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Abstrakt
Sprouty proteiny se řadí mezi negativní regulátory RTK (receptor tyrozin kináz),
včetně FGF signální dráhy. Signály FGF signálních drah se podílejí na vývoji patra či
zubních základů, mimo jiné řídí proliferaci a diferenciaci osteoblastů a podílí se na
formování končetin. Především jeden ze čtyř FGF receptorů, FGFR3, významně ovlivňuje
například chondrocyty v růstové ploténce a jeho mutace se projevuje chondrodysplastickými
syndromy. Sprouty2 (Spry2) gen se v embryonálním vývoji účastní vývoje končetin, ledvin,
větvení plic a také zubní morfogeneze. Spry2 deficientní jedinci vykazují nadpočetné zuby
v diastemě mandibuly, abnormality ve tvaru lebky či rozštěpy patra. V kraniofaciálním
vývoji a také u končetin hraje významnou úlohu i gen Sonic hedgehog (Shh). Cílem
předložené diplomové práce bylo popsat expresi Spry2 v kraniofaciální oblasti a u
končetinových základů s důrazem na raná stádia vývoje. Dále jsme se s využitím Spry2
deficientních myší zaměřili na vzájemný vztah mezi geny Spry2 a Sonic hedgehog (Shh)
v kraniofaciální oblasti a v končetinovém pupenu. Exprese Spry2 a Shh genů byla
detekována pomocí in situ hybridizace. Aktivita těchto genů byla hodnocena na základě
vizualizace exprese příslušných proteinů s využitím immunohistochemie. Ke sledování
osudu Shh exprimujících buněčných linií byla využita Cre-loxP technologie v čelistech
Spry2 deficientních myší.

Klíčová slova: zubní vývoj, končetinový pupen, Sprouty, Sonic hedgehog, FGF
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Abstract
Sprouty proteins are known as negative regulators of the pathways downstream of
receptor tyrosine kinases (RTKs), including fibroblast growth factor (FGF) pathways. FGFs
are involved in patalal and tooth formation, osteoblasts proliferation, differentiation and
bone formation. Especially FGFR3, one of the fibroblast receptors, affects chondrocytes in
the growth plate and its gain-of-function mutation is responsible for chondrodysplastic
syndromes. Sprouty2 (Spry) gene plays an important role in embryonic development, as in
the development of limb, kidney, pulmonary branching and morfogenesis of teeth. Spry2
knock-out results in supernumerary tooth formation in diastema of mandible, abnormalities
of skull shape or cleft palate. Sonic hedgehod gene (Shh) also plays an important role in the
craniofacial development and in the development of limb bud. The aim of this master thesis
was to describe the expression of Spry2 in the craniofacial area and in the developing limbs
with focus on the early stages of embryogenesis. We focused also on the relationships
between Spry2 and Sonic hedgehog (Shh) gene expressions in the craniofacial area and in
the limb buds. In situ hybridization was used to show the expression patterns of Spry2 and
Shh genes. Immunohistochemistry was used for visualization of Spry2 and Shh proteins to
determine the activity of relevant genes. Cre-loxP technology was used to trace the fate of
Shh expressing cell population in the jaws of Spry2 knouck-out mice.

Keywords: tooth development, limb bud, Sprouty, Sonic hedgehog, FGF
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Seznam zkratek
3D

Three dimensional / trojrozměrný

μm

Mikrometr

AER

Apikální ektodermální lišta

Ant

Anteriorně

ANZ

Anteriorní nekrotická zóna

Bmp/BMP

Bone morfogenic protein / kostní morfogenetický protein

bp

Base pair / páry bází

Cre

Cre rekombináza

D

Rudimentární zubní primordia v diastemě maxily

Dist

Distálně

DIG

Digoxigenin

Dlx5

Distal-less homeobox 5

dSpry

Drosophila Spry

ED

Embryonální den

EGF

Epidermální růstový faktor

EGFP

Enhanced green fluorescent protein / zelený fluorescenční
protein

ERK1/2

Extracellular signal-regulated kinases

FGF

Fibroblastový růstový faktor

FGFR

Receptor pro fibroblastový růstový faktor

Foxf

Forkhead transkripční faktor

Gli

Glioma-associated oncogene family zinc finger

GLIA

GLI aktivátor

GLIR

GLI represor

h

Hodina

Hand2

Heart and neural crest derivatives expressed 2

HH

Hedgehog

HK

Hrudní končetina

Hox gen

Homeotický gen (homeobox)

HYB

Hybridizační roztok
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I

Řezák

IDE

Vnitřní zubní epitel

ISH

In situ hybridizace

Irx

Iroquois-class homeodomain

KO

Knock-out

loxP

Locus of chromosomal crossover (x) in the bacteriophage P1

M

Molarita

M1

První stolička

M2

Druhá stolička

M3

Třetí stolička

MAB

Maleic acid buffer

mg

Miligram

min

Minuta

ml

Mililitr

MS

Mesiální segment

Msx

Muscle segment homeobox gene

ODE

Vnější zubní epitel

PBS

Phosphate buffered saline

pEK

Primární sklovinný uzel

PFA

Paraformaldehyd

Pitx1

Pituitary homeobox 1

PK

Pánevní končetina

Post

Posteriorně

Prox

Proximálně

Ptch

Patched

PZ

Progresivní zóna

R1

Velké rudimentární zubní primordium v maxile

R2

Rudimentární zubní základ v maxile i mandibule

RTK

Receptor tyrozin kinázy

SDS

Sodium dodecyl sulfát

sEK

Sekundární sklovinný uzel

Shh/SHH

Sonic hedgehog

SOL

Solution (promývací hybridizační roztok)
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SOX9

SRY-box 9

Spred

Sprouty-related proteins

Spry/SPRY

Sprouty

SSC

Saline sodium citrát

TGF – β

Transformující růstový faktor β

TRIS

Tris(hydroxymethyl)aminomethan

tRNA

Transfer ribonucleic acid / transferová ribonukleová kyselina

VEGF

Vaskulární endotelový růstový faktor

Wnt

Wingless/Int1

WT

Wild-type / kontrola

ZPA

Zóna polarizační aktivity
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1. Úvod
V embryonálním vývoji dochází na základě molekulárních mechanismů k interakcím
mezi blízkými tkáněmi, které vedou k tvorbě orgánů a orgánových soustav. Mezi hlavní
regulátory embryogeneze patří vysoce konzervované rodiny, především FGF (Fibroblastový
růstový faktor) rodina, HH (Hedgehog) rodina či TGF-β rodina (Transformující růstový
faktor β).
Již během velmi raného embryonálního vývoje obličeje jsou exprimovány Fgf
faktory, které řídí proliferaci buněk z neurální lišty. Mezi čtvrtým až osmým týdnem
prenatálního vývoje u člověka postupně vznikají obličejové výběžky, které posléze fúzují a
obklopují budoucí nazální jamky a dutinu ústní. Chybné splynutí těchto výběžků může mít
za následek fatální poruchy kraniofaciálního vývoje, nebo poruchy jako rozštěpy patra či
rtu. Obličejové výběžky jsou také základem pro vývoj čelistí, kde již v raných etapách
embryogeneze probíhá zubní vývoj. Pro iniciaci zubního vývoje je nezbytný gen Sonic
hedgehog (Shh), který se uplatňuje rovněž při formaci zubního pupene, a Fgf signály, jenž
stimulují proliferaci v zubním epitelu i mezenchymu od nejrannějších stádií.
Signály pro vývoj končetin pocházejí ze dvou hlavních signalizačních center. Je to
apikální ektodermální lišta (AER) a zóna polarizační aktivity (ZPA). Končetinový pupen je
tak od počátku pod kontrolou růstového faktoru Fgf10 v AER a Shh v ZPA. Narušení těchto
struktur má za následek vznik patologií končetin od nejzávažnějších až po nadpočetné prsty
či fúze prstů.
Exprese FGF a Shh je mimo jiné regulována činností Sprouty genové rodiny. Sprouty
geny působí jako negativní regulátory RTK (receptor tyrosin kináz), včetně FGF. Tímto
mechanismem nepřímo působí na aktivitu Shh. Konkrétně Spry2 se účastní vývoje zubů a
končetin, a jeho deficit má kupříkladu za následek tvorbu nadpočetného zubu v mandibule
a zkrácení dlouhých kostí.
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na expresi Spry2 a Shh v orofaciální oblasti
a v oblasti končetin během vývoje myšího embrya. Cílem bylo popsat expresi Spry2
v kraniofaciální oblasti a při vývoji končetin a mimo jiné také zjistit, zda a jakým způsobem
deficience exprese Spry2 může ovlivňovat expresi a aktivitu Shh během embryogeneze.
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2. Raný kraniofaciální vývoj
2.1

Embryonální vývoj obličeje

Klíčovým obdobím pro vývoj obličeje u člověka je čtvrtý až osmý týden
embryonálního vývoje. Faciální oblast je formována buňkami dvojího původu - z hlavového
ektodermu a buňkami z neurální lišty, které podmiňují vznik prvního žaberního oblouku a
jeho derivátů. Před samotným uzavřením neurální trubice migrují buňky neurální lišty do
těla embrya, a tvoří základ dalších struktur, především pojivových tkání (Morriss-Kay,
1993). Proliferace buněk, které migrovaly z neurální lišty, je pod kontrolou FGF signální
dráhy (Goodnough et al., 2007). Na konci třetího embryonálního týdne se uzavírá kraniální
část neurální trubice, přední mozek se zvětšuje a stimuluje nad ním ležící ektoderm k
vytvoření frontonasálního výběžku. Zároveň mezenchymální buňky prvního faryngeálního
oblouku produkují párové maxilární a párové mandibulární výběžky. Mandibulární výběžky
rostou rychleji a slučují se ve střední čáře, aby zformovaly dolní čelist s dolním rtem. Celý
tento proces vede ke vzniku stomodea (obr. 1), které je ohraničeno mezenchymálními
výběžky již na začátku čtvrtého týdne. Ektoderm se zde stýká s endodermem předního střeva
a vytváří orofaryngeální membránu, která zaniká v pátém týdnu vývoje (Morriss-Kay, 1993;
Som and Naidich, 2013).
Základem vzniku horního rtu a horní čelisti je splynutí mediálních nazálních a
maxilárních výběžků (obr. 1). Mediální nazální výběžky srůstají ve střední čáře, čímž utváří
základ primárního patra. Mediální a laterální nazální výběžky vyrůstají dopředu a ve formě
podkovovitých valů obklopují nazální plakodu. Tímto procesem se formují nazální jamky,
které představují základy nosních dutin a nozder (Jin et al., 2012).
V 6. týdnu intrauterinního vývoje se u člověka objevují patrové ploténky, jenž jsou
utvářeny z maxilárních výběžků. V 8. týdnu dochází k horizontalizaci těchto plotének nad
okraj jazyka, a v 10. týdnu již zcela splývají v sekundární patro (Diewert, 1985; Yoon et al.,
2000). U myší vystupují bilaterální patrové ploténky z maxilárních výběžků již dvanáctý
embryonální den (ED) a rostou vertikálně dolů, po straně jazyka. Teprve později (ED 14) se
zvedají nad hřbetem jazyka, kde fúzují v souvislé patro. Mimo to dochází anteriorně k fúzi
s primárním patrem, což má za následek oddělení orální a nazální dutiny (Ferguson, 1988;
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Rice et al., 2004). V každé fázi tohoto procesu může dojít k chybě, která se projeví rozštěpem
patra.

