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Souhrn 

 

a) Lx u SHR.Lx potkana se u homozygotů manifestuje jako preaxiální polydaktylie 

zadních končetin. 

Mapováním F2 hybridů jsme segment nesoucí Lx omezili na úsek 155 kb obsahující 

část genu Plzf (promelocytic leukemia zinc finger), Htr3a a Htr3b. Vzhledem k tomu, ţe 

kódující sekvence těchto genů byly u Lx intaktní, sekvenovali jsme dále konzervované 

nekódující úseky (CNE - conserved noncoding elements ) v tomto úseku. Delece    

2,964-bp v intronu 2 genu Plzf, nikdy nedetekovaná u kontrol, je jediným kandidátem pro 

Lx. Delece odstraňuje nejzakonzervovanější CNE tohoto 155 kb dlouhého segmentu s 

předpokládaným regulačním vlivem na expresi Plzf.  

Pomocí in situ hybridizace jsme nalezli pozdější nástup a sníţený rozsah exprese Plzf u 

Lx/Lx končetin ve srovnání s +/Lx and WT. Pomocí qRT-PCRjsme kvantifikovali Plzf 

expresi u Lx/Lx končetin na úrovni 20-40% WT. 

U Lx/Lx jsme pozorovali posun exprese genů Hoxd10–13 a Bmp2 v končetinovém 

pupeni směrem dopředu. Exprese Shh byla beze změny.  

 

b) hd u potkana je autosomálně recesivní mutace manifestující se jako redukce či ztráta 

prstů II a III na předních i zadních končetinách a postiţením spermatogeneze vedoucí k 

neplodnosti samců.  

Mapováním F2 jsme hd alelu omezili na krátký segment chromozómu 10 a prokázali, ţe 

hd mutace je způsobena vloţením endogenního retroviru do intronu genu Cntrob. Tento 

inzert u hd mutanta porušuje sestřih transkriptu genu Cntrob předčasně ukončuje přepis 

genu Cntrob a vede k translaci zkráceného proteinu.  

In situ hybridizace ukázala nezměněnou expresi některých důleţitých genů regulujících 

vývoj končetiny (Shh, Fgf8, Bmp2, Bmp4, Bmp7). Exprese genu Sox9, markeru 

kondenzující chrupavky a Bmp receptoru Bmpr1b (který funguje jeko upstream aktivátor 

Sox9 exprese) chyběla v distální části základu paprsků prstů II a III, tedy u prstů které 

jsou u hd postiţeny.  

Prokázali jsme, ţe v průběhu spermatogeneze je centrobin lokalizován v manţetě, v 

centrozómu, v akroplaxómu s maximem v jeho okrajovém prstenci, kde interaguje s 
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filamenty obsahujícími keratin 5. U hd mutace je zásadně postiţena spermatogeneze 

projevující se atypickým umístěním centrosómu dále od jádra, poruchou morfolgie 

akroplaxómu a manţety. To vede ke vzniku deformit a ztrátě hlavičky spermatid, 

dochází ke kolapsu celé populace prodluţujících se spermatid a k úplné absenci spermií 

v epididymis. 

 

c) Prokázali jsme ţe c-myb je exprimován ve vyvíjejících se končetinách, s maximem ve 

13,5 a 14,5 dpc. Exprese je lokalizována podél vyvíjejících se paprsků prstů, 

pravděpodobně v perichondriu. 

Morfologie končetin c-myb -/- těchto stadii v porovnání s WT kontrolou nevykazují ţádné 

odlišnosti. Gen c-myb není tedy nezbytný pro vývoj končetiny do stadia 14,5dpc, kdy c-

myb-/- embryo umírá na systémovou anémii. 
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Summary 

 

a) Lx in SHR.Lx rat manifests in homozygotes as hindlimb preaxial polydactyly. Using 

linkage mapping in F2 hybrids, we downsized the segment containing Lx to 155 kb 

containing genes Plzf (promelocytic leukemia zinc finger) and Htr3a, Htr3b (subunits 

of.5-HT3 receptor). However, the coding sequence of these genes is intact in the Lx 

mutants so we furher sequenced conserved noncoding elements (CNEs) inside.  

A 2,964-bp deletion in Plzf intron 2, never detected in control animals, is the only 

candidate for Lx. The deletion removes the most deeply conserved CNE in the 155-kb 

segment, suggesting a regulatory influence on Plzf expression.  

Using in situ hybridization we found a later onset and reduced pattern of Plzf expression 

in Lx/Lx limb compared to both +/Lx and WT.. Using quantitative real-time polymerase 

chain reaction, we quantified decrease of Plzf expression in Lx/Lx limb buds to 20-40% 

of WT. 

In Lx/Lx limb bud we found anterior expansion of Hoxd10–13 and Bmp2 genes 

expression, in the absence of ectopic Shh expression.  

 

b) Rat hd is an autosomal recessive mutation manifesting in homozygotes as reduction 

or loss of digits II and III on both hind and forelimb and impairment of spermatogenesis 

leading to male infertility. We mapped the hd allele to a short segment of chromosome 

10, and then showed that hd mutation is caused by an insertion of an endogenous 

retrovirus into intron the Cntrob gene. The retroviral insertion in hd mutant rats disrupts 

the normal splicing of Cntrob transcripts and results in the translation of a truncated 

protein.  

