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Podobnosti mezi taxony
Homologické (homologie) - podobnosti mezi potomky nebo v
linii potomek předek, ale vždy založené na kontinuitě genetické
informace
• apomorfní podobnosti - přítomnost evoluční novinky
(odvozeného, sekundárního stavu znaku), vzniklé jedinečnou
událostí; autapomorfie = ojedinělý výskyt apomorfie,
synapomorfie = společný výskyt apomorfie
• pleziomorfní podobnosti - shody v původnějším (primitivnějším
- míněno časově) stavu znaku u předka a potomků; výskyt
společných pleziomorfií u potomků je sympleziomorfie (nemají
význam pro poznání příbuznosti, protože tento znak sdílí i jiné taxony mimo
okruh našeho zkoumání)

Podobnosti mezi taxony
Homoplazické (homoplazie) - podobnosti mezi potomky vzniklé
nezávisle na sobě
• konvergence - podobnosti vzniklé nezávisle na existenci
společného předka, nezávislé evoluční události (př. krovky brouků
a škvorů, komorové oko, volvace svinek a svinulí)

• analogie - celková povrchní podobnost díky stejné funkci či
životu ve stejném prostředí (př. křídlo ptáků a letounů, rybovitý tvar)
• paralelizmy - podobnosti mezi blízce příbuznými potomky,
nesdílené výlučným společným předkem, ale podmíněné
nějakou jeho vlastností (př. polokrovky ploštic)
• reverze - druhotné konvergentní podobnosti potomků
upomínající na stav u vzdálených předků; negativní reverze =
ztráty - ztráta křídel u části okřídleného hmyzu (blechy upomínají
na příbuznost s primárně bezkřídlými)

Přirozenost taxonů
• Taxon - obecná jednotka na různých úrovních systému
• Monofyletický taxon (monofylum) - zahrnuje exklusivního (=
pouze pro tento taxon) společného předka (ancestor) tohoto
taxonu a všechny jeho potomky; založen na apomorfních
podobnostech (apomorfiích)
• Parafyletický taxon (parafylum) - nezahrnuje všechny
potomky společného předka a ten není exklusivní (= byl
předkem i jiného taxonu); je založen na pleziomorfních
podobnostech (pleziomorfiích)
• Polyfyletický taxon (polyfylum) - sběrná skupina, založená
na povrchně pojaté a nezávisle vzniklé podobnosti (vlastní
společný předek neexistuje); je založen na homoplazických
podobnostech (např. konvergence)

Parafylum

Monofylum

synapomorfie

sympleziomorfie
autapomorfie

• pouze taxony monofyletické jsou
taxony přirozené, protože jsou
celistvými a úplnými výseky
historického vývoje taxonů
• podobnost apomorfní
(přítomnost evoluční
novinky) nám odhalí
situaci, kdy je podobnost
dána pouze malou
diferenciací taxonů

Polyfylum

Konvergence

Typy taxonů - příklady
společný předek všech
blanatých obratlovců
(Amniota)

ptáci (Aves)
krokodýlové
(Crocodilia)
hatérie a šupinatí
(Lepidosauria)
želvy (Testudines)

savci (Mammalia)

- monofylum plazi (Sauropsida)
- parafylum „tradiční“ plazi (Repltilia)
- polyfylum teplokrevní (Poikilothermia)

Typy taxonů - příklady
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šimpanzi + člověk = monofylum
gorila + člověk
=
parafylum
šimpanzi + orangutan = polyfylum

Průběh fylogeneze
• není poznání fylogeneze bez fylogenetických stromů!
• fylogeneze je dvojí:
 kladogeneze - historické štěpení evolučních linií, vznik
nových druhů a zánik starých
 anageneze - časový průběh změn v rámci jednotlivých
linií, vznik evolučních novinek - čili změny organismů pod
tlakem přírodního výběru

kladogeneze
- evoluční novinka

anageneze

Primitivnost je relativní
• pojmy primitivní a odvozený se týkají pouze anageneze nikoli
kladogeneze!
• druh „primitivní“ = má hodně „primitivních“ znaků = je
anageneticky blízký společnému předku skupiny (A a C)
• druh kladogeneticky blízký společnému předku = je potomkem
jednoho z prvních štěpení skupiny - je situován blízko
kořenům jejího stromu
tzv. bazální druh nemusí být
vůbec primitivní! (B) panmonofylum

korunová skupina

• pro poznání vzniku určitého taxonu jsou
důležité taxony, které do něj nepatří, ale
zároveň mu jsou bližší než jiným taxonům;
označují se jako kmenové linie
(pozn.: podle některých autorů by se mělo
jednat jen o vymřelé taxony)

kmenové linie
(parafyletická)

Diverzita a fylogeneze eukaryot

• značná nejednotnost, progresivní vývoj a změny na základě
nových molekulárně-genetických dat
• klasické pojetí - názor amerických autorů: Cavalier-Smith
(1983) a Corliss (1994), kteří uznávají 6 říší:
Archezoa, Protozoa, Chromista, Plantae, Fungi, Animalia
(probíráni zástupci Archezoa, Protozoa a Animalia)

• moderně s novými molekulárními poznatky - vše jinak!!!

