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Abstrakt
Vývoj  zubního  zárodku  u  myši  je  důležitým  modelem  vývojové  biologie  pro  studium 

odontogeneze,  ale  má  přesah  i  do  oblasti  obecné  organogeneze  a  také  značný  biomedicínský 
potenciál. Zub sdílí řadu velmi podobných vývojových rysů s ostatními epitelovými orgány, jejichž 
vývoj probíhá procesem pučení epitelu.  Zub není izolovaným orgánem, ale je součástí orgánového 
systému  –  dentice.  V  rámci  dentice  dochází  k  sériové  iniciaci  vývoje  jednotlivých  zubů.  U 
primitivních placentálních savců je původní zubní vzorec tři řezáky, jeden špičák, čtyři premoláry a 
tři moláry.  Dentice hlodavců je již velmi odvozená, je tvořena pouze jedním trvale dorůstajícím 
řezákem (hlodákem) a třemi stoličkami v každém zubním kvadrantu. Na místě chybějících zubů 
mezi  jedním  řezákem a  stoličkami  se  nachází  bezzubá  oblast  nazývaná  diastema.  Během 
embryonálního vývoje myši je však možné pozorovat zakládání rudimentárních zubních primordií 
jak  v oblasti  řezáku,  tak  i  v diastemě.  V  kontrastu  s  těmito  zjištěními  řada  literárních  údajů 
vycházejí z obecně přijímaného předpokladu, že v počátečním stádiu odontogeneze (ED 11-14) se u 
myši vyvíjí pouze budoucí funkční řezák a první stolička (M1). Proto také všeobecně přijímaný 
model vychází z předpokladu, že k signálním událostem dochází po celé počáteční období stále na 
stejném místě odpovídajícím budoucím funkčním zubům.  U některých geneticky pozměněných 
myší dochází k formování nadpočetného zubu v tvářové oblasti před stoličkami nebo v řezákové 
oblasti.  Ontogenetické mechanismy vzniku nadpočetných zubů jak v řezákové, tak i  v tvářové 
oblasti  nebyly doposud uspokojivě vysvětleny.   Pro porozumění mechanismům sériové iniciace 
vývoje, jsme se nejprve zaměřili  na jednodušší systém ektodermálních orgánů příbuzných zubům, a 
to na vývoj patrových lišt.  Pozorovali jsme postupný vznik jednotlivých nových lišt interpozicí v 
morfogeneticky  aktivní  zóně.  Na  základě  našeho  pozorování  jsme  navrhli  model  molekulární 
časoprostorové  regulace  vzniku  nové lišty.  Ukázali  jsme,  že  na  molekulární  úrovni  se  jedná  o 
výrazně jednodušší systém, než je regulace vývoje zubů, ale základní program může být velmi 
blízký. Získané poznatky jsme využili v tvářové oblasti myší mandibuly, kde jsme se zaměřili na 
testování hypotézy, že rudimentární primordia v oblasti  před M1 vlastní signální aktivitu, která by 
mohla být zaměněna za vývoj funkčního zubu.  Experimentálně jsme dokázali, že v tvářové oblasti 
dochází k postupné inicializaci tří signálních center. Na ED 12,5 je signalizační centrum součástí 
rudimentárního primordia MS, na ED 13,5 souvisí s rudimentárním primordiem R2  a až na ED 
14,5 dochází k iniciaci signálního centra funkčního zubu M1. Toto zjištění je v přímém kontrastu s 
doposud  interpretovanými  a  obecně  přijímanými  daty  založenými  na  myšlence,  že  veškerá 
morfogenetická a signalizační aktivita během časné odontogeneze v tvářové oblasti  je výhradně 
součástí vývoje pouze M1. Pomocí časosběrné mikroskopie jsme pozorovali spojení rudimentárního 
primordia R2 a vyvíjejícího se primordia M1. Tím jsme poskytli první experimentální důkaz, že 
zubní  primordia  mohou  během  embryonálního  vývoje  fúzovat  a  vyvíjet  se  společně.  Tímto 
mechanismem může docházek ke změnám morfologie funkčních zubů během evoluce. Následně 
jsme s využitím transgenního myšího kmene Sprouty2 -/-  ověřili platnost hypotézy, že ke vzniku 
nadpočetného zubu dochází revitalizací rudimentárního zubního primordia před M1. V návaznosti 
na naše poznatky z tvářové oblasti jsme analyzovali dynamiku exprese Shh jako markeru signálních 
center zubních primordií také v řezákové oblasti. Na rozdíl od všeobecně uznávané představy o 
vývoji funkčního řezáku jsme překvapivě i zde zjistili, že první detekovatelné Shh expresní domény 
ještě neodpovídaly primordiu funkčního zubu, ale  rudimentárnímu zubu dřívější  generace.   Shh 
expresní doména funkčního řezáku se objevila až později a více vzadu.  Naše práce tedy  otevírá 
prostor  možnostem  efektivního  výzkumu  regulace  zubního  vývoje  srovnáním  rudimentárních 
zubních  primordií,  která  jsou  během  vývoje  potlačena,  s  progresivním  vývojem  budoucích 
funkčních  zubů.  Toto  zkoumání  a  z  něho  vycházející  hlubší  pochopení  těchto  vývojových 
mechanismů a regulací může v budoucnu najít uplatnění při přípravě biologických zubních náhrad.
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Abstract
Tooth  development  in  the  mouse  embryo is  an  important  model  of  developmental  biology  for 
studying  not  only  odontogenesis,  but  also  general  organogenesis,  and  it  also  has  considerable 
biomedical potential. Tooth shares many developmental features with other epithelial organs whose 
development initiates from budding of epithelium. The tooth is not only an isolated organ, but it is a 
part  of  the organ system -  dentition.  During dentition  development,  there  is  serial  initiation  of 
developing teeth. The primitive placental mammals maintain the original dental formula comprising 
three incisors, one canine, four premolars and three molars. Dentition of rodents is already very 
derived being only formed by one continuously growing incisor and three molars in each dental 
quadrant. In place of missing teeth between the incisor and molars is a toothless region - diastema. 
During mouse embryonic development, it is possible to observe the initiation of development  of 
rudimentary tooth primordia in both incisor area and in prospective diastema. In contrast to these 
findings, the generally accepted assumption is that only the prospective functional incisor and first 
molar (M1) develop during initial stages of odontogenesis (ED 11-14) and, consequently, all the 
molecular signalling events are exclusively colocalised with the same tooth positions corresponding 
to  prospective  functional  teeth.  Some  genetically  altered  mice  exhibit  the  formation  of  a 
supernumerary tooth anterior to the molars or in the incisor area. Ontogenetic mechanisms of these 
supernumerary teeth have not  been satisfactorily  explained yet.  For better  understanding of the 
serial  initiation of organ development,  we focused on the simpler  system of ectodermal organs 
related to teeth - the development of palatal rugae. We observed the serial emergence of new rugae 
by their reiterative interposition in the morphogenetically active area at the posterior boundary of 
the  hard palate.  Based on our  observations,  we proposed a  molecular  model  of  temporospatial 
regulation of new ruga initiation. We showed that rugae development is at the molecular level much 
simpler system than the regulation of tooth development, but the basic developmental program can 
be  very  close.  We used the  acquired  knowledge in  the  mouse  embryonic  mandible,  where  we 
focused on proving the hypothesis that the rudimentary primordia in cheek area in front of M1 may 
exhibit  their  own  signalling  activity,  which  could  be  mistaken  for  the  signalling  of  the  M1 
primordium.   We  demonstrated  experimentally  that  there  are  serially  initiated  three  signalling 
centers in the cheek area of the mouse embryonic mandible: ED 12.5 signalling center is related to 
the  rudimentary  primordium  MS,  ED  13.5  signalling  center  corresponds  to  the  rudimentary 
primordium R2 and 14.5 ED signalling center is associated with initialization of the prospective 
functional M1 development. This findings are in direct contrast to the generally accepted  view that 
all morphogenetic and signalling activity during early odontogenesis in the cheek area exclusively 
correspond to the development of M1. Using time-lapse microscopy, we observed the fusion of 
rudimentary primordium R2, developing M1 primordium and consequently their joint development. 
Thus  we  provided  the  first  experimental  evidence  that  dental  primordia  can  merge  during 
development, and this mechanism can be responsible for changes of morphology of teeth during 
evolution.   In  transgenic  Sprouty2-/-,  we  validated  the  hypothesis  that  the  emergence  of  the 
supernumerary tooth in front of M1 results from revitalization of rudimentary tooth primordium in 
front of M1.  Taking advantage of our knowledge on the cheek area, we analyzed the dynamics of 
expression of  Shh as a marker of signalling centers of tooth primordia also in the incisor area. 
Surprisingly, in contrast to generally accepted model of development of functional incisor, we found 
that the first detectable Shh expression domain did not correspond to functional incisor primordium, 
but is associated with a rudimentary incisor of previous tooth generation. Shh expression domain of 
functional incisor appeared later and more posteriorly.  Again, it was confirmed that the rudimentary 
primordia may have partially preserved signalling activity and be confused with functional tooth 
primordia. Our study opens new dimension of  research of regulatory signalling pathways  in tooth 
development  by  comparing  the  rudimentary  tooth  primordia,  whose  further  autonomous 
development is suppressed, with the progressive development of future functional tooth. The deeper 
understanding of tooth developmental mechanisms and regulations may be used in the preparation 
of biological dental replacements in the future.
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1. Úvod
Po  objevu  způsobu  uchovávání  a  předávání  genetické  informace  a  přečtení  lidského 

genomu,  je  porozumění  regulace  vývoje  orgánů,  orgánových  soustav  a  celých  organismů další 

velkou výzvou lidstva.  

Regulace  budoucího  vývoje  celého  organismu  začíná  již  v  oocytu  před  samotným 

oplozením. Dále se rozebíhají regulační mechanismy, nejprve pro základní organizaci embrya, a 

poté postupně  vznikají základy jednotlivých orgánových soustav. Vývoj embrya probíhá na mnoha 

úrovních biologické organizace -  každá orgánová soustava a každý orgán sledují vlastní vývojový 

program,  a  současně  jsou  regulovány  jako  celek.  Vývoj  zubního  zárodku  je  jedním z příkladů 

takového orgánu, který obsahuje vlastní vývojový program, ale přitom je součástí celé orgánové 

soustavy – dentice. Dentice u obratlovců plní nezastupitelnou funkci při získávání potravy, a její 

přítomnost a dobrý stav je pro většinu živočichů podmínkou přežití. 

Vývoj dentice velmi úzce souvisí s vývojem obličejové oblasti. Komponenty dentice - zubní 

primordia vznikají vzájemnou souhrou dvou odlišných buněčných populací, epitelu ektodermového 

původu  a  mezenchymu  pocházejícího  z  buněk  neurální  lišty.  Zubní  zárodek  je  tedy  velmi 

zajímavým modelem vývojové biologie pro studium mechanizmů regulace morfogeneze orgánů 

odvozených z epitelu,  které  sdílejí  podobné rysy epitel-mesenchymové interakce během vývoje. 

Vývoj zubního zárodku samotného zahrnuje řadu procesů začínajících u migrace buněk z neurální 

lišty, přes vzájemné epitel-mezenchymové interakce, které mají za následek průběžnou diferenciaci 

buněk, adhezi, proliferaci či programovanou buněčnou smrt.  

V posledních dvou dekádách se začaly identifikovat jednotlivé klíčové geny pro regulaci 

vývoje,  a  s  rozvojem  molekulární  genetiky  a  genových  manipulací  u  laboratorních  zvířat  je 

získávání poznatků o molekulárních regulacích stále intenzivnější.  Od nalezení základních genů, 

bez nichž vývoj zubu není možný, se dostáváme k porozumění vzájemným genovým interakcím a 

velmi  jemným  regulačním  mechanismům.  Doposud  známá  molekulární  regulační  síť,  kterou 

můžeme nazývat zubní vývojový program je bohužel stále vzdálena od porozumění samotnému 

vzniku orgánu. Již nám ale dává naději, že vývojový program bude možné rozluštit, stejně jako byl 

přečten lidský genom, a v budoucnu využít pro aplikaci v regenerativní medicíně. 
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1.1 Zubní primordium jako model organogeneze      

Zub sdílí řadu velmi podobných vývojových rysů s ostatními ektodermálními orgány, jejichž

vývoj probíhá procesem pučení epitelu. Během iniciace vývoje dochází k dynamické interakci mezi 

epitelem a přiléhajícím embryonálním vazivem -  mezenchymem (Chuong a Noveen, 1999), který 

je,  v případě  zubů  odvozen  z migrujících  buněk neurální  lišty.  Tato  interakce  má  za  následek 

postupné zanoření povrchového epitelu do mezenchymu a tím vytvoření primárního epitelového 

pupene (obrázek 1). 

    

Obrázek  1.  Klasická  vývojová  stádia  zubního  zárodku.  Projekční  nákresy  zubního  epitelu 
(oranžově) a mezenchymu (zeleně) byly zhotoveny z frontálních řezů zubním epitelem v tvářové 
oblasti  dolní  čelisti  myši.  Stádia  vývoje  zubní  korunky:  ztluštění  epitelu,  zubní  lamina,  pupen, 
pohárek,    zvonek a  apoziční  fáze  zubního vývoje,  kdy odontoblasty  původem z  mezenchymu 
vytvářejí pre-dentin a dentin, zatímco ameloblasty z epitelu dávají vznik sklovině. (podle  Peterkova 
et al., J Craniofac Genet Dev Biol., 2000). 

Vývoj  jednotlivých orgánů  odvozených  z epitelu  se  liší  ve  způsobu zanoření  epitelu  do 

přilehlého mezenchymu a ve stupni pučení a větvení primárního epitelového pupenu  (obrázek 2). 

Nejjednodušší  vývoj  je  například  u  plazí  šupiny,  kde  nedochází  ani  k  zanoření  pupene,  ani  k 

žádnému dalšímu větvení. Epitelový základ chlupů se zanořuje do přiléhající vazivové tkáně, ale k 

větvení epitelového pupene zde také nedochází.  Během časných stádií se zanořuje do mezenchymu 

i  epitel  vyvíjející  se žlázy -  například u mléčné nebo slinné žlázy dochází  k mnohonásobnému 

větvení  z  primárního  epitelového  pupenu.  Podobný mechanismus  větvení  má  i  primární  pupen 

výchlipky entodermu, který pučením do několika řádů dává vzniknout plicím. Během vývoje zubu 

vrůstá hlouběji do mezenchymu i epitel z okraje primárního pupenu. Vzniká tzv. zubní pohárek, 

jehož okraj se nazývá „cervical loop“,  a uvnitř  pohárku je mezenchym, tzv. zubní papila.  Další 
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vývoj  zubu  je  založen  na  diferenciaci  buněk  (ameloblastů,  odontoblastů)  podél  epitel-

mezenchymového rozhraní  (obrázek 1).

Za  iniciaci  vývoje  zubu  je  zodpovědný  orální  epitel,  který  iniciuje  kondenzaci 

mezenchymových buněk pocházejících z  neurální  lišty  (Mina a  Kollar,  1987).  Mezi  epitelem a 

mezenchymovou  tkání  dochází  k  parakrinní  i  autokrinní  signalizaci  prostřednictvím  signálních 

proteinů patřících do těchto rodin: Fgf, Wnts, Hh, Egf, Bmp, Tnf, Tgf-beta (obrázek 3). Signální 

molekuly, které se účastní iniciace a další progrese zubního vývoje, jsou součástí  i regulačních drah 

u většiny vyvíjejících se orgánů. 

Přesná integrace jednotlivých drah je však pro jednotlivé orgány specifická jak v časovém, 

tak i v prostorovém uspořádání. 

Obrázek 2. Schéma vývoje ektodermálních orgánů. I přesto, že se jedná o morfologicky značně 
odlišné orgány jako jsou zuby, chlupy, mléčné žlázy nebo peří,  je jejich počáteční vývoj velmi 
podobný. Základem všech je epitel  (zeleně) a přiléhající mezenchym (modře). Nejprve se tvoří 
epitelová plakoda, které následně pučí do přilehlého mezenchymu nebo naopak ven. Během dalšího 
vývoje mesenchym reguluje tvar a větvení epitelového pupene,  čímž determinuje výsledný tvar 
orgánu. (Převzato z Pispa a Thesleff, Developmental Biology, 2003.)
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1.2 Model molekulární iniciace vývoje moláru 

Z rozložení časné exprese řady vývojových genů jejichž vzájmená interakce  již v iniciační 

fázi ustanovuje jakýsi základní vzor pro uspořádání jednotlivých zubů v celé dentici (Neubusser et 

al, 1997). V dentálním epitelu jsou lokalizovány růstové faktory Fgf8 a Fgf9, které mají v přilehlém 

mezenchymu kompetentní Fgf receptor 1 IIIc, zatímco v epitelu je exprimována odlišná sestřihová 

verze receptoru, která na epitelové Fgf8 a Fgf9 nereaguje (Kettunen et al. 1998a; Kettunen et al., 

1998b).  Podobná  je  i  situace  u  Bmp2  a  Bmp4  jen  s rozdílem,  že  exprese  Bmp4 se  postupně 

přesouvá z epitelu do mezenchymu (Aberg et al.1997). Shh je také exprimován v dentálním epitelu, 

jeho receptor Patched je lokalizován jak v dentálním epitelu, tak v přilehlém mezenchymu (Dassule 

et al. 1998) a  (obrázek 3).   Vývoje se účastní i několik genů z Wnt rodiny. V dentálním epitelu je 

lokalizována exprese  Wnt10a,  Wnt10b,  Wnt6 a  Wnt4, naopak  Wnt5 je exprimován v přiléhajícím 

mezenchymu  (Sarkar  et  al  1999)  (obrázek  3).   Pro  další  vývoj  je  nezbytné  ustanovení  vzoru 

transkripčních faktorů, například Msx1 a Msx2, které jsou exprimovány v mezenchymu pod vlivem 

Fgf a Bmp signalizace (Bei et al., 1998). Msx2 je současně detekovatelný také v oblasti dentálního 

epitelu (Tureckova et al., 1995). Pozitivně Fgf regulují také expresi Pax9 v mezenchymu, zatímco 

Bmp  sigalizace  tuto  expresi  Pax9 inhibuje  (Neubusser  et  al.,  1997).  Pod  vlivem  Fgf  jsou 

exprimovány některé  homeobox transkripční  faktory,  např.  Lhx6,  Lhx8,  Dlx2 (Grigoriou  et  al., 

1998;  Thomas et  al.,  2000).  Jejich výsledné rozložení  v rámci  vyvíjející  se čelisti  je  nazývané 

homeotický kód, který by mohl hrát zásadní roli v diferenciaci jednotlivých zubních typů (Thomas 

a Sharpe, 1998; Cobourne a Mitsiadis, 2005)

Obrázek  3. Exprese  Wnt10a,  Wnt10b,  Bmp2,  Shh,  Ptc a  Gli  v  myší  mandibule  na 
embryonálním dni 11,0, 11,5 a 12,0.  (A–F) Na embryonálním dni  E11,0 není viditelná exprese 
Wnt10a (A), zatímco Wnt10b (B), Bmp2 (C) a Shh (D) jsou exprimovány v předozadní ose v úzkém 
pruhu buněk. Ptc (E) a Gli (F) mají podobný vzor exprese, ale rozložení je více difuzní. Shh, Ptc, a 
Gli jsou také exprimovány v základu jazyka. (G–L) Exprese na E11,5,  Wnt10a (G),  Wnt10b (H), 
Bmp2 (I), Shh (J), Ptc (K), a Gli (L), exprese se rozšiřuje zadním směrem do tvářové oblasti.  (M–
R)  Exprese  na  E12,0.  Wnt10a (M),  Wnt10b (N),  Bmp2 (O),  Shh (P),  Ptc (Q)  a  Gli (R)  jsou 
exprimovány v oblasti prospektivní řezákové oblasti a také vzadu v tvářové oblasti. Měřítko je 0,5 
mm. (Převzato z Dassule a McMahon, Developmental Biology, 1998).
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Indukce transkripčního faktoru Lef1, který je nezbytný pro kanonickou Wnt signalizaci, je 

zajištěna prostřednictvím Bmp4 a Bmp2. Bmp2 je schopné signalizovat nejen do mezenchymu, ale i 

mezi  ostatní  epitelové  buňky.   Zdá  se  tedy,  že  Bmp4  a  Bmp2  může  vytvářet  kompetenci  u 

mesenchymových buněk i epitelových buněk k Wnt signalizaci (Dassule et al., 1998). Transkripční 

faktor Lef1 je nezbytný pro nastartování exprese  Fgf4 ve sklovinném uzlu a pro vývoj zubního 

zárodku je nezbytná exprese Lef1 v dentálním epitelu (Kratochwil et al., 2000)  (obrázek 4).

Ustanovení signalizační aktivity směřující  do mezenchymu se významnou měrou účastní 

transkripční  faktor   Runx2,  který  je  hlavním transkripčním faktorem regulujícím expresi  Fgf3. 

Exprese  Runx2 je  řízena  transkripčním  faktorem  Msx1  a  závisí  tedy  na  aktivaci  Bmp  a  Fgf 

signálními drahami. U Runx2 -/- mutantních myší nedochází k dalšímu vývoji zubního zárodku a 

vývoj je zabržděn na stádiu pupenu. Mezi další negativně ovlivněné signální proteiny patří Shh. 

Naopak exprese genů jiných signálních proteinů, např. Wnt5, ovlivněny nejsou (Aberg et al., 2004).

Obrázek 4. Schematické vyobrazení funkce signálních molekul a transkripčních faktorů při 
vzájemné  komunikaci  mezi  epitelem  a  mezenchymem  během  vývoje  zubního  primordia. 
Interakce signální drah je vyznačena šipkami a pozicí  odpovídá vývojovému stádiu. Transkripční 
faktory aktivované signálními drahami jsou zvýrazněny podle místa exprese - oranžově pro epitel a 
zeleně pro mezenchym. Dle autorů je pozoruhodné, že dochází k opakované aktivaci stejných drah 
na  stejném místě,  což,  jak  ukáže  tato  dizertační  práce,  je  mylná  představa.  Některé  knockout 
fenotypy se vyznačují zastavením vývoje na určitém stupni a tyto jsou vyznačeny též ve schématu. 
Oranžová – zubní epitel, bílá – signální centra a sklovinné uzly, světle zelená - kondenzovaný zubní 
mezenchym (Jernvall a Thesleff, Mech Dev., 2000).         

Prostorové uspořádání a vzájemná interakce signálních molekul má za následek vytvoření 

prostorového rozložení  transkripčních  faktorů  v populaci  mezenchymových i  epitelových buněk 

odontogenní oblasti, jež je nezbytné pro pokračování a řízení dalšího vývoje (obrázek 4). V této fázi 

dochází k intenzivnímu zanořování epitelu v místech vývoje zubu.  Morfologicky je tato fáze na 
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frontálních  řezech  charakterizována  vytvořením  pupenu  (Bud  stage).  Má  se  za  to,  že  exprese 

některých  signálních  proteinů  v epitelu  vyhasíná  a  přesouvá  se  do  buněk  kondenzovaného 

mezenchymu. Mezi takové proteiny patří Bmp4 (Aberg et al., 1997) (obrázek 5A). Exprese Bmp4 je 

závislá na transkripčním faktoru Msx1, nicméně nikoliv pouze na něm, protože samotné Bmp4 není 

schopné indukovat svoji expresi v mezenchymu, přestože Bmp4 pozitivně reguluje expresi  Msx1 

(Zhang et al., 2000). Existuje však také alternativní interpretace dynamiky exprese Bmp4 v epitelu 

(obrázek 5B). 