 In situ hybridization showed no changes in several important limb patterning genes 

(Shh, Fgf8, Bmp2, Bmp4, Bmp7). However, we found that expression of cartilage 

condensation marker Sox9, and Bmp receptor Bmpr1b (acting as an upstream activator 

of Sox9 expression) is absent from the distal part of the digit condensations II and III, in 

digits which are affected in hd rats.  

Studying spermatogenesis we showed that centrobin localizes to the manchette, 

centrosome, and the marginal ring of the spermatid acroplaxome, where it interacts with 
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keratin 5- containing intermediate filaments. Mutant spermatids show a defective 

acroplaxome marginal ring and separation of the centrosome from its normal attachment 

site of the nucleus. This separation correlates with a disruption of head-tail coupling 

apparatus, leading to spermatid decapitation during the final step of spermatogenesis 

and the absence of sperm in the epididymis. 

 

c) We demonstrated expression of c-myb in developing limbs. The pattern was robust at 

stages 13,5 dpc and 14,5 dpc alongside of prospective digit anlagen of both limbs, 

probably in developing perichondrium.  

Studying c-myb -/- phenotype of stages 12,5 -14,5 dpc we did not observe any 

phenotypical difference in comparison to WT controls indicating that c-myb is 

dispensable for the limb development till this stage when c-myb-/- embryos die due to 

general anemia. 
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1. Úvod 

Končetina všech čtyřnoţců včetně člověka se skládá ze třech základních částí: z 

proximálního stylopodia, středního zeugopodia a distálního autopodia.  

Vývoj končetiny lze zhruba rozdělit do třech fází: Po první fázi, kdy je indukován vznik 

končetinového pupenu, pokračuje růst pod kontrolou signalizačních center a vytvářejí se 

tři osy budoucí končetiny: proximodistální, palcomalíková (anteroposteriorní) a 

dorsoventrální. V pozdní fázi morfogeneze se vytvářejí kosti, svaly se šlachami, cévy, 

nervy a další struktury končetiny. 

Pro proximodistální růst končetiny je klíčový vznik tzv. apikálního ektodermového 

hřebenu (AER, apical ectodermal ridge), kerý vzniká z epitelu na konci pupenu 

končetiny na rozhranní jeho ventrální a dorsální části. Produkuje růstové faktory z rodiny 

Fgf. Ty udrţují subektodermální zónu pupenu, zhruba 300µm širokou vrstvu 

mesenchymu, tzv. zónu progrese (progress zone), v proliferační aktivitě. Dalšími geny, 

které spoludefinují tuto osu končetiny jsou Hoxa9-13  

Anteroposteriorní (palcomalíkové) uspořádání základu končetiny je řízeno buňkami při 

basi zadního okraje končetinového pupenu, z tzv. zóny polarizující aktivity, ZPA (zone of 

polarizing activity), produkující faktor Shh. Důleţitou roli při definování této osy mají také 

Hoxd9-13. 

Pro dorsoventrální osu končetiny je klíčová rozdílná exprese genů Wnt7a a Lmx1 v 

dorzální části, respektive Engrailed-1 ve ventrální části končetinového pupenu. 

 

V našich pracech jsme studovali tyto geny: 

Bmp2, Bmp4, Bmp7 – bone morphogenetic protein. Jsou důleţité pro vznik i regresi 

AER, indukci i diferenciaci chrupavky a kosti. Ovlivňují tvorbu prstů regulací apoptózy 

mezi paprsky budoucích prstů (Bandyopadhyay et al., 2006)  

Bmpr1b - bone morphogenetic protein receptor 1b. Delece Bmpr1b (Yi et al., 2000) 

způsobuje defekt falangů a kloubů končetin. Dvojitá delece Bmpr1a-/- Bmpr1b-/- 

způsobuje těţkou generalizovanou chondrodysplazii (Yoon et al., 2005)  

c-myb – myeloblastosis.. c-myb je za embryonálního vývoje exprimován v mnoha 

tkáních, platí obecné pravidlo, ţe je exprimován v nezralých, progenitorových buňkách a 
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jeho exprese klesá s  diferenciací téchto buněk. Delece c-myb (Mucenski et al., 1991) 

vede k odumírání embryí v průběhu 15. embryonálního dne z důvodu těţké anemie.  

Cntrob –centrobin. Získal toto jméno vzhledem ke své s centriolem spojené lokalizaci a 

funkci. Dvojice centriolů, jako základní komponenta centrosómu, se při buněčném dělení 

duplikuje. Cntrob je při tomto rozdělění asymetricky lokalizována do dceřinného 

centriolu. Vyřazení Cntrob uţitím RNAi inhibuje duplikaci centriolu a vede ke vzniku 

centrosómu s jedním nebo se ţádným centriolem a k poruchám buněčného dělení. 

Fgf8 – fibroblast growth factor Exprese tohoto genu nejlépe koresponduje se vznikem, 

rozsahem i regresí AER a je proto povaţována za její marker. Experimentální delece 

genu Fgf8 v AER vede k redukci končetiny, k hypoplasii aţ aplasii některých jejich částí. 

(Lewandoski et al., 2000). 

Hoxd10-13 –homeobox. Spoludefinují anteroposteriorní osu končetiny, hlavně 

autopodia. Exprimovány ve dvou vlnách, vzájemně nezávisle regulovaných (Zakany and 

Duboule, 2007). 

Plzf - promyelocytic leukemia zinc finger. Původně popsán pro svou roli v 

etiopatogenezi promyelocytární leukémie. Delece tohoto genu u myši Plzf-/-  (Barna et 

al., 2000) vede k homeotickým transformacím axiálního skeletu a preaxiální polydaktylii. 

