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Abstrakt 

 

Úplná regenerace končetiny je doménou některých obojživelníků. Ocasatí obojživelníci mají 

schopnost regenerace amputovaných končetin po celý život. I bezocasí obojživelníci ovládají 

úplnou schopnost regenerace končetin po amputaci, ale pouze v larválním stádiu. Klíčovým 

dějem při regeneraci končetin je formování masy nediferencovaných buněk nazývaných 

blastém. Na tvorbě blastému se podílí mnoho buněčných typů, přičemž stěžejní roli hrají 

svalová tkáň a dermální fibroblasty. Dalším z klíčových faktorů pro vznik a růst blastému jsou 

nervy v místě poranění a jimi produkované neurotrofní faktory. Za posledních 20 let byl 

učiněn značný pokrok v používání různých specifických genů, díky nimž je možné sledovat 

osud buněk blastému. 
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Abstract 

 

Total limb regeneration among vertebrates is basically restricted to some amphibians. 

Urodeles have the ability to regenerate amputated limbs through their life span. Anurans have 

the ability of complete regeneration of amputated limbs only in their larval stage. The key 

process of the limb regeneration is the formation of undifferentiated cell group which is called 

blastema. There are many cell types that contribute to formation of the blastema while the 

most important part in this process belongs to the skeleton muscle tissue and dermal 

fibroblasts. Another critical factor in formation of the blastema and its growth are the nerves 

in the area of wound and neurotrophic factors produced by them. In the last 20 years it has 

been great improvement in using different markers for tracking the fate of blastema cells. 
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1. Úvod 

 

Proces regenerace je v různé míře znám u všech živočišných druhů. Regenerativní 

schopnost je jak tkáňově, tak druhově specifická. Rozeznáváme tři základní typy 

regenerativních procesů: morfalaxe, kompenzační a epimorfní regenerace.   

S morfalaxí se setkáváme u nezmara. Jeho tělo má formu tubusu s hlavou na distálním 

konci a nohou na proximálním konci. Každá část jeho těla má podél apikálně-bazální osy 

potenciál vytvořit hlavu, nohu nebo celého jedince. Buňky z celého těla se neustále mitoticky 

dělí, migrují ke koncům, odkud pak dochází k jejich distribuci. Plasticita jednotlivých buněk 

je takového rozsahu, že každá z nich je schopna dát vzniknout novému jedinci. Polarita těla 

nezmara, a také regenerační potenciál jeho buněk, jsou zabezpečeny gradientem morfogenů 

podél apikálně-bazální osy. V hlavové části se nachází oblast hypostomu s maximem 

hlavového aktivačního gradientu, který klesá směrem k bazálnímu disku. Z opačného konce 

se vyvíjí nožní aktivační gradient s maximem v bazálním disku. Kromě aktivačních gradientů 

se vytváří také gradienty inhibiční, které jsou odpovědné za existenci pouze jedné hlavy a 

jedné nohy. S odstraněním části těla, například hlavy, vymizí produkce hlavového inhibitoru, 

čímž se vytvoří prostor pro aktivační gradient poskytující signál pro zformování nové hlavy. 

Vytvořením nové hlavy se ustaví i gradient hlavového inhibitoru a tím se obnoví ztracená 

rovnováha. 

Druhým typem regenerace je regenerace kompenzační. Na rozdíl od morfalaxe dochází k 

dělení diferencovaných buněk, které posléze obnoví strukturu a funkci poškozené tkáně. 

Nejznámějším příkladem je regenerace jater u savců. Princip spočívá v tom, že po jejich 

částečném odstranění dojde k proliferaci okolních nepoškozených jaterních buněk, které 

ovšem nelze charakterizovat jako kmenové buňky. Opětovný vstup do buněčného cyklu není 

provázen úplnou dediferenciací. 

Z historického hlediska je nejvíce prozkoumaným typem regenerace, tzv. epimorfóza, 

kterou můžeme pozorovat u obojživelníků. Na rozdíl od prvních dvou typů dochází 

následkem amputace (např. končetiny) k dediferenciaci zbylé tkáně za vzniku masy 

nediferencovaných progenitorových buněk, tzv. blastému. Tato skupina buněk opětovně 

diferencuje na příslušné buněčné typy potřebné ke komplexní obnově poškozené části těla. 

Tuto regenerativní schopnost mají jak ocasatí (čolek, mlok, axolotl apod.), tak i bezocasí 

obojživelníci (žáby). Na rozdíl od ocasatých, kde dochází k epimorfóze po celý život, jsou 
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bezocasí obojživelníci schopni regenerace pouze v larválním stádiu. Po metamorfóze se u 

nich vytváří pouze hypomorfní chrupavčitá struktura podobná hrotu, která se ale také řadí k 

epimorfní regeneraci, a tudíž se nejedná o pouhou tkáňovou reparaci. 

Bezprostředně po amputaci končetiny dochází k migraci epiteliálních buněk z okolí rány, 

ty pokryjí její povrch a vytvoří tzv. epitel kryjící ránu. Vrstva epitelu se ztenčuje a vytváří se 

tzv. apikální epidermální čepička (AEC). Po vytvoření AEC dochází pod jejím povrchem ke 

změnám. Buňky pahýlu díky remodelaci extracelulární matrix migrují, vlivem aktivního 

trombinu dediferencují a je zahájena jejich proliferace distálně pod povrch epidermis za 

tvorby blastému. AEC je jedním ze zdrojů signálů nezbytných pro časnou fázi regenerace. Z 

blastému pak vychází většina signálů specifikujících tkáň regenerátu. Pro formování blastému 

a jeho proliferaci je zároveň nutná přítomnost nervových signálů. Savci, včetně člověka, 

nejsou schopni regenerace v takovém rozsahu jako ocasatí obojživelníci, jelikož nevytváří 

blastém. Dochází u nich pouze k zacelení rány a vytvoření jizvy. 

V své bakalářské práci se zaměřuji na formování regenerativního blastému s důrazem na 

jeho buněčnou podstatu, zejména pak na plasticitu svalové tkáně, dermis a také na regulaci 

procesu dediferenciace dermálních fibroblastů. 

 

2. Formování blastému 

2.1 Historické představy o buňkách tvořících blastém 

 

Jaké buněčné typy a jakým způsobem dávají vzniknout blastému, zda je blastém masa 

pluripotentních buněk, které můžou dát vzniknout jakémukoliv buněčnému typu a nejsou 

omezeny pouze na svůj původ, to jsou zásadní otázky, které jsou předmětem výzkumů už po 

několik desítek let. První pozorování formování blastému vycházely pouze z histologických 

studií. Některé z nich uváděly, že na tvorbě blastému se podílí zejména svaly a chrupavka 

(Thornton, 1938 podle Burgess, 1967). Jiné zas považovaly za hlavní zdroj blastému 

epidermis (Rose, 1948 podle Burgess, 1967). Tato představa však byla později vyvrácena 

(Chalkley, 1954 podle Burgess, 1967). 

Autoradiografické pozorování migrace buněk pomocí [
3
H] thymidinu indikovalo, že 

blastém vzniká z kosterních svalů, fibroblastů a Schwannových buněk, ale buňky apikální 

epidermis regenerující končetiny k jeho tvorbě nepřispívají (Hay and Fischman, 1960, 1961). 
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První reálnější vizualizaci osudu buněk v průběhu regenerace přinesly až transplantační 

pokusy využívající triploid/diploid značení buněk (Muneoka et al., 1984). Diferencované 

triploidní buňky z různých tkání končetiny axolotla byly transplantovány k diploidním 

buňkám končetiny hostitele poraněného laserovými paprsky. Po zhojení transplantátu 

následovala amputace a pozorování, zda buňky odvozené od triploidního štěpu znovu získají 

příslušnost k buněčnému typu svých předchůdců. Dediferenciaci z morfologického pohledu 

podstoupily buňky chrupavky, které daly opětovně vzniknout buňkám stejného tkáňového 

typu, ale také buňkám ostatní pojivové tkáni, jako např. subepidermálním fibroblastům a 

fibroblastům kosterních svalů kromě epidermis a myoblastů. Epidermis vytvářela pouze další 

epidermální buňky Úplné svalové štěpy však obsahovali kromě svalové tkáně i krevní cévy, 

buňky myelinové pochvy a fibroblasty. Nebylo tedy jasné, které z nich a jakým způsobem se 

podílejí na různých tkáních regenerátu. Od buněk štěpu svalové tkáně byly odvozeny všechny 

tkáně mezodermálního původu i chrupavka (Namenwirth, 1974). 

