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Abstrakt 

Lidský chrup vykazuje morfologickou rozmanitost, která může být hodnocena na 

různých úrovních. V základu lze rozlišit dvě úrovně. První je úroveň inter-populační, která se 

zabývá srovnáním dvou a více populací. Druhou je úroveň intra-populační, kde se jedná 

o hodnocení dentic příbuzných a nepříbuzných jedinců. Mezi dentální morfologické variety, 

které mohou být hodnoceny, se řadí znaky diskrétní a znaky metrické. Důležitou vlastností 

těchto znaků je jejich genetická podmíněnost a dědičnost. Díky tomu mohou být využívány 

jako ukazatele příbuznosti. Použití morfologických znaků dentice pro populační studie, má své 

výhody ale i některá úskalí. Hlavní výhoda spočívá v relativně technické nenáročnosti 

vizuálního hodnocení a jeho nedestruktivnosti. Další výhodou je odolnost skloviny, která 

přispívá k zachování zubů v archeologických nálezech a fosilních záznamech. Hlavní 

nevýhodou je závislost hodnocení na subjektivním pohledu výzkumníka. Hodnocení může být 

také negativně ovlivněno opotřebením zubů. Pro ucelený pohled na variabilitu dentice je 

přínosné znát také faktory, které působí na její utváření. 
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Abstract 

The human dentition exhibits morphological variability that can be evaluated at various 

levels. Essentially, two levels can be distinguished. The first one is the inter-population level, 

which deals with the comparison of two or more populations. The second one is the 

intra-population level, which deals with the evaluation of the dentition of genetically related 

and unrelated individuals. Dental morphological traits that can be evaluated include discrete 

dental traits and odontometric traits. An important feature of these traits is their genetic 

determination and heritability. As a result, they can be used as indicators of kinship. The use of 

morphological traits of dentition in population studies has its advantages but also some pitfalls. 

The main advantage lies in the fact that visual scoring of dental morphological traits is relatively 

technically undemanding and non-destructive. Another advantage is preservability of teeth in 

the archaeological and fossil record due to durability of the enamel. The main disadvantage of 

visual scoring is its dependency on the subjective view of the observer. Scoring can also be 

negatively influenced by tooth wear. To achieve a comprehensive view on the variability of 

dentition, it is also beneficial to understand the factors that affect its formation. 
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1 Úvod 

Lidské populace se po celém světě liší v nejrůznějších biologických aspektech, a to jak 

v čase, tak v prostoru. K tradičně sledovaným fenotypovým znakům patří například barva 

pokožky, výška těla, nebo morfologické a metrické znaky sledované na kostře. Mezi ně 

můžeme zařadit také morfologické a metrické znaky nacházené a hodnocené na zubech 

(Velemínský, 1999). Studium lidské variability je přínosné zejména pro porozumění naší 

historii a vývoji anatomicky moderního člověka.  

Lidská dentice je v základu u všech jedinců velmi podobná, jelikož je její vývoj pod 

přísnou genetickou kontrolou (Stojanowski et al., 2017; Thesleff, 2006). V rané fázi života 

člověka se tvoří dočasný chrup, který je tvořen 20 zuby, tento je pak následně nahrazen denticí 

trvalou tvořenou 32 zuby. Lidská dentice je uspořádána do dvou zubních oblouků horní a dolní 

čelisti. U dospělých jedinců je chrup tvořen čtyřmi typy zubů, a to: řezáky, špičáky, třenové 

zuby a stoličky. U dočasného chrupu se třenové zuby netvoří (Čihák & Grim, 2019; Stránská, 

1999). Rozdíly jsou pak nalézány v drobných odchylkách ve stavbě korunky, počtu kořenů, 

počtu zubů nebo v jejich postavení či velikosti. Nejedná se však o patologické projevy či 

známky nemoci, nejsou ani výsledkem záměrných úprav podoby chrupu člověkem. Jejich 

výskyt je podle všeho podmíněn geneticky, což bylo prokázáno studiemi na dvojčatech (např. 

Nichol, 1989; Scott & Potter, 1984). Většina těchto drobných odchylek, které se hodnotí 

v populačních studiích, je popsána v takzvaném „ASU DAS systému“ (Arizona State 

University Dental Anthropology System); (Scott & Irish, 2017; Turner et al., 1991).  

Protože se u těchto znaků očekává genetický podklad, mohou sloužit jako ukazatele 

příbuznosti a biologické vzdálenosti. Toho může být využito v případech, kde z různých 

důvodů není možné pracovat přímo s genetickou informací (Irish et al., 2020). Zde se projevuje 

také vlastnost skloviny, která jakožto netvrdší materiál lidské kostry zapříčiňuje, že jsou zuby 

v některých případech jediným dochovaným materiálem (Lawn et al., 2010). Další výhodou 

těchto znaků je jejich nezávislost na věku, protože na rozdíl od kostí by se jejich podoba 

v průběhu života teoreticky již neměla měnit (Märten et al., 2010). S přibývajícím věkem však 

narůstá opotřebení okluzních plošek, které může narušit zejména hodnocení morfologie 

korunky (Burnett et al., 2013). Většina nemetrických dentálních variet také není závislá na 

pohlaví (Irish, 1997; Scott & Irish, 2017). Proto může být velmi přínosné se morfologií chrupu 

a její variabilitou zabývat. 



 

2 

 

Cílem této práce je popsat dentální morfologické variety, ukázat jejich spojení 

s inter- a intra-populační variabilitou a poukázat na omezení, která se při práci s těmito znaky 

mohou vyskytnout.
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2 Dentální morfologické variety 

Na lidské dentici můžeme hodnotit dva základní typy znaků: metrické a nemetrické. 

Zatímco metrické znaky se soustředí na rozměry zubů, nemetrické znaky popisují morfologické 

odchylky od normálního anatomického stavu. U obou se předpokládá genetický základ, ale na 

výsledné podobě fenotypu se podílí i epigenetické faktory a působení vlivů vnějšího prostředí 

(Dempsey & Townsend, 2001; Nichol, 1989). Tyto tři faktory mohou vzájemně interagovat 

a dohromady tak tvoří komplexní systém, který působí na různých úrovních na průběh 

odontogeneze, což se nakonec projeví na tvaru, počtu a velikosti zubů. Bližší studium těchto 

procesů nám může umožnit lepší pochopení variability a jejího vzniku (Brook, 2009; Townsend 

& Brook, 2013).  

2.1 Faktory ovlivňující dentální znaky  

2.1.1 Faktor vnějšího prostředí 

Za část variability, kterou můžeme na zubech pozorovat, je zodpovědný vliv prostředí. 

Stresory prostředí mohou ovlivňovat a narušit podobu chrupu po dobu jeho vývoje před 

ukončením mineralizace skloviny, která „zafixuje“ tvar a velikost zubu a v průběhu života se 

již nemění (pokud nepočítáme opotřebení korunky); (Townsend & Brook, 2013). Stresory 

mohou být rozmanitého charakteru, souvisí nejčastěji s výživou, metabolickými poruchami, 

infekcemi a zdravotním stavem matky (Brook et al., 2009; Kieser et al., 1997). Například delší 

doba těhotenství, maternální hypotyreóza, cukrovka a vysoká porodní váha dítěte jsou 

spojovány s většími rozměry zubů. Hypertenze matky naopak s menšími rozměry zubů dítěte 

(Garn et al., 1980). Také konzumace alkoholu, kouření a obezita matky může ovlivnit velikost 

zubů (Kieser et al., 1997; Kieser, 1992). U dvojčat je důležitým faktorem prostředí také typ 

chorionu, který může stát za jejich rozdíly (Race et al., 2006). Ve výsledku lze projevy vlivu 

prostředí sledovat v podobě fluktuační asymetrie antimerů (navzájem si odpovídající zuby 

pravé a levé strany stejného zubního oblouku, které jsou svými zrcadlovými obrazy (Irish, 

2015)) hodnocené co do velikosti, tak i exprese morfologických znaků chrupu 

(Baume & Crawford, 1980; Kieser, 1992). Fluktuační asymetrie a frekvence jejího výskytu 

v populacích může být ukazatelem úrovně stresu prostředí, ve kterém daná skupina žije, či žila. 

