IV. a VI.). Další skupinu představují čtyři okcipitální mvotomv. které migrují smě
rem ventrálním a dávají vznik intraglosálnímu svalstvu jazyka (inervace N XII).

B. Svaly vznikající ze žaberních oblouků - branchiogenní

I. oblouk - mandibulární. Dává vznik především svalům žvýkacím, dále jsou to svaly měkkého patra a spo
diny ústní, m. tensor tympani, přední bříško m. digastricus a m. mylohyoideus. Jsou inervovány třetí větví 
NV.

II. oblouk - hyoidní, Z tohoto oblouku vznikají všechny svaly mimické, dále m. stylohyoideus, m. platysma, 
m. stapedius a zadní bříško m. digastricus. Inervace: N VII.

III. oblouk. Z něj derivují m. stylopharyngeus, m. glossopharyngeus a část svalů pharyngu. Inervace: 
N IX.

IV. a VI. oblouk: svalstvo pharyngu a laryngu inervované větvemi N X.

(Vývoj branchiogenních svalů je rovněž popsán v odstavci 5.5.)

15.1 KOSTERNÍ SVALSTVO
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Dermatom Epaxiální
Mícha

Myotom-

Spinální nerv Obratel
Aorta

(£r" Střevo 
? — Coelom

Sklerotom-

Hypaxiální

Myotomy:
Preotické
-- Okcipitální 
V , iv.+v.

Svalstvo epaxiální 
Mm. scaleni >

M. pectoralis, /

Branchio-
genní
svaly

Extensory

Cervikální Flexory

Svalstvo epaxiální

Svalstvo interkostální

Branchiogenní svalyThorakální

Svalstvo epaxiální 
Abdominální

M. obliquus: /  
extemus — fá

internus

transversalis /

M. rectus abdom. 
Svalstvo epaxiální ^  

Svalstvo prevertebrální Flexory

Extensory,

Lumbální Extensory
Flexory
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C. Histogeneze kosterního svalstva

Z nediferencovaných mezodermových buněk se diferencují v oblasti myotomů a žaberních oblouků dva 
druhy buněk -  myoblasty a je doprovázející satelitní buňky. %, ̂  -r, g  ^

fl Myoblasty jsou větší buněčné elementy vřetenovitěho tvaru, kterése přikládají k sobě a tvoří sloupcovité" 
útvary. V místě, kde se tyto buňky dotýkají, postupně vymizí jejich povrchové buněčné membrány, takže 
tyto buňky se spojí a vytvoří souvislé primitivní svalové vlákno, které má charakter syncytia. V tomto pri
márním vlákně jsou jádra uložena uprostřed a v okrajové cytoplazmě se začínají tvořit myofibrily, zatím 
neuspořádané. Vlákna se prodlužují přikládáním dalších myoblastů a rovněž přibývá počet jader. (Na vzniku 
dalších jader se mohou podílet i satelitní buňky.) S dalším růstem se svalová vlákna ztlušťují, jádra se pře
sunují do okrajové vrstvy sarkoplazmy a myofibrily se uspořádávají ve svazky uprostřed svalového vlákna. 
Vchlipováním povrchové sarkolemy vznikají T -  tubuly, sarkoplazmatické retikulum vytvoří longitudinální 
L -  systémy s cisternami a vzniknou triády.

Na povrchu vlákna se vytvoří bazální membrána, která překrývá rovněž satelitní buňky, přiléhající ke sva
lovému vláknu.

Satelitní buňky jsou nediferencované buněčné elementy, které představují rezervní buňky, schopné případné 
další proliferace.

15.2 SVALSTVO HLADKÉ A SRDEČNÍ

Hladká svalovina

Hladké svalstvo vzniká převážně z viscerálního listu nesegmentovaného mezodermu a vytvoří svalovinu 
střevní trubice, trachey, bronchů, cév a urogenitálního systému. Hladká svalovina cév hlavy a končetin 
vzniká z všudypřítomného pluripotentního mezenchymu.

Výjimku tvoří svaly duhovky, m. sphincter a dilatator pupillae, které se diferencují z neuroektodermu očního 
pohárku. Rovněž myoepitelové buňky kpiiíích žláz vznikají z ektodermu.

Srdeční svalovina

Vzniká (obdobně jako hladká) z mezodermu splanchnopleury, který obklopuje formující se srdeční trubici, 
vystlanou endotelem. Myoblasty se přikládají na sebe. ale na rozdíl od kosterní svalovinv nesplvvaií v sou
vislé syncytium, ale spojují je navzájem specializované kontakty - interkalární disky. Obdobným způsobem 
vznikají specializované svazky buněk, které vytvoří Purkyňova vlákna převodního systému.
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Myoblasty Satelitní buňky

Buněčné hranice vymizí

Buňky splynuly a tvoří syncytium

Nezralé svalové vlákno
Jádra uprostřed, myofibrily na okraji

Zralé svalové vlákno kosterního svalu 
Jádra na okraji, myofibrily uprostřed
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16 ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

/
Hypofyza

I
Vzniká ze dvou základů: adenohypofyza se diferencuje z ektodermu, který vystýlá strop primitivního sto- 
modea před pharyngovou membránou. Ztluštění ektodermu se prohlubuje a vytváří trubicovitou výchlip- 
ku - Rathkeho pouzdro, které roste směrem ke spodině mozkové. Neurohypofyza vzniká z neuroektodermu 
stěny diencephala, která se ztlušťuje ve formě hypofyzární výchlipky, prorůstající kaudálně směrem k Rath
keho pouzdru. Rathkeho pouzdro se postupně oddělí od vlastního ektodermu a vzniká z něj váček, jehož 
přední část se zvětšuje a vytváří lobus anterior, zadní část zůstává ve formě úzkého proužku jako základ pars 
intermedia. Štěrbinovitá dutina postupně vymizí. Z dorzální strany se na základ adenohypofýzy přikládá 
základ neurohypofýzy, který zůstává spojen se spodinou třetí komory infundibulem.

j

Epifyza

Vzniká z neuroektodermu v oblasti stropu diencephala jako drobná vychlípenina, která se prodlužuje, otáčí 
směrem dorzálním a zůstává spojena s epithalamem v oblasti commissura habenularum.

Štítná žláza

Vzniká z entodermu pharyngu v mediální rovině tvořícího se základu jazyka, mezi tuberculum impar a co- 
pulou. Entoderm proliferuje do hloubky ve formě trubicovité výchlipky -  ductus thyreoglossus, která se na 
svém konci větví na dva základy budoucích laloků. Tento blastém postupně sestupuje směrem kaudálním na 
úroveň IV. žaberního oblouku, kde dává základ definitivní žláze. Ductus thyreoglossus obliteruje a v místě 
jeho původního odstupu zůstává na jazyku mělká prohlubenina - foramen caecum. (Viz odst. 5.7.)

