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ÚVOD
Žáby svou vnitřní strukturou a unikátním způsobem lokomoce zaujímají ojedinělé místo
mezi nižšími tetrapody. Jsou bezpochyby nejvíce diverzifikovanou skupinou obojživelníků, což
se projevilo i v rozmanitých způsobech lokomoce. Nejvýzmanějším je saltatorní pohyb –
skákání, ale mimoto se žáby pohybují plaváním, lezením, šplháním a několik málo druhů
dokonce i klouzavým létáním. Pro přežití mnoha druhů je neméně důležitá schopnost zahrabat
se do substrátu. Veškerá tato uzpůsobení byla doprovázena změnou struktury pohybového
aparátu, zejména zadní končetiny.

Tato práce je literární rešerší dosavadních znalostí o morfologii a funkci zadní končetiny
obojživelníků, s důrazem na skupinu žab.
V prvních kapitole shrnuji fylogenezi skupiny Amphibia a proměnu stavby končetiny
v jejím průběhu. Druhá kapitola zobrazuje a srovnává stav studované struktury u recentních
zástupců – žab a ocasatých obojživelníků. Ve třetí kapitole se zabývám ontogenetickým
vývojem zadní končetiny u vybraných zástupců skupiny Anura. Závěrečná čtvrtá kapitola
pojednává o saltatorním pohybu – jeho pravděpodobném původu v linii žab, morfologických
změnách, které ho provázely, a jeho vztahu a možném využití ve vodním prostředí.
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I. FYLOGENETICKÝ ASPEKT
K pochopení výjimečnosti stavby zadní končetiny žab, je nutné srovnání s příbuznými
skupinami. Zde se budu zabývat fylogenezí skupiny obojživelníků se zvláštním důrazem na
zadní končetinu.

1. FYLOGENENEZE SKUPINY
1.1. RYBÍ PŘEDCI OBOJŽIVELNÍKŮ

První obojživelníci se z rybích předků pravděpodobně vyvinuli v období staršího devonu
(410-360 milionů let). Z této doby známe následující skupiny ryb: Placodermi, Chondrichthyes
a Osteichthyes. Obojživelníci se svou vnitřní organizací nejvíce blíží skupině Osteichthyes.
Osteichthyes je poměrně velká skupina a v devonu byli nalezeni zástupci tří jednotek:
Paleoniscoidei, Crossopterygii a Dipnoi. Paleoniscoidei vedou ke skupině Actinopterygii,
dominantních ryb dneška. U zbylých dvou skupin, často shrnovaných do skupiny
Sarcopterygii, není jednoduché rozhodnutí o příbuznosti s tetrapody.
V současné době existují dvě základní hypotézy o nejbližších rybích předcích
obojživelníků. Podle první z nich se nejstarší obojživelníci vyvinuli z dvojdyšných ryb
(Dipnoi). Zastánců této teorie však stále ubývá. Hlavním argumentem proti této teorii, je fakt,
že známé druhy dvojdyšných devonských ryb byly až příliš specializované a nepříliš podobné
hypotetickému proto-tetrapodovi. Alternativní teorie, dnes všeobecně přijímána, pokládá za
předstupeň obojživelníků lalokoploutvé ryby (Crossopterygii), jejichž devonské druhy splňují
zmíněnou podmínku primitivnosti a podobnosti. Tento názor byl prokázán mnoha pracemi,
např. Gregory (1915), Watson (1926), Jarvik (1942), Westoll (1943).
Lalokoploutví se rozdělují na dvě skupiny: Rhipidistia a Actinistia. Rhipidistia jsou známy
pouze z fosilií devonu a karbonu. Všechny formy ukazující blízký vztah k tetrapodům patří
právě do této skupiny. Jejich nejvýznamnějším znakem je přítomnost choan jako důležité
predispozice pro život na souši. Actinistia jsou známí jednak z fosilií od středního devonu do
křídy, ale patří sem i recentní Latimérie chalumnae. Je to velmi konzervativní skupina, která se
od křídy téměř nezměnila. Ale je zřejmé, že předci obojživelníků mezi ně nepatří.
Jak již bylo řečeno, předci tetrapodů patří mezi skupinu Rhipidistia. Nejstarší známí
představitelé této skupiny žili ve spodním devonu a většina dobře známých druhů byla
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současníky ranných tetrapodů svrchního devonu. Přirozeně se rozdělují na dvě linie:
Porolepiformes a Osteolepiformes (Jarvik 1942). Z Porolepiformes vznikli primitivní
obojživelníci blízcí ocasatým a červorů, kdežto Osteolepiformes je blízká předkům žab.
Obojživelníci jsou tedy pravděpodobně difyletičtí.
Důležitou otázkou je samotná příčina výstupu obratlovců na souš. Jedním z vysvětlení je
hypotéza A. S. Romera, který jako impuls bere zvyšující se ariditu prostředí, která nutila ryby
přelézat z jedné vodní nádrže do jiné. Druhou možnou příčinou vzniku obojživelníků je velká
konkurence mezi rybami ve vodě, a tedy výstup na souš za potravou, kde bylo velké množství
volných nik (zastáncem je např. A. L. Panchen).

1.2. PRIMITIVNÍ OBOJŽIVELNÍCI

Na konci období devonu (Famenninan, 360 milionů let) se objevují první skuteční
primitivní obojživelníci, nesoucí důležitý znak - končetinu s prsty. Řadí se do skupiny
Ichthyostegalia (a spolu s karbonskými Temnospondyli tvoří skupinu Labyrinthodontia).
Je ovšem otázkou, zda prsty vznikly primárně u terestrických nebo již u vodních živočichů.
Jak správně zdůraznili Clack a Coates (1995), tato zvířata byla stále vázána na vodu a je tedy
možné, že prsty mohly vzniknout i z jiného důvodu než je nošení váhy při pohybu na souši
(Carroll 2001). Tomuto tvrzení byl mohl odpovídat i nedávný nález prstům podobných struktur
v prsní ploutvi lalokoploutvé ryby (Daeschler a Shubin 1997).
Oproti tomu z embryologických důkazů (např. Schultze a Arsenault 1985) vyplývá, že prsty
nemohou být srovnávány s žádnou známou strukturou obsaženou v párové ploutvi ryb.
Párová končetina lalokoploutvých ryb se skládá ze spojených os nesoucích preaxiální a
někdy i postaxiální elementy. U žijící australské dvojdyšné ryby rodu Neoceratus, axiální a preaxiální elementy vzniknou z jednoho větvícího procesu během vývoje, kdežto postaxiální
elementy se vyvíjejí odděleně kondenzací kostní tkáně. V embryonálních končetinách
tetrapodů komplex femur – tibia - fibula vzniká velmi podobně větvícímu procesu. Proximální
elementy končetin tetrapodů tedy blízce korespondují s párovými ploutvemi Sarcopterygií
(Ahlberg a Milner 1994; Daeschler a Shubin 1995). Nicméně proces tvorby prstů, jako
postaxiálních větví, se u lalokoploutvých ryb nevyskytuje. Prsty jsou tedy novotvarem. (Shubin
a Alberch 1986) a jakékoli prstům podobné struktury u ryb vznikly asi paralelní evolucí.
Původ prstů u raných tetrapodů je pravděpodobně spojen se změnami v expresi Hox genů,
které regulují vývoj tělní osy a končetin (Shubin a kol 1997). Oproti lalokoploutvým se u
tetrapodů se osa stáčí a exprese nejdistálnějšího genu (Hox 13) zabírá větší část podél
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distálního konce končetiny, v místě, kde se tvoří prsty. To může být spojeno s distálním
prodlužováním končetiny a s vytvářením prstů u terestrických obratlovců. (Carroll 2001)

Dříve se soudilo, že pentadaktylní končetina je charakteristickým rysem tetrapodů.
Současné paleontologické objevy však ukazují opak k těmto dlouhotrvajícím pohledům. První
autopodium nebylo pětiprsté, ale polydaktylní (Jarvik 1980; Laurin a kol. 2000). Dokazují to
nálezy tří kompletních končetin devonských tetrapodů, které nesly více prstů: zadní končetina
Ichthyostegy nesla sedm prstů, u Acanthostegy nesla prstů osm a Tulerpeton jich měl šest
(Coates a Clack 1990; Ahlberg a Milner 1994; Lebedev a Coates 1995).
Ztráta nebo porucha vývoje prstů většinou nastává na distálním konci prstového oblouku. U
moderních pentadaktylních forem vznikají další prsty většinou distálně od prvního prstu, na
anteriorním konci končetiny. A tak i u Ichthyostegy a Acanthostegy jsou nejmenší a nejkratší
prsty v sadě blíže anteriornímu konci. Pětiprstost je tedy odvozená ztrátou koncových prstů.
(Ahlberg a Clack 1998)

1.3. TEMNOSPONDYLI

V karbonu a permu dochází k největší dosavadní radiaci obojživelníků. Až na výjimky byli
velmi pokročilí a dobře přizpůsobeni na terestrické prostředí.
Nejpočetnější a nejúspěšnější paleozoickou skupinou byli Temnospondyli. Žili prakticky na
celém světě do mladšího karbonu až do mladší křídy (340-120 milionů let). Měli dobře
vyvinuté končetiny, pánev rozdělenou na tři části (ilium, ischiuma, pubis) a oproti předchozím
formám došlo k další redukci počtu prstů - zadní končetina již byla pentadaktylní (přední měla
dokonce prsty jen čtyři).
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V této velmi diverzifikované skupině se již nacházejí předci moderních obojživelníků –
žáby (Anura) pravděpodobně vznikly z okruhu čeledi Doleserpetontidae nebo Capitosauroidae
(Roček 2002).
Důležitou roli pro vznik žab hrála neotenie a pedomorfóza. Na konci permu došlo ke změně
klimatu a následnému velkému vymírání. Jako adaptace se u mnoha obojživelníků prodloužila
doba hibernace a byli nuceni přezimovat v larválním stádiu. Následkem toho došlo k urychlení
vývoje gonád, a tedy ke schopnosti rozmnožování v dřívějších stádiích ontogeneze. Konečná
stádia předků byla odbourána. Tělesný vývoj žab je tedy zablokován na nižším vývojovém
stupni než u Temnospondylů (Roček 2002, Roček a Rage 2000a).