6 zcela jiných „říší“

(Adl et al. 2005)

Fylogeneze eukaryot - moderní pojetí
„6 říší“

* Opisthokonta: houby, mnohobuněční
živočichové, někteří „prvoci“

Archaea

Amoebozoa: měňavky, hlenky, řada
„bičíkovců“ (pohyb hlavně bičíky)
Rhizaria: „bičíkovci“ a kořenonožci (pohyb
hlavně panožkami)
Excavata: většinou „bičíkovci“ (např.
trypanozomy) a někteří kořenonožci

* Archaeplastida: pravé rostliny, zelené
řasy, ruduchy a glaukofytní řasy

* Chromalveolata: „prvoci“ (např. nálevníci),
- Unikonta
- Bikonta

rozsivky, hnědé řasy a „plísně“

* - linie kde vznikly mnohobuněčné formy

Fylogeneze eukaryot – možné varianty
• záleží na pozici kořene, místa kde evoluce celé skupiny začala
Opisthokonta
Amoebozoa

Unikonta
(Pananimalia) –
původně jeden bičík

Rhizaria
Excavata
Archaeplastida
Chromalveolata

Bikonta –
původně dva bičíky

Průběh fylogeneze eukaryot
• Eukaryota jsou monofylum - všechny živočišné a rostlinné
organismy lze redukovat na jediný prvotní druh (společný
předek)
• jednobuněční eukaryonti netvoří monofyletickou skupinu, i
když jsou si podobní svou jednobuněčností či chyběním
buněčné somatické diferenciace
• v minulosti představa lineární fylogeneze, představa fylogeneze
jako žebříku pokroku - byla doba, kdy vznikly dnešní formy
jednobuněčných organizmů, z nich posléze bezobratlí, kteří
připravili půdu pro obratlovce
• dnešní organismy jsou výsledky evoluce, která má podobu
košatého stromu a my vidíme jen koncové větve (v minulosti
existoval jednobuněčný předek, ze kterého vznikly jak některé dnešní
jednobuněčné formy, tak některé mnohobuněčné)

Evoluce eukaryot
• model náhlé a velká radiace - tzv. kambrická exploze (před
530 miliony let)
• vznik součastných kmenů a tělních plánů - součastná Bilateria
• možná jen artefakt - vznik dostatečně velkých organizmů s
tvrdými schránkami či kostrami nebo časový artefakt (směrem
do přítomnosti fosílií přibývá - vyšší pravděpodobnost
zachování)
• molekulární hodiny - základní molekulární události, jako
oddělení kmenů, proběhly před Kambriem a nebyla to exploze
• patrně tedy šlo spíše jen o explozi fosilního záznamu
• pozn.: představa kambrické exploze na základě 3D fosílií z Burgesských
břidlic v Britské Kolumbii, rozbroušeny zubní vrtačkou doktorandem
Stephana Goulda po tom, co se 80 let válely v muzeu, nález podpořil i
Gouldovu teorii přerušovaných rovnováh: dlouhá období evolučního klidu se
střídají s rychlými evolučními explozemi

Prokaryota jsou parafylum!
• Archaea jsou eukaryotům fylogeneticky bližší
• nejistota kořene – je mezi pravými bakteriemi a zbytkem
organismů nebo někde uvnitř bakterií
• Archaea – možné polyfylum, jen část je blízce příbuzná
eukaryotům
Eubacteria

Archaea
Eukaryota

„Říše“ Amoebozoa
• nejbližší příbuzní „říše“ Opisthokonta
• u bazálních linií opistokont jako Porifera (dravci z
Cladorhizidae), Placozoa a Cnidaria se často objevují
měňavkovité buňky - jejich pseudopodie slouží
k pohybu i příjmu potravy - ? projev fylogenetické
příbuznosti

- Archamoebae
- Mycetozoa
- Lobosea

Conosea

ARCHAMOEBAE - panoženky
• dříve v samostatné říši Archezoa, společně s
Metamonada
• bez mitochondrií - sekundární stav,
nalezeny zbytky genů
• vytváří panožky a bičíky
• žijí volně, většinou ve sladkých vodách
• zástupce: Pelomyxa palustris - měňavka bahenní
bičíky

uroid

Lobosea - lalokonozí

zrnitá polotekutá endoplazma
světlolomná gelovitá
ektoplazma

• charakteristické je vytváření
panožek (pseudopodie) typu
lobopodie - laločnaté panožky
• fce panožek: pohyb a získávání
potravy (fagocytóza, pinocytóza)

vznik panožky a typy pohybu

lalokonozí - systém

- Gymnamoebia - améby
• buňky nahé bez schránek, mohou
vytvářet cysty

- Testaceolobosia - krytenky
• buňky vytváří schránky z organického
materiálu, případně jím slepují drobná
tělíska z vnějšího prostředí, schránka je
většinou druhově specifická

„Krytenky“ – zástupci dvou říší

„Říše“ Amoebozoa
Lobosea: Testaceolobosia
– panožeky typu lobopodie
- laločnaté panožky, buňky
vytváří schránky z
organického materiálu,
případně jím slepují drobná
tělíska z vnějšího prostředí

„Říše“ Rhizaria
Filosea (Euglyphida) – panožky
jsou nitkovité - filopodie
některé druhy si staví schránku

„Říše“ Rhizaria
• morfologicky i ekologicky heterogenní skupina
kořenonožců a některých bičíkovců
• k pohybu většinou slouží panožky typu: filopodie,
retikulopodie a axopodie

- Filosea (Euglyphida)
- Heliozoea
- Foraminifera
- Radiolaria

Cercozoa

„Říše“ Excavata
•
•
•
•

druhově bohatá, heterogenní skupina
volně žijící i parazitičtí
většinou mají 2, 4 a více bičíků
některé skupiny amitochondriální

- Metamonada
- Parabasala
- Euglenozoa
- Percolozoa

„Říše“ Chromalveolata
• zahrnuje zástupce dřívější říše Chromista a monofylum
Alveolata
• vznikly ze společného předka, který získal chloroplasty od
červených řas (sekundární endosymbióza)