Obrázek 5. Dvě možné interpretace publikovaných dat o expresi Bmp4  v dentálním epitelu. V 
tvářové oblasti  dolní  čelisti  se  Bmp4 exprimuje v epitelu (černé tečky)  a mesenchymu (červené 
tečky).  Nákresy   frontálních  řezů  zubním epitelem (oranžově)  a  odpovídající  3D rekonstrukce 
zubního epitelu v sagitální projekci (zelená). Šipky označují vývojový vztah jednotlivých struktur. 
Na sagitální projekci je žlutě zvýrazněno místo, ze kterého se vytvoří M1. 
(A) Dříve obecně akceptovaná interpretace, že exprese Bmp4 je spojena pouze s vývojem M1. Data 
byla  získána  z  detekce  exprese  Bmp4 na  frontálních  řezech  pouze  v  oblasti  nejvýraznějšího 
epitelového pučení (Vainio et al 1993, Aberg et al 1997, Jernvall 1998, Keranen 1998). Exprese 
Bmp4 začíná v presumptivním dentálním epitelu, s postupujícím vývojem se přesouvá z epitelu do 
mezenchymu,  současně s  iniciací epitelového pučení.  Bmp4 není v epitelu detekovatelný až do 
stádia pokročilého epitelového pupenu na ED13, následně je exprese  Bmp4 v dentálním epitelu 
znovu indukována v místě budoucího sklovinného uzlu. (B) Hypotetická interpretace Bmp4 exprese 
na základě morfologických dat.  Opakované objevení  a mizení  exprese  Bmp4 v  tvářové oblasti, 
souvisí s postupným vývojem rudimentárních primordií,  který předchází vývoji prvního moláru. 
První  Bmp4 exprese se objevuje v epitelu oblasti diastemy (Neubusser et al., 1997). Následují 2 
expresní domény v epitelu rudimentárních primordií MS a R2 a posléze v primordiu M1.  Bmp4 
mezenchymová exprese je  kontinuální  a  předchází  expresi  v  dentálním epitelu M1.(Převzato z: 
Peterkova et al, J Craniofac Genet Dev Biol, 2000).
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Přes transkripční faktor Runx2 dochází k zahájení Fgf signalizace směrem od mezenchymu 

do epitelu,  kde jsou exprimovány kompetentní  setřihové formy receptoru (Fgfr1 IIIb).  V tomto 

okamžiku  je vývoj zubu regulován signálními molekulami z mezenchymu (např. Fgf3) a epitel již 

nemá schopnost vyvolat ektopickou odontogenezi (Aberg et al., 2004).

1.3 Sklovinný uzel jako signální centrum pro vývoj zubu

Postupem  vývoje  se  v  pupenu  dentálního  epitelu  za  přispění  vzájemné  signalizace 

z mezenchymu i okolního epitelu  zaostřuje místo, které se stane signálním centrem řídícím další 

vývoj zubního základu během stádia zubního pohárku – tzv. primární sklovinný uzel (obrázek 6).

Obrázek  6. Frontální  histologický  řez  zubním  primordiem  na  stádiu  pohárku. Je  patrná 
diferenciace dentálního epitelu na několik částí: vnější dentální epitel (ODE), vnitřní dentální epitel 
(IDE)  a  hvězdovité  retikulum  (SR);  celá  epitelová  struktura  se  nazývá  sklovinný  orgán  a  k 
povrchovému  orálnímu  epitelu  je  připojen  epitelovou  stopkou  (dvojitá  šipka).  Mezenchymové 
buňky obklopující sklovinný orgán vytvářejí základ dentálního vaku (DS), z něhož v pozdější fázi 
vývoje vzniká závěsný aparát zubu (cementoblasty produkující cement, vazy, přilehlá část alveolu). 
Vnitřek sklovinného orgánu je vyplněn kondenzovaným mezenchymem - dentální papilou (P), z níž 
budou, mimo jiné, diferencovat odontoblasty. Vyklenutí a zvýšená hustota epitelových buněk ve 
vnitřním dentálním epitelu je morfologicky rozpoznatelný primární sklovinný uzel (černá šipka). 
Vyklenutí sklovinného uzlu je odděleno žlábkem („arrowhead“) od okraje sklovinného pohárku – 
tzv. cervical loop (hvězdička).  

Jedná se o oblast epitelu, která se odlišuje  ohraničeným vzorem exprese genů signálních 

proteinů, i když exprese řady z nich není přesně stanovena v rámci celého zubního základu, ale je 

známa  pouze  z  vybraných  histologických  řezů  v  místě  nejvíce  patrného  sklovinného  uzlu. 

Ve sklovinném uzlu dochází ke specifické a prostorově (mediolaterálně) ohraničené  expresi genů 

signálních proteinů, které jsou pro toto signální centrum typické, a jsou esenciální pro další vývoj 

zubu.  Mezi  takové  proteiny  patří  Bmp2,  Bmp7,  Fgf4,  Fgf9,  Shh,  Wnt10a,  Wnt10b  a  Wnt3 

(Vaahtokari et al., 1996; Kettunen et al., 1998; Dassule et al., 1998; Sarkar et al., 1999). Exprese 

některých  dalších  genů  není  omezena  pouze  na  signální  centrum.  Bmp4 je  exprimován  nejen 

v oblasti sklovinného uzlu, ale také v mezenchymu dentální papily a přilehlé kondenzaci zubního 
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mezenchymu (Vaahtokari et al., 1996; Aberg et al., 1997). Stejný vzor exprese má i Fgf3 (Kettunen 

et al., 2000). Wnt6 mRNA je přítomná v celém dentálním epitelu včetně sklovinného uzlu (Sarkar et 

al.,  1999). Naopak některé signální molekuly jsou v epitelu lokalizovány přísně mimo strukturu 

signálního centra, např. Notch1, Notch2 (Mitsiadis et al., 1995)  a Wnt4 (Sarkar et al., 1999). Pouze 

v dentální papile jsou přítomny Fgf10 (Kettunen et al., 2000) a Wnt5 (Sarkar et al., 1999). Epitelová 

forma  Fgf  receptoru  Fgfr2  IIIb  je  lokalizována  ve  vnějším dentálním  epitelu,  ve  hvězdovitém 

retikulu  a  v orálním  epitelu  (Kettunen  et  al.  1998).  Exprese  tedy  chybí  ve sklovinném uzlu  a 

v přilehlém vnitřním dentálním epitelu.  Fgfr1 IIIb je  lokalizován ve vnitřním dentálním epitelu, 

částečně   i  ve  vnějším  dentálním  epitelu  a  v hvězdovitém  retikulu.  Také  není  přítomný 

ve sklovinném uzlu (Kettunen et al. 1998) a (obrázek 7). Mezenchymová forma Fgf receptoru Fgfr1 

IIIc  se  exprimuje  v  dentální  papile  a  částečně  i  ve  vnitřním dentálním epitelu  a  hvězdovitém 

retikulu  (Kettunen  et  al.  1998).   Výrazným  rysem  exprese  Fgf  receptorů  je  jejich  absence 

v signálním centru a (obrázek 7). Naopak ve sklovinném uzlu je exprimován inhibitor buněčného 

cyklu p21 a buňky se vyznačují minimální přítomností markerů proliferace, například je možné je 

detekovat jako BrdU negativní populaci (Jernavall et al., 1994, 1998). Receptor pro Shh Patched1 

(Ptc1),  jehož exprese vytváří  v dentálním epitelu gradient mediálním směrem, je  současně také 

lokalizován v přiléhajícím mezenchymu (Hardcastle et  al.,  1998). Druhý Shh receptor Patched2 

(Ptc2) je naopak v epitelu mírně posunutý směrem laterálním a zároveň se nachází ve sklovinném 

uzlu (Motoyama et al., 1998). Každý ze zmíněných signálních proteinů má zcela odlišnou kinetiku i 

mechanismus signalizace a na základě dosavadních znalostí je zatím dosti obtížné určit jejich cílové 

buněčné subpopulace.

V signálních drahách při  regulaci vývoje zubu se velkou měrou uplatňují  také inhibitory 

jednotlivých  signálních  kaskád.  Velmi  obecně  platí,  že  jednotlivé  inhibitory  signálních  kaskád 

vytvářejí  negativní  zpětnou  vazbu,  ale  mohou  být  také  regulovány  konkurenčními  signálními 

drahami. Extracelulární inhibitory Bmp/Tgf-beta dráhy vyvazují extracelulární ligandy a snižují, 

nebo až úplně blokují signalizaci na receptoru. Inhibitory Bmp dráhy patří do nepříbuzných rodin 

extracelulárních  Bmp/Tgf-beta  vazebných  proteinů.  Jako  první   byly  u  vývoje  zubu  nalezeny 

proteiny Noggin a Chordin, již známé proteiny účastnící se například regulace neurulace, které jsou 

součástí negativní zpětné vazby Bmp signalizace. Bylo experimentálně dokázáno, že Bmp4 přímo 

aktivuje transkripci obou genů a tím vytváří zpětnovazebnou regulaci vlastní signalizace (Stottmann 

et al., 2001). 

Fgf  signální  kaskáda  má  své  inhibitory  z  rodiny  Sprouty  proteinů  lokalizovány 

intracelulárně. Na  stádiu zubního pohárku je v regulační síti zapojen Sprouty2, který je lokalizován 

v buňkách vnitřního dentálního epitelu, včetně sklovinného uzlu. Dále zde hraje roli Sprouty4, který 

je exprimován v mezenchymových buňkách dentální papily (Klein et al., 2006) a (obrázek 7). 
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Obrázek 7: Schematické znázornění   sklovinného uzlu jako signálního centra. Dochází  ke 
vzájemné signalizaci mezi   sklovinným uzlem a přiléhajícím mezenchymem. Tato signalizace je 
mimo  jiné  regulována  expresí  zpětnovazebných  inhibitorů  například  Sprouty  proteinů  pro  Fgf 
signalizaci. (Převzato z Klein et al., Dev. Cell, 2006.)

Ectodin/Wise/Usag je integračním bodem parakrinní i  autokrinní signalizace v signálním 

centru.  Vazba  Ectodinu  k  Lrp4  inhibuje  Wnt  signální  dráhu  (Ohazama  et  al.,  2010).  Podobně 

vazbou na Bmp inhibuje i funkci Bmp dráhy. Jeho exprese je pozitivně regulována samotnou Bmp 

signalizací a negativně prostřednictvím Fgf a Shh signálních kaskád. Tímto propojením signálních 

drah  se  vytváří  ohraničená  oblast  v  dentálním  epitelu  a  priléhajícím  mezenchymu   v  okolí 

sklovinného uzlu, kde je výrazně snížená exprese Ectodinu. Tím je patrně zajištěno, že právě tyto 

populace buněk budou reagovat na Bmp ligandy šířené z sklovinného uzlu, čímž jsou podporovány 

výstupy, pro které je nezbytná  pozitivní stimulace jak od Shh a Fgf signálních kaskád, tak i Bmp 

signalizací (Laurikkala et al., 2003).  Z fenotypového projevu u Ectodin -/- (viz níže kapitola: Vznik 

nadpočetných zubů jako odpověď na změnu signální aktivity) je zřejmé, že význam této regulační 

sítě spočívá i v ovlivnění iniciace následně se tvořícího zubního základu (Ahn et al., 2010). 

Při  regulaci  dalšího  vývoje  hraje  zatím  nepříliš  objasněnou  úlohu  i  Notch  signalizace. 

V zubním  zárodku  je   možné  lokalizovat  dva  receptory  Notch1  a  Notch2,  a  to  převážně 

v epitelových  buňkách  (Mitsiadis  et  al.,  1995).  Z ligandů  byl  zaznamenán  Jagged1,  který  byl 

specificky lokalizován ve hvězdovitém retikulu a v místě stopky, kterou je zubní zárodek přichycen 

k orálnímu epitelu (Mustonen et al., 2002). Z modulátorů Notch signalizace je přítomný Lunatic 

fringe (Lfng).  Exprese Lunatic fringe v epitelu je indukována mezenchymovými buňkami.  Jako 
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indukční signál byl popsán Fgf10 a  Fgf4, zatímco Bmp4 tuto expresi inhiboval. Za cílový gen 

Notch dráhy u zubních zárodků je považován  Hes1 a jeho exprese je aktivována jak ektopickým 

přidáním Fgf10,  tak  Bmp4.  Nicméně  Lfng  -/-  myš  nemá   žádné  vývojové  poškození  zubního 

základu (Mustonen et al., 2002). 

Ve sklovinné  uzlu  je  také  expresní  doména  Eda  receptoru  z rodiny  proteinů  Tnfr.  Tuto 

expresi  pozitivně stimuluje signalizace Activinu-beta z přilehlých mezenchymových buněk. Ligand 

je exprimován  v buňkách vnějšího dentálního epitelu a v orálním epitelu pod vlivem Wnt.  Od 

receptoru jsou možné dvě signální kaskády – první probíhá přes DD (doménu smrti), což může vézt 

k  aktivaci  kaspáz  a  následně  k  apoptóze,  druhá  možná  dráha  je  na  DD  nezávislá  a  směřuje 

k aktivaci antiapoptotického transkripčního faktoru NfkappaB (Laurikkala et al., 2001).

Obrázek 8. Primordium myší M1 na ED 16,5.
(A) Vizualizovaná exprese Shh pomocí WISH na svlečeném dentálním epitelu. U M1 je patrná 
exprese Shh v oblasti sekundárních sklovinných uzlů, zatímco v případě M2, jehož vývoj je proti 
M1 opožděn, se Shh exprese nachází v primárním sklovinném uzlu.  (B) Histologický řez zubním 
zárodkem na přechodu ze stádia pohárku do stádia zvonku. Je  patrné rozšiřování oblasti vnitřního 
dentálního epitelu (IDE) a diferenciace hlubší vrstvy epitelu na stratum intermedium (SI). Vnější 
dentální epitel (ODE) je oddělen od IDE a IS hvězdovitým retikulem (SR). (C,D) Frontální řezy 
oblastí sekundárních sklovinných uzlů. Pomocí ISH (modré zabarvení) je detekovaná exprese beta-
cateninu, který je přítomný v oblasti celého vnitřního dentálního epitelu a v oblasti sekundárních 
enamelových  uzlů  je  jeho  koncentrace  zvýšená.  Pozice  sekundarních  enamelových  uzlů  není 
symetrická, proto jsou k jejich dokumetaci použity dva řezy, kde  (C) je vpředu od (D). (Převzato z: 
(A) Prochazka et al.,PNAS, 2010; (B) Imaizumi et al., Act Histochem. Cytochem., 2010; (C, D) 
Obara et al., Cell Tissue Res., 2006.)

Další stádium vývoje se na základě morfologického tvaru dentálního epitelu nazývá stádiem 

zvonku (obrázek 8).  Zubní primordium se výrazně zvětšuje a objevují se další signální centra – 
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sekundární sklovinné uzly (sEK), jejichž lokalizace úzce koresponduje s pozicí vrcholů budoucích 

hrbolků zubu (Jernvall et al., 1994, 1998) (obrázek 8A). Původ a mechanismus vzniku sEK nebyl 

zatím  jednoznačně  vysvětlen.  Představa,  že  vznikají  segregací  neproliferujících  buněk  přímo  z 

primárního  sklovinného  uzlu  (Coin  et  al.,  1999),  byla  zpochybněna  výsledky  experimentu 

založeného na značení buněčných populací DiI sondou na systému 2D „slice“ kultur, které ukázaly, 

že sekundární sklovinné uzly vznikají nezávisle na  primárním sklovinném uzlu (Matalova et al., 

2005). Shigemura et al.  (1999) sledovali distribuci proliferujících a apoptotických buněk během 

vývoje zubního základu. Na základě jejich výsledků je distribuce apoptosy v primárním sklovinném 

uzlu spojena s redukcí velikosti signálního centra. Následně vznikající sekundární sklovinné uzly 

tedy nemohou vznikat  z populace buněk primárního sklovinného uzlu,  protože tyto buňky jsou 

převážně odstraněny apoptózou. Zdá se, že vznik sekundárních sklovinných uzlů probíhá nezávisle 

z nových populací buněk, která vystoupily z buněčného cyklu. 

V sekundárních sklovinných uzlech je lokalizována exprese jak  Shh (obrázek 8A),  tak i 

Fgf4.  Zdroj  signálních  molekul  je  důležitý  pro  řízení  dalšího  vývoje  dentálního  epitelu  i 

přiléhajících mezenchymových buněk. Poté, co již nejsou sekundární sklovinné uzly histologicky 

detekovatelné,  mizí  také  exprese  Fgf4.  V  místě  mizejícího  sekundárního  uzlu  se  diferencuje 

epitelová populace buněk s ohraničenou expresí Slit1. 

Jako  poslední  ze  signálních  center  se  objevují  tzv.  terciární  sklovinné  uzly,  které  jsou 

lokalizovány  na  vrcholech  budoucích  hrbolků  v okrouhlých  místech,  kde  na  povrchu  myších 

stoliček chybí sklovina (tzv.  EFA - enamel free area) (Luukko et  al.,  2002).  V tomto stádiu již 

dochází  pod  vlivem  signálních  molekul  k zahájení  exprese  genů  řídících  cytodiferenciaci 

odontoblastů  a  ameloblastů   a  produkci  dentinu  a   skloviny.  Mezenchymové  buňky přiléhající 

k vnitřnímu dentálnímu epitelu se diferencují na odontoblasty a s postupující diferenciací sekretují 

predentin jako základ budoucí zuboviny – dentinu. Buňky vnitřního dentálního epitelu  je možné 

rozlišit  na vrstvu vysokých buněk nejblíže k bazální membráně,  na něž naléhá vrstva plochých 

buněk -  stratum intermedium, sousedících s hvězdicovitým retikulem. Předpokládá se,  že pouze 

buňky  z  vnější  vrstvy  diferencují  na  preameloblasty  a  dále  na  zralé  ameloblasty  sekretující 

enamelovou  matrix.  Během  cytodiferenciace  je  nezbytná  pokračující  vzájemná  interakce 

sousedících buněčných populací derivovaných z ektomezenchymu (budoucí odontoblasty) a epitelu 

(budoucí  ameloblasty).  K sekreci  dochází  na  té  straně  buněk,   která  byla  původně  v kontaktu 

s basální membránou. První vrstvy dentinu a sklovina skloviny se tedy ukládají z obou stran bazální 

membrány, jejíž tvar determinuje základní morfologii zubu také (obrázek 1).
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1.4 Vývoj řezáku u myši

V myší dentici je pouze jeden řezák v každém kvadrantu čelisti. Pro řezák u hlodavců je 

typický  neukončený  růst  a  asymetrická  distribuce  skloviny,  která  je  přítomna  pouze  na  zevní 

(labiální) straně zubu, která je přivrácena ke rtu. Díky takovému uspořádání se hlodavčí řezák při 

získávání  rigidní  potravy  neustále  nerovnoměrně  obrušuje,  pomaleji  na  straně  labiální,  kde  je 

sklovina, rychleji na straně přivrácené k jazyku (linguální), čímž vzniká ostrá řezací hrana. Avšak 

bez  neustálého  dorůstání  by  tuto  výhodu  zub  poskytoval  jen  krátce.  Mechanismus,  kterým  je 

zajištěno stálé dorůstání řezáku je velmi zajímavý i z biomedicínského hlediska, protože při něm 

hrají důležitou úlohu kmenové buňky (Smith a Warshawsky, 1975; Harada et al., 1999; Gronthos et 

al.,  2002;  Klein  et  al.,  2008).  K poznání  toho,  jak  je  mechanismus  obnovy řízen,  je  důležité 

porozumět vývoji řezáku od jeho iniciace až po ustanovení niky kmenových buněk, ze které probíhá 

obnova. 

Iniciace vývoje  řezáku na spodní čelisti začíná na ED 11, kdy v řezákové oblasti začíná být 

patrná exprese Shh (Dassule a McMahon, 1998). Na ED 13 dosahuje stádia pupenu a postupně 

začíná růst a vytváří „cervical loops“. V tomto stádiu je též patrná apoptóza v mezenchymových 

buňkách (Kieffer et al., 1999). Sklovinný uzel řezáku se oproti moláru liší uspořádáním epitelových 

buněk a apoptóza, tak typická pro sklovinný uzel moláru, je v řezáku velmi krátkodobá (Kieffer et 

al., 1999). V čelisti nejhlouběji uložená (apikální) oblast epitelu řezáku zůstává zachována po celý 

život, a stává se místem, kde je udržována nika kmenových buněk zajišťující trvalou obnovu (Smith 

a Warshawsky, 1975; Harada et al., 1999; Gronthos et al., 2002; Klein et al., 2008). Evoluční původ 

myšího řezáku není znám, avšak během raného vývoje řezáku horní čelisti je možné pozorovat 

vícenásobné pučení epitelu směrem do mezenchymu. Protože toto pučení epitelu je velmi podobné 

zubním plakodám primitivních jednoduchých zubů, byla formulována hypotéza, že hlodavčí řezák 

během  evoluce  vznikl  spojením  drobných  zubních  primordií,  která  korespondují  s řezáky 

primitivních  savců  (Peterkova  et  al.,  1993,  1995,  2002).  Podobný  mechanismus  spojení 

primitivních plakod byl pozorován i  u spodního řezáku (Peterkova et  al.,  2002). Právě poznání 

raných  kroků  vývoje  je  zásadní  pro  pochopení  regulace  organogeneze  a  mechanismu  vzniku 

anomálií u geneticky pozměněných myší. 
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1.6 Zub jako sériový homologický orgán v rámci dentice

O regulaci vývoje jednotlivých zubů máme tedy již mnoho poznatků tykajících se vzájemné 

regulační sítě na molekulární úrovni. Avšak o regulaci vývoje dentice jako sériově uspořádaném 

systému složeném z opakujících se vzájemně homologní elementů – zubů, jsou zatím naše znalosti 

jen velmi útržkovité. Pro vznik periodiodicky se opakujicích elementů byl navržen model založený 

na  diferencialní  distribuci  aktivátoru  a  inhibitoru  –  takzvaný  reakčně-difuzní  model.  U 

ektodermových  derivátu  byl  studován  na  iniciaci  vývoje  peří  (Noramly  a  Morgan  1998)  a  je 

pravděpodobné, že podobný mechanismus bude platit  i  pro vývoj chlupů u savců (Chuong and 

Noven, 1999; Chuong et al., 2000). V případě zubů může být situace složitější, protože k iniciaci 

zubů dochází v zubních řadách a směr iniciace zubů v tvářovém segmentu čelisti  je orientován 

předozadním směrem (Stock et al, 1997; Jernval and Thesleff, 2000; Peterkova et al, 2000). Situaci 

u  savců ještě  navíc  komplikuje  heterodoncie  –  přítomnost  různých  typů  zubů.  V myší  funkční 

dentici  jsou  přítomny  pouze  mnohohrbolkové  stoličky  v tvářové  oblasti,  a  jejich  vzájemné 

ovlivňování  během vývoje  vede  k rozdílům v počátku  vývoje  a  velikosti  jednotlivých  stoliček. 

První objevující se primordium M1 má inhibiční vliv na vývoj následujícího primordia M2. Při 

zmenšení nebo chybění  primordia M1, je vývoj M2 akcelerován a velikost zvětšená (Sofaer, 1969; 

Osborn, 1978; Reif, 1982; Kavangh et al., 2007), (obrázek 9).  