Obrázek 1: Schéma vývoje obličeje u člověka
Schéma znázorňuje obličejové výběžky, které se podílejí na tvorbě obličeje v 5.
(A), 6. (B), 8. (C) a 10. (D) týdnu vývoje. Převzato z Dworkin et al., 2016.
2.2

Zubní vývoj a stádia odontogeneze

Vývoj zubu neboli odontogeneze je výsledkem interakcí mezi ektodermem a
ektomezenchymem (obr. 2) a začíná již v raných fázích embryonálního vývoje. Zubní
základy procházejí pěti morfologickými stádii odontogeneze a následnou mineralizací, na
jejímž konci je plně zformovaný zub. Modelem používaným pro výzkum dentice je myší
odontogeneze. Na první pohled odlišná myší dentice je ve výsledku velmi podobná té lidské,
například stádii odontogeneze. Zároveň obecně platí, že mechanismy, jimž podléhá vývoj
různých embryonálních struktur, jsou společné pro celou říši obratlovců.
2.2.1

Epitelové ztluštění a zubní lišta

První morfologickou známkou vývoje zubu je ztluštění epitelu a kondenzace
okolního mezenchymu. Buňky ztluštěného epitelu jsou uloženy ve více vstvách a mají
charakteristický cylindrický tvar. Osy těchto buněk jsou kolmé na bazální membránu.
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Přilehlý orální epitel tvoří ploché peridermální buňky uložené v 1-2 vrstvách (Peterkova et
al., 1996).
U myší lze epitelové ztluštění detekovat již 11. embryonální den (Peterkova et al.,
1996), u člověka v šestém týdnu prenatálního vývoje (Tonge, 1969).
Orální epitel se zanořuje hlouběji do mezenchymu a dává vznik zubní liště. Tu tvoří
buňky uložené ve 4-5 vrstvách, které opisují tvar písmene U (Ruch, 1998; Pispa and
Thesleff, 2003). Za časný marker odontogeneze je považována exprese Shh, neboť tato
signální molekula se podílí na invaginaci epitelu do mezenchymu a vymezuje oblasti
budoucích zubních zárodků (Sarkar et al., 2000).
Zubní lišta u myší se objevuje v ED 12,5. Vrstva ztluštělého epitelu však nevytváří
rovnoměrný povrch, ale vykazuje lokální nerovnosti v místech budoucích řezáků a stoliček
(Peterkova et al., 2002).
2.2.2

Zubní pupen

Zubní pupen je výsledkem pokračující invaginace zubního epitelu do mezenchymu.
Mechanismus, kterým k invaginaci dochází, nebyl dosud zcela objasněn. Podle recentních
výzkumů procházejí během formování zubního pupene buňky dvěma základními vzorci
chování, a to stratifikací a divergencí. Suprabazální buňky vznikají buněčným dělením a
následně stratifikují pod kontrolou FGF signálů. Na tyto buňky posléze působí Shh faktory,
které je přeskupují a řídí invaginaci zubního pupene. Stratifikace suprabazálních buněk je
nezbytná pro další invaginaci epitelu, bez ní by k invaginaci nemohlo dojít (Li et al., 2016).
Na základě 3D rekonstrukcí bylo zjištěno, že u člověka tvoří zubní epitel strukturu zvanou
zubní val, přičemž jednotlivé zubní pupeny nelze na frontálních histologických řezech ve
stádiu pupene pozorovat izolovaně. Jednotlivé zuby jsou zřetelně detekovatelné až ve stádiu
zubních pohárků (Hovorakova et al., 2005; Hovorakova et al., 2007).
2.2.3

Zubní pohárek

Další stádium odontogeneze je dle svého tvaru u histologických řezů popsáno jako
zubní pohárek. Je charakteristické tvorbou signálního centra tzv. primárního sklovinného
uzlu (pEK) a formováním cervikálních smyček. Vnitřní zubní epitel (IDE) a vnější zubní
epitel (ODE) jsou od sebe odděleny hvězdicovým retikulem. Pupen je uvnitř tvořen

14

kondenzovaným mezenchymem, tzv. zubní papilou, která je prekurzorem zubní dřeně
(Sarkar et al., 2000; Koyama et al., 2001; Pispa and Thesleff, 2003). V pozdní fázi zubního
pohárku podléhají buňky sklovinného uzlu programované buněčné smrti – apoptóze
(Vaahtokari et al., 1996).
U myší se zubní pohárek vytváří na ED 14,5. Důležitým markerem je Shh, který je
výrazně exprimován v signálním centru pEK (Hardcastle et al., 1998).
2.2.4

Zubní zvonek

Zubní pohárek je postupně diferencován na zubní zvonek. V tomto stádiu se formují
zubní hrbolky, na jejichž vrcholcích se objevují sekundární sklovinné uzly (sEK). Sklovinné
uzly zde fungují jako signální a organizační centra, ve kterých jsou exprimovány Shh, Bmp
a Fgf4. Signály Bmp regulují apoptózu buněk sklovinného uzlu, naproti tomu Fgf4 stimuluje
dělení buněk v zubním epitelu i mezenchymu. A právě Fgf4 působí jako marker zodpovědný
za tvorbu zubních hrbolků (Jernvall et al., 1994; Vaahtokari et al., 1996). Toto období je
důležité i z hledista tvorby odontoblastů a ameloblastů, obojí pod kontrolou Shh.
Odontoblasty se diferencují z mezenchymových buněk zubní papily, a formují
mineralizovanou tkáň dentin. Primární dentin je secernován pouze během odontogeneze.
Před samotným prořezáním zubu dochází k produkci sekundárního dentinu, který je
přítomný po celý život. Z odontoblastů sekundárního dentinu může vzniknout i terciální
dentin v reakci na vnější podráždění (Smith and Nanci, 1995; Dassule et al., 2000; Mjör, 2009
- review). Z vnitřního sklovinného epitelu jsou nejprve diferenciovány preameloblasty, jenž

se prodlužují v secernované ameloblasty, a vytvářejí na povrchu zubu sklovinu. Ta je z 96 %
složena z minerálních látek, především krystalů hydroxyapatitu. Ameloblasty na povrchu
zubu vytvářejí ochrannou vrstvu zvanou sklovinná kutikula, či Nasmythova membrána.
Nasmythova membrána chrání zub během jeho prořezávání a zcela vymizí po několika
týdnech od erupce zubu (Eubanks, 2008 – review; Lacruz et al., 2017 - review).
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Obrázek 2: Stádia vývoje zubu
Zubní základ je výsledkem interakce epitelu (oranžově) a mezenchymu (zeleně) (a) a
prochází základními stádii pojmenovanými podle tvaru epitelu na histologických
řezech (b), které v prostoru vytvářejí charakteristické struktury (c). Adaptováno dle
Peterkova et al., 2014.
2.3

Srovnání lidské a myší dentice

Lidskou dentici rozlišujeme na dočasnou a trvalou. Dočasná dentice se začíná
průměrně formovat v 5. – 6. týdnu prenatálního vývoje, a první mléčné zuby se prořezávají
od 6. měsíce života dítěte. Poslední zub dočasné dentice se zpravidla prořezává do 29.
měsíce. Dočasný chrup tvoří 20 zubů. V každém kvadrantu je to centrální a laterální řezák,
špičák a dvě stoličky (Hagg and Taranger, 1985; Nunn et al., 2011; Ntani et al., 2015).
V kořenech mléčných zubů dochází vlivem působení osteoklastů a odontoklastů k
apoptotickým procesům. Zárodky trvalých zubů způsobují urychlenou resorpci v kořeni
mléčných zubů, jenž vede k jejich vypadnutí (exfoliaci). Těmito mechanismy jsou zuby
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dočasné dentice nahrazeny trvalými zuby. U dívek se první trvalý zub objevuje v průměru v
5,7 letech, u chlapců v 6 letech (Nunn et al., 2011). Trvalá dentice u člověka za normálních
okolností sestává z 32 zubů. V každém kvadrantu je po osmi zubech, jsou to centrální a
laterální řezák, špičák, dva zuby třenové a 3 stoličky (Hagg and Taranger, 1985; Kim et al.,
2006; Consolaro, 2015).
Myší dentice je oproti té lidské velmi redukovaná. Myši mají pouze jednu generaci
zubů, a v každém kvadrantu můžeme nalézt jeden řezák a tři stoličky. Oblast mezi řezákem
a první stoličkou (M1) je bezzubá a nazývá se diastema. Během embryogeneze se však
v diastemě zakládají rudimentární zubní základy, které posléze podléhají apoptóze a
ustupují, případně se podílejí na vzniku zubů funkčních a jsou inkorporovány do jejich
základů (obr. 3). V diastemě maxily můžeme pozorovat pět malých zubních primordií
v literatuře značených písmenem „D“, a dva velké rudimentární základy R1 a R2.
V diastemmě dolní čelisti vznikají rudimentární základy MS (mesiální segment) a R2
(Peterkova et al., 2000; Peterkova et al., 2002).
Ačkoliv se může zdát, že lidská a myší dentice si nejsou nikterak podobné, jak již
bylo naznačeno výše, vykazují celou řadu podobností, například mechanismus vývoje zubů
u savců podléhá podobným molekulárním mechanismům a jednotlivá odontologická stádia
se u myši a u člověka neliší. Proto lze vývoj myší dentice označit za relevantní model pro
studie zubního vývoje u savců včetně člověka.

2.4

Molekulární podstata zubního vývoje

Významným odontologickým markerem je Shh, jak již bylo zmíněno výše. Jeho
expresi můžeme pozorovat již při ztluštění epitelu a jeho následné invaginaci do
mezenchymu. Zároveň řídí diferenciaci odontoblastů a ovlivňuje celkový tvar zubu (Dassule
et al., 2000; Zhang et al., 2006). V raných fázích vývoje zubu se uplatňuje i Fgf signalizace,
která stimuluje proliferaci buněk. Později můžeme detekovat expresi Fgf v primárním
sklovinném uzlu zubního pohárku (Lan et al., 2014). Interakce mezi mezenchymem a
epitelem jsou rovněž ovlivňovány činností faktorů BMP (kostní morfogenetický protein)
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rodiny. Účastní se přeměny zubního pupenu na zubní pohárek, a podílejí se na diferenciaci
odontoblastů a ameloblastů (Thesleff and Sharpe, 1997 – review).

Obrázek 3: Myší dentice u dospělce a embrya
Schéma znázorňuje srovnání dospělé (vlevo) a embryonální (vpravo) myší
dentice. Během embryonálního vývoje se v myší dentici zakládají zubní
základy, které dávají vznik samostatným řezákům (I), první (M1), druhé (M2)
a třetí stoličce (M3) (zeleně). Mimo to se v diastemě myší zakládají zubní
primordia, jenž během vývoje zanikají (oranžově). Jedná se o rudimentární
základy D1 – D5 a R1 – R2 diastemě maxily, a MS (mesiální segment)
v diastemě mandibuly. V mandibule se rovněž zakládá i rudimentární základ
R2, jenž se podílí na vývoji první stoličky (M1). Adaptováno podle Klein et
al., 2013.
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3. Vývoj končetin
U člověka se končetinový pupen zakládá mezi 26. až 28. dnem embryonálního
vývoje. Záhy po jeho utvoření dochází ke ztlušťování ektodermu na jeho ventrální straně.
Toto ztluštění je důležité pro budoucí základ apikální ektodermální lišty (O'Rahilly and
Gardner, 1975). Jakmile dojde k vytvoření pupenu, začínají se formovat chrupavčité
základy. Mezodermální buňky dávají vznik kostře a ostatním složkám pojivové tkáně,
zatímco svalové buňky pocházejí ze somitů. Aby k těmto procesům mohlo dojít, je potřeba
signálních center v podobě AER a ZPA ( Chevallier et al., 1977). Lidskou končetinu utváří
více než 30 kostí a 50 svalů s neméně důležitými vazy a šlachami. Mimo to je bohatě
protkána cévami a nervy, a pokryta ochrannou vrstvou kůže (Tickle, 2015).
Kostru končetin u obratlovců můžeme rozčlenit na 3 segmenty. Jedná se o proximální
stylopodium složené z humeru či femuru, mediální zeugopodium, které tvoří radius a ulna,
nebo tibia a fibula. Nejdistálnějším segmentem je autopodium, neboli kostra ruky či nohy
(Wellik and Capecchi, 2003). Raný vývoj končetinového pupene hrudní i pánevní končetiny
je velmi podobný u většiny tetrapod. Teprve později můžeme pozorovat morfologické
rozdíly mezi přední (hrudní) a zadní (pánevní) končetinou na základě jejich funkce
(Capdevila and Belmonte, 2001). Pro výzkum končetinového vývoje jsou jako modelové
organismy používány nižší obratlovci jako axolotl, kuře či myš (Harrison, 1918; Ohuchi et
al., 1997).