1.4. PRIMITIVNÍ ŽÁBY

Ve spodním triasu (250 milionů let) se objevuje obojživelník vykazující přímý vztah
k dnešním žábám – Triadobatrachus massinoti. S moderními žábami ho spojuje většina
kosterních znaků (lebka, zkrácený trup), dosud si však zachoval některé znaky po
temnospondylních předcích - zbytek ocasu a nesrostlé kosti předloktí a bérce (viz dále).
Skákavého pohybu ještě schopen nebyl a pohyboval se lezením. Struktura jeho kostry ovšem
ilustruje vztah, ze kterého se saltatorní adaptace postupně vyvinula (Roček a Rage 2000b).
Výskyt Triadobatracha ve vrstvách starých 250 milionů let napovídá, že k rozdělení
vývojových linií žab a ocasatých došlo již během spodního triasu nebo svrchního permu.
Nejstaršího známého zástupce pravých žab, druh Prosalirus bitis, nacházíme ve spodní
juře. Měl již většinu znaků společných s moderními žábami. Struktura kosterních znaků také
naznačuje, že už mohl být schopen skákavého pohybu (Shubin a Jenkins 1995).
Skákavý pohyb, specifický pro žáby, si vyžádal mnoho změn ve stavbě kostry (Roček
2002, Roček a Rage 2000a)
Pro samotný pohyb bylo nejdůležitější spojení kostí předloktí (ulna a radius) a bérce (tibia a
fibula) a prodloužení dvou proximálních kostí tarsu. Další inovací byla redukce počtů
presakrálních obratlů, kterou doprovázel vznik urostylu srůstem obratlů ocasních.
Ilium je anteriorně prodlouženo a upíná se na příčné výběžky sakrálních obratlů. Tato
změna se udála jako kompenzace redukce počtu obratlů, kdy se ilia prodlužovala současně se
zkracováním páteře. Dokladem toho je odklon svalů směrem dozadu (jedním koncem se
upínají na bok těla a druhým na okolí acetabula) a také urostyl se dostal před úroveň acetabula.
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2. STAVBA KONČETINY V KONTEXTU FYLOGENEZE
2.1. CROSSOPTERYGII

Párová ploutev Crossopterygii má masitou bázi, tj. obsahuje svalovou tkáń, ve které je
uložena kostra bazálního oddílu pánve. Můžeme zde snadno rozpoznat podobnost tří
proximálních elementů ploutve s kostmi končetin tetrapodů (Clack 2004), tj. u zadní končetiny
femur (kost stehenní), tibia (kost holenní) a fibula (kost lýtková). Distální část je ještě
mnohočetná, tvoří ji několik řad kostí (radiália), které odpovídají kostem nohy. Jak už jsem se
zmínila výše, otázka homologie prstů a distálních částí končetiny je sporná.
Typickým zástupcem je Eusthenopteron foordi ze skupiny Osteolepiformes, kterého
detailně popsal Jarvik (1980).

2.1.1 Eusthenopteron foordi

Každá polovina pletence pánevního se skládá z pánevní kosti nesoucí tři výběžky
(Jarvik 1964, Andrew a Westoll 1970): (1) dlouhý výběžek směřující dopředu reprezentující
pubickou část kosti, (2) krátký laminární výběžek směřující nahoru, který představuje iliakální
část a (3) posteriorně zahnutý výběžek reprezentující ischiadickou část. Pubická část je na svém
anteriorním konci nedokončená, což naznačuje spojení s chrupavkou. Výběžky se stýkají
v kloubní jamce (acetabulum), které míří posteroventrálně.
Jarvik (1980) rozlišuje na končetině několik mesomer.
První mesomerou pánevní ploutve je femur (kost stehenní). Je krátký a na ventrolaterální
straně vystupuje šikmý hřeben, který míří k předoboční rýze. Distálně se kloubí
s tibií a fibulou. Tibiální paprsek podepírá ventrolaterální okraj ploutve a zahrnuje ekvivalenty
tibie a prehalluxu u tetrapodů.
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Druhá "mesomera" je komplexnější a zahrnuje fibulu a postminimus. Distálně od nich
směřuje paprsek intermedia, který zahrnuje ekvivalenty intermedia a prvního prstu.
Třetí "mesomera" se skládá z oblasti odpovídající fibulare a pátému prstu tetrapodů.
Distálně od ní byly nalezeny pouze dva elementy. Jarvik navrhuje, že tyto elementy
reprezentují druhý a třetí prst a předpokládá existenci dalšího elementu představujícího čtvrtý
prst.

2.2. PRIMITIVNÍ TETRAPODI

Oproti rybím předků, není zadní končetina volně uložena ve svalech, nýbrž je připojena
k páteři. Pánev stále tvoří jediný element, ale jednotlivé části (ilium, ischium, pubis) jsou již
dobře rozpoznatelné. Končetina nese prsty a je většinou polydaktylní. Tarzální elementy nejsou
ještě plně vyvinuté, a proto se distální část končetiny nemohla ohýbat. Končetiny tedy tělo
nenadnášely, nýbrž jen posunovaly po podkladu.
Zaměřím se na tři typické zástupce této skupiny: Acanthostega gunnari, Ichthyostega
stensioei a Tulerpeton curtum.

- 10 -

2.2.1 Acanthostega gunnari

Pravděpodobně ještě žil plně vodním způsobem života, čemuž odpovídá i stavba těla, např.
pádlovitá zadní končetina (Clack 2002).
Pletenec pánevní byl ještě relativně malý (ve srovnání s Ichthyostegou a pozdějšími
karbonskými tetrapody). Tvořil ho jediný element a vybíhaly z něj dva výběžky - krátký tlustý
namířený dopředu a dlouhý štíhlý mířící dozadu. Dorzálnější by se měl připojovat vnitřním
povrchem k páteři, ale není zde žádná ploška pro kloubení se sakrálními žebry. Toto spojení se
asi uskutečňovalo pomocí vazů.
Femur byl relativně štíhlý. Uprostřed jeho délky byl umístěn velký obdélníkovitý adduktor,
který táhl nohu dovnitř a dozadu. Jednalo se o silný sval, ale dle jeho pozice se usuzuje, že byl
používán k plavání.
Tibia a fibula byly zploštělé a po celé délce se nepatrně překrývaly. To umožňovalo dobrý
pohyb při plavání, nikoli však ohyb v „koleni”.
Kotník byl tvořen několika plochých tarzálií, ale bez hlezenního kloubu.
Počet prstů byl pravděpodobně osm. Nejmenší prsty byly umístěny po obou krajích nohy,
tzv. bilaterální polydaktylie.
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2.2.2 Ichthyostega stensioei

Ichthyostega byl první nalezený a popsaný devonský tetrapod (Säve-Söderberg 1932) a
dnes patří mezi nejlépe prozkoumané (např. Jarvik 1980, 1996; Coates a Clack 1990; Clack
2002).
Pánevní kost tvoří jediný element a její hlavní část je tvořena rozsáhlým pubo-ischiadickým
talířem. Na vnější straně je velká kloubní jamka (acetabulum) pro stehenní kost. Acetabulum je
neúplně rozdělené dvěma jazýčkovitými výběžky (anteriorní

a posteriorní),

které

pravděpodobně sloužily jako úpony vazů spojující pánev s křížovou kostí (Jarvik 1996).
Struktura anteriorní strany pubické části naznačuje, že směrem dopředu pokračovala
chrupavkou. Na vnitřní straně iliakální části je zeslabená oblast pro kloubení sakrálních žeber.

Také femur je velmi podobný jiným ranným tetrapodům, je ovšem kratší než u
Acanthostegy. Na vnitřní straně se nacházejí šikmé hřebeny a rýhy připomínající ty u
Eustenopterona. Nicméně na rozdíl od jiných tetrapodů i Eustenopterona je femur Ichthyostegy
perforován dvěma kanály.
Tibia je širší než u jiných Labyrinthodontů a je v kontaktu s tibiale a intermediem. Fibula je
taktéž široká, téměř obdélníkového tvaru, a navazuje na dva elementy – intermedium a fibulare.
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Tibiale, fibulare a intermedium vytvářejí hlezenní
kloub, který ale ještě nebyl ohebný. (Clack 2002)

Jarvik (1980) se domníval, že končetina nese pět prstů a po obou stranách je lemují dva
menší elementy: postminimus a trojice elementů; tibiale - tarsale prehallucis – prehallux. (viz
obrázek). Tento názor opravil Coates a Clack (1990). Vzorek z roku 1987 zřetelně ukazuje
plnou sadu sedmi prstů – tři malé na přední hraně končetiny (nejmenší byl třetí od kraje) a více
posteriorně následují čtyři tlusté. Přední hrana se také zdá být zesílená proužkem chrupavčité
hmoty, který se zachoval spolu s prsty.

