
VÝVOJ HLAVY A KRKU





vznik ohraničujících rýh

vytvoří z trilaminárního

zárodečného terčíku

trojrozměrnou trubici



žloutkový váček, vytváření trávicí 

trubice

ductus omphaloentericus

uzavírání střeva, mesenterium, coelom



vývoj trávicí trubice

vliv ohraničujících rýh

formování trávicí trubice    



faryngové střevo

(primitivní farynx)

Přední střevo

kaudální část

předního střeva

Střední střevo

Zadní střevo



DIFERENCIACE PRIMITIVNÍHO FARYNGU 

(FARYNGOVÉHO STŘEVA), ŽABERNÍ 

VÝCHLIPKY, VKLESLINY A OBLOUKY 



Žaberní

výchlipky



Žaberní

oblouky

Žaberní

vklesliny



exprese genů v migračních 

proudech buněk neurální lišty

exprese genů v entodermu žaberních 

výchlipek

Molekulární řízení vzniku žaberních oblouků
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neuroektoderm

Goosecoid

(via chordin 

elevation) together 

with noggin a 

follistatin  - BMP4 

inhibition
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neuroektoderm

Goosecoid

(via chordin 

elevation) together 

with noggin a 

follistatin  - BMP4 

inhibition
WNT – neural crest



exprese genů v migračních 

proudech buněk neurální lišty

exprese genů v entodermu žaberních 

výchlipek

Molekulární řízení vzniku žaberních oblouků







Faryngový aparát
• Faryngový oblouk

• Faryngová výchlipka

• Faryngová štěrbina

• Faryngová membrána



Faryngový aparát
• Povrch kryt ektodermem

• Mezenchymové jádro (mezoderm + buňky 

neurální lišty)
• Aortální oblouk

• Chrupavka

• Komponenta kosterního 

svalu inervovaná 

specifickým nervem

• Endodermální výstelka



Vývoj obličeje
• 4. – 10. týden vývoje

• Frontonasální výběžek

• 1. FO

– Párový maxilární výběžek

– Párový mandibulární výběžek



Faryngeální oblouky







Reichert’s

cartilage











Faryngeální výchlipky







http://embryocentral.blogspot.com/2015/07/details-of-pharyngeal-apparatus.html



Faryngeální štěrbiny







https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/22776-mala-beatka-dobyva-svet-do-osvety-o-treacher-collins-syndrom-se-zapojuji-i-celebrity.html



VÝVOJ OBLIČEJE, ÚSTNÍ A NOSNÍ DUTINY, 

PATRA A JAZYKA



stomodeum





https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3552413/





premaxilární výběžky





intermaxilární segment



https://www.semanticscholar.org/paper/Embryology-of-the-Head-and-Neck-Taub-Mesa/cd5723a01ade59b0b487c2fdcc817cd9bf43816e/figure/3



Vývoj nosní dutiny



Vývoj nosní dutiny



vývoj patrových výběžků, patra, vývoj dutiny nosní, dutiny ústní

čichový epitel septum nasi

patrové výběžky patro

n

ú

n= dutina nosní 

ú= dutina ústní

primitivní 

dutina 

ústní

jazyk jazyk

laterální 

patrové 

výběžky

spojené laterální patrové 

výběžky a septum nasi



primary palate

secondary

palate





uzavírání sekundárního patra





(Lateral lingual swelling)

(Tuberculum impar)

(hypobranchial)

Vývoj jazyka







https://wanna-joke.com/sorry-tongue/