Čím větší je stres prostředí působící na populaci, tím je výskyt fluktuačních asymetrií chrupu 

častější a výraznější (např. Harris & Nweeia, 1980; Kieser et al., 1986; Sciulli, 2003). 
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Prostředí může způsobit i odchylky v počtu zubů (Bäckman & Wahlin, 2001). 

Podle toho, jak dochází k vývoji a prořezávání jednotlivých zubů v čase postupně, se 

vliv prostředí může podle časového charakteru svého působení projevit na jednotlivých zubech 

odlišně. Například na prvních trvalých horních stoličkách, lze pozorovat případné vlivy 

prostředí, které působily v průběhu prenatálního vývoje až po dobu narození, kdy se tyto zuby 

začínají kalcifikovat (Dempsey & Townsend, 2001). Některá pozorování také ukázala, že 

distálnější zuby v rámci jednotlivých typů zubů (řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky) 

vykazují větší vliv prostředí. Menší podíl genetického faktoru u později se formujících zubů 

a struktur je dobré zohlednit při hodnocení znaků chrupu (Sofaer et al., 1972).  

Co se týká metrických a nemetrických znaků, vliv prostředí je probádanější u rozměrů 

zubů než u morfologických variet. Riga et al. (2014) ve své práci zdůrazňuje, že pro pochopení 

vlivu vnějších faktorů na vznik konkrétních morfologických útvarů je důležité znát 

mechanismus jejich vývojových procesů na molekulární a buněčné úrovni (Riga et al., 2014). 

V této souvislosti je poměrně dobře probádaná a popsaná signální kaskáda, která dává vznik 

zubním hrbolkům a má vliv na jejich polohu (Jernvall & Thesleff, 2000). Výzkum například 

ukázal, že zvýšený stres z vnějšího prostředí může vést k vyšší variabilitě hrbolků a také 

k větším rozměrům hrbolků stoliček (Riga et al., 2014).  

2.1.2 Epigenetický faktor 

Za epigenetické procesy se považují takové, které ovlivňují expresi genů, ale nemění 

přitom nukleotidovou sekvenci DNA. Tyto molekulární změny se mohou společně s genetickou 

informací přenášet na potomky, nebo do dceřiných buněk při jejich dělení (Berger et al., 2009). 

Protože mohou být zároveň ovlivněny stresory vnějšího prostředí, představují na molekulární 

úrovni spojení mezi genetickou informací jedince a okolím (Jaenisch & Bird, 2003).  

Ve spojení s vývojem dentice se za epigenetické procesy považuje i vzájemná interakce 

a signalizace mezi buňkami vyvíjejícího se chrupu (Townsend et al., 2012). Jako příklad se 

často uvádí již zmíněná signální kaskáda, která vede k diferenciaci zubní tkáně, vzniku 

sklovinných uzlíků a posléze zubních hrbolků. Její průběh částečně vykazuje znaky 

samoorganizace a seberegulace (Jernvall & Thesleff, 2000). Ukazuje se, že stejnými zákony se 

řídí pravděpodobně také vznik Carabelliho hrbolku horních stoliček (Obr. 1C). Předpokladem 

pro jeho utvoření je malá relativní vzdálenost mezi hlavními hrbolky vzhledem k velikosti 

korunky (Hunter et al., 2010).  

I malé změny na úrovni epigenetiky mohou ovlivnit vývoj a budoucí podobu chrupu 

(Townsend et al., 2005). Na to poukazuje například studie, která srovnává jednovaječná 
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dvojčata s genetickým předpokladem k hypodoncii či nadpočetným zubům. Přestože sdílejí 

stejnou genetickou informaci, bylo zjištěno, že některá z dvojčat se v expresi těchto znaků 

neshodují. Za jeden z možných zdrojů této odlišnosti jsou považovány právě epigenetické 

změny v načasování nebo prostorovém uspořádání buněk (Townsend et al., 2005). 

2.1.2 Heritabilita  a intra-populační variabilita dentálních znaků 

Genetická determinovanost dentálních znaků je základním předpokladem pro jejich 

použití při studiu inter- a intra-populačních vztahů. Jejich dědičnost byla zkoumána a potvrzena 

četnými studiemi na dvojčatech a dalších rodinných příslušnících (Nichol, 1989; Potter et al., 

1976; Scott & Potter, 1984). Předpokládá se, že geneticky příbuzní jedinci jsou si ve fenotypu 

dentální morfologie podobnější, než jedinci nepříbuzní. Nejvyšší míra podobnosti se očekává 

u monozygotních dvojčat, které sdílejí stejný genom. Dentální znaky se uvažují jako dobré 

ukazatele příbuznosti také proto, že nejsou výrazně závislé na věku a většina znaků ani na 

pohlaví (Irish, 1997; Scott & Irish, 2017).  

Jak u metrických tak i u morfologických variet se předpokládá polygenní 

multifaktoriální dědičnost, kdy jejich exprese je ovlivňována více geny s menším, aditivním 

účinkem. Tento model ukazuje zjednodušení situace, která je podle poznatků molekulární 

genetiky o něco složitější. Jak již bylo naznačeno, výsledná podoba chrupu je ovlivněna sítí 

interakcí mezi jednotlivými složkami vyvíjejícího se systému (Jernvall & Jung, 2000).  

Dosud bylo identifikováno více než 300 genů, které jsou zapojené do vývoje dentice 

(Thesleff, 2006; Townsend et al., 2009). Předpokládá se, že jsou poměrně konzervované 

v evoluci, tudíž jsou jejich molekulární mechanismy fungování u většiny živočichů podobné. 

Jejich funkce a signalizační dráhy jsou studovány především na myších modelech 

(Thesleff, 2000). Ne vždy jsou však poznatky z myších modelů aplikovatelné na člověka 

(Kimura et al., 2009). Například lopatovitost a dvojitá lopatovitost řezáků (Obr. 1), typická pro 

asijské populace, ukazuje spojitost s polymorfismem genu pro receptor ectodysplasinu A. Počet 

kopií konkrétní varianty tohoto genu (EDAR V370A) koreluje s úrovní exprese znaku 

a odhaduje se, že tak přispívá přibližně z jedné čtvrtiny k variabilitě znaku lopatovitosti 

(Kimura et al., 2009). Bylo také popsáno několik jednonukleotidových polymorfismů 

asociovaných s hypodoncií (Bianch et al., 2007). 