2.2.3 Tulerpeton curtum
Tulerpeton je třetí devonský tetrapod, kde je znám
postkraniální skelet. Na rozdíl od předchozích druhů, má
několik

pokročilých

znaků

(Lebedev

a

Coates

1995).

Nejnápadnějším je redukce počtu prstů na šest. Na rozdíl od
Ichthyostegy

a

Acanthostegy

jde

však

o

postaxiální

polydaktylii, kdy šestý prst vyrůstá až za malíčkem. Prsty, tibia
i fibula jsou více štíhlé a prodloužené než u Ichthyostegy a
Acanthostegy. Tím se zdá být Tulerpeton více terestricky
adaptovaný. Nicméně kotník má stále podobnou strukturu jako
u předchozích forem a i úpony svalů na femuru napovídají, že
zadní končetiny byly stále uzpůsobeny spíše na plavání.
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2.3. PRIMITIVNÍ ŽÁBY

2.3.1 Triadobatrachus massinoti
Tento obojživelník ze spodního triasu jako
první ukazuje evoluční trendy vedoucí ke
vzniku žab.
Pletenec pánevní se skládá z typických
třech částí – ilium, ischium a pubis. Ilia jsou
anteriorně prodloužená a byla zakončena
chrupavkou. Spojení s obratli uskutečňovala
sakrální žebra, která byla ohnutá nazpět a většina
jejich délky byla v kontaktu s mediální plochou
osy ilia. Ischia se táhla posteriorně a byla spojena
s ilii syndesmoticky nebo synchondricky. Pubis
se nezachovaly, ale předpokládá se, že byly
chrupavčité, stejně jako u moderních žab. Na
ventrální straně se nachází velké acetabulum.
(Rage a Roček 1989, Roček a Rage 2000b).
Femur je dlouhý, mírně esovitě zahnutý a ve
střední části se zužuje. Tibia a fibula jsou
oddělené a značně kratší než femur. Z distální
části končetiny známe pouze čtyři tarzální
elementy.

Tibiale

a

fibulare

jsou

mírně

prodloužené. Zbývající dva malé elementy bývají
označované jako intermedium a centrale 4 (Estes
a Reig 1973).

2.3.2 Prosalirus bitis
Tato nejstarší pravá žába pochází ze spodní
jury (Shubin a Jenkins 1995, Roček 2000).
Struktura pánevního pletence a zadní končetiny již umožňuje skákání.
Ilia jsou přímá a ventrálně se kloubí se sakrálními obratli. Femur ukazuje esovité zakřivení.
Tibia a fibula splynuly v jedinou kost – tibiofibula. Proximální tarsus je prodloužen, tibiale a
fibulare zůstává nespojené.
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2.3.3 Notobatrachus degiustoi
Tato svrchně jurská žába je známa z mnoha otisků kompletních i nekompletních koster.
Bývá pokládána za primitivního člena skupiny Leiopelmatidae (Estes a Reig 1973).
Osa ilia je široká. Ischium nemá srůsty. Pubis bylo pravděpodobně chrupavčité. Femur je
mírně esovitý a delší než tibiofibula. Tibiale a fibulare není srostlé, distální část tarsu není
osifikována. Prstový vzorec je 2-2-3-4-3 (Roček 2000).

2.3.4 Eodiscoglossus santonjae
Je to nejlépe zachovaný zástupce žab ze
spodní křídy. Nepochybně patří do skupiny
Discoglossidae, dle morfologických podobností
blízko rodu Discoglossus.
Iliakální osa nese dorzální čepel, přední část
byla zploštělá a je zde zřetelný šev po spojení
s pubis (Hecht 1970). Pubis je osifikované.
Ischium je srostlé.
Femur je dlouhá sloupcovitá kost, která se
mírně ohýbá mimo střední osu. Oba její konce
se zdají být osifikované.
Tibiofibula je stejně dlouhá jako femur (u
mladších jedinců je femur kratší) a její hlava
byla pravděpodobně pokrytá kalcifikovanou chrupavkou.
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V tarzální oblasti jsou tibiale a fibulare oddělené. Tibiale je mírně kratší než fibulare. Na
distálním konci obou kostí je velká mezera, která je odděluje od kompletně zachované řady
metatarzálií. Zbývající tarzália, uložená v místě mezery, byla nejspíše chrupavčitá a tedy se
nezachovala (Hecht 1970). Prehallux se skládá ze dvou elementů (Hecht 1970, Roček 2000).
Končetina nesla pět prstů se vzorcem falangů 2-2-3-4-3 (Hecht 1970, Roček 2000).

2.3.5 Eopelobates sp.
Tato třetihorní žába pochází ze spodního miocénu. Ilia jsou rozšířená směrem dozadu a na
symfýze ztlustlá. Pubis byla nejspíše osifikovaná.
Femur a tibiofibula jsou štíhlé a přibližně stejně dlouhé. Epifýzy byly pravděpodobně
chrupavčité. Femur vykazuje nepatrné esovité zakřivení
Tibiale (astralagus) a fibulare (calcaneum) jsou štíhlé kosti, navzájem oddělené a jejich
délka je asi poloviční než tibiofibula. Prehallux se nezachoval. Terminální články prstů jsou
jednoduché (Zweifel 1956).
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II. KONČETINA MODERNÍCH OBOJŽIVELNÍKŮ
A\ ŽÁBY
1. KOSTRA
Duellman a Trueb (1994) výstižně popsali stavbu skeletu jako rigidní a zároveň flexibilní
strukturu, která vyztužuje tělo a zároveň umožňuje složitý pohyb.

1.1. PLETENEC PÁNEVNÍ
Pánev žab se skládá ze tří párových elementů (ilium, ischium, pubis), které jsou navzájem
spojené v mediálních symfýzách. Primárními strukturami jsou pouze ilium a ischium, protože
pubis je u mnohých Anur redukována.
Ilium se na anteriorní straně kloubí se sakrálními obratli a jeho rozšířený posteriorní konec
vytváří přední část acetabula (Holmes 1906 z Duellman a Trueb 1994). Variabilita ilia se
projevuje v různé délce, v přítomnosti hřebenů podél osy, v přítomnosti protuberací pro
připojení různých svalů, které mohou být umístěny anterodorzálně od acetabula, a v povaze
skloubení se sakrálními diapofýzami. Obecně delší ilia jsou typická pro druhy, které se
pohybují skákáním, naopak kratší ilia jsou typická pro druhy pohybující se lezením.
Ischium formuje zadní část
acetabula

(Holmes

z Duellman

a

Trueb

1906
1994).

Variace jsou opět ve tvaru a
v korelaci se svaly začínajícími
v této oblasti pánve.
Pubis je většinou přítomna
jako trojúhelníkovitá chrupavka
umístěná

mezi

anteroventrální

stranou ischia a posteroventrální
stranou ilia. U některých Anur
může tato struktura kalcifikovat, a
pak je spojení s přilehlými elementy těžko rozeznatelné (Holmes 1906 z Duellman a Trueb
1994).
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U některých žab existují pomocné
struktury, které jsou spojené s pletencem
pánevním (Duellman a Trueb 1994). Jedná
se

o

pre-

a

postpubiální

elementy.

Prepubiální element, zvaný epipubis, se
vyskytuje

u

Leiopelmatidů

a

Pipidů

(Xenopus a Pseudhymenochirus). Tato
malá

chrupavčitá

destička

je

syndesmoticky spojena s pubis a v
dospělosti může kalcifikovat. Postpubis se
vyskytuje pouze u Ascaphus truei, kde leží
uvnitř kopulačního orgánu, a je spojen s posteroventrální částí pánevního pletence.

1.2. ZADNÍ KONČETINA
Zadní končetina žab je relativně delší vzhledem
k přední (Duellman a Trueb 1994). Proximálním
elementem, který se kloubí s pánevním pletencem je
femur.
Holeň je reprezentovaná složenou kostí –
tibiofibulou. Mezopodiální a tarzální elementy jsou
též významně modifikované.
Preaxiální fibulare (astragalus) a postaxiální
tibiale (calcaneum) jsou prodloužené a mediálně
splynuly na svých proximálních a distálních koncích
(tato fůze se vyskytuje pouze u Centrolenidů a
Pelodytidů). Zbývající mesopodiální elementy jsou
prehallux (preaxial), centrale a distální tarsale.
Kromě dvou druhů (Psyllophryne didactyla Brachycephalidae

a

Didynamipus

sjoestedti

-

Bufonidae), mají všechny žáby na zadní končetině
pět prstů, a tedy i sérii pěti matatarzálií a falangů s
typickým

vzorcem

2-2-3-4-3.