Obrázek 9.  (A) Postupný vývoj prvního M1 a druhého moláru M2. Prodloužení dentální laminy 
zadním  směrem  (černý  trojúhelník)  dává  vzniknout  M2  na  ED  16.  M3  se  začíná  tvořit  (bílý 
trojúhelník)  vzadu  od  M2  cca  o  čtyři  in  vivo dni  později.  (B)  Experiment  ukazující  možnost 
vzájemného ovlivnění  zubních primordií:  v podmínkách  in  vivo se  na ED 16 začíná objevovat 
primární sklovinný uzel M2, zatímco při kultivaci in vitro je iniciace M2 zpožděná. Autoři navrhují, 
že  toto  může  být  zapříčiněno  sníženým  vlivem  mezenchymových  aktivačních  signálů  (modré 
šipky), zatímco inhibiční vliv M1 primordia je nezměněn. Tuto hypotézu ověřili tím, že oddělili 
oblast dentální laminy davající vzniknout M2 od M1, a v tu chvíli byla patrná  iniciace signálního 
centra v amputované oblasti shodně jako v případě in vivo. Měřítko: 0,5 mm. (Převzato z Kavangh   
et al., Nature, 2007)
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Z teoretické  roviny je  evidentní,  že  molekulární  signalizace  během vývoje  dentice  není 

vztažena  pouze  k  autonomnímu  vývoji  zubů  samotných,  ale  současně  definuje  také  pozici 

jednotlivých zubních elementů a mezery mezi nimi v zubní řadě.

Ve  srovnání  se  strukturálně  složitými  stoličkovými  zuby  se  nabízejí  snazší  modely  pro 

studium  sériového  uspořádání  opakujících  se  struktur,  např.  morfologicky  i  experimentálně 

jednodušší sériový orgánový systém v orofaciální oblasti –  patrové lišty savců nebo homodontní 

dentice plazů. Patrové lišty (rugy) jsou sériově se opakující vroubky na tvrdém patře. Morfologicky 

bylo prokázáno, že patrové lišty a dentální lamina mají  spolu s předsíní ústní (vestibulum oris) 

společný  vývojový  původ  (obrázek  10)  (v  široké  oblasti  ztluštělého  epitelu  na  orální  straně 

embryonální maxily), a tudíž i následný mechanismus sériové iniciace zakládání zubních primordií 

a patrových lišt může být velmi blízký (Peterkova et al., 1985). 

Obrázek  10. Schematické  nákresy  epitelové  odontogenní  zóny  (OEZ)  z  frontálních 
histologických řezů myší embryonální maxilou na stádiu ED11,5, ED12,0, ED12,5 a ED 13,0. 
Široká  bílá  šipka  ukazuje  okraj  ještě  nehorizontalizované  patrové  ploténky,  Úzká  černá  šipka 
naznačuje působení kondenzovaného mezenchymu a vznik zářezu v OEZ oddělujícího zubní lištu 
(dentální  laminu  -  DL)  od  vznikající  patrové  lišty  (rugy);  bílá  šipka  naznačuje  působení 
kondenzovaného mezenchymu a vznik  zářezu  v OEZ oddělujícího  DL od vznikajícího  základu 
vestibulární  lišty (vestibulární laminy - VL), z níž vzniká předsíň ústní. (Převzato z Peterkova et 
al., J Craniofac Genet Dev Biol., 1985.)
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Obrázek 11: Schematické zobrazení stádií postupného vývoje patrové lišty. Nejprve je patrné 
ztluštění epitelu  a kondenzace přilehlého mezenchymu (I), následuje evaginace epitelu (II), větší 
kondenzace  buněk  mezenchymu  a  vznik  jejich  specifické  orientace  (III),  to  dále  vede  k 
výraznějšímu  vyklenutí  celé  epitelové  vrstvy  (IV)  a  vzniku  diferencované  patrové  lišty  (V). 
(Převzato z Peterkova et al., J Craniofac Genet Dev Biol. 1987.) 

Pozdější  vývoj  patrových  lišt  je  již  odlišný  a  výrazně  jednodušší  nežli  u  zubů,  avšak 

mechanismus a regulace vzniku postupného zakládání patrových  lišt mohou být podobné jako u 

vyvíjejících se zubních základů  (obrázek 11).  U patrových lišt dochází mimo jiné také k expresi 

Shh  ve velmi podobném vzoru jako u řady ektodermálních derivátů,  včetně zubů (Rice et  al., 

2006),  (obrázek 28 C, D).  I na úrovni exprese řady dalších genů signálních proteinů je evidentní 

podobnost se zubními základy i dalšími ektodermovými deriváty. Během vývoje patra dochází k 

expresi  řady  genů  z  Fgf  rodiny,  které  vykazují  časoprostorově  regulovanou  expresi,  a  to  v 

mezenychymu i epitelu. Analogicky se signálním centrem zubního základu nedochází k expresi Fgf 

receptorů na vrcholu rugy a buňky v tomto místě také neproliferují (Porntaweetus et al., 2010).   

Vzhledem  k  jednoduché  struktuře  jednotlivých  zubů  i  jejich  rozložení  v  čelisti  je 

časoprostorové uspořádání, ve kterém dochází k zakládání zubů u plazů – např. krokodýlů, velmi 

zajímavým modelem pro studium sériové iniciace organogeneze (Westergaard a Ferguson, 1990), 

(obrázek 12).

Obrázek 12: Jednoduché uspořádání dentice plazů, v tomto případě krokodýla amerického 
(Crocodylus  acutus). Je  patrný  pravidelně  se  opakující  motiv  jednohrbolkových  zubů.  Vznik 
pravidelných rozestupů od jednoduchých zubů, může posloužit jako modelový systém k objasnění 
vzájemné regulace pozice i složitějších zubů u savců. 
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Avšak přes značnou jednoduchost krokodýlí dentice (obrázek 12) je princip zakládání zubů a 

vzájemná  regulace  zubních  pozic  neznámá.  Na  základě  morfologických  studií  u  krokodýla  a 

aligátora  bylo  stanoveno  několik  matematických  modelů  zakládání  zubů,  přesně  vyjadřujících 

pravidelnost  uspořádání  jednotlivých  zubů.  Pravidelnost  zakládání  zubů  plazů  byla  podpořena 

nálezy  publikovanými  Osbornem  (1998),  který  dává  vznik  jednotlivých  zubů  do  kontextu  s 

předozadním růstem celé čelisti a tím zvětšováním rozestupů již založených zubů.  Každý nově 

vzniklý zub je obklopen inhibiční zónou o šířce 250  µm, tato zóna se postupně během vývoje 

zužuje až dosáhne šířky 170  µm. Pokud se od sebe zuby vzdálí na větší vzdálenost, než je šířka 

jejich  inhibiční  zóny,  dochází  k  indukci  vzniku  nového  zubního  primordia.  Avšak  během 

embryonálního vývoje je zhruba 20 zubních základů resorbováno, část dalších je pouze přechodná, 

a  jen  část  iniciovaných  zubních  primordií  dává  vzniknout  funkčním  prořezaným  zubům 

(Westergaard  a  Ferguson,  1990).  Data  podpořená  embryonálním  vývojem  jsou  v  rozporu  s 

matematicko-mechanistickými  modely  vycházejícími  z  perfektní  pravidelnosti  funkční  dentice 

(Osborn 1978, 1998). Pouze s využitím molekulárních technik bude v budoucnu možné rozkrýt 

mechanismy   regulace  vývoje  dentice  s jednoduchým sériovým uspořádáním zubů  například  u 

krokodýlů,  což  pomůže  objasnit  i   základní  mechanismy regulace  pozice  jednotlivých zubních 

primordií u savců. 

Avšak pro studium vývoje  na molekulární  úrovni  je  nezbytná  dostatečně přesná metoda 

rozlišení vývojových stádií, která je u krokodýlů jako u živočichů s inkubační dobou závislou na 

vnějších podmínkách výrazně složitější než u experimentálních savců. 

Rudimentární zubní primordia jako součást odontogeneze u myši

U primitivních placentálních savců je původní zubní vzorec tři řezáky, jeden špičák, čtyři 

premoláry a tři moláry, (obrázek13). 

Obrázek 13. Ilustrační  fotografie  horní  čelisti  krtka evropského (Talpa europea),  zástupce 
hmyzožravců  s  plně  zachovanou  primitivní  denticí  složenou  ze  tří  řezáků  (I1,I2,  I3),  jednoho 
špičáku (C), čtyř premolárů (P1,P2,P3,P4) a tří molárů (M1,M2,M3).
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Během evoluce byl tento základní zubní vzorec v důsledku potravní specializace značně 

modifikován. Dentice hlodavců je již velmi odvozená, je tvořena pouze jedním trvale dorůstajícím 

řezákem (hlodákem) a třemi stoličkami v každém zubním kvadrantu. Na místě chybějících zubů 

mezi řezáky a stoličkami se nachází bezzubá oblast nazývaná diastema.  

Během  embryonálního  vývoje  myši  je  však  možné  pozorovat  zakládání  rudimentárních 

zubních  primordií  jak  v oblasti  řezáku,  tak  i  v diastemě  (obrázek  14),  jak  popsaly  dřívější 

morfologické deskriptivní studie (Peterkova et al., 1993, 1995, 1996, 2002; Lesot et al., 1998; Viriot 

et al, 2000). Nejméně vyvinutá jsou malá primordia morfologicky podobná plakodám zubů u plazů, 

která  se  přechodně  vyskytují  v oblasti  horního  řezáku  a  v přední  části  diastemy  maxily.  Tyto 

plakody by mohly hypoteticky odpovídat rudimentárním primordiím jednoduchých zubů předků 

dnešních savců (Peterkova et al.,  2000). Během dalšího ontogenetického vývoje jsou v řezákové 

oblasti  integrována tak,  že společně vytvářejí  myší hlodák (Peterkova et  al.,  1993, 1995),  nebo 

v přední  části  diastemy  maxily  zcela  potlačena  a  odstraněna  programovanou  buněčnou  smrtí 

(Turečková et al., 1996). V zadní části diastemy maxily i mandibuly jsou však patrné rudimentární 

zubní základy, které dospěly do  pokročilejšího stupně vývoje – zubního pupenu, přestože i jejich 

vývoj je zastaven za účasti apoptózy v zubním epitelu.  R1 a R2 v případě maxily a MS a R2 v 

mandibule jsou patrně pozůstatkem premolárů redukovaných až později během evoluce hlodavců 

(Peterkova et al., 2000; Viriot et al., 2002). Následně je vývoj i těchto rudimentů zastaven a jsou 

přemodelovány v epitelové lišty navazující na přední část  prvního moláru. Pouze R2 ve spodní 

čelisti  je  dle  morfologických  studií  inkorporován  do přední  části   M1 a  podílí  se  na  předním 

prodloužení M1 (Peterkova et al., 2000; Viriot et al., 2000, 2002). 

V kontrastu s  těmito zjištěními řada literárních údajů,  tedy i  výše citované molekulárně 

biologické studie vývoje zubu, vycházejí z obecně přijímaného předpokladu, že v počátečním stádiu 

odontogeneze (ED 11-14) se u myši vyvíjí  pouze budoucí funkční řezák a první stolička,  které 

postupně  procházejí  stádiem  epitelového  ztluštění/lišty,  pupenu  a  pohárku,  (obrázek  4). Takto 

popisovaná  tři  stádia  vývoje  M1  (obrázek  5A,  15A) jsou  ve  skutečnosti  tři  samostatná  zubní 

primordia, která se objevují postupně v řadě za sebou v horní i dolní čelisti: diastemový pupen MS, 

druhý diastemový pupen  R2  a  nakonec až primordium prvního moláru M1, (obrázek 15B, C). 

Protože vznik nového primordia více vzadu je vždy provázen regresí  dřívějšího rudimentárního 

primordia více vpředu,  v tvářové oblasti čelisti je vždy jasně detekovatelný jen jeden prosperující 

zubní  zárodek  (Peterkova et  al.,  2000,  2002).  To je  zřejmě příčinou,  proč  na  časných stádiích 

(ED12-13) je tento jediný výrazný zubní zárodek v literatuře automaticky považován za M1, ačkoli 

se jedná o jeden z velkých diastemových pupenů (Obrázek 15B).
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Obrázek  14. Zubní  vzorec  dospělé  myši  v  porovnání  se  zubními  primordii  během 
embryonálního vývoje. (A) Nákres lebky dospělé myši. V každé polovině horního nebo dolního 
zubního oblouku je  přítomen pouze  jeden řezák a  tři  stoličky.  (B)  Ve srovnání  s redukovaným 
zubním vzorcem dospělé  myši  nacházíme u myších  embryí  rudimentární   zubní  primordia.  Na 
časných  stádiích  v  oblasti  přední  diastemy  (světle  modrá)   horní  čelisti  se  objevují  malá 
rudimentární primordia (D1 – D5), která s postupným vývojem bezezbytku mizí. V dolní čelisti je 
na odpovídajícím místě pouze epitelové ztluštění (čárkovaná čára). V zadní části diastemy (tmavě 
modrá) se postupně objevují dvě velká zubní primordia: na ED 12 dosahuje vývojového vrcholu 
první  (přední)  velký  diastemový pupen nazvaný R1 v maxile  a  MS v mandibule.  Vývoj  tohoto 
rudimentu se velmi brzy brzdí a objevuje se apoptóza v jeho epitelu. Vzadu od R1 nebo MS se na 
embryonálním dni 13 objevuje další a ještě výraznější epitelový pupen nazývaný R2 v horní i dolní 
čelisti. Nicméně i jeho vývoj se zastavuje a v R2 se začíná výrazně objevovat apopotóza (Peterkova 
et al., 1996, 1998, 2000, 2003; Viriot et al., 2000). S postupem embryonálního vývoje se vzadu od 
R2  začíná  konečně  diferencovat  M1.  Pupen  M1  přechází  do  stádia  pohárku,který  dá  později 
vzniknout prvnímu funkčnímu zubu v tvářové oblasti – prvnímu moláru M1. Pupeny R1, MS, a 
R2 horní  čelisti  se  během  dalšího  vývoje  přemění  v  epitelové  lišty  vybíhající  dopředu  ze 
sklovinných orgánů horního i dolního M1 (Peterkova et al., 1996, 2000), zatímco R2 v dolní čelisti 
se inkorporuje do přední části pohárku M1 (Peterkova et al., 2000; Viriot et al, 2000). Epitelové 
lišty jsou později rovněž částečně inkorporovány do rozpínajícího se zubního zvonku M1 (Lesot et 
al., 1996; Peterkova et al., 2005). (Převzato z Peterkova et al., J Exp Zool B Mol Dev Evol., 2009.) 

Proto také všeobecně přijímaný model vychází z předpokladu, že k signálním událostem 

dochází  po  celé  počáteční  období  stále  na  stejném místě  odpovídajícím pozici  prvního moláru 

(Obrázek  4,  15A).   Vzhledem k  obecně  přijímané  záměně  rudimentárních  zubních  základů  za 

primordium prvního moláru nebyla doposud provedena žádná studie zaměřená na časoprostorovou 

dynamiku genových expresí v kontextu vývoje rudimentárních základů.

Přestože je myš se svou vysoce  specializovanou a redukovanou denticí na první pohled 

nevhodný živočišný druh pro studium dentice jako celku, ve skutečnosti nám zde evoluce poskytla 

velice  zajímavý  model  odontogeneze.  Vyvíjejí  se  zde  vedle  sebe  primordia  rudimentárních  i 

funkčních zubů. Vývoj rudimentárních zubních základů se zastavuje na různých stupních vývoje. 

Díky tomuto ojedinělému modelu tedy můžeme sledovat,  jaké  morfogenetické  procesy a  jejich 

regulační mechanizmy jsou nezbytné pro úspěšný vývoj zubních základů, které dají vznik funkčním 

zubům,  a naopak jaké okolnosti vedou k zastavení (potlačení) zubního vývoje. 
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Obrázek 15. Schematické znázornění vývoje zubních primordií v tvářové oblasti na základě 
dřívějších morfologických dat.  (A) Obecně přijímaná představa, že dochází k postupnému růstu 
pupene M1 v jednom místě. (B) Sériový vývoj tří zubních primordií, která jsou v daném období 
nejvýraznější  strukturou  v myší  embryonální  mandibule:  rudiment  MS  (žlutě)  na  ED  12,5; 
rudiment R2 (červeně) na ED 13,5; R2 (červeně) a budoucí funkční M1 (modře) na ED14,5. Až 
posledně  jmenovaná  struktura  je  základem prvního  funkčního  zubu,  který  do  sebe  inkorporuje 
zbytek rudimentu R2 (šedě). (C) Prostorové uspořádání jednotlivých primordií v rámci celé čelisti. 
(Upraveno podle Peterkova et al., Connect Tissue Res., 2002.)

Přestože je myš se svou vysoce  specializovanou a redukovanou denticí na první pohled 

nevhodný živočišný druh pro studium dentice jako celku, ve skutečnosti nám zde evoluce poskytla 

velice  zajímavý  model  odontogeneze.  Vyvíjejí  se  zde  vedle  sebe  primordia  rudimentárních  i 

funkčních zubů. Vývoj rudimentárních zubních základů se zastavuje na různých stupních vývoje. 

Díky tomuto ojedinělému modelu tedy můžeme sledovat,  jaké  morfogenetické  procesy a  jejich 

regulační mechanizmy jsou nezbytné pro úspěšný vývoj zubních základů, které dají vznik funkčním 

zubům,  a naopak jaké okolnosti vedou k zastavení (potlačení) zubního vývoje. 

1.7 Rudimentární primordia reflektují evoluci hlodavců

Z  paleontologického  záznamu  evoluce  hlodavců  je  patrná  postupná  redukce  zubů  v 

premolárové oblasti  (Hershkovitz 1967, Lucket 1985, Ziegler  1971) .  Někteří  recentní hlodavci 

(např .veverky) mají v horní čelisti ještě jeden až dva a v dolní čelisti žádný nebo pouze jeden 

premolár.  U odvozených skupin,  jako například u myšovitých  (murinae),   jsou již  ve funkční 

dentici redukovány premoláry všechny.  I přes značný časový interval, kdy k redukci premolárů u 

myšovitých  došlo,  je  však  stále  možné  sledovat  morfologické  známky  zubního  vývoje 

v předmolárové oblasti (Peterkova et al., 1983, 1995, 1996, 2000; Lesot et al., 1998; Viriot et al., 
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2000)

Interpretace těchto morfologicky nápadných struktur a jejich vztah k vývoji funkční dentice 

byla doposud ostatními autory opomíjena. Na základě morfologických studií je zřejmé, že se jedná 

o rudimentární zubní primordia, nejspíše evolučně potlačených premolárů, (obrázek 16), (Peterkova 

et al., 2000). 

Avšak  všeobecně  akceptovaná  molekulární  data,  založená  převážně  na  detekci  genové 

exprese pomocí hybridizace in situ, byla interpretována  výhradně jako důkaz vývoje pouze těch 

primordií,  která  dávají  vzniknout  řezákům  a  molárům  jako  jediným  funkčním  zubům  v  myší 

dentici.  Existence rudimentárních zubních primordií v diastemě tedy nebyla brána v úvahu.  

Obrázek 16: Srovnání zubních vzorců horní a dolní čelisti. (A) Výchozí zubní vzorec recentních 
savců. Tři řezáky (I1–I3), jeden špičák (C), čtyři premoláry (P1–P4), a tři moláry (M1–M3). (B) 
Funkční dentice dospělé myši. (C) Vzorec zubních primordií u myšího embrya: řezák v horní čelisti 
se  vyvíjí  splynutím šesti  malých  zubních  plakod,  řezák ve  spodní  čelisti  vzniká  ze  tří  malých 
zubních plakod. Malé zubní plakody v tvářové oblasti horní čelisti (D1–D5) jsou jen přechodné a 
během dalšího vývoje bezezbytku mizí. Na odpovídajícím místě mandibuly je patrné jen přechodné 
epitelové ztluštění (čárkovaně). Vzadu vznikají dva větší diastemové pupeny v horní čelisti (R1 a 
R2) i na spodní čelisti (MS a R2). Integrace několika primordií - konkrescence (v oblasti hlodáku a 
první  stoličky  na  spodní  čelisti)  do  jednoho  zubního  základu  je  vyznačena  čárkovaně.   (D) 
Maximální  počet  zubů  u  recentních  hlodavců:  dva  horní  premoláry  (P3,  P4)  a  jeden  spodní 
premolár (P4), tento zubní vzor mají například stále někteří zástupci veverek. (E) Zubní vzorec u 
nejstaršího známého placentálního savce Eomaia scansoria (Ji et al., 2002). (Převzato z Peterkova 
et al., 2006.)
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1.8 Vznik nadpočetných zubů jako odpověď na změnu signální aktivity

Existují  spontánně mutované myši  nebo pomocí  metod genového inženýrství  připravené 

myší  kmeny  s  pozměněnou  funkcí  některých  signálních  drah,  u  kterých  dochází  k  formování 

nadpočetného zubu v tvářové oblasti před stoličkami. Takovýto nadpočetný zub byl hypoteticky 

interpretován jako atavistický premolár - výsledek revitalizace rudimentárního zubního primordia v 

diastemě vi obrázek 17.  A svým způsobem obrazně jako návrat v čase proti směru evoluce.

Obrázek 17: Znázornění hypotézy o původu nadpočetného zubu v tvářové oblasti u geneticky 
pozměněných myší. Schematicky znázorněné tvářové zuby: (A) Předpokládaný myší předek, (B) 
dentice dospělé WT myši, (C) embryonální zubní vzorec WT myši, (D) mutovaná Tabby myš s 
nadpočetným zubem (S). M1, M2 a M3 – první, druhá a třetí stolička. P4 - čtvrtý premolár, který 
byl  ještě  přítomný u myších  předků,  a  jeho rudimentární  primordium (PV).  Dle  této  hypotézy 
přední prodloužení u prvního moláru recentní myši (B) vzniká inkorporací zbytku P4, který byl 
přítomen u myších předků (A). Vývoj a inkorporace premolárového rudimentárního primordia (PV) 
jsou ještě patrné během embryonálního vývoje WT myší (C).  Autonomní vývoj rudimentárního 
primordia PV a jeho separace od M1 může být příčinou vzniku nadpočetného zubu u mutantních 
myší (D). Nadpočetný zub pak hypoteticky odpovídá znovuobjevení zaniklého premoláru a lze jej 
označit za atavismus (Peterkova et al., 1983; Peterkova et al., 2005). (Převzato z: Peterkova et al., 
Arch Oral Biol. 2005.)

Mutace vedoucí k vývoji nadpočetného zubu jsou součástí signálních drah zahrnující Eda, 

Fgf, Shh a Wnt signalizaci.  U myší, které mají zvýšenou expresi Ectodysplasinu v orálním epitelu,  

dochází k formování nadpočetného zubu v premolárové oblasti (Mustonen et al., 2002), (obrázek 

18). Velmi podobná je situace i u myšího kmene, který má v dentálním epitelu zvýšenou expresi 

Ectodysplasinového receptoru EDAR (Tucker et al., 2004).       

Formování  nadpočetných  zubů  před  prvním  molárem  (Gruneberg,  1965;  Sofaer,  1969; 

Kristenová et al., 2002; Peterkova et al., 2002), je přímo ovlivněno úrovní Eda signální aktivity v 

orálním epitelu (Kangas et al., 2004). Zvýšení Eda signalizace má za následek zvýšení exprese Shh i 

v oblasti rudimentárních zubních základů v diastemě a toto zvýšení hladiny Shh nad určitou hranici 
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má patrně za následek pokračování vývoje a formování nadpočetného zubu (Kangas et al., 2004). 

Tvorba nadpočetného zubu tak jistě souvisí  s navýšením Eda signalizace.  Zajímavé však je,  že 

heterozygotní myši, které mají nefunkční jednu Eda alelu, vykazují ve velmi malé frekvenci (1-3%) 

také formování nadpočetného zubu před prvním molárem (Gruneberg 1966; Peterkova et al., 2005), 

(obrázek 19).

Obrázek 18: Nadpočetný zub v tvářové oblasti. K formování nadpočetného zubu došlo v oblasti 
před první stoličkou u myši, kde pomocí genového inženýrství byla vložena alela Ectodysplasinu 
A1 za promotorem Keratinu 14, což umožnilo zvýšenou expresi Ectodysplasinu v dentálním epitelu 
a tím zvýšení aktivity Eda/Edar signální dráhy. Je patrné, že morfologie prvního moláru u K14-Eda-
A1 myši není příliš pozměněna. (Převzato z Mustonen et al., Dev.Biol., 2003.)