Předpokládá se, že genetická informace působí stejně na obou stranách zubních oblouků 

a při normálním vývoji tak dává vzniknout bilaterálně symetrické dentici 

(Pelsmaekers et al., 1997; Potter & Nance, 1976). Pozorované asymetrie jsou potom 

vysvětlovány působením vnějšího prostředí (Baume & Crawford, 1980).  
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S multifaktoriální dědičností souvisí také odhad heritability (dědivosti), která udává, jak 

velká část proměnlivosti znaku je zapříčiněna genetickými faktory. Její hodnota se může 

pohybovat od 0 do 1. Hodnoty 1 nabyde v případě, že fenotyp znaku je plně pod kontrolou 

genetické informace. Naopak čím blíže k 0, tím větší je vliv vnějšího prostředí. Hodnota 

dědivosti je specifická pro danou populaci v určitém čase a liší se i pro jednotlivé znaky. Tedy 

některé znaky vykazují větší složku vlivu prostředí, či epigenetických vlivů 

(Scott & Turner, 1997). Odhadovaná hodnota dědivosti pro diskrétní dentální znaky se 

pohybuje od 0,4 do 0,8, přičemž průměrná hodnota počítaná z více znaků je kolem 0,5 

(Hanihara, 2008). Rozměry zubů mají hodnoty dědivosti podobné, od 0,35 (Potter et al., 1983) 

do 0,90 (Dempsey et al., 1995). 

Dřívější studie heritability na dvojčatech a dalších rodinných příslušnících však bývají 

kritizovány z důvodů neuvažování některých faktorů, které mohou odhady ovlivnit. Mezi 

takové patří například typ chorionu. Není zcela jasné, jak moc lze přenášet poznatky získané na 

dvojčatech na obecnou populaci, protože jejich vývoj je doprovázen některými specifiky 

(Boklage, 1987). Například dvojčata, která jsou bichoriální, vykazují větší rozdíly v rozměrech 

zubů (Race et al., 2006).  

Genetické pozadí bylo potvrzeno také u odchylek v počtu zubů (Desai & Shah, 1998; 

Lapter et al., 1998) a odchylek jejich postavení (Normando et al., 2013). Avšak zejména 

u stěsnaného postavení zubů se uvažuje také o výrazném vlivu prostředí, souvisejícím 

s velikostí čelistí a subsistenčními strategiemi (von Cramon-Taubadel, 2011).  

Na úrovni jedné populace lze hodnotit právě shodnost morfologických a metrických 

znaků dentice u příbuzných jedinců a porovnat, zda a do jaké míry se liší od jedinců, kteří 

nejsou rodinnými příslušníky. K takovémuto odlišení příbuzných jedinců existují různé 

přístupy. Někteří autoři využívají znaků, které jsou svým výskytem unikátní a zároveň 

geneticky podmíněné. Pokud se takové znaky v populaci vyskytnou, vzhledem k jejich 

genetickému základu se očekává, že budou nalézány v rodových liniích (Alt & Vach, 1995). 

Použití ojedinělých znaků bylo ukázáno například u tří společně pohřbených osob z doby 

ledové. Na základě sdílení tří vzácných znaků, mezi nimiž byly dva kraniální a jeden dentální, 

byly pozůstatky identifikovány jako příbuzné. V tomto případě byla za vzácný znak 

považována absence třetích stoliček, která se v daném časovém období vyskytovala v populaci 

s frekvencí 1 % (Alt et al., 1997). Na druhou stranu ve studii, kterou provedli Stojanowski 

a Hubbard (2017), byly sledované unikátní znaky náhodně rozložené mezi příbuznými 

i nepříbuznými osobami (Stojanowski & Hubbard, 2017). Alternativním postupem k použití 
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ojedinělých znaků je využití co největšího počtu metrických i nemetrických dentálních znaků 

(Hanihara et al., 1983). 

Studie, jejímž cílem bylo ověřit, zda je pro odhad příbuznosti spolehlivější dočasná nebo 

trvalá dentice, ukázala, že mléčný chrup je v tomto ohledu lepším ukazatelem. O něco horší 

výsledky založené na trvalé dentici jsou vysvětlovány silnějším vlivem vnějšího prostředí na 

průběh vývoje trvalého chrupu (Paul & Stojanowski, 2017; Sofaer et al., 1972).  

Odlišení příbuzných jedinců od jedinců nepříbuzných v archeologických vzorcích bez 

dochovaného záznamu příbuzenských vztahů může být ztížen homogenitou populace z důvodů 

příbuzenského křížení (Pilloud & Larsen, 2011). Ricaut et al. (2010) studovali populaci, která 

byla označena za poměrně homogenní. Při odhadu příbuzenských vztahů měly diskrétní 

morfologické variety poloviční úspěšnost oproti genetické analýze (Ricaut et al., 2010). 

Ukazuje se však, že odhad příbuznosti může být komplikovaný i v případě, kdy genealogický 

záznam dostupný je. Navíc některé náhodně vybrané páry nepříbuzných jedinců mohou 

vykazovat signifikantně větší podobnost než jedinci příbuzní (Cvrček, 2015; 

Stojanowski & Hubbard, 2017). Samotné znaky dentice by se tedy měly spíše uvažovat jako 

jeden z více ukazatelů, který přispívá společně s dalšími znaky k celkovému výsledku odhadu 

příbuznosti (Paul & Stojanowski, 2017). Pro určení příbuznosti a typu vzájemného vztahu se 

lépe uplatňuje genetická analýza, protože v dentici není tak široká a zaznamenatelná variabilita 

a kombinace znaků, která by mohla být unikátní do té míry, aby mohla dokonale odlišit 

příbuzné a nepříbuzné osoby (Stojanowski & Hubbard, 2017). 

2.2 Nemetrické dentální variety  

Nemetrické znaky bývají také označovány jako znaky diskrétní, morfologické variety, 

kvalitativní, kvazi-kontinuální či znaky epigenetické (Scott & Turner, 1997; Velemínský, 

1999). Dentální morfologické znaky lze podle charakteru rozdělit do čtyř základních skupin: 

variety týkající se morfologie korunek, variety týkající se počtu zubních kořenů, variety týkající 

se postavení zubů a variety týkající se počtu zubů (Velemínský, 1999). Tyto znaky se vyskytují 

v populacích v různých frekvencích a v různé míře rozvoje (Carbonell, 1963; 

Scott & Turner, 1997). Vztah mezi polygenetickým pozadím dentálních morfologických variet, 

a tím, zda se znak projeví či nikoliv a jaké úrovně projevu nabude, je popisován prahovým 

modelem. Ten říká, že pro to, aby se znak projevil na viditelné škále, je potřeba souhry alel více 

lokusů, případně i dalších vlivů, aby bylo dosaženo prahové hodnoty (Velemínský, 1999). 

Jejich exprese může být hodnocena jednoduše jako přítomna/nepřítomna. V případě 

přítomnosti znaku lze hodnotit i různé úrovně vyvinutí. Pro jejich hodnocení byl na Arizonské 
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univerzitě vytvořen systém odlitků (ASU DAS; The Arizona State University Dental 

Anthropology System), o který se v současnosti opírá většina badatelů, kteří se problematikou 

morfologie chrupu zabývají (Scott & Irish, 2017; Turner et al., 1991). Jeho vytvoření mělo za 

cíl sjednotit pozorování a popis znaků mezi jednotlivými výzkumníky po celém světě. Stále 

však hraje roli i subjektivní pohled hodnotitele (Scott & Turner, 2008). Například se různí 

názory, zda znak hodnotit jako přítomný či nepřítomný v situaci, kdy znak má velmi nízkou až 

mizivou expresi, či hodnotit zub vykazující jistou míru opotřebení (Nichol & Turner, 1986). 