Kromě toho jsou Plzf -/- samci neplodní, kvůli nedostatečné schopnosti sebeobnovy 

kmenových buněk spermatogeneze. 

Shh - sonic hedgehog. Je v končetině exprimován v oblasti zadní hrany vyvíjející se 

končetiny v organizačním centru zvaném zóna polarizující aktivity (ZPA , zone of 

polarising activity). Delece Shh u myši (Chiang et al., 2001) vede, kromě defektů dalších 

sytémů, téţ k vývoji distálně redukovaných končetin, s vytvořeným jedním prstem - 

palcem. 

Sox9 – Sry-related HMG box. Klíčový pro kondenzaci mesenchymu i následnou 

chondrogenezi (Akiyama et al., 2004). Myš s deletovanou 1 alelou tohoto genu (Sox9 +/) 

umírá v perinetálním období, dominantním postiţením je hypoplasie chrupavky a 

rozštěp patra (Bi et al., 2001), delece obou alel je letální jiţ velmi časně. Exprese Sox9 

je regulována prostřednictvím BMP signalizace. Dvojitá delece Bmpr1a a Bmpr1b u myši 

vede k těţké generalizované chondrodysplazii kdy Sox9 není vůbec exprimován (Yoon 

et al., 2005).  
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2. Hypotézy a cíle práce 

2.1. Vývoj končetiny u polydaktylního Lx potkana a u oligodaktylního Hd potkana 

Cílem studia bylo zjistit jak se vývoj končetiny těchto kmenů odlišuje od fyziologického 

vývoje normodaktylního potkana. Stanovili jsme si následující otázky: 

1. Mutace jakého genu je zodpovědná za příslušný fenotyp? Jaký je konkrétní charakter 

této mutace? 

2. Je změněna exprese genu nesoucí mutaci?  

3. Je změněna exprese jiných, pro vývoj končetiny klíčových genů? 

4. Jaká je funkce genu jehoţ mutace je zodpovědná za příslušný fenotyp? 

5. Jsou postiţeny i další orgánové systémy? Pokud ano, mohou v tomto postiţení hrát 

roli podobné molekulární mechanismy jako u vývoje končetin?  

 

2.2. Role c-myb při vývoji končetiny myši 

Byly stanoveny tyto otázky: 

1. Je exprese c-myb v končetině myši přítomna? Pokud ano, v jakých vývojových 

stadiích a v jakých tkáních končetiny je c-myb exprimován?  

2. Je fenotyp končetin u jedince s vyřazeným genem c-myb (c-myb-/-) jiný neţ u 

kontrolního WT jedince? Pokud ano, můţeme předpokládat, ţe za tento fenotypový 

rozdíl je zodpovědné právě vyřazení tohoto genu. 
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3. Modelové organismy a vybrané metody  

3.1. Modelové organismy 

Lx polydaktylní potkan, kmen PD5.  

Alela Lx byla popsána na začátku 70.let jako spontánní mutace (Kren, 1975). Lx byl 

později přenesen na genetická pozadí kmenů SHR (spontaneously hypertensive rat) a 

BN (Brown Norway), vznikly tak kmeny SHR.Lx.PD5 (dále jen PD5) a BN.Lx. Genetické 

pozadí má zásadní vliv na fenotyp Lx mutace. U BN.Lx se projevuje jako 

semidominantní a postiţeny jsou přední i zadní končetiny. U PD5 se projevuje striktně 

jako recesivní mutace, postiţení se objevuje pouze na zadních končetinách. V naší 

studii jme pouţili pouze kmen PD5. 

Pro PD5 homozygoty (Lx/Lx) je typická preaxiální polydaktylie zadních končetin vedoucí 

k přítomnosti šesti trifalangeálních prstů, u většiny případů je také vytvořen rudiment 

prstu mezi prsty I a II. To je doprovázeno změnou tvaru kostí tarzu, jejich počet se však 

nemění. Zeugopodium a stylopodium jsou utvořeny normálně. Přední končetiny nejsou 

postiţeny. Osový skelet není postiţen. Lx heterozygoti (+/Lx) jsou fenotypicky 

nerozlišitelní od  WT kontrol (+/+). 

 

hd hypodaktylní potkan, kmen WHD  

hd mutace byla popsána v 70.letech (Moutier et al., 1973) jako spontánně vzniklá 

recesivní mutace.Pro hd/hd homozygoty je typická ztráta či redukce prstů II a III na 

přední i zadní končetině. Stylopodia a zeugopodia hd/hd odpovídají WT kontrolám. Kosti 

karpu/tarsu i prstové paprsky prstů I, IV a V také odovídají WT. Prst II obvykle chybí, s 

redukovaným či rudimentárním metakarpem/metatarsem. Postiţení prstu III je velmi 

variabilní. Většinou je zkrácen nebo malformován, někdy chybí, metakarp/metatars je 

obvykle normální. Pro samce hd/hd je dále typická infertilita, kdy v nadvarleti spermie 

zcela chybějí. hd heterozygoti (+/hd) jsou fenotypicky nerozlišitelní od  WT kontrol (+/+) 

 

c-myb -/- myš 

Vyřazení genu bylo vytvořeno inzercí neo boxu do šestého exonu genu c-myb 

(Mucenski et al., 1991). Vývoj c-myb -/- embryí probíhá do 13. embryonálního dne 

normálně, odpovídá WT kontrole. V průběhu 15. embryonálního dne však c-myb -/- 
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embrya umírají s obrazem těţké anemie kdy selhává intraembryonální krvetvorba. 