Na

rozdíl

od

ocasatých obojživelníků, kde se redukuje poslední
prst (postaxiální), u žab se nejčastěji redukuje první preaxiální prst.
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2. SVALOVÁ SOUSTAVA
Jak již bylo řečeno, Anura představují širokou škálu lokomočních pohybů, které mohou být
brány jako specializace (např. lezení, skákání, hrabání, šplhání). Tyto sekundární způsoby
pohybu jsou spojené s morfologickou modifikací muskuloskeletárního systému, která zahrnuje
iliosakrální kloubení, stavbu skeletárních komponentů, ale také povahu a uspořádání
asociovaných svalů (Duellman a Trueb 1994).
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2.1. STEHENNÍ SVALSTVO
Svalovina stehna žab je velmi vyvinutá. Svaly začínají na pletenci pánevním a zodpovídají
za pohyb femuru v kyčelním kloubu všemi směry a v některých případech ohýbají koleno.
Rozlišujeme dvě skupiny svalů – dlouhé a krátké. Dlouhé svaly jsou dále rozdělené do tří
skupin: (1) prefemorální svaly, které se vyskytují na přední straně stehna, (2) postfemorální
svaly na posteriorní a ventrální a (3) postfemorální svaly na posteriorní a dorzální straně
(Duellman a Trueb 1994).
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Musculus triceps femoris a m. tensor facie latae
Tento komplex svalů natahuje koleno a ohýbá končetinu v kyčelním kloubu.
M. triceps femoris tvoří vnější stranu stehna a táhne se až na jeho dorzální i ventrální
stranu. Je homologní s m. ilioextensorius ocasatých obojživelníků. Jeho dorzální hlavu tvoří m.
cruralis. Začíná na ventrálním okraji acetabula a táhne se přední strany stehna a jeho vlákna se
sbíhají do kolenní šlachy. Šlacha se přes koleno rozšiřuje a rozdvojuje. Jedna větev se vkládá
na bázi epifýzy na tibiální stranu tibiofibuly. Menší druhá větev se vkládá do bříška m.plantaris
longus. Posteriorní hlavu m. triceps femoris tvoří m. glutaeus magnus. Tento sval začíná
anterodorzálně od acetabula podél dorzolaterální plochy ilia, táhne se po dorzální straně stehna
a spojuje se ve společné šlaše s m. cruralis.
M. tensor faciae latae začíná podél ventrální strany zadní části ilia, táhne se posterolaterálně
a vkládá se do šlachy překrývající m. cruralis na antrodorzální straně stehna.
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M. sartorius a m. semitendinosus
Vytvářejí složený sval, který odtahuje femur, tlačí ho ventrálně a ohýbá koleno. Skládá se
ze dvou skupin po sedmi svalech, které představují postfemorální ventrální muskulaturu stehna.
M. sartorius je široký kolenní sval, který začíná na anteroventrální straně ilia a táhne se po
ventrální straně stehna. Vlákna se sbíhají do kolenní šlachy, ta se poté vkládá do aponeurózy m.
cruralis, do šlachy m. semitendinosus a do počátku m. gracilis major.
Druhý člen komplexu, m. semitendinosus, má dvojitý původ šlachy: (1) na
posteroventrálním okraji pánve blízko spojení ischia a pubis a (2) na posterodorzálním okraji
pánve. Sval se táhne podél ventromediálního povrchu stehna a vkládá se na ventrální straně
tibiofibuly.
U většiny primitivních žab (př. leiopelmatidi, většina discoglossidů, pipidů a pelobatidů)
jsou m. sartorius a m. semitendinosus spojené do jednoho svalu se dvěma hlavami, které se
stýkají asi od poloviny stehna. Oba svaly se vkládají na ventrální straně tibiofibuly. U většiny
bufonidů jsou svaly oddělené, ale m. sartorius se vkládá do šlachy m. semitendinosus.

M. pectineus a m. adductor longus
Tvoří složený sval, který přitahuje femur k tělu. M. pectineus je krátký sval na stehně, ze
kterého se m. adductor longus diferencuje. Oba svaly jsou homology m. puboischiofemoralis
internus ocasatých obojživelníků.
M. adductor longus je široký sval, který leží ventrálně od m. cruralis a je zčásti ventrálně
krytý m. sartorius. Začíná šlachou z anteroventrální části preacetabulárního okraje, mezi m.
sartorius a m. pectineus. Úpon se nachází na laterální ploše distální části m. adductor magnus a
někdy nese šlachovitou úpon kolenní aponeurózy. M. adductor longus u některých žab chybí
(př. Ascaphus, Leiopelma, Alytes, Bombina, někteří pipidi, pelobatidi a bufonidi). Tato absence
může být způsobena ztrátou diferenciace od m. pectineus.
M. pectineus má původ na ventrolaterální straně ilia a anteriorní straně pubis. Tento krátký
vějířovitý sval má úpon na proximální polovině ventrální strany femuru. Anteriorně ho
ohraničuje m. cruralis a posteriorně m. obturator externus. Leží hluboko pod m. sartorius.

M. adductor magnus
Primární funkcí tohoto svalu je přitahování kyčelního kloubu. Tento velký sval se táhne
podél povrchové proximální ventromediální strany stehna a je distálně překryt m. sartorius a m.
gracilis major. Začíná dvěma hlavami, které jsou od sebe oddělené prostřednictvím šlachy m.
semitendinosus. Ventrální hlava, která začíná šlachou z ventrálního části pánevního okraje.
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Jeho homologem je m. pubotibialis ocasatých obojživelníků. Dorzální hlava začíná na
ischiatické hranici pánevního okraje pod zdrojem m. gracilis major a je homologní s m.
puboischofemoralis ocasatých obojživelníků. Obě hlavy se spojují a vytváří jediný sval, který
se vkládá na mediální stranu femuru. Variabilita se projevuje v úrovni napojení svalu a v
přítomnosti nebo absenci obou hlav. U těch žab, kde má m. semitendinosus povrchový původ
(zejména primitivní anura), přídavná hlava chybí. Naopak je přítomna u odvozených žab, kde
má semitendinosus původ hluboko.

M. gracilis major a m. gracilis minor
Tvoří svalový komplex, který ohýbá koleno a natahuje nohu v kyčelním kloubu (táhne
proximální část končetiny dozadu). Oba jsou homologní s m. ischioflexoris ocasatých
obojživelníků.
M. gracilis major je široký plochý sval na medioventrální straně stehna. Uprostřed jeho
délky je umístěna šlachovitá inskripce. Dorzálně je ohraničen m. semimembranosus, laterálně
m. semitendinosus a ventrolaterálně m. adductor magnus. Začíná šlachou na posteriorním konci
pánevního okraje ischia. Upíná se pomocí dvou šlach. Jedna se upíná na kolenní aponeurózu a
na mediální stranu tibiofibulární hlavy. Druhá se připojuje na posteriorní část tibiofibuly,
distálně za hlavicí. Variace tohoto svalu se vyskytují v jeho počátku a v pozici úponu s
ohledem na m. semitendinosus.
M. gracilis minor je tenký úzký sval, který leží pod kůží na mediální straně stehna. Začíná
také šlachou z ischiatické části pánevního okraje, ventrálně od kloaky. Distálně se spojuje s m.
gracilis major a vytváří společnou šlachu. Variace tohoto svalu je hlavně v jeho počátku, který
je v první řadě na pánvi nebo se může sekundárně přesunout na kůži.

M. iliofibularis a m. semimembranosus
Tvoří postfemorální dorzální muskulaturu stehna.
M. iliofibularis je dlouhý štíhlý subcylindrický sval, který leží na dorzální straně stehna,
mezi m. glutaeus magnus a m. semimembranosus. Je homologní se stejnojmenným svalem u
ocasatých obojživelníků. Tento sval začíná šlachou na dorzolaterální straně báze hřebenu ilia,
posteriorně za počátkem m. glautaeus magnus. Jeho šlachovitý úpon na kolenní aponeuróze se
překryt aponeurózou m. triceps femoralis a počátkem m. plantaris longus. Jeho stahováním se
ohýbá koleno a odtahuje femur od těla.
M. semimembranosus je velký sval, který pokrývá dorzomediální stranu stehna a asi v
polovině své délky nese šlachovitou inskripci. Vzniká na posteriorní straně ischia, podél
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pánevního okraje a pod kloakou. Vkládá se přes šlachu na ventrální stranu femuru a na přilehlý
povrch tibiofibulární hlavy. Jeho funkcí je ohýbání nohy v koleni a přitahování femuru k tělu.
Variabilita se projevuje v přítomnosti jedné nebo dvou hlav a v jeho počátku (šlachovitý nebo
vláknitý). Stejně jako mm. gracilis major a minor, je i m. semimembranosus považován za
homologický m. ischioflexoris ocasatých obojživelníků.

M. iliacus internus
Je jedním z osmi krátkých stehenních svalů (s vyloučením m. pectineus popsaného výše) a
patří do skupiny povrchových svalů (společně s m. iliacus externus, m. iliofemoralis a m.
pyriformis). M. iliacus internus je homologní s m. puboischiofemoralis ocasatých
obojživelníků.
Tento široký, plochý sval prochází pod ventrálním okrajem pánve, před začátkem m.
cruralis. Začíná podél hrany ilia v úhlu tvořeném iliální osou a preacetabulem. Táhne se
dorzálně mezi m. cruralis a m. iliacus externus a vazivově se upíná širokým úponem podél
proximálních dvou třetin femuru, na jeho dorzomediální povrch. Stahem tohoto svalu se
odtahuje femur od těla.