Přes některé neshody se však vizuální hodnocení považuje za poměrně spolehlivé, pokud je 

dodržen doporučený postup (Marado, 2017). 

Hodnocení morfologických variet je stejně jako u metrických znaků komplikováno 

opotřebením okluzních plošek, které postupuje s přibývajícím věkem a reflektuje také druh 

potravy a způsob života (Tomenchuk & Mayhall, 1979). U dospělých jedinců často nelze 

z důvodu abraze morfologické znaky hodnotit (Velemínský, 1999).  

Použití morfologických variet z „ASU systému“ pro účely populačních studií a určení 

jejich vzájemných příbuzností, bylo ověřováno v rozsáhlé studii porovnávající selekčně 

neutrální genetické markery a dentální znaky. Studie potvrdila jejich použití na úrovni rozlišení 

světových populací (Irish et al., 2020; Rathmann et al., 2017a).  

2.2.1 Variety týkající se morfologie korunky 

V „ASU systému“ jsou nejpočetněji zastoupeny variety korunky. Představují obecně 

drobné odchylky v počtu zubních hrbolků, vzorů rýh na okluzní ploše, hran (lopatovitost, 

dvojitá lopatovitost) a dalších morfologických útvarů (Townsend & Brook, 2013). Následuje 

popis vybraných morfologických variet korunky (viz níže Tab. 1, Obr. 1). 
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Tab. 1 Morfologické variety korunky (zpracováno podle: Scott & Irish, 2017; Velemínský, 1999) 

Název znaku Zub Popis znaku 

lopatovitost (shoveling) horní a dolní 

řezáky; horní 

špičáky 

zdůraznění okrajových lišt (mesiální a distální) na 

liguální respektive palatinální straně horních a dolních 

řezáků, popř. i horních špičáků 

dvojitá lopatovitost 

(double-shoveling) 

 

horní řezáky, 

špičáky a první 

premoláry; 

dolní řezáky 

zdůraznění okrajových lišt, které se současně nachází 

jak na liguální respektive palatinální straně tak i na 

straně labiální 

Carabelliho hrbolek 

(tuberculum Carabelli) 

horní stoličky 

 

nadpočetný hrbolek nacházený na meziopalatinální 

ploše protoconu horních stoliček 

zatékání skloviny 

(enamel extensions) 

horní stoličky a 

premoláry 

rozšíření okrajů skloviny v apikálním směru na bukální 

ploše třenových zubů 

přerušující rýha horních 

řezáků (interruption 

grooves) 

horní řezáky 

 

vertikálně probíhající rýhy, procházející cingulem, které 

se často táhnou dále dolů směrem ke kořenu zubu 

flexe mediální lišty 

metakonidu první dolní 

stoličky (deflecting 

wrinkle) 

dolní první 

stoličky 

 

speciální forma mediální lišty metakonidu 

(mesio-linguální hrbolek), která se ve svém průběhu 

stáčí k fossa centralis 

   

Obr. 1 Morfologické variety korunky. A: lopatovitost, B: dvojitá lopatovitost, C: Carabelliho hrbolek, D: zatékání 

skloviny, E: přerušující rýha horních řezáků, F: flexe mediální lišty metakonidu první dolní stoličky (převzato 

a upraveno podle: Scott & Irish, 2017). 
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Mezi variety, které se vyskytují u evropských populací ve vysoké míře, patří Carabelliho 

hrbolek, dolní třenové zuby se dvěma a více linguálními hrbolky, trojhrbolkové druhé horní 

stoličky a čtyřhrbolkové dolní první a druhé stoličky (Scott et al., 2013).  

2.2.2 Variety týkající se  počtu zubních kořenů 

Znaky hodnocené na kořenech se týkají odchylek v jejich počtu. „ASU systém“ popisuje 

hodnocení pro počet kořenů u dolních stoliček, dolních špičáků a dolních prvních třenových 

zubů, kde se nadpočetnému kořenu říká také Tomesův kořen (Obr. 2B) (Scott & Irish, 2017). 

Příkladem odchylky, která se v porovnání s okolním světem nejčastěji nachází v Evropě, je 

varianta dolního špičáku se dvěma kořeny (standardně pouze jeden kořen)(Obr. 2A); 

(Lee & Scott, 2011).  

 

Obr. 2 Odchylky počtu kořenů. A: dolní špičák se dvěma kořeny, B: Tomesův kořen (převzato a upraveno podle: 

Scott & Irish, 2017) 

2.2.3 Variety týkající se postavení zubů 

Dentální systém Arizonské univerzity zahrnuje také tři znaky, které souvisí s rotací či 

změnou postavení zubů. Tyto znaky jsou popsány v následující tabulce (Tab. 2). U všech se 

předpokládá genetický podklad (Escobar et al., 1976; Neiburger, 1978; Tanaka et al., 2015). 

Avšak rotace horních středních řezáků (Obr. 4C) a rotace dolních třetích stoliček se mohou 

vyskytovat také v souvislosti se stěsnaným postavením zubů, které je spíše výsledkem vlivu 

prostředí, související se změnou životní úrovně a následným zmenšováním čelistí (Scott & 

Irish, 2017; Velemínský, 1999; von Cramon-Taubadel, 2011). Rotace středních řezáků 

způsobená stěsnaným postavením zubů je asymetrická, či jsou oba řezáky rotovány distálně 

(Velemínský, 1999). Podobně výskyt mezery mezi středními řezáky nemusí být podmíněn 

pouze geneticky, ale může se vyskytovat také jako důsledek redukovaných až chybějících 

horních laterárních řezáků, kdy může docházet k posunu středních řezáků z důvodu uvolněného 

místa (Scott & Irish, 2017). 
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Tab. 2 Odchylky v postavení zubů (zpracováno podle: Scott & Irish, 2017; Velemínský, 1999) 

Název znaku Zub Popis znaku 

rotace dolních třetích stoliček 

(torsomolar angle) 

dolní třetí 

stoličky 

rotace jedné či obou dolních 

třetích stoliček 

rotace horních středních řezáků 

(„křídlovitost; winging) 

horní střední 

řezáky 

při genetické determinaci se 

jedná o mesiální rotaci obou 

středních řezáků 

diastema mediale (trema) horní střední 

řezáky 

různě velká mezera mezi 

horními středními řezáky 

 

2.2.4 Variety týkající se počtu zubů 

Odchylky v počtu zubů je možno rozdělit do dvou základních skupin: hyperodoncie 

(nadpočetné zuby) a hypodoncie (vrozená nepřítomnost zubů). Vrozená nepřítomnost zubů by 

měla být hodnocena pouze u dospělých osob (Velemínský, 1999). Možné varianty 

nadpočetných či absentujících zubů popisuje Tab. 3. „ASU systém“ se poté zabývá chybějícími 

třetími stoličkami a chybějícími horními laterálními řezáky (Scott & Irish, 2017; 

Turner et al., 1991). U současné evropské populace se incidence absence třetích stoliček 

pohybuje mezi 20-30% (Rozkovcová et al., 2004; Velemínský, 1999). 