Mutace v komponentech Shh signální dráhy jsou další příčinou vzniku napočetného zubu - 

např.  odstranění  funkčního  genu  pro  protein  Polaris,  který  patří  do  rodiny   proteinů  pro 

intraflagelarní transport (IFT). IFT proteiny jsou nezbytné pro tvorbu primárních cilií na povrchu 

buněk a jsou také důležité pro jejich správné fungování. Porušení funkce cilií má za následek i 

narušení Hedgehog signální dráhy. U těchto mutovaných myší je patrná zvýšená koncentrace Shh v 

mezenchymu  v  místě  budoucí  diastemy,  která  patrně  stimuluje  rudimentární  zubní  základy  k 

pokračování vývoje a formování nadpočetného zubu. Kondiciovanou mutací genu Polaris pomocí 

Wnt1-cre v ektomezenchymových buňkách bylo potvrzeno,  že formování  nadpočetného zubu v 

oblasti diastemy opravdu souvisí se zvýšením koncentrace Shh v mezenchymových buňkách, a tím 

snad i se zvýšením celkové Shh signální aktivity v oblasti. Podobně i u mutace genu Gas1, který je 

inhibitorem Hh dráhy, dochází k formování nadpočetného zubu (obrázek 20). U WT myší je Gas1 

exprimován v  mezenchymu v oblasti diastemy, čímž by mohl bránit vývoji premolárů (Ohazama et 

al., 2009.) 
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Obrázek 19. Výskyt nadpočetného zubu před moláry u Tabby heterozygotních myší a jeho 
onto-fylogenetická  interpretace. (A)  Dolní  čelist  Tabby  heterozygotní  myši.  Přítomnost 
nadpočetného zubu je provázena redukcí přední části M1 - anterokonidu. Zubní fenotyp se nemusí 
projevit na obou polovinách spodní čelisti, ale může být pouze jednostranný. (B) Srovnání zubního 
vzorce v dolní čelisti u hlodavců s neredukovaným premolárem (který měli i předci myšovitých) s 
embryonálním  zubním  vzorcem  u  myši.  P  -   poslední  premolár,  D  -  diastema.  Čárkovaně  - 
epitelové ztluštění v místě budoucí diastemy, tečkovaně -  později se vyvíjející zubní primordia 
zadních molárů,  černě -  výskyt  apoptózy.   V oblasti  řezáku je  naznačeno,  že splynutí  několika 
zubních plakod předchází vzniku řezákového primordia. (Převzato z Peterkova et al.,  Arch Oral 
Biol., 2005.) 

Role inhibitorů signálních drah byla dokumentována u Fgf signalizace. V případě odstranění 

funkční alely pro Spry2 nebo Spry4 dochází také k formování nadpočetného zubu v premolárové 

oblasti diastemy. Narozdíl od mutací v Fgf nebo Shh dráze, vedou některé mutace ve Wnt dráze k 

mnohonásobné iniciaci vývoje zubních primordií.  Zvýšením aktivity kanonické Wnt signalizace 

pomocí  mutované  alely  stabilizovaného Beta-cateninu   dochází  k  intenzivnímu pučení  zubních 

základů z orálního epitelu, tedy mimo oblasti fyziologické odontogeneze u WT myši (Liu et al., 

2008).  Zubní primordia mutantní myši obsahující alelu stabilizovaného Beta-cateninu jsou schopné 

produkovat pučením další generace zubů pokud jsou kultivovány in vitro (Jarvinen et al., 2006). 

Transkripční faktor  Lef1 je  přímou součástí  transkripční odpovědi  kanonické Wnt dráhy a jeho 

zvýšená exprese v orálním epitelu také vede k vícenásobným invaginacím orálního epitelu včetně 

oblasti rudimentárních zubních základů v diastemě (Zhou et al., 1995). 

Vznik nadpočetného zubu není vázán jen do oblasti před prvním molárem, ale za určitých 

okolností se mohou vytvořit i nadpočetné řezáky. Vznik nadpočetných řezáků byl zaznamenán u 

mutace Lrp4, což je inhibitor Wnt dráhy (obrázek 20). U této mutace tudíž dochází ke zvýšení 

aktivity Wnt dráhy v řezákovém primordiu (Ohazama et al., 2010). Také v případě deficience v 

genu pro Ectodin/Usag1/Sostcd1 se vyskytuje  nadpočetný řezák v  dolní  čelisti  (obrázek 20),  a 
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souvisí s vývojem rudimentárního náhradního řezáku (Munne et al., 2009), jehož existence u myši 

byla doložena v práci Woodwarda (1894). V  horní čelisti má mutace v Usag-1 za následek snížení 

apoptózy  v  mezenchymových  buňkách  a  tím  revitalizaci  mléčného  rudimetárního  řezákového 

primordia (Murashima-Suginami et al., 2007). 

Obrázek 20: Výskyt nadpočetných zubů u některých geneticky pozměněných myších kmenů. 
V horní řadě jsou zobrazeny řezáky u WT myši a nadpočetné dolní řezáky u Lrp4 a Ectodin -/- 
myši. Spodní řada zobrazuje microCT rekonstrukce zubů v tvářové oblasti horní čelisti u WT myši a 
Lrp4 -/- myši a v dolní čelisti u Gas1 -/- myši. M1-první molár; M2-druhý molár; M3-třetí molár; S-
nadpočetný zub. (Převzato z  Cobourne a Sharpe, Semin. Cell. Dev. Biol., 2010.) 

1.9 Přirozená a patologická obnova dentice 

Během evolučního vývoje dentice savců došlo k redukci průběžného obnovování zubů s 

neomezeným počtem zubních generací (tzv. polyfyodontie), které je stále přítomné u řady nižších 

obratlovců, avšak u žádných savců. Tento typ dentice mají například krokodýli, kteří jsou schopni 

poškozené nebo ztracené zuby prakticky kontinuálně nahrazovat. U člověka, který má stejně jako 

ostatní  primáti  zachovány  pouze  dvě  generace  zubů  (difyodontie),  a  to  ještě  pouze  u 

předmolárových zubů, je již obnova trvalých zubů úplně potlačena.  U myši, jako zástupce z řádu 

hlodavců, došlo k výrazné funkční i morfologické specializaci dentice a k redukci zubních generací 

pouze  na  jednu  (monofyodontie).  Přizpůsobením  k  získávání  značně  rigidní  a  těžko  dostupné 

potravy došlo u hlodavců a zajícovců k velmi výrazným změnám řezáků na stále dorůstající zuby, 

tzv. hlodáky.  Problém s předčasným opotřebením zubů byl vyřešen kontinuálním růstem řezáků z 

populace kmenových buněk (Smith and Warshawsky, 1975). Z těchto důvodů jsou jak krokodýlí 

dentice,  tak  stále  dorůstající  řezáky  hlodavců  velmi  důležitými  modely  pro  studium  možné 

regenerace zubů i u  člověka. Přestože za fyziologických podmínek nejsou savci včetně lidí schopni 
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nahradit  chybějící  zub  z  trvalé  generace  novým,  v  případech  některých  vzácných  vývojových 

poruch, například u kleidokranialní dysplazie, může dojít ke vzniku další zubní generace (obrázek 

21), což ukazuje, že potenciál k trvalé obnově stále existuje i u lidí.  

Obrázek 21: Mnohočetný výskyt nadpočetných zubů u člověka způsobený mutací v Runx2 
genu vedoucí ke kleidokraniální dysplázii. Nadpočetné zuby je na snímku označeny hvězdičkou.
(Převzato a upraveno z Cobourne a Sharpe, Semin. Cell. Dev. Biol., 2010.) 
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2. Shrnutí
Savčí zuby patří mezi ektodermové deriváty, na jejichž vývoji se aktivně podílí ektodermový 

epitel  ústní  dutiny  a  přiléhající  mezenchymová  tkáň  původem  z  buněk  neurální  lišty.  Řada 

signálních  molekul  zúčasněných  ve  vývoji  zubů  je  součástí  vývojových  programů  i  dalších 

ektodermových  derivátů,  proto  i  poznatky  získané  z  vývoje  zubů  mohou  být  aplikovatelné  i 

v případě dalších orgánů. 

Zubní základy včetně rudimentů sdílejí společný původ s patrovými lištami i předsíní dutiny 

ústní  během formování  odontogenní  oblasti.  Jedná se tedy o vývojově příbuzné systémy,  které 

mohou  obsahovat  velmi  podobné  programy  pro  regulaci  časného  vývoje.  Vznik  periodického 

uspořádání patrových lišt může sloužit jako paralelní model při studiu vzniku sériově uspořádaných 

elementů dentice.

Výchozí  placentární  savčí  dentice  je  tvořena  třemi  řezáky,  jedním  špičákem,  čtyřmi 

premoláry a třemi moláry (I3-C1-P4-M3). Toto uspořádání je stále zachováno například u některých 

hmyzožravců.  Se  specializací  dentice  docházelo  i  k  redukci  počtu  zubů  oproti  primitivnímu 

schématu. Některé zuby však nemizely beze zbytku - během embryonálního vývoje je stále částečně 

zachovaný vývojový program, který se, ve formě atavismů, může manifestovat i u lidí, například 

jako  nadpočetné  premoláry.  Přesto  je  během  studia  modelů  odontogeneze  u  recentních  druhů 

evoluční kontext přehlížen.  

U myši, jejíž zubní vývoj patří k nejvýznamnějším modelům pro studium odontogenese u 

savců,  je  odontogenní  signální  aktivita  spojována  výhradně  s  progresivním vývojem funkčních 

zubů,  (obrázek  22A,  F).   Avšak  dřívější  morfologické  studie  ukázaly,  že  u  myších  embryí  se 

přechodně vyvíjejí před moláry i rudimentární základy zubů potlačených během evoluce,  (obrázek 

22B, E). I když se samostatný vývoj rudimentárních primordií záhy zastavuje, na určitém stádiu 

jsou  tak  nápadná,  že  jejich  struktura  i  signální   aktivita  jsou  všeobecně,  ale  přitom  chybně 

přisuzovány základu funkčního prvního moláru, který se však vyvíjí později a více vzadu. Z těchto 

důvodů se zatím nevyskytla žádná studie s cílem identifikovat  rudimentární zubní primordia na 

molekulární  úrovni  a  odlišit,  která  ze  signálních  center  známých z časné  odontogeneze  u  myši 

náleží  rudimentárním,  a  která  budoucím  funkčním  zubům.  Neexistuje  rovněž  žádná  studie 

zaměřující  se  na   možnou signální  aktivitu  rudimentárního mléčného řezáku,  který  se  dočasně 

objevuje před řezákem funkčním. 
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Obrázek 22. Postupná redukce zubů v tvářové oblasti během evoluce hlodavců a její stopy 
během ontogeneze.  (A) Dentice dospělé myši je  značně redukovaná.  Každý kvadrant  obsahuje 
pouze jeden řezák (In) oddělený bezzubou oblastí – diastemou od tří molárů (M1, M2, M3).  (B-D) 
Evoluční pohled na uspořádání zubů v tvářové oblasti u společného předka hlodavců a zajícovců 
(D), kde jsou stále patrné dva premoláry ( P3 a P4), které byly postupně ztraceny v rámci evoluce 
linie myšovitých(B). (E, F) Dvě současné koncepce vývoje prvního moláru u myši. ( E)  Koncepce 
onto-fylogenetická, která  bere v potaz přetrvání rudimentárních primordií potlačených zubů a jejich 
abortivní vývoj u embryí laboratorní myši. Tato koncepce vychází z kombinace výsledků dřívějších 
deskriptivních morfologických studií a evolučních dat. Dva rudimentární premolárové pupeny (MS 
a R2) jsou první primordia, která se během vývoje zubů v tvářové oblasti postupně objevují před 
budoucími moláry.  Autonomní vývoj těchto primordií je zastaven apopotózou, a za normálních 
podmínek z nich žádné předmolárové zuby nevznikají. (F) Všeobecně přijímaný koncept zubního 
vývoje v tvářové oblasti. Jsou zcela ignorovány výsledky deskriptivních studií i evoluční aspekty a 
morfologenetické  i  molekulární  události  jsou  dávány  výhradně  do  kontextu  s  vývojem  pouze 
prvního moláru jako prvního funkčního zubu v tvářové oblasti.  Později se samozřejmě postupně 
vyvíjejí další moláry (M2, M3). (Převzato z Prochazka et al.,PNAS, 2010.)

Zuby  se  zakládají  jako  sériové  homology  a  je  pravděpodobné,  že  dochází  k  jejich 

vzájemnému ovlivnění během vývoje za účelem stanovení pozice jednotlivých zubních elementů v 

dentici.  Z tohoto  hlediska  lze  předpokládat,  že  by  i  rudimentární  zubní  primordia  mohla  mít 

částečně zachovanou signální aktivitu a mohla by plnit důležitou roli v embryonálním vývoji, aniž 

by později dala vzniknout funkčním zubům.

Identifikace  předpokládané  signální  aktivity  rudimentů  je  předpokladem  k  pochopení 

detailní  vývojové  dynamiky  dentice.   Porovnání  molekulární  regulace  vývoje  rudimentárních 

primordií  s  vývojem  primordií  funkčních  zubů   je  nezbytné  pro  správnou  interpretaci  dat  o 

molekulární  regulaci  morfogeneze  zubu a  pro  rozpoznání  úlohy jednotlivých signálních  drah  v 

řízení progresivního vývoje zubů i jejich zániku. Tyto znalosti budou využitelné a  mohou velmi 

přiblížit možnost vzniku biologických zubních náhrad a vypracování metod řízené regenerace nejen 

zubů, ale i dalších epitelových derivátů  u člověka.
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3. Cíle práce
 
I.  Na  jednoduchém  systému  sériově  se  opakujících  patrových  lišt  popsat  princip  vzniku 

prostorového  sériového  uspořádání  ektodermálních  orgánů  a  jejich  vzájemného  ovlivnění 
během počátečního vývoje.

II.  Reinterpretovat  klasický,  obecně  uznávaný  model  molekulární  regulace  zubního  vývoje 
z hlediska existence rudimentárních zubních primodií:

a)  Experimentálně  analyzovat  a  interpretovat  morfogenetickou  signální  aktivitu  v  tvářové 
oblasti myší  embryonální mandibuly v kontextu s rudimentárními zubními základy a ověřit 
platnost hypotézy, že rudimentární primordia mohou mít zachovanou vlastní morfogenetickou a 
signalizační aktivitu, která je obecně zaměňována s vývojem funkčního zubu. 

b) Ověřit platnost hypotézy, že nadpočetný zub v premolárové oblasti vzniká mechanismem 
revitalizace rudimentárních zubních základů.
 

III.  Analyzovat a interpretovat Shh expresi (marker časného zubního vývoje) v řezákové oblasti 
myší embryonální mandibuly a ověřit platnost hypotézy, že rudimentární zubní primordia jsou 
součástí vývoje také v řezákové oblasti.
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4. Materiál a metody
4.1 Laboratorní myši

ICR/CD1
Pro rutinní experimenty a odběry embryonálního materiálu na Wild Type (WT) myších byl použit 
CD1 myší kmen. Jedná se o trvalý WT outbrední kmen vyvinutý v institutu pro výzkum rakoviny 
(Institute for Cancer Research - Fox Chase Cancer Center) v roce 1948. Tento kmen je výhodný 
zejména díky vysoké produkci mláďat a rychlému růstu. Z toho důvodu byl také použit ke křížení s 
Shh EGFP-cre  kmenem, s  cílem zvýšit  počet  transgenních embryí  pro experimenty.  Myši  byly 
zakoupeny z Charles River (Germany).

Shh Egfp-cre 
Pro  detekci  exprese  Shh byl  použit  transgenní  kmen  nesoucí  fúzní  produkt  Shh  (zelený 
fluorescenční  protein a cre  rekombinázu),  který byl  pomocí  homologní  rekombinace vnesen do 
endogenního Shh lokusu (Harfe et al., 2004). Myši byly zakoupeny z Jackson Laboratory (Maine, 
USA).  Heterozygotní  konstituce  nevykazuje  žádné  odchylky  od  fenotypu  u  WT  jedinců  . 
Homozygotní konstituce je prenatálně letální a fenotypově se velmi podobá Shh -/-  (KO) myši 
(projevy kyklopismu až úplná absence hlavy).  
Pro  experimenty  byli  transgenní  samci  připouštěni  s  CD1  samicemi,  což  umožnilo  zvýšení 
produkce embryí. Pro udržování chovu bylo chovné schéma WT samec x transgenní samice.
Myši byly genotypovány metodou PCR podle následujícího protokolu:
Primery:
A: 5'-AAGTTCATCTGCACCACCG-3'
B: 5'-TCCTTGAAGAAGATGGTGCG-3'
C: 5'-CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT-3'
D: 5'-GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC-3'
PCR program: 
1.  94°C..........1,5 min 
2 . 94°C..........30 sec 
3.  60°C..........1 min 
4.  72°C..........1 min 
Kroky 2-4 opakovat 35x 
5. 72°C..........2 min
6. 4°C  ukončení reakce

Výsledek:
Obrázek 23. Vizualizace PCR produktů pomocí agarózové elektroforézy.
Transgenní úsek DNA se amplifikuje jako 173 páru bazí dlouhý úsek DNA, 
zatímco z WT DNA se amplifikuje úsek dlouhý 250 páru bazí. 
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Rosa26R EYFP
Pro detekci cre rekombinázy byl použit kmen, který nese gen pro žlutý fluorescenční protein EYFP 
(Enhanced Yellow Fluorescent Protein) vložený do  Gt(ROSA)26Sor lokusu. Exprese  EYFP  je 
blokována STOP sekvencí ohraničenou dvěma LoxP místy. Když dojde ke křížení s cre nesoucím 
kmenem dochází v buňkách obsahujících cre rekombinázu k vyštěpení STOP sekvence a EYFP 
exprese může být přímo pozorována. Myši byly zakoupeny z Jackson Laboratory (Maine, USA).
Pro udržování chovu je chovné schéma homozygotní samec x homozygotní samice.
Myši byly genotypovány metodou PCR podle následujícího protokolu:
Primery:
A:  5'-AAGACCGCGAAGAGTTTGTC-3' 
B:  5'-AAAGTCGCTCTGAGTTGTTAT-3'
C:  5'-GGAGCGGGAGAAATGGATATG-3'
PCR program: 
1. 94°C..........3 min
2. 94°C..........30 sec 
3. 58°C..........1 min 
4. 72°C..........1min 
Kroky 2-4 opakovat 35x 
5. 72°C..........2 min 
6. 4°C ukončení reakce

Spry2 -/- 
Transgenní myši u kterých se vyskytuje nadpočetný zub v premolárové oblasti. Byly připraveny tak, 
že do lokusu  Spry2  byla vložena sekvence neomycinové rezistence a tím byl  gen inaktivován. 
Myši poskytl Dr. Ophir Klein  z University of California San Francisco (UCSF). Schéma křížení 
pro chov i experiment bylo heterozygotní samec x heterozygotní samice. 
Myši byly genotypovány dle následujícího protokolu: 
Primery:
A: 5'-TTGAGAACATGCCTCGACC-3'
B: 5'-GCATGGCTATTCACAAAC-3'
C: 5'-TTGAGAACATGCCTCGACC-3'
PCR program:
1.  95°C..........10 min
2.  95°C..........40 sec
3.  50°C..........45 sec
4.  72°C..........1 min
Kroky 2-4 opakovat 35x 
5.  72°C..........5 min
6.  4°C  ukončení reakce
Výsledek:

Obrázek 24. Vizualizace PCR produktů pomocí agarózové elektroforézy.
Transgenní úsek DNA se amplifikuje jako 250 páru bazí dlouhý úsek DNA, 
zatímco z WT DNA se amplifikuje úsek dlouhý 350 páru bazí.
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Spry4 -/-
Transgenní  myši,  u  kterých  se  také  vyskytuje  nadpočetný  zub  v  premolárové  oblasti.  Byly 
připraveny tak, že do lokusu  Spry4 byla vložena sekvence neomycinové rezistence a tím byl gen 
inaktivován.  Myši  poskytl  Dr.  Ophir  Klein   z  University  of  California  San Francisco  (UCSF). 
Schéma pro chov i experiment bylo: homozygotní samec x homozygotní samice. 
Myši byly genotypovány dle následujícího protokolu: 
Primery:  
A: 5′-CAGGACTTGGGAGTGCTTCCTTAG-3′
B: 5′-CCTCCTAGTACCTTTTTGGGGAGAG-3′
C: 5′-TACAGCAGGAATGGCTACGGTG-3′
PCR Program: 
1.  95C..........10 min
2.  95C..........1 min
3.  57C..........45 sec
4.  72C..........45 sec
Kroky 2-4 opakovat 31x
5.  72C..........5 min
6.  4°C ukončení reakce
Výsledek:

Obrázek 25. Vizualizace PCR produktů pomocí agarózové elektroforézy.
Transgenní úsek DNA se amplifikuje jako 450 páru bazí dlouhý úsek DNA, 
zatímco z WT DNA se amplifikuje úsek dlouhý 300 páru bazí.
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Tabby (EdaTa-6J/J)
U Tabby kmene  myší  došlo  ke  spontánní  mutaci  v  lokusu  Eda genu.  Myši  byly  zakoupeny v 
Jackson Laboratory (Maine, USA). Gen je lokalizován na X chromosomu. Heterozygotní konstituce 
je přítomna pouze u samic a  projevuje se mourovatou (anglicky „tabby“) srstí. U homozygotní 
samice se může vyskytnout neplodnost. Hemizygotní samci jsou plodní. Schéma udržování chovu 
je heterozygotní samice x hemizygotní nebo WT samec. Pro experiment byly kříženy homozygotní 
samice s hemizygotními samci. DNA genotypování není nutné, protože jednotlivé konstituce mají 
výrazný fenotyp – především odlišnou srst  (mourovatá srst  u  heterozygotních samic,  řídká srst 
s lysinami za ušima u homozygotních samic a hemizygotních samců) (obrázek 26).

Obrázek 26. Zbarvení srsti  u Tabby kmene.  (A) Rezavá srst, 
lysinky  za  ušima  a  holý  ocas  jsou  typické  projevy  mutace 
Ectodysplasinu  u  myší.  (B)  Typická  mourovatá  srst  u 
heterozygotních jedinců. (C) WT zbarvení. 

TOPGAL (Tg(Fos-lacZ)34Efu) 
Jedná se o reportérový kmen kanonické Wnt signalizace, který v přítomnosti transkripčního faktoru 
Lef1/Tcf3  a aktivovaného Beta-cateninu exprimuje beta-galaktozidázu.  Galaktozidázová aktivita 
je  detekovatelná  chromogenní  reakcí  s  X-Gal  substrátem.  Pro  chov  i  experiment  je  schéma 
heterozygotní samec x WT samice. Myši byly genotypovány dle následujícího protokolu 
(prováděno spolupracujícím pracovištěm v Lyonu): 
Primery:
A: 5'-CGTGGCCTGATTCATTCC-3'
B: 5'-ATCCTCTGCATGGTCAGGTC-3'
C: 5'-CAAATGTTGCTTGTCTGGTG-3'
D: 5'-GTCAGTCGAGTGCACAGTTT-3'
PCR Program: 
1.  95°C..........3 min
2.  95°C..........20 sec
3.  64°C..........30 sec -0,5°C/cyklus
4.  72°C..........35 sec
Kroky 2-4 opakovat 12x
5.  95°C..........20 sec
6.  58°C..........30 sec
7.  72°C..........35 sec
Kroky 5-7 opakovat 25x
7.  72°C..........2 min
8.  4°C ukončení reakce
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4.2 Připouštění myší, získávání embryí a explantace tkání
Myši byly připouštěny přes noc a ráno byly odečítány vaginální zátky. Poledne po raním nálezu 
vaginální zátky odpovídalo embryonálnímu dni (ED) 0,5.  
Myši byly usmrceny cervikální dislokací.  Myší embrya byla odebírána ve stáří  12,3 – 14,5. Po 
vyjmutí dělohy se embrya osušila dotekem o suchou Petriho misku a každé bylo jednotlivě zváženo. 
(více viz níže).  Izolace embryí z dělohy a zárodečných obalů i mikropreparace  byly prováděny pod 
stereomikroskopem na chlazené podložce v místnosti sterilizované UV zářením. Embrya nesoucí 
transgenní  konstrukt  Shh-Cre-Egfp  byla  tříděna  pod  fluorescenčním  mikroskopem.  Transgenní 
embrya se vyznačovala zelenou fluorescencí v oblasti  ocásku a končetinového pupene (obrázek 
27). 