Příštítná tělíska

Vznikají v oblasti 3. a 4. entodermální žaberní výchlipky, přičemž dochází k sestupu původně kraniálně 
uložených gl. parathyroideae inferiores směrem dolů v důsledku descensu thymu, jak je popsáno podrobněji 
při vývoji branchiogenních orgánů (Viz odst. 5.6.)

ii
Langerhansovy ostrůvky

Endokrinní část pankreatu vzniká ze stejného entodermálního základu jako část exokrinní. Při formování 
acinů a jejich vývodných částí vyrůstají z jejich základů solidní epitelové pruhy, které se dále neluminizují 
a představují základ pro endokrinní tkáň Langerhansových ostrůvků.

ii
Nadledvina

Představuje de facto dvě morfologicky i funkčně odlišné žlázy, což dokazuje i jejich embryonální původ. 
Chromaflnní buňky dřeně vznikají z buněčných elementů, které pocházejí z elementů původní crista neu- 
ralis. Buňky, dávající vznik kůře, pocházejí z viscerálního listu nesegmentovaného mezodermu.
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17 NERVOVÝ SYSTÉM

17.1 VÝVOJ NEURÁLNÍ TRUBICE A CRISTA NEURALIS

Celý nervový systém vzniká z neuroektodermu, který se diferencuje z povrchového ektodermu, uloženého 
nad chorda dorsalis již ve velmi raných stadiích embryonálního vývoje (během 3. týdne). Vznik neuroek
todermu je podmíněn induktivním vlivem chordy.

Neuroektoderm vytváří nejprve jednoduchou neurální ploténku, která se postupně prohlubuje v neurální 
rýhu, jejíž okraje jsou ohraničeny prominujícími neurálními valy. Prohlubování neurální rýhy do hloubky 
se stále zvětšuje, neurální valy se přibližují k sobě a začíná se postupně uzavírat neurální trubice.

Ještě před uzavřením neurální trubice část neuroektodermu v oblasti pod neurálními valy proliferuje smě
rem laterálním a dává vznik podélně probíhající liště -  crista neuralis (označovaná někdy jako ganglionární 
lišta). Po uzavření a oddělení neurální trubice tvoří crista neuralis nejprve souvislou ploténku. která leží 
mezi tělovým ektodermem a neurální trubicí. Crista neuralis se potom rozdělí v mediální rovině na dvě 
samostatné lišty, které se později (při vzniku somitů) segmentují na samostatné kulovité útvary, náležející 
k jednotlivým somitům.

Uzavírání neurální trubice začíná ve 4. týdnu embryonálního vývoje od střední části embrya. Kraniálně 
i kaudálně zůstává nejprve medulární trubice otevřena do dutiny amniové a tyto otvory označujeme jako 
neuroporus anterior a posterior. Kraniální část neurální rýhy se začíná rozšiřovat v základy budoucích 
mozkových váčků j eště před uzavřením neurální trubice. Uzavírání neuropórů probíhá ke konci 4. týdne, 
přičemž neuroporus anterior se uzavírá poněkud dříve než neuroporus posterior.

Ke konci 4. týdne je tedy vytvořen již celý základ CNS, tj. uzavřená medulární trubice jako základ spinální 
míchy a v kraniální části tři primární mozkové váčky:

I. prosencephalon, II. mesencephalon a III. rhombencephalon.

Segmenty vzniklé rozdělením crista neuralis představují základ PNS -  cerebrospinálních a autonomních 
ganglií a periferních nervů.
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17.2 PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ MOZKOVÉ VÁČKY

Rostrální část neurální trubice se velmi záhy rozšiřuje ve váčkovité útvary které označujeme jako mozkové 
váčky Jejich základ se tvoří ještě před uzavřením neurální trubice.

Primární mozkové váčky

Do konce 4. týdne se dokončí uzavírání neuroporus anterior a vytvoří se tři primární mozkové váčky:

I. Prosencephalon - přední mozek
II. Mesencephalon - střední mozek

III. Rhombencephalon - zadní mozek

Sekundární mozkové váčky

Dalším členěním primárních mozkových váčků, vznikne pět sekundárních mozkových váčků. Prosence
phalon se rozdělí na dvě části:

1. Telencephalon -  koncový mozek (sekundární přední mozek), který se diferencuje na dva párové váč
ky - hemisféry, spojené nepárovým telencephalon impar.

2. Diencephalon -  mezimozek.
3. Mesencephalon se dále nerozděluje.

Rhombencephalon se rozdělí rovněž na dvě části:
4. Metencephalon, ke kterému patří pons (most Varolův) a cerebellum, mozeček.
5. Myelencephalon - medulla oblongata, prodloužená mícha.

Zúžená spojka mezi mesencephalem a metencephalem se označuje jako isthmus.

Vytváření ohybů -  flexur

Vzhledem ke značné flexi hlavové části embrya pozorujeme již ve stadiu primárních mozkových váčků 
vznik dvou ohnutí. Jsou to ohnutí temenní - flexura cephalica, mezi prosencephalem a mesencephalem 
a ohnutí týlní - flexura cervicalis, mezi rhombencephalem a spinální míchou. Obě jsou obrácená konvexi- 
tou dorzálně. Během dalšího růstu mozkových váčků se vytváří další třetí ohyb - ohnutí mostu - flexura 
pontina, obrácený konvexitou ventrálně.

Dutiny CNS -  mozkové komory

Dutina neurální trubice se při formování mozkových váčků rozšiřuje v základy budoucích mozkových ko
mor. V oblasti telencephala jsou to dvě symetrické, značně široké postranní komory - ventriculi laterales, 
které komunikují zpočátku širokým foramen interventriculare (Monroi) s nepárovou třetí komorou - ventri- 
culus tertius, uloženou v diencephalu. Středem mesencefala probíhá kanálek aqueductus cerebri (aqueductus 
mesencephali, Sylvii), který spojuje třetí a čtvrou komoru. Čtvrtá komora - ventriculus quartus je rozšíření 
v oblasti rhombencephala. Její spodina tvaru kosočtverce je tvořena pontem a oblongatou a strop velmi ten
kou ploténkou, tela choroidea, vznikající rozšířením původní klenbové ploténky. V kaudální části oblongaty 
se čtvrtá komora zužuje v úzký kanálek - canalis centralis procházející středem spinální míchy.
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17.3 DIFERENCIACE BUNĚK Z NEURÁLNÍ TRUBICE

a?**'
Všechny buněčné elementy CNS (s výjimkou mikroglie) se diferencují z neuroektodermu neurální trubice. 
Před uzavřením neurální trubice má neuroektoderm nejprve vzhled jednovrstevného, později vícevrstevného 
epitelu. Po uzavření neurální trubice se její stěna rozčleňuje na tři vrstvy.