3.1

Končetinový pupen

Končetinový pupen se zakládá laterálně od stěny těla a postupně se vyvíjí ve třech
geometrických rovinách – anteroposteriorní, dorzoventrální a proximodistální (Slack, 1977;
Burke et al., 1995). Anteroposteriorní osa směřuje od palce ruky či nohy k malíčku,
dorzoventrální osa reguluje vývoj od hřbetu k palmární či plantární oblasti, a proximodistální
osa vede od báze končetin až po špičky prstů (Wolpert, 1999).
Samotný vývoj pupene začíná ztluštěním somatopleury z mezodermu laterální
ploténky. Jádro pupene tvoří buňky mezodermu, jejichž povrch je překryt vrstvou
ektodermu. Ektodermální vrstva je pod vlivem mezodermu přeměněna ve strukturu, zvanou
apikální ektodermální lišta (AER) (Chevallier et al., 1977; Harrison, 1918; Ohuchi et al.,
1997).
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U myší můžeme pozorovat pupen hrudní končetiny již 9. embryonální den, u pánevní
končetiny jen o den později (Burke et al., 1995).

3.2

Apikální ektodermální lišta

AER ohraničuje vrchol končetinového pupene a je tvořena podlouhlými
pseudostratifikovanými buňkami, které jsou v těsném spojení pomocí mezerových spojů
(gap junction). Tyto spoje udržují pupen zploštělý. Délka lišty navíc ovlivňuje šířku pupene,
a tím pádem i budoucí počet prstů (Tickle and Eichele, 1994). Jakmile je AER vytvořena,
řídí proliferaci buněk v mezenchymu, v oblasti zvané progresivní zóna (PZ) (Roberts and
Tabin, 1994).
Formování končetiny v proximodistální rovině závisí na čase, který proliferační
buňky stráví v progresivní zóně distálního mezenchymu pod vlivem signálů z AER. Jakmile
je progresivní zóna posunuta distálním směrem, proximální buňky již více nejsou pod
kontrolou AER, a dochází k definitivnímu určení jejich polohy. Mesenchymální buňky, které
stráví méně času pod vlivem AER, tvoří proximální část končetiny. Zatímco progenitorové
buňky, jež zůstávají pod vlivem AER po delší dobu, formují distální části končetiny (Benazet
and Zeller, 2009). Po odstranění AER dochází ke zkrácení končetiny v různém stupni
závažnosti, podle času, kdy k odstranění došlo (Roberts and Tabin, 1994).

3.3

Zóna polarizační aktivity

Signály pro formování pupene v anteroposteriorní ose pocházejí ze zóny polarizační
aktivity (ZPA). Shh gen, jenž je v ZPA exprimován, se významně podílí na formování
skeletálních struktur (Riddle et al., 1993). Tento morfogen určuje vzor posteriorních částí
končetin, včetně ulny, fibuly a 2. až 5. prstu. Oproti tomu, struktury, které se nacházejí v
anteriorní a proximální části, tedy humerus, femur, radius, tibia a první prst, jsou označovány
jako Shh nezávislé (Li et al., 2014). Shh nezávislé části končetin se vyvíjí pod vlivem genů
Irx3/5, které fungují jako upstream regulátory Gli3 (Zhulyn et al., 2014). Na myším modelu
bylo prokázáno, že femur/humerus, tibia/radius a první prst během vývoje vyžadují expresi
Irx3/5, přičemž Shh signalizace negativně ovlivňuje formování pupene v této oblasti (Obr.
4) (Li et al., 2014).
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Ačkoliv je Shh u myšího modelu exprimován od ED 9,5 po ED 11,5, do samotného
formování končetin se zapojuje pravděpodobně jen prvních 12 hodin po iniciaci pupene. V
prvních dvanácti hodinách dochází k vymezení končetiny na anteriorní a posteriorní oblasti
vlivem antagonistické činnosti Gli3 a Hand2. Tato fáze je nezbytná kvůli pozdějšímu
umístění ZPA v posteriorním mezodermu (Li et al., 2014; Zhulyn et al., 2014).

Obrázek 4: Signalizace v končetinovém pupenu

Exprese Irx3/5 je nezbytná pro časnou specifikaci anteriorní populace končetinového
pupene. Signály Irx3/5 zodpovídají za správné formování femuru/humeru, tibie/radia
a prvního prstu končetiny. Zároveň je anteriorní populace končetinového pupene
inhibována Shh signalizací, k níž dochází v posteriorní části pupene. Pod vlivem Shh
dochází k formování fibuly/ulny a druhého až pátého prstu. Převzato z Li et al., 2014.
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GLI genová rodina (Gli1-3) zprostředkovává Shh signalizaci v celé říši obratlovců.
Shh signalizace závisí na spolupůsobení aktivátorů (GLIA) a represorů (GLIR), které
vznikají proteolytickou činností (Park et al., 2000; Litingtung et al., 2002). Konkrétně Gli2
a Gli3 fungují jako aktivátory pouze za přítomnosti Shh, v případě jeho nedostatku se štěpí
na represory. Oblast exprese Shh i Gli1 je u hrudní končetiny více posteriorně omezena, ve
srovnání s pánevní končetinou. Navíc bylo prokázáno, že exprese Gli1 v hrudní končetině
je oproti kontrolním stádiím u pánevní končetiny nižší (Li et al., 2014).

3.4

Molekulární podstata vývoje končetin

Předpokládá se, že za iniciací končetinového pupene stojí mezenchymální faktor
Fgf10. V AER se uplatňuje především faktor Fgf8, a mezi oběma faktory funguje pozitivní
zpětnovazebná smyčka (Sekine et al., 1999). K iniciaci končetinového pupene u obratlovců
je rovněž nezbytná kyselina retinová. Při nedostatku retinalaldehyd dehydrogenázy, enzymu
potřebného pro syntézu kyseliny retinové, je vývoj pupene zcela inhibován (Duboc and
Logan, 2011). Vývoj pupene je, mimo jiné, zprostředkován geny Shh a růstovým faktorem
Fgf4, jejichž exprese je regulována pozitivní zpětnovazebnou smyčkou mezi ZPA a AER.
ZPA stimuluje signální působení v AER, a zadní část AER umožňuje funkční působení ZPA
v posteriorním mezodermu (Niswander et al., 1994; Masuya et al., 1995). Během časné
diferenciace končetinového pupene je v oblasti mezenchymu exprimován FGFR1, zatímco
v ektodermu, včetně AER, je exprimován FGFR2. Později jsou oba receptory exprimovány
v blastému, jenž je prekurzorem chrupavčitých elementů (Peters et al., 1992).
Z experimentálně získaných údajů bylo detekováno několik genů, které jsou
specificky exprimovány v hrudní či pánevní končetině. Kupříkladu členové T-box či Hox
genové rodiny. Hox geny u savců sestávají z 39 genů uspořádaných ve 4 chromozomálně
vázaných skupinách označovaných A-D. Skupina genů 9-13 z komplexu HoxA a HoxD se
uplatňují ve vývoji přední končetiny. Zatímco skupina genů 10-13 ze stejných komplexů
spolu s Hoxc10 a Hoxc11 se podílejí na vývoji zadní končetiny (Wellik and Capecchi, 2003).
Za zmínku stojí především geny Hoxa13 a Hoxd13, které jsou exprimovány ve vyvíjejícím
se distálním segmentu končetin (Fromental-Ramain et al., 1996).
Na konečném tvaru končetiny se během vývoje podílí programovaná buněčná smrt,
neboli apoptóza. Buněčná smrt je regulována několika signálními faktory a geny.
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V končetině se uplatňují například FGF, BMP či geny Msx. Na myším modelu bylo
prokázáno, že první známky apoptózy se objevují již ED 10,5 na anteriorním
okraji končetinového pupene, v oblasti zvané anteriorní nekrotická zóna (ANZ). Výraznější
apoptotické změny jsou zaznamenány v AER o dva dny později v tkáni mezi budoucími
prsty. Prsty jsou definitivně rozděleny ED 14,5, kdy apoptotická aktivita v meziprstní tkáni
dosahuje svého vrcholu. (Chen and Zhao, 1998).
U člověka je již zcela vytvořená funkční končetina od 8. týdne vývoje, včetně
oddělených prstů. Horní i dolní končetina se vyvíjejí podobným mechanismem, ačkoliv
dolní končetina je ve vývoji o 1-2 dny zpožděna. Pro formování horní končetiny je nezbytný
gen Tbx5, u dolní končetiny jsou to geny Tbx4 a Pitx1 (Snajdr et al., 2010).

3.5

Růst a vývoj dlouhých kostí

Dlouhé kosti obratlovců procházejí procesem zvaným enchondrální osifikace.
Chondrocyty jsou základním prvkem chrupavčité tkáně, vylučují matrix bohatou na kolagen
typu II, proteoglykan agrekan, a exprimují SOX9 a další transkripční faktory. Celý proces
začíná v embryogenezi migrací mezenchymálních buněk a jejich následnou kondenzací.
Takto uskupené shluky buněk dávají vznik chondrocytům v místech budoucích kosterních
struktur. Z buněk na okrajích těchto shluků je tvořeno perichondrium. Vlivem proliferace
chondrocytů dochází k lineárnímu růstu a rozšiřování chrupavky. Chrupavčitá struktura,
která řídí růst dlouhých kostí se nazývá růstová ploténka. Růstová ploténka obsahuje tři zóny
s chondrocyty různého stupně diferenciace. Oblast, která je nejblíže epifýze se označuje jako
odpočinková zóna (resting zone). V této oblasti progenitorové buňky generují nové
chondrocyty, jenž velmi rychle proliferují (Kronenberg, 2003; Lui et al., 2014; Joo et al.,
2016). Recentně publikovaný výzkum ukázal, že kmenové buňky dávají vznik nejenom
budoucím chondrocytům, ale produkují i buňky, jenž umožňují obnovu progenitorových
chondrocytů v růstové ploténce (Newton et al., 2019). Nově vzniklé chondrocyty se uskupují
v trámečky a procházejí poslední zónou terminální diferenciace. Během terminální
diferenciace chondrocyty v centru chrupavky zastavují proliferaci, hypertrofují a začnou
produkovat kolagen typu X. Hypertrofické chondocyty zodpovídají za mineralizaci okolní
tkáně, produkují vaskulární endoteliální růstový faktor a další faktory, pro utvoření krevních
cév a chondroklastů, které rozrušují chrupavčitou matrix. Buňky perichondria jsou posléze
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naprogramovány k přeměně na osteoblasty, přičemž samotné chondrocyty podléhají
apoptóze (Kronenberg, 2003; Lui et al., 2014).
Proliferace a diferenciace osteoblastů podléhá vlivu FGF a BMP skrze extracelulární
signály ERK1/2 a Smad. Remodelace kostí je regulována pomocí osteoblastů, které kost
formují, a osteoklastů, jež kostní tkáň odbourávají (Taketomi et al., 2017).
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4. Sprouty2 gen
4.1

Sprouty genová rodina

Sprouty (Spry) geny kódují rodinu proteinů známou především jako intracelulární
inhibitory FGF signální dráhy a dalších receptor tyrosin kináz (RTKs). To je možné díky
doméně s vysokým obsahem cysteinu (cystein-rich domain), zatímco N-koncová doména
umožňuje funkční odlišnosti jednotlivých izoforem (Li et al., 2003; Cabrita and Christofori,
2008; Taketomi et al., 2017).
První Sprouty protein byl nalezen u rodu Drosophila (dSpry), kde působí jako
antagonista receptorů FGF a EGF. Inhibováním Ras-Raf-ERK dráhy docházelo ke změnám
ve vývoji plic, očí a křídel (Hacohen et al., 1998). Od té doby byly objeveny 4 ortology u
savců, označované jako Sprouty 1-4. Jedná se o vysoce konzervovanou rodinu proteinů,
která se vyznačuje již zmíněnou C-koncovou doménou. Ta je důležitá pro ukotvení proteinů
v plasmatické membráně (Taniguchi et al., 2007).
Spry1-4 geny se významně podílejí na organogenezi u obratlovců. U myších embryí
byla detekována exprese Spry1, Spry2 a Spry3 v mozku, zubech, slinných žlázách,
končetinových pupenech a ledvinách. Spry1 deficientní myši vykazují poruchy ve vývoji
ledvin a močovodu (Zhang et al., 2001; Taniguchi et al., 2007). Spry1, Spry2 a Spry4 se
objevují již 8. embryonální den myšího vývoje v primitivním proužku a anteriorní části
předního mozku. O den později můžeme pozorovat expresi v žaberních obloucích a
končetinovém pupenu přední končetiny. Všechny tři geny (Spry1, Spry2 a Spry4) přispívají
k formování frontonazálního výběžku, somitů, ocasního pupene a končetinového pupene
zadní končetiny na ED 10,5 (Minowada et al., 1999). Během zubního vývoje jsou Spry1 a
Spry2 exprimovány v buňkách zubního epitelu v ED 12,5 a ED 14,5. Zatímco exprese Spry4
byla popsána v zubním mezenchymu na ED 11,5, 12,5 a 14,5. V ED 14,5 se rovněž Spry
geny exprimují v oblasti končetin. Konkrétně expresi Spry1, Spry2 a Spry4 lze detekovat v
epitelu i perichondriu vyvíjejících se prstů (Zhang et al., 2001).
Spry1, Spry2 a Spry4 jsou mimo jiné exprimovány v chondrocytech embryonální i
postnatální růstové ploténky dlouhých kostí. Jejich RNA transkripty rovněž nacházíme
v osteoblastech a osteoklastech primární i sekundární spongiosy (Joo et al., 2016).
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Ve spojitosti se Sprouty nelze opomenout Sprouty-related proteins (Spred). Tyto tři
proteiny (Spred1-3) ve své struktuře obsahují podobnou C-koncovou doménu, a inhibují
ERK dráhu aktivovanou ze všech růstových faktorů. Zatímco Sprouty inhibuje aktivaci
ERK, která byla vyvolána pouze faktory FGF a VEGF, nikoliv EGF (Taniguchi et al., 2007).