M. iliacus externus
Je též považován za homolog m. puboischiofemoralis ocasatých obojživelníků. Začíná na
laterální straně zadní poloviny ilia, táhne se ventrolaterálně a upíná se šlachou na dorzální
straně hlavy femuru. Jeho činností se noha ohýbá v kyčelním kloubu a táhne femur dopředu. U
tohoto svalu existují značné variace. U rodu Leiopelma zcela chybí nebo není oddělen od m.
iliacus internus. U ostatních žab, které mají tento sval, může začínat jednou nebo dvěma
hlavami a jeho počátek se pohybuje od zadní poloviny ilia až po celou jeho délku.

M. iliofemoralis
Je homologem stejnojmenného svalu u ocasatých obojživelníků. Začíná částečně na iliu,
ventrálně od počátku m. iliofibularis, a částečně ze šlachovitého počátku m. iliofibularis.
Vlákna m. iliofemoralis jsou paralelní těm z m. iliacus internus a upínají se podél proximální
třetiny dorzomediálního okraje femuru. Kontrakcí tohoto svalu se femur posunuje dorzálně.
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M. pyriformis
Je to dlouhý tenký subcylindrický sval, který začíná na dorzolaterální straně distálního
konce urostylu. Táhne se distálně, ventrálně a mezi m. glutaeus magnus a m. iliofibularis na
jedné straně a m. semimembranosus na straně druhé. Upíná se na dorzální straně femuru. Jeho
funkcí je odtahování femuru od těla. Tento sval chybí u rodů Pipa a Xenopus, u ostatních je
variace v pozici úponu podél femuru. Je považovaný za homologní s m. caudalifemoralis u
ocasatých obojživelníků.

M. obturator internus
Je jedním ze čtyř přídatných, hlubokých svalů stehna. Jeho začátek pokrývá celou laterální
plochu pánevního okraje, táhne se ventrolaterálně přes kyčelní kloub a skrz šlachu se vkládá na
dorzomediální stranu hlavy femuru. Tento sval je považovaný za homologní m. ischiofemoralis
ocasatých obojživelníků. Jeho kontrakcí táhne femur dorzálně a otáčí ho.

M. obturator externus, m. quadratus femoris a m. gemellus
Tyto zbývající tři hluboké krátké svaly tvoří jediný komplex, který táhne femur ventrálně.
M. obturator externus (homologní s m. pubifemoralis ocasatých) je krátký trojúhelníkovitý
sval, který začíná na laterální straně pánevního okraje, posteroventrálně od acetabula, v
blízkosti pubis. Jeho úpon je na ventrální straně proximální poloviny femuru.
M. quadratus femoris je krátký trojúhelníkovitý sval, který je homologní s m. pubifemoralis
ocasatých obojživelníků. Začíná na ventrolaterální straně ischia a je oddělena od počátku m.
obturator externus ventrální hlavou m. semitendinosus. Vkládá se na ventromediální stranu
femuru v blízkosti hlavice této kosti.
Poslední krátký hluboký sval je m. gemellus, který je homologní s m. ischiofemoralis
ocasatých obojživelníků. Tento štíhlý sval má původ na dorzálním okraji ischia, dorzálně od
počátku m. quadratus femoris. Jeho úpon leží na mediální straně femuru, na bázi jeho hlavice.
Variabilita tohoto komplexu je ve stupni oddělení a fůzi třech svalů, ze kterých se skládá.
Například m. obturator externus a m. quadratus femoris splývají u rodu Ascaphus a m.
gemellus a m. quadratus femoris jsou částečně spojené u rodu Bufo. Existuje také značná
variabilita v úponu komplexu.

- 25 -

2.2. MUSKULATURA SPODNÍ ČÁSTI ZADNÍ KONČETINY
Bérec (tibiofibula) nese osm svalů, které jsou spojené s mediální či flexorovou stranou
tohoto elementu (Duellman a Trueb 1994).

M. plantaris longus a m. tibialis posticus
Táhnou se po mediální straně tibiofibuly a jejich kontrakcí se noha napíná v tarzálním
kloubu.
M. plantaris longus začíná dvěma šlachovitými hlavami: (1) dlouhou štíhlou dorzální
šlachou z distálního konce aponeurózy překrývající koleno a (2) krátkou cylindrickou šlachou
tvořenou spojením dvou větví, které začínají podél mediální strany kolenního kloubu. Distálně
se upíná silnou šlachou, která se rozprostírá na chodidlové straně nohy a tvoří aponeurózu
plantaris, ze které vznikají mnohé tarzální a nožní svaly.
M. tibialis posticus je z velké části kryt m. plantaris longus. Tento sval začíná podél
mediální strany tibiofibuly a vkládá se na tibiale prostřednictvím dlouhé tenké šlachy, která se
táhne z distální části tibiofibuly.
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M. peroneus
M. peroneus je jedním ze čtyř svalů laterální plochy tibiofibuly. Je to dlouhý sval, který
začíná na vnější straně kolenního kloubu z krátkého silného ligamentu, který se táhne hluboko
a prostupuje aponeurózou. Vkládá se na dorzální stranu distálního konce tibiofibuly. Jeho
funkcí je natahování nohy v koleni.

M. tibialis anticus longus
Je to druhý sval laterální strany tibiofibuly. Tento velký sval vzniká na ventrální straně
mediální kondyly femuru. Přibližně ve dvou třetinách bérce se rozděluje na dvě bříška, která se
upínají: (1) laterálně na dorzolaterální stranu proximálního konce fibulare a (2) mediálně na
mediální stranu proximálního konce tibiale. Jeho kontrakcí se končetina napíná v tarzálním
kloubu

M. extensor cruris brevis
Třetí laterální tibiofibulární sval je štíhlý a leží hlouběji pod m. tibialis anticus longus,
podél ventrolaterální strany tibiofibuly. Sval vzniká z dlouhé štíhlé šlachy, která přechází přes
vnější stranu kolene z ventrálního povrchu mediální kondyly femuru. Upíná se podél
proximální poloviny ke dvěma třetinám ventrolaterální strany tibiofibuly. Jeho kontrakcí se
natahuje končetina v koleni.

M. tibialis anticus brevis
Je posledním svalem bérce. Táhne nohu dorzálně a podílí se na supinaci. Tento dlouhý
štíhlý sval je částečně krytý m. tibialis anticus longus, ale dále je viditelný podél mediální
strany tibiofibuly. Začíná na dorzolaterální ploše střední třetiny tibiofibuly a upíná se pomocí
krátké šlachy na proximomediální povrch tibiale.

2.3. TARZÁLNÍ SVALY - DORZÁLNÍ
Jedná se o svaly nejdistálnější části končetiny. Žáby mají tři dorzální svalu tarzu. Jejich
kontrakcí se napíná končetina v kotníkovém kloubu a podílí se také na supinaci chodidla
(Duellman a Trueb 1994).

M. tarsalis anticus začíná šlachou z laterální strany distálního konce tibiofibuly a upíná se
podél distální poloviny dorzální plochy tibiale. Kontrakcí tohoto svalu se ohýbá tarzální kloub
a supinuje noha.
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M. extensor longus digiti IV je dlouhý úzký sval, který leží na dorzální straně nohy, mezi
m. tarsalis anticus (se kterým sdílí společný počátek) a m. adductor brevis dorsalis digiti V.
Jeho šlachovitý úpon je na distálních extensorech.

M. adductor brevis dorsalis digiti V je relativně velký silný sval, který leží podél
dorzolaterální strany tarzu. Vzniká podél celé délky fibulare a má úpon na metatarsale V.
2.4. TARZÁLNÍ SVALY - VENTRÁLNÍ
S ventrální stranou tarzu je spojeno šest nebo sedm svalů. Šlachy vznikají z distálního
okraje aponeurosis plantaris (pokračování distální šlachy m. plantaris longus bérce) a táhnou se
k záprstí a u každého prstu jsou spojeny k elementům článků prstů. Podílí se na flexi prstů
(Duellman a Trueb 1994).

M. tarsalis posticus je velký sval, který pokrývá tarsus. Sdílí počátek s m. plantaris
profundus, nad kterým leží. Vkládá se podél distálních třech čtvrtin ventrální strany tibiale.

M. plantaris profundus vzniká z mediální poloviny ligamenta calcanei a jeho úpon se
táhne podél distálních dvou třetin ke třem čtvrtinám tarzu, až k bázi palce.

M. flexor digitorum brevis superficialis vzniká z laterální poloviny lagamenta calcanei a
jeho šlacha se upíná na aponeurosis plantaris.

M. transversus plantae proximalis a m. transversus plantae distalis jsou distální příčné
svaly tarzu, které se ne vždy dají od sebe odlišit.

M. intertarsalis leží mezi tibiale a fibulare. Začíná podél laterálního okraje proximálních
dvou třetin tibiale a střední části fibulare. Upíná se šlachou na centrale.