 Obrázek 27. EGFP fluorescenční signál v oblasti ocásku (černá šipka) a  
 končetinového pupene (bílá šipka) u  Shh-Cre-Egfp pozitivní myši.

 
 

Pro histologické zpracování jsme odebírali embrya stejným způsobem pod stereomikroskopem a 
oddělené hlavy jsme fixovali v Boinově nebo Boin-Hollandově fixačním roztoku. Pro zpracování 
na whole mount in situ hybridizaci jsme minimalizovali objem tkáně (preparace pouze horní nebo 
dolní čelisti) a fixovali v paraformaldehydu (PFA). Pro analýzu embryí Sprouty -/- myší poskytl již 
fixovaná embrya Dr. Ophir Klein.

4.3 Určení stáří embryí
Velmi důležitý a ve vývojové biologii bohužel často přehlížený aspekt práce na embryích je značná 
variabilita ve stupni vývoje nejen mezi jednotlivými vrhy stejného stáří, ale i uvnitř téhož vrhu. Pro 
zjemnění  rozdílů  ve  vývojové  řadě  mezi  jednotlivými  vývojovými  stadii  byla  použita  metoda 
chronologického určení stádia  (v ED), které bylo upřesněno hmotností embrya (v miligramech). 
Hmotnost embrya se již dříve ukázala jako velmi dobrý indikátor stupně vývoje u zárodků určitého 
chronologického stádia s velmi dobrou korelací i k zubnímu vývoji a jako  metodicky jednoduchý 
nástroj, který umožňuje homogenizovat embrya v experimentální skupině nebo uspořádat embrya 
do řady dle pokročilosti vývoje (Peterka et al., 2002). Proto každé embryo před experimentem bylo 
zváženo ihned po vyjmutí z dělohy a velmi jemném otření povrchové tekutiny. Od okamžiku, kdy 
bylo každé embryo zváženo, bylo zpracováváno individuálně.

4.4 Disociace zubního epitelu
Čelistní  oblouky  byly   vypreparovány  v  Hanksově  roztoku  (Sigma).  Pro  oddělení  epitelu  od 
zbývající tkáně byla použita Dispáza II (Roche) v koncentraci 10mg/ml při 37°C po dobu od 1 do 2 
hodin, podle velikosti vzorku. Epitelová vrstva byla opatrně odejmuta a fixována přes noc ve 4% 
PFA a následně použita pro další zpracování. (Prováděno spolupracujícím pracovištěm v Lyonu)  
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4.5 Whole mount In situ hybridizace (WISH)
Protokol dle (Nieto et al., 1996) byl mírně modifikován pro naše potřeby individuálního zpracování 
vzorků.
První den: odběr embryí

I. Odběr embryí, oplach v PBS s inhibitorem RNAáz DEPC (Sigma), disekce požadovaných 
tkání

II. Fixace přes noc ve  4% PFA 

Druhý den: prosvětlení tkání
1. oplach v PBS.......3x5 minut
2. methanol 25%..........5 minut
3. methanol 50%..........5 minut
4. methanol 75%..........5 minut
5. methanol 100% - možnost uskladnit v -20°C (několik měsíců)
6. methanol 75%..........5 minut
7. methanol 50%..........5 minut
8. methanol 25%..........5 minut
9. oplach v PBS.......2x5 minut
10. peroxid vodíku 6% v PBT..........1 hodina
11. oplach v PBS..........3x5 minut
12. inkubace s proteinázou K
 snížení otáček na  třepačce na 600 RPM
 naředění zásobního roztoku proteinázy K 1:2000 v PBS
 přizpůsobení času inkubace velikosti a stáří embryí (ED 13.5 = 7 minut)
13. zastavení reakce STOP roztokem..........5minut
14. oplach v PBS..........2x5minut
15. postfixace ve směsi 0,2% glutaraldehydu s 4% PFA přes noc při 4°C nebo 20 minut při  
      pokojové teplotě

Třetí den: Vlastní hybridizace
1. opláchnutí v PBS..........2x5 minut
2. HYB:PBS 1:1..........10 minut 
3. HYB..........10 minut
4. HYB..........2 hodiny při 70°C
5. přidání k předchozímu HYB (500µl) + 1µl RNA sondy  70°C 
6. inkubace přes noc
Čtvrtý den: Vazba anti-DIG protilátek
1. HYB..........5 minut při 70°C
2. SOL I..........5 minut při 70°C
3. SOL I..........3x30 minut při 70°C, při posledním promývání snížení teploty na 65°C

4. SOL II..........3x30 minut při 65°C (předehřáté roztoky) při posledním promývání snížení na 
           pokojovou teplotu
5. opláchnutí v MAB..........3x5 minut
6. blokovací roztok..........1,5 hodiny
7. odsátí blokovacího roztoku
8. inkubace v roztoku protilátky přes noc při 4°C
pátý den: vyvolání signálu
1. opláchnutí MAB levamisol..........3x5 minut  (MAB:Levamisol 100:1)
2. opláchnutí MAB levamisol..........5x60 minut
3. opláchnutí Tris-HCl pH 9,5..........3x10 minut (Tris-HCl:Levamisol 100:1)
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4. Inkubace s barvícím substrátem pro alkalickou fosfatázu BM purple (Roche), vizuální  
           kontrola intenzity barvení cca 12 až 48 hodin
5. postfixace ve směsi 0,2% glutaraldehydu s 4% PFA přes noc při 4°C nebo 20 minut při 
           pokojové teplotě

Příprava protilátky
1. 3mg homogenizovaných embryonálních tkání + 500µl MAB zahřátí 30 minut na 70°C
2. zchlazení na ledu (0°C)
3. přidání 5µl ovčího séra (Sigma),
4. 1ul anti DIG protilátky (Sigma)
5. preadsorbce minimálně 1h
6. centrifugace  při 4°C na maximální výkon centrifugy, pelet musí být řádně usazený, např.   
     10min  při 15000g 
7. spojení se 2ml blokovacího roztoku

Hybridizační roztoky
STOP roztok – k zastavení proteinázy K (10 ml)
1. 10 ml PBS
2. 0,1 g glycin  (Sigma)
3. 200 µl tween (Sigma)

HYB -  Hybridizační roztok (50ml)
1. 25ml formamid (Sigma)
2. 12,5ml SSC 20X
3. 3ml kyselina citronová (Sigma)
4. 200µl tween (Sigma)
5. 250µl 20% SDS
6. 250µl heparin (Sigma) 10mg/ml
7. 50µl kvasinkové tRNA (Sigma) 50mg/ml
8. doplnit objem 50ml redestilovanou vodou

SOL-I Poshybridizační vymývací roztok I (50ml)
1. 25ml formamid (Sigma)
2. 12,5ml SSC 20X
3. 3ml kyselina citronová (Sigma)
4. 2,5ml SDS 20%
5. doplnit objem 50ml redestilovanou vodou
SOL-II Poshybridizační vymývací roztok II (50ml)
1. 25ml formamid (Sigma)
2. 5ml SSC 20X
3. 1,2ml kyselina citronová (Sigma)
4. 0,5ml SDS 20%
5. doplnit objem 50ml redestilovanou vodou

Blokovací roztok (50ml)
1. 45ml MAB
2. 5ml  ovčí sérum (Sigma)
3. 500µl levamisol (Sigma)

MAB Pufr kyseliny jablečné (50 ml)
1. 5,8 g kyselina jablečná (Sigma)
2. 4,9 g NaCl (Sigma)
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3. 3 g NaOH (Sigma)
4. 2 ml tween (Sigma)
5. 50 ml redestilované vody

SSC Pufr (100 ml)
1. 17,5 g NaCl
2. 8,8 g citronan trisodný
3. 100 ml redestilované vody
4. vyvážit pH na 7,0 s HCl 

PBS (1l)
1. 8 g NaCl
2. 0,2 g KCl
3. 1,44 g Na2HPO4.12H2O
4. 0,24 g KH2PO4

RNA sondy
DIG RNA sonda pro Shh, Edar, Fgf4 a Bmp4 byly připraveny transkripcí  in vitro transkripčním 
kitem (Roche) z plazmidů již připravených: pro Shh (Echelard et al., 1993), Edar (Laurikkala et al., 
2001), Fgf4 (Jernvall  1994) a Bmp4 (Merlo et  al.,  2002).   Sonda pro p21 byla vytvořena PCR 
amplifikací  pomocí  těchto  primerů:  5'-AAAGTGTGCCGTTGTCTCT-3'  a 
5'-ACCAATCTGCGCTTTGGAGTGATA -3'; a následným zaklonováním v plazmidu Topo-pCRII 
(Invitrogen).

4.6 Detekce galaktosidásové aktivity 
Embryonální  tkáně byly fixovány v 4%  PFA v PBS při  4°C 15 minut.  Vzorky byly následně 
inkubovány  v  barvícím  roztoku  obsahujícím  chromogenní  substráty  pro  galaktosidásu  při 
37°C.Postup barvící reakce byl kontrolován vizuálně, doba barvení byla 24-48 hodin.
Barvící roztok (100ml PBS) obsahuje: 
1. 62,5 mg KCl
2. 20,3 mg MgCl2.6H20
3. 126,0 mg K4Fe(CN)6.3H2O
4. 98,7 mg K3Fe(CN)6

5. 800µl X-Gal (50mg/ml) v dimethylformamidu DMF (Sigma)

4.7 Řezy zamražené tkáně  
Hybridizované mandibuly  s  vyvolaným signálem pomocí  alkalické fosfatázy byly zality  v řadě 
roztoků se stoupající koncentrací sacharózy v PBS následujícím způsobem: 
1. 5% ….......30minut
2. 10%..........30 minut, 
3. 12,5%.......30 minut, 
4. 15%..........30minut
5. 20%..........30 minut
6. nechat ve směsi 20% sacharózy s O.C.T. 1:1 přes noc.
7. poté zamrazit izopentanem vymraženým na suchém ledu na -60°C

Zamražené vzorky byly krájeny na 10µm silné řezy na zmražovacím mikrotomu Mikron HM 560 
(Mikrom Walldorf, Germany). Řezy byly nasledně postfixovány v 4% PFA a dobarveny jádrovou 
červení “Nuclear fast red” (Fluka), dehydrovány a zamontovány v syntetické pryskyřici Neomount 
(Merck).
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4.8 Počítačové 3D rekonstrukce 
Kontury dentálního a přilehlého orálního epitelu byly získané překreslením z histologických řezů  s 
využitím  světelného  mikroskopu  s  kreslícím  zařízením   Leica  DMLB  (Wetzlar,  Germany)  při 
celkovém  zvětšení  320x.   K  digitalizaci  sériových  nákresů  byla  použita  digitální  kamera 
Hamamatsu  C2400  připojená  k  počítačovému  zobrazovacímu  systému.  Korelace  následných 
obrázků byla tvořena s použitím superpozice v  reálném čase.
 K vytvoření 3D rekontrukcí dentálního epitelu byl použit VG Studio Max 2.0 software (VG Studio 
Max, Heidelberg, Germany).

4.9 Časosběrná mikroskopie živých tkání
 Mandibuly z Shh-Egfp embryí z ED 12,7 (80-90mg) byly  kultivovány in vitro. Pro časosběrné 
snímaní  živých  tkání  byl  použit  invertovaný  fluorescenční  mikroskop  Leica  AF6000  (Wetzlar, 
Germany) vybavený průhlednou inkubační komůrkou spojenou s kontrolní jednotkou pro udržovaní 
CO2 atmosféry  (5  %),  konstantní  teploty  (37,5˚C)  a  jednotkou  na  zvyšování  relativní  vzdušné 
vlhkosti v cirkulující atmosféře. K zabránění evaporace z kultivačního média během dlouhodobých 
experimentů  byly  použity  krycí  folie  na  petriho  misky  (Leica,  Wetzlar,  Germany).  Řízení  a 
vyhodnocení experimentů jsem prováděl pomocí LeicaAF softwaru doplněného o modul snímaní z 
více kultivačních misek “well plate acquisition software module” (Leica, Wetzlar, Germany). 

4.10 Značení buněk DiI
Explantované oblouky dolní čelisti z myších embryí na stádiu ED12,7 nebo 13,3 byly kultivovány 
na polotekutém kultivačním médiu. Aby bylo možné sledovat osud Shh exprimující oblasti i po 
vyhasnutí  exprese,  pod fluorescenčním mikroskopem byla  viditelná  Shh-Egfp  expresní  doména 
označena pomocí mikroinjektoru (Narishige) s kapilární jehlou o průměru 5µm, jíž byl injikován 
značící  roztok  DiI  (Invitrogen).  Vzájemný  překryv  zelené  fluorescence  (Shh-Egfp)  a  červené 
fluorescence  (DiI)  byl  kontrolován  pro  ověření  přesnosti  značení.  Mikroinjektor  byl  součástí 
mikromanipulátoru (Narishige) spojeného s fluorescenční pracovní stanicí Leica AF6000 (Wetzlar, 
Německo). DiI bylo uchováváno v zásobním roztoku 0,25µg/µl DiI v 100% DMSO. Před použitím 
byl zásobní roztok zředěn 1:1 v 50% glycerolu. 

4.11 Tkáňové kultury in vitro
Explantáty  izolovaných zubních  základů nebo celé  poloviny čelistního  oblouku byly  získávány 
preparací ze spodní čelisti.  Po odstranění jazyka a vyříznutí Meckelovy chrupavky a následném 
minimalizování množství okolní tkáně obklopující zubní primordia byl explantát usazen na povrch 
kultivačního média v Petriho misce. Přibližná velikost explantátu na délku byla cca 800 µm a na 
šířku cca 300 – 400 µm. 
    Pro kultivace explantátů bylo použito polotekuté médium (Hu et. al., 2004). Složení média bylo 
následující:  médium DMEM:F12 1:1 (Gibco), 20% fetální hovězí sérum (Sigma), 1% l-glutaminu 
(Gibco),  0,2 mg/ml kyseliny askorbové (Sigma) a  1% gentamycin 50mg/ml (Gibco).  Vytvoření 
polotekutého  efektu  se  docílilo  přidáním  rozehřáté  agarózy  s nízkou  teplotou  tuhnutí   (37°C) 
(Sigma)  ve  finální  koncentraci  7mg/ml.  Médium bylo  připravováno vždy čerstvé  před  každým 
experimentem. 
    Pro experimenty založené na mikroinjekčním značení buněk musela být metodika kultivace 
mírně modifikována. Bylo nezbytné zajistit, aby byly explantáty pevně přichyceny do média a tím 
lépe přístupné pro vpich mikrokapilárou. První modifikací bylo zvýšení koncentrace agarózy na 
celkovou koncentraci  v médiu  na 1%.  Druhá důležitá  modifikace  bylo  ukládání  explantátů  do 
kultivačních misek. Vypreparované explantáty byly nejprve sbírány do kultivační misky s tekutou 
formou kultivačního média (bez přidání agarózy) v Petriho misce (Nunc) po  4 – 6 explantátech. 
Poté  jemným  odsátím  tekutého  média  a  jeho  nahrazením  kompletním  polotekutým  médiem 
zahřátým na 38°C došlo k přichycení explantátů během tuhnutí média. Teplota 38°C umožňovala 
udržovat kultivační médium tekuté a současně nebyla nebezpečná pro samotné explantáty.  V tomto 
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kroku  před  zatuhnutím  média  bylo  ještě  možné  pomocí  preparačních  jehel  upravit  pozice 
jednotlivých explantátů v kultivační misce.  Během několika minut  médium zatuhlo a kultivační 
misky byly přemístěny do inkubátoru.  Kultivační  podmínky v inkubátoru byly u obou způsobů 
kultivace shodné. Složení atmosféry v inkubátoru bylo 5% CO2, 20% O2, relativní vzdušná vlhkost 
96% a teplota 37,5 °C. 

4.12 Zhotovení tkáňových parafinových řezů
Pro rutinní hodnocení tkání byla využívána standardní histologická technika se zalitím do parafinu. 
Hlavy embryí byly fixovány v roztoku Boin-Holland minimálně 7 dní, vzorky po kultivaci alespoň 
přes  noc.  Po  fixaci  byly  odvodněny  ve  vzestupné  řadě  alkoholu  (70%,  80%  96%  a  100%). 
Odvodněné vzorky byly přes mezistupeň v toluenu vloženy na prosycení do parafínu. Nejprve byly 
vzorky vloženy do parafínu o teplotě tání 54°C, kde tkáň zůstala 2 x 1 hodinu, Poté byly vzorky 
vloženy do parafínu  o teplotě  tání  58°C.  Během zalévání  do parafínu  je  nezbytné,  aby teplota 
roztoku  parafinu,  ve  kterém  je  udržována  tkáň,  nepřesáhla  60°C,  jinak  dojde  k  nevratnému 
poškození  tkání.  V  posledním  parafínu  zůstávaly  vzorky  přes  noc.  Druhý  den  byly  vzorky 
orientovány a při pokojové teplotě zatuhly v parafinovém bločku. Správná předozadní orientace 
vzorku pro krájení byla nezbytná pro další hodnocení tkáně. Orientace vzorku byla provedena tak, 
aby rovina řezu byla co možná nejvíce kolmá k předozadní ose explantátu (čelisti) nebo střední 
rovnině hlavy. Parafinové bločky byly krájeny na rotačním mikrotomu na 7µm silné řezy. Řezy byly 
přichyceny  na  podložní  skla  potažená  roztokem  bílku  a  glycerinu  (1:1).  Řezy  se  po  podlití 
destilovanou vodou napínaly na vyhřívané plotýnce. Když byla tkáň dostatečně napnutá, mohla se 
jednotlivá skla přemístit do termostatu, kde při teplotě 37°C zaschla.  

4.13 Barvení tkáňových řezů

Alciánová modř-hematoxylin-eosin
Jako rutinní barvící technika bylo používáno barvení alciánová modř-hematoxylin-eosin. 
Řezy na podložních sklech byly odparafinovány v xylenu a sestupnou alkoholovou řadou převedeny 
do vody  a poté barveny komponenty pojivové tkáně v alciánové modři (Merck). Po krátkém praní 
pod  tekoucí  vodou  (za  účelem  odstranění   přebytečné  barvy)  násedovalo  barvení  jader  v 
hematoxylinu (BDH) a nakonec cytoplasmy v 0,1% roztoku eosinu (Sigma) v destilované vodě. Po 
oplachu a diferenciaci barvení v destilované vodě byly tkáňové řezy odvodněny v alkoholech  (96% 
a 100%), dále  přeneseny do xylenu a  následně překryty krycím sklíčkem připevněným umělou 
pryskyřicí Neomount (Merck).
Byly použity následující roztoky:

Alciánová Modř
1. 0,2 g alciánová modř (Merck)
2. 485 ml 70% ethanolu
3. 15 ml ledové kyseliny octové

Eosin
1. 0,5 g eosin (Lachema)
2. 500 ml destilované vody
3. 5 kapek ledové kyseliny octové

Hematoxylin
1. 1 g krystalický hematoxylin (BDH)
2. 0,2 g jodičnan draselný
3. 91,9 g síran draselno-hlinitý dodekahydrát
4. 50 g chloralhydrát
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5. 1 g kyselina citronová
6. 1000 ml destilované vody

Azokarmín-anilinová modř-oranž (Azan)
Barvení  Azanem bylo  používáno k barvení  řezů,  kde  bylo  možné  očekávat  produkci  dentinu  a 
skloviny. Metoda barvení azanem umožňuje specificky obarvit vyvíjející se zubní sklovinu jasně 
oranžovo-červeně zatímco dentin je zbarvený modře.  
Barvící postup je následující. Odparafinování řezů v xylenu a hydratace ve 100% a 96% ethanolu. 
Barvící  roztok  azokarmínu  zahřátý  na  50°C.  Opláchnutí  v ethanolu  s 0,1%  anilinu  a  dále 
diferenciace barvení v dalším 0,1% roztoku anilínu v ethanolu, které je třeba vizuálně kontrolovat. 
Pro ukončení diferenciace barvení přenést řezy do ethanolu s kyselinou octovou (1%), kde se reakce 
zastaví. Po moření 15 minut v roztoku 15% kyseliny fosfowolframové (Merck) v destilované vodě 
se řezy barví  ve směsi anilínové modře a oranže GG. Následuje opláchnutí v 96%  ethanolu a 
dehydratace ve 100% ethanolu, přenesení do xylenu a fixování krycího sklíčka umělou pryskyřicí 
Neomount (Merck). 

Byly použity následující roztoky: 
Azokarmín
1. 0,1 g azokarmínu (Merck)
2. 100 ml destilované vody
3. po svaření a filtraci okyselit 1ml kyseliny octové
Anilinová modř a Orange GG
1. 0,5 g anilinová modř (Lachema) 
2. 2 g orange GG (Sigma)
3. 8 ml kyselina octová
4. Svařit a za studena filtrovat
5. Před upotřebením 1-3x ředit

Jádrová červeň
Barvení jádrovou červení (fast red, kernecht-rot) bylo používáno pro rychlé a kontrastní zvýraznění 
jader ve tkáních jako dobarvení pozadí u řezů s in-situ hybridizací. Výsledkem jsou jasně červeně 
obarvená jádra v kontrastu s  tmavě modrou barvou pozitivního ISH signálu nebo X-gal barvení.  
Příprava barvicího roztoku:
1. 0,5 g jádrové červeně rozpustit za horka ve 100 ml 5% roztoku síranu hlinitého 
2. nechat vychladnout a zfiltrovat.
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5. Výsledky

5.1 Patrové lišty jako jednoduchý model pro studium vzniku sériového 
uspořádání struktur v orofaciální oblasti

Základy  pro  vývoj  zubů  a  patrových  lišt  (obrázek  28A,  B)  vznikají  ze  společného 

epitelového ztluštění na orálním povrchu maxily u myších embryí. Není proto překvapující, že zuby 

a  patrové  lišty  vykazují  podobnosti  v předozadním sériovém uspořádání  nejen během vývoje  u 

myších embryí, ale i v dospělosti u mnoha živočišných druhů (Peterkova, 1985; Peterkova et al., 

2002).  Obecně však platí,  že sériové uspořádání patrových lišt  bývá mnohem výraznější  a lépe 

čitelné, nežli je tomu u dentice. Vývoj patrových lišt u myši lze proto využít jako jednoduchý model 

pro studium základních principů vzniku sériového uspořádání dentice.

Během vývoje tvrdého patra u myši postupně vzniká  na patrových ploténkách 9 patrových 

lišt  –  rug  (Peterkova  et  al.,  1987)  (obrázek  28A,  B).  Cílem  naší  studie  bylo  detailně  popsat 

mechanismus  iniciace jednotlivých patrových lišt.  V naší práci jsme ukázali, že jednotlivé rugy 

vznikají sériově se opakujícím vývojovým procesem spojeným s předozadním růstem patrových 

výběžků.  Zjistili  jsme,  že  po  svém vzniku  se  rugy „posunují“  směrem dopředu,  zatímco  nově 

vznikající rugy se objevují v zadní části vyvíjejícího se tvrdého patra – v prostoru mezi  poslední 

vzniklou rugou vpředu a rugou 8, která ohraničuje zadní hranici tvrdého patra. Na základě tohoto 

uspořádání jsme označili osmou patrovou lištu jako „hraniční ruga“ (boundary ruga).  Tento proces 

vzniku jsme popsali jako interpozici v aktivní zóně, ohraničené vpředu vždy nově vzniklou rugou a 

vzadu rugou hraniční. 