4.2

Sprouty2 v rané embryogenezi

S transkripty genu Spry2 se můžeme setkat již během raných procesů vývoje zárodku
– gastrulace a neurulace. V těchto fázích dochází k expresi v ektodermu a mesendodermu
primitivního proužku, kde zůstává exprese silná i s nástupem somitogeneze (Chambers and
Mason, 2000).
Spry2 působí jako iniciátor rané kraniofaciální morfogeneze. Zodpovídá za správný
vývoj obličejových výběžků, přičemž nadměrná exprese Spry2 má za následek zkrácení
těchto výběžků a narušení vývoje obličeje (Goodnough et al., 2007). Skrze FGF signalizaci
se učastí zvedání patrových výběžků při formování patra. V této fázi můžeme nalézt expresi
Spry2 v mezenchymální i epitelové tkáni budoucího patra (Matsumura et al., 2011).

4.3

Sprouty2 deficientní myši

Spry2-/- jedinci podle literatury nevykazují rozdíly v porodní hmotnosti, avšak
v postnatálním růstu je váha oproti kontrolám menší. Zmenšuje se i délka těla, která je dána
především zkrácením kostí femuru a tibie. Ztráta funkce Spry2 ovlivňuje proliferaci a
terminální diferenciaci hypertrofických chondrocytů během pozdní fáze gestace, jelikož
vede k odlišné BMP a RTK signalizaci. Zároveň je u těchto jedinců snížené množství
trámčité kostní tkáně v kostech končetin. Redukce se týká i přestavby kostí, která se
projevuje sníženou kostní formací i resorpcí (Joo et al., 2016; poster Hruba et al., 2017). Je
zajímavé, že u Spry2 deficientních myší je zvýšená exprese Spry1 a Spry4, zřejmě jako
důsledek kompenzace chybějícího Spry2 (Joo et al., 2016). U Spry2-/- myší můžeme také
pozorovat achalázii jícnu, dilataci jícnu a střevní pseudo-obstrukci v důsledku hyperplázie a
hypergangliosi enterického nervu. Myši dále trpí ztrátou sluchu, doprovázenou abnormální
morfologií kochleárních vlasových buněk a Cortiho orgánu (Zhang et al., 2001; Taniguchi
et al., 2007). Pro Spry2 deficientní jedince jsou typické i rozštěpy patra. Ačkoliv dochází
k formování patrových výběžků, tyto u Spry2 jedinců nejsou horizontalizovány nad okraj
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jazyka a nedochází k jejich fúzi. Inaktivace Spry2 zřejmě neovlivňuje epitelovou tkáň patra,
ale snižuje proliferaci buněk v mezenchymu. Spry2 tak přímo neinhibuje fúzování patra,
nýbrž ovlivňuje samotnou elevaci obou výběžků (Matsumura et al., 2011). Spry2 se účastí i
vývoje zubů. Během embryonálního vývoje se za normálních okolností v diastemě zakládají
zubní primordia, jež posléze podléhají apoptóze a nevyvíjí se v samostatné zuby. Deficience
Spry2 se projevuje tvorbou nadpočetného zubu anteriorně od prvního moláru (M1)
v mandibule, maxila v tomto případě výrazně ovlivněna není (Klein et al., 2006). Formaci
nadpočetného zubu můžeme pozorovat i u jedinců s deficiencí genu Spry4 (LagronovaChurava et al., 2013). Tito jedinci se rovněž vyznačují tvorbou nadpočetného zubu před
prvním molárem, ačkoliv ztáta genu Spry2 se při vzájemné kombinaci s deficiencí Spry4
v tomto ohledu projevuje výrazněji (Lochovska et al., 2015).

Obrázek 5: Nadpočetný zub u Spry2 -/- jedinců

Tvorba nadpočetného zubu před M1 u Spry2 -/- (B), oproti kontrole (WT) (A). (C)
a (D) zobrazují molárovou oblast s prvním (M1), druhým (M2) a třetím molárem
(M3), nadpočetný zub je označen červenou šipkou. (E) a (F) znázorňují 3D model
založený na laserovém skenování diastemové oblasti, (E´) a (F´) je pohled seshora,
červená šipka směřuje k nadpočetnému zubu. Převzato z Klein et al., 2006.

4.4
FGF

FGF signální dráha
signalizace

se

účastní

proliferace,

diferenciace

a

migrace

buněk

v embryonálním vývoji. U obratlovců rozlišujeme čtyři membránově vázané tyrozin
kinázové receptory označované FGFR1-4 (Ornitz et al., 1996).
FGFR1 je exprimován především v mezenchymu, FGFR2 můžeme pozorovat spíše
v epitelu. FGFR1 a FGFR2 se účastní vývoje končetinového pupene, dýchacích cest, střev
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či kůže (Peters et al., 1992). FGFR3 má přímý vliv na vznik a vývoj kostí. Během vývoje
stimuluje či inhibuje osteogenickou diferenciaci stromálních buněk kostní dřeně. Nepřímo
reguluje chondrogenezi a formování kostí. FGFR3 je exprimován především chondrocyty
v růstové ploténce a funguje jako negativní regulátor enchondrálního kostního vývoje.
Na myším modelu bylo prokázáno, že mutace gain-of-function FGFR3 má za
následek různé formy chondrodysplázií jako jsou achondroplázie, hypochondroplázie a
thanatophorická dysplázie. Jedinci s touto mutací vykazují výrazné zmenšení velikosti těla i
kostry. Inaktivace FGFR3 vede ke sníženému množství kostní hmoty (Wen et al., 2016).

4.5

Vztah Shh a FGF signální dráhy v kraniofaciálním vývoji a ve vývoji
končetin

Shh je považován za hlavní regulátor odontogeneze, uplatňuje v raných fázích
zubního vývoje a stimuluje proliferaci epitelových buněk v zubních zárodcích (Sarkar et al.,
2000). Neméně významná je i jeho role ve vývoji končetin, kde je exprimován v ZPA
končetinového pupene (Masuya et al., 1995). Bylo popsáno, že Shh signalizace je u Spry2 /- jedinců ovlivňována skrze FGF signalizaci. Spry2 působí jako antagonista FGF signalizace
a pomocí tohoto mechanismu i nepřímo zvyšuje expresi Shh (Lochovska et al., 2015).
Jak už bylo zmíněno, obě dráhy jsou nezbytné pro vývoj různých struktur těl
obratlovců. Společně se podílejí na formování a vývoji kupříkladu končetin či sekundárního
patra.
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4.5.1

Shh a FGF signální dráhy ve vývoji sekundárního patra

Samotnou podstatou růstu patrového oblouku je interakce signálních molekul z
epitelu a pod ním ležícího mezenchymu odvozeného z neurální lišty. Shh je exprimován
v orálním epitelu a řídí proliferaci buněk v mezenchymu (Xu et al., 2016; obr. 6). Přičemž
mechanismus, kterým je proliferace v mezenchymu řízena, není prozatím zcela objasněn.
Mezenchymální tkáň je pod kontrolou signálních molekul Fgf10, Foxf1/2 či Ptch. Mezi Shh
a Fgf10 funguje pozitivní zpětnovazebná smyčka, která nepřímo ovlivňuje proliferaci Shh
v orálním epitelu. Shh aktivuje Fgf10 v mezenchymu, a zároveň Fgf10 společně
s receptorem Fgfr2b v epitelu udržují expresi Shh v epitelu budoucího patra (Xu et al., 2016).

Obrázek 6: Molekulární regulace vývoje patra

V orálním epitelu je exprimován Fgfr2b, jenž společně s Fgf10 stimuluje expresi Shh
v epitelu. Shh na základě zpětnovazebné smyčky řídí aktivitu Fgf10 v mezenchymu.
V mezenchymu jsou dále exprimovány Ptch, Foxf1/2, Bmp4, Msx1 či Dlx5.
Zpětnovazebná smyčka Shh a Fgf10 je znázorněna v levé části obrázku (modrá),
pravá strana obrázku (žlutá) znázorňuje inhibici Shh pomocí Fgf7 a Dlx5. Převzato
z Xu et al., 2016.
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4.5.2

Shh a FGF signální dráhy ve vývoji končetin

Interakce mezi Shh a Fgf10 můžeme pozorovat i během vývoje končetin (obr. 7). Jak
již bylo uvedeno výše, pro vývoj končetin jsou nezbytná dvě signalizační centra. ZPA určuje
vývoj dle anteroposteriorní osy a exprimuje Shh. Proximodistální osa je pod vlivem AER a
FGF signální dráhy (Masuya et al., 1995). Signální smyčka mezi Shh a Fgf10 se nachází
v posteriorním končetinovém pupenu. Fgf10 udržuje expresi Shh a Shh indukuje expresi
Fgf10 (Ohuchi et al., 1997).

Obrázek 7: Vývoj končetiny
Shh exprese (červeně) v oblasti zóny polarizační aktivity (ZPA) a FGF exprese (modře)
v oblasti apikální ektodermální lišty (AER) v končetinovém pupenu. Převzato z Tanaka et
al., 1995.
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5. Cíle diplomové práce
Ve své diplomové práci jsem se zabývala expresí Spry2 a Shh v orofaciální oblasti a
v oblasti končetin v prenatálním vývoji myší. Spry2 působí jako negativní regulátor FGF
signální dráhy a dalších RTK, a nepřímo tím ovlivňuje Shh signalizaci. Zaměřila jsem se
tedy na působení Spry2 a Shh v oblastech zájmu směrem k pochopení jejich vzájemné
interakce a mechanizmu vývoje daných struktur včetně jejich případných patologií.
Na základě uvedených literárních poznatků jsme si stanovili následující cíle:
1. Analyzovat expresi Spry2 v oblasti čelistí a končetin v prenatálním vývoji myší
od ED 10,5 do ED 17,5
2. Analyzovat expresi Shh v oblasti čelistí a končetin v prenatálním vývoji Spry2
deficientních myší od ED 11,5 do ED 16,5
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6. Materiál
6.1

CD1 myši

CD1 myši (Charles River, Německo) jsou obecným a univerzálním kmenem bez
cílených mutací, které se vyznačují především velkým počtem potomků. Díky těmto
vlastnostem je kmen CD1 používán jako kontrolní wild-type (WT) model. Myši CD1 byly
použity pro metody whole mount in situ hybridizace a imunohistochemie.

6.2

Spry2ORF-null allele resp. Spry2/LacZ

Kmen Spry2ORF-null allele má vyřazenou funkci genu Spry2 v důsledku odstranění
celé sekvence. Jedná se o transgenní knock-outní (KO) myši, které byly získány z UCSF,
USA (Dr. Ophir Klein). Homozygotní jedinci mají jen 50% úspěšnost přežití a vykazují
vývojové abnormality. Proto chov tohoto kmenu probíhá přes heterozygotní jedince, kteří
jsou životaschopní s fenotypem beze změny (Klein et al., 2006). Embrya Spry2-/- byla
použita pro metodu whole mount in situ hybridizace.
Spry2/LacZ byly vygenerovány jako reportérový kmen pro Cre-loxP systém. Vznikly
vzájemným křížením Spry2ORF-null allele s transgenním kmenem Rosa26LacZ, jenž má
kazetu LacZ (beta-galaktosidázu) vloženou do lokusu Gt(Rosa)26Sor (Hovorakova et al.,
2016). Chovné páry B6.129S4-Gt(ROSA)26Sortm1LacZSor/J byly zakoupeny v Jackson
Laboratory (Bar Harbor, Maine, USA).