- Opalozoa
- Dinozoa
- Apicomplexa
- Ciliophora

Alveolata

„Říše“ Opisthokonta
• jednobuněčná stádia mají jediný, jednoduše stavěný
tlačný bičík na zadním konci
• mitochondie s plochými kristami
• u některých skupin je schopnost syntetizovat kolagen a
využívat glykogen jako hlavní zásobní látku
Fungi
?

několik skupin jednobuněčných
organismů, fylogeneze nejasná
Choanoflagellata
Ministeriida

- Holozoa

Metazoa

„Choanozoa“

fylogeneze

Ministeriida - ministérie
• drobní mořští jednobuněční
• 20 symetricky paprsčitě rozmístěných filopodií - na rozdíl
od trubének nevytváří límeček
• pouze dva druhy rodu Ministeria
• M. vibrans přisedlá k podkladu stvolem - přeměněný
bičík
filopodie

modifikovaný bičík

CHOANOFLAGELLATA - trubénky
• = CHOANOZOA s.str.
• sladkovodní i mořské, volně žijící i přisedlé,
soliterní i koloniální, často s želatinózním
obalem a někdy s jemnými křemičitými nebo
celulózními schránkami
• bičík je obklopený cytoplazmatickým
„límečkem“ = kruhem 15-50 mikrovillů
(tyčinkovité výběžky plazmy) vyztužených
aktinovým cytoskeletem a propojených
vláknitou sítí
• přes mikrovili je pohybem bičíku hnána
voda, zachycení potravy, fagocytóza

trubénky - zástupci

Salpingoeca amphoroideum
- trubénka baňkovitá

přisedlá
soliterní
sladkovodní

Proterospongia haeckeli
- trubénka Haeckelova

koloniální a
mořská; u tohoto
rodu jsou známy
složité vývojové
cykly se střídáním
jedno- a
mnohobuněčných
fází i přisedlých a
pohyblivých

buňky v kolonii bývají propojeny cytoplazmatickými můstky, vnitřek
obsahuje améboidní buňky ve slizovité hmotě - připomíná
jednoduše stavěného živočicha; množí se nepohlavně, některé
přisedlé produkují stádia s tlačným bičíkem - ty se nemohou dělit
(zůstalo to i mnohobuněčným - spermie, neuron)

Počátky živočišné mnohobuněčnosti
• většina analýz ukazuje vyšší příbuznost prvoků skupiny
„Choanozoa“ k živočichům než k houbám (Fungi)
• pravděpodobně i předkové Holozoa byli podobnější
houbám (? buněčné stěny)
• ztráta houbovitosti byla spojena s aktivním lapáním
potravy pomocí filopodií (viz Ministeriida)
• trubénky už mají většinu genů zodpovědných za syntézu
molekul podílejících se na adhezi sousedních buněk v
tkáních a mezibuněčné komunikaci - shodně s Metazoa,
jiná eukaryota i mnohobuněčná je nemají!
• = výbava pro mnohobuněčnost už asi byla „vynalezena
dříve“ a jen dodatečně použita (trubénkám může sloučit při
komunikaci s prostředím a při spojování buněk v koloniích)

• vznik: postupnou modifikací kolonií těchto prvoků

Znaky mnohobuněčných živočichů = Metazoa, I
1. mnohobuněčné tělo složené z diploidních buněk
2. tělo není kolonie - u kolonie nejsou buňky navzájem
propojené, nepředávají si živiny, všechny musí občas
samostatně přijímat potravu
3. buňky mají vlastnosti účastnící se vzájemného
rozpoznávání, jejich adheze, komunikace a udržování
tvaru těla i jednotlivých orgánů
4. povrchové buňky nejsou odděleny mezibuněčnou hmotou
a tvoří tedy kontinuální tkáň
5. mimobuněčná hmota má dvě vrstvy: a) povrchovou komunikace s vnějším
prostředím a ochrana,
b) vnitřní - obsahuje
buňky pojiv a tvoří
tzv. bazální laminu
povrchových buněk

Znaky mnohobuněčných živočichů = Metazoa, II
6. tkáně mnohobuněčných jsou v zásadě dvojího typu:
pojivové a výstelkové (epitely)
- pojivové tkáně jsou volně organizovatelné s jednotlivými
buňkami zanořenými do mimobuněčné hmoty
- epitely jsou vrstvy buněk sedících na bazální lamině a s
výrazně odlišnou apikální stranou a různými typy
mezibuněčných spojů
7. buňky tkání jsou obrvené, původně jednobičíkaté (bičíky
mají i zde jednotnou stavu jako u všech eukaryot)

8. mitochondrie se liší od ostatních eukaryot, zejména
malým genomem
9. meióza (vznik haploidních buněk) je omezena pouze na
vznik gamet (v haploidní fázi se prakticky nic neděje)

Znaky mnohobuněčných živočichů = Metazoa, III
10. průběh vzniku vajíčka i spermie je totožný - z jedné
diploidní mateřské buňka vznikají 4 haploidní, u vajíček
však 3 z nich (pólocyty) záhy zanikají (energetická náročnost)
11. - spermie se specifickou strukturou
- vajíčko naplněné
zásobními látkami je
schopno rychlého
rýhování na stovky
buněk bez nutného
růstu a syntézy bílkovin
- rychlý vznik složitého
embrya a počáteční
diferenciace jeho buněk
12. na rýhování navazuje gastrulace = migrace celých
buněčných populací do specifických oblastí embrya

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze

?

Demospongia

Calcispongia
Ctenophora
?