V naší práci jsme se také zaměřili na detailní proces vzniku nové rugy. Každá nová ruga 

vzniká v dostatečné vzdálenosti od právě vzniklé rugy z oblasti  buněk se zvýšenou proliferací. 

U patrových lišt dochází k expresi Shh (obrázek 28C, D) v podobném prostorovém uspořádání jako 

u  řady  ektodermálních  derivátů,  včetně  zubů  (Rice  2006).  Značně  odlišná  je  ovšem  časová 

dynamika Shh exprese: Shh mRNA je detekovatelná jak u právě vzniklé rugy, tak  přetrvává během 

dalšího vývoje následujících patrových lišt, zatímco u zubního primordia Shh exprese přetrvává jen 

během signální aktivity enamelového uzlu.

Porušení  vývoje  patrových  lišt  jsme  pozorovali  u  Tabby  myší,  u  kterých  se  vyskytuje 

polymorfismus  v  postižení  uspořádání  patrových  lišt,  převážně  v  zakřivení,  mediolaterální 

deformaci patrové lišty nebo vznik drobné napočetné rugy.  U nově vznikající patrové lišty bylo 

patrné, že sleduje minimální vzdálenost od předchozí rugy, a tím i kopíruje tvar jejího zakřivení, 
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ustupuje od nadpočetné rugy nebo naopak v místě přerušení původní rugy se posouvá předním 

směrem.  Tím jsme hypoteticky vysvětlili, že vznikající ruga je ovlivňována inhibičně-aktivačním 

mechanismem, podobně jak to bylo prokázáno i u  jiných kožních derivátů (Noramly a Morgan, 

1998; Jung et al., 1998, Mou et al., 2006).

Obrázek 28. Uspořádání patrových lišt u dospělé myši a u myšího embrya. (A) Povrch horní čelisti 
u dospělé myši. Patrové lišty jsou patrné jako pravidelná zvrásnění sliznice  tvrdého patra.
(B) Schematický nákres uspořádání jednotlivých patrových lišt u dospělé myši. 
(C) Vizualizace patrových lišt u myšího embrya na ED 16,0 pomocí detekce exprese Shh metodou 
WISH.(D) Sagitální řez ze stejného embrya ukazuje, že  Shh exprese je lokalizována v epitelu na 
vrcholu patrové lišty. (Převzato z Pantalacci et al., BMC Dev Biol. 2008.)

Zajímavé je srovnání vývoje rugy s vývojem zubního základu. Epitelové signální centrum 

vyvíjejícího se zubu také vykazuje minimální proliferační aktivitu spojenou se zvýšením buněčné 
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hustoty  a  expresí  Shh (Jernvall  et  a.,  1994).   Signální  centrum  zubního  základu  signalizuje 

přiléhajícím mezenchymovým buňkám a okolním epitelovým buňkám, které vytvářejí expandující 

okraj sklovinného orgánu (cervical loop – obrázek 6). Vrchol primární rugy, kde je přítomná Shh 

exprese, by mohl být analogický právě k signálnímu centru zubního základu a přiléhající epitel by 

mohl být analogický k “cervical loops“. 

5.2 Embryonální vývoj krokodýla nilského jako budoucí model pro 
studium sériového zakládání zubů.

Embryonální  vývoj  dentice  skládající  se  z vysokého  počtu  (polyodoncie) jednoduchých 

zubů (homodoncie)  s trvalou  obnovou (polyfyodoncie)  u  krokodýla  může být  velmi  přínosným 

modelem nejen pro studium vzniku sériového uspořádání zubů, ale i pro srovnávací vývojové studie 

s denticí  savců (obrázek 29).  Nicméně experimentální práce na krokodýlích embryích má jedno 

velké  úskalí.  Délka  embryonálního  vývoje  krokodýlů  je  závislá  na  inkubačních  podmínkách, 

především na teplotě,  a proto samotná délka inkubace není dostatečně spolehlivý  parametr pro 

určení pokročilosti vývoje.  

                                                                                                                                              
Obrázek 29.  Horní čelist u zárodku krokodýla, inkubační stádium ED 53, hmotnost 22 329 mg. 
Složená fotografie dokumentuje histologický řez celé čelisti, kde se zuby vyvíjejí jednotlivě pod 
každým vyklenutím povrchu sliznice do ústní dutiny. (Převzato z: Peterka et al., J Exp Zool B Mol 
Dev Evol., 2010.)

Jako předpoklad pro další využití modelu odontogeneze u krokodýla nilského, pro studium 

vývojových procesů a jejich vzájemné porovnání bylo nezbytné najít parametr pro spolehlivé určení 

stádia embryí a fétů, který dobře koreluje s pokročilostí embryonálního vývoje. 

Proto bylo naším cílem vytvořit podklady pro přesné určení vývojového stádia využitelné  v budou-

cích vývojových studiích. Zdokumentovali a charakterizovali jsme embryonální vývoj krokodýla 

nilského na základě morfologických kritérií a hlavových rozměrů a tyto parametry jsme korelovali s 

dny inkubace a hmotností embryí a fétů před fixací.

Ke studii jsme použili 169 zárodků pokrývajících období 9 – 70 dnů inkubace (celková doba 

inkubace se pohybuje mezi 85 až 95 dny).  Z výsledků naší studie vyplynulo, že právě embryonální 

hmotnost se ukázala být velmi vhodným parametrem, který dobře koreluje se stupněm prenatálního 

vývoje, a do budoucna nám umožní detailní analýzu zubního vývoje u krokodýla (obrázek 30).
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Obrázek  30.  Morfometrické  hodnocení  prenatálního  vývoje  hlavy  u  krokodýla  během 
embryonálního  vývoje.  (A)  Maximální  délka  hlavy.  (B)  Vzdálenost  mezi  vrcholem  rostra  a 
čelistním kloubem (vyjadřuje délku horní čelisti). Důležité je, že morfometrická data mnohem lépe 
korelují s tělesnou hmotností zárodku než s dobou inkubace. (Převzato z Peterka et al., J Exp Zool 
B Mol Dev Evol., 2010.)
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5.3 Rudimentární primordia v diastemě 
mají aktivní Shh expresní doménu

Naším cílem bylo analyzovat a interpretovat morfogenetickou signální aktivitu v tvářové 

oblasti  myší   embryonální  mandibuly  v  kontextu  s  rudimentárními  zubními  základy  a  ověřit 

hypotézu, že rudimentární primordia mohou mít zachovanou vlastní morfogenetickou aktivitu, která 

je obecně zaměňována s vývojem funkčního zubu. Proto jsme v našich experimentech sledovali 

expresi Shh, která je markerem vývoje zubního individua na časných stádiích (Dassule a McMahon, 

1998).  Zaměřili  jsme  se  na  časový  úsek  ED  12,7  až  ED  14,5.  Ten  je  v  literatuře  všeobecně 

považován za období časného vývoje prvního moláru (M1). Velmi detailní vývojovou řadou WISH 

zpracovaných embryonálních mandibul v tomto období jsme dokázali, že během ED12,5 a 13,5 se o 

vývoj  M1 ještě  nejedná.  Během ED12,5-14,5  totiž  nebyla  exprese  Shh spojitá  (obrázek  31A). 

Typická okrouhlá doména silné exprese Shh na prenatálním dni 12 přestala být patrná v dolní čelisti 

vývojově nejvíce pokročilých embryí, tj. u embryí s nejvyšší hmotností odebíraných na ED 12,7. Ve 

skupině embryí odebíraných na ED13,3-13,7 byl opět patrný vrchol Shh exprese u mandibul středně 

pokročilých embryí, zatímco u embryí s hmotností pod 120 mg a u embryí s hmotností nad 160 mg 

nebyla  typická doména silné exprese  Shh patrná. Na ED 14,5 začala být  Shh exprese patrná u 

embryí těžších než 220 mg. Z jednotlivých  oblastí Shh expresní aktivity jsme zhotovili histologické 

řezy  a  následně  3D  rekonstrukce  dentálního  epitelu.  Tímto  jsme  kolokalizovali  Shh expresní 

doménu z ED 12,7 s morfologicky popsaným rudimentárním primordiem MS, expresní doménu z 

ED  13,3-13,7  s  morfologicky  popsaným  rudimentárním  primordiem  R2,  a  teprve  až  expresní 

doména z ED 14,3 odpovídala  vyvíjejícímu se prvnímu moláru a jeho signálnímu centru pEK 

(primary enamel knot), (obrázek 31A), modrý, červený a žlutý rámeček. 

Výše  uvedená  časoprostorová  dynamika  Shh exprese  byla  potvrzena  také  pomocí 

časosběrného  snímání   vyvíjející  se  mandibuly  in  vitro  vypreparované  z  transgenních  embryí 

nesoucích  Shh-Egfp  alelu  (obrázek  31B).  Tento  experiment  umožnil  sledování  Shh exprese  v 

reálném  čase.  Dokázali  jsme,  že  místo  obecně  uznávané  představy  jednoho  trvale  aktivního 

signálního centra spojovaného pouze s vývojem M1 prvního moláru existují v dolní čelisti celkem 

tři  zřetelně  samostatná  Shh exprimující  signální  centra,  která  jsou  jak  časově,  tak  i  prostorově 

odlišná. Tato centra odrážejí postupný vývoj předo-zadní série tří zubních primordií. První centrum 

na ED 12,7 a druhé centrum na ED 13,3 – 13,7 náležejí tedy rudimentárním primordiím před M1 a s 

vývojem  prvního  moláru  tudíž  přímo  nesouvisejí.  Toto  zjištění  je  v  kontrastu  s všeobecně 

uznávanou  představou  o  vývoji  M1  i  s  recentními  výsledky  všech  doposud  publikovaných 

molekulárních studií o regulaci časného vývoje myšího M1. Přinesli jsme tedy zcela nový pohled na 

regulaci  časného  zubního  vývoje  a  interpretaci  molekulárních  dat  získaných  na  nejčastěji 

používaném modelu odontogeneze u myši.
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Obrázek 31.  Tři  zřetelně  odlišná signální  centra  zubních primordií  se  postupně objevují 
během vývoje tvářové oblasti mandibuly.  Signální centra byla identifikována na základě exprese 
Shh pomocí  WISH v případě  (A)  nebo  transgenní  alelou  Shh-Egfp  v  případě  (B)  (A)  Časová 
tabulka  s  barevným  vyznačením (modrá,  červená,  žlutá)  přítomnosti  Shh exprese  jednotlivých 
signálních center v mandibule myších embryí v závislosti na embryonálním dnu (ED) a hmotnosti 
(mg). Šedě jsou vyneseny periody, kde není patrná výrazná Shh exprese. 
Modrý,  červený a žlutý  rámeček zobrazují  mandibuly  s  pozitivní  Shh-WISH detekcí  v  tvářové 
oblasti na ED12,7, 13,3 a 14,3. Vypreparované mandibuly byly hybridizovány s Shh RNA próbou 
(v levé části  rámečku) a následně histologicky zpracovány,  aby mohl být  vizualizován dentální 
epitel  (pravá část rámečku) a ten následně 3D rekonstruován (střední část rámečku). Shh signál v 
jednotlivých 3D rekonstrukcích barevně odpovídá příslušnému signálnímu centru v horní časové 
tabulce.   Prokázali  jsme, že Shh signální centra odpovídají  morfologickým strukturám již dříve 
morfologicky popsaným (Viriot et al, 2000) jako primordia MS (modrá), R2 (červená) a M1 (žlutá). 
(B) Potvrzení  výskytu  tří  nezávislých  Shh  signálních  center  časosběrnou  mikroskopií.  Zelená 
fluorescence  Shh-Egfp  konstruktu  byla  zaznamenávaná  od  ED12,7  (90mg),  čas  kultivace  je  v 
dolním  pravém  rohu,  a  barevné  šipky  ukazují  specifickou  fluorescenci  Egfp  v jednotlivých 
signálních centrech (A). Bílá šipka ukazuje na místo, kde vlivem mikropreparace došlo k poškození 
a umírající tkáň vydává nespecifickou autofluorescenci, toto místo bylo použito jako poziční marker 
pro překryvný obrázek v pravém dolním rohu (kombinace snímku z 0h, 31h a 60h kultivace), kde je 
patrné, že tři fluorescenční domény vznikají v předozadním směru a nepřekrývají se. (Převzato z 
Prochazka et al.,PNAS, 2010.)
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Obrázek 32. Whole mount Shh in situ hybridizace dolních čelistí myších embryí. (A) Mandibula 
myšího embrya na ED 13,3 (114 mg) dokumentuje první negativní periodu Shh exprese v tvářové 
oblasti, pozitivní signál je stále patrný v řezákové oblasti. (B) Mandibula myšího embrya na ED 
13,3  (158  mg)  dokumentuje  druhou  negativní  periodu  Shh exprese  v  tvářové  oblasti,  zatímco 
pozitivní  signál  je  stále  patrný  v  řezákové  oblasti.  (C)  Vzácný  případ  koexistence  dvou  Shh 
expresních domén v tvářové oblasti na ED 13,5 (145 mg). Vzhledem k našim předchozím datům 
odpovídá přední menší oblast exprese reziduální signalizaci  rudimentu MS, zatímco větší zadní 
oblast je R2 signální centrum.  Důležité je, že  M1pEK stále není přítomen, což je v rozporu s 
podobnými  dříve publikovanými obrázky WT a K14-EDA myši, kde přední Shh expresní doména 
byla interpetována jako “diastemový pupen” a zadní doména jako signální centrum prvního moláru 
M1 pEK (Mustonen et al., 2004; Kangas et al., 2004). Měřítko: 100µm. (Převzato z Prochazka et 
al., PNAS, 2010)

5.4 Expresní doména v diastemě označuje rudimentární signální centrum zubu.

Abychom potvrdili předpoklad, že Shh expresní domény jsou signální centra, studovali jsme 

ve spolupráci s Dr. Pantalacci z univerzity v Lyonu expresi dalších markerů zubního signální centra, 

jejichž detekce byla prováděna na jejím pracovišti, (obrázek 33). V oblasti MS jsme lokalizovali 

expresi  nejen Shh, ale i Edar a Bmp4, dále byla v této oblasti aktivovaná kanonická Wnt dráha a 

inhibitor buněčného cyklu p21, který je znám jako marker neproliferujících buněk v signálním 

centru prvního moláru (Jernvall et al., 1998).
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Zajímavá byla absence exprese  Fgf4,  který je považován za velmi silný aktivační signál 

zubního  vývoje  (Vaahtokarii  et  al.,  1996).  Zmíněná  absence  Fgf4 exprese  odpovídá  nejmenší 

pokročilosti rudimentárního zubního primordia MS.

Obrázek 33. V rudimentárních signálních centrech jsou exprimovány typické markery primárního 
enamelového uzlu (pEK), a to jak u M1, tak v rudimentární MS a R2  signálním centru. Lokalizace 
pEK  markerů  na  celých  mandibulárních  obloucích  (ED12,7;  80-90mg)  nebo  na  disociovaném 
dentálním epitelu (ED13,3; 130-140mg; a 14,3; 220-230mg),  pomocí hybridizace in-situ  s Shh, 
Edar, p21, Fgf4 a Bmp4 próbou u CD1 embryí, nebo pomocí  X-gal detekce u TOPGAL embryí pro 
detekci  kanonické  Wnt  dráhy.  Mizející  signální  centra  jsou  popsána  bíle.  Měřítko:  250µm. 
(Převzato z Prochazka et al., PNAS, 2010.)

V oblastech  R2 a  M1 jsme spolu s  Shh shodně detekovali  expresi  Edar,  Bmp4 i  Fgf4. 

Podobně jako u MS byla aktivní  i kanonická Wnt dráha, jen velikost a tvar domény byl značně 

odlišný, v případě MS byla doména poměrně dobře ohraničená, zatímco u R2 a M1 byla doména 

mnohem rozsáhlejší, ale také méně ohraničená až difuzní. Stejně jako u MS byl přítomný inhibitor 

progrese buněčného cyklu p21. Velmi zajímavý je aspekt kvantitativního porovnání úrovně exprese 

jednotlivých molekul. Na příkladu Fgf4 je možné demonstrovat potenciál k progresivnímu vývoji 

jednotlivých primordií.  V MS rudimentu nebyla exprese  Fgf4 detekována vůbec,  a  primordium 

následně zaniká jako nejméně pokročilé, zatímco u R2 již byla exprese Fgf4 znatelná a v souladu 
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s tím se vývoj R2 zastavuje na pokročilejším stádiu vývoje než  MS. V oblasti M1 byla již exprese 

Fgf4 velmi výrazná a nemůže být pochyb, že souvisí s progresivním vývojem M1 primordia do 

funkčního zubu.  Poměr mezi  intenzitou Fgf signalizace a inhibičními faktory vývoje primordia 

může být klíčový pro revitalizaci zubního primordia za vzniku nadpočetného zubu  (více viz níže).

Tyto  výsledky  potvrdily  naši  hypotézu,  že  Shh expresní  domény  v  diastemě  obsahují 

zakonzervovaný molekulární program odpovídající signálnímu centru zubního primordia. S expresí 

Shh kolokalizuje  exprese  také  Fgf4,  Bmp4,  Edar,  p21 a  aktivace Wnt  dráhy,  což  jsou ústřední 

molekuly ze signálního centra prvního moláru a je tedy zřejmé, že dříve i signální centra v diastemě 

byla součástí vývoje funkčních zubů. 

5.5 Sledování rudimentárních základů během dalšího vývoje

Abychom mohli sledovat další osud rudimentárních primordií po vymizení Shh expresní aktivity v 

jejich signálních centrech, označili jsme Shh exprimující oblast mikroinjekcí vitální stopovací 

barvy DiI (obrázek 34A-0h). V případě označení buněk signálního centra MS jsme zjistili jejich 

setrvávání před vznikajícím signálním centrem M1. Populace označených buněk zůstala zřetelně 

oddělena od M1 signálního centra (pEK)  (obrázek 34A-63,5h). V Případě R2 se situace zpočátku 

vyvíjela velmi podobně: signální centrum M1 pEK se založilo vzadu od populace značených buněk 

R2 (obrázek 34A-31,5h), avšak velmi překvapivě došlo během dalších deseti  hodin kultivace k 

posouvání  a  expanzi  Shh exprese  signálního  centra  M1  směrem  dopředu,  až  do  oblasti  DiI 

značených buněk R2, a posléze k překrytí Egfp signálu s DiI značenou oblastí (obrázek 34A-41h).

Přední expanze Shh signálu byla rovněž prokázána na WISH disociovaného zubního epitelu, které 

prováděli naši spolupracovníci v Lyonu (obrázek 34B).

Uvedené výsledky získané pomocí časosběrné mikroskopie, která nám umožnila sledovat 

dynamiku Shh exprese a současně sledovat osud značených buněk z jednotlivých signálních center, 

jasně prokázaly, že signální centrum prvního moláru vzniká až na stádiu ED14,0 a že signální centra 

vyskytující  se  před tímto obdobím tedy nejsou přímo součástí  vývoje funkčního zubu (prvního 

moláru). Znamená to, že molekulární známky vývoje M1 nejsou sledovatelné dříve než na stádiu 

ED 14,0.
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Obrázek 34. Postupné zakládání zubních primordií  v tvářové oblasti  myší mandibuly. (A) 
Časosběrné  snímání  Shh-Egfp  na  mandibulách  kultivovaných  in  vitro  po  DiI  mikroinjekčním 
značení na stádiu  ED12,7-90mg (tj. v oblasti MS) nebo na stádiu ED13,3-145mg (tj. v oblasti R2); 
v horním levém rohu je  doba kultivace.  Důležité  je,  že  primární enamelový uzel  pEK se vždy 
objevuje vzadu od DiI značené oblasti, avšak značení v oblasti R2 je později překryto expandujícím 
Egfp signálem z primárního enamelového uzlu M1. (B) Série disociovaných dentálních epitelů ve 
velmi úzkém vývojovém rozhraní na ED14,0 hybridizovaných s Shh sondou dokumetují postupné 
sekundární prodloužení primárního enamelového uzlu M1 během přechodu ze stádia pupenu na 
stádium pohárku. (Převzato z Prochazka et al., PNAS, 2010)
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5.6 Revitalizace rudimentárního primordia R2 u Spry2 -/- 
myši vede k formování nadpočetného zubu před M1

U některých myších mutant vzniká před M1 nadpočetný tvářový zub, který byl dříve na-

zýván nadpočetný molár, některé dřívější studie však naznačily jeho možný vývojový vztah k rudi-

mentárním zubním základům před M1 a jeho možnou homologii se ztracenými premoláry (Peter-

kova, 1983; Petrkova et al., 2002, 2006).

Ověřovali  jsme proto hypotézu,  že při  vzniku nadpočetného zubu před M1 se uplatňuje 

revitalizace rudimentárního primordia před M1, které namísto zástavy růstu a regresivního vývoje 

pokračuje ve vývoji.  Studovali  jsme vývoj rudimetárního primordia u Spry2 -/-  myší.  U tohoto 

myšího kmene je výrazně zesílená Fgf signalizace, protože Spry2 je zpětnovazebný inhibitor Fgf 

dráhy (více viz v úvodu). 

Obrázek 35. Frontální řezy embryonální mandibuly v oblasti rudimentárního primordia a primordia 
prvního moláru M1 na ED 13,5 u wild-type (WT) myši a mutantního (Spry2-/-) embrya.  Řezy jsou 
barveny metodou hematoxylin–eosin s alcianovou modří (H&E) a s vizualizací Shh exprese pomocí 
hybridizace  in  situ.  V oblasti  vrcholu  pupene R2 primordia  (šipka)  u  WT i  Spry2-/-  je  patrné 
uspořádání buněk typické pro signální centrum – enamelový uzel.  V oblasti  R2 je  Shh exprese 
patrná jak u WT tak i u Spry2-/-, zatímco oblast moláru je negativní. Velmi důležitým aspektem je 
výrazně zvýšená exprese Shh v R2 primordiu u Spry2-/- embrya.
(Převzato z Peterkova et al., J Exp Zool B Mol Dev Evol., 2009.)
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Detailní  morfologickou  a  morfometrickou  analýzou  jsme  dokázali,  že  posílení  Fgf 

signalizace mělo výrazný vliv na zvýšení dynamiky vývoje a přežívání R2 primordia. U WT myši 

R2 primordium na ED 13,5 zastavuje samostatný vývoj a  stoupá množství  apoptózy.  Analýzou 

histologických řezů v oblasti R2 a M1 u Spry2 -/- myši a srovnáním s WT myší jsme objevili  

dramatický pokles  v množství  apoptózy u R2 primordia,  zatímco v místě  budoucího M1,  jsme 

žádný signifikantní rozdíl  mezi Spry2 -/-  a kontrolou nezaznamenali.  Je tedy patrné,  že vlivem 

zvýšení  Fgf  signalizace  došlo  k  potlačení  programované  buněčné  smrti,  která  je  součástí 

regresivního vývoje rudimentárního primordia u WT myši. 

Inaktivace Spry2 genu měla vliv na intenzitu exprese Shh v rudimentárním signálním centru 

R2 (obrázek 35). V oblasti R2 primordia je možné detekovat velmi slabou expresi Shh na vrcholu 

epitelového pupenu u WT myši, zatímco u Spry2 je exprese Shh velmi intenzivní. Rozdíl v intenzitě 

barvení  u  Spry2-/-  je  patrný  na  obrázku  35.  Získaná  data  jsme  použili  k  návrhu  modelu 

předpokládané revitalizace rudimentárního primordia  R2 vedoucí  ke  vzniku nadpočetného zubu 

(více viz kapitola: Regulace nadpočetných zubů v diskuzi). 