6.3

Spry2/ShhErTCre

Transgenní kmen Spry2ORF-null allele/B6.129S6-Shhtm2(cre/ERT2)Cjt/J obsahuje gen
pro fúzní produkt Shh a Cre rekombinázu. Zároveň tento kmen nese tzv. loxP místa, která
ohraničují specifické cílové sekvence. Rekombinace mezi oběma loxP místy je možná
působením enzymu Cre rekombinázy, který byl v našem případě aktivována tamoxifenem.
Chovné páry Spry2/ShhErTCre byly vygenerovány v naší laboratoři vzájemným křížením
Spry2ORF-null

allele

a

B6.129S6-Shhtm2(cre/ERT2)Cjt/J.

Chovné

páry

B6.129S6-

Shhtm2(cre/ERT2)Cjt/J byly zakoupeny v Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, USA).
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Samci tohoto kmene heterozygotní pro Spry2 byly používáni pro křížení se samicemi
Spry2 +/- LacZ.

Všechny použité myši pro připouštění za účelem experimentálního využití embryí
pocházejí z vlastních chovů. Ustájení zvířat a provedení experimentů bylo v souladu
s národními i mezinárodními pravidly (zákon č. 246/1992). Experimenty v rámci této studie
byly schváleny Odbornou komisí Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. na ochranu
zvířat proti týrání a Komisí Akademie věd ČR (projekt pokusů č. 81/2017).
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7. Metody
7.1

Připouštění myší a odběr embryí

Samice příslušných kmenů byly připouštěny k samcům vždy přes noc a ráno jim byla
odečtena vaginální zátka. Půlnoc před odečtením vaginální zátky je ED 0,0. Odběr mezi 10.
a 14. hodinou potom považujeme za stádium 0,5. Pro svou diplomovou práci jsem odebírala
embrya v ED 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 a 17,5. Březí samice byly usmrceny
cervikální dislokací a embrya byla odebrána z uteru na Petriho misku. Každé embryo bylo
zváženo, neboť hmotnost je v rámci jednotlivých stádií dobrým biologickým markerem pro
určení biologického věku (Peterka et al., 2002). Odebraná embrya byla pro in situ
hybridizace a imunohistochemické metody 24 hod fixována v 4% PFA, a uchována v PBS
při 4°C pro další použití. Pro sledování buněčných linií byla embrya ihned po odběru
zpracována podle příslušného protokolu (viz níže).

Počty odebraných embryí Spry2
sledování buněčných

Genotypy

in situ hybridizace

Spry2 +/-

37

25

Spry2 +/+

19

11

Spry2 -/-

9

8

Celkem

65

44

linií

Tabulka 1: Tabulka počtů odebraných embryí příslušných genotypů
7.2

Genotypování

U embryí vzniknuvších z připouštění heterozygotních samic a samců Spry2+/příslušných křížení byly při odběru odebrány ocásky a část těla jako zásobní materiál pro
genotypizaci. Odebraná tkáň sloužila nejprve k izolaci DNA izolačním kitem REDExtractN-AmpTM Tissue PCR Kit (Sigma) (viz. protokol 1).
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Protokol 1 - izolace DNA:
Nejprve byly přidány Extraction Solution a Tissue Preparation Solution. Ependorfka
s tkání byla zahřána na třepačce aby se uvolnilo dostatečné množství DNA. V poslední řadě
byl přidán Neutralization Solution B.
Naizolovaná DNA byla dále použita k PCR reakci (protokol 2). Pro detekci mutantní
a wild-type alely pro gen Spry2 byly použity 3 primery:
Primer A: 5´- TTG AGA ACA TGC CTC GAC C – 3´
Primer B: 5´- GCA TGG GCT ATT CAC AAA C – 3´
Primer C: 5´- GGA TGG CTC TGA TCT GAT CC – 3´

Protokol 2 – PCR:
1. 95°C

10 min

2. 94°C

40 s

3. 50°C

45 s

4. 72°C

1 min

5. 72°C

5 min

6. 4°C

doběhnutí reakce

Krok 1-4 opakován 35x

K vizualizaci PCR produktu jsme použili elektroforézu a na gelu jsme detekovali
mutantní a wild-type fragmenty: wild-type fragmenty o velikosti 350 bp, mutantní fragmenty
o velikosti 250 bp (obr. 8).
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Obrázek 8: Výsledek elektroforézy genotypizace na Spry2

Elektroforézový gel s mutantními (250 bp) a wild-type fragmenty (350 bp)
umožňujícími detekci embryí genotypů Spry+/-; Spry-/- a Spry+/+.
7.3

Sledování buněčných linií Spry2 ShhErTCre

Spry2ORF-null allele/B6.129S6-Shhtm2(cre/ERT2)Cjt/J myši byly reciproce kříženy
s kmenem Spry2ORF-null allele/B6.129S4-Gt(ROSA)26Sortm1LacZSor/J, který ve svém
genomu obsahuje reportérový gen LacZ. Křížením obou kmenů vzniká tzv. Cre-loxP systém,
jenž nám umožňuje sledovat osud buněk exprimujících Shh.
Březím samicím Spry2ORF-null allele/B6.129S4-Gt(ROSA)26Sortm1LacZSor/J byla
v ED 13,7 intraperitoneálně aplikována dávka tamoxifenu, který je nezbytný k aktivaci Cre
rekombinázy. Jakmile dojde k indukci Cre rekombinázy, je spuštěna rekombinace mezi
příslušnými loxP místy v buňkách, které exprimují Shh. Pro celý proces je nezbytná
přítomnost promotoru ROSA26, který kontroluje expresi reportérového genu LacZ. Mezi
promotorem a reportérovým genem je umístěn stop kodon, jenž je v případě aktivace CreloxP systému vystřižen, a buňky jsou trvale značeny reportérovým LacZ markerem.
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Sterilně odebraná embrya na příslušném embryonálním dni byla zvážena, odebrána
do fosfátového AB pufru a chlazena na ledové tříšti. Poté byla krátce fixována v 4% PFA na
třepačce při 4°C, ne však déle než 20 min. Po fixaci byly vzorky promyty fosfátovým pufrem
a barveny v barvícím roztoku. K barvícímu roztoku byl přidán X-gal v poměru 24 µl X-galu
na 1 ml barvícího roztoku. Tkáň byla inkubována přes noc v temnu při 37°C. Galaktosidáza,
která je kódována genem LacZ, štěpí organickou sloučeninu X-gal. X-gal je složen
z galaktózy a indolu (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranosid), jenž jsou štěpeny na
galaktózu a 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindol. Modré zabarvení je výsledkem následné
oxidace těchto sloučenin na nerozpustný 5,5´-dibromo-4,4´-dichloro-indigo v buněčných
liniích, které exprimovaly Shh.
Druhý den byly pozitivní vzorky promyty v PBS 3 x 10 min a fixovány v 4% PFA
po dobu 24 hod. K vytvoření fotodokumentace nabarvené tkáně byla použita stereolupa
Leica MZ6 s kamerou Leica EC3. Vzorky byly dále uchovávány v PBS při 4°C do
histologického zpracování.
Fosfátový AB pufr
A: 6g NaH2PO4 bylo rozpuštěno v 500 ml destliované vody.
B: 13,4g Na2HPO4 bylo rozpuštěno v 500 ml destilované vody
Do celkového množství 500 ml bylo přidáno 115 ml roztoku A a 385 ml roztoku B. Následně
bylo upraveno pH na 7,5
Barvící roztok
100 ml AB pufru
62,5 mg KCl
20,3 mg MgCl2*6H2O
126 mg K4Fe(CN)6*3H2O
98,7 K3Fe(CN)6
Nádoba s připraveným barvícím roztokem byla přikryta alobalem, jelikož roztok je velmi
citlivý na světlo, a uložena v lednici při 4°C.
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7.4

Whole mount in situ hybridizace

Po odběru byla embrya fixována v 4% PFA do druhého dne a dále uchovávána
v PBS. V případě potřeby uchování materiálu na delší období byla embrya zmražena
ve vzestupné methanolové řadě (25% methanol, 50% methanol, 75% methanol a 100%
methanol). Pro metodu whole mount in situ hybridizace (WISH) byly z embryí od ED 12,5
vypreparovány obě čelisti, hrudní a pánevní končetiny. Embrya na ED 10,5 a ED 11,5 byla
hybridizována vcelku.
Pokud byla embrya uchovávána v 100% methanolu, postupovalo se sestupnou
methanolovou řadou k 25% methanolu a následně byly vzorky promyty v PBS. Dále se
pokračovalo dle následujícího protokolu (viz. protokol 3). Pro metodu WISH byla využívána
třepačka s termoblokem pro 40 mikrozkumavek (BIOER, MB – 102).
Protokol 3 – whole mount in situ hybridizace:
DEN 1: Prosvětlení tkáně a hybridizace
6% peroxid vodíku v PBS

1 hodina

20°C

PBS

3 x 5 min

20°C

Proteináza K v PBS (1:2000)

3 – 6 min

20°C, 700 otáček

Stop roztok glycin

5 min

20°C

PBS

5 min

20°C

0,2% glutaraldehyd, 4% PFA

1 hodina

20°C

PBS

5 min

20°C

HYB : PBS

10 min

70°C, 800 otáček

HYB

10 min

70°C

HYB

2 hodiny

70°C

HYB + sonda

přes noc

70°C

5 min

70°C

DEN 2: Vazba anti-DIG protilátky
HYB

38

SOL I

5 min

70°C

SOL I

2 x 30 min

70°C

SOL I

30 min

65°C

SOL II

2 x 30 min

65°C

SOL II

30 min

20°C

MAB

3 x 5 min

20°C

Blokovací roztok

1,5 hodiny

20°C

Protilátka

přes noc

4°C

MAB : levamisol (100:1)

3 x 5 min

20°C

MAB : levamisol (100:1)

3 x 60 min

20°C

DEN 3:

TRIS HCl pH 9,5 : levamisol (100:1)

přes noc

20°C

DEN 4: Vyvolání signálu
Tkáň byla přenesena do vialek a propláchnuta TRIS HCl pH 9,5 2 x 10 min. Následně
byly vzorky inkubovány v barvícím roztoku BM-Purple na třepačce při 4°C, dokud se
neobjevil pozitivní signál. Takto obarvená tkáň byla fixována 0,2% glutaraldehydem v 4%
PFA 1 hod při 4°C, a dále uchovávána v PBS v lednici. U vzorků s pozitivním signálem byla
provedena fotodokumentace pomocí stereolupy Leica MZ6 s kamerou Leica EC3.
Hybridizační roztoky:
Stop roztok Glycin
10 ml glycinu (0,1 g na 10 ml)
5 ml PBS 10x
200 µl tween 25%
Doplnit injekční vodou do 50 ml
HYB
25 ml formamidu
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12,5 ml SSC 20x
3 ml kyseliny citronové 1M
200 µl tween 25%
250 µl SDS 20%
50 µl yeast tRNA 50mg/ml
Doplnit injekční vodou do 50 ml
SOL I
25 ml formamidu
12,5 ml SSC 20x
3 ml kyseliny citronové 1M
2,5 ml SDS 20%
Doplnit injekční vodou do 50 ml
SOL II
25 ml formamidu
5 ml SSC 20x
1,2 ml kyseliny citronové 1M
500 µl SDS 20%
200 µl tween 25%
Doplnit injekční vodou do 50 ml
MAB
5,8 g kyseliny maleové
17 ml NaCl 5M
3 g NaOH
2 ml tween 25%
Doplnit injekční vodou do 500 ml a upravit pH na 7.5
Blokovací roztok
45 ml MAB
5 ml 10% sheep serum
500 µl levamisol 100x
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Levamisole
0,5 g do 10 ml destilky
TRIS HCl
12,1 g tris
Doplnit do 100 ml injekční vodou, přidávat HCl do pH 9.5
Příprava protilátky
3 mg drceného embrya do 500 µl MABu inkubovat při 70°C 30 min
Zchladit na ledu, přidat 1,6 µl anti-DIG protilátky a nechat min. 1 hodinu při 4°C
Centrifugovat na maximální výkon otáček 10 min při 4°C
Spojit s 3,5 ml blokovacího roztoku