Vrstva obklopující centrální kanál se označuje jako ependymová vrstva. Buňky tvořící tuto vrstvu představují 
kmenové nediferencované buňky které mají velkou mitotickou aktivitu a proliferační schopnost. Diferencují 
se z nich nervové i gliové elementy Proto správnější termín je germinální nebo matrixová vrstva.

Buňky migrují z této vrstvy a vytvářejí druhou buněčnou vrstvu, která se označuje jako plášťová vrstva.

Na povrchu trubice vzniká třetí vrstva - marginální vrstva, která je zpočátku nebuněčná, tvořená pouze 
výběžky.

Z nediferencované kmenové matrixové buňky vznikají tyto buněčné elementy:

1. Multipolární neurony. Diferencují se z neuroblastů, které jsou nejprve bez výběžků, tedy apolární bu
něčné elementy. Během migrace dostávají vřetenovitý tvar se dvěma výběžky, takže je označujeme jako 
primitivní bipolární neuroblasty. V dalším vývoji ztrácejí jeden (proximální) výběžek a přeměňují se 
na primitivní unipolární buňky. V konečném stadiu diferenciace z nich vyrůstají další výběžky, axon 
a dendrity, takže dostávají tvar definitivních multipolárních neurocytů.

Retina je součástí CNS, proto její nervové buňky derivují z neuroblastů, pocházejících z matrixové vrstvy. 
Jsou to:

2. Tyčinky a čípky,
3. Bipolární buňky zevní jaderné vrstvy sítnice.
4. Multipolární neurony vnitřní jaderné vrstvy sítnice.

Další velká skupina buněčných elementů jsou gliové buňky. Diferencují se z glioblastů, ze kterých vznikají 
astroblasty, které dělíme na

5. Plazmatické astrocyty a
6. Vláknité -  fibrilární astrocyty a oligodendroblasty, z nichž vznikají
7. Oligodendrocyty, které se účastní procesu myelinizace.

Další buněčné elementy, diferencující se z glioblastů jsou:

8. Pituicyty v neurohypofýze,
9. Pinealocyty v epifýze

10. Miillerovy buňky v retině, které překlenují celou tloušťku sítnice.

Po skončení procesu migrace se z buněk ependymové vrstvy tvoří ependymoblasty, ze kterých vznikají

11. Ependymové buňky, tvořící výstelku míšního kanálu a mozkových komor a
12. Plexus choroideus, který se účastní tvorby mozkomíšního moku.

13. Buňky mikroglie jako jediné elementy CNS nevznikají z neuroektodermu, ale z mezenchymu a vcestují 
do nervové tkáně dodatečně, zpravidla podél prorůstajících cév.

?
O.

C U t  F í
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17.4 DIFERENCIACE BUNĚK Z CRISTA NEURALIS

Po rozdělení crista neuralis na jednotlivé segmenty část buněk zůstává v původní lokalizaci a dává základ 
cerebrospináiním gangliím (1). Další část buněčných elementů migruje ventrálně a vytváří základy pro 
gympatická ganglia, ggl. trunci sympathici (2), preaortální ganglia (3), intramurální ganglia (4), paraganglia 
(5), chromafinní buňky dřeně nadledviny (6) a další.

Nediferencované buňky crista neuralis

dávají vznik všem elementům PNS a kromě toho z nich vznikají i další struktury. Jedná se především o tyto 
elementy, jejichž původ z crista neuralis je jasně prokázaný:

Neuroblasty se diferencují ve tři druhy neuronů. Ve spinálních gangliích a v senzitivních gangliích hlavových 
nervů -  N  V, VII, IX a X se nejprve tvoří nezralé bipolární buňky. Jejich perikarya se vyklenují laterálně 
a původní dva výběžky se přibližují k sobě a splynou v jeden, který se v určité vzdálenosti od buňky větví 
na dva. Tak vznikají typické

1. pseudounipolární neurony. V gangliích hlavového nervu N VIII se z neuroblastů diferencují
2. bipolární neurony Další neuroblasty, které se někdy označují jako sympathoblasty, se diferencují 

na
3. multipolární neurony.
4. Chromafinní buňky dřeně nadledviny a
5. paraganglií se vyvíjejí patrně ze stejného základu (sympathoblastů) jako multipolární neurony sym- 

patiku.
6. Buňky pigmentové -  melanoblasty a melanocyty jsou další elementy, pocházející z crista neuralis. 

Glioblasty dávají vznik dvěma gliovým elementům PNS Jsou to:

7. Schwannovy buňky a
8. satelitní buňky. Schwannovy buňky u myelinizovaných nervových vláken vytvářejí myelinové pochvy 

procesem spirálovitého stáčení mezaxonu.

Z crista neuralis dále vznikají buňky měkkých plen mozkových a míšních -

9. piální a arachnoidální buňky.

U některých buněčných elementů je otázka jejich vzniku z crista neuralis spíše hypotetická a dosud sporná. 
Někteří autoři uvádějí, že z těchto elementů mohou vznikat:

1. Buňky disperzního endokrinního systému (APUD), označované jako paraneurony (např. parafolikulární 
buňky thyroidey).

2. Buňky hlavového mezenchymu, tzv. mezektoderm.
3. Chrupavkové buňky žaberních oblouků.
4. Odontoblasty.
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17.5 HŘBETNÍ MÍCHA

Hřbetní mícha je součástí CNS, která během vývoje i v dospělosti zachovává zevním tvarem válcovité 
uspořádání z původního tvaru neurální trubice. V embryonálním období je uprostřed míchy značně velký 
centrální kanál ve tvaru sagitální štěrbiny, která rozděluje míchu na dvě symetrické poloviny. Ty jsou spojeny 
úzkým i pí oténkam i, tvořenými jen ependymovou vrstvou. Označují se jako ploténka klenbová (dorzální) 
a spodinová (ventrální). Po laterální stěně centrálního kanálu probíhá v celé délce míchy žlábek, sulcus 
limitans. Průběhem tohoto žlábku se plášťová vrstva rozděluje na dvě poloviny: ventrálně uloženou plo- 
ténku bazální a dorzálně uloženou ploténku alární. Tyto ploténky jsou základem budoucích sloupců šedé 
hmoty Bazální ploténka představuje základ předních motorických sloupců, tedy oblast eferentní. Ta se 
dále funkčně dělí na

sloupec všeobecný somatoeferentní -  VSE a 
sloupec všeobecný visceroeferentní -  VYE.