Tab. 3 Odchylky v počtu zubů (zpracováno podle: Velemínský, 1999) 

hyperodoncie (nadpočetné zuby) 

mesiodentes: oblast řezáků, nejčastěji 

horní čelisti 

paramoláry: oblast stoliček obou 

čelistí 

disomoláry: oblast distální vzhledem 

ke třetí stoličce 

hypodoncie (vrozená nepřítomnost zubů) 

horní laterální a dolní střední řezáky 

horní a dolní druhé třenové zuby 

horní a dolní třetí stoličky 
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2.2.5 Pohlavní dimorfismus nemetrických dentálních variet 

Rozdíly v expresi nemetrických znaků v závislosti na pohlaví se liší mezi jednotlivými 

znaky a také mezi populacemi. Například v populaci australských Aboridžinců se potvrdil 

pohlavní rozdíl v expresi Carabelliho hrbolku (Townsend & Brown, 1981). Zatímco výzkum 

Carabelliho hrbolku u australské populace dvojčat evropského původu nic podobného 

nepotvrdil (Townsend & Martin, 1992). Obecně se však předpokládá, že dentální morfologické 

variety popsané v „ASU systému“, nejsou závislé na pohlaví (Scott & Irish, 2017).  

Výjimku pak představuje distální přídatná lišta horních a dolních špičáků. Sexuální 

dimorfismus tohoto znaku byl potvrzen u populací pocházejících z oblasti Indie, Paraguaye, 

u amerických Indiánů a také u populací evropského původu (Kaul & Prakash, 1981; 

Kieser et al., 1986; Scott, 1977). Tento znak vykazoval vyšší frekvenci výskytu u mužů a taktéž 

byl u nich více rozvinutý (Scott, 1977).  

2.3 Metrické dentální znaky 

Metrické znaky odkazují k výzkumu a hodnocení rozměrů zubů. Přestože možností, 

jaké rozměry na zubech hodnotit, je více, nejčastěji se určuje buko-linguální (BL; šířka) 

a mesio-distální rozměr korunky (MD; délka)(Obr. 3); (Moorrees et al., 1957). 

 

Obr. 3 Mesio-distální a buko-linguální rozměr korunky druhé horní stoličky (převzato: Goose, 1963)  

Kromě těchto rozměrů byla v některých odontometrických studiích použita například 

i výška korunky, kde ale nastává problém při jejím opotřebení (Goose, 1963), nebo délka 

kořenů (Garn et al., 1979). Problém opotřebování zubu při snaze zjistit metrické údaje lze obejít 

také měřením MD a BL rozměru v oblasti krčku. Měření je dobré provádět podle 

standardizovaného postupu, aby byla výsledná data srovnatelná s výsledky jiných badatelů. 

Mesio-distální rozměr bývá definován jako nejdelší rozměr mezi kontaktními plochami se 



 

13 

 

sousedními zuby, přičemž tato úsečka je paralelní s vestibulární a okluzní plochou. Pokud je 

zub rotován měří se mezi body, které by byly kontaktními, pokud by zub byl postaven normálně 

(Moorrees et al., 1957). Buko-linguální rozměr je potom měřen v nejširším místě korunky 

kolmo na mesio-distální rozměr (Hillson, 1996). 

Byly zkoumány také vzdálenosti mezi hrbolky stoliček a jejich dědivost. Ukazuje se, že 

příspěvek genetické komponenty k jejich variabilitě je nižší než u celkových rozměrů korunky. 

Pozice hrbolků v rámci korunky je pravděpodobně ovlivněna z větší části prostředím 

a epigenetickými faktory, které ovlivňují průběh formování korunky 

(Townsend et al., 2003; Townsend, 1985). 

2.3.1 Pohlavní dimorfismus rozměrů zubů 

Pohlavní dimorfismus v metrických dentálních znacích, přestože ne tolik výrazný, byl 

u člověka zaznamenán. Muži mají obecně větší zuby než ženy přibližně o 2–6 % 

(Garn et al., 1967). Studie, které srovnávaly rozměry zubů v rámci rodin a také u pacientů 

s numerickými abnormalitami pohlavních chromozomů, ukazují, že oba chromozomy X i Y 

mají vliv na rozměry zubů (Alvesalo & Tammisalo, 1981; Lewis & Grainger, 1967). Na 

dočasném chrupu je dimorfismus v porovnání s trvalým méně zřetelný (Black, 1978). Jsou také 

rozdíly v pohlavním dimorfismu mezi jednotlivými populacemi, nejvyšší míru dimorfismu 

vykazují populace původem v Evropě (Zorba et al., 2011), nejnižší naopak asijské populace 

(Yuen et al., 1997). Největší pohlavní dimorfismus vyšel ve více studiích pro dolní špičáky 

(Garn et al., 1967; Sai kiran et al., 2014; Galdames et al., 2008). Jejich použití pro odhad 

pohlaví bylo prověřeno mnoha studiemi, avšak jejich výsledky jsou vždy aplikovatelné pouze 

na populaci, na které byl výzkum prováděn (Sharma et al., 2015). 

Kromě účinků chromozomů byl také studován vliv hormonů na rozměry zubů, kde se 

předpokládá, že pod větším vlivem pohlavních hormonů jsou ty zuby, které se formují později, 

což by mohlo vysvětlovat i větší dimorfismus trvalého chrupu (Kondo & Townsend, 2004). 

Výzkum však neukázal rozhodující význam pohlavních hormonů při formování rozdílů 

velikosti zubů u mužů a žen. Nelze ho však vyloučit (Guatelli‐Steinberg et al., 2008; 

Ribeiro, et al., 2013).  
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3 Inter-populační variabilita  

Variabilitu dentálních znaků lze studovat na různých úrovních, povětšinou za účelem 

objasnění populační historie a vzájemných vztahů mezi lidskými skupinami či jednotlivci 

(Buikstra et al., 1990; Scott & Turner, 1997). Předpokládá se, že tyto fenotypové znaky dávají 

podobné výsledky jako selekčně neutrální genetické markery a rozdíl ve frekvencích 

morfologických a metrických dentálních znaků mezi populacemi odráží různé frekvence 

konkrétních alel (Delgado et al., 2019; Gross & Edgar, 2019). 

Dle velikosti uvažované populace bylo určeno několik úrovní, na kterých, se výzkum 

inter-populační variability může odehrávat. Patří sem studie, které vzájemně porovnávají 

a popisují variabilitu mezi jednotlivými kontinenty. Poté regionální studie v rámci kontinentů, 

kde se může jednat o různě velké populace, které jsou oddělené v čase či jsou oddělené 

prostorově (Buikstra et al., 1990; Scott & Turner, 1997). 

K odlišení populací v genetických či morfologických znacích, dochází podle 

teoretického modelu izolace vzdáleností. Předpokládá se, že populace, které jsou odděleny 

geograficky, budou tím více odlišnější, čím budou prostorově vzdálenější. Navzájem bližší 

populace si budou podobnější, protože zde bude probíhat vyšší úroveň genového toku. Svou 

roli zde hraje také velikost populace a faktor času, tedy jak dlouhá doba uplynula od rozdělení 

populací. Kromě prostorových bariér a časové odlišnosti můžou být lidské populace odděleny 

také kulturními překážkami (Barbujani & Sokal, 1991; Konigsberg, 1990).  