Výsledky dalších výzkumů ukazovaly, že buňky pahýlu (ze kterých je blastém odvozen) 

získají jako součást blastému pluripotentní nebo přinejmenším multipotentní charakter. 

Výskyt dvojitého značení buněk (cytoplazma: rhodamin-dextran, jádro: [
3
H] thymidin) 

demonstroval, že rhodamin-dextran se přenesl do buněk vytvořených z populace značených 

myotub. Při tomto experimentu bylo značení detekováno i v chrupavce. I přesto nebylo možné 

vysvětlit konečný osud značených jednojaderných myoblastů, jelikož signál po 4-6 týdnech 

zeslábl (interval, kdy se částečně začala diferencovat i chrupavka). Bylo třeba potvrdit 

morfologická pozorování použitím takového značení, které by přetrvalo i v průběhu 

diferenciace buněk chrupavky (Lo et al., 1993).  

V jiném případě byl sledován osud satelitních buněk mloka získaných z kultury po 

působení 5-bromo-2-deoxyuridinu (BrdU). Nově vytvořená generace byla před amputací 

injikována do hostitele. Výsledný signál byl zaznamenán ve svalech, chrupavce a dokonce i v 

epidermis (Morrison et al., 2006). Nebylo ale možné potvrdit s naprostou jistotou, že výskyt 

BrdU signálu svědčí o plasticitě značených buněk a není způsoben například jeho inkorporací 

do DNA hostitelské tkáně, jak posléze ukázaly další výzkumy (Burns et al., 2006).  

 

2.2 Nové přístupy využívající GFP 

 

GFP (green fluorescent protein) je molekula, která po ozáření modrým světlem poskytuje 

zelenou fluorescenci. Sekvence GFP se přidává ke zkoumaným genům, na základě čehož je 
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možno pozorovat jejich buněčnou lokalizaci a částečně i množství proteinu. Původní gen GFP 

byl izolován z medúzy Aequorea victoria (Tsien, 1998). Nedávné studie využívající GFP 

umožnily jasnější vhled na výše zmíněné otázky.  

Na základě sledování osudu individuálních GFP exprimujících buněk radiálních glií, 

které jsou neurálním prekurzorem míchy v regenerujícím se ocasu axolotla, bylo pozorováno 

překročení hranice mezi buňkami ektodermu a mezodermu. Signál byl kromě neuronů, 

melanocytů a derivátů neurální lišty, které mají ektodermální původ stejně jako radiální glie, 

zaznamenán také ve svalech a chrupavce, které jsou mezodermálního původu. Tím se 

demonstrovala plasticita neurálních buněk v průběhu regenerace ocasu axolotla (Echeverri et 

al., 2002). 

V další práci byl sledován osud buněk notochordu, míchy a segmentovaných myotomů, 

tzn. trojice hlavních tkáňových typů tvořících ocas larvy drápatky vodní (Xenopus laevis). 

Štěpy notochordu, presomitní deštičky a neurální deštičky z transgenního embrya 

exprimujícího GFP byly transplantovány do netransgenního embrya. Embrya se nacházela ve 

fázi neuruly, což umožňovalo separaci vrstev tkáně od sebe a získání GFP štěpů jednotlivých 

tkání. Ve stádiu 49-50 (stádium pulce) byla provedena amputace. GFP signál byl lokalizován 

pouze v regenerující míše, okolní tkáň byla negativní. Stejný profil měla regenerace 

notochordu. Chování buněk štěpu presomitního mezodermu bylo při regeneraci ocasu odlišné. 

V tomto případě závisí nejen na vývojovém stádiu donora, ale také na typu štěpu (obr. 1). Na 

rozdíl od ocasu axolotla nedochází při regeneraci ocasu larvy drápatky k přepnutí buněčného 

typu na jiný typ.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aequorea_victoria
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Obr. 1. Štěpy presomitního mezodermu z různých vývojových stádií a pozic.  

Embryo po transplantaci (A-C), larva po transplantaci (D-F), regenerující ocas larvy s časným mediálním 

štěpem PSM (G), pozdním mediálním štěpem PSM (H), časným laterálním štěpem PSM (I), bílá čára vymezuje 

místo amputace vzhledem k regenerátu ocasu (převzato a upraveno z Gargioli and Slack, 2004). 

 

 

V případě časného mediálního štěpu PSM (presomitního mezodermu) nejenže nebyla 

detekována fluorescence ve svalových vláknech, ale v blastému a v celém regenerujícím 

ocasu nebyla vůbec (obr. 1G). Při použití pozdního mediálního štěpu PSM byl pozorován 

GFP signál už i v blastému poblíž značených svalových vláken pahýlu. Rozložení značené 

tkáně v regenerátu ocasu bylo podobné tomu v pahýlu, což naznačovalo migraci značených 

buněk svalové tkáně pahýlu, které pak daly vzniknout značeným mnohojaderným svalovým 

vláknům regenerátu (obr. 1H). U časného laterálního štěpu PSM se značení vyskytovalo ve 

stejné oblasti jako v předchozím případě, ale svalová vlákna byla značena s menší intenzitou 

(obr. 1I). Tím se ukázalo, že přítomnost značených svalových vláken v pahýlu nevede vždy k 

formování značených svalových vláken regenerátu ocasu. Svalová tkáň regenerátu tedy 

musela vznikat z jiného buněčného typu odvozeného od PSM, který se zároveň vyskytuje v 

myotomech. Další testování ukázalo, že rozložení značených satelitních buněk ze tří typů 

štěpů odpovídá rozsahu, jakým štěpy přispívají k formování svalových vláken regenerátu. To 

by mohlo znamenat, že svaly regenerátu pochází ze satelitních buněk myotomu a ne z 

dediferenciace svalových vláken pahýlu (Gargioli and Slack, 2004). 

Nedávno byl sledován osud GFP značené tkáně i v regenerující končetině axolotla. 

Bylo zde využito transplantace určité oblasti GFP pozitivního embrya do GFP negativního 

embrya. Tato transplantace dala vzniknout určité tkáni končetiny stejně jako v případě výše 

zmíněných experimentů s regenerací ocasu. Dále bylo použito přímé přenesení GFP pozitivní 

tkáně do neznačeného hostitele. Výsledky ukazují, že buněčné typy odvozené od epidermis, 

laterální deštičky, presomitního mezodermu a neurální rýhy zůstávají v průběhu regenerace 

omezeny na svoji embryonální zárodečnou linii a většina buněčných typů je vysoce omezena 

na svoji vlastní tkáňovou příslušnost (obr. 2). Navzdory zmíněným pozorováním není 

plasticita buněk v průběhu regenerace i nadále úplně objasněna (Kragl et al., 2009). 
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Obr. 2. Schéma shrnující původ jednotlivých tkáňových typů při regeneraci končetiny axolotla.  

 (převzato z Kragl et al., 2009) 

 

 

Postavení svalových vláken a dermálních buněk při formování blastému končetiny 

bude podrobněji popsáno v dalších kapitolách.  

 

2.3 Plasticita svalové tkáně 

 

Experimentálně nejpřístupnějším a také nejvíce zkoumaným buněčným typem, který se 

účastní regenerace, jsou mnohojaderná svalová vlákna kosterní svaloviny (syncytium 

myotub). Plasticita svalových vláken v průběhu regenerace má dva aspekty. Jedním je 

schopnost obnovení mitotického dělení a druhým znakem dediferenciace svalových vláken je 

jejich fragmentace na jednojaderné progenitorové buňky. Tyto dva procesy nejsou spjaty, 

jelikož zablokování vstupu do buněčného cyklu nevedlo k blokaci fragmentace (Velloso et 

al., 2000).  

