
OBECNÁ EMBRYOLOGIE III



DIFERENCIACE 

INTRAEMBRYONÁLNÍHO MESODERMU



chordomesodermový

výběžek







Paraxiální mesoderm

Segmentační hodiny

WNT, Notch – cyklické geny 

FGF8     RA (kyselina retinová)





Prvosegment (somit)

somitocoel

Dermomyotome

Myotome

1. somit 20. den

do konce 5. týdne 42-44 somitů



Somity





Nefrotomy

Nefrogenní

blastém

Intermediární mesoderm



Laterální mesoderm (laterální ploténka)



VÝVOJ KOSTERNÍHO SYSTÉMU



Sklerotom



neurální trubice má 

indukční vliv na vývoj 

sklerotomu

obratel

sval

základ

spinálního--

nervu

sklerotom   myotom





meziobratlová

ploténka

obratel

chorda

kaudální část

základu obratle= 

kondensace 

mesenchymu v 

buněčný blastem

kraniální část

řídce uspořádáný

mesenchym

spojí se









žebra

sternum



neurocranium

splanchnocranium (viscerocranium)



chondrocranium

desmocranium







Chrupavčité 

neurocranium

• Capsula olfactoria 

• Prechordální chrup.

• Capsula optica

• Hypofyseální chrup.

• Parachordální chrup.

• Capsula otica



Zdroje mesenchymu:1/paraxiální mesoderm

somitomery

okcipitální somity



2/ neurální lišta



Deriváty neurální lišty

ektomesenchym



parachordální 

chondrokranium ze

somitomer a somitů

prechordální chondrokranium

z neurální lišty





neurální lišta
somitomery a somity

mesoderm laterální ploténky





Desmogenní osifikace





Chondrogenní

(enchondrální)

osifikace

chrupavčitý

model

primární osifikační centrum
kostní

límec

sekundární osifikační centrum

epifýzodiafyzární

ploténka







epifýzodiafyzární ploténka



zóna intaktní chrupavky

zóna rostoucí chrupavky

zóna hypertrofické chrupavky



zóna hypertrofické zvápenatělé chrupavky

linie eroze

zóna osiformní

zóna osteoidní



zóna osiformní

zóna resorpce



VÝVOJ SVALOVÉHO SYSTÉMU



epaxiální svalovina

hypaxiální svalovina

primaxiální svalovina

vzniká a vyvíjí se 

v mesenchymu somitového 

původu

abaxiální svalovina vzniká         

v mesenchymu somitového 

původu, ale vyvíjí se                  

v mesenchymu z mesodermu 

somatopleury

postkraniální svalovina





7. týden

svaly končetin



kraniální svalovina

(somitomery)

(jazyk, larynx)





myoblasty

myotuby



VÝVOJ KONČETIN



Sadler, T. W.: Langmanova lékařská embryologie,

překlad 10. vydání, Grada 2011



Končetinový pupen

5. týden



6th week



Končetina se dvěma segmenty, palmární (plantární) ploténka 

6. týden



Končetina se třemi segmenty, digitální paprsky a hrbolky

7. týden                  



zeugopodium

stylopodium

autopodium

axopodium

Sadler, T. W.: Langman’s Medical Embryology,

13th Edition, Wolters Kluwer 2015

končetina se dvěma segmenty

končetiny se třemi segmenty



Moore, K. L., Persaud, T. V. N.: Zrození člověka, Embryologie s 

klinickým zaměřením, překlad 6. vydání, ISV 2002

Kostra končetiny – parietální list somatického mezodermu      



Původ dalších končetinových tkání

Carlson, B. M.: Human Embryology and Developmental 

Biology, 5th Edition, Elsevier, 2014



Craniocaudal       



areas of apoptosis



Rotace končetin

(10. týden)