Ţádné další malformace nebo zřetelné anomálie nejsou v tomto stádiu u c-myb-/- myši 

popsány  

Heterozygoti  c-myb+/- jsou fenotypicky nerozlišitelní od  WT kontrol (+/+). 

 

3.2. Metody 

3.2.1. In situ mRNA hybridizace celých embryií  

Expresi genů našeho zájmu  jsme sledovali pomocí in situ hybridizace (ISH) v celých 

embryích (whole mount – WM) digoxigeninem značenou mRNA sondou. Pouţili jsme 

protokol podle publikací Nieto et al. (Nieto et al., 1996) a Stricker et al. (Stricker et al., 

2006). Hybridizovány byly vţdy nejméně čtyři embrya příslušného stadia a genotypu, v 

nejméně dvou nezávislých hybridizacích. Porovnávaná embrya genotypů -/-, +/-, +/+ 

byla hybridizována vţdy ve shodné reakci, za dodrţení identických podmínek pro 

všechny genotypy (shodný  hybridizační roztok, shodná doba hybridizace, shodná 

vizualizace ve druhém kroku).  

Sondy pouţité na mRNA ISH : Plzf, Hoxd10-13, Shh, Bmp2, 4, 7, Fgf8, Sox9, Bmpr1b, 

c-myb 

 

3.2.2. Imunohistochemie a elektronová mikroskopie 

Stadia I-XIV spermatogeneze potkana v semenotvorném kanálku jsme klasifikovali za 

pouţití disekčního mikroskopu dle jejich charakteristické morfologie po prosvícení a dále 

zpracovávali jak uvedeno v Kotaja et al. (Kotaja et al., 2004). 

Pouţité primární protilátky: dvě nově vytvořené polyklonální králičí protilátka proti 

proteinu centrobin, monoklonální anti γ-tubulin (Sigma), monoklonální anti α-tubulin 

(Sigma), monoklonální anti-centrin 20H5 (poskytnuta Dr. Jeffrey, Salisbury, Mayo Clinic) 

polyklonální anti-keratin 5 (poskytnuta Dr. Kierszenbaum, New York , The Sophie Davis 

School of Biomedical Education) 

K těmto primárním protilátkám byly pouţity příslušné sekundární protilátky konjugovaně 

s FITC a rhodamidem. Pro potřeby elektronové mikroskopie byla pouţita sekundární 

protilátka konjugovaná s 10nm částicemi zlata.  
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4. Výsledky  

4.1. Vývoj končetiny u polydaktylního Lx potkana 

Analýzou F2 hybridů PD5xBN se nám podařilo zúţit lokalizaci Lx mutace na 

chromozómový segment délky 155kb. Tento segment obsahoval část genu Plzf a dva 

geny Htr3a a Htr3b, podjednotky serotoninového receptoru 5-HT3. Vzhledem 

k publikovaným datům získaným studiem myší se jako velmi pravděpodobný kandidát 

zodpovědný za Lx mutaci jevil gen Plzf.  Sekvenování kódující sekvence Plzf genu 

(Seda et al., 2005) ani genů Htr3a a Htr3b neukázalo ţádnou sekvenční variantu 

typickou pro Lx mutaci. Proto jsme obrátili svou pozornost k nekódujícím, potenciálně 

regulačním elementům, které jsme vytipovali na základě jejich fylogenetické genomové 

zakonzervovanosti (CNE – conserved noncoding elements). Bylo identifikováno na 70 

sekvenčních variant. Většinu těchto variant jsme však také nalezli alespoň u jednoho 

z kmenů normodaktylních potkanů a mohli tak vyloučit jejich vztah k Lx. Jako zbývající 

kandidát  pro Lx mutaci tak zůstala delece 2964bp v intronu 2 genu Plzf., která nikdy 

nebyla nalezena kmenů, které nenesli mutaci. Obsahuje tři konzervované nekódující 

úseky, jeden z nichţ je nejvíce zakonzervovaným úsekem ze všech v rámci 

zkoumaného 155kb segmentu.  

Exprese genu Plzf byla sledována pouţitím mRNA in situ hybridizace celých embryí. 

Byla porovnána potkaní embrya stáří 12,5 dpc (days post coitum) aţ 15,5 dpc, vţdy 

genotypy Lx/Lx, +/Lx a WT (+/+). 

U WT embryí je Plzf exprese homogenně přítomna v končetinových pupenech jiţ ve 

stadiu 12,5 dpc, s typickým vzorcem exprese v 13,5 dpc a postupným mizením exprese 

ve 14,5 dpc, kdy ve 15,5 dpc jiţ v končetině prakticky není přítomna.  

Vedle končetin byla exprese genu Plzf detekována i v mnoha dalších strukturách: v 

CNS, faryngových obloucích, mesonephros a oku.  

Exprese Plzf u +/Lx se vizuálně neodlišovala od exprese u WT. 