Ve čtyřicátých letech 20. stol. byla popsána dediferenciace svalových buněk při 

regeneraci končetiny larvy axolotla (Ambystoma mexicanum) pomocí světelné mikroskopie. 

Tyto představy potvrdilo pozorování elektronovým mikroskopem (Hay and Fischman, 1959). 

Avšak tato tvrzení, odvozená od statických obrázků, nebyla dostatečným důkazem, zda se 

dediferencovaná svalová vlákna účastní formování blastému. 

Pokud dediferencovaná svalová vlákna vytváří buňky blastému, pak by populace těchto 

buněk měla současně vykazovat vlastnosti svalových vláken tak i blastémových buněk. 
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Kintner a Brockes (1984) připravili protilátku specifickou pro svalové fibrily (12/101) a také 

protilátku značící buňky blastému (22/18), jejíž specifita byla velmi vysoká. Vazba této 

protilátky na normální tkáň končetiny byla minimální nebo žádná. Označené buňky byly 

pozorovány nejdříve po 4 dnech od amputace poblíž amputované plochy a po 10 dnech 

zabíraly většinu blastému pod epitelem kryjícím ránu. Po diferenciaci buněk blastému na 

zralou tkáň značení vymizelo. Ko-lokalizace obou protilátek byla pozorována v časném 

blastému, ale také později v oblastech, kde probíhala myogeneze. To podpořilo názor, že 

svalová vlákna podstupují dediferenciaci za tvorby blastému, z kterého jsou odvozené svaly 

regenerované končetiny u mloka. Možnost sledovat osud svalových vláken během 

experimentu by mohlo poskytnout jasný důkaz o jejich dediferenciaci v průběhu regenerace. 

 Jedním z prvních experimentů byla implantace značených myotub z tkáňové kultury do 

regenerující končetiny mloka (Lo et al., 1993). Pro in vitro studie dediferenciace svalových 

vláken u obojživelníků se používá A1 myogenní buněčná linie získaná z normální tkáně 

končetiny mloka Nothoptalamus viridescens. Po snížení koncentrace séra v kultivačním 

médiu A1 buňky fúzují v mnohojaderné myotuby (Feretti and Brockes, 1988, podle Straube 

and Tanaka, 2006). U takto získaných myotub je spuštěna exprese genů specifických pro 

diferencované svalové buňky, zastaví se jejich buněčný cyklus a nereagují na přítomnost 

růstových faktorů (Tanaka et al., 1997). Kultura myotub byla značena mikroinjekcí rhodamin-

dextranu (dextran konjugovaný s rhodaminem). Po týdnu se objevily značené jednojaderné 

buňky, které vznikly fragmentací značených myotub. Místy byl také pozorován výskyt 

značených chondrocytů, který byl s největší pravděpodobností způsoben transdiferenciací 

značených svalových vláken. Přechod rhodamin-dextranu ze značených do neznačených 

buněk nebyl v kultuře pozorován. Na rozdíl od myotub, které byly implantovány do 

regenerující končetiny, značené myotuby ponechané v původní kultuře nepodstoupily 

fragmentaci. Tento fakt jasně ukazoval, že k dediferenciaci myotub došlo pod vlivem 

specifického prostředí blastému (Lo et al., 1993). Tyto pokusy byly opakovány za použití 

integrovaného genetického značení prostřednictvím infekce retrovirem exprimujícím 

alkalickou fosfatázu. Ale ani tento experiment neodhalil pravý původ značených chondrocytů 

(Kumar et al., 2000).  

Popsané in vitro studie prokázaly, že prostředí blastému způsobuje dediferenciaci 

implantovaných myotub, ale neodpověděly na otázku, zda v průběhu regenerace dochází 

k dediferenciaci endogenních svalových vláken nacházejících se v okolí rány (Lo et al., 1993; 

Kumar et al., 2000). 
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Až při pokusech in vivo, kdy byla sledována jednotlivá svalová vlákna v regenerujícím se 

ocasu larvy axolotla, bylo poprvé demonstrováno, že i endogenní mnohojaderná svalová 

vlákna mohou dediferencovat a podílet se na tvorbě blastému (Escheverri et al., 2001). Navíc 

se ukázalo, že pro spuštění dediferenciace svalových vláken je nutné specifické poranění. 

Pokud amputací nebylo zasaženo značené vlákno, nedošlo k dediferenciaci ani k jeho 

začlenění do tkáně regenerátu. Na druhou stranu poškození zasahující zhruba polovinu vlákna 

vedlo k jeho odumření. Dediferenciace vlákna byla pozorována pouze po odříznutí malé části 

cytoplasmy na konci vlákna paralelně s rozsáhlým poraněním okolní tkáně (obr. 3). Pouhé 

odnětí konce vlákna s minimálním zásahem okolí k dediferenciaci nevedlo. Na základě 

získaných dat bylo možné určit až 25% podíl svalové tkáně při tvorbě blastému. 

 

 

 
Obr. 3. Dediferenciace svalového vlákna po amputaci ocasu. 

Jednotlivá svalová vlákna byla značena pomocí rhodamin-dextranu. Snímky s šedým pozadím jsou výsledkem 

diferenciální kontrastní interferenční mikroskopie (DIC). Přerušovaná čára znázorňuje průběh amputace 

zasahující konec vlákna a okolní tkáň, což vede k fragmentaci vlákna na jednojaderné buňky (převzato z Gurley 

and Alvarado, 2008). 

 

 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.2, u ocasu larvy drápatky vodní nebyla pozorována 

transdiferenciace svalové tkáně na jiný tkáňový typ. Pro sledování osudu GFP
+ 

svalové tkáně 

při regeneraci amputované končetiny axolotla bylo využito GFP
+ 

presomitního mezodermu, 

který byl transplantován do netransgenního embrya. Po vývinu embrya v juvenilního jedince 
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o velikosti 8 cm byla provedena amputace končetiny. Po regeneraci končetiny byl GFP signál 

jasně vymezen na svalové vlákno a nebyl detekován v chrupavce ani epidermis. GFP
+
 buňky 

blastému byly pozitivní na Pax7 (gen specifický pro satelitních svalové buňky) (obr. 4A) a 

také na MHCI (izoforma těžkého řetězce myozinu specifického pro svalová vlákna) (obr. 4B). 

Značné množství GFP
+
 buněk bylo detekováno i u plně zregenerované končetiny (obr. 4C). 

Opakování zmíněného pokusu na sexuálně dospělých jedincích přineslo stejné výsledky, je 

tedy nepravděpodobné, že by šlo o specifitu vývojového stádia. Tato práce sice jasně 

demonstruje, že svalová tkáň dá vzniknout svalům regenerátu, ale už ne chrupavce nebo 

epidermis, ale nevyřešila, zda se na tvorbě svalů podílí aktivace satelitních buněk nebo 

dediferencovaná svalová vlákna nebo zda je to výsledek obou procesů (Kragl et al., 2009).  

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 4. (A) Snímky demonstrující překryv GFP a Pax7 signálu v blastému. (B) Podélné řezy regenerované 

končetiny demonstrující MHCI a GFP signál (epidermis je lokalizována nad přerušovanou čárou). (C) Distribuce 

GFP značení (přerušovaná bílá čára naznačuje místo řezu končetinou; černá čára vymezuje místo amputace 

vzhledem k blastému a regenerátu končetiny) (převzato a upraveno z Kragl et al., 2009) 
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2.3.1 Satelitní buňky 

 

Svalové satelitní buňky byly poprvé identifikovány u žab (Mauro, 1961). U dospělců 

ocasatých obojživelníků byly v blízkosti svalových vláken pozorovány buňky považované za 

larvální satelitní buňky, které se v průběhu metamorfózy uzavírají do své vlastní bazální 

membrány. Tyto buňky byly původně považovány za pericyty (Popiela, 1976, podle Cameron 

et al., 1986) a předpokládalo se, že mají potenciál reservních myogenních buněk. Poté byly 

pojmenovány jako post-satelitní buňky (Cherkasova, 1983, podle Cameron et al., 1986). 