3.1 Nemetrické dentální variety 

Diskrétní dentální znaky se ukazují jako selekčně neutrální a k jejich případným 

změnám dochází velmi pomalu, k čemuž svědčí i fakt, že obdobné morfologické variety jsou 

nalézány i u primátů a homininů (Hardin & Legge, 2013; Scott & Turner, 1997). Předpokládá 

se, že jejich geografické rozrůznění je výsledkem náhodných procesů jako genetický drift 

a efekt zakladatele, které probíhaly na pozadí migrací lidských skupin v průběhu historie, 

s čímž pak dále souvisí i účinek genového toku (Scott & Turner, 1997). Jakožto neutrální 

ukazatele, které nepodléhají tolik selekci, jsou podle některých autorů dobrým znakem pro 

odhalování vztahů mezi populacemi (Rathmann et al., 2017a). Přesto byly zkoumány 

i hypotézy, zda morfologické variety mají nějakou funkci, která by mohla být pod selekčním 

tlakem. Vzhledem k jejich povětšinou zanedbatelné velikosti a faktu, že v průběhu života 

opotřebením mizí, se předpokládá, že spíše ne (Edgar & Ousley, 2016). Na druhou stranu 

uvažovalo se, že znaky lopatovitosti řezáků, či Carabelliho hrbolek jsou útvary, které mohou 

přispívat ke zpevnění zubu při jeho namáhání. Podobně by mohly zvyšovat odolnost chrupu 
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i nadpočetné kořeny (Scott & Turner, 1997). V nedávné studii, která se snažila objasnit některé 

hypotézy ohledně mechanické funkce Carabelliho hrbolku, se ukázalo, že tento morfologický 

útvar přispívá k většímu mastikačnímu povrchu a může mít svůj význam zejména při 

zpracování tuhé a vláknité potravy. Zároveň však stále není jasné, zda se Carabelliho hrbolek 

vyvinul jako funkční adaptace na konzumovanou potravu (Fiorenza et al., 2020). Například 

zatékání skloviny však je znak, u kterého se zdá, že nelze nalézt nějaká funkce tohoto znaku, 

ale přesto vykazuje populační rozdíly ve výskytu. Je jedním z důkazů, že mentálně 

morfologické znaky jsou ukazatele neutrální selekce (Turner, 1990). 

U lopatovitosti, kromě mechanické funkce, řezáků byla uvažována selekce ve spojení 

s variantou genu pro receptor ektodysplasinu A, jehož počet kopií koreluje s úrovní exprese 

tohoto znaku. Tento gen však pleiotropně působí kromě skloviny zubů i na vývoj jiných 

ektodermových derivátů jako vlasy, nehty a různé druhy žláz (Mustonen et al., 2003). Pozitivní 

selekce této varianty genu pak nesouvisí přímo se znakem lopatovitosti, ale podle výzkumů se 

v populacích Asie a Ameriky zafixovala díky selekci pro vyšší hustotu mazových žláz 

(Chang et al., 2009), nebo větší hustotu mléčných žláz (Hlusko et al., 2018). Kteréžto znaky 

představují adaptaci na podmínky prostředí, které panovaly ve zmíněných oblastech před více 

než 10 tisíci lety (Jiang et al., 2003). Zvýšená frekvence znaku lopatovitosti v asijských 

a amerických populacích je potom vedlejším efektem.   

3.1.1 Globální úroveň 

Podle některých výzkumníků jsou dentální znaky nejúčinnější pro odlišení populací na 

úrovni globální. Jejich použití bylo ověřováno srovnáním s výsledky studií založených na 

genetických polymorfismech. Studie na této úrovni cílí povětšinou na poznání procesů 

postupného osídlování světa anatomicky moderním člověkem, interakcí mezi populacemi 

a jejich historií na vyšší úrovni. Je snaha definovat směr a časový aspekt migračních procesů 

(Rathmann et al., 2017a; Scott & Turner, 1997). 

Za účelem popsat rozdíly v dentální morfologii mezi jednotlivými kontinenty bylo 

definováno několik takzvaných dentálních komplexů, které obsahují znaky typické pro danou 

oblast a vymezují ji vůči ostatním populacím. Dentální komplexy jsou určené znaky, které jsou 

na daném kontinentě zastoupené s vysokou frekvencí, nebo naopak znaky, které se v populaci 

nevyskytují vůbec, či jen ve velmi nízké míře, v porovnání s ostatními oblastmi. Takto 

definované byly typické znaky pro Afriku, Evropu a Asii. U dentálních komplexů je 

zdůrazněno, že nejde tolik o jednotlivé znaky a jejich frekvence, ale právě o kombinace těch 

určitých znaků a míry jejich výskytu, která určuje danou populaci (Hanihara, 1966; Irish, 1998). 
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Pomocí populační variability morfologických a metrických dentálních znaků může být 

ilustrována hypotéza původu moderního člověka v Africe a jeho následné rozšíření do dalších 

koutů světa. Uvažovalo se, že v průběhu migrace z Afriky, která vykazuje nejvyšší 

intra-populační variabilitu dentálních morfologických variet, docházelo opakovaně k efektu 

hrdla lahve, což mělo za následek postupné snižování variability uvnitř populací. Směr 

migračních procesů lze tedy určit například pomocí zmenšující se intra-populační variability 

(Hanihara, 2008). Z této úvahy také vyplývá, že nejpozději osídlené části světa mají 

intra-populační variabilitu nejnižší (Irish & Guatelli-Steinberg, 2003). Teorii o opakovaném 

efektu zakladatele naznačují také studie kraniometrické a genetické (Edgar, 2017). 

Africký kontinent se na základě dentálních morfologických znaků dělí na dvě hlavní 

oblasti, subsaharskou Afriku a oblast severní Afriky. Srovnáním frekvencí výskytu dentálních 

znaků v těchto oblastech bylo zjištěno, že se liší ve 23 znacích z 36 (Irish, 1997). Byl také 

definován subsaharský dentální komplex, který zahrnuje 11 znaků, z nichž 9 se vyskytuje 

s vysokou frekvencí a 2 s frekvencí nízkou (Irish, 1997). Nejvýraznějším znakem Afriky je 

dolní první stolička se sedmi hrbolky a větší mesiální lišta horních špičáků (Bushman canine; 

Obr. 4A), které se mimo Afriku vyskytují jen velmi ojediněle (Irish, 2013). Srovnáním Afriky 

s ostatními částmi světa se ukazuje, že oblast subsahary se výrazně ode všech liší, s výjimkou 

podobnosti s Austrálií. Nejméně je subsaharská Afrika podobná severovýchodní Asii 

(sinodontní dentální komplex, viz níže). Severní Afrika je na základě dentální morfologie 

nejblíže Evropě, se kterou sdílí znaky spojené s redukcí morfologie korunky, jako je například 

ojedinělý výskyt rotace horních středních řezáků (Obr. 4C), horní první stoličky s pěti hrbolky, 

flexe mediální lišty první horní stoličky (Obr. 1F), dolní třenový zub se dvěma kořeny 

(Obr. 2B), tříkořenová dolní první stolička,  zvýšený výskyt přerušující rýhy horního laterálního 

řezáku (Obr. 1E) a redukce horních třetích stoliček. Oblast subsahary, co se týká podobnosti se 

severní Afrikou, následuje až po Evropě (Irish, 1997). Při porovnání světových vzorků s denticí 

homininů vykazuje právě Afrika největší podobnost v morfologických znacích s tím, že shoda 

ve znacích se postupně zmenšuje s rostoucí vzdáleností od Afriky. Evropa, severní Asie 

a Amerika jsou z tohoto pohledu nejvíce odvozené (Irish & Guatelli-Steinberg, 2003).  