Obdbobně se rozděluje i alární ploténka, která představuje oblast senzitivní, tedy aferentní

na sloupec všeobecný visceroaferentní -  W A a
sloupec všeobecný somatoaferentní - YSA. Označení „všeobecný“ se používá proto, že tyto čtyři zá
kladní sloupce pokračují ve svém průběhu i v celém mozkovém kmeni, kde se k nim přidávají další 
sloupce - speciální.

Vzájemný poměr jednotlivých vrstev míchy se během celého prenatálního období podstatně mění. V embryo
nálním období jsou relativně značně široké obě buněčné vrstvy, tj. vrstva ependymová a plášťová. V raném 
embryonálním období (4. až 5. týden) je velmi široká především vrstva ependymová, která obsahuje záso
bárnu kmenových buněk. Po jejich migraci a diferenciaci se koncem embryonálního a začátkem fetálního 
období značně zvětšuje plášťová vrstva. Marginální vrstva, základ budoucí bílé hmoty, se značně zvětšuje 
ve fetálním období. Je to způsobeno větším vývojem nervových vláken, jejichž svazky vytvářejí ascendentní 
a descendentní míšní dráhy a nástupem myelinizace, která se zahajuje od 12. týdne, ale dokončuje se až 
postnatálně.
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17.6 ZEVNÍ TVAR MÍCHY

Zevní tvar míchy demonstrují prvé čtyři obrázky, které současně ukazují vývoj primárních a sekundárních 
mozkových váčků, který podrobněji popisujeme v odstavci 17.2. Hřbetní mícha si nejvíce zachovává válco
vité původní uspořádání neurální trubice. V raném embryonálním období je značně obloukovitě zahnutá 
a zasahuje až do kaudální části primitivního páteřního kanálu. Ve fetálním období se poněkud napřimuje, 
relativně zkracuje a začínají se na ní tvořit dvě ztluštěniny, intumescentia cervicalis et lumbalis.

Segmentální uspořádání míchy

Obdobně jako přilehlé prvosegmenty má i hřbetní mícha (a crista neuralis) segmentální metamerické 
uspořádání. Členění míchy na segmenty není na povrchu patrné, ale dá se odvodit z výstupu kořenů. Ke 
každému segmentu přísluší jeden pár předních (motorických) a jeden pár zadních (senzitivních) míšních 
kořenů.

Vztah míchy k páteři. V embryonálním a začátkem fetálního období zasahuje mícha až do kaudální části 
páteřního kanálu. Spinální nervy probíhají rovně mezi příslušnými základy obratlů, tvořících se ze skle- 

' rotomů. V dalším vývoji mícha roste pomaleji než páteř, takže dochází ke zdánlivému zkracování míchy, 
které označujeme jako relativní ascensus míchy. Tím dochází k prodlužování kořenových vláken spinálních 
nervů v oblasti lumbální a sakrální a vzniká cauda equina.

RHOMBENCEPHALON

Obrazy demonstrují zevní tvar rhombencephala při pohledu z dorzální strany.

Strop IV. komory byl odstraněn, takže na její spodině vidíme sulcus limitans, oddělující oblast alární 
a bazální ploténky. V kraniální části (v oblasti pontu) se okrajové části rhombencephala zvedají v záhyby, 
rombické rty, které dávají základ mozečku. Na obrázku vpravo je v jeho levé polovině znázorněn tenký 
strop IV. komory tvořený tela choroidea, ze které se dovnitř vchlipuje plexus choroideus. Koncem 4. mě
síce se v tela choroidea vytvoří dva laterálně uložené otvory - foramina Luschka a jeden otvor v rovině 
mediální - foramen Magendi, umožňující cirkulaci mozkomíšního moku.
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4 týdny
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17.7 JEDNOTLIVÉ ETÁŽE MOZKOVÉHO KMENE

Mozkový kmen tvoří medulla oblongata, pons a mezencefalon. Tato část CNS sí do značné míry zachovává 
původní sloupcovité uspořádání neurální trubice. V oblasti medulla oblongata a pontu se neurální trubice 
široce rozevírá do stran jako otevřená kniha a tyto ventrálné uložené části vytvoří spodinu čtvrté komory. 
Dorzálně uložená klenbová ploténka spolu s piálním obalem vytvoří strop čtvrté komory -  tela choroidea. 
Klkovitým vchlipováním ependymu a pia mater do dutiny komor se vytvoří plexus choroideus.

MEDULLA OBLONGATA

V důsledku popsaného rozevírání neurální trubice vytvoří medulla oblongata poměrně širokou masu nervové 
tkáně na spodině čtvrté komory. Jejím středem probíhá sulcus medianus a laterálně po obou stranách sulcus 
limitans. Podél sulcus medianus tedy leží obě bazální ploténky a laterálně alární ploténky. Šedá hmota je 
rozčleněna do jednotlivých sloupců, kterých je v oblasti medulla oblongata celkem sedm. Ke čtyřem všeo
becným (které jsou pokračováním těchto základních sloupců z hřbetní míchy) se připojí další tři speciální. 
Jejich charakteristiku znázorňuje schematický nákres ve spodní části této strany a podrobnější popis na 
následující stránce. Kromě toho část materiálu z alární ploténky migruje ventrálním směrem a dává základ 
pro komplex olivárních jader.

PONS

Tvoří pokračování spodiny čtvrté komory a jeho vývoj probíhá obdobně jako u oblongaty. Část buněčného 
materiálu z alární ploténky se přesunuje ventrálně a dává základ pro jádra pontu. Na laterální straně se 
vyklenují dorzálním směrem rombické rty, ze kterých v dalším vývoji vzniká ploténka mozečková a z ni 
mozeček.

MESENCEPHALON

V oblasti mesencephala dostává dutina CNS opět trubicovitý tvar. Zpočátku tvoří poměrně široký ven- 
triculus mesencephali, který se zvětšováním objemu bazálních a alárních plotének zužuje na úzký kaná
lek - aqueductus mesencephali (Sylvii).

Z bazální ploténky se diferencují dvě skupiny motorických jader, tj. jádra III. a IV. mozkového nervu a já
dro nucl. accessorius n. III, Edinger -  Westphalovo (sloupec W E ), inervující m. sphincter pupillae a m. 
ciliaris.

Bazální část se značně ztlušťuje přikládáním silných svazků myelinizovaných nervových vláken.Jedná se 
o descendentní dráhy z mozkové kůry, thalamu a nucl. ruber, které vytvářejí crura cerebri, prominující na 
ventrální straně mesencephala.