Později se ukázalo, že post-satelitní buňky po 14 dnech kultivace formují myotuby. Hypotéza 

byla, že by tento proces mohl probíhat i v in vivo podmínkách. To by mohlo otřást představou 

o existenci unikátního mechanismu obojživelníků spočívajícím v regeneraci svalů procesem 

dediferenciace, místo aktivace reservních buněk, jako je tomu u savců a ostatních obratlovců 

(Cameron et al., 1986). Satelitní buňky savců exprimují specifický marker Pax7 (Seale et al., 

2000) a i M-cadherin, MyoD a Myf5. V průběhu regenerace pak vstupují do buněčného cyklu, 

proliferují a začleňují se do nově vytvářených svalových vláken (Cornelison and Wold, 1997, 

Collins et al., 2005). Použití monoklonální protilátky proti Pax7 potvrdilo existenci satelitních 

buněk i u mloka. Na podobnost se satelitními buňkami savců ukazovala kromě exprese Pax7 

také exprese M-cadherin a MyoD, s tím rozdílem, že u savců nejsou satelitní buňky 

obklopeny bazální membránou. Překryv výsledku imunologického značení Pax7 a 

fosforylovaného histonu 3 (H3P), který je markerem mitoticky aktivních buněk, demonstroval 

aktivaci Pax7+ buněk následkem amputace. Buňky pozitivní na Pax7 opustily svalová vlákna 

a začlenily se do blastému (Morrison et al., 2006).  

Pro bližší náhled na tyto události byla provedena izolace a kultivace ex vivo jednotlivých 

nepoškozených svalových vláken mloka. Jednotlivá svalová vlákna se v kultuře silně 

asociovala se satelitními buňkami, což bylo pozorováno i při in vivo analýze (obr. 5).  

 

 

 

Obr. 5. Izolované svalové vlákno 

asociované se satelitní buňkou. 

Kratší šipka ukazuje satelitní buňku 

(zeleně) připojenou ke svalovému 

vláknu; delší šipka ukazuje bazální 

membránu oddělující satelitní buňku od 

zbytku svalového vlákna (převzato a 

upraveno z Morrison et al., 2006). 
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Po týdnu kultivace začaly z vláken pučit jednojaderné buňky. Po obarvení jader vláken 

pomocí NLS-dextranu s fluoresceinem (obr. 6A), byly použity i protilátky proti Pax7 a MyoD 

pro označení satelitních buněk (obr. 6B, C). Pozitivní reakce na NLS-dextran byla detekována 

pouze u dvou jednojaderných buněk, které se ale dále nedělily. Naopak proliferující buňky 

byly na NLS-dextran negativní a navíc u nich probíhala exprese Pax7 a MyoD (obr. 6D-F). 

Z toho vyplynulo, že tvorba jednojaderných proliferujících buněk je spíš výsledkem aktivace 

satelitních buněk než fragmentace mnohojaderného syncytia (Morrison et al., 2006). 

 

 

 

Obr. 6. Proliferující jednojaderné buňky odvozené od svalových vláken jsou potomky satelitních buněk. 

(A) Vizualizace jader svalových vláken injektovaným NLS dextran konjugovaným s fluoresceinem; (B) krátká 

šipka ukazuje satelitní buňku pozitivní na Pax7, dlouhé šipky ukazují na jádra svalových vláken, které jsou 

negativní na Pax7. (C) Stejný snímek jako předcházející, ale zde je znázorněna lokalizace zelené fluorescence 

NLS dextranu pouze v jádrech svalových vláken, jádro satelitní buňky nebylo označeno; (D, E) proliferující 

buňky odvozené od svalových vláken jsou satelitními buňkami exprimujícími Pax7 a také MyoD (F) (převzato a 

upraveno z Morrison et al., 2006). 

 

 

Na druhou stranu kultivace svalového vlákna z larev dvou druhů axolotla Ambystoma 

maculatum a Ambystoma mexicanum však ukázala, že svalová vlákna fragmentaci podstupují. 

Účast satelitních buněk zde nebyla pozorována a jejich zastoupení se pohybovalo okolo 3,5% 

(Kumar et al., 2004). V případě druhu Notophthalmus viridescens se ale satelitní buňky 

nacházely až v 86% kultivovaných svalových vláken. Zatím nebylo objasněno, zda důvodem 

těchto odlišných pozorování je rozdílnost druhů, vývojových stádií nebo experimentálního 

přístupu (Morrison et al., 2006). 
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Z buněk produkovaných satelitními buňkami mloka vznikly po kultivaci na myogenním 

médiu myotuby exprimující adhesivní molekulu M-cadherin a těžké řetězce myozinu. 

V případě kultivace na adipocytním médiu, 30% buněk vykazovalo morfologii adipocytů a 

byla pozorována produkce lipidové kapky. V případě použití osteogenního média, 10% těchto 

buněk vstoupilo do osteogenní linie. Důkazem byla detekce zásob vápníku, které médium 

neobsahovalo, a i vysoká produkce alkalické fosfatázy, která je charakteristická pro kostní 

tkáň. Buňky odvozené od satelitních buněk můžou přijmout osud jiného buněčného typu a být 

tak zdrojem buněk blastému, které mají multipotentní charakter.  

Také implantace potomstva satelitních buněk značených pomocí BrdU před amputací 

naznačila, že se tyto buňky podílí na tvorbě tkáně v průběhu regenerace končetiny a i zde 

vykazovaly multipotentní charakter. BrdU značení bylo provedeno v kultuře ještě před jejich 

implantací. BrdU značení bylo detekováno, jak ve střední fázi blastému, tak i v pozdějším 

stádiu a také v nově generované chrupavce (obr. 7A-C) a v epidermis (obr. 7D). Nebylo ale 

jasné, zdali multipotentnost satelitních buněk nesouvisí s předchozí in vitro kultivací. Proto 

bude nutné provést i testování in vivo. Zároveň BrdU značení nepotvrdilo, že dochází 

k transdiferenciaci satelitních buněk (Morrison et al., 2006).  

Při dalších pokusech byly použity klony satelitních buněk značené adenovirem 

exprimujícím GFP a tím bylo potvrzeno, že se satelitní buňky podílejí i na tvorbě jiných 

tkáňových typů (Morrison et al., 2010).  

 

 

 

 
 

Obr. 7. Injektované BrdU-značené progeny satelitních buněk začleněné do tkáně regenerující se končetiny 

mloka. 

(A) Nově vytvořená chrupavka značená kolagenem II (zeleně); oblast v rámečku na snímku A je zvětšena na 

snímcích B a C. (B) Buňky vykazují pozitivitu na přítomnost kolagenu typu II (zeleně), jádra DAPI. (C) Stejná 

situace, jádra značena BrdU (červeně). (D) Šipka ukazuje na buňku epidermis značenou BrdU (červeně) a WE3+ 

protilátkou proti epiteliálním buňkám (převzato a upraveno z Morrison et al., 2006). 
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Jak už bylo zmíněno v předchozí podkapitole (viz 2.2), dediferenciace svalových vláken 

nebyla detekována při regeneraci ocasu larvy drápatky. Také se předpokládalo, že se na 

regeneraci svalu mohou podílet právě satelitní buňky. Mechanismy regenerace ocasu larvy 

drápatky jsou tedy odlišné od těch, které vedou k regeneraci přídavných orgánů ocasatých 

obojživelníků (Gargioli and Slack, 2004). 

 

2.4 Ektopický blastém 

 

Časná fáze regenerace vedoucí k formování blastému představuje pochody unikátní 

pouze pro regeneraci. Na druhou stranu, pozdní fáze ve své podstatě rekapituluje embryonální 

vývoj. Vedle klasických pokusů, kdy amputace končetiny ocasatých obojživelníků vedla k 

obnově struktury, byla pozorována i tvorba nadpočetné neboli ektopické končetiny na 

laterálním povrchu jiné končetiny.  