Subsaharská Afrika má v porovnání se severní Afrikou vyšší intra-populační variabilitu 

znaků (Irish, 1998). Vysoká intra-populační variabilita se může vysvětlovat různě. Může to být 

ukazatel stáří populace, nebo je to důsledek velké početnosti populace 

(Irish & Guatelli-Steinberg, 2003). Právě vysoká intra-populační heterogenita znaků, největší 

podobnost subsaharské Afriky s dentálními znaky homininů a snižující se zastoupení 
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původních (starých) znaků s rostoucí vzdáleností od Afriky, se uvažuje jako jeden z důkazů pro 

původ člověka v subsaharské Africe (Irish & Guatelli-Steinberg, 2003).  

 

Obr. 4 Morfologické variety korunky. A: větší mesiální lišta horního špičáku (Bushman canine), B: odontomus 

u třenového zubu, C: rotace („křídlovitost“) horních středních řezáků (převzato a upraveno podle Scott & Irish, 

2017) 

Oblast, která má druhou nejvyšší intra-populační variabilitu a následuje tak po 

subsaharské Africe, je Asie. Vysoká variabilita se zde vysvětluje složitou populační historií 

(Hanihara, 2008). V roce 1966 definoval Hanihara mongoloidní dentální komplex na dočasné 

dentici populace Japonska, amerických Indiánů a Inuitů (Hanihara, 1966). V návaznosti na to 

byly v rámci Asie rozlišeny dva dentální komplexy: sinodontní a sundadontní. K diferenciaci 

na tyto dvě skupiny pravděpodobně došlo přibližně před 12 tisíci lety. Do oblasti vykazující 

znaky typické pro sinodontní komplex se řadí oblast dnešní Číny, Japonska, Mongolska, 

severovýchodní Asie a Severní a Jižní Amerika. Sundadontní komplex zahrnuje jihovýchodní 

Asii a oblast Mikronésie a Polynésie a také historické populace Jomon a Ainu, obývající 

Japonský ostrov a přilehlé ostrovy (Turner, 1990). Komplexy sinodont a sundadont jsou 

definované na základě stejných znaků, jejich rozdíl spočívá v odlišných frekvencích výskytu 

mezi severovýchodní a jihovýchodní Asií. Turner (1990) určil osm takových morfologických 

variet: lopatovitost řezáků, dvojitá lopatovitost řezáků, jednokořenový horní první třenový zub, 

zatékání skloviny, redukce až absence třetích horních stoliček, flexe mediální lišty dolní první 

stoličky, tříkořenová dolní první stolička a čtyřhrbolková dolní druhá stolička. Sundadontní 

dentální komplex se obecně považuje za jednodušší, porovnávané dentální znaky se zde 

vyskytují s mírnějšími úrovněmi rozvoje a v nižších frekvencích. Populace zastupující 

sinodontní komplex mají naopak morfologii korunky komplexnější. Jedinou výjimkou je 

čtyřhrbolková druhá stolička, která byla častěji pozorována v jihovýchodní Asii (Turner, 1990). 

Bylo také zjištěno, že v porovnání se severovýchodní Asií se v oblasti jihovýchodní Asie 

vyskytují ve větší míře znaky, které jsou nalézány také u homininů. Mezi takové znaky patří 

například dvoukořenový horní první třenový zub a dolní druhá stolička. To by mohlo ukazovat 
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na možnost, že dentální komplex jihovýchodní Asie je „starší“ a tedy sinodontní komplex se 

vyvinul ze sundadontního, kde se častěji vyskytuje jednokořenová varianta (Turner, 1987). 

Dále má sundadontní dentální komplex také blízko k australským Aboridžincům 

(Turner, 1990).  

Komplex sinodont spojuje Asii s Amerikou (Stojanowski et al., 2013). Scott a Turner 

(1997) ve své knize určily 8 znaků, které jsou typické pro Ameriku: rotace horních středních 

řezáků (viz Obr. 4C), lopatovitost, dvojitá lopatovitost, přerušující rýhy řezáků, odontomus 

u třenových zubů (viz Obr. 4B), zatékání skloviny, šestihrbolková dolní první stolička a flexe 

mediální lišty dolní první stoličky. S ohledem na variabilitu kořenů se zdá, že horní třenové 

zuby a stoličky se vyskytují ve vyšší míře v jednokořenové formě, zatímco dolní první stoličky 

mají často kořeny tři (Scott & Turner, 1997). Obyvatelé Jižní Ameriky mají nižší 

intra-regionální variabilitu, což je pravděpodobně důsledek efektu hrdla lahve, či efektu 

zakladatele, který probíhal při kolonizaci Ameriky jižním směrem. Stejné zmenšení variability 

bylo zjištěno také ve studiích opírajících se o genetiku (O’Rourke, 2011). Na základě 

tříkořenové první stoličky se zdá, že Inuité a Aleuti jsou různí od amerických Indiánů, ale obě 

skupiny mají blíže k Asii než ke kterémukoli jinému kontinentu (Turner, 1971). Větší dentálně 

morfologická homogenita v Americe oproti Asii odpovídá představě genetického driftu či 

efektu zakladatele, který proběhl (Turner, 1987). 

Evropský dentální komplex se obecně považuje za nejvíce morfologicky redukovaný 

a může být charakterizován spíše na základě absence některých znaků než prostřednictvím 

znaků, které by zde byly zastoupeny četně. Jedná se zejména o zjednodušení morfologie 

korunky (Scott et al., 2013). Mezi významné znaky patří Carabelliho hrbolek a také 

dvoukořenový dolní špičák (Obr. 2A), který je celkově poměrně vzácný a v Evropě se vyskytuje 

s frekvencí přibližně 5-8%. V ostatních oblastech není dvoukořenový dolní špičák nalézán 

vůbec, nebo se vyskytuje v zanedbatelné frekvenci (Lee & Scott, 2011). Dále jsou pro evropské 

populace charakteristické dolní třenové zuby se dvěma a více linguálními hrbolky, 

trojhrbolkové druhé horní stoličky a čtyřhrbolkové dolní první a druhé stoličky 

(Scott et al., 2013). Vzácnost až neexistence dvoukořenového dolního špičáku v oblastech 

mimo Evropu byla využita ke studiu migrace evropských kolonizátorů do oblasti západní Číny 

počínající v době bronzové. Podél západní hranice Číny a Mongolska, kde byl očekávaný vliv 

Evropanů, byla sice frekvence znaku nižší než v Evropě v porovnání s východnějšími částmi 

Číny a Mongolska, kde znak nebyl pozorován vůbec, to však bylo znamení možného vlivu 

kolonizátorů evropského původu (Lee & Scott, 2011).  
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3.1.2 Lokální úroveň 

Inter-populační variabilita na úrovni lokálních populací se zaměřuje na výzkum vztahů 

mezi vesnicemi,  kmeny, či státy.  Cílem studií je rekonstruovat jejich historii a pomocí jejich 

podobnosti nebo odlišnosti v dentálních znacích odhadnout, do jaké míry jsou dané skupiny 

geneticky příbuzné a zda například docházelo k vzájemným interakcím a mísení.  Avšak 

někteří autoři jsou ve směru použití morfologických znaků pro odlišení populací na nižších 

úrovních rozlišení skeptičtí (Palomino et al., 1977; Sofaer et al., 1986). Zejména proto, že 

polygenní znaky určené více lokusy potřebují, například ve srovnání s jednonukleotidovými 

polymorfismy, více času na diferenciaci. Tedy od oddělení populací musí uplynout delší doba 

a zároveň zde nesmí probíhat genový tok, aby byly rozdíly pozorovatelné (Blangero, 1990; 

Froehlich & Giles, 1981; Sofaer et al., 1986; Stojanowski, 2005).  