5.7 Rudimentární primordia předcházejí také vývoji řezáků

Sledovali  jsem  raný  vývoj  řezáků  v  myší  mandibule  u  WT myší  ve  snaze  porozumět 

množícím se případům vzniku nadpočetných řezáků u transgenních myší. Podobně jako tomu bylo 

v oblasti  tvářových zubů je  i  v řezákové oblasti  podle  obecně přijímané představy pouze jedno 

signální centrum, které je součástí vývoje budoucího funkčního řezáku jako jediného zubu v přední 

části čelistí. Shh je velmi dobrým markerem signálního centra, proto jsme se zaměřili na sledovaní 

Shh exprese.  Detailním studiem exprese během počátečního vývoje v řezákové oblasti jsme nalezli 

hned několik Shh expresních domén, které byly na dvou místech, a to v přední (anteriorní) a zadní 

(posteriorní)  řezákové oblasti.  Zjištěná dynamika  Shh exprese byla velmi překvapivá,  a zcela v 

rozporu s dosavadní představou molekulární regulace vývoje řezáku. Expresi jsme začali sledovat 

od ED 11,5, kdy byla poprvé  Shh exprese patrná v řezákové oblasti. Na tomto vývojovém stádiu 

měla expresní doména tvar úzkého pruhu a tento vzor exprese byl i na ED12,5 (obrázek 36A, B).

 Během  ED13,0 – ED13,5 došlo k dramatickým změnám v prostorovém uspořádání  Shh 

expresních domén a bez detailního určení vývojové pokročilosti embryí podle jejich hmotnosti by 

nebylo možné tuto dynamiku popsat v čase. Nejprve bylo možné sledovat slábnutí intenzity exprese 

a  postupné rozpadnutí  do dvou medio-laterálně uspořádaných domén, (obrázek 36C, D, E).  Na 

histologických řezech a následné 3D rekonstrukci dentálního epitelu jsme  Shh expresi na těchto 

stádiích  lokalizovali  do  místa  epitelu  pučícího  v blízkosti  vestibulární  laminy1,  blíže  k jazyku. 

1Vestibulární lamina představuje embryonální základ pro vývoj předsíně ústní v oblasti rtů (proto bývá nazývána také 
„lip furrow band“. Je tvořena pruhem epitelu zanořeným do mezenchymu zevně od zubní lišty.
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Později bylo patrné, že původní jedna  Shh expresní doména se rozdělila na dvě menší. Intenzita 

barvení, které byla nejvýraznější ve středu jednotlivých domén, naznačovala, že se jedná o dvě Shh 

expresní  centra.  Avšak  u  nejméně  pokročilých  embryí  na  ED13,5  se  laterální  Shh doména 

zvětšovala a postupně expandovala k  mediální expresní doméně, takže výsledná oblast exprese 

měla tvar trojúhelníka, zatímco celá oblast vestibulární lišty byla Shh negativní (obrázek 36F, G, H). 

Zdá se tedy, že u méně pokročilých embryí ED13,5 došlo k opětovné fúzi. U více pokročilých 

embryí intenzita Shh exprese postupně klesala a oblast se zmešovala (obrázek 36I, J, K).

Následně  se  s  dalším embryonálním vývojem objevila  nová  Shh expresní  doména  více 

vzadu (směrem k jazyku). Po krátkou dobu vývoje bylo možné současně sledovat přední i zadní 

doménu společně (obrázek 36 L, M, N). Histologické řezy a následná 3D rekonstrukce potvrdily, že 

Shh expresní doména v přední části řezákove oblasti je lokalizovaná v epitelu při povrchu ústní 

dutiny a je pozůstatkem  Shh exprese z předchozích vývojových stádií.  Nově vzniklá zadní Shh 

expresní  doména  byla  již  však  na  vrcholu  epitelového  pupenu řezákového  primordia,  který  se 

postupným růstem zanořoval hlouběji do okolního mezenchymu. Během dalšího vývoje bylo možné 

sledovat vzdalování se obou domén od sebe, které bylo  způsobeno růstem zubního epitelu zadního 

řezákového  promordia,  a  postupné  slábnutí  exprese  v  přední  doméně,  která  posléze 

vyhasla( obrázek 36 O, P, Q).  Lokalizace zmíněné zadní  Shh domény odpovídala enamelovému 

uzlu funkčního řezáku, který lze morfologicky odlišit na ED 14,0. Přední  povrchová Shh doména 

odrážela  vývoj primitivních prelaktálních zubů, jejichž rudimenty předcházely vývoji  funkčního 

řezáku.

Tato  studie  byla  prvním  průkazem,  že  před  zahájením  molekulární  regulace  vývoje 

funkčního řezáku dochází k signalizaci v místě rudimentárního zubního základu, který je za funkční 

mylně považován. Toto zjištění je v kontrastu s obecně přijímanými modely vývoje raného vývoje 

řezáku,  kde  se  předpokládá  kontinuální  Shh expresní  doména  v jediném  místě  odpovídajícím 

budoucímu funkčnímu řezáku. 

Tuto práci by měla následovat reinterpretace předchozích dat,  aby jak morfologická,  tak 

molekulární data byla hodnocena v kontextu existence rudimentárních  zubních primordií. Tento 

přístup poskytuje i vysvětlení původu nadpočetných řezáků - mechanismem revitalizace vývoje v 

rudimentech. Na molekulární úrovni poskytuje také vysvětlení, proč k velmi blízkému fenotypu – 

formování nadpočetných řezáků – dochází při mutacích zasahujících vzájemně nezávislé signální 

proteiny, které ovšem mohou společně ovlivnit aktivitu signálního centra.
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Obrázek 36. Shh exprese v řezákové oblasti myší embryonální mandibuly.
WISH  Shh exprese  v myší  dolní  čelisti  (A,  C,  F,  I,  L,  O)  a  z těchto  vzorků  zhotovené  3D 
rekonstrukce dentálního a přilehlého orálního epitelu s vyznačením  Shh exprese při  pohledu ze 
strany mezenchymu ((B, D, G, J, M, P) a na virtuálním  řezu 3D rekonstrukcí v místě Shh exprese 
(E, H, K, N, Q).  (A, B) U embrya na stádiu ED 12,5 (98 mg)  Shh expresní doména v řezákové 
oblasti a malá expresní doména v tvářové oblasti, která odpovídá rudimentárnímu primordiu MS 
(bílá šipka) také (obrázek 31A). Na 3D rekonstrukci je patrné, že k expresi  Shh dochází v místě 
epitelového ztluštění.  (C, D, E)  V mandibule embrya na stádiu ED13,0 (118 mg) jsou v řezákové 
oblasti  výrazné dvě Shh expresní  domény v medio-laterálním směru. Na 3D rekonstrukci je patrné, 
že tyto dvě domény jsou lokalizovány v místě epitelového pučení v sousedství vestibulární lišty 
(černá šipka). (F, G, H) U méně pokročilého embrya na stádiu ED13,5  (128 mg) jsme nalezli pouze 
jednu Shh expresní doménu. Na 3D rekonstrukci je možné vysledovat, že se Shh exprese nalézá při 
úpatí zubního pupenu řezáku v místě epitelových můstků spojujících vestibulární lištu a řezákové 
primordium. (I, J, K) Více pokročilé embryo, stádium ED 13,5 (154 mg) Shh expresní doména je 
redukovaná, ale  stále patrná v oblasti epitelových můstků.  (L, M, N) Ještě více pokročilé embryo, 
stádium ED13,5 (164 mg) -  opět  jsou patrné dvě  Shh expresní  domény, ale jsou uspořádány v 
anteroposteriorním směru.   Přední  doména se nachází  jako dříve v oblasti  epitelových můstků, 
zatímco  nová  zadní  doména  je  na  vrcholu  pupene  řezákového  primordia.  (O,  P,  Q)  U 
nejpokročilejšího  embrya,  stádium ED13,5  (174  mg),  není  patrná  žádná  přední  doména,  již  je 
možné  detekovat  pouze  zadní  oblast  Shh exprese  na  vrcholu  pupene  řezákového  primordia. 
(Převzato z Hovorakova et al., J Exp Zool B Mol Dev Evol. 2011.)
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5.8 Společný původ vestibulum oris a dolního řezáku

Abychom mohli sledovat osud Shh exprimujících buněk i v době, kdy je již Shh exprese umlčena, 

použili jsme myší transgenní systém s Shh-cre a  cre senzitivní fluorescenční R26R alelou. Tímto 

přístupem jsme  zjistili, že buňky pocházející z Shh exprimujících buněk nejsou lokalizovány pouze 

v zubním primordiu, ale částečně také v základu předsíně ústní - ve vestibularní liště, která se vyvíjí 

zevně od zubů (obrázek 37). 

Obrázek 37. Pomocí transgenního myšího kmene nesoucího cre rekombinázu fúzovanou s Shh, 
spolu s cre sensitivním reporterovou alelou je možné na spodní čelisti  myši na stádiu ED 14,5 
vizualizovat expresí Eyfp společný původ řezákového pupenu (bílá šipka) a epitelového základu 
orálního vestibula (černá šipka). (Převzato z Hovorakova et al., J Exp Zool B Mol Dev Evol. 2011.)
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6. Diskuze
6.1 Molekulární regulace sériového uspořádání odontogenních

 struktur v orofaciální oblasti

Jak vyplývá i z této práce, je vývoj zubu poměrně komplikovaný jak morfologicky, tak i na 

molekulární úrovni. Nejenže během vývoje zubního zárodku dochází ke složitým změnám tvaru 

dentálního epitelu, kondenzaci a přeskupování přiléhajících buněk z mezenchymu, ale v pozdějších 

fázích vývoje také k vaskularizaci a inervaci zubního primordia. Není proto až tak překvapivé, že 

během  procesu  vývoje  jednoho  zubního  primordia  bylo  nalezeno  několik  stovek  genů  se 

specifickou  časoprostorovou  regulací.  Regulační  sítě  jsou  velmi  komplexní  a  vymezení  role 

jednotlivých genů ve  vývoji  zubu  je  zatím stále  prakticky  nemožné.  Pro  pochopení  toho,  jaké 

vývojové programy jsou zapojeny v jednotlivých fází vývoje, je velmi výhodné najít způsob, jak 

zjednodušit experimentální systém tak, aby byl co nejméně zatížen křížením více regulačních drah. 

Jednou z možností může být řešení otázky na jednodušším morfogenetickém systému, který sdílí 

stejnou vývojovou historii, avšak jeho vlastní vývoj je mnohem jednodušší.   

V případě pátrání po mechanismech vytváření prostorového uspořádání jednotlivých zubů v 

rámci  celé  dentice máme u savců jedinečný systém splňující  výše popsané podmínky,  a  tím je 

systém patrových lišt  na tvrdém patře. Společný vývojový původ zubů a patrových lišt  u zárodků 

byl demonstrován již před lety (Peterkova et  al.,  1985) a bylo rovněž poukázáno na podobnost 

předozadního sériového uspořádání patrových lišt a zubních hrbolků u některých živočišných druhů 

v dospělosti (Peterkova et al., 1987, 2002). Ale až s rozvojem metod molekulární biologie jsme 

mohli začít studovat vývojové programy jak zubů tak patrových lišt teprve nedávno, např. (Rice et 

al., 2006; Welsh et al., 2009; Porntaweetus et al., 2010). 

Naše  studie  prokázala,  že  k tvorbě patrových lišt  dochází  v  prostoru,  který je  vymezen 

naposledy vzniklou patrovou lištou a lištou v konečném pořadí 8. Osmá patrová lišta byla nazvána 

hraniční (boundary), protože vymezuje pole, kde dochází k sériové iniciaci dalších patrových lišt.

Takovéto ohraničení v iniciaci dentice není známé, nicméně z mnoha našich pozorování vyplývá, že 

odontogení  pole  i  jeho  vývojová  kapacita  jsou  v  zadním  směru  nějakým  mechanismem  také 

omezeny. U řady geneticky pozměněných myších kmenů, kde dochází k tvorbě nadpočetných zubů 

v přední části tvářové oblasti, je patrný trend ke zmenšování až úplnému vymizení třetí stoličky 

(Peterkova et al., 2002b).

Embryonální neboli prvotní patrová lišta (definována v Peterkova et al ., 1987) vypadá jako 

vystupující ztluštěný epitel, kde jsou soustředěny neproliferující buňky.  Na vrcholu patrové lišty je 

ohraničená  Shh exprese,  která  začíná  být  patrná  až  v  pozdní  fázi  vývoje  patrové  lišty.  Zde  je 
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nápadná  podobnost  s  vývojem  zubního  primordia,  kde  je  také  signální  centrum  tvořené 

neproliferujícími buňkami a současnou expresí Shh (Thesleff et al., 2001).  Během vývoje patrové 

lišty  se  objevuje výskyt  apoptózy (Turečková et  al,  1996),   což  je  velmi podobný rys  jako u 

signálního centra zubního primordia, kde také dochází k expresi Shh. Z pohledu sagitálního řezu je 

tedy primitivní  ruga  s  okolním rostoucím epitelem srovnatelná  se středním  průřezem zubního 

pohárku obsahujícím enamelový uzel a přiléhající rostoucí epitel (cervical loops). 

Pravidelné rozložení patrových lišt u normálního vývoje pravděpodobně zahrnuje aktivačně-

inhibiční mechanismus při tvorbě každé nové rugy. V případě Tabby (Eda) mutantních myší dochází 

k přerušení, zkrácení nebo narušení směru patrových lišt nebo ke vzniku nadpočetné rugy. Přesto je 

stále  zachován  pravidelný  rozestup   mezi  jednotlivými  patrovými  lištami.  Je  tedy  patrná  jistá 

inhibiční vzdálenost, ve které vznik další rugy není možný. K vytvoření podobného inhibičního 

pole dochází také u jiných ektodermových derivátů, např. zubů (Osborn, 1978), chlupů (Mou et al., 

2006; Sick et al., 2006) a peří (Noramly a Morgan, 1998; Noramly et al., 1999). Inibiční zóna je 

regulována  vzájemným  poměrem  molekulárních  aktivátorů  a  inhibitorů   vývoje  (Noramly  a 

Morgan,  1998;  Noramly  et  al.,  1999;  Mou et  al.,  2006;  Sick  et  al.,  2006).  Můžeme  podobně 

předpokládat,  že  vzájemná  vzdálenost  nově  vznikající  rugy  od  rugy  předchozí  je  regulována 

prahovou vzdáleností od předchozí rugy (obrázek 38).  

Společným rysem pro vývoj ektodermálních derivátů jako jsou chlupy, peří, zuby a patrové lišty je 

exprese  Shh.  Rozdíl  mezi  indukcí  chlupů  a  vznikem  nové  patrové  lišty  je  patrný  v  aktivaci 

kanonické Wnt dráhy. Pomocí Top-Gal reportérového systému nebylo možné detekovat aktivaci 

Wnt dráhy v oblasti tvrdého patra, zatímco v místě vzniku chlupů nebo zubů byl Top-Gal systém 

aktivovaný.  Eda/Edar dráha je také součástí signalizace aktivující indukci ektodermových derivátů, 

Eda je exprimován v epitelu patrových plotének (Pispa et al., 2003) a, jak bylo popsáno již dříve, je 

u Eda deficientních myší celkové uspořádání rug narušené (Charles et al., 2007). Zvláštní je, že v 

oblasti  patrových  plotének  jsme  nedetekovali  expresi  Eda  receptoru  Edar a  ani  IkB,  jehož 

transkripce je  aktivována  Eda/Edar signalizací. Z modelu zárodku chlupu nebo peří, jsme jako 

kandidáty na vznik inhibičního pole oddělujícího jednotlivé lišty testovali proteiny z rodiny Bmp. V 

oblasti  vrcholu  utvářené  rugy  byla  zaznamenána  exprese  Bmp7,  který  by  mohl  být  dobrým 

kandidátem na vznik inhibiční  zóny v těsné blízkosti rugy (obrázek 38). Avšak pokud jsme in-vitro 

exogenně přidali rekombinantní protein Noggin, který je extracelulární inhibitor Bmp signalizace, 

nezaznamenali jsme žádný efekt na nově se tvořící rugy (n = 15, nepublikovaná data). Inhibiční 

zóna je tedy s největší pravděpodobností nezávislá na Bmp signalizaci. Dle podobnosti s jinými 

ektodermálními orgány,  např.  vlasy  nebo peřím,  jsme navrhli  model  molekulární  regulace pro 

interpozici nových patrových lišt. Podle naší představy aktivační signalizace indukce tvorby rugy 

souvisí s Fgf signální dráhou, Fgfr2b a ligandem, např. Fgf10 nebo Fgf3. Experimentálně přidaný 
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Fgf10 může indukovat ektopickou Shh expresi a současně  Fgf10 -/- KO myš nemá rugy  vyvinuté 

vůbec.  Rice et  al.  (2004) a Welsh et  al.  (2007) dokázali,  že  inhibice Fgf signalizace Spry2  je 

nezbytná k ohraničení proliferační aktivity a dosažení normálního vzoru uspořádání rug, (obrázek 

38).  Alternativně ale může hrát nepřímou roli tím, že zajišťuje předozadní růst patra. Zajímavá je 

možnost navržená v práci Ahn et al. (2010), podle níž by se na tvorbě inhibiční zóny mohl podílet 

Shh, ale tuto možnost jsme netestovali. Shh by zde mohl hrát dvojí roli: v místě své exprese a tedy i 

v místě s nejvyšší koncetrací  by stimuloval vývoj, zatímco mimo svou expresní doménu v místě s 

klesající  koncentrací  proteinu  by  docházelo  naopak  k  inhibici  vývoje  a  další  ruga  by  mohla 

vzniknout až  při dostatečném snížení koncetrace Shh.    

Obrázek  38.  Navržený  model  regulace  vzniku  patrové  lišty  v  pravidelných  vzdálenostech  na 
základě našich experimentů kombinovaných s literárními údaji. Hranici tvrdého a měkkého patra 
tvoří  hranice  exprese  transkripčních  faktorů  Shox2 a  Meox2 s  Tbx22.  Při  vzniku  patrové  lišty 
dochází ke zvýšení proliferace pod vlivem Fgf10 z mezenchymu, Fgf10 indukuje expresi  Shh ve 
vrcholu epitelu patrové lišty, kde je exprimován i  Bmp7. (Převzato z Pantalacci et al., BMC Dev 
Biol. 2008.)
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Na základě  našich  experimentů  je  možné  považovat  patrové  lišty  za  ideální  model  pro 
studium regulace sériové organogeneze v orofaciální oblasti.  Přes určitou podobnost se zubními 
promordii jsme ukázali, že program regulace mezer mezi jednotlivými rugami je jednodušší než u 
ostatních ektodermálních orgánů, a je tedy ideální pro odkrytí základního mechanismu vytváření 
mezer (obrázek 38).  

6.2 Evoluční uchování rudimentárních zubních primordií

Naše  experimenty  jasně  prokázaly,  že  v  bezzubé  oblasti  -  diastemě u  hlodavců  je  stále 

zachován částečný vývojový program zubů, které během evoluce vymizely. Naskýtá se otázka, proč 

během dlouhé evoluce hlodavců je tento program a pozice rudimentárních zubních primordií stále 

patrný. Navrhli jsme několik nezávislých vysvětlení, proč dva rudimentární zubní základy mohly 

přetrvat do současnosti přes dlouhou dobu evoluce po téměř 50 milionů let. 

Rudimentární zubní primordia mohou být stále zachována z důvodu obsahu esenciálního 

motivu odontogenního vývojového programu, který je společný jak pro rudimentární, tak  i pro 

progresivní  zubní  primordia,  a  tím  by  se  další  jeho  redukce  projevila  na  postižení  vývoje  i 

funkčních zubů. 

Další možností, že postupný vývoj zubních primordií je těsně integrovaný systém, ve kterém 

není  vývoj  jednotlivých členů úplně nezávislý  na ostatních.  Dle současných publikací  je  vývoj 

prvního, druhého a třetího moláru vzájemně spjatý a každý  předchozí zub uplatňuje inhibiční vliv 

na další zub v řadě (Kavangh et al., 2007). 

Obrázek 39.  Uchování  rudimentárních primordií  během evoluce  ve  vztahu k  determinaci 
pozice  funkčních  zubů.  (A)  Schématický  model  účasti  premolárových  rudimentů  v sériovém 
uspořádání   tvářových zubů a v determinaci polohy molárů u myších zárodků, včetně integrace 
posledního premolárového primordia do prvního moláru. (B) Schéma evoluce tvářových zubů u 
hlodavců  zachycující  postupnou  ztrátu  premolárů  během  evoluce  myšovitých  hlodavců,  jejich 
přeměnu na premolárové rudimenty a jejich předpokládaný vztah ke vzniku evoluční novinky – 
anterokonidu.  (Převzato z Prochazka et al., PNAS, 2010.)
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Naše výsledky tedy otevírají  možnost,  že  rudimentární primordia jsou zachována,  neboť 

jsou stále součástí regulace celé zubní řady v tvářové oblasti, kde se zuby objevují v postupném 

sledu  od  předu  dozadu  a  předchozí  zub  determinuje  pozici  zubu  za  ním  následujícího.  Tímto 

způsobem by přední premolárový rudiment MS determinoval časoprostorově vývoj rudimentu R2, 

tento by pak podobným způsobem ovlivňoval vývoj M1, atd., (obrázek 39). Lze předpokládat, že 

tímto způsobem primordia funkčních premolárů u předků hlodavců určovala pozici molárů. Další 

evoluční potlačení rudimentů by mohlo poškodit determinaci pozice funkčních zubů a proto jsou 

stále zachovány.

Podle Cobourna et al. (2004) by mohla rudimetární zubní primordia determinovat hranici 

mezi  bezzubou  oblastí  vytvořenu  zvýšenou  expresí  genů  inhibitorů  signálních  molekul  jako 

například  Gas1, antagonistou Shh dráhy, a tím bránit inhibičním vlivům na primordia funkčních 

zubů.

6.3 Potvrzení existence splývání zubních primordií při vzniku složitějších zubů

Experimentální průkaz integrace rudimentárního zubního primordia R2 do přední části 

dolního M1 u myši in vitro  (obrázek 34) je důkazem, že zuby mohou vznikat spojením několika 

zubních  primordií,  v  tomoto  případě  primordia  R2  s  primordiem  M1.  Experiment 

s časoprostorovým snímáním osudu R2 rudimentu značeného DiI  nám poskytl první přímý důkaz, 

že zubní primordia mohou splývat  za vzniku komplexnějších zubů, jak předpokládali velmi dobří 

morfologové již před sto lety (Kukenthal, 1892; Rose, 1892; Adlof, 1916; Bolk, 1924). 