U Lx/Lx embryí je ve 12,5 dpc exprese Plzf genu v končetinových pupenech jen obtíţně 

detekovatelná, naznačující pozdější nastup této exprese. Ve 13,5 dpc a 14,5dpc je 

exprese v končetinových pupenech redukována, zvláště v přední porci mesenchymu 

zadní končetiny, ve stadiu 15,5 dpc není jiţ signál, shodně s WT, v končetinách 

přítomen.  
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Exprese genu Plzf v končetinových pupenech byla dále analyzována pomocí 

kvantitativní real-time PCR (qPCR) ve stadiícíh 12,5 dpc a 13,5 dpc. Zjistili jsme, ţe 

Lx/Lx mají expresi sníţenou na 20-40% exprese WT, heterozygoti +/Lx na 50-60% 

exprese WT. 

K posouzení funkčního významu sníţené exprese Plzf genu v končetinových pupenech 

Lx/Lx jsme ověřili expresi genů u kterých je známá jejich regulace tímto genem  

Protoţe Plzf je přímým represorem HoxD genů (Barna et al., 2002), soustředili jsme se 

na geny Hoxd10-Hoxd13, které jsou klíčové právě pro vývoj autopodia. Na předních 

končetinách, které jsou normodaktylní, jsme nenalezli ţádnou odlišnost exprese 

Hoxd10-13 mezi Lx/Lx a kontrolami v ţádném ze sledovaných stadií (12,5 dpc - 14,5 

dpc). Na zadních končetinách nebyla pozorována odlišnost exprese mezi Lx/Lx a 

kontrolami ve stadiu 12,5 dpc a 13,5 dpc, kdy končí první vlna exprese Hox genů. Avšak 

ve stadiu 14,5 dpc, kdy probíhá druhá vlna exprese Hox genů, dochází u Lx/Lx k posunu 

exprese Hoxd10-Hoxd13 směrem k palcové části autopodia  

Bmp2 je exprimován v zadní  části mesenchymu zadní končetiny ve stadiu 13,5 dpc 

shodně u Lx/Lx i kontrol. Ve stadiu 14,5 dpc je u Lx/Lx embryí viditelný zřetelný posun 

exprese směrem k palci, podobný jako u Hox genů. 

Dalším genem, který jsme testovali byl Shh. Nenalezli jsme ţádný rozdíl v rozsahu či 

načasování exprese Shh u Lx potkanů a kontrol, exprese Shh zůstává omezena na 

oblast ZPA.  

Lx/Lx potkan kmene PD5 nevykazuje ţádné známky postiţení osového skeletu či fertility 

samců ani jiných orgánových systémů. 

 

4.2. Vývoj končetiny a spermatogeneze u hypodaktylního hd potkana 

Za hypodaktylní hd mutaci u potkana je zodpovědný inzert DNA dlouhý 8360 bp vloţený 

mezi exony 10 a 11 genu Cntrob. Tento vloţený úsek vede k porušení sestřihu jeho 

transkriptu a při translaci ke zkrácení proteinu zhruba na polovinu, z 897 aminokyselin 

na 480. 

Exprese Bmpr1b a Sox9 chybí v distální části paprsku prstů II a III hd potkana, coţ 

koresponduje s fenotypovým projevem této mutace, kdy prst II chybí a prst III je obvykle 

velmi redukován 
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Protein centrobin jsme prokázali v centrozómu spermatocytů a spermatid, v 

akroplaxómu s maximem v jeho okrajovém prstenci a v manţetě vyvíjející se 

spermatidy. 

U hd mutace je zásadně postiţena spermatogeneze projevující se atypickým umístěním 

centrosómu dále od jádra, poruchou morfolgie akroplaxómu a manţety. To vede ke 

vzniku deformit a ztrátě hlavičky spermatid, dochází ke kolapsu celé populace 

prodluţujících se spermatid a k úplné absenci spermií v epididymis. 

 

4.3 Role c-myb v časném vývoji končetiny  

Prokázali jsme expresi c-myb v různých tkáních vyvíjejícího se embrya myši v období 

12,5 - 14,5 dpc. Naše výsledky potvrzují jiţ dřív publikovaná data o expresi c-myb v 

játrech, retině, epitelu nosní dutiny a vomeronasálního orgánu, whisker foliklu, CNS. 

Nově popisujeme zřetelnou expresi ve vyvíjejících se končetinách. Exprese je robustní 

ve stadiích 13,5 dpc a 14,5 dpc podél vyvíjejících se paprsků prstů, pravděpodobně v 

perichondriu. Studium c-myb -/- fenotypu stádií 12,5 -14,5 dpc neprokázalo ţadnou 

fenotypovou odlišnost končetin v porovnání s WT kontrolami. Protoţe c-myb-/- embrya 

umírají kolem stadia15 dpc na celkovou anemii nejsou starší embrya k dispozici. Zdá se 

tedy, ţe navzdory jeho zřetelné a silné expresi c-myb není nutný pro časný vývoj 

končetiny. 
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5. Diskuse 

5.1. Vývoj končetiny u polydaktylního Lx potkana 

Exprese Plzf genu u WT potkana je srovnatelná s expresí ortologního genu u myši 

(Avantaggiato et al., 1995). U Lx/Lx potkana je zřetelný pozdější nástup a sníţený 

rozsah exprese genu Plzf v končetinách, zatímco exprese tohoto genu v ostatních 

orgánových systémech je srovnatelná s  kontrolou. To můţe vysvětlovat proč je Lx 

fenotyp omezen na končetinu, zatímco u Plzf-/- myši je postiţen také osový skelet a 

spermatogeneze. U PD5 kmenu je však postiţena pouze zadní končetina, přestoţe 

redukce exprese Plzf nastává shodně v přední i zadní končetině. Tento fakt neumíme 

vysvětlit. Stejně tak fenotypový projev u myši Plzf-/- (Barna et al., 2000) a dvojité delece 

Plzf-/- a Gli3-/-  (Barna et al., 2005) je omezen v přes 90% případů výhradně na zadní 

končetiny. Davies (Davies et al., 1999) popsal expresi genu homologního genu Plzf 

v pupenu přední končetiny myši (v zadním není exprimován), jeho funkce by tak mohla 

v přední končetině kompenzovat absenci genu Plzf.  