K vytvoření ektopické končetiny došlo následkem rozsáhlejšího traumatu přilehlého 

svalstva na laterální straně ramene a přivedením zkráceného nervu do této oblasti (Bodemer 

1958, 1959). Poté bylo dokázáno, že existuje přímá souvislost mezi počtem nervových vláken 

zahrnutých v přerušeném nervu a schopností indukovat růst nadpočetné končetiny (Bodemer, 

1960). Pokud nebyl přiveden nerv do poranění, kam byly aplikovány kousky kůže, 

nedocházelo k růstu nadpočetné končetiny (Reynolds et al., 1983). V pozdějších 

experimentech se ukázalo, že je-li do oblasti poranění zaveden přerušený nerv v kombinaci s 

aplikací kožního štěpu z opačné strany končetiny, tak k indukci růstu ektopické končetiny 

není potřeba rozsáhlé traumatizace. Ektopická končetina však není úplnou kopií normální 

končetiny. Její kostra není podél proximo-distální osy kompletní a není napojena na kostru 

hostitelské končetiny. Svalová vlákna ektopické končetiny jsou sice dobře vyvinuty, ale ani ty 

se nenapojují na hostitelskou končetinu (Maden and Holder, 1984). 

Na základě těchto poznatků byl vypracován alternativní systém nazývající se „Accessory 

limb model“ (ALM) neboli model vedlejší končetiny (obr. 8). Toto schéma umožňuje 

analyzovat iniciační kroky regenerace probíhající při formování ektopické končetiny, tedy 

způsobem, který nevyžaduje její amputaci (Endo et al., 2004). 

 



17 

 

 

Obr. 8. Accessory limb model (převzato z Endo et al., 2004).  

 

 

Na rozdíl od normální regenerace po amputaci, tento model umožňuje analyzovat kroky 

nezbytné pro postup regenerace od zacelení rány ke zformování blastému, a od blastému k 

vytvoření kompletní končetiny postupně a jednotlivě. Pro vytvoření ektopické končetiny jsou 

nutné dva signály. 

První signál vychází z místa poranění, které vzniklo odstraněním kousku kůže a 

přivedením konce přerušeného nervu do této oblasti. Tento signál zabezpečí vytvoření 

ektopického blastému neboli hrbolku. Pokud dojde pouze k jednoduchému kožnímu poranění 

bez přítomnosti porušeného nervu, hrbolek se nevytvoří a kůže zregeneruje. 

Druhý signál, který vysílají fibroblasty kožního štěpu, je potřeba k přeměně ektopického 

blastému v ektopickou končetinu. Kožní štěp musí pocházet z opačné pozice. Pokud je tedy 

rána v anteriorní oblasti musí být štěp transplantován z posteriorní strany protilehlé končetiny 

a naopak. U většiny případů končetin vytvořených z anteriorní rány se zformovaly prsty 

v normálním počtu (obr. 9D-F). Tento signál ovšem neposkytne kožní štěp získaný z okolí 

rány. Bez aplikace kožního štěpu dochází k ústupu až k úplnému vymizení hrbolku a 

ektopická končetina se nevytvoří (obr. 9A-C). 

Další výhodou ALM modelu je možnost zaměřit pozornost pouze na kůži a nervy, 

jejichž poranění je dostačující pro iniciaci regenerace. Zároveň je to šetrnější experimentální 

přístup, který nezpůsobí tak rozsáhlé poškození všech dalších tkání, jako je tomu u amputace. 

Současně také umožňuje eliminovat vliv nežádoucích procesů, např. nekrózy a zánětu, které 

nejsou pro iniciaci regenerace nutné (Endo et al., 2004). 
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Obr. 9. Odpověď´na poranění a poškození nervů tvorbou hrbolku („bump“) a ektopické končetiny. 
(A) Pouze povrchové poranění kůže s poškozeným nervem vedoucí k zformování hrbolku (B), nakonec regrese 

hrbolku (C).  

(D) Kousek kůže transplantován kontralaterálně do oblasti poranění kůže s poškozeným nervem na opačné 

končetině a následně formování hrbolu (E), pokračující v růstu za tvorby ektopické končetiny (F).  

(převzato z Endo et al., 2004). 

 

 

Růst amputované končetiny i ektopického blastému jsou závislé na přítomnosti 

nervových zakončení. Denervace provedena před amputací nebo v časném stádiu vývoje 

blastému vede k jeho ústupu a k následnému selhání regenerace (Singer, 1952). Pro 

formování amputované i ektopické končetiny je ale nezbytně nutné, aby byl překročen určitý 

počet nervů sahající až k apikální epidermis (Bodemer, 1960).     

ALM ukázal, že společným znakem obou typů blastému je nejen formování závislé na 

nervové signalizaci, ale že jsou i shodně odvozené od dermálních fibroblastů migrujících 

z okolí poranění s podobnou prostorovou distribucí (Endo et al., 2004).  

Všechna tato pozorování vedla k názoru, že mechanismy zajišťující dediferenciaci, 

formování ektopického blastému a blastému indukovaném po amputaci, by měly být totožné. 

Z tohoto důvodu byla provedena analýza genové exprese. Celkem bylo identifikováno 5 genů 

(AmPrx-1, AmTbx-5, Mmp-9, Msx-2, Hoxa-13), které jsou charakteristické pro časnou fázi 

hojení rány, dediferenciaci a formování blastému. Časování i lokalizace jejich exprese byla 

stejná, jak u ektopického blastému, tak u blastému indukovaného amputací. Tyto výsledky 

potvrdily, že oba typy blastémů jsou ekvivalentní a jsou regulovány stejnými molekulárními 

mechanismy. Mimoto je ektopický blastém také schopen interagovat s blastémem vytvářeným 

po amputaci za vzniku regenerované končetiny, a proto je ALM vhodný i pro identifikaci 

signálních drah regulujících časné události při regeneraci končetiny (Satoh et al., 2007). 
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2.5 Fibroblasty a dermis 

 

Dalším tkáňovým typem s majoritním podílem na formování blastému je pojivová tkáň 

reprezentována fibroblasty z dermis a také fibroblasty obalujícími nervy, svaly a krevní cévy. 

U ocasatých obojživelníků se nezdají být fibroblasty vysoce specializované buňky a nejsou 

dobře charakterizovány, tudíž není jasné, zda všechny dediferencují za tvorby blastému 

(Bryant et al., 2002). Použití triploid/diploid značení buněk axolotla Ambystoma mexicanum 

umožnilo určit, že buňky dermis mají až 43% zastoupení v populaci buněk blastému, což je 

dvojnásobné množství oproti jejich zastoupení v pahýlu. Vzhledem k tomu, že fibroblasty 

tvoří nejpočetnější buněčný typ dermis, bylo možné usuzovat, že právě dermální fibroblasty 

odpovídají za účast dermis v blastému (Muneoka et al., 1986). Předpokládá se, že dermální 

fibroblasty a i ostatní fibroblasty pojivové tkáně pahýlu mají stejné mechanismy 

dediferenciace (Tank and Holder, 1979, podle Bryant et al., 2002).  

Vysoký podíl dermis na blastému byl důvodem pro co možná nejpřesnější objasnění 

osudu dermálních buněk po dediferenciaci. Jedním z experimentů byla transplantace kůže o 

plné tloušťce z GFP transgenního axolotla do oblasti končetiny netransgenního jedince, kde 

byla kůže předem odstraněna. Po zhojení transplantátů byla u hostitele provedena amputace. 

Výskyt GFP
+
 dermálních buněk v blastému se nepřekrýval s oblastí, kde probíhala exprese 

Pax7. To indikovalo, že buňky dermis nevstupují do myogenní buněčné linie (obr. 10A). 