Mm. extensor breves medii a profundi
Tvoří dorzální muskulaturu pohybující prsty. Tato skupina svalů vzniká blízko distálně
splynutých konců tibiale a fibulare, táhne se distomediálně a dělí se na jednotlivé svaly
každého prstu. Mm. extensor breves profundi se skládá ze série 10 svalů, z nichž jeden leží na
laterálním a jeden na mediálním okraji každého prstu. Tyto svaly vznikají z metatarzália a
upínají se na bázi posledního falangu.
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B\ OCASATÍ OBOJŽIVELNÍCI
1. KOSTRA
Pletenec pánevní se skládá z ventrálního puboischiadického talíře a z dorzálního páru ilií,
která se vazivově připojují na sakrální diapofýzy (Duellman a Trueb 1994). Ventrálně se ilium
pojí s ischii (posteriorně) a pubis (anteriorně) a vytvářejí tak kloubní jamku (acetabulum) pro
femur. Ischia jsou tvořena párem kulatých osifikací v posteriorní části puboischiadické
destičky. Anteriorní část této je tvořena chrupavčitou pubis. Obě poloviny pletence jsou
navzájem spojeny symfýzami. Většina ocasatých má chrupavku tvaru Y. Leží ve střední části,
dorzálně od m. rectus abdominis a anteriorně k puboischiu, kam se kloubí. Její funkce je
spojena s hydrostatickou funkcí plic a napomáhá regulovat splývání ve vodě (Duellman a
Trueb 1994).
Na pletenec pánevní se zadní končetina kloubí pomocí femuru. Bérec se skládá z páru kostí
(tibia a fibula). Mesopodiální elementy mají tendenci se redukovat (ať už ztrátou nebo fůzí
jednotlivých částí) a jsou převážně chrupavčité. Většinou se skládají ze čtyř tarzálií, které jsou
ovšem spojené s pěti prsty. Prstový vzorec je 1-2-3-3-2. Délka prstů může být modifikována
změnou délky falangů nebo ztrátou terminálního elementu na prstu IV. U některých druhů
může také docházet ke ztrátě pátého (postaxiálního) prstu (Duellman a Trueb 1994).
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2. SVALOVÁ SOUSTAVA
Svalstvo zadní končetiny může být rozděleno do dvou skupin (Duellman a Trueb 1994): (1)
deriváty dorzální (epaxiální) svaloviny a (2) deriváty ventrální (hypaxiální) svaloviny.
Všeobecně deriváty dorzální muskulatury bývají flexory, zatímco ventrální deriváty bývají
extensory. Femur je schopen širokého pohybu v kyčelním kloubu, většinou v horizontální
rovině. Pohyb kolene a kotníku je většinou omezen na ohyb (flexe) a natažení (extenze), rotace
je umožněna jen v menší míře.
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2.1. EXTENZORY
Extenze kyčelního kloubu se uskutečňuje jedním významným derivátem dorzální svaloviny
a jedním derivátem ventrální (Duellman a Trueb 1994).
M. iliofemoralis
Je to nejhlubší stehenní sval. Začíná na posterolaterální straně ilia a na dorzální straně
ischia. Vkládá se na střední část posteriorní strany femuru. Jeho funkcí je přitahování kyčle
k tělu a posun stehna směrem dozadu.
M. ischiofemoralis
Je derivátem ventrální svaloviny. Tento krátký sval začíná na vnitřní straně ischia a upíná
se na posteriorní stranu hlavy femuru. Jeho funkcí je napínání nohy v kyčli, způsobené taháním
femuru dozadu.

M. iliotibialis, m. iliofibularis a m. ilioextensorius
Tyto dorzální svaly jsou zodpovědné za extenzi kolene. M.

iliotibialis

začíná

dvěma

hlavami z dorzolaterálního povrchu ilia, táhne se po povrchu stehna a přes koleno se šlachou
upíná na tibii. M. iliofibularis začíná na laterální straně ilia, posteriorně od počátku m.
iliotibialis. Táhne se podél posterodorzálního okraje stehna a upíná se šlachou na proximální
konec fibuly. M. ilioextensorius začíná na iliu a běží paralelně předchozím svalům až k m.
iliotibialis.
Kontrakcí prvních dvou svalů se končetina napíná v koleni. Nicméně v kombinaci s
ventrálním flexorem m. pubotibialis (viz. dále), se kontrakcí ohne bérec. Třetí sval (m.
ilioextensorius) také natahuje nohu v koleni, posunutím holeně dopředu.

M. extensor digitorum communis, m. extensor tarsi tibialis a m. extensor cruris tibialis
Jsou to primární dorzální extenzory, které začínají laterálně na epikondylu femuru a táhnou
se přes koleno. M. extensor digitorum communis je nejvíce na povrchu. Od svého počátku se
rozprostírá do tenkého vějířovitého svalu, táhne se po bérci a upíná se na dorzální stranu nohy.
Na bázi prstů se z něj odštěpí devět šlach – osm se upíná po obou stranách báze metatarzálií,
devátý na laterální stranu prvního metatarzália. Je to hlavní extenzor nohy. M. extensor tarsi
tibialis je malý sval, který má společný počátek s předchozím svalem. Táhne se podél m.
extensor cruris tibialis a vkládá se na ventrální plochu tibiale a prehalluxu.Jeho funkcí je
supinace končetiny. Třetí sval, m. extensor cruris tibialis, se vkládá podél laterální strany tibie,
přes tibiale a prehallux, až ke kotníku.
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Distální extensory mají funkci natahovačů prstů. Je to komplex svalů shrnovaných pod
názvem m. extensores digitorum breves. Tento komplex se dále dělí a napojuje na jednotlivé
prsty. Je složený z povrchových a hlubokých vrstev. Obecně svaly začínají na tarzálních
elementech a upínají se šlachami na bázi terminálního článku každého prstu.

2.2. FLEXORY
Je to komplex svalů, který se skládá z jednoho dorzálního derivátu (m. puboischiofemoralis
internus) a z několika ventrálních derivátů. Jejich funkcí je flexe končetiny v kyčelním kloubu,
přitahování femuru a ohýbání končetiny v koleni (Duellman a Trueb 1994).

M. puboischiofemoralis
M. puboischiofemoralis internus je velký silný sval, který začíná na dorzální straně pubis a
části ilia a ischia. Otáčí se kolem předního okraje pubis, táhne se podél anteriorního povrchu
stehna a upíná se na přední konec femuru. Jeho stahem se ohýbá noha v kyčelník kloubu a
posunuje femur dopředu. Je to antagonista m. iliofemoralis.
M. puboischiofemoralis externus začíná na ventrálně straně pletence pánevního (na přední
straně pubis) a vkládá se podél středu ventrální plochy femuru. Jeho funkcí je ohyb nohy v
kyčelním kloubu a posun femuru dopředu.

M. puboischiotibialis
Je to nejpovrchnější ventrální sval. Začíná laterálně od puboischiadické symfýzy, táhne se
po ventrální straně stehna a vkládá se podél osy tibie. Má vláknité spojení s následujícím
svalem, m. pubotibialis, a slouží pro inzerci ocasních svalů. Kontrakcí tohoto svalu se
končetina ohýbá v koleni, ale při současné práci s dorzálními antagonisty se ohýbá v kyčli a
noha je tlačena k podkladu.

M. pubotibialis
Začíná šlachou na anteroventrálním okraji pletence pánevního, táhne se podél
ventrolaterálního okraje stehna a upíná se na přední stranu proximálního konce tibie. Jeho
kontrakcí se zadní končetina přitahuje k tělu a ohýbá koleno.

M. ischioflexoris
Tento pásovitý sval začíná na ventrolaterální straně ischia, posteriorně za počátkem m.
ischiotibialis. Dál prochází podél posteroventrálního okraje stehna a vkládá se do aponeurózy
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m. flexor primordalis communis na plantární straně chodidla. Ohýbá končetinu v kolenním
kloubu a pohybuje prsty.

M. flexor primordalis communis
Je to primární flexor chodidla. Většina vzniká z laterální plochy fibuly, několik vláken ale
pochází z laterální epikondyly femuru. Průběh svalu je paralelní s osou bérce a vkládá se do
plantární aponeurózy. Distálně se rozděluje do pěti šlach, které se táhnou po flexorové straně
prstů a upínají se na proximální konec terminálního falangu každého prstu. Kromě ohybu
celého chodidla, se stahem tohoto svalu otáčí noha dopředu.

Existují různé druhy přídavných flexorů prstů. Tyto malé svaly primárně vznikají z
distálních konců tibie a fibuly a upínají se na tarzália a metatarzália. Hlavní funkcí je
odtahování prstů (Duellman a Trueb 1994).

M. flexor accesorius je tvořen dvěma svaly, mm. flexor accerorius lateralis a medialis,
které se podílejí na pronaci nohy. M. flexor accerorius lateralis vzniká z laterálního okraje
fibulare a vkládá se šikmo přes tarsus do plantární aponeurózy. M. flexor accerorius medialis
začíná na distálních dvou třetinách fibuly, podél její ventromediální plochy, a na tarzálních
elementech. Upíná se na dorzální plochu plantární aponeurózy.

M. interosseus cruris je tenký sval, který spojuje vnitřní strany kostí bérce. Vzniká podél
proximální plochy fibuly a vkládá se na distální plochu tibie. Funguje jako pružný vaz mezi
nimi.
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III. ONTOGENETICKÝ ASPEKT
V této kapitole bych ráda nastínila ontogenetický vývoj zadní končetiny u třech zástupců
žab – Rana temporaria (čeleď Ranidae), Phyllomedusa vaillanti (čeleď Hylidae) a Xenopus
laevis (Pipidae). Podrobněji se tímto tématem budu zabývat až ve své magisterské práci.