Placozoa
Cnidaria

- Eumetazoa

Bilateria (+ Myxozoa)

dřívější Radiata či Diploblastica

Choanoflagellata

„Porifera“

Hexactinellida

„Porifera“ - houbovci

• jedná se pravděpodobně o 2-4 samostatné vývojové linie,
tradičně spojované do jednoho kmenu (parafyletický taxon)
• spojuje je v dospělosti podobná tělní morfologie
• nepohybliví a přisedlí, většinou koloniální
• většinou mořští (5 000 spp.), sladkovodních je ca 100 spp.
• chybí: pravé svalové buňky, nervová soustava, exkreční
orgány, oběhový systém, dýchací orgány, nemají ústí ani
řitní otvor, ani trávicí soustavu
• tělo je „složenina“ z opakujících se modulů

Fylogenetické vztahy mezi „Porifera“ a Eumetazoa
• méně integrovaní než ostatní živočichové - schopnost
změny diferenciace buněk (pokud je tělo rozbito, tak buňky
různých typů diferencují na améboidní b. a ty se dokáží
opět „slézt“ v nového jedince)
• mají však již mezibuněčné rozpoznávání a geny řídící
apoptózu (predeterminovaná buněčná smrt) - další
vlastnost spojená se vznikem a udržováním
mnohobuněčnosti
• jejich larvální stádia, jejichž vzniku většinou předchází
„gastrulační“ procesy (vyjma vápenatých), se ostatním
Metazoa podobají mnohem víc než samotní dospělci
• blízkost Calcispongea a Eumetazoa potvrzují i příčně
pruhované kořínky bičíků
• naopak houbovci pravděpodobně nemají žádné Hox geny

Eumetazoa - tělní uspořádání, I
• buňky a tkáně jsou v dospělosti charakteristicky uspořádány
– epitely jsou diferencovány na nejméně dvě odlišné vrstvy:
• ektoderm (pokožka)
• endoderm („střevo“) se zvláštními žláznatými buňkami
bez bičíků
– vznik těchto epitelů je spojen s gastrulací - tedy se
vznikem střeva (zvětšení trávicího povrchu)
– místo, kde se vchlípil endoderm, nazýváme blastopór
(zastarale prvoústa)
• mezi ekto- a endodermem se mohou zachovat zbytky
původní dutiny (blastocoel), kde může vznikat třetí vrstva,
tzv. mezoderm

Eumetazoa - tělní uspořádání, II
•

celková stavba může výsledně být

•

1. diploblastická - tělní stěna tvořena ekto- a endodermem
mezi nimiž je mimobuněčná mezoglea s roztroušenými
mezodermálními buňkami
2. triploblastická - tělní stěna tvořena ekto-, mezo- a
endodermem, s mimobuněčnou hmotou obvykle
omezenou jen na bazální laminy těchto vrstev
obecně platí, že:
– z ektodermu se formuje pokožka (epidermis) a nervová
soustava
výjimek je mnoho
– z endodermu střevo
– z mezodermu především svaly

Eumetazoa - nové typy buněk a tkání
•

vznik smyslových, nervových a svalových buněk

•

souvisí se vznikem speciální chemické a elektrické
komunikace = vznik synapsí
zcela novým typem synapsí jsou tzv. mezerové spoje umožňují difúzi malých molekul a přímý přenos nervových
vzruchů
primitivní nervová soustava je jednoduchá síť bez
zřetelného centra (recentně jen u žahavců)

•

•
•

svalové buňky nejsou nic neobvyklého (viz analogie u
jiných eukaryot) odlišnosti jsou v množství a uspořádání
aktinových a myozinových filamentů

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze
Hexactinellida

Choanoflagellata

Demospongia

Calcispongia
Ctenophora
Placozoa

nejasná báze
Eumetazoa

Cnidaria
- Eumetazoa

Bilateria (+ Myxozoa)

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze
Hexactinellida

Choanoflagellata

Demospongia

Calcispongia
Placozoa
Coelenterata (Ctenophora,
Cnidaria, Myxozoa)
- Eumetazoa

Bilateria

Placozoa - vločkovci
• tělo je ploché (vločkovité), asymetrické a
proměnlivého tvaru
• nejjednodušší neparazitičtí živočichové, chybí svalové i
nervové tkáně i další orgány
• jediný druh Trichoplax adhaerens - vločkovec přilnavý,
velikost do 2-3 mm, teplá moře asi celého světa
• znám od 19. století jako larva žahavce - první nálezy v akváriích, až v
70. letech 20. století - samostatný kmen
bičíkaté a tukové buňky
- dorzální epitel
syncytiální mezenchym z
vláknitých b. schopných
kontrakce

• potravou jsou rozsivky

bičíkaté a žláznaté buňky - trávicí epitel

Myxozoa - rybomorky
• parazitickým způsobem života
silně pozměněná Metazoa
• již v roce 1825 u síhů z
Ženevského jezera - tedy mnohem dříve než nejznámější
parazitičtí prvoci (Plasmodium a Trypanosoma)
• považováni za prvoky a od doby zavedení elektronové
mikroskopie prodělala jejich klasifikace mnohé změny
• ? silně zjednodušení parazitičtí žahavci (ultrastruktura
pólových váčků) nebo bližší k Bilateria – Hox geny
• druhově početná skupina s 1900 (někdy až 12000 spp.)
• mají velmi složitý vývoj, střídá se jeden rybí mezihostitel a
definitivní hostitel: kroužkovec nebo mechovka
plotice s boulemi (velká
plazmodia) způsobenými silnou
infekcí druhem r. Myxobolus

Základní znaky skupiny Bilateria (= Triploblastica)
•
•
•
•
•

jasná předozadní osa těla (rozvoj Hox genů)
vyhraněná dorsoventrální (hřbeto-břišní) asymetrie
zrcadlově dvojstranná symetrie
přítomnost nervové soustavy s nervovými uzlinami
třetí „zárodečný list“ - mezoderm