Výsledky ISH u +/Lx a WT (+/+) ukazují při vizuálním porovnání srovnatelný rozsah i 

intenzitu signálu, přestoţe qPCR prokázala, ţe exprese +/Lx je na úrovni 50-60% 

exprese WT.  

Delece Plzf genu u myši (Plzf -/-) způsobuje relativně široké spektrum postiţení zadní 

končetiny v rozsahu všech tří segmentů končetiny (stylopodium, zeugopodium, 

autopodium) s různým postiţením prstů jako chybění palce (oligodaktylie), tříčlánkový 

hallux či preaxiální polydaktylie. Zřídka (méně neţ 10%) je obdobně postiţena téţ horní 

končetina. Naproti tomu postiţení u našeho kmene PD5 je poměrně uniformní s jen 

omezenými fenotypovými variantami. To můţe být z důvodu hypomorfního charakteru 

Lx mutace, kdy 20-40% exprese úrovně WT je zachována. Svou roli můţe hrát  

uniformní genetické pozadí inbredního kmene PD5 . 

Ukázali jsme, ţe Lx mutace způsobuje polydaktylii nezávisle na Shh. Změna exprese 

Hoxd10-Hoxd13 genů ukazuje, ţe tyto geny hrají roli při vývoji polydaktylie u Lx potkana. 

Tento nález koresponduje s analýzou Plzf -/- myši (Barna et al., 2000), která ukazuje 

obdobné změny v expresi HoxD genů. Vztah Shh a HoxD je velmi sloţitý a komplexní a 

pravděpodobně jiný při regulaci první a jiný při regulaci druhé vlny exprese HoxD. První 

fáze exprese HoxD genů, zvláště vymezení exprese Hoxd10-Hoxd13 genů v zadní části 
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pupenu, je klíčové pro spuštění a vymezení rozsahu exprese Shh v rámci ZPA (Zakany 

et al., 2004). Předpokládá se, ţe naopak druhá vlna exprese Hoxd10-Hoxd13 genů je 

indukována, nebo přinejmenším výrazně modulována genem Shh a jeho protihráčem 

Gli3 (Zuniga and Zeller, 1999). Naše práce na Lx potkanu i práce Barny et al. na Plzf-/- 

myši (Barna et al., 2000) ukazují, ţe navzdory normální expresi Shh je exprese HoxD 

genů v končetině posunuta směrem k palci, coţ vede k vývoji preaxiální polydaktylie. 

Vzájemný vztah Shh a Plzf ukazují výsledky práce Barny et al. (Barna et al., 2002), která 

mimojiné řešila otázku proč se negativní regulační efekt Plzf na geny Hoxd10-13 

uplatňuje pouze v přední části končetinového pupenu a neuplatňuje se v jeho zadní 

části, přestoţe je exprese Plzf přítomna homogenně v celém pupenu. Barna et al. 

ukazují, ţe negativní regulační efekt Plzf je potlačen v zadní části pupenu signály jako je 

Shh nebo kyselina retinová. Ve shodě s tímto pozorováním se zdá být téţ fakt, ţe úplná 

absence Plzf u Plzf-/- myši a sníţená exprese Plzf pouze v přední části končetinového 

pupenu u Lx potkana ve stadiu  13,5 dpc, kdy exprese v zadní části se zdá normální, má 

stejný fenotypový projev, tedy stejný funkční dopad. Tento fenotypový projev však muţe 

být způsoben (spoluzpůsoben) i o den zpoţděným nástupem exprese tohoto genu, kdy 

ve stadiu 12,5 dpc je končetina Lx potkana bez signálu, zatímco u +/Lx i WT kontroly je 

u shodného stadia signál jiţ zřetelný. 

 

5.2. Vývoj končetiny a spermatogeneze u hypodaktylního hd potkana 

hd mutace potkana je způsobena inzercí retrovirového elementu do intronu 10 genu 

Cntrob. Translace hd alely vede ke zkrácení C konce proteinu centrobin.  

Role centrobinu je známa při dělení centriolů, chybění centrobinu v HeLa buňkách vede 

k prodlouţení mitózy a poruše cytokineze (Zou et al., 2005).  

Naše práce jako první popisuje vliv centrobinu na vývoj končetiny. Fenotyp hd mutace je 

unikátní, neznáme ţádný, který by se s ním shodoval ani u člověka ani u myši či jiného 

experimetálního zvířete. Hd mutace stejného jména u myši má poněkud odlišný fenotyp 

a je způsobena mutací genu Hoxa13 (Post et al., 2000). 

Při studiu exprese genů klíčových pro regulaci vývoje končetiny jsme pozorovali změny 

v expresi některých z nich korespondující s fenotypem končetiny. Při zachování 

normální exprese Bmp2,4,7 chybí exprese Bmpr1b v distální části prstů II a III obou párů 
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končetin. To pravděpodobně vede v těchto místech k chybění exprese Sox9, jehoţ 

exprese je spouštěna BMP signalizací. Mutace BMPR1B u člověka (Lehmann et al., 

2003) způsobuje brachydactylii typu A2. Je zajímavé, ţe u pacientů s tímto 

onemocněním je zkrácen právě prst II, který je nejvíce postiţen i u hd potkana. Ovšem 

otázka, jak hd mutace ovlivňuje expresi Bmpr1b, zůstává zatím nezodpovězena. 