7.5
7.5.1

Histologické zpracování vzorků
Zalévání vzorků do parafínu

Fixovaná embrya kontrolních (WT) embryí pro účely imunohistochemie byla
odvodněna vzestupnou alkoholovou řadou a přes toluen zalita do parafínu dle standartního
protokolu (viz. tabulka 2).
ED 12,5 – 13,5 ED 14,5 – 15,5
70% ethanol

2h/ přes noc

2 h/přes noc

80% ethanol

přes noc

přes noc

96% ethanol

1h

1h

100% ethanol

1h

1h

100% ethanol

1h

1h

100% ethanol

1h

1h

Toluen 1

2 min

3 min

Toluen 2

2 min

3 min

Parafin 1A

1h

1h

Parafin 1B

1h

1h
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Parafin 2

1h

1h

Parafin 3

1h

1h

Rakev

přes noc

přes noc

Tabulka 2: Zalévání myších embryí do parafínu
Vzorky, které byly ponechány přes noc ve formičce, byly druhý den naorintovány a
ponechány při pokojové teplotě do ztuhnutí parafínu. Následně byl vytvořen parafínový
bloček a tkáň byla sériově nakrájena na mikrotomu Leica RM2255 na 8 µm tenké řezy.
7.5.2

Příprava zmražených řezů

Vzorky po whole mounth in situ hybridizaci byly nakrájeny na kryostatu Microm
HM 560. Po fixaci tkáně v 4% PFA byly vzorky promývány v PBS a převedeny do roztoku
15% sacharózy dokud tkáň neklesla na dno. V rozmezí 30 minut byly promývány roztokách
15% a 30% sacharózy v poměrech 2:1, 1:1 a 1:2. Posléze byly ponechány v 30% sacharóze
do druhého dne při 4°C. Před samotným zamražením byla tkáň ponořena do roztoku 30%
sacharózy a OCT (mrazící medium) v poměru 2:1 na 30 minut, a zamražena v roztoku 30%
sacharózy a OCT v poměru 1:1. V této fázi byla tkáň naorientována a uchována v -80°C.

7.6

Barvení řezů jádrovou červení

Jádrová červeň byla použita pro dobarvení řezů z kryostatu. Sklíčka s nakrájenými
řezy byla barvena dle standartního protokolu (viz. Protokol 4).
Protokol 4 – Barvení jádrovou červení po kryostatu:
10% formaldehyd

10 min

destilovaná voda

3 x 2 min

jádrová červeň

10 - 20 vteřin

destilovaná voda

3 x 2 min

96% alkohol

2 x 1 min

100% alkohol

2 x 1 min

Xylen

2 x 4 min
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Obarvená sklíčka byla překryta krycími skly pomocí NeoMount pryskyřice.

7.7

Imunohistochemie

Imunohistologická analýza byla prováděna na parafínových řezech kontrolních (WT)
embryí. Nejprve byla tkáň deparafinizována za pomoci xylenu 2 x 10 min. Řezy byly
dehydratovány sestupnou alkoholovu řadou v 96%, 75%, 50% a 25% alkoholu a promyty
v PBS. Další postup byl dle přiloženého protokolu (viz. protokol 6).
Protokol 6 – Imunohistochemie:
Inkubace ve vodní lázni v roztoku citrátu pH 6

90°C, 30 min

Promytí PBS + 0,1% tween (PBT)

5 min

3% H2O2 v 10% methanolu v PBS

10 min

Promytí destilovanou vodou

2 x 5 min

Promytí PBT

5 min

Blokovací roztok

30 min

Aplikace primární protilátky

přes noc, 4°C

Druhý den byla sklíčka promyta v roztoku PBT 3 x 5 minut a tkáň byla inkubována
s roztokem sekundární protilátky ve vlhké komůrce 1 hodinu při pokojové teplotě.
Následovalo promytí PBT 3 x 5 min. Posléze byla sklíčka inkubována v roztoku ABC kitu
1 hodinu při pokojové teplotě a opět promyta 3 x 5 minut v PBT. V posledním kroku byl
vyvolán signál pomocí DABového barvení a reakce byla zastavena v destilované vodě. Pro
detekci proběhnuvší imunohistochemické reakce byla při jednotlivých barveních jako
kontrolní u jednoho skla použita protilátka proti pan cytokeratinu. Řezy byly dobarveny
hematoxylinem dle protokolu (protokol 7).
Protokol 7 – Barvení hematoxylinem:
Hematoxylin

5 – 15 s

Tekoucí voda

10 min
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Destilovaná voda

5 min

96% alkohol

2 x 2 min

100% alkohol

2 x 2 min

Xylen

2 x 4 min

Nabarvená sklíčka byla překryta krycím sklem pomocí NeoMount pryskyřice.

Tabulka použitých protilátek:
Koncentrace

Primární protilátky

Rabbit polyclonal SHH (sc-9024, 1 : 150
Santa Cruz Biotechnology)
Rabbit polyclonal SPRY2 (ab85670, 1 : 100
Abcam)
Mouse pan-cytokeratin [AE1+AE3] neředěný

Biotinylated Goat Anti-rabbit (BA- 1 : 500

protilátky

Sekundární

(ab961, Abcam)

1000, Vector)
Biotinylated Goat Anti-mouse (BA- 1 : 500
9200, Vector)

Tabulka 3: Přehled použitých protilátek

Citrát (pH6)
Na přípravu citrátového pufru bylo použito 1000 ml destilované vody a 2,94 g
citronanu sodného (dihydrát) (Sigma). K roztoku byl po malém množství přidáván 1M HCl,
abychom upravili pH na konečnou hodnotu 6. Na závěr byl roztok smíchán s 0,5 ml
detergentu Tween 20 (Fluka).
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Blokovací roztok
Blokovací roztok byl připraven z 2,5 g Bovine serum albumine, které bylo doplněno
PBT (1 ml Tween/1000 ml PBS) na celkové množství 50 ml.
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8. Výsledky
8.1

Exprese genu Spry2 u WT embryí

Abychom mohli detekovat expresi genu Spry2 v embryonálním vývoji, využili jsme
metodu whole mounth in situ hybridizace (viz výše) na kontrolních (WT) embryích. Analýza
exprese Spry2 v embryonálních čelistech a byla provedena na WT (CD1) zárodcích
odebraných na stádiích ED 11,5 – ED 17,5, na končetinách v ED 10,5 – ED 17,5.
Na embryonálním dni 11,5 bylo možné pozorovat expresi genu Spry2 v oblasti
obličejových výběžků. Signál se objevil v oblasti čichových plakod a na povrchu splynutých
maxilárních výběžků (obr. 9A). Dále byla na tomto stádiu exprese detekovatelná v anteriorní
oblasti splynutých mandibulárních výběžků (obr. 9B).
O den později, tedy na ED 12,5, dochází u myších embryí k tvorbě patrových
plotének z maxilárních výběžků, které rovněž vykazovaly pozitivní oblast exprese Spry2
(obr. 9C). Zároveň jsme detekovali expresi Spry2 v odontogenních oblastech maxily i
mandibuly a v oblasti jazyka (obr. 9C, D). Stejný trend v expresi Spry2 bylo možné
pozorovat ve stádiích ED 12,5 - ED 14,5, kdy exprese přetrvávala v řezákové i molárové
oblasti obou čelistí, včetně patrových plotének (obr. 9E-H). ED 14,5 byl zároveň poslední
embryonální den, kdy bylo možné pozorovat výraznou expresi Spry2 nejen v zubních
základech ale i v již zmíněných ploténkách (obr. 9G). V ED 15,5, kdy jsou již patrové
ploténky u WT zcela srostlé, nebyla exprese Spry2 v patrových ploténkách detekovatelná.
Případná rezidua signálu Spry2 bylo možné pozorovat pouze v zubních základech molárů
maxily. Na ED 16,5 a ED 17,5 Spry2 exprese v oblasti čelistí nebyla detekována.
Na histologických řezech je evidentní, že Spry2 je kromě zubních základů
exprimován také v orálním epitelu mandibuly přilehlém k jazyku a v oblasti jazyka na ED
12,5 (obr. 10). V ED 13,5 – ED 14,5 byl zřetelně patrný signál v zubních základech (obr. 11
A, B), v pokročilejším stádiu specificky lokalizovaný zejména na lingvální straně zubních
základů.
V oblasti končetin bylo možné pozorovat expresi Spry2 v ED 10,5 v oblasti
končetinového základu na jeho distálním okraji v AER (Obr. 12). V ED 11,5 byl detekován
znatelný signál Spry2 na distálním okraji končetinového základu – především u pánevních
končetin, a v jeho centru. V centrální oblasti končetinových základů byla exprese Spry2
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patrná hlouběji v tkáni (obr. 13A, B; obr. 14a, b). Pro ED 12,5 byla typická exprese Spry2
v centrální oblasti vyvíjejícího se končetinového základu, resp. budoucí záprstní a zánártní
oblasti končetin (obr.13C, D; obr. 14c, d; obr. 15a). Odtud se exprese genu paprsčitě
rozbíhala do oblastí budoucích článků prstů (obr. 13C, D; obr. 14c, d). Ve stádiu ED 13,5
exprese Spry2 kopírovala oblasti vznikajících prstních článků (obr. 13E, F; obr. 14e, f).
Tento jev byl ještě zřetelnější u stádia 14,5, u něhož bylo možné pozorovat exprimovaný gen
v prstních článcích hrudní i pánevní končetiny (obr. 13G, H; obr. 14g, h; obr. 15b). Na ED
15,5 – ED 17,5 nebyla exprese genu Spry2 v končetinách detekovatelná.
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Obrázek 9: Exprese Spry2 v čelistech embryí
Exprese Spry2 u kontrolních (WT) embryí, která byla odebrána v ED 11,5 (A-B),
12,5 (C-D), 13,5 (E-F) a 14,5 (G-H). V oblasti čelistí můžeme pozorovat expresi
Spry2 především v zubních základech (černá šipka) a patrových ploténkách
(hvězdička), kde je nejprve lokalizována plošně na jejich okraji (C, E), později
v jednotlivých patrových lištách (G). Na ED 11,5 (B) a 12,5 (D) je zároveň patrný
signál Spry2 v oblasti jazyka (modrá šipka). Měřítko představuje vzdálenost 1 mm.

Obrázek 10: Spry2 exprese v mandibule WT na ED 12,5
Expresi Spry2 lze pozorovat v orálním epitelu (žlutá šipka) a v oblasti jazyka (modrá
šipka) mandibuly na ED 12,5. Měřítko představuje vzdálenost 0,1 mm.
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Obrázek 11: Histologické řezy – exprese Spry2 v čelistech WT embryí
V ED 13,5 jsme detekovali expresi Spry2 v epitelu zubního zárodku v molárové
oblasti v mandibule (černá šipka) (A). Na ED 14,5 je exprese Spry2 detekovatelná v
zubním základu první stoličky v mandibule (B) (černá šipka) specificky na lingvální
straně. Měřítko představuje vzdálenost 0,1 mm.