Dvě odlišné před-fylogenetické teorie
1. Acoelomata-Pseudocoelomata-Coelomata - založená na
typu tělní dutiny; na počátku tvor bez dutin, pak dutina
obklopená ekto- a endodermem, nakonec dutina célomová
2. Protostomia-Deuterostomia - založená na ontogenetickém
vztahu ústního a řitního otvoru k embryonálnímu blastopóru;
na počátku tvor s tělními dutinami, jejich ztráta je druhotná;
- lépe odráží výsledek fylogeneze, průběh byl však jiný

Acoelomata-PseudocoelomataCoelomata
• starší, neodpovídá fylogenezi
Acoelomata

peritoneum

Pseudocoelomata

Coelomata

endoderm
střevo
mezenterium

ektoderm
základy
vnitřních
orgánů
mezoderm

Evoluční novinky skupiny Eubilateria, I
•
•

od předešlých se liší celkovou tělesnou komplexností
„aceloidní“ předek měl jednoduchou anatomii i ontogenezi
- všechny zvláštnosti vyšších bilaterií jsou pravděpodobně
evoluční novinky
1. průchozí trávicí soustava (slepá TS ploštěnců je
pravděpodobně druhotný stav)

2. vznik mezodermu (čtyři základní způsoby, liší se u prvo- a
druhoústých)

3. vznik svalů (hladké a příčně pruhované)
4. vznik druhotné tělní dutiny (= célom) lemované
mezodermálními tkáněmi (vznik různými způsoby, různé
výsledky - globální homologie neplatí, proto absence célomu může
být primární i sekundární)

5. klasické célomy (tj. oddělující vrstvu podkožní a útrobní
svaloviny) fungují hlavně jako hydrostatická kostra

Evoluční novinky skupiny Eubilateria, II
6.
1. speciální orgány pro transport tekutin: célomové nebo
cévní (spojeny se zvětšením tělních rozměrů, proto chybí
u mikroskopických zástupců a larev)
7.
2. vylučovací orgány - nefridie:
• a) protonefridia (ektodermální a uzavřená, jen u
prvoústých a larev)
• b) metanefridia (mezodermální a otevřená do
célomových dutin - célomová tekutina je už primární
moč filtrovaná z cév přes spec. buňky = podocyty; u
prvoústých metanefridia často slouží i jako
gonodukty, u druhoústých je celý systém redukován
a sdružen do složitých vylučovacích orgánů, zatímco
pohlavní žlázy mají samostatné vývody)

Eubilateria - nefridie

protonefridium
plaménková buňka

metanefridium

polopropustná
(semipermeabilní)
membrána

podocyt
céva

bičík (plamének)
kanálková b.

metanefridium

pórová b.

célom

obrvená nálevka
metanefridia

Evoluční novinky skupiny Eubilateria, III
8.
1. převažující multiciliátní obrvené epitely
9.
2. nervová soustava je většinou tvořena mozkem a
podélnou nervovou páskou či trubicí, larvy mají apikální
orgán
10.
3. typ rýhování (každý „kmen“ má většinou své vlastní,
zcela unikátní), obecně jsou tři typy: radiální (žahavci),
bilaterální (většina druhoústých), spirální (ploštěnci, měkkýši,
kroužkovci, pásnice, mechovci a dal.)

11.
4. specifické primární larvy, jejichž obrvené (= ciliární)
pásy sloužící k pohybu a příjmu potravy
dva základní typy:
- trochoforový (u prvoústých)
- dipleurulový (u druhoústých)

Eubilateria - larvy

trochoforová larva

dipleurulová larva

apikální orgán
prototroch

metatroch
ústa

telotroch

řiť
protiproudový ciliární pás - jediný pás bičíků,
který svými pohyby střídavě vytváří proud vody a
cedí potravu, směr pohybu dokáže měnit
poproudový ciliární pás - dva pruhy složených
bičíků mají opačný směr pohybu a ženou potravu
mezi sebe na krátké bičíky a ty ji dopravují k ústům

Protostomia-Deuterostomia
• lépe odráží výsledek fylogeneze, průběh byl však jiný
(druhoústí se nevyvinuli z prvoústých)

Protostomia

Deuterostomia

prvoústí

druhoústí

fylogeneze

Bilateria (= Triploblastica)
- nepochybné monofylum
Acoelomorpha
Myxozoa

Deuterostomia
Chaetognatha
Ecdysozoa
?

Myzostomida

- Eubilateria
- Protostomia

Lophotrochozoa

ACOELOMORPHA - praploštěnci
• bazální postavení v rámci Bilateria, oddělují se ještě před
vznikem prvo- a druhoústých (dříve řazeni mezi ploštěnce),

•
•
•
•

dvě linie - možná samostatné
absence mezodermálních tkání, redukce mimobuněčné
hmoty a primitivní duetové rýhování vajíček
nemají: pravé nervové uzliny, řitní otvor, protonefridia
malé mořské druhy, hermafroditi, přímý vývoj
druhově početnější a známější Acoela (bezstřevky) vynikají
absencí žláznatých buněk v trávicí dutině
trávící syncytium
- nahrazeny syncytiem
endodermálních buněk
(tzv. trávicí bublina)
Convoluta convoluta bezstřevka zelená, 1 cm,
Středozemní moře, v těle
symbiotické zelené řasy

Protostomia (prvoústí) základní znaky
• osud blastopóru: postupně se protahuje v podélnou
štěrbinu a posléze uprostřed uzavírá a tím se dělí na ústní
a řitní otvor (nestává se jen ústním otvorem; u druhoústých se stává
řitním otvorem a ústní otvor se nově prolamuje na dně archentera)

