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Opakovanie



Rozdelenie 
mnohobunkovcov
• Podľa stavby a súmernosti

• Lúčovito súmerné

( radiálne symetrické)

• Ektoderm a endoderm

Oddelenie

Dvojlistovce

(Diblastica)

• Dvojstranne súmerné

( bilaterálne symetrické)

• Ektoderm, endoderm, mezoderm

Oddelenie

Trojlistovce

( Triblastica)



Trojlistovce( Triblastica)
• Telo tvorené troma zárodočnými vrstvami( ektoderm, 

endoderm, mezoderm)- u najprimitívnejších druhov namiesto 
mezodermu mezenchým(rôsolovité tkanivo)

Bilaterálne súmerné( dvojstranne)- Dvojstranovce (Bilateralia)

Telom možno preložiť iba jednu rovinu súmernosti

• telo rozdelené: 

1. na prednú( hlavovú) a zadnú( análnu) časť

2. na chrbtovú( dorzálnu) a brušnú( ventrálnu) časť



Bilateralia

•Ústny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu

•Vznik análneho otvoru druhotne

Prvoústovce ( Protostomia)

•análny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu

•Vznik ústneho otvoru druhotne

Druhoústovce ( Deuterostomia)



Druhoústovce ( Deuterostomia)
• Z prvoúst vznikol análny otvor, ústa vznikli druhotne

• NS- na chrbtovej ( rúrková, postupná diferenciácia na centrálnu a periférnu, bez 
ganglií)

• OS- na brušnej strane ( uzavretá)

• TS- endodermálny pôvod ( iba ústny a análny ektodermálneho)

• DS- pľúca, žiabre, črevné dýchanie žiabrovými štrbinami- endodermálny pôvod

• Endoskelet mezodermálneho pôvodu 

• Célom dobre vyvinutý u všetkých kmeňov( vznik vyliačením čreva)

• Pokožka viacvrstvová

• Najzložitejšia organizácia tela

• Vývin z lúčovito súmerných predkov( pravdepodobne Rebrovky)



Systém Druhoústovcov

Vývojová vetva

Druhoústovce

Kmeň: 
Ostnatokožce

Kmeň: 
Chordáty

Podkmeň: 
Plášťovce

Podkmeň: 
Kopijovce

Podkmeň: 
Stavovce



Chordáty



Pôvod Chordátov
• Zatiaľ nejasný

• Priamy predchodcovia neznámy

• Izolovaná skupina živočíchov

• Bližšie príbuzenstvo- druhoústovce( polochordáty a 
ostnatokožce)

• Vznik pred 500 miliónmi rokov

• Charakteristický znak- prítomnosť chordy



Chrbtová struna ( chorda dorsalis)
• vnútorná osová kostra

• endodermálneho pôvodu

• pevná, no ohybná a pružná

• Povrazec buniek prechádzajúci chrbticovou časťou tela

• vznikla vychlípením chrbtovej strany tráviacej rúry

1. Fylogeneticky staršie- iba počas larválneho štádia alebo celý život

2. Fylogeneticky najpokročilejšie - v rannej fáze ontogenézy, neskôr 
nahradená chrbticou so stavcami, chrupkovou/ kostennou





Rozdelenie

Podkmeň: 

Plášťovce

Podkmeň: 

Kopijovce

Podkmeň: 

Stavovce

Opora tela iba chorda Okrem chordy aj 

chrbtica zo stavcov



Podkmeň: Plášťovce ( Tunicata)
Povrch tela- pokožka produkuje plášť( tuniku) z tunicínu ( 
polysacharid)

OS- otvorená ( niektoré druhy bez OS)

VS- bez orgánov, pomocou nefrocytov- bunky v okolí čreva

RS- hermafroditi, nepriamy vývin s larvárnou periódou



Triedy Plášťovcov

1.Ascídie 2.Salpy 3.Vršovky



Trieda: Ascídie ( Ascidiacea) 
• Prisadnutý spôsob života

• Nepriamy vývin: 

Vajíčko → žubrienkovité larvy( s chordou, voľne 
plávajúce)→ dospelec( chorda zaniká)

RS- hermafrodity, tvorba jednopohlavných kolónií, väčšina sa 
rozmnožuje aj nepohlavne

Vysoká regeneračná schopnosť



• DS- žiabrový vak

• TS

1. endostyl( pozdľžna ryha na brušnej 
strane hltana so žľaznatými a  bičíkatými
bunkami)

2. spôsob získavanie potravy- filtrovanie 
vody

3. pažerák, žalúdok, črevo

OS- otvorená

NS- mozgové ganglium a periférne vlákna





Trieda: Salpy( Thaliacea)
• Tvoria súčasť planktónu ( až do 

hľbky 5000m, v teplých 
vodách)

• Rôsolovitá tunika

• Zložitá ontogenéza( striedanie 
periód a fáz, pohlavných a 
nepohlavných generácií)



• Chorda iba počas larvárnych štádií

TS- prijímací otvor-hltanová dutina-pažerák-žalúdok-črevo-
kloaková dutina

NS- redukovaná na mozgové ganglium s periférnymi vláknami



Trieda: Vršovky (Copelata)
• Vo všetkých moriach pri povrchu

• V dospelosti žijúce samotársky v 
rôsolovitých schránkach

• Schránka so sieťkou na 
zachytávanie potravy

• RS- pohlavne

• Vývin: žubrienkovité larvy

• Chorda aj v dospelosti





Podkmeň: Kopijovce (Cephalochordata)
• Mimoriadne tenké telo po bokoch 

sploštené

• Vzhľad malých priehľadných rybiek

• Žijúce zahrabané na morskom dne

• Bez očí a čeľustí

• 2 plutvové lemy

• Opora tela chorda tiahnúca sa celým 
telom

• Bočný párový sval tvorí 60 myomér
(segmentov)



• TS

1. ústna dutina- hltan-pažerák-črevo-análny otvor

2. Endostyl

3. Bez žalúdka

4. Na začiatku čreva- črevový výbežok( funkcia pankreasu)

5. Potrava filtrovaním vody

• DS- žiabrové štrbiny, okoložiabrový priestor tvorí 2/3 tela

• NS- miecha, mozgová komora, 2 páry periférnych nervov

• RS- gonochoristi, nepriamy vývin s larvou

• VS- protonefrídie
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