Alární ploténka se na zevním povrchu mesencephala vyklenuje ve čtyři hrbolky, colliculi craniales et cau- 
dales. Část buněčného materiálu z alární ploténky se přesunuje směrem ventrálním a dává základ pro 
nucleus ruber a substantia nigra.
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17.8 SOUBORNÁ CHARAKTERISTIKA MOZKOVÉHO KMENE

ŠEDÁ HMOTA

Vzniká z alárni a bazálni ploténky a dle funkčního i morfologického uspořádání se člení na několik sku
pin:

A. SEGMENTÁLNÍ JÁDRA

Jsou obdobná centrům ve spinální míše a představují jádra hlavových nervů a autonomní jádra. Šedá hmota 
kmene obsahuje kromě základních čtyř sloupců, které jsou ve spinální míše, další tři speciální sloupce, 
jeden v bazálni a dva v alárni ploténce, viz obraz na předchozí stránce 179:

Sloupce označujeme dle jejich funkce takto:

1. Všeobecný somatický eferentní - VSE - inervuje příčně pruhované svaly oka a jazyka a obsahuje jádra 
nn. III, IV, VI a XII.

2. Speciální viscerální eferentní - SVE -  (branchiální eferentní) inervuje svaly branchiogenního původu 
(viz odst. 5.5). Obsahuje jádra nn. V, VII, a nucl. ambiguus (společné jádro pro nn. IX, X a XI).

3. Všeobecný viscerální eferentní -  W E  -  (parasympatický) inervuje hladkou svalovinu a žlázy. Jádra: nucl. 
oculomotorius accesorius (Edinger-Westphal), nucl. salivatorius cran. et caud., nucl. dorsalis n. X.

4. Všeobecný viscerální aferentní -  W A  - přijímá interocepční podněty ze srdce a gastrointestinálního 
traktu jdoucí do n. X (dorzální senzitivní jádro vagu).

5. Speciální viscerální aferentní - SVA -  přijímá podněty z chuťového analyzátoru, presoroceptorů a che- 
moreceptorů. Jdou do nucl. solitarius prostřednictvím vláken nn. VII, IX a X.

6. Všeobecný somatický aferentní - VSA - je tvořen jádry n. V, uloženými v celém rozsahu kmene a zasa
hujícími až do spinální míchy -  nucl. mesencephalicus, pontinus a spinalis n. V. Aferentní vlákna jdou 
přes nn. V, VII, IX a X.

7. Speciální somatický aferentní - SSA - obsahuje jádra n. VIII, nuclei vestibulares et cochleares, které 
přijímají podněty z receptorických zón vnitřního ucha, vedené n. VIII.

Sloupce, označené pod číslem 4 a 5, se do jisté míry překrývají, proto také na jejich klasifikaci nejsou 
v literatuře jednotné názory, někteří autoři uvádějí jen jeden sloupec.

B. SUPRASEGMENTÁLNÍ STRUKTURY

Jsou to přepojující a asociační centra, která vznikají migrací buněk z alárni ploténky. Podle morfologického 
uspořádání je dělíme do dvou skupin:

1. Ohraničené struktury -  sem patří např. olivární a pontinní jádra, nucleus ruber, substantia nigra, colli- 
culi.

2. Difuzní struktury - retikulární formace, uložená ve ventrální části všech oddílů mozkového kmene.

BÍLÁ HMOTA MOZKOVÉHO KMENE

1. Myelinizovaná vlákna pouze procházejí přes šedou hmotu.
2. Vlákna tvoří intersegmentální dráhy.
3. Tvoří dráhy kmene (např. tractus geniculatus).
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17.9 MOZEČEK

Obrazy vlevo demonstrují mediální sagitální řezy, uprostřed mozeček z laterálního a vpravo z dorzálního po
hledu.

Základ mozečku tvoří rhombické rty, vyklenuj ící se po laterálních stranách metencephala. V mediální rovině 
se spojují a vytvářejí mozečkovou ploténku. Ta se později rozdělí na úzkou mediální část - základ vermis 
a dvě laterální části - základ hemisfér, které značně zvětšují svůj objem. Na kaudální straně mozečkové 
ploténky se vytvoří transverzální rýha -  fissura posterolateralis, kterou se oddělí lobus flocculonodularis, 
který tvoří mediálně nodulus, ke kterému se laterálně připojuje z každé strany flocculus. Druhá část, cor
pus cerebelli, se rozdělí další rýhou - sulcus primarius na lobus anterior a lobus medius. Tím se základ 
mozečkové kůry rozčlení na tři fylogeneticky různě staré oblasti - archicortex, paleocortex a neocortex.
V dalším vývoji probíhá bohatá gyrifikace mozečkové kůry.

Archicerebellum tvoří nodulus, focculus a lingula. V této části kůry zakončují dráhy vestibulocerebelární 
a část spinocerebelárních (v lingule) drah.

Paleocerebellum vzniká z lobus anterior. Zakončují zde spinocerebelární dráhy, které dodávají senzitivní 
informace z končetin.

Neocerebellum vzniká ze středního laloku a zakončují zde kortikopontocerebelární dráhy pro koordinaci 
svalových pohybů.

Histogeneze mozečkové kůry

Buněčné elementy mozečkové kůry vznikají ze 2 základů:

1. Plášťová vrstva (ventrikulární a subventrikulární zóna) je tvořena buňkami plášťové vrstvy, které vznikají 
diferenciací matrixových buněk ependymové vrstvy. Na schématu jsou vyznačeny bíle. Buňky plášťové vrstvy 
migrují směrem vzhůru a diferencují se z nich buňky Purkyňovy a Golgiho. Zbývající buňky plášťové vrstvy, 
které nemigrovaly do kůry, se diferencují na neurony mozečkových jader.

2. Zevní granulární vrstva (povrchová primitivní kůra) vzniká migrací buněk rombického rtu na povrch 
mozečkové kůry. Na obrázku jsou znázorněny černě. Buňky zevní granulární vrstvy během své diferenciace 
migrují směrem do hloubky a vznikají z nich buňky hvězdicovité, košíčkové a granulární.
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17.10 DIENCEPHALON A TELENCEPHALON 

DIENCEPHALON

Středem diencephala probíhá zpočátku značně veliká dutina III. komory. Na její laterální stěně pozorujeme 
žlábek -  sulcus hypothalamicus, který rozděluje stěnu diencephala na menší ventrální část -  hypothalamus 
a větší dorzální část -  thalamus. Topograficky je sice sulcus hypothalamicus pokračováním sulcus limitans, 
ale v této oblasti již nelze z hlediska funkčního mluvit o alární a bazální ploténce jako v oblasti mozkového 
kmene. Oba thalamy se značně zvětšují a později se v mediální rovině spojují v massa intermedia.

V dorzální části, kaudálně od foramen interventriculare se odděluje od thalamu užší část, tvořící základ 
epithalamu. V oblasti epithalamu se stěna diencephala ztlušťuje a vytváří výchlipku ze které se diferencuje 
epiiyza.

Z ventrální části hypothalamu se vyklenuje hypofyzární výchlipka, ze které se vytvoří neurohypofyza, spojená 
se spodinou III. komory infundibulem.