Dentální morfologické znaky jsou používány v různých bioarcheologických otázkách. 

Jednou z nich může být studium genového toku doprovázející proces migrace a kolonizace 

(Coppa et al., 2007; Sorrentino et al., 2018). V Evropě byl například studován průběh 

kolonizace oblasti Mediteránu Řeky. Za pomoci morfologických dentálních variet byla snaha 

vykreslit situaci, která panovala mezi původním obyvatelstvem a kolonizátory, zda byli 

v kontaktu, či žili vedle sebe v uzavřených skupinách (Rathmann et al., 2017b; 

Rathmann, et al., 2019). Nebo otázka genového toku mezi severozápadní Afrikou a jižní 

Evropou. Důkazem, že mezi těmito populacemi mohlo docházet ke kontaktu, je přítomnost 

některých dentálních morfologických variet typických pro africký kontinent v portugalských 

populacích. Těmito znaky byly větší mesiální lišta horních špičáků (viz Obr. 4A), zakřivení 

horních středních řezáků a dolní první stolička se sedmi hrbolky (Irish et al., 2017).  

Porovnávané populace mohou pocházet ze stejného časového období, či může být 

zaznamenána změna frekvence morfologických dentálních znaků u populací oddělených 

časově, avšak obývajících stejnou lokalitu. Jde tedy o ověření kontinuity osídlení (Gauta et al., 

2010; Marado & Silva, 2018; Mavrodisz et al., 2007). Snížení či zvýšení výskytu některých 

morfologických znaků, bývá nejčastěji interpretováno jako doklad genového toku z cizích 

populací. Teoreticky se však dá uvažovat také nad vlivem efektu hrdla lahve či genetického 

driftu. Například průběžné zvýšení frekvence Carabelliho hrbolku a snížení lopatovitosti řezáků 

a počtu hrbolků dolních prvních stoliček, zaznamenaná u neolitických populací pocházejících 

z okolí jezera Bajkal, bylo vysvětleno pravděpodobným vlivem jedinců evropského původu 

(Waters-Rist et al., 2016).  
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3.2 Metrické dentální znaky 

Přestože jsou rozměry zubů pod genetickou kontrolou, jejich geografické rozložení 

pravděpodobně odráží také rozdíly v selekčním tlaku, které na chrup v dané oblasti působily. 

Selekčním tlakem se v tomto případě uvažuje náročnost zpracování potravy. Ten, pokud 

působí, selektuje k větším rozměrům zubů. Rozvolnění tlaku je potom dáváno do souvislosti 

s počátkem tepelného zpracování potravy a vynálezem keramiky, a s tím je spojeno i postupné 

zmenšování zubů probíhající v řádu desetitisíců let (Brace, 1991; Calcagno & Gibson, 1991). 

Na základě odontometrie se celosvětově rozlišují tří hlavní skupiny. Do skupiny 

s největšími zuby se řadí Australané, Melanésané, Mikronésané, obyvatelé subsaharské Afriky 

a původní obyvatelé Ameriky. Naopak nejmenší zuby mají filipínští Negrité (obyvatelé 

jihovýchodní Asie, od okolních populací se odlišují tmavou pletí, malým vzrůstem a malými 

rozměry zubů (Hanihara, 1989)), japonští Ainuové a obyvatelé západní Evropy. Někde mezi 

těmito hodnotami se nachází Polynésané a obyvatelé východní a jihovýchodní Asie (Hanihara 

& Ishida, 2005). 

Na globální úrovni dávají metrické znaky ve většině případů podobné výsledky jako 

znaky nemetrické. Avšak nesouhlasí například v rozdělení východní Asie na oblast sinodontní 

a sundadontní (Hanihara & Ishida, 2005). Rozdíly v odontometrických znacích mohou být 

mezi populacemi jak v izometrickém smyslu, tak také v tom, jak jsou proporcionálně velikosti 

rozdělené mezi jednotlivé typy zubů v rámci dentice (Harris & Harris, 2007; 

Hemphill, 2013; Rosenzweig, 1970). 
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4 Závěr 

Variabilita lidského chrupu je geneticky podmíněná a díky tomu má potenciál 

reflektovat genetické pozadí různě velkých populací a poukazovat na rozdílnost mezi těmito 

skupinami (Delgado et al., 2019; Irish et al., 2020). Může být také využita k odlišení příbuzných 

a nepříbuzných jedinců v rámci jedné populace (Corruccini et al., 2002; Cvrček, 2015; 

Stojanowski & Schillaci, 2006). 

Znaků dentice, které mohou být do hodnocení zahrnuty, je celá škála, ale v základu 

můžeme rozlišit znaky diskrétní neboli nemetrické a znaky metrické, které odkazují ke studiu 

rozměrů zubů (Moorrees et al., 1957; Turner et al., 1991). Následný popis variability chrupu je 

často velmi specifický a je závislý na konkrétních záměrech výzkumníka, k jakému cíli využití 

geneticky podmíněné variability dentálních znaků směřuje. Mezi často řešené otázky, ve 

kterých se dentální morfologické znaky mohou uplatnit, patří objasnění vztahů mezi 

historickými populacemi a vykreslení případné migrace, která mezi nimi mohla probíhat 

(Coppa et al., 2007; Rathmann et al., 2019).  

Výhodou těchto morfologických znaků je jejich již zmíněná dědičnost (např. Nichol, 

1989; Scott & Potter, 1984), ale také fakt, že sklovina je nejodolnějším materiálem lidské kostry 

(Lawn et al., 2010). Výhodou spojenou s vizuálním hodnocením morfologie zubů je jejich 

finanční dostupnost a celkově technická nenáročnost a také fakt, že se jedná o metodu 

neinvazivní, například oproti genetickým analýzám. Výhodou může být také možnost jejich 

hodnocení i u žijících jedinců (Edgar, 2017; Scott & Irish, 2017). 

Nevýhodou u disktrétních dentálních variet zůstává subjektivní pohled hodnotitele, 

který byl minimalizován vytvořením standardizovaného systému odlitků na Arizonské 

univerzitě (Scott & Irish, 2017; Turner et al., 1991). Snahou zpřesnit hodnocení diskrétních 

znaků může být také jejich převedení do kontinuálního měřítka (např. Hanihara et al., 1970). 

Velkou překážkou při hodnocení těchto znaků je opotřebení skloviny, kdy zejména u starších 

jedinců není možné z důvodů abraze hodnotit variety korunky (Burnett et al., 2013; 

Velemínský, 1999). Jejich použití pro odhad biologické vzdálenosti bylo prokázáno (např. 

Hanihara, 2008; Hanihara & Ishida, 2005; Waters-Rist et al., 2016), avšak k interpretaci 

výsledků je třeba přistupovat s rozvahou. Stále platí, že dentální znaky nemají tak dokonalou 

rozlišovací schopnost jako genetická analýza, což se projevuje zejména na úrovni rozlišení 

příbuzných a nepříbuzných jedinců (Stojanowski & Hubbard, 2017).  
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Budoucnost studia variability lidského chrupu může spočívat v prohlubování vědomostí 

jak v oblasti etiologie dentálních morfologických variet a detailnějšího zkoumání vlastností 

jednotlivých znaků, tak také lepšího poznání jejich mikroevoluce. V neposlední řadě je důležité 

také rozšiřování databáze popsaných populací z hlediska dentální variability.
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