Obrázek 12: Exprese Spry2 v končetině na ED 10,5
Expresi genu Spry2 lze pozorovat již v ED 10,5 v AER hrudního končetinového
pupene (A; B). Obrázek (B) znázorňuje detail končetiny označený šipkou (A).
Měřítko představuje vzdálenost 1 mm.
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Obrázek 13: Exprese Spry2 v oblasti hrudních končetin u WT embryí
Ve stádiu ED 11,5 (A; B) můžeme pozorovat expresi genu v centrální oblasti a
v AER pupene hrudních končetin. Pro stádium 12,5 (C; D) je typické paprsčité šíření
signálu z centrální oblasti do oblasti vyvíjejících se prstů. V ED 13,5 (E; F) se signál
soustředil do oblasti prstů a později na ED14,5 do prstních článků (G; H). Měřítko
představuje vzdálenost 1 mm.
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Obrázek 14: Exprese Spry2 v oblasti pánevních končetin u WT embryí
Expresi genu Spry2 můžeme pozorovat v centrální oblasti a v AER končetinového
pupene pánevních končetin na ED 11,5 (a; b). Na ED 12,5 (c; d) je stále viditelný
signál v centrální oblasti, který se šíří do oblasti vyvíjejících se prstů. Ve stádiu ED
13,5 (e; f) a ED 14,5 (g; h) je detekovatelný pozitivní signál Spry2 ve vyvíjejících se
prstech a prstních článcích (g; h) podobně jako u hrudních končetin. Měřítko udává
vzdálenost 1 mm.
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Obrázek 15: Spry2 exprese v končetině embrya na ED 12,5 a 14,5
Histologické řezy končetin v ED 12,5 (a) a ED 14,5 (b) dokumentují, že ve stádiu ED
12,5 je exprese Spry2 detekovatelná v centrální oblasti končetinového pupene,
zatímco v ED 14,5 se Spry2 exprimuje v oblasti vznikajících článků prstů. Měřítko
je 0.1 mm.
8.2
8.2.1

Exprese genu Shh u WT embryí
Shh v orofaciální oblasti

Pro možnost srovnání exprese Spry2 s Shh bylo potřeba vyhodnotit expresi Shh
s pomocí WISH v relevantních oblastech u WT (CD1) embryí, kde byla zjištěna exprese
Spry2. Shh je exprimován ve vznikajících zubních základech maxily a mandibuly již ve
stádiu ED 11,5 (Obr. 16A, B). V ED 12,5 je exprese Shh lokalizována v oblastech zubního
vývoje v řezákové i molárové oblasti obou čelistí (obr. 16C, D). Na ED 13,5 (obr. 17a) a
14,5 (obr. 17b) je signál v zubních základech uložen spíše hlouběji v tkáni, a působí méně
intenzivně. Zároveň od ED 13,5 (obr. 17a) je exprese Shh detekovatelná v oblasti základů
patrových lišt na doposud nesrostlých patrových ploténkách maxily. O den později ploténky
srůstají a signál v patrových lištách je již jasně detekovatelný (obr. 17b).
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Obrázek 16: Detekce exprese Shh u raných stádií WT embryí
Exprese Shh je detekovatelná v odontogenních oblastech resp. v zubních základech
(černá šipka) obou čelistí již v ED 11,5 (A-B) a ED 12,5 (C-D). Měřítko ukazuje
vzdálenost 1 mm.
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Obrázek 17: Exprese Shh v patrových ploténkách maxily u WT embryí
Ve stádiu ED 13,5 (a) je detekovatelný signál Shh na dosud nesrostlých patrových
ploténkách (hvězdička) maxily. Exprese se začíná koncentrovat do oblasti základů
patrových lišt v anteriorní oblasti plotének. V ED 14,5 (b) můžeme pozorovat expresi
Shh v patrových lištách (hvězdička) maxily. Měřítko udává vzdálenost 1 mm.
8.2.2

Exprese Shh v končetinách

V končetinovém pupenu je exprese Shh omezena na posteriorní stranu končetiny
v oblasti ZPA. Signál v končetinovém pupenu je patrný již ED 10,5 (obr. 18 A, a), a
přetrvává až do ED 13,5 (obr. 18D, d) na hrudní i pánevní končetině (obr. 18).
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Obrázek 18: Exprese Shh v končetinách WT embryí
Exprese Shh (černá šipka) v končetinovém pupenu v ED 10,5 (A;a), ED 11,5 (B;b)
v oblasti ZPA. Na ED 12,5 (C;c) a ED 13,5 (D;d) je již exprese méně intenzivní.
Obrázky vpravo (a; b; c; d) představují detailnější pohled na končetiny v levém
sloupci (A; B; C; D). Měřítko představuje vzdálenost 1 mm.
8.3
8.3.1

Exprese genu Shh u Spry2 deficientních myší
Shh exprese v orofaciální oblasti u Spry2 deficientních myší

Pro vyhodnocení vzájemné interakce Spry2 a Shh jsme využili možnost detekce Shh
exprese u Spry2 deficientních embryí v relevantních oblastech zájmu. Oblasti exprese Shh u
Spry2 -/- jedinců bylo možné pozorovat v zubních základech maxily i mandibuly od ED 11,5
(obr. 19a; obr. 20A). V molárové oblasti mandibuly byl patrný signál Shh na ED 13,5 (obr.
20E) a 14,5 (obr. 20G). Na ED 12,5 a 14,5 jsme zároveň pozorovali expresi Shh v oblasti
jazyka (obr. 20C, G).
U kontrolních Spry2 +/+ jedinců exprese Shh kopírovala oblasti exprese Shh u WT
(obr. 19; obr. 20). V dolní čelisti byla Shh exprese detekována i v oblasti jazyka na ED 12,5
(obr. 20D) a ED 14,5 (obr. 20H) podobně jako u Spry2 deficientních jedinců.
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Obrázek 19: Srovnání exprese Shh v maxile Spry2 -/- a Spry2 +/+ jedinců
Exprese Shh v maxile Spry2-/- jedinců (a-c) nevykazuje zásadní rozdíly oproti
kontrolám Spry2+/+ (d-f). Na ED 11,5 (a;d), 12,5 (b;e) a 13,5 (c;f) lze pozorovat
mírnější expresi Shh u Spry2 deficientních jedinců. U ED13,5 je výrazně slabší
exprese Shh v oblasti patrových plotének (hvězdička) u Spry2 deficientních jedinců.
Šipky směřují k zubním základům maxily. Měřítko představuje vzdálenost 1 mm.
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Obrázek 20: Porovnání exprese Shh u Spry2 -/- a Spry2 +/+ v mandibule
Shh exprese u Spry2 -/- (A; C; E; G) se jeví slabší oproti situaci u Spry2 +/+ (B; D; F;
H) na ED 11,5 (A; B), 12,5 (C; D), 13,5 (E; F) a ED 14,5 (G; H). Černé šipky směřují
k odontogenním zónám, resp. zubním základům v mandibule, kde můžeme expresi Shh
pozorovat. Měřítko ukazuje vzdálenost 1 mm.

Celkově lze vyhodnotit, že oblasti exprese Shh u Spry2-/- jsou srovnatelné
se Spry2+/+, pouze intenzita exprese Shh v maxile i mandibule u Spry2 knock-outních
jedinců se zdá být nižší (obr. 19; obr. 20).
8.3.2

Shh exprese v oblasti končetin Spry2 deficientních myší
U Spry2 -/- jedinců bylo možné pozorovat expresi Shh od ED 11,5 (obr. 21A).

Signál Shh byl soustředěn pouze do oblasti posteriorní části pupene, tedy ZPA. Oblast
exprese Shh na ED 12,5 (obr. 21B) a 13,5 (obr. 21C) setrvala v posteriorní části
končetiny.
U kontrolních Spry2 +/+ jedinců bylo podobně jako u Spry2 -/- možné
pozorovat expresi Shh od ED 11,5 v posteriorní části končetinového pupene (obr. 21D).
Oblast exprese byla obdobná i následující ED 12,5 (obr. 21E). Pouze na ED 13,5 (obr.
21F) nebylo možné u Spry2 +/+ detekovat expresi Shh ve vyvíjející se končetině.
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Obrázek 21: Exprese Shh u Spry2 -/- a Spry2 +/+
Srovnání exprese Shh u Spry2 deficientních jedinců (A-C) a u kontrol Spry2 +/+ (DF) na ED 11,5 (A;D), 12,5 (B;E) a 13,5 (C;F). Na ED 11,5 a 12,5 nejsou v expresi Shh
zřetelné rozdíly. Na ED 13,5 přetrvává exprese Shh u Spry2 -/- oproti kontrolám
Spry2+/+. Měřítko představuje 1 mm.
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8.4

Sledování buněčných linií exprimujících Shh v orofaciální oblasti

Modré zabarvení linie buněk exprimujících Shh po aktivaci Cre rekombinázy
intraperitoneální injekcí tamoxifenu březí samici na ED 13,7, kdy je v tvářové oblasti
exprimován Shh v pEK (signální centrum M1), bylo možné pozorovat v řezákové i molárové
oblasti u Spry2 -/- i u kontroly Spry2 +/+ na ED 15,5. U Spry2 deficientních jedinců byla na
rozdíl od kontroly pozitivně zabarvená i oblast před M1, která odpovídá samostatnému
zubnímu základu nadpočetného zubu (obr. 22A).

Obrázek 22: Shh descendentní buněčné linie v mandibule u Spry2 embryí.
Sledování Shh exprimujících buněčných linií pomocí Cre-loxP technologie dokazuje
tvorbu nadpočetného zubu u Spry2 deficientních jedinců (A) oproti kontrolám (B).
Cre rekombináza byla aktivována injekčním podáním tamoxifenu v ED 13,7, kdy již
exprese Shh za normálních okolností je detekovatelná pouze v pEK první stoličky a
odběr proběhl v ED 15,5. Šipka směřuje k nadpočetnému zubu u Spry2 deficientního
jedince s jasným zabarvením v oblasti anteriorně od M1 pocházející ze samostatného
signálního centra nadpočetného zubního základu exprimujícího Shh. Měřítko
představuje vzdálenost 1 mm.
8.5

Detekce SHH a SPRY2 proteinů pomocí imunohistochemie

Pro

dokumentaci

aktivity

genů

Spry2

a

Shh

jsme

využili

metodu

imunohistochemické detekce příslušných proteinů v oblastech zájmu. V oblasti končetin
jsme SPRY2 detekovali ve vyvíjejících se prstních článcích a růstových chrupavkách u ED
12,5 (obr. 23B) – ED 14,5 (obr. 24A, B). Expresi proteinu bylo možné pozorovat kolem
rostoucích článků prstů (obr. 23 a 24).
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Expresi SHH na ED 12,5 bylo možné pozorovat na posteriorní straně končetiny
v ZPA (obr. 23A). V následujících embryonálních stádiích již SHH protein nebyl v oblasti
končetinového základu detekován.

Obrázek 23: Imunohistochemie SHH a SPRY2 v končetinách WT embryí
Protein SHH byl detekovatelný na ED 12,5 (A) v posteriorní části končetinového
pupene – v ZPA. Protein SPRY2 jsme u stejného stádia pozorovali v oblastech
vznikajících článků prstů na ED 12,5 (B). Měřítko představuje vzdálenost 0,1 mm.
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Obrázek 24: Imunohistochemie SPRY2 v končetinách WT embryí
Protein SPRY2 byl znatelný v oblasti kolem vyvíjejících se prstních článků na ED
13,5 (A) a ED 14,5 (B). Měřítko představuje vzdálenost 0,1 mm.

V čelistech byl detekovatelný protein SPRY2 v zubních základech ED 14,5 (obr.
25A, B). Během vývoje zubů jsme detekovali SHH v ED 13,5 – ED 15,5 (obr. 25C, D; obr.
26a, b). Na ED 14,5 jsme oba proteiny detekovali v anteriorní oblasti zubních základů řezáků
maxily a v oblasti vnitřního sklovinného epitelu řezáků mandibuly (obr. 25).