Zatímco u 31% svalových buněk odvozených od blastému byla detekována exprese Myf5, 

single-cell PCR reakce GFP
+
 blastémových buněk odvozených od dermis nepotvrdila jeho 

expresi. Kromě toho exprese Myf5 nebyla detekována v buňkách blastému odvozených od 

dermis na rozdíl od blastémových buněk odvozených od kosterních svalů. Stejně tak v 

regenerátu končetiny byla mezi svaly pozorována GFP fluorescence, která se ale nepřekrývala 

se signálem protilátek proti Pax7 a MHCI (obr. 10B-D). Na druhou stranu značná intenzita 

GFP signálu byla v chrupavce a šlachách (obr. 10E, F). Kožní transplantáty však obsahovaly i 

jiné typy buněk, tudíž tato pozorování nemusela odrážet chování buněk dermis. Z toho 

důvodu byl GFP
+ 

laterální mezoderm embrya (budoucí dermis končetiny, fibroblasty pojivové 

tkáně a chrupavka) transplantován do neznačeného embrya, který měl po dokončení vývoje 

GFP pozitivní pouze dermis. Kožní štěpy tohoto jedince byly transplantovány do 

neznačeného hostitele. Po amputaci končetiny hostitele bylo potvrzeno, že z dermis může 

vznikat chrupavka, ale ne Schwannovy buňky. Tuto skutečnost dokazoval i expresní profil 
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buněk odvozených od dermis, který byl negativní na MHCI, Pax7 ani MBP (myelin basic 

protein).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. (A) Dermální buňky nevytváří progenitory svalových buněk v blastému. GFP+ buňky se 

nepřekrývají s Pax7+ buňkami blastému ve střední fázi pupenu končetiny.  

(B-F) Dermis produkuje chrupavku a šlachy regenerátu, ale ne svaly. GFP+ buňky jsou negativní pro geny 

specifické pro svalovou tkáň: (B) MHCI a (C) Pax7; (D) červeně jsou vizualizovány svaly pomocí protilátky 

proti MHCI, zelená fluorescence vychází z pojivové tkáně; značné množství GFP pozitivních buněk ve šlachách 

(E) a chrupavce (F) (převzato a upraveno z Kragl et al., 2009). 

 

 

 

Z uvedeného vyplývá, že buňky blastému odvozené od dermis nevstupují do buněčné 

linie Schwannových či svalových buněk, ale vzniká z nich kosterní chrupavka, pojivová tkáň 

a šlachy, což odráží společný původ dermis a chrupavky končetiny v laterální deštičce 

mezodermu (Kragl et al., 2009). 



21 

 

2.5.1 Dermo-1 

 

Výzkum regulace dediferenciace dermálních fibroblastů dlouhou dobu brzdil zejména 

nedostatek genů specifických pro buňky dermis diferencované kůže. Na druhou stranu bylo 

k dispozici dost informací o vývoji kůže, kdy je dermis zformována z mezenchymálních 

buněk nacházejících se pod ektodermem embrya.   

Významným markerem diferenciace dermis vyvíjející se kůže myši je transkripční faktor 

dermo-1 (twist-2). Protein Dermo-1 má výraznou homologii se členy twist rodiny bHLH 

proteinů. Dermo-1 má význam pro tkáňovou determinaci a diferenciaci v průběhu 

embryogeneze. Transkripční produkty dermo-1 jsou specificky lokalizovány v dermálních 

buňkách na rozhraní kontaktu dermis a epidermis. V epidermis však k expresi tohoto genu 

nedochází (Li et al., 1995). U kuřete byl izolován jeho homolog cDermo-1 s podobným 

expresním profilem jako u myši (Scaal et al., 2001). Dermo-1, stejně jako cDermo-1, se tedy 

účastní interakce mezi epitelem a mezenchymem vedoucí k diferenciaci a determinaci 

subektodermálních buněk mezenchymu v pozdějších fázích jejich dermálního vývoje (Li et 

al., 1995; Scaal et al., 2001). 

Transkripční produkty dermo-1 (twist-2) byly identifikovány také v subektodermální 

oblasti vyvíjejícího a regenerujícího pupene končetiny drápatky (Satoh et al., 2006). 

 

2.5.2 AmTwist 

 

Pro určení, zda se Twist proteiny podílí také na diferenciaci dermis regenerující 

končetiny axolotla, byla nezbytná identifikace genu AmTwist, který je ortholog genu Twist. 

Pro sledování regulace exprese AmTwist v průběhu epimorfní regenerace bylo využito ALM 

modelu. AmTwist je exprimován v průběhu hojení jednoduchého kožního poranění buňkami 

odvozenými od dermálních fibroblastů a i v ektopickém blastému. Je také specifickým genem 

asociovaným s dediferenciací a rediferenciací fibroblastů. Exprese AmTwist nebyla 

detekována před zformováním blastému, kdy docházelo k dediferenciaci buněk dermis 

pahýlu, ale až po utvoření časného stádia pupenu blastému. V pozdějším stádiu byla exprese 

výraznější a byla lokalizována v proximální oblasti okraje pahýlu blízko tlusté kolagenní 

vrstvy dermis, přičemž v distálních částech blastému k expresi nedocházelo.  
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Dokud se při indukci ektopického blastému vytvářel epitel kryjící ránu, nebyl AmTwist 

detekován a objevil se až po pěti dnech. Jeho exprese byla pouze v mezenchymálních 

buňkách poblíž bazálních keratinocytů na periferii epitelu. Exprese však byla inhibována 

v centrálních buňkách obklopujících nerv. To svědčí, že exprese AmTwist je negativně 

regulována nervovými signály.  

Aplikací kuliček s BMP2 pod epitel kryjící ránu došlo k vysokému nárůstu exprese 

AmTwist v proximálním a periferním mezenchymu blastému u axolotla. Z toho je evidentní, 

že BMP signální dráha pozitivně reguluje expresi AmTwist a tím i regeneraci dermis (Satoh 

et al., 2008b). 

Mezi geny specifické pro dediferenciace buněk formujících časný blastém patří Msx-2, 

Tbx-5, Hoxa-13, Prx-1. Dá se předpokládat, že většinu těchto buněk tvoří dediferencující se 

fibroblasty. Z toho důvodu lze tyto geny považovat za specifické ukazovatele dediferenciace 

fibroblastů. U všech těchto genů je jejich exprese zajištěna nervovými signály (Satoh et al., 

2007). 

Regulace exprese AmTwist naznačuje, že je markerem intermediálního stádia 

dediferenciace buněk blastému. Jeho exprese je rovněž regulována prostřednictvím nervové 

signalizace, ale negativně. Při absenci nervových signálů dochází u fibroblastů k 

dediferenciaci do stádia opětovné exprese AmTwist. Při přerušení nervu v místě poranění, kde 

je indukovaná tvorba ektopického blastému, je dediferenciace fibroblastů prvotně 

charakterizována opětovným spuštěním exprese Msx-2, Tbx-5, Hoxa-13 a Prx-1 (Satoh et al., 

2007). V pozdějším stádiu blastému exprese těchto markerů ustoupí a naopak exprese 

AmTwist vzroste, což ukazuje, že dochází k diferenciaci fibroblastů. Po dokončení 

diferenciace exprese všech genů vymizí (Satoh et al., 2008b). 

 

2.5.3 AEC a dediferenciace fibroblastů dermis 

 

První odpovědí na poranění je migrace a dediferenciace keratinocytů, progenitorních 

buněk epidermis, která vede k tvorbě epitelu kryjícího ránu (regenerativní epitel). Poté, co 

epitel uzavře ránu, se začne zužovat a měnit na vícevrstevnou ektodermální strukturu, tzv. 

apikální epidermální čepičku (AEC), s expresí genů FGF8 a Dlx3 a podporující růst blastému 

(Han et al., 2005). Pro tuto přeměnu, tedy indukci funkce AEC, je nutná exprese Sp9 v 

bazálních keratinocytech epitelu kryjícího ránu (více v kap. 2.6.4) Migrace dermálních 

fibroblastů do centra blastému začíná až po kompletním vytvoření AEC. Do té doby se 
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fibroblasty hromadí na okraji poranění (Satoh et al., 2008a). Pro spuštění dediferenciace 

fibroblastů v okolí poranění je důležitá signalizace mezi nervy a AEC, jak již bylo 

demonstrováno při formování ektopického blastému (viz kap. 2.4). 

Exprese AmTwist v buňkách proximální oblasti časného stádia blastému po jeho 

zformování charakterizuje zahájení regenerace dermis. Jak blastém roste, buňky v distální 

zóně zůstávají nediferencované, protože jsou v dosahu nervů inhibujících AmTwist expresi. 