TELENCEPHALON

V prvém období je stěna váčků telencephala poměrně tenká a dutiny postranních komor značně široké. 
Rozvoj hemisfér pokračuje značně rychle, přičemž jejich hlavní součást tvoří fylogeneticky mladá oblast 
neokortexu, který se rozvíjí mnohem rychleji než fylogeneticky starší paleokortex a archikortex.

Ventrální část váčků se značně ztlušťuje, poněvadž v oblasti plášťové vrstvy se vytváří základ bazálních 
ganglií. Tento základ představuje nejprve jednotná masa corpus striatum, které se později rozdělí na dvě 
části, laterální a mediální. Ventrálně od nich se odděluje skupina buněčných elementů jako základ pro 
amygdalární jádra. Další vývoj oblasti bazálních ganglií je ovlivněn diferenciací neuronů v mozkové kůře. 
Jejich axony, vytvářející descendentní dráhy, prorůstají ve formě svazků tvořících capsula interna do základu 
bazálních ganglií (ve směru šipky). Tím rozdělují základ bazálních ganglií na dvě části, nucleus caudatus 
a nucleus lentiformis. V dalším vývoji se tento materiál rozděluje na putamen a globus pallidus, ke kterým 
se z laterální strany přikládá claustrum, které pravděpodobně vzniká samostatně odštěpením materiálu 
z korové oblasti.

Bazální ganglia se skládají rovněž ze tří fylogeneticky různě starých oblastí, a to fylogeneticky nejmladší 
neostriatum představuje nucleus caudatus a putamen, starší paleostriatum tvoří globus pallidus a fylogene
ticky nejstarší archistriatum je oblast amygdalárních jader.

Tenká spojka mezi hemisférami v rostrální oblasti se označuje jako lamina terminalis. Do ní prorůstají 
nervová vlákna, tvořící základ komisurálních drah -  corpus callosum, commissura anterior.
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17.11 ZEVNÍ TVAR HEMISFÉR A GYRIFIKACE

Diferenciaci zevního tvaru a velikost váčků telencephala ve vztahu k ostatním mozkovým váčkům ukazují 
prvé čtyři obrázky. Telencephalon se zakládá jako dva malé váčky na laterálních stranách předního moz
ku, které se však velmi rychle zvětšují a dosahují největšího rozvoje ze všech mozkových váčků. Začátkem
7. týdne se na jejich ventrální straně začíná vyklenovat bulbus olfactorius a na laterální straně se začíná 
rýsovat prohlubenina -  fissura Sylvii jako základ laterální rýhy. Hemisféry tak dostávají zaoblený rohlíčko- 
vitý tvar písmene C.

V dalším vývoji se oblast fissura Sylvii značně zvětšuje, zanořuje do hloubky a dává vznik insule. Povrch 
hemisfér se začíná rozdělovat v základní laloky - lobus frontalis, parietalis, temporalis a occipitalis. Jako 
další rýha se nejprve vytváří sulcus centralis a po 4. měsíci postupuje tvorba dalších rýh a gyrů.
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17.12 SROVNÁVACÍ ANATOMIE ČLENĚNÍ MOZKOVÉ KŮRY

Schéma znázorňuje při pohledu z povrchu a v řezech zastoupení jednotlivých oblastí kůry a bazálních ganglií 
u různých obratlovců.

Cortex cerebri (pallium) rozdělujeme z hlediska fylogenetického na tři oblasti:

1. Archicortex - je fylogeneticky nej starší oblast mozkové kůry, nejvíce vytvořená u nižších obratlovců. 
U člověka k ní patří především hippocampus (Cornu Ammonis a gyrus dentatus).

2. Paleocortex - představuje oblast čichového mozku (rhinencephalon). Je velmi vyvinutá u nižších obratlov
ců a u tzv. makrosmatických savců (hmyzožravci, hlodavci, šelmy), u kterých je čichový analyzátor hlavním 
orgánem orientace. Jeho součástí je bulbus olfactorius, tuberculum olfactorium a prepyriformní kůra.

3. Neocortex -  je fylogeneticky nejmladší a dosahuje většího rozvoje teprve u savců a největšího u člově
ka.

17.13 HISTOGENEZE MOZKOVÉ KŮRY

V prvých stadiích, do osmého týdne, je stěna váčků telencephala tenká a tvořena třemi základními vrstva
mi neurální trubice - ependymovou - E, plášťovou - P a  marginální - M. V dalším vývoji buňky plášťové 
zóny migrují směrem k povrchu a vytvoří samostatnou kortikální vrstvu. Mezi ní a ependymovou (matri- 
xovou) vrstvou vzniká intermediální vrstva. Po ukončení migrace je tvořena jen axony, které se postupně 
myelinizují, čímž vzniká bílá hmota. Povrchová vrstva marginální zóny dává vznik lamina zonalis (mole- 
cularis) - L I.

Diferenciace allocortexu. V oblastech archikortexu a paleokortexu se kortikální vrstva již dále nečleni a spo
lu s buňkami intermediální vrstvy dává vznik jednoduššímu typu mozkové kůry, který je tvořen jen třemi 
vrstvami a označuje se názvem allocortex.

Diferenciace isocortexu probíhá v oblasti neokortexu. Kortikální ploténka se nejprve člení na tři vrstvy. 
Střední vrstva, tvořená malými buňkami, představuje základ L IV. Zevní vrstva se dále rozčleňuje na 
dvě - L II a L III. Z hluboké vrstvy vznikají L V a L VI. Tím vznikne šestivrstevný typ kůry označovaný 
jako isocortex. Během jeho vývoje dochází k funkční diferenciaci korových oblastí (motorické, senzitivní, 
asociační, senzorické atd.), projevující se rozdílným morfologickým uspořádáním jednotlivých vrstev, vzniká 
tedy cytoarchitektonika neocortexu.
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17.14 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (PNS)

Buněčné elementy PNS se odvozují z crista neuralis (viz odst. 14.1 a 14.4.)/součást nervových vláken tvoří 
eferentní axony z buněk neurální trubice. Šegmentální uspořádání PNS se zakládá již v raném embryonál
ním období při vývoji somitů.

SYSTÉM CEREBROSPINÁLNÍ -  HLAVOVÉ A MÍŠNÍ NERVY

Spinální nerv vzniká spojením radix anterior, což jsou eferentní axony vyrůstající z buněk bazální ploténky, 
a radix posterior, který tvoří aferentní vlákna pseudounipolárních buněk ve spinálním gangliu. Šegmentální 
uspořádání nervů zůstává zachováno jen v thorakální oblasti, zatímco v oblasti cervikální, lumbální a sakrál
ní se přední větve spojují v pleteně - plexy. Jimi zásobované oblasti mají tedy plurisegmentální inervaci.