• stavba a umístění nervové soustavy
• velmi rozmanitá skupina, takže mnoho dalších znaků jsou
spíše evoluční trendy (např. trochoforová larva, spirální rýhování)

Lophotrochozoa (= Spiralia)
•

velmi rozmanitá skupina, monofylie není zcela jistá

Chaetognatha - ploutvenky
• mořští, planktonní i bentičtí, okolo 100 druhů
• protáhlé tělo zahrnuje tři části: hlavu, trup a ocasní
oddíl; dorůstá délky 0,5-10 cm
• po stranách a na konci těla jsou horizontální
ploutvičky vyztužené chitinovými paprsky, na hlavě
chitinový lapací aparát - živí se dravě
• TS: trubicovitá s řití, NS: dorzálně umístěný mozek,
CS: slabě vytvořena, VS: chybí, hermafroditi s
larválním stádiem
• nejnověji - sesterská skupina ostatních prvoústých
(vysvětlení mozaiky znaků Deuterostomia,
Gnathifera a Ecdysozoa)

fylogeneze

Lophotrochozoa
Ectoprocta

Ecdysozoa

Gastrotricha
Platyhelminthes
Kamptozoa
Gnathifera
Nemertea, Sipunculida,
Annelida

- Platyzoa

Mollusca, Brachiozoa

Gastrotricha

Catenulida
Macrostomorpha
Polycladida

Neoophora s.str.
Monogenea

- Rhabditophora

Cestoda

- Neoophora s.lat.

Trematoda

- Neodermata

„Turbellaria“

Platyhelminthes

fylogeneze

fylogeneze

Kamptozoa + Gnathifera
Entoprocta
Gastrotricha +
Platyhelminthes

Cycliophora
Gnathostomulida

Monogononta
Bdelloida

- Kamptozoa

Seisonida

- Gnathifera
- Syndermata

Acanthocephala

„Rotifera“

Micrognathozoa

Entoprocta (= Kamptozoa s.str.) - mechovnatci
• převážně mořští, většinou koloniální, přisedlí, do 1 mm
• na horním pólu těla je věnec chapadélek s řasinkovým
epitelem pro vychytávání a posouvání potravy k ústům
• TS: ve tvaru “U“ s ústy a řití vedle sebe na věnci chapadélek
• célom není vytvořen, mezi tkáněmi je systém cévních dutin
• množí se nepohlavně pučením a
pohlavně za vzniku planktonní larvy ústa
anus
• celkově známo cca 100 druhů
• pozn.: morfologicky velmi podobní
mechovcům (Ectoprocta), ale
fylogeneticky patří mezi Platyzoa

Cycliophora - vířníkovci
(= Cycliophorida)

• zařazení není zcela jasné
• první zástupce - Symbion pandora byl objeven v
roce 1995 v Sev. moři, další druh je ze S. Ameriky
• jsou to epikomenzálové přisedlí na ústních
ústa s věncem brv
orgánech humrů, tělo je lahvicovité a
dorůstá max. 0,35 mm
trpasličí
• kolem úst mají věnec brv na filtrování
řiť
samec
potravy, opačný konec těla nese adhezivní
disk k uchycení na hostiteli
• mají necélomovou tělní dutinu
• NS: dobře vyvinutou s mozkem a zauzlinami
• TS: je ve tvaru písmene U, řiť u úst
TS
• potravní (nepohlavní) stádia produkují
vnitřním pučením nové potravní jedince
uvnitř pučící
• velmi složitý vývoj, kde se střídají pohlavní jedinec již s ústy
adhezivní disk
a nepohlavní stádia a dva typy larev

Gnathostomulida - čelistovky
• štíhlé tělo dorůstá 0,3-3,5 mm, rozšířená
příď i zúžená záď jsou opatřeny hmatovými
brvami
• kožní řasinkový epitel je tvořen
jednobičíkatými buňkami
• TS: končí slepě, hltan se dvěma
hákovitými kutikulárními čelistmi
• hermafroditi s přímým vývojem
• obyvatelé písčitých mořských mělčin,
okolo 80 druhů

ovarium

testes

samčí
vývod

Gnathostomula paradoxa

Micrognathozoa - oknozubky
• jediný zástupce Limnognathia maerski byl
objeven v r. 1994 a popsán v r. 2000! z
chladného pramene na ostrově Disko u
západního Grónska
• dorůstají délky 0,105-0,152 mm, (proto Micrognathozoa, nikoliv Micrognatho-zoa - čelist je
nápadně velká)
• tělo je kryto hřbetními a postranními destičkami
= pokožka vyztužená vnitrobuněčným skeletem

vajíčka

Známé nálezy Limnognathia maerski
ostrov Disko a ostrovy Crozet
http://www.zmuc.dk/InverWeb
/Dyr/Limnognathia/Finding_U
K.htm

Locus typicus

Nemertea + Pulvinifera
Nemertea
Sipuncula

Mollusca +
Brachiozoa

Aciculata
Aphanoneura
Clitellata
Scolecida

?

