
Abstrakt 

 V této dizertační práci jsem se zaměřila na otázky týkající se buněčné proliferace a 

dynamiky tkání u tří klíčových oblastí obličejového vývoje: během potlačení nebo revitalizace 

zubních pupenů, které se vyvíjejí v myší embryonální dentici jako pozůstatky ztracených 

premolárů; během vzniku zubní papily a zubního folikulu prvního myšího moláru; a během 

vzniku patrových lišt na ústním povrchu tvrdého patra u myši. 

 Buněčnou proliferaci v tvářové oblasti dolní čelisti jsme porovnávali u méně a více 

vývojově pokročilých myších zárodků na embryonálním dni 13,5, v období předpokládané 

zástavy růstu premolárového rudimentu R2. Ukázali jsme, že růst rudimentu R2 je potlačen 

v důsledku nízké míry buněčné proliferace a vysoké míry apoptózy. Zajímavé bylo, že při 

narušení Sprouty signalizace, R2 rudiment vykazoval podobnou míru proliferace a apoptózy 

jako progresivně rostoucí první molár. V důsledku těchto změn se R2 rudiment u Sprouty 2 

mutantních myší revitalizoval a vyvinul v nadpočetný zub před prvním molárem. Dále jsme 

objevili, že během stádia zubního pupenu a pohárku, je zubní mezenchym velmi dynamická 

tkáň, a že zubní papila prvního myšího moláru vzniká pouze z omezené populace buněk 

původní kondenzace zubního mezenchymu. Studovali jsme identitu buněk zubní papily, které 

nejsou odvozené od buněk neurální lišty, a prokázali jsme, že jsou jimi mesodermové 

endothelové buňky, které začínají imigrovat do zubní papily na embryonálním dni 15,0. 

Buněčná proliferace se ukázala jako významný faktor během vzniku a rozmístění patrových 

lišt. Prokázali jsme vysokou míru proliferace nejen v oblasti vzniku nové lišty, ale také při 

tvorbě mezer mezi patrovými lištami.  

 Tato dizertační práce přináší  nové významné poznatky o vzniku epitelových derivátů 

– experimentálně prokazuje výskyt a osud zubních premolárových rudimentů v myší dentici; 

navrhuje nový model vzniku myší zubní papily a mechanizmus odpovědný za vznik a 

rozmístění patrových lišt u myši.    
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