Obrázek 25: Imunohistochemie SHH a SPRY2 proteinů
Exprese SPRY2 (A-B) a SHH (C-D) u WT embryí byla pozorována v podobných
oblastech zubních základů řezáků na ED 14,5. Měřítko představuje vzdálenost 0.1
mm.
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Obrázek 26: Imunohistochemie SHH u WT embryí
Exprese SHH v zubních zárodcích mandibuly (hvězdička) u WT na ED 13,5 (a) ve
sklovinném uzlíku a 15,5 (b) ve vnitřním sklovinném epitelu. Měřítko udává
vzdálenost 0,1 mm.
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9. Diskuze
Na základě předložených výsledků jsme prokázali, že Spry2 se významně podílí na
embryonálním vývoji v oblasti čelistí a v končetinách. V orofaciální oblasti jsme detekovali
signál Spry2 v oblasti čichových plakod, na povrchu splynutých maxilárních výběžků (obr.
9A) a v anteriorní oblasti splynutých mandibulárních výběžků (obr. 9B) na ED 11,5. Na ED
12,5 jsme pozorovali expresi Spry2 v orálním epitelu mandibuly a v oblasti jazyka. V ED
12,5 - ED 14,5 byl pozorován pozitivní signál Spry2 v patrových ploténkách maxily a
v zubních základech obou čelistí (obr. 9C – H). V končetinách jsme detekovali expresi Spry2
v centrální oblasti pupene a v AER na ED 10,5 (obr. 12) a 11,5 (obr. 13; 14). Ve stádiích ED
12,5 – 14,5 jsme pozorovali expresi Spry2 ve vyvíjejících se prstních článcích (obr. 13; 14).
Bylo popsáno, že Spry2 je exprimován v chrupavkách embryonálních končetin, a
jeho deficit způsobuje poruchy v terminální diferenciaci chondrocytů. Deficit genu Spry2 se
rovněž projevuje v dysfunkci diferenciace osteoblastů. Kromě toho, že knock-outní jedinci
mají zvýšenou FGF signalizaci, dochází u nich k upregulaci BMP. Upregulovaná BMP
signalizace způsobuje zvýšenou Ihh expresi, a defekty v enchondrální osifikaci (Joo et al.,
2016). Spry2 se účastní i raných fází procesu osteogeneze. V embryonální růstové ploténce
na ED 18,5 byla zjištěna přítomnost Spry2 v osteoblastech, osteocytech a osteoklastech. Zdá
se navíc, že u Spry2 -/- jedinců dochází k abnormální funkci osteoblastů a osteocytů, což
může být jednou z příčin růstové retardace těchto jedinců (Vesela et al., 2019 – in press).
Naše výsledky ISH ukázaly, že Spry2 se také významně podílí i na raném vývoji v oblasti
končetinového pupene. Je zde exprimován již v ED 10,5 v AER končetinového pupene (obr.
12). V ED 11,5 je signál v končetině detekovatelný v centrální oblasti, odkud se u
pokročilejších stádií paprsčitě šíří k periferii v oblastech budoucích prstů (obr. 13; 14). V
ED 13,5 a 14,5 signál jasně obklopuje jednotlivé prstní články (obr. 11; obr. 12), což
nasvědčuje, že se Spry2 podílí na formování prstů končetin. Zajímavé je, že Spry2/4
knockoutní jedinci skutečně vykazují narušení vývoje končetin právě v oblasti formování
prstů, a to ve smyslu například vzniku tzv. klepetovité končetiny z důvodu abnormálního
srůstu prstů (obr. 27). Za normálního vývoje je anteroposteriorní osa končetiny
determinována signály Shh (Slack, 1977), který je u myší exprimován v končetinách ve
stádiích ED 9,5 – ED 11,5 (Li et al., 2014). Z našich výsledků ovšem vyplívá, že expresi Shh
v končetinách je možné detekovat i v ED 12,5 a v malé intenzitě i v ED 13,5. U Spry2
deficientních jedinců může tedy dojít k narušení vzájemného působení FGF a Shh
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signalizace v průběhu vývoje prstů. Narušený vývoj končetin může souviset například i
s prodlouženou dobou působení Shh u Spry2 -/- (obr. 21). Rozdíl ve srovnání se Spry2 +/+
jedinci na stejném ED v expresi Shh není markantní nicméně u Spry2-/-, Spry4 -/-, je
negativní účinek deficience Spry2 posílen ztrátou genu Spry4 (Lochovska et al., 2015) a toto
může být zásadní pro vznik patologie.

Obrázek 27: Klepetovitá končetina u Spry2 -/-, Spry4 -/- jedince na ED 16,5. Měřítko
představuje vzdálenost 1 mm. (foto M. Pasovská, archiv Lagronová-Churavá et al.,
2013)
V orofaciální oblasti je Spry2 exprimován v zubních zárodcích obou čelistí a v
patrových ploténkách maxily (obr. 9; obr. 10). Námi získané výsledky neprokázaly zásadní
rozdíly v expresi Shh ve vývoji patra v raných etapách u Spry2 deficientních jedinců a
kontrol. Někteří Spry2 -/- jedinci se však vyznačují kraniofaciálními abnormalitami včetně
rozštěpu patra (obr. 28), kdy nedojde k fúzi patrových plotének ve střední čáře (Matsumura
et al., 2010; poster Hruba et al., 2017), což může souviset s námi zjištěným snížením exprese
Shh u jedinců Spry2-/- v oblasti patrových plotének na pozdějších stádiích vývoje (obr. 19).
Vzhledem k nižší tělesné hmotnosti jedince Spry2-/- v porovnání s kontrolním Spry2+/+
může toto snížení souviset také s vývojovou retardací u Spry2-/- (obr. 19). Naše zjištění je
však v souladu se studií Welsh et al. (2007), kde v případě Spry2 -/- byla Shh exprese v
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rugách nižší a signál byl fragmentovaný ve shluky neorganizovaných buněk (Welsh et al.,
2007). Závěry studie Matsumura et al. 2010 tvrdí, že zásadní chyba vedoucí u Spry2
deficientních jedinců ke vzniku rozštěpu patra nastává v neschopnosti horizontalizace
vytvořených patrových plotének.

Obrázek 28: Spry2 deficientní jedinec ED 12,5
Ztráta funkce genu Spry2 se mimo jiné může projevit abnormalitami jako je exencefalus (A)
či rozštěp patra (B) (foto M. Pasovská).
Na základě detekce Shh exprese u Spry2 deficientních jedinců a u kontrol lze celkově
říci, že u Spry2 -/- jedinců nedochází k zásadním odchylkám v expresi Shh v orofaciální
oblasti. Snížená intenzita exprese Shh u Spry2 deficientních jedinců oproti kontrolám může
v některých případech souviset s celkovou nižší hmotností a velikostí těla u Spry2
deficientních jedinců. Ačkoliv dle publikace Joo et al. (2016) nepanují mezi Spry2 -/- a Spry2
+/+ rozdíly v porodní váze a rozdíly ve velikosti se projeví teprve postnatálně, námi
hodnocená Spry2 deficientní embrya vykazovala obecně v tělěsné hmotnosti nižší hodnoty
než kontroly ve stejných embryonálních dnech, což by mohlo naznačovat jistou vývojovou
retardaci již in utero.
Recentně bylo u Spry2-/- myší popsáno, že tito jedinci vykazují opožděný srůst
patrových výběžků maxily a je u nich patrná celkově redukovaná velikost těla, což bylo dáno
do souvislosti s fenotypem skeletální ciliopatie (poster Hruba et al., 2017; poster Hruba et
al., 2019). Délka primárních cílií je pod kontrolou FGF signalizace, a chybná funkce této
dráhy ovlivňuje i tvorbu cílií (Satir et al., 2007; Kunova Bosakova et al., 2018).
V embryonálních tkáních Spry2 knock-outních myší se primární cílie nacházely ve větším
množství a byly znatelně delší (poster Hruba et al., 2017).
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V tvářové oblasti mandibuly dolní čelisti u Spry2 deficientních jedinců bylo popsáno,
že vlivem zvýšení FGF signalizace je Shh exprese oproti kontrolám zvýšená (Lochovská et
al., 2015). Dochází zde následně k zachování autonomie antemolárového rudimentu R2
v dolní čelisti. Za normálních okolností dochází k inkorporaci tohoto rudimentu do M1,
přičemž fúzuje signální centrum R2 s nově vznikajícím posteriorně lokalizovaným centrem
v časném základu M1. U Spry2 deficientních embryí však k této fúzi nedojde a tvoří se
samostatné signální centrum základu vznikajícího nadpočetného zubu (Lochovská et al.,
2016). Podle recentních poznatků je za fyziologických okolností anteriorní signální centrum
v zubořadí inhibováno posteriorně vznikajícím signálním centrem, přičemž toto má za
následek jeho přechodné vymizení (Sadier et al., 2019). U jedinců Spry2-/- by vlivem
zvýšené FGF signalizace mohlo dojít k narušení této inhibice a tím skutečně k prodloužení
Shh exprese v anteriorním signálním centru, což může mít za následek jeho autonomizaci a
tvorbu funkčního zubu z R2, což potvrzují i naše výsledky (obr. 22). Možnost zachování
autonomie R2 ve smyslu vzniku samostatného zubu za patologických podmínek potvrzuje
recentní experimentální průkaz schopnosti anteriorní části M1 vygenerovat plně funkční
zubní základ srovnatelné velikosti s posteriorní častí M1 (Sadier et al., 2019).
Tvorba nadpočetného zubu u Spry2 deficientních jedinců byla v naší studii potvrzena
s využitím Cre-loxP technologie, což koreluje s výsledky studie Klein et al., 2006. Při
aplikaci tamoxifenu v ED 13,7 a odběru embryí v ED 15,5 došlo k vizualizaci nadpočetného
zubu v diastemě mandibuly (obr. 22). Nadpočetný zub je výsledkem nefúzovaného
rudimentárního základu R2 s prvním molárem M1. Příčinou vzniku nadpočetného zubu by
mohla být zvýšená FGF signalizace v reakci na deficit Spry2 genu. Výsledkem by byla
zvýšená proliferace buněk v zubních rudimentech diastemy, a zároveň by nedocházelo k
jejich apoptóze. Změněná exprese FGF by tak modifikovala negativní zpětnovazebnou
smyčku mezi Shh a Wnt v diastemě, čímž by na základě vyšší exprese Shh v antemolárovém
signálním centru došlo k zachování autonomie zubního rudimentu (R2) od základu prvního
moláru (M1). Za normálních okolností R2 fúzuje se zubním základem M1 (Lochovská et al.,
2015), a nevyvíjí se v samostatný zub, což bylo recetně vysvětleno inhibicí M1 (Sadier et
al., 2019). Lze říci, že v souladu s touto interpretací v orofaciální oblasti také v oblasti
končetin na ED 13,5 u Spry2 -/- embryí přetrvávala exprese Shh déle oproti končetinám
Spry2 +/+. U Spry2 +/+ jsme na ED 13,5 signál Shh v končetinách nepozorovali.
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Exprese proteinu SPRY2 koreluje s výsledky získanými metodou ISH. Pomocí
imunohistochemie jsme detekovali expresi SPRY2 v zubních základech obou čelistí v ED
14,5 (obr. 25). V končetinách byla znatelná exprese proteinu SPRY2 v oblasti vyvíjejících
se prstních paprsků na ED 12,5 (obr. 23). Na ED 13,5 a ED 14,5 (obr. 24) signál proteinu
SPRY2 kopíroval jednotlivé články prstů, což podporuje teorii, že Spry2 se podílí na
formování prstů.
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10. Závěr

1. Na základě analýzy exprese Spry2 genu v orofaciální oblasti od ED 11,5 do ED 15,5,
a v oblasti končetin od ED 10,5 do ED 14,5 u WT (CD1) embryí jsme prokázali, že
Spry2 se zásadně podílí v raném orofaciálním vývoji, na vývoji čelistí, patrových
plotének, zubních základů, a zároveň na vývoji končetin a prstů.
2. Na základě analýzy exprese Shh u Spry2 deficientních jedinců na ED 11,5 – ED 14,5
v orofaciální oblasti a v končetinových základech lze konstatovat, že oblasti exprese
Shh se zásadně neliší od kontrol. U Spry2 deficientních jedinců byla ve srovnání
s kontrolami Spry2+/+ zjištěna redukovaná exprese Shh v oblasti patrových plotének
a prodloužená Shh exprese v oblasti základů končetin.

Obecně lze říci, že jsme na základě předložených výsledků prokázali, že se Spry2 gen
zásadně podílí na vývoji prstů končetin, což může vysvětlit vznik patologií prstů u
Spry2/Spry4 deficientních jedinců. Dále jsme potvrdili, že u Spry2 deficientních jedinců
dochází k formování nadpočetného zubu v diastemě mandibuly, což je možné vysvětlit
jako důsledek zvýšené FGF signalizace a následného prodloužení exprese Shh
v antemolárové oblasti v signálním centru rudimentu R2. Ve vyvíjejících se zubních
základech jsme detekovali expresi proteinů SHH a SPRY2 v korespondujících oblastech,
což potvrzuje možnost jejich vzájemné interakce v průběhu vývoje struktur. Byla také
zjištěna nižší tělesná hmotnost u Spry2 deficientních jedinců během celé sledované etapy
prenatálního vývoje ve srovnání s kontrolou, která může zásadně ovlivňovat časování
vývojových procesů v průběhu vývoje jednotlivých struktur a vést tak k vzniku
patologií.
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