Představa vycházející z modelu zóny progrese popisuje růst prstů z mezenchymu této 

zóny pod kontrolou AER. Tento model byl nedávno doplněn údaji molekulárně-

genetickými (Montero et al., 2008) popisující specializovanou skupinu buněk na vrcholku 

kaţdého z prstů, exprimující Bmpr1 a Sox9, jejichţ funkcí je rekrutovat mezenchymové 

buňky ze zóny progrese a kontrolovat jejich diferenciaci do základů prstů. Absence 

exprese těchto genů v distální části prstu II a III u hd potkana pravděpodobně způsobí, 

ţe buňky příslušných prstů nejsou správně instruovány a nejsou diferencovány. Tyto 

buňky mohou později zaniknout apoptózou, stejně jako ostatní nediferencovaný 

meziprstní mezenchym. 

Imunohistochemicky jsme prokázali centrobin v centrozómu spermatocytů a spermatid, 

v akroplaxómu a v manţetě kolem hlavičky vyvíjející se spermatidy. hd mutace vede k 

defektu spermatogeneze vedoucí k deformitám a ztrátě hlavičky spermatid, morfologicky 

se projevující aţ ve fázi dozrávání spermatid, při spermiogenezi. Jestli tento klíčový 

význam pro vývoj pohlavních buněk má centrobin sám o sobě, či jiný s centrobinem 

asociovaný protein nelze z našich výsledků rozhodnout. Zdá se, ţe hd mutace vede ke 

kolapsu celé populace prodluţujících se spermatid vedoucí aţ k úplné absenci spermií v 

epididymis. Cntrob tak můţe být kandidátním genem pro obdobné syndromy způsobujííc 

infertilitu u člověka, kterým dominuje morfologicky podobný nález dekapitovaných 

spermií (teratozoospermia) (Chemes et al., 1999).  

 

5.3. Role c-myb ve vývoji končetiny myši 

Prokázali jsme silnou a zřetelnou expresi c-myb ve vyvíjejících se končetinách stadiíí 

12,5 - 14,5 dpc. Přestoţe studiem exprese tohoto genu u myši se jiţ zabývaly 

v minulosti jiné práce (Sitzmann et al., 1995) a přestoţe popisují expresi c-myb i v námi 

zkoumaných stadiích 12,5 - 14,5 dpc, exprese v končetinách popsána zatím nebyla. V 

těchto pracech byla ISH prováděna na řezech, ne na celých embryích. Na 
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transverzálních histologických řezech zaujímá řez končetinou relativně malou plochu a 

pokud je signál ve srovnání se signálem okolních tkání slabší a na řezu nedochází 

k jeho sumaci z více vrstev buněk, můţe být nezřetelný. To můţe být důvod, proč na 

celých embryích relativně robustní exprese c-myb nebyla na řezech v končetinách 

pozorována a popsána jiţ dříve.  

Nepodařilo se nám prokázat vliv vyřazení genu c-myb na fenotyp končetiny. K dispozici 

jsme měli pouze embrya c-myb-/- do stadia 14,5 dpc, neboť tato embrya umírají během 

15. embryonálního dne na systémovou anemii. Je tedy moţné, ţe vyřazení genu se 

fenotypicky na končetinách projeví aţ v pozdějších etapách vývoje, tak jak bylo 

prokázáno např. u střevních krypt pouţitím tkáňově specifického vyřazení tohoto genu 

(Malaterre et al., 2007). Zatímco ve stáří 14,5 dpc nejsou ţádné změny vývoje střeva 

patrné, u narozených myší s vyřazeným c-myb genem pouze ve střevě dochází k 

významné redukci střevních krypt a omezení moţnosti regenerace enterocytů. Obdobně 

postiţení mozku aţ v pozdějších etapách vývoje dokumentuje specifické vyřazení tohoto 

genu pouze v nervové tkáni (Malaterre et al., 2008). 

Z výsledků WM ISH nemůţeme s naprostou jistotou určit lokalizaci c-myb exprese. S 

největší pravděpodobností se jedná o perichondrium, vrstvu buněk na povrchu 

kondenzujících základů článků prstů, z perichondria se posléze vyvíjí periost. Teoreticky 

by však mohlo také jít o k perichondriu přiléhající vrstvu meziprstního mezenchymu. K 

definitivnímu potvrzení lokalizace c-myb exprese pro připravovanou publikaci budeme 

muset provést ISH na řezech. 

 

5.4. Proč právě pět prstů?    

Naše práce s hypodaktylním a polydaktylním kmenem potkana nás přivádí k velmi 

zajímavé otázce proč vlastně má většina suchozemských čtvernoţců právě pět prstů. 