Echiurida

- Pulvinifera

Pogonophora

- Annelida

Canalipalpata

fylogeneze

tradiční „Polychaeta“ - mnohoštětinatci
• fylogeneticky neexistující seskupení
• po stranách článků párovitá parapodia
(svazečky štětin a podpůrné aciculy,
smyslové výrůstky = cirri a často žábry)
• gonochoristé a naprostá většina v moři

dělení podle způsobu života na Errantia (bloudivce) a Sedentaria
(sedivce) neodráží žádné fylogenetické vztahy

Pogonophora - pogonofory (bradatice)
• mořští kroužkovci, v hloubkách x set až tisíc
metrů, v oblastech s vysokými koncentracemi
sirných sloučenin a metanu
• dlouhé tenké tělo v chitinoproteinových rourkách
• 3 tělní oddíly, přední = prostomium + peristomium nese
mnoho chapadel (peristomiální palpy - dýchací fce), druhý
= první trupový článek - extrémně prodloužený, třetí
(opistosoma) = ostatní segmenty + pygidium
• CS: uzavřená se srdcem, VS a NS - typický kroužkovec
• TS: pouze u larev (obrvené), v dospělosti je na jejím místě
trofozom = endodermální buňky naplněné
edosymbiotickými, většinou chemoautotrofními bakteriemi
• známo okolo 90 druhů, další jsou popisovány

pogonofory - diverzita

Osedax - kostižerky
• objeveny roku 2004, doposud 5 druhů
• nesegmentované samice v jejichž rourkách
žijí po stovkách miniaturní samečci (0,2 mm)
• samice postrádají střevo i trofozom, ale v zadní
části je pokožkový vak naplněný symbiotickými bakteriemi
• symbionti jsou úplně jiní než u jiných skupin, jsou
heterotrofní - energii získávají degradací tuků
• kostižerky osidlují kostry uhynulých velryb!
Osedax frankpressi
pobřeží Kalifornie,
samice do 5 cm

kostra velryby na
mořském dně

„vodní Oligochaeta“
Naididae, Phreodrilidae,
Propappidae, Haplotaxidae

? (Hrabeiella)

Enchytraeidae
Crassiclitellata
Lumbriculidae
Acanthobdella
Hirudinida

- Hirudinomorpha

Branchiobdellida

„Oligochaeta“

Clitellata

fylogeneze

fylogeneze

Mollusca + Brachiozoa
Mollusca
Annelida + …

Phoronida

Linguliformea

- Brachiozoa

Rhynchoneliformea

„Brachiopoda“

Craniiformea

měkkýši - fylogeneze

měkkýši jsou druhým
druhově nejpočetnějším
živočišným kmenem (po
členovcích)
v současnosti je známo více
než 100 000 recentních (80
% tvoří plži) a 35 000
fosilních druhů
fosilní známí už od kambria,
často stratigraficky velmi
významní

fylogeneze

Bilateria (= Triploblastica)
Acoelomorpha
Myxozoa

Deuterostomia
Chaetognatha
Ecdysozoa
?

Myzostomida

- Eubilateria
- Protostomia

Lophotrochozoa

Myzostomida - lilijicovci
• výlučně mořská skupina; považováni za
motolice, pak dlouho řazeni mezi kroužkovce,

dnešní stav: více příbuzní ploštěncům
• jsou epikomenzálové a ekto- i endoparazité hvězdic, hadic a
nejčastěji lilijic, známo 150 druhů řazených do 7 čeledí
• velikost zploštělého a oválného těla vzácně překračuje 5 mm
• na spodní straně 5 párů parapodií s háčky - pohyb
vlastní jedinec ukrytý v cystě

ústní přísavka

Ecdysozoa - vymezení
• významným objevem molekulární fylogenetiky je zjištění
příbuznosti členovců (a jejich příbuzných) s většinou
bývalých „hlístů - Nemathelminthes “ zvaných Cycloneuralia
• dříve byli členovci řazeni s kroužkovci do jedné skupiny
zvané Articulata, „hlístům“ zcela nepříbuzné
• hlavní synapomorfií je složitě stavěná kutikula s několika
vrstvami (epi-, exo- a endokutikulou)
vrstvy kutikuly
• tato kutikula je svlékána a nahrazována
novou a to nejméně jednou (u strunovců)
• absence pohybových bičíků, pouze v
modifikované formě jsou přítomny ve
smyslových orgánech, kde jsou překryté
kutikulou (přitom kutikula a pohybové bičíky se
nevylučují - viz situace u břichobrvek)

epidermis

Ecdysozoa - vymezení
• základním pohybovým aparátem se staly svaly upínající se
na kutikulu (možná proto svlékání)
• nikde nejsou skutečné primární larvy (typu trochofora),
nanejvýš odlišná a specializovaná juvenilní stádia
• vývoj je tedy více či méně přímý (přerušován svlékáním kutikuly)
• základem nervové soustavy je mozek tvořící prstenec kolem
trávicí trubice (perforovaný hltanem)
• obvykle koncový ústní otvor (jinde vzácný jev)
• většina nemá célom, ale kompaktní
mixocel (splynutí schizocelních célomových
váčků a hemocelu) ohraničený
mimobuněčnou hmotou
• unikátní imunologie nervové soustavy
svaly

Priapula
Loricifera

Lophotrochozoa

Kinorhyncha

Nematomorpha
Nematoda

- Scalidophora
- Nematoida
- Panarthropoda

Onychophora
Tardigrada
Arthropoda

„Cycloneuralia“

Ecdysozoa

fylogeneze

Ecdysozoa - diverzita

Scalidophora - chobotovci
(= Cephalorhyncha )
• mořští bentičtí živočichové, okolo 300 spp.
• tělo je bilaterálně symetrické, kryté chitinovou
kutikulou, která se při růstu svléká
• tělo děleno na: 1) vysouvatelný radiálně
symetrický chobotek (introvert - primární orgán
pohybu), pokrytý dutými výrůstky (= skalidy); 2)
krátký „krk“ a 3) vlastní trup
• TS: trubicovitá s koncovými ústy na introvertu, NS:
prstencovité ganglium hned za ústy a ventrální nervový
provazec, VS: pár velkých protonefrídií, DS: povrchem těla
(hemoerytrin), svalovina okružní a podélná
• gonochoristé, nepřímý vývoj přes larvu - svlékání a
proměna
• nejčastěji detritofágové, větší druhy jsou dravé

chobotovci - diverzita

Kinorhyncha - rypečky
• drobné tělo do 1 mm, kryté
kutikulárními destičkami a osténky,
trup dělen na 11 segmentů
• živí se bakteriemi a detritem v písku
• okolo 150 druhů, r. Echinoderes

introvert
střevo
testes

nephridium

Priapula - hlavatci
• na zádi mají nezatažitelné žaberní
přívěsky, dorůstají délky od 0,5 do 30 cm
• predátoři kroužkovců i filtrátoři
(chapadélka na přídi)
• 18 druhů obývajících pobřežní zónu
chladných moří