Základ končetiny se vytváří v podobě končetinového pupene. V jeho vývoji hrají důležitou
roli krevní artérie, které do něj prorůstají již ve velmi ranných stádiích ontogeneze. Navzájem
se spojují prostřednictvím anastomóz, které penetrují mezenchymální jádro a rozdělují ho na
preaxiální a postaxiální část. Podél této medio-laterální anastomózy později vznikají specifické
elementy končetiny.
V průběhu ontogeneze dochází k rotaci končetiny, kdy se končetina jakoby stáčí kolem své
proximo-distální osy. Původní dorzální část (nesoucí budoucí extenzory) se stane laterální
stranou končetiny a z ventrální části (budoucí flexory) se stane část mediánní (Borkhvardt
1996, Roček 2002)

1. Rana temporaria
Vztah mezi krevními cévami, skeletogenní tkání a chrupavkou v pupenu u druhu Rana
temporaria (čeleď Ranidae) zkoumal např. Borkhvardt (1996). Došel k závěru, že hlavní krevní
cévy určují uspořádání chrupavčitých elementů v končetinovém pupenu.

Stádium 39
Pupen zadní končetiny má zatím vzhled jen mírně dozadu ohnutého hrbolku. Distální část
mírně vyčnívá. V proximální části je mezenchym uspořádán do subektodermální vrstvy
zahrnující 1-2 řady buněk, která se později účastní vývoje svalů. Mezenchymální jádro
(centrální mezenchym) je rozvolněné.
Stádium 40
Pupen je v transverzální části mírně zaoblený. Na jeho bázi a na začátku mezenchymálního
jádra je hustý homogenní cylindr obklopený volným mezenchymem. Subektodermální vrstva je
stále tenká. Na bázi končetiny vstupuje centrální artérie a rozděluje se na laterální a mediální
kmen, které obklopují mezenchymální jádro jako podkovu.
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Stádium 41
Na proximální straně pupenu, centrální buňky mezenchymálního jádra zkondenzují a
vytvoří krátký rudiment femuru. Více distálně si jádro stále udržuje homogenitu. Mediální a
laterální centrální artérie vytvoří holenní anastomózu. Za touto oblastí nejprve začíná jádro
mírně houstnou, a poté opět řídne. Postaxiálně od centrální artérie leží hustý apikální
mezenchym, což je materiál budoucích čtyř prstů.

Stádium 42
V proximální

části

je

pupen

transverzálně

zakulacený.

Distálně

se

zplošťuje

v mediolaterálním směru. Subektodermální vrstva chybí na bázi končetiny a v proximální
oblasti budoucí volné končetiny. Začínají se tvořit periferní svaly. Chrupavčitý femur leží celý
na bázi končetiny. Po obou stranách holenní anastomózy začínají chrupavčitět krátká tibia a
fibula. Distálně od nich se jádro opět stává homogenní. Objevuje se další síť artérií, ftanastomóza, která spojuje mediální a laterální artérii a rozděluje zatím rozvolněnou tkáň
budoucí fibulare a tibiale. Tkáň budoucích čtyř prstů je stále neorganizovaná.
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Stádium 43
Chrupavčitý femur mírně vyčnívá do volné části končetiny. Chrupavky femuru a holeně
(fibula, tibia) jsou oddělené silnou vrstvou hustého nediferenciovaného mezenchymu. Fibulare
již je kompaktní mezenchymální rudiment, fibulare je ale těžko rozlišitelné. Již je nápadný tuhý
mezenchymální prut čtvrtého prstu. Nejstarší prst se většinou u obojživelníků zakládá poblíž
centrální proximo-distální osy končetiny. Třetí a páty prst jsou zatím pouze naznačeny.
Všechny tři prsty jsou od od ostatních odděleny artériemi. Žíla táhnoucí se k třetímu prstu také
vymezuje zatím neorganizovaný základ druhého prstu.
Stádium 44
Krátké chrupavčité tibiale a fibulare jsou zcela oddělené ft-anastomózou. Prstová plocha je
široká. Metatarzálium IV začíná být chrupavčité. Třetí a čtvrtý prst je již tvořen pevnou
mezenchymální tyčkou. Začíná se formovat druhý prst. Svaly a nervy dosahují báze prstů.
Stádium 46
Proximální konce tibie a fibuly jsou spojené chrupavkou. Masivní fibulare na své distální
části značně roste směrem k útlejší tibiale. Báze čtvrtého prstu je uspořádána podél fibulární
linie, báze třetího je podél linie tibiální. Začínají chrupavčitět metatarzália III a V a první
článek čtvrtého prstu. Druhý prst je již v podobě mezenchymálního prutu a je oddělen artériemi
od tkáně budoucího prvního prstu.

Stádium 48
Fibula a tibia, fibulare a tibiale jsou na svých koncích spojené. Máme zde již všech pět
prstů a chrupavčité rudimenty tarzália distália (distální tarzália) a prehalluxu.
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2. Phyllomedusa vaillanti
Osteologií a skeletárním vývojem u druhu Phyllomedusa vaillanti (čeleď Hylidae) se
zabývali např. Sheil a Alamillo (2005).

Pánevní pletenec.
Ve stádiu 38 jsou ilia, ischia a pubis přítomna pouze jako slabě chrupavčitá. Ilia se jeví jako
párová, prodloužená a proximálně s nepatrnou osifikací.
Ve stádiu 41 jsou ilia dobře osifikovaná proximálně a také téměř kolem svého příčného
řezu. Ischia a pubis jsou plně chrupavčitá. Obě poloviny pletence pánevního jsou dosud
oddělené.
Ve stádiu 42 obě poloviny pletence ve střední části synchondricky splývají. Ilia se
ventrolaterálně kloubí se sakrálními diapofýzami. Vnější okraje ischia a pubis jsou slabě
osifikované. Později je pletenec dobře osifikovaný, zvláště ilia a pubis.

Zadní končetina a nohy.
Ve stádiu 34 jsou femur, tibia a fibula přítomny jako malá nepravidelná mírně
chondrifikovaná oblast v končetinovém pupenu.
Ve stádiu 37 jsou přítomné prsty II-V s prstovou formulí 0-1-1-1-2. Je přítomný jeden
mírně mineralizovaný element prehalluxu. Tarsalia 2-3-4 jsou reprezentována jedinou
chrupavčitou oblastí mezi metatarzálii II a IV a distálními konci tibiale a fibulare.
Ve stádiu 38 jsou femur, tibia a fibula přibližně stejně dlouhé a uprostřed osifikované. Tibia
a fibula na koncích splývají. Tibiale a fibulare jsou přítomné, jejich délka je přibližně tříčtvrteční k femuru a jsou na své ose dobře osifikované. Je přítomno pět metatarzálií (všechna
osifikována podél osy). Na metatarzália II-IV se kloubí tarzální elementy 2, 3+4 (jsou spojená)
a 5. Prstová formule je 2-2-3-4-3.
Ve stádiu 42 jsou falangy (kromě posledního) osifikované podél osy. Již jsou plně
osifikované femur, tibia-fibula, tibiale-fibulare. Osifikace tarzália 2 a 3-4 probíhá až po
metamorfóze.
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3. Xenopus laevis
Xenopus laevis je typickým modelovým organismem a je o něm napsáno mnoho studií.
Asi nejznámější prací, zabývající se ontogenetickým vývojem, je dílo Nieuwkoopa a Fabera
(1967).

Stádium 48 (stáří asi 7 dní)
Pupen zadní končetiny je z laterálního pohledu polokruhovitý.
Stádium 49 (12 dní)
Končetinový pupen poněkud delší, distální obrys je stále kruhovitý, na bázi není žádné
zúžení.
Stádium 50 (15 dní)
Pupen je více protažený, jeho délka přesahuje šířku. Na bázi je zaškrcený, distálně má
kuželovitý tvar.
Stádium 51 (17 dní)
Pupen kuželovitého tvaru, délka přibližně srovnatelná s šířkou. Objevuje se pigmentace melanophory.
Stádium 52 (21 dní)
Objevuje se první náznak kotníku - zúžením pupenu. Distální část se oplošťuje. Rudiment
femuru začíná chrupavčitět. Tibia a fibula jsou stále mezenchymatické. Lokální kondenzace
mezenchymu naznačuje počátek vývoje svalů.
Stádium 53 (24 dní)
Končetina je pádlovitá a poněkud delší než širší. Objevuje se náznak 4. a 5. prstu. Počátek
chondrifikace pletence pánevního. Femur je chrupavčitý. Tibia a fibula, tibiale a fibulare
začínají chrupavčitět. Skelet distální části nohy je mezenchymatický. Začíná histogeneze
svalového vlákna stehna a nohy.
Stádium 54 (26 dní)
Délka zadní končetiny je téměř dvakrát větší než šířka. Je naznačeno všech pět prstů, ačkoli
2. prst jen velmi slabě. Vytváří se mělké acetabulum. Je již dobře patrný iliakální výběžek.
Chodrifikace postoupila k tibiale a fibulare, metatarzália začínají chrupavčitět. Na některých
svalech zadní končetiny je již patrný počátek i úpon.
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Stádium 55 (32 dní)
Délka zadní končetiny je asi 3x větší než šířka. Délka chrupavek 4. a 5. prstu je dokonce 4x
větší než šířka. Začíná perichondriální osifikace femuru. Jsou již patrné všechny hlavní svaly
končetiny.
Stádium 56 (38 dní)
Probíhá perichondriální osifikace iliakálních výběžků. Skelet zadní končetiny je kompletně
chrupavčitý, osifikace se táhne distálně k tibiale a fibulare.
Stádium 57 (41 dní)
Obě poloviny pletence pánevního začínají plývat. Počátek osifikace falangů.
Stádium 58 (44 dní)
Na zadní končetině jsou již patrné všechny tři drápy. Obě poloviny pletence plně ventrálně
splynuly. Začíná osifikace ischia. Zcela chrupavčité zůstaly jen tarzália a hallux, zbytek skeletu
zadní končetiny perichondrálně osifikoval. Tibia a fibula tvoří jedinou kost. Na terminálních
článcích prstů ještě nejsou úplně vyvinuté svaly.
Stádium 59 (45 dní)
Ilia se vazivově připojují k páteři.
Stádium 60 (46 dní)
Začíná osifikace pubis, párová epipubis jsou chrupavčitá. Dochází ke kompletní
diferenciaci svaloviny zadní končetiny.
Stádium 61 (48 dní) a Stádium 65 (54 dní)
Epipubis splývá ypsiloidní chrupavkou a později posteriorně s pletencem pánevním
Stádium 66 (58 dní)
Osifikují distální tarzália.
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IV. SALTATORNÍ POHYB
Žáby bývají charakterizovány svým jedinečným stylem pohybu – skákáním. Ne všechny
druhy se ale pohybují výhradně takto. Některé krátkonohé terestrické formy mají spíše tendenci
k lezení. Vodní druhy (Xenopus, Pipa pipa) jsou zdatní plavci a na souši také využívají
končetin k jakémusi “plavání” na substrátu. Nicméně všechny žáby jsou schopni určité variace
saltatorního pohybu a dokonce druhy, které primárně plavou, to dělají v saltatorním stylu.
Jak poukázali Gans a Parsons (1966), tento způsob lokomoce je unikátní mezi nižšími
tetrapody. Reprezentuje základní odchylku od obecného stylu střídavého pohybu končetin u
ocasatých a primitivních tetrapodů, protože žabí skákání je poháněno simultánní aktivací obou
zadních končetin.