Zatímco k redukci počtu paprsků autopodia během evoluce čtyřnoţců došlo poměrně 

často, k opačnému procesu – tedy k evoluční stabilizaci nadpočetných prstů, zdá se, 

nikdy nedošlo. Je to poměrně překvapivé, uváţíme-li, jak se polydaktylie, nejen u 

člověka, poměrně často objevuje. Je-li nadpočetný prst jen nefunkčním přívěskem, je 

selekční protitlak zřejmý, v mnohem vzácnějším případě, kdy je prst funkční, to jiţ tak 

zřetelné není. Existují případy, kdy by prst navíc poskytoval selekční výhodu, např. 
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končetina pro hrabání u krtka, nebo známý příklad končetiny pandy uzpůsobené pro 

trhání listů bambusu. Přesto nikdy nedošlo k vytvoření skutečné polydaktylie, prst 

„navíc“ je v obou těchto případech u krtka i u pandy vytvořen zvětšením sesamské kosti 

zápěstí. 

Asi ještě překvapivější je pentadaktylie ve světle paleontologických nálezů, které 

ukazují, ţe první suchozemští obratlovci byli polydaktylní. Patří mezi ně Acanthostega 

(před 365 mil. let) s osmi prsty na předních i zadních končetinách a Ichtyosthega (před 

374 – 359 mil let) se sedmi prsty na zadních končetinách (fosilie předních končetin se 

nedochovala) (Coates et al., 2002). Na ještě starší fosilii Tiktaalik (před 375 mil. let) jejíţ 

poměrně zachovalá přední končetina je přechodem mezi ploutví ryby a končetinou 

obojţivelníka (Shubin et al., 2006), nelze ještě jednotlivé paprsky prstů rozlišit.  

Jaký byl selekční tlak vedoucí k redukci počtu prstů právě na pět (či méně) můţeme 

pouze spekulovat. 

Někteří autoři uvaţují o obecně negativním pleiotropním efektu postiţení končetin, kdy 

fenotypový projev je jen zdánlivě omezen pouze na končetinu, ale ve skutečnosti vţdy 

celkově sniţuje zdatnost jedince. Zdá se, ţe při podrobném sledování dětí s redukčními 

defekty končetin, které byly diagnostikovány při porodu jako izolovaná postiţení, coţ 

bylo zhruba 80% případů, je zaznamenána během dalšího vývoje poněkud vyšší 

mortalita i morbidita ve srovnání se zdravou populací (Froster-Iskenius and Baird, 1989). 

Toto bylo publikováno pro případy redukčních defektů končetin a nikoliv polydaktylie či 

oligodaktylie a platí jen pro menšinu dětí s izolovaným (nebo zdánlivě izolovaným) 

postiţením, nikoliv pro všechny takto postiţené děti. Tato čísla tak spíše svědčí o 

nedostatečném vyšetření těchto dětí po narození, kdy přidruţené vady mimo končetinu 

nejsou diagnostikovány a projeví se svými komplikacemi aţ v dalších letech vývoje.  

Je zřejmé, ţe významné (např. redukční) postiţení končetin spojené s omezením 

schopnosti získat potravu či spojené s postiţením jiných orgánových systémů včetně 

reprodukčního, jako je v případě samců hd potkana či Plzf-/- myši, omezuje schopnost 

jedince se prosadit a dále mnoţit. U izolované polydaktylie či oligodaktylie to však tak 

zřejmé není, i kdyţ i zde lze spekulovat o znevýhodnění při zajišťování si potravy. 
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6. Závěry 

6.1. Lx mutace 

Za polydaktylní Lx mutaci u potkana je zodpovědná delece 2964bp dlouhého úseku 

v intronu 2 genu Plzf. Tento úsek obsahuje vysoce zakonzervovanou nekódující, 

pravděpodobně regulační oblast. 

Exprese genu Plzf v končetinovém pupenu Lx potkana nastupuje později a je sníţená. 

Exprese Hox genů a Bmp2 je u Lx potkana v končetině posunutá směrem k palci, 

exprese Shh je beze změny. 

Nenalezli jsme známky postiţení jiných orgánových systémů neţ končetin.  

 

6.2. hd mutace 

Za hypodaktylní hd mutaci u potkana je zodpovědný inzert DNA dlouhý 8360 bp vloţený 

mezi exony 10 a 11 genu Cntrob. Tento vloţený úsek vede při translaci proteinu 

centrobin k jeho zkrácení zhruba na polovinu, z 897 aminokyselin na 480. 

Exprese Bmpr1b a Sox9 chybí v distální části paprsku prstů II a III hd potkana, coţ 

koresponduje s fenotypovým projevem této mutace, kdy prst II chybí a prst III je obvykle 

velmi redukován 

Protein centrobin jsme prokázali v centrozómu spermatocytů a spermatid, v 

akroplaxómu s maximem v jeho okrajovém prstenci a v manţetě.  

U hd mutace je zásadně postiţena spermiogeneze projevující se atypickým umístěním 

centrosómu dále od jádra, poruchou morfolgie akroplaxómu a manţety spermatidy. To 

vede ke vzniku deformit a ztrátě hlavičky spermatid, dochází ke kolapsu celé populace 

prodluţujících se spermatid a k úplné absenci spermií v epididymis. 

 

6.3 c-myb  

Prokázali jsme ţe c-myb je exprimován ve vyvíjejících se končetinách, s maximem ve 

13,5 a 14,5 dpc. Exprese je lokalizována podél vyvíjejících se paprsků prstů, 

pravděpodobně v perichondriu. 

Morfologie končetin c-myb -/- těchto stadii v porovnání s WT kontrolou nevykazují ţádné 

odlišnosti. Gen c-myb není tedy nezbytný pro vývoj končetiny do stadia 14,5dpc, kdy    

c-myb-/- embryo umírá na systémovou anémii. 
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