Hlavové nervy. Z crista neuralis vznikají senzitivní ganglia nn. V, VII, IX a X, tyto nervy jsou svou povahou 
smíšené. Motorické nervy jsou nn. III, IV, VI, XI a XII, obsahují však rovněž (kromě n. XI) senzitivní vlák
na pro propriocepci. Čistě senzorický nerv je jen n. VIII (a rovněž n. I a II, které však nemají charakter 
periferních nervů). Vývoj a lokalizace jader mozkových nervů v mozkovém kmeni jsou popsány v odst. 
14.7 a 14.8.

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Skládá se ze dvou anatomicky a funkčně odlišných částí, které působí antagonisticky: thorakolumbál- 
ní - sympatický systém (mediátor noradrenalin) a kraniosakrální - parasympatický systém (mediátor 
acetylcholin).

Sympatický systém. Buňky, migrující z crista neuralis (v 5. týdnu) vytvářejí po obou stranách páteře dva 
řetězce navzájem propojených ganglií - ggl. trunci sympathici. Do nich vstupující axony z viscerálních 
eferentních sloupců míchy tvoří myelinizovaná pregangliová vlákna -  rami communicantes albi. Axony, 
vycházející ze sympatoblastů v gangliu, představují nemyelinizovaná nervová vlákna - rami communicantes 
grisei. Další sympatoblasty migrují více ventrálně a tvoří preaortální ganglia, podílející se na vzniku plexus 
coeliacus a mesentericus. Nejdále vycestované sympatoblasty nacházíme ve stěně trávícího traktu jako 
intramurální ganglia, která jsou součástí plexus myentericus Auerbachi a plexus submucosus Meissneri.

Parasympatický systém. Jeho kraniální složku tvoří pregangliová vlákna, vycházející z jader hlavových nervů, 
uložených ve sloupci VVE mozkového kmene (odst. 14. 8.) prostřednictvím nn. III, VII, IX a X. Vlákna 
z prvých tří se přepojují v ggl. ciliare, pterygopalatinum, submandibulare a oticum. Vlákna z vagu inter- 
polují až v periferii. Sakrální složku tvoří pregangliová vlákna, jdoucí společně s vlákny spinálních nervů 
S 2, 3 a 4.
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18 SMYSLOVÉ ORGÁNY

Základy smyslových orgánů vznikají v hlavové části embrya již v raném embryonálním období. Ve čtvr
tém týdnu dochází ke ztlušťování ektodermu a vzniku smyslových plakod -  plakody nosní (čichové), oční 
(ploténce čočky) a ušní (sluchové). Z plakody nosní a ušní se diferencují vlastní receptorické oblasti, oční 
plakoda dává vznik čočce, která je součástí světlolomného aparátu oka.

-f l/rz í/yboii ob l iče je
18.1 ZRAKOVÝ ORGÁN BĚHEM EMBRYONÁLNÍHO OBDOBÍ

Z neuroektodermu prosencephala se již ve 4. týdnu vychlipují po laterálních stranách oční váčky. Nad nimi 
ležící ektoderm se ztlušťuje a vznikají oční plakody (ploténky čočky). Zanořováním do hloubky se plotén- 
ky přemění v jamky, přičemž současně dochází k invaginaci stěny očního váčku a jeho přeměně na oční 
pohárek. Kaudální strana očního pohárku je do 7. týdne otevřena štěrbinou - fissura choroidea, ve které 
probíhají cévy, arteria a vena hyaloidea. Jamka čočky se v 5. týdnu odškrtí od ektodermu, čímž vznikne 
váček čočky. Jeho přední stěna zůstává tvořena jednovrstevným epitelem, avšak buňky na zadní stěně se 
prodlužují a dávají vznik vláknům čočky.

Oční pohárek, ze kterého se diferencuje retina je tvořen dvěma listy - zevním a vnitřním, které se značně 
liší svým dalším vývojem. Zevní zůstává jednovrstevný a již velmi záhy (v 6. týdnu) se pigmentuje a tvoří 
zevní pigmentový list retiny. Vnitřní list zůstává nepigmentovaný, a později se rozdělí na světločivou a slepou 
část - pars optica a pars caeca retinae.

Štěrbinovitá fissura choroidea se uzavírá a arterie a vena hyaloidea vstupují do bulbu v místě základu nervus 
opticus a probíhají středem bulbu až do oblasti čočky.

Povrchový tělový ektoderm vytvoří v oblasti nad očním bulbem dvě duplikatury, záhyby, které představují 
základ očních víček. Víčka rostou směrem k sobě, až se nakonec setkají, uzavřou spojivkový vak, a na pře
chodnou dobu srůstají.
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18.2 ZRAKOVÝ ORGÁN VE FETÁLNÍM OBDOBÍ

Retina, která vznikla z očního pohárku, se diferencuje na dvě oblasti.

Pars optica retinae pokrývá zadní čtyři pětiny očního bulbu. Její zevní list je tvořen jednovrstevným pig
mentovým epitelem.Ynitřní list se ztlušťuje a je tvořen matrixovou vrstvou nediferencovaných buněk, ze 
které migrují neuroblasty do dvou vrstev - zevní a vnitřní. Poněvadž vnitřní list sítnice vznikl vchlípením 
neuroektodermové vrstvy, je pořadí buněčných vrstev obrácené než v ostatních částech neuroektodermu 
CNS - tj. matrixová vrstva je na zevní straně. Takový typ sítnice (který se vyskytuje u všech obratlovců) 
se označuje jako inverzní typ (převrácený), poněvadž světločivné elementy (tyčinky a čípky) jsou uloženy 
v zevní vrstvě a světlo k nim musí pronikat přes všechny ostatní vrstvy. Hranici mezi pars optica a caeca 
tvoří nerovná linie - ora serrata.

Pars caeca retinae je tvořena jen dvěma původními listy očního pohárku - zevním pigmentovým a vnitřním 
nepigmentovaným epitelem. Zasahuje od ora serrata až k okraji pupily. Pokrývá tedy povrch řasnatého 
tělesa jako pars ciliaris retinae a zadní plochu duhovky jako pars iridica retinae. Z této vrstvy se diferencují 
rovněž oba pupilární svaly -  m. sphincter a m. dilatator pupillae.

Nervus opticus vzniká ze stopky, spojující oční pohárek se stěnou diencephala. Je tvořen rovněž dvěma 
listy a na jeho ventrální straně probíhá fissura choroidea, která se v 7. týdnu uzavírá. Vnitřní list se ztlušťuje 
prorůstáním axonů z retiny, které po prostupu sklérou dostávají myelinovou pochvu. Z buněk stopky vznikají 
gliové elementy, podílející se na myelinizaci. Hyaloidní cévy, probíhající po povrchu sítnice, se přeměňují 
na arteria a vena centralis retinae, ostatní zanikají. Poněvadž sítnice je předsunutá součást CNS, má nervus 
opticus stavbu bílé hmoty (zrakové dráhy) a nikoliv periferního nervu.