Exprese Sp9 je také regulována nervy, ale pozitivně. Distální zóna, kde je AmTwist 

inhibován, je totožná s bohatě inervovanou oblastí apikálního epitelu, kde dochází k indukci 

exprese Sp9 (Satoh et al., 2008a).  

Tato vzájemná regulace exprese ukazuje, že nejčasnější odpověď na poranění zahrnuje 

spuštění dráhy směřující k tvorbě blastému (obr. 11B) a současně inhibuje dráhu vedoucí 

k regeneraci kožní rány bez tvorby blastému (obr. 11A). Dediferenciace fibroblastů může být 

indukována přímým vlivem nervů nebo nepřímým účinkem, kdy je AEC prostředník nervové 

signalizace (obr. 11C) (Satoh et al., 2008b). 
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Obr. 11. Model regulace dediferenciace dermálních fibroblastů a formování blastému nervovou 

signalizací 

(A) Hojení rány bez inervace nevede k formování blastému. Bez přítomnosti nervových signálů epitel kryjící 

ránu (žlutě) a fibroblasty koordinovaně reformují dermální matrix (kolagen I- modré tečky) vedoucí eventuálně 

k regeneraci dermis (tlusté modré pruhy). Buňky v ráně odvozené od fibroblastů začnou po 5 dnech expimovat 

malé množství AmTwist (růžové buňky) a po 10 dnech exprese AmTwist sílí (červené buňky). (B) V průběhu 

formování blastému nervové signály (lila) indukují dediferenciaci epitelu kryjícího ránu za vytvoření AEC 

(zeleně), současně je inhibována exprese AmTwist v blastémových buňkách pod AEC. Buňky na periferii rány a 

v proximální oblasti (na bázi blastému) jsou mimo vliv nervových signálů a exprimují AmTwist (růžová a 

červená) a podstoupí regeneraci dermis jako v případě (A). (C) Schematické znázornění procesů hojení rány a 

formování blastému. Signály asociované s nervy positivně regulují, jak indukci AEC exprimující Sp9, tak 

dediferenciaci fibroblastů za tvorby blastémových buněk exprimujících AmPrx1. Zároveň negativně regulují 

rediferenciaci fibroblastů, které exprimují AmTwist v průběhu regenerace dermis. Kontrastně exogenní BMP2 

pozitivně reguluje AmTwist expresi (převzato z Satoh et al., 2008b). 

 

 

2.6 Neutrofní faktory 

 

Už v roce 1965 byla vyslovena teorie, že nervové fibrily uvolňují látky, tzv. neurotrofní 

faktory, které zabezpečují proliferaci buněk blastému (Singer, 1965 podle Singer et al., 1974). 

Bylo popsáno několik molekul s charakteristikou neutrofního faktoru (NTF), které mají vliv 

na mitotickou aktivitu blastémových buněk a na upregulaci genů nezbytných pro další postup 

regenerace. Za nejvýznamnější kandidáty byly dlouhou dobu považovány molekuly GGF a 

FGF2, a to i přes to, že ani jedna z nich nesplňuje všechny charakteristiky NTF. Těmito 

charakteristikami jsou: 1) NTF musí být produkován nervy, 2) musí být přítomný v blastému, 

3) množství NTF se následkem denervace sníží, 4) NTF nastartuje buněčný cyklus 

denervovaných buněk blastému a 5) specifické vyrušení NTF prostřednictvím blokujících 

protilátek napodobuje denervaci (Brockes and Kintner, 1986). 

 

2.6.1 GGF 

  

GGF (glial growth factor) je člen NRG (neuregulin) rodiny růstových faktorů. Proteiny 

rodiny NRG váží a aktivují receptorové tyrosin kinázy z rodiny epidermálních růstových 

faktorů ErbB (Burden and Yarden, 1997). GGF má vedle funkce mitogenního faktoru 

gliových buněk také funkci při stimulaci proliferace blastému. Kultivace denervovaných 

blastémových buněk s purifikovaným GGF z mozku mloka nebo hypofýzy krávy vedlo až k 

sedminásobnému zvýšení proliferace blastémových buněk. GGF je rovněž přítomen 
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v extraktu regenerativního blastému přední končetiny mloka a denervace způsobí pokles jeho 

množství (Brockes and Kintner, 1986). Po vpravení rekombinantního lidského GGF (rhGGF-

2) do denervovaných nervově-závislých blastémů končetiny axolotla, se hladina mitózy 

udržela na úrovni inervovaného blastému. Takto ošetřený blastém pokračoval v růstu (Wang 

et al., 2000). 

 

2.6.2 FGF 

 

FGF (fibroblast growth factor) je rodina růstových faktorů, které hrají roli v angiogenezi, 

hojení ran a ontogenezi. Fungují prostřednictvím vysoce afinitního tyrozin kinázového 

receptoru a heparan sulfát proteoglykanových vazebných míst s nízkou afinitou, které se 

vyskytují jak v extracelulární matrix, tak na povrchu buněk (Zenjari et al., 1996). Injekce FGF 

in vivo do denervovaného blastému navodila proliferaci blastémových buněk, což 

naznačovalo, že právě molekula FGF by mohla být hledaným NTF (Meschner and 

Gospodarowic, 1979 podle Boilly et al., 1991). Chromatografie s heparin-sefarózou ukázala, 

že receptory pro FGF jsou exprimovány v blastému regenerující končetiny (Boilly et al., 

1991). Expresi receptorů pro FGF1 a FGF2 v blastému končetiny posléze potvrdila i in situ 

hybridizace, avšak prostorový a časový profil jejich exprese byl různý. Exprese FGFR1 

(receptor FGF1) je distribuována rovnoměrně po celém mezenchymu blastému, FGFR2 ve 

střední části blastému a také v bazální vrstvě epitelu kryjícího ránu v průběhu růstu a 

proliferace buněk blastému (Poulin et al., 1993). To by mohlo naznačovat jejich odlišnou 

úlohu. Použitím polysacharidů obsahujících estery kyseliny sírové, které se váží do heparin 

vážící domény FGF a tím zabrání jejich vazbě na receptor, došlo ke snížení mitotické aktivity 

blastémových buněk. Na rozdíl od mezenchymu blastému, silné imunoreakce na FGF1 byla 

v AEC. Také aplikace neutralizujících protilátek proti FGF1 snížila proliferaci buněk 

blastému. Pomocí FGF2-saporin komplexu, který je znám svojí vazbou na FGFR, byl 

demonstrován aktivní kontakt FGF2 s receptorem v mezenchymu blastému. Pokud došlo ke 

kontaktu, nastal úbytek mitotické aktivity buněk blastému. Samotný saporin však neměl na 

proliferaci blastémových buněk vliv. Tímto postupem nebylo tedy možné specifikovat typ 

FGFR. (Zenjari et al., 1996). 

Bylo vyzkoušeno i působení jednotlivých molekul FGF na denervovaný regenerát ve fázi 

růstu závislé na inervaci. Postup regenerace byl zajištěn pouze v případě aplikace FGF2. Při 
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použití FGF1 nebyl tento efekt pozorován. To vedlo k závěru, FGF2 je neutrofním faktorem 

regenerující končetiny (Mullen et al., 1996). 

Silná exprese FGF molekul byla zaznamenána i v samotném blastému a to zejména FGF8 

a FGF10. Proto se předpokládalo, že nervy produkují ještě i jiné faktory nezbytné pro iniciaci 

regenerace. Pokles exprese FGF8 a FGF10 v denervované končetině vedl k názoru, že jsou 

spíše cílem nervových signálů než jejich zprostředkovatelem (Christensen et al., 2001). 