Priapulus bicaudatus

chobotovci - diverzita

Loricifera - korzetky
• mikroskopičtí (0,3 mm), objeveni teprve 1983 v písčitých
sedimentech mořských pláží (intersticiální psamální fauna)
• tělo pokryto destičkami, které vytváří chitinový krunýř (lorika),
hlava otrněná s introvertem
• výrazný pohlavní dimorfismus, vývoj přes tzv. Higginsovu larvu
• dospělci nasávají tkáně jiných organismů, známo 100 druhů
ústa
skalidy

♂

♀
hltan

introvert
ganglium
oocyty

střevo
anus

pata

testes
protonefridia
lorika

vejcovod

Nanaloricus
mysticus

Pycnogonida
Xiphosura

Tardigrada

Arachnida
Chilopoda
Symphyla
Diplopoda
- Euchelicerata

Pauropoda

- Mandibulata
- Myriapoda

Pancrustacea

„Cheliceriformes“

Arthropoda

fylogeneze

Stonožkovci - fylogenetické postavení
• v minulosti spojovány s Hexapoda do skupiny vzdušnicovci
(Tracheata) - vzdušnice jsou i u pavoukovců a ani další
znaky nejsou dnes příliš přesvědčivé
• synapomorfie stonožkovců:
– úplné zmizení jednoduchých oček
– postranní oči složené většinou
z nevelkého počtu více či méně
izolovaných oček
– stavba kutikulárního skeletu hlavy
– stavba kusadel a jejich svaloviny
– Tömösváriho orgán - párový
chemoreceptor na hlavě
(možná receptor humidity)
nedávný pohled na fylogenezi členovců

Pancrustacea

fylogeneze

Pentastomida
Branchiura
Branchiopoda

Myriapoda

Copepoda
Mystacocarida
Remipedia
Cephalocarida
Ostracoda
Tantulocarida
Cirripedia
Hexapoda

„Crustacea“

Malacostraca

Hexapoda - šestinozí
• několik možných (?) sesterských skupin z „korýšů“
• hlavním znakem je rozdělení trupu na 3 čl. hrudní (thorax)
a 11 čl. zadečkových (abdomen) - u recentních skupin je v
dospělosti 6-11 článků; (poz.: to čemu se u šestinohých říká
„abdomen“, neodpovídá abdomenu korýšů)

• hruď nese 3 páry končetin sloužících k pohybu
• ostatní trupové končetiny neslouží k pohybu, jsou většinou
silně redukované nebo pozměněné k jiným funkcím
• šestinozí představují hmyz v širším slova smyslu (sensu
lato), přesně je název hmyz = Insecta (v užším slova
smyslu = sensu stricto) vymezen pouze pro Ectognatha
(jevnočelistní)

Archaeognatha

?

Zygentoma

„Thysanura“

Hexapoda

fylogeneze

Pterygota

Protura
Campodeina

- Ectognatha
Japygina
- Diplura

„Entognatha“

Collembola

Deuterostomia (druhoústí): základní znaky
• blastopór se mění v řitní otvor a ústní otvor vzniká nezávisle
na dně archentera (u strunatců se i řitní otvor prolamuje nezávisle na
blastopóru)

• archimerie = rozdělení těla a célomu do tří oddílů:
protosoma s protocelem, mezosoma s mezocelem a
metasoma s metacelem (zvláště u strunatců zcela pozměněno)
• planktonní primární larvy typu dipleurula s protiproudovým
sběracím systémem
• rýhování začíná jako pravolevé (bilaterální), nikdy není
spirální jako u mnoha prvoústých
• nemají protonefridia, metanefridia jsou nepodobná těm u
prvoústých, VS u Ambulacraria tvoří tzv. axiální orgán ultrafiltrace primární moči ze srdeční cévy
• pohlavní žlázy mají vlastní gonodukty (teprve u čelistnatých
obratlovců vývody vylučovacích a pohlavních orgánů druhotně splývají)

Deuterostomia

fylogeneze

Xenoturbellida
Enteropneusta

Xenambulacraria
Pterobranchia
Crinoida
Asteroida
Ophiuroida
Echinoida
- Ambulacraria

Holothuroida

- Hemichordata
- Echinodermata

Chordata

Xenoturbellida mlžojedi (pamlži)
• Xeno-turbella = cizí (divná)
ploštěnka; dva druhy, (první
Xenoturbella bocki popsána 1949
jako nový řád „ploštěnek“ z Acoelomorpha - bezstřevky)

• tělo je váčkovité do 3 cm, multiciliátní pokožka, nápadná
příčná rýha s límečkem obrvených buněk slouží k pohybu
• TS: slepá s ústy uprostřed břišní strany; NS: síťovitá +
přední statocysta; VS, DS a PS chybí (hermafroditi pohlavní buňky vznikají v řídké tkáni tělní stěny)
• severní Atlantik v hloubkách
40-100 m, bentický dravec
- požírá mlže oříškovky
statocysta

ústa

obrvená
rýha