Tunica media a externa oculi. Vznikají kondenzací hlavového mezodermu. Poněvadž sítnice je součástí 
CNS, je uvea analogií pia mater a tunica flbrosa analogií dura mater. Rozestupem mezenchymu za rohovkou 
vznikají oční komory, vystlané plochým epitelem, který označujeme jako endotel přední oční komory.

Vnitřek očního pohárku je vyplněn řídkým mezenchymem, který dává vznik sklivci. Část hyaloidních cév 
se podílí na vzniku povrchových cév retiny, cévy jdoucí k čočce zanikají a zůstává po nich ve sklivci canalis 
hyaloideus.

Oční víčka vznikají jako duplikatura ektodermu v 7. týdnu, přechodně srůstají a od 5. měsíce se opět 
rozevírají. V druhé polovině fetálního období se v nich diferencují (vchlipováním ektodermu) kožní ad- 
nexa - mazové žlázy Meibomovy a vlasy - řasy.
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18.3 SLUCHOVĚ ROVNOVÁŽNÝ ORGÁN

Na vývoji ucha se podílí několik různých zdrojů:

1. Z tělového ektodermu a přilehlého mezodermu vzniká zevní ucho -  boltec a zevní zvukovod.
2. Ze specializovaného ektodermu -  ušní plakody se vyvíjí blanitý labyrint vnitřního ucha.
3. Z crista neuralis vznikají ganglia N VIII - ggl.vestibuläre a ggl. spirale cochleae.
4. Z entodermu prvé žaberní výchlipky vzniká cavitas tympani a tuba auditiva (t. pharyngotympanica, 

Eustachova trubice).
5. Z mezodermu chondrokrania vzniká kostěnný labyrint vnitřního ucha, uložený v os petrosum.
6. Z viscerokrania, z dorzálních částí I. a II. žaberního oblouku vznikají středoušní kůstky.

ZEVNÍ UCHO n i
Prvá ektodermální žaberyí rýha se v dorzální části prohlubuje a dává vznik meatus acusticus externus. 
Kolem něj vzniká šest hrbolků, tři z I. žaberního oblouku a tři z II. žaberního oblouku, ze kterých se vyvíjí 
ušní boltec^Jyou to tyto hrbolky a jejich deriváty:

1. Tuberculum tragicum - je podkladem pro tragus.
2. Tub. anterior helicis - pro crus helicis.
3. Tub. intermedium helicis -  pro helix.
4. Tub. anthelicis -  pro anthelix a cauda helicis.
5. Tub. antitragicum - pro antitragus.
6. Tub. lobulare - pro lobulus.

Část boltce, která vznikla z prvých třech hrbolků, je inervována N V, část z hrbolků II. žaberního oblouku 
je inervována větvemi cervikálních nervů (nikoliv z N VII, který inervuje svalstvo II. oblouku).

.o

STŘEDNÍ UCHO

Í Entoderm prvé žaberní výchlipky rostp/směrem k prvé ektodermální žabemí rýze.,Než dojde k jejich kon
taktu, kondenzuje se okolní mezenchym ve tři blastémy pro středoušní kůstky. Prvé dvě -  malleus a incus 
derivují z dorzální části I. žaberního oblouku a třetí - stapes z dorzální části II. oblouku (viz odst. 5.4. 
a 5.6). Prvá entodermální žaberní výchlipka se rozšiřuje a dává vznik středoušní dutině -  cavitas tympanica. 
Její komunikace s faryngem zůstává zachována jako tuba auditiva. Dutina středoušní obklopí ušní kůstky 
a celá její výstelka se přemění na nízký jednovrstevný epitel. V místě kontaktu ektodermu s entodermem 
se vytvoří bubínek -  membrana tympani, na kterou se upíná manubrium mallei.
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Zevní ucho
Sluchový váčekl.žabemí rýha Ušní plakoda

1 .žabemí 
rýha 40 dní

12 týdnů 5 měsíců8 týdnů

Crista neuralis Střední ucho
Otocysta

Základ
ušních
kůstek

Rhombencephalon

1. žabemí rýha 
ektodermální

1. žabemí výchlipka______,
entodermální
(recessus tubotym panicus)

8 týdnů7 týdnů

l .
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18.4 VNITŘNÍ UCHO

Vývoj sluchového váčku -  otocysty

Ektoderm, ležící dorzálně od prvé žaberní rýhy, se ztlušťuje a vzniká sluchová plakoda (ušní plakoda). Tato 
ploténka se prohlubuje v jamku, která se zanořuje do hloubky, až se z ní odškrtí sluchový váček -  otocysta, 
základ pro blanitý íabyFmt K otocystě se z mediální strany přikládá materiál z crista neuralis, který se 
rozdělí na dvě části - základy pro ggl. vestibuläre a ggl. cochleare.

Vývoj blanitého labyrintu

Váček otocysty se prodlužuje ve směru ventrodorzálním a rozdělí se na dvě poloviny - širší dorzální je 
základem pro ductus semicirculares a utriculus a užší ventrální pro sacculus a ductus cochlearis. Z dorzální 
části vybíhá úzká výchlipka pro saccus endolymphaticus. Základy pro semicirkulární kanálky nejprve tvoří 
plošné záhyby (duplikatury) tenké stěny otocysty. Ty se oplošťují, uprostřed se jejich stěny spojí a prodě
raví, čímž se vytvoří obloukovité trubice budoucích kanálků. Rovněž základ pro cochleu roste do délky, 
přeměňuje se v trubicovitý útvar, který se spirálovitě stáčí. V mediální části se váčkovitě rozšiřují základy 
pro utriculus a sacculus.

Výstelka otocysty se diferencuje v oblasti receptorických zón na receptorické buňky vláskové a buňky pod
půrné. Zbývající části stěny otocysty vytvoří výstelku blanitého labyrintu.

Neuroblasty v ggl. vestibuläre a ggl. spirale cochleae se diferencují na bipolární neurony, jejichž dendrity 
prorůstají do receptorických zón k vláskovým buňkám a axony tvoří dvě větve N VIII, n.vestibularis a n. 
cochlearis.

Mezoderm v okolí blanitého labyrintu se diferencuje ve dvě vrstvy. Zevní vrstva mezodermu se kondezuje 
a přemění v chrupavčitý blastém, z něhož osifikací vznikne kostěnný labyrint. Vnitřní vrstva vytvoří velmi 
řídké vazivo perilymfatického prostoru.
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