 

2.6.3 nAG 

 

Protein nAG (newt anterior gradient), protein z rodiny Anterior Gradient proteinů, byl 

identifikován u mloka celkem nedávno. Jeví se jako další silný kandidát pro funkci mitogenu 

blastémových buněk produkovaném nervy. Jeho exprese je indukována ve Schwannových 

buňkách obklopující amputací poškozený axon a poté se objevuje v epidermis, která kryje 

ránu. Pokud je rána po amputaci zbavena inervace nedochází k expresi nAG. Sekretovaný 

nAG se váže na protein Prod1 a funguje jako růstový faktor pro buňky blastému. Prod1 je 

povrchový protein buněk s GPI kotvou, který určuje jejich proximo-distální identitu u 

končetin ve vývinu nebo při jejich regeneraci (Kumar et al., 2007a, da Silva et al., 2002). 

Rekombinantní nAG zvýšil proliferaci blastémových buněk v kultuře. Pokud byl vpraven 

nAG plasmid do časného stádia blastému amputované denervované končetiny, tak i jeho 

lokální exprese dokázala zabezpečit proliferaci blastémových buněk a regeneraci distálních 

struktur. nAG se tedy zdá být velmi podstatným faktorem v regulaci proliferace buněk 

blastému (Kumar et al., 2007b). 

 

2.6.4 Regulace Sp9 

 

Sp9 je transkripční faktor, který zajišťuje expresi FGF8 v budoucích buňkách AER (Bell 

et al., 2003). Jeho regulace podléhá signalizaci FGF10 vycházející z mezenchymu. Tím je dán 

jeho podíl na regulaci růstu a vývoje končetiny u myši, kuřete i zebřičky (Kawakami et al., 

2004). Ortholog Sp9 byl izolován také z apikálního ektodermu vyvíjejícího se pupenu 

končetiny a z AEC regenerující se končetiny axolotla. K jeho expresi dochází pouze v epitelu 

kryjícím ránu s přivedeným nervem, tedy v poranění vedoucí k tvorbě ektopického blastému, 
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a to v bazálních a suprabazálních keratinocytech AEC, které se nacházejí poblíž přerušeného 

nervového zakončení (Satoh et al., 2008a). 

Následkem přerušení kyčelního nervu u potkana byl pozorován výrazný nárůst exprese 

FGF2 a také FGF7/KGF v dorsálních kořenových gangliích (DRG) (Li et al., 2002). Tento 

fakt vedl k domněnce, že právě tyto molekuly by mohly být vhodnými kandidáty pro regulaci 

Sp9 (Satoh et al., 2008a).  

Aplikace KGF na poranění bez inervace indukovala expresi Sp9 v epitelu kryjícím ránu i 

při nízké koncentraci. Přítomnost KGF však nekompenzovala absenci nervů a proto nebyla 

schopná indukovat tvorbu ektopického blastému. Expresi Sp9 spouští také FGF2, ale je nutná 

vyšší koncentrace než u KGF. Exprese KGF byla zkoumána i v DRG axolotla, které vysílají 

axony do předních končetin. Vysoká exprese byla detekována v tělech neuronů, ale v axonech 

exprese nebyla. To vedlo k názoru, že KGF je translatován v DRG a teprve v průběhu 

regenerace je do blastému distribuován. Na základě těchto výsledků byl navržen model 

indukce časné fáze regenerace končetiny (obr. 12) (Satoh et al., 2008a). 

 

 

 

 

Obr. 12. Model indukce časné fáze regenerace končetiny. 

Nervy fungují v indukci AEC (obdélník), kde je do 24 hod indukována exprese Sp9 v bazálních keratinocytech 

ve spojení s nervem. Následují signály k dermálním fibroblastům a k okraji rány, aby proběhla indukce jejich 

dediferenciace a migrace za formování blastému. Po 24 hod začíná exprese MMP9 (matrixová metaloproteáza). 

Po třech dnech je ovšem downregulována, což odpovídá lokalizaci Sp9 v bazálních keratinocytech AEC. FGF2 

způsobuje pouze malé zvýšení exprese Sp9 a má spolu s KGF vliv na přesun fibroblastů z okraje rány (Satoh et 

al., 2008a). 
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3. Závěr 

 

Tvorba blastému je nezbytnou součástí procesu regenerace končetin u obojživelníků. 

Blastém je masa nediferencovaných progenitorních buněk, která umožňuje vytvoření 

chybějící části končetiny. Přesto zatím není objasněno, zdali mají všechny typy tkání tvořící 

končetinu podíl na vzniku blastému. Bylo však prokázáno, že blastém je složen z heterogenní 

populace buněk s omezenou plasticitou.  

Převážné množství buněk blastému (zhruba 70%) pochází ze svalové tkáně a dermis. 

Dediferenciace svalové tkáně zahrnuje tvorbu jednojaderných buněk z mnohojaderných 

svalových vláken a je provázena opětovným vstupem buněk do buněčného cyklu. Nicméně 

dediferenciace není jediná cesta, která vede k formování blastému a následné regeneraci 

svalové tkáně u obojživelníků. Ukázalo se, že zdrojem blastémových buněk mohou být také 

aktivované satelitní buňky. Dermální fibroblasty po vytvoření AEC dediferencují a migrují do 

centra poranění, kde tvoří časné stádium blastému. K jejich dediferenciaci je nutná nejen 

nervová signalizace, ale také signály vycházející z AEC. 

Významným krokem k objasnění časných fází regenerace bylo navržení modelu 

ektopické končetiny. Tento model ukazuje, že blastém vzniklý po amputaci a ektopický 

blastém jsou ekvivalentní a jsou regulovány stejnými molekulárními mechanismy. 

Nervová signalizace má zásadní postavení při indukci tvorby časného stádia blastému. 

Důležitá je nejen samotná přítomnost nervů, ale také počet nervových zakončení, které jsou v 

kontaktu s AEC. Navíc jsou vylučovány neutrofní faktory, které zabezpečují proliferaci buněk 

časného stádia blastému. Mezi neutrofické faktory se řadí molekuly GGF a FGF. Jak se 

ukazuje, novým regulátorem mitotické aktivity blastémových buněk by mohl být protein 

nAG. Signály asociované s nervy pozitivně regulují indukci AEC, kde dochází k expresi Sp9, 

a zároveň regulují dediferenciaci fibroblastů, která vede k formování blastému. Na druhou 

stranu, během regenerace dermis tyto signály regulují negativně rediferenciaci fibroblastů, u 

kterých probíhá exprese genu AmTwist.  

Objasnění procesů, které vedou k formování blastému u obojživelníků, by mohlo 

do budoucna umožnit jeho indukci i u savců, včetně člověka a tím rozšířit možnosti 

regenerativní medicíny. 
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4. Seznam zkratek 

 

[ 
3
H] thymidine tritiated thymidine 

AEC   apical ectodermal cap 

AER   apical ectodermal ridge 

ALM    accessory limb model 

AmPrx-1   ambystoma paired related homeobox 1 

AmTbx-5  ambystoma T-box transcription factor 

AmTwist  ambystoma basic-helix-loop-helix transcription factor twist 

bHLH   basic helix-loop-helix 

BMP2   bone morphogenetic protein 2 

BrdU   5-bromo-2-deoxyuridin 

cDermo-1  chicken dermis expressed 1 

DAPI   4',6-diamidino-2-phenylindole 

Dermo-1   dermis expressed 1 

DIC   differential interference contrast 

Dlx3   distal-less homeobox 3 

DRG   dorsal root ganglion 

ErbB   epidermal growth factor receptor 

FGF   fibroblast growth factor 

GFP    green fluorescent protein 

GGF   glial growth factor 

H3P   fosforylated histone 3 

Hoxa-13  homeobox A cluster 13 

KFG   keratinocyte growth factor 

MBP   myelin basic protein 

M-cadherin  myotubule cadherin 

MHCI   myosin heavy chain type I 

Mmp-9  matrix metallopeptidase 9 

Msx-2   muscle specific homeobox 2 

Myf5   myogenic factor 5 

MyoD   myogenic differentiation protein  
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NLS   nuclear localizing signal 

NRG   neuregulin 

Pax7   paired box 7 

PCR   polymerase chain reaction 

PSM   presomite mesoderm 

rhGGF2  human recombinant glial growth factor 2 

Sp9   specifity protein 9 transcription factor 

Twist    basic-helix-loop-helix transcription factor twist 
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