Morfologické změny
Pro tak zásadní změnu způsobu lokomoce byla nutná i morfologická přestavba těla.
Primární změnou bylo přizpůsobení kosterního aparátu. Krátké vřetenovité tělo, vzniklé
redukcí počtů obratlů, které neslo prodloužené a ztenčené zadní končetiny. V aparátu končetin
byla nejdůležitější změnou vznik tibiofibuly (splynutím kostí bérce) a prodloužení tarzálních
kostí. Neméně významnou změnou bylo protažení ilií a jejich napojení na sakrální obratle.
Zkrácení délky těla se projevilo i v redukci ocasní části.
Sekundární změnou spojenou se saltatorním pohybem bylo umocnění muskulatury
pánevního pletence a zadních končetin.
Specializace, důležité pro zefektivnění procesu skákání, se dají rozdělit do několika skupin
Gans a Parsons (1966). První skupina zahrnovala prodloužení končetin a jejich elementů. Tím
bylo dosaženo maximálního přenosu kinetické energie k trupu, zatímco terminální části
končetiny (prsty) zůstaly v kontaktu se substrátem. Druhá skupina adaptací umožňuje rotaci
končetiny z laterální pozice do pozice více anterio-posteriorní. Dále umožňovala pokročilejší
ohýbání kloubů a větší stupeň rotace u kyčelního kloubu. Třetí skupina umožnila lepší výztuhu
trupu s kontrolu nad jeho flexibilitou. Nebylo tedy nutné vynaložit tolik energie k udržení těla
v přímočarém pohybu. Patří sem zkrácení mezipletencové vzdálenosti, prodloužení ilií,
redukce počtu obratlů a vznik iliosakrálního spojení a urostylu. Čtvrtá skupina zahrnovala
rozmanité změny spojené s pozicí a funkcí předních končetin během skákání. Pátou skupinou
jsou změny v CNS spojené s kontrolou nad nervosvalovým aparátem.
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Původ saltatorního pohybu
Předchůdci žab žili ve vodním prostředí, kde se pohybovali vlnivým pohybem. Hnací silou
byl pohyb ocasu a v menší míře pádlování končetinami. Postupně se u nich objevila tendence
ke zkrácení délky těla a k laterálnímu prodloužení končetin. A taková zvířata začala mít
problémy s vlnivým pohybem těla (Gans a Parsons 1966).
Existují různé teorie o prostředí, ze kterého žáby vzešly:

(1) Aquatický původ žab
Zastánci jsou například H. Böker, J. Griffiths a E. Nevo.
Griffiths (1963 z Ganse a Parsonse 1966) tvrdil, že redukce počtu obratlů a zvětšení
velikosti zadních končetin představují specializaci pohybu ve vodě. A jednalo se tedy jen o
predispozici k pohybu na souši.
Böker (1935 z Ganse a Parsonse 1966) se domníval, že prodloužení zadních končetin bylo
uzpůsobením pro lepší pronikání bahnitým dnem nebo masou rostlinstva. Proti tomuto
argumentu se staví existence mnoha druhů vodních živočichů, které jsou svým vlnivým
pohybem mnohem efektivnější při pronikání podobným terénem (např. různé úhořovité ryby).
Třetím zastáncem vodního původu žab je Nevo (1964 z Ganse a Parsonse 1966), který
poukazuje na pipidy, jako na primitivní a primárně vodní skupinu. Důkazem se zdá být
primitivní stavba pletence a přítomnost orgánu postranní čáry u dospělců.
(2) Terestrický původ žab
Zastáncem této teorie je např. Inger (1962). Tvrdí, že saltatorní plavání je natolik odlišné od
způsobu plavání poháněném vlněním těla, že jsou v podstatě neslučitelné. Považuje za
nepravděpodobné, že by u předchůdců žab došlo ke zkrácení těla a ztrátě ocasního pohonu ještě
ve vodním prostředí, což by přineslo zjevnou nevýhodu. Dalším argumentem je tvrzení, že rybí
pohon je efektivnější, protože zahrnuje kontinuální aplikaci síly, na rozdíl od přerušované
aplikace síly u žab. Saltatorní pohyb je naopak vhodný pro dosažení maximálního zrychlení v
co nejkratší době.
(3) Pobřežní původ žab
Tento názor zastává nejvíce autorů (např. Hecht 1962; Eaton 1959 a Schmalhausen 1958 z
Ganse a Parsonse 1966). Všeobecně se tvrdí, že předci žab byla relativně malá stvoření, která
sice opouštěla vodu, ale rychle se tam vracela jako únik před predátorem. Saltatorní pohyb jim
tento rychlý únikový manévr umožňoval.
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Vztah k vodnímu pohybu
Ačkoli se původně jednalo o přizpůsobení terestrické lokomoci, některé ze sekundárních
změn mohly mít vliv i na pohyb ve vodě. V počátečních stádiích saltatorního pohybu byl tento
způsob plavání méně výhodný a efektivní. Tato nevýhoda byla odstraněna až později a
druhotně, kdy byl saltatorní pohyb plně využit i pro plavání a svou efektivností se vyrovnal
vlnivému pohybu (Gans a Parsons 1966).

Pozice zadních končetin během plavání se zdá být velmi podobná té při skákání. U většiny
žab je skákání i plavání poháněno synchronním pohybem zadních končetin. Není tomu tak u
primitivních žab druhů Leiopelma a Ascaphus, které ačkoli na souši skáčou, ve vodě používají
střídavý pohyb nohou. Toto chování demonstruje, že skákání a plavání jsou nezávislé způsoby
lokomoce s odděleným evolučním původem a nervovým ovládáním. Může to znamenat, že
ačkoli nejstarší známé žáby po souši skákaly, ve vodě se saltatorně pohybovat nemusely
(Abourachid a Green 1999).
Simultánní pohyb u odvozených druhů probíhá ve třech fázích: extenze (natažení končetin),
klouzání těla a flexe (skrčení končetin). Není zde žádný postranní pohyb a rychlost plavání
prudce stoupá a klesá, v závislosti na úderu končetin.
U střídavého způsobu plavání je rychlost konstantní, podobně jako při pohybu pulců. Tělo
se ovšem v průběhu kymácí ze strany na stranu. Fáze tohoto pohybu jsou jen dvě – flexe
končetiny není nikdy kompletní (Abourachid a Green 1999).
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ZÁVĚR
V této práci jsem shrnula morfologický vývoj zadní končetiny a přidružené svaloviny u
obojživelníků od nejstarších fylogenetických stádií až po recentní formy. Dále jsem probrala
teorie o původu saltatorního pohybu a nastínila ontogenetický vývoj zadní končetiny u
vybraných druhů žab.

Z fylogenetického hlediska byly změny ve struktuře zadní končetiny obojživelníků
dostatečně prozkoumány a popsány. Nicméně doposud se nepodařilo jednoznačně vysvětlit
jejich evoluční příčiny, obzvláště u skupiny Anura. Rovněž chybí detailnější srovnávací studie
ontogenetických změn v morfologii zadní končetiny žab. Většina prací se zabývá pouhým
popisem ontogenetických stádií u jednoho druhu nebo u druhů blízce příbuzných.

Cílem mé magisterské práce bude sledování ontogenetického vývoje zadní končetiny a její
svalové výbavy u žab různého fylogenetického, lokomočního a ekologického typu. Z výsledků
se pokusím vyvodit případné rozdíly těchto skupin žab ve stavbě muskuloskeletárního systému
a nastínit jejich evoluční příčiny.
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