Na základě morfologických dat bylo opakovaně poukazováno na skutečnost, že R2 se stává 

součástí  přední části  M1 pohárku  (Peterkova et  al.,  2000; Viriot et  al.,  2002).  Přímý důkaz ale 

doposud nebyl  podán a   snad i  proto  nebyl  koncept  o  premolárových rudimentech,  které  jsou 

integrální  součástí  normálního  vývoje  myší  dentice  (Peterkova  et  al.,  2000,  2002a),  obecně 

přijímán.  Během  našich  pokusů  jsme  poprvé  experimentálně  dokumentovali  inkorporaci  R2 

rudimentárního primordia do  přední části M1, což bylo provázeno předním prodlužováním M1 

signálního centra, až došlo k včlenění oblasti R2 do primordia M1, (obrázek 34).  Tento fenomén je 

patrně spojený s vytvoření prodloužené části předního moláru, takzvaného anterokonidu,  zatímco 

druhý molár, při jehož vývoji k žádné fúzi nedochazí, žádné takové prodloužení nemá, (obrázek 

40).  Z  paleontologických  záznamů  je  známo,  že  anterokonid  se  objevuje  u  myší  linie  až  po 

vymizení  premolárů  (Viriot  et  al.,  2002),  (obrázek  39B).  Další  testování  hypotézy  o  původu 

anterokonidu  M1  u  myši  jako  výsledku  včlenění  rudimentárního  primordia  premoláru  během 

vývoje funkčního M1 může probíhat v několika směrech. Je možné porovnat vývoj dolního M1 s 

M2 u myši; M2 má totiž velmi podobnou morfologii s M1, nicméně neobsahuje anterokonid. 
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Obrázek  40.  Moláry  v  mandibule  dospělé  myši.  Pouze  první  molár  (M1)  obsahuje  přední 
prodloužení  –  anterokonid  (žlutě  zvýrazněný).  Je  zde  zřejmá  podobnost  mezi  M1  bez  oblasti 
anterokonidu  a  druhým  molárem  (M2).  M3  –  třetí  molár.  Šipky  zvýrazňují  hranice  mezi 
jednotlivými zuby. (Převzato z Prochazka et al., PNAS, 2010).

Další možností je porovnání mechanismu vzniku nadpočetného zubu před M1 u geneticky 

modifikovaných myší. U některých mutant je spolu s výskytem nadpočetného zubu i plně vyvinutý 

anterokonid u M1 ( Mustonen et al., 2002; Kangas et al., 2004; Klein et al., 2006), zatímco u jiných 

je vznik nadpočetného zubu provázen redukcí v oblasti anterokonidu M1 (Peterkova et al., 2005; 

Ohazama et  al.,  2009).   Dle  naší  hypotézy  může  být  rozdíl  v  různém přispění  rudimentárních 

primordií (MS, R2) k formování nadpočetného zubu, což se může odrazit ve velikosti anterokonidu 

– zda bude zachován nebo redukován.  A konečně také porovnání  vývoje myší předmolárové a 

molárové oblasti s ostatními druhy hlodavců a zajícovců, kteří mají stále zachován jeden nebo dva 

premoláry, může poskytnout v tomto ohledu další velice cenné informace. 

Časoprostorová regulace vývoje zubních primordií a jejich vzájemné ovlivňování na 

úrovni iniciace signálních center je možný způsob diverzifikace savčích dentic během evoluce do 

neuvěřitelně  pestré  škály  jakou  známe  jak  u  recentních  zástupců,  tak  i  z  paleontologického 

záznamu.  Tento  mechanismus  může  být  efektivně  využit  při  přípravě  biologických  zubních 

implantátů, kdy by bylo možné z jednoduchých předdiferencovaných primordií in vitro sekundární 

fúzi vytvářet patřičné zubní typy. 

6.4 Molekulární model odontogeneze

Výsledky  uvedené  v  této  práci  poskytly  jedinečný  nástroj  pro  studium   molekulárních 

mechanismů řídících ranou diferenciaci zubních primordií.

Jasně  jsme  experimentálně  dokázali,  že  model  zubního  vývoje  používaný  při  studiu 

organogeneze  a  odontogeneze   je  třeba  zásadně  poopravit  z  hlediska  našich  nových  poznatků 

(obrázek 41). Ty jsou v rozporu s obecně přijímanou  představou, že k iniciaci vývoje molárů (na 

modelu M1) dochází na embryonálním stádiu ED 12,5, kdy je ve specifickém místě čelisti patrná 
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výrazná  doména  Shh exprese,  a  dále  v  tomto  místě  dochází   k  postupnému  vývoji  zubního 

primordia M1 až do stádia pohárku na ED 14,5.  V této práci jsme jasně demonstrovali, že během 

zmíněné vývojové periody ED12,5-14,5 dochází ke třem časově a prostorově odlišným iniciacím 

zubního vývoje, jak bylo předpokládáno na základě detailní morfologické analýzy (Peterkova et al., 

2000;  Viriot  et  al.,  2000).  Nejprve bylo na ED 12,5 patrné signální  centrum MS primordia,  to 

následně zaniklo a během ED 13,5 se vzadu objevilo  signální centrum R2 primordia, které též 

během dalšího vývoje zaniklo, a až na ED 14,5 se ještě více vzadu inicioval vývoj M1 (obrázek 

31A).

Místo exprese Shh na ED 12,5 je někdy označováno jako iniciační plakoda, která má za úkol 

determinovat vývojové pole budoucího moláru (Thesleff a Sharpe, 1997). Pomocí vitálního barvení 

buněk této iniciační plakody a sledováním jejich osudu in vitro jsme však přesvědčivě ukázali, že 

populace značených buněk  zůstala po celou dobu vývoje lokalizována mimo budoucí primordium 

M1 (obrázek 34-ED12,7).   Spolu s  expresí  Shh jsme sledovali  i  další  geny,  které  jsou typicky 

exprimovány v oblasti signálního centra M1: Fgf4, Bmp4, Edar, p21 a Wnt aktivitu, (obrázek 33). V 

oblasti  MS jsme skutečně  objevili  expresi  genů typických pro  signální  centrum zubu,  pouze  s 

vyjímkou exprese Fgf4. Chybění FgF4 může být dáno tím, že vývoj MS je zastaven dříve, než by 

mohlo k  Fgf4 expresi  dojít,  a  nebo naopak -  další  vývoj  primordia MS je  zastaven,  protože k 

zahájení exprese Fgf4 nedochází.

Exprese Shh v tvářové oblasti na ED 13,5 (Dassule et al., 1998) je již po více než 10 let 

interpretována  jako  signalizace  na  vrcholu  pupene  M1.  Výsledky  našich  experimetů  zřetelně 

ukázaly, že Shh expresní doména na ED 13,5 je lokalizovaná na vrcholu pupenu R2 primordia. Shh 

exprese v R2 během dalšího vývoje mizí a není patrná až do iniciace vývoje M1 (obrázek 31A a 

34). Exprese genů, které jsou typické pro signální centrum M1, byly kompletně zastoupeny i  v 

oblasti R2 (obrázek 33). Pomocí experimentů se značením buněk jsme opět dokázali, že i pozice 

tohoto  signálního  centra  je  mimo oblast  budoucího  prvního moláru  (obrázek  34).  Počátek  Shh 

exprese na ED14,5 jsme již lokalizovali v oblasti vyvíjejícího se primordia M1. Za další upřesňující 

zmínku stojí,  že  Shh exprese  se  v  primordiu  prvního moláru  objevuje  již  na  stádiu  pupene  a 

předchází vzniku klasicky zobrazovaného enamelového uzlu uprostřed vnitřního dentálního epitelu 

na stádiu pohárku (obrázek 31A), žlutý rámeček, což je v souladu s původní představou (Vaahtokari 

et al., 1996), avšak s tím výrazným rozdílem, že  Shh exprese na stádiu pupenu u M1 začíná až na 

ED14,0. Vaahtokari et al., (1996) tudíž mylně popsali expresi Shh v signálním centru R2 primordia 

jako počátek enamelového uzlu M1.  Tyto výsledky by nebylo možné získat bez velmi detailního 

stádiování  umožňujícího  hodnocení  zubního  vývoje  podle  vývojové  pokročilosti  jednotlivých 

embryí, protože zvláště na ED 13,5 jsou změny v  Shh expresi velmi dynamické a v rámci široké 

variability je jinak nemožné je správně zařadit do časové osy. 
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Obrázek  41.  Model  molekulární  regulace  zubního  vývoje.  (A) Obecně  akceptovaný  model 
molekulární regulace časného vývoje zubního primordia. Tento model vychází z předpokladu, že 
veškerá molekulární a morfogenetická aktivita v tvářové oblasti je součástí vývoje pouze prvního 
moláru jako prvního funkčního zubu v oblasti. Detaily o molekulární regulaci jsou vysvětleny v 
úvodu.  (B) Aktualizace modelu (A) na základě našich výsledků:  před vývojem prvního moláru 
dochází k vývoji dvou rudimentárních primordií MS a R2, jejichž molekulární a  morfogenetická 
aktivita byla mylně považována za první kroky vývoje moláru.  (Převzato z Thesleff  a Jernvall, 
Mech Dev., 2000.) (vzhledem k zachování autentičnosti zdroje, je použito originální publikované 
schéma pouze přeložené do češtiny, pro detaily jednotlivých signálních drah doporučuji obrázek 4.)

Skutečnost, že jsme identifikovali signální centra rudimentárních primordií,  jejichž vývoj se 

zastavuje na časném stádiu, nám umožní jejich srovnání s progresivně se vyvíjejícími primordii na 

molekulární  úrovni.   Tento  přístup  je  velmi  nadějný a  slibuje  rozpoznání  molekulární  regulace 

vývoje zubů jak z evolučního tak z vývojového pohledu. Rozdíly v molekulární regulaci je třeba 

hledat  jak na úrovni  kvalitativní  (přítomnost  či  absence signálních molekul),  tak i  kvantitativní 

(časoprostorové změny v genové expresi či intenzitě signalizace). 
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6.5 Regulace vzniku nadpočetných zubů

Identifikací  vlastní  signální  aktivity  rudimentárních  primordií  jsme  otevřeli  prostor  pro 

interpretace vzniku nadpočetných zubů na úrovni změn v regulaci signálních drah v rudimentárním 

signálním centru.

Pro sestavení modelu molekulární regulace vývoje nadpočetného zubu jsme pracovali  na 

Spry2 -/-  KO myší linii, u které dochází k tvorbě nadpočetného zubu před prvním molárem (Klein 

et  al.,  2006).  Vycházeli  jsme  z  reakčně  difuzního  modelu  regulace  morfogeneze  pučením 

zahrnujícího vliv aktivátorů a inhibitorů růstu (Peterkova et al, 2000, 2002a) spolu s  regulací  pro- 

a anti- apoptotických signálů (Raff, 1996; Jacobson et al., 1997) (obrázek 42).  Sprouty proteiny 

fungují  jako  intracelulární  zpětnovazebné  inhibitory  Fgf  signální  dráhy  (Christofori,  2003). 

Mitogenní efekt Fgf dráhy je  již dlouho znám, (např. Paris a Pouysségur, 1991).  Exprese Spry2 je 

lokalizována v dentálním epitelu během vývoje zubních primordií,  tudíž v případě Spry2 -/- KO 

dochází v dentálním epitelu ke zvýšení  aktivity Fgf signalizace (Klein et al., 2006). Toto zvýšení 

bylo  pravděpodobně   zodpovědné  za  pozorované  rozdíly  v  proliferaci  i  potlačení  apoptózy  u 

Spry2-/-  embryí ve srovnání s WT. Tento efekt jsme vysvětlili zvýšenou citlivostí Fgf receptorů k 

Fgf proteinům sekretovaných mezenchymovými buňkami, zejména Fgf3 a Fgf10. Je známo, že tyto 

proteiny jsou velmi slabě exprimovány v mezenchymových buňkách diastemy, avšak v oblasti M1 

je jejich exprese značně silnější (Klein et al., 2006).

Efekt  Sprouty  mutace  se  projevuje  i  zvýšením  Shh a  Fgf4 exprese  v  signálním centru 

rudimentárního pupenu (Klein et al., 2006). Fgf4 exprese v signálním centru R2 je u WT myši na 

hranici detekovatelnosti (obrázek 33). 

Z toho vyplývá, že rapidní zvýšení exprese Fgf4 v signálním centru R2 souvisí se zvýšením 

Shh exprese, která je zase závislá na intenzitě Fgf signalizace v dentálním epitelu. Formulovali jsme 

tedy hypotetický model regulace vývoje rudimentárního zubního primordia, kde hraje ústřední roli 

zvýšená aktivita signálního centra (obrázek 42).

Exprese  Fgf4 je pod přímým vlivem transkripčního faktoru Lef1,  který je spolu s  Beta-

cateninem součástí kanonické Wnt dráhy (Kratochwil et al., 2002).  Eda je stejně jako  Fgf4 pod 

kontrolou Lef1 (Laurikala et  al.,  2001),  a navíc Eda  je schopný pozitivně ovládat  Shh expresi 

(Pummila et al.,  2007). Úroveň Eda signální dráhy může být klíčová pro stabilní  Shh expresi v 

signálním centru. 

Zesílením Fgf signalizace se stabilizuje vývoj zubního primordia kooperací s kanonickou 

Wnt signální dráhou, čímž přímo dochází ke zvýšení Fgf4, Shh a Eda exprese. Tyto molekuly jsou 

dále  hlavními  růst  stimulujícími  faktory,  které  jsou  schopné  zajišťovat  vývoj  primordia  až  do 

formování pohárku nadpočetného zubu.
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Obrázek  42. Model  revitalizace  rudimentárního  primordia  R2  u  Spry2  -/-  myši.   Nákres 
epitelového pupenu R2 na ED 13,5 se signálním centrem (šedá oblast). Inhibitory růstu (např. Bmp) 
a   růstové  aktivátory  (např.  Shh,  Wnt10,  Fgf3,  Fgf4,  Fgf10,  Eda)  jsou  barevně  odlišeny. 
Předpokladem je,  že Fgf  signalizace z mezenchymu může indukovat expresi  Fgf4,  Shh a  Eda, 
patrně spolu s kanonickou Wnt dráhou (beta-catenin/Lef1).  Spry2 může být zapojen jako negativní 
regulační člen. U WT embrya, kde je exprimován Spry2,  je signální kaskáda inhibována a relativní 
převaha růstových inhibitorů nedovolí další růst pupene, klesá mitotický index a zvyšuje se výskyt 
apoptózy (černé tečky). 
U Spry2 -/- embrya je signální kaskáda bez přítomnosti inhibitoru dostatečně silná, aby mohl vývoj 
R2  primordia  dále  pokračovat,  mitotický  index  je  stejně  vysoký  jako   u  progresivního  vývoje 
funkčního zubu,  zatímco míra apoptózy je  menší.  Tento model je založen na literárních datech 
(Hogan, 1999; Peterkova et al., 2000, 2003; Zhang et al., 2000; Laurikkala et al., 2001; Kratochwil 
et al., 2002; Nadiri et al., 2004; Klein et al., 2006; Pummila et al., 2007). (Převzato z Peterkova et  
al., J Exp Zool B Mol Dev Evol., 2009.)

Opačný vliv na vývoj zubního primordia mohou mít proteiny z rodiny Bmp, u kterých byl 

experimentálně dokázaný negativní vliv na vývoj jiných orgánů vyvíjejících se pučením epitelu – u 

vývoje peří (Hogan, 1999) nebo plic (Kulessa et al., 2000), a i během formování zubních hrbolků 

(Weiss et al., 1998; Jernvall and Thesleff, 2000). Dalším zajímavým rysem exprese Bmp je jejich 
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přítomnost v oblastech rudimetárních zubních primordií a kolokalizace s programovanou buněčnou 

smrtí (Tureckova et al., 1996; Vaahtokari et al., 1996; Peterkova et al., 2000). Dalším důležitým 

inhibičním efektem je schopnost Bmp4 inhibovat expresi  Shh (Zhang et al., 2000). Bmp proteiny 

mohou tedy negativně zasahovat do vývoje zubních primordií  ovlivněním jak Shh tak i Fgf signální 

dráhy.   Bmp4 může být  zpětně  blokován Eda signální  drahou,  která  je  zodpovědná za  zvýšení 

exprese Bmp inhibitorů jako Ccn2 a Follistatin (Pummila et al.,  2007). Eda tudíž kromě vlastní 

antiapoptotické a růst stimulující aktivity může zvýšit aktivační efekt i tím, že stimuluje expresi 

dalších aktivačních signálních molekul a současně inhibicí tlumivé Bmp dráhy.

Na  základě  našich  experimentů  a  pozorování  je  zřejmé,  že  nadpočetný  zub  vzniká 

revitalizací  rudimentárních  primordií.  Zvýšení  Fgf  signalizace  má  za  následek  posílení 

rudimentárního  signálního  centra  R2  tím,  že  absence  Spry2  mění  rovnováhu  aktivačních  a 

inhibičních vstupů do signálních kaskád, jenž vede k revitalizaci rudimentárního primordia R2 a 

výslednému vytvoření nadpočetného zubu. Nicméně je stále otevřenou otázkou, které rudimenty a 

jakým  přesným  mechanismem  se  podílejí  na  formování  nadpočetného  zubu  i  jeho  celkové 

morfologii. Bude velmi zajímavé  zaměřit se na variabilitu Spry2 -/- fenotypu na větším vzorku 

materiálu a zkoumat, zda-li je hranice mezi připojením či autonomním vývojem R2 ostrá, či zda je 

možné vysledovat vzácné přechodové fenotypy jako u myší s mutací Eda genu (obrázek 43).

Obrázek 43.  Různé formy  uspořádání tvářové dentice  spodní čelisti  Eda+/- myší s výskytem 
nadpočetného zubu (S). S výskytem nadpočetného zubu je patrná redukce v oblasti anterokonidu 
prvního moláru (M1).( A) Ve většině případů je dentice normální. (B) Výskyt čtyř zubů v tvářové 
oblasti je velmi vzácný. (C) Většina výskytu nadpočetných zubů je spojena s absencí třetího moláru 
(M3). (D) Velmi vzácný případ prodloužení přední části M1 naznačuje nekompletní oddělení přední 
části (nadpočetného zubu) od zbytku moláru. (Převzato z Peterkova et al., Arch Oral Biol. 2005.)

6.6 Možné biomedicínské aplikace 
Motivací pro porozumění vývoji zubů je bezesporu budoucí možnost využití těchto znalostí pro 

částečnou  regeneraci  chrupu  u  lidí  nebo  pro  náhradu  chybějících  nebo  poškozených  zubů 

biologickými implantáty, které budou mít podobné vlastnosti jako zuby přirozené. Na první pohled 
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se může podobné úsilí  zdát  malicherné ve srovnání s  pátráním po lécích proti  různým druhům 

nádorového bujení či léku na boj s lidskými patogeny včetně viru HIV. Zuby jsou nicméně velmi 

důležitými orgány, které sice zůstávají bez povšimnutí, jsou-li v pořádku, avšak jejich poškození 

nebo úplná absence značně snižují kvalitu lidského života. 

Součástí  cílů  této  práce  bylo  ukázat,  že  molekulární  regulace  zubního  vývoje  je  velmi 

komplikovaná a je možné, že se v budoucnu skutečně ukáže, že mechanismy vzniku zubu jsou jak 

na morfologické tak na molekulární úrovni jedny z nejsložitějších v lidském těle. Proto je při vývoji  

biologických implantátů třeba brát v potaz charakteristické rysy zubního vývoje:  A) na vývoji zubů 

se  podílejí  dvě  velmi  odlišné  komponenty,  a  to  orální  epitelová  vrstva  a  namigrované  buňky 

neurální lišty; B) molekulární program na vývoj zubu obsahuje i regulační mechanismy uspořádání 

zubů v rámci celé dentice; C) prozatím neznámá molekulární specifikace jednotlivých typů zubů 

(jak se  například tvoří stoličky a jak řezáky?); D) vývoj zubu nekončí jen vytvořením formy pro 

mineralizaci korunky, ale pokračuje vývojem kořenů, závěsného aparátu zajišťujícího spojení zubu 

s  alveolární kostí; E) zub není jen vysoce mineralizovaná struktura s mechanickou funkcí, ale jedná 

se o velmi intenzivně inervovaný orgán s bohatým cévním zásobením, který je považován za orgán 

senzorický (Magloire et al., 2009). Výše vyjmenované vlastnosti jsou zatím nepřekonané problémy 

při vytváření zubů „ve zkumavce“.

V současné době se sice již podařilo diferencovat zubní tkáně in-vitro (Ohazama et al., 2004; 

Shi et al., 2005;  Zhang  et al., 2005; Yen a Sharpe, 2008; Duailibi et al., 2010; Keller et al., 2011), v 

mnoha  ohledech  se  však  jedná  pouze  o  částečný  úspěch.  Dosáhnout  vzniku  buňky  schopné 

diferencovat v ameloblasty a dát vzniknout sklovině je zatím možné pouze z buněk izolovaných z 

embryonálních zubních základů (Young et al., 2002; Duailibi et al., 2004; Young et al., 2005; Hu et 

al.,  2006; Nait  Lechguer et  al.,  2009, 2011).  Dalším úskalím je,  že v podmínkách  in vitro sice 

dochází k diferenciaci všech zubních tkání, avšak výsledný tvar a velikost zubu je problematická - 

vzniká spíše větší  množství malých jednoduchých zubů, nikoli velký složitý zub jako například 

stolička. I když je možné alespoň částečně připravit korunky pomocí bioinženýrství, vznik kořenů 

in vitro je stále problematický. Nadějný přístup je možné spatřovat v kombinaci zubního primordia 

s kostními buňkami, což experimentálně způsobilo tvorbu kořene (Young et al., 2005). Toto vše 

ukazuje, jak složitá je fyziologická regulace vedoucí k funkčnímu zubu, a je otázkou, kolik dalších 

indukčních mechanismů zatím není známo.  Právě naše práce na poli molekulární regulace vývoje 

rudimentárních  primordií  a  srovnání  s  progresivním vývojem funkčních  zubů otevírá  možnosti 

efektivního výzkumu funkce signálních drah vedoucí k tvorbě funkčního zubu. Naše pozorování 

spojení dvou zubních primordií za vzniku složitějšího zubu dokládají další možnost, jak dosáhnout 

u biologických zubních implantátů stejné složitosti a velikosti jako u přirozených zubů. 
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7. Závěry
I. Na jednoduchém systému sériově se opakujících ektodermálních orgánů – patrových lišt 

jsme odhalili princip postupného vzniku jednotlivých elementů interpozicí v morfogeneticky 

aktivní zóně. Tato zóna je ohraničena  vpředu právě  vzniklou (nejmladší) rugou a vzadu 

rugou, kterou jsme nazvali  hraniční ruga (boundery ruga), která zůstává stabilně v zadní 

části  patra.  Morfogenetický  proces  založení  nové  rugy  se  skládá  ze  dvou  komponent  - 

předozadního růstu patrové  plotýnky,  jenž  zvětšuje  oblast  mezi  vzniklou rugou a rugou 

hraniční a druhé komponenty, která je založena na inhibičním vlivu vzniklé rugy na iniciaci 

rugy další. Jak se zvyšuje vzdálenost  od poslední vzniklé rugy, klesá i její inhibiční vliv a v 

určité  prahové  vzdálenosti  může být  inicializován vývoj  nové patrové  lišty.  Na základě 

našeho pozorování jsme navrhli model molekulární časoprostorové regulace vzniku nové 

lišty. Ukázali jsme, že na molekulární úrovni se jedná a výrazně jednodušší systém, než je 

regulace vývoje zubů, ale základní program může být velmi blízký. 

II. a)  Na  molekulární  úrovni  jsme  prokázali  nesprávnost  klasického  a  obecně  uznávaného 

modelu molekulární regulace zubního vývoje. Experimentálně jsme dokázali, že v tvářové 

oblasti  dochází  k  postupné inicializaci  tří  signálních  center.  Na ED 12,5  je  signalizační 

centrum  součástí  rudimentárního  primordia  MS,  na  ED  13,5  souvisí  s  rudimentárním 

primordiem R2  a až na ED 14,5 dochází k iniciaci signálního centra funkčního zubu M1. 

Toto zjištění je v přímém kontrastu s doposud interpretovanými a obecně přijímanými daty 

založenými na myšlence, že veškerá morfogenetická a signalizační aktivita v tvářové oblasti 

je součástí  vývoje pouze funkčních zubů. Reinterpretace dat z námi sledovaného období 

(ED12,5 – ED 14,5) a odlišení vývoje rudimentárních primordií od progresivního vývoje 

molárového zubního primorda je pro správné chápání odontogeneze nezbytná.  

b) Pomocí časosběrné mikroskopie jsme pozorovali spojení rudimentárního primordia R2 a 

vyvíjejícího  se  primordia  M1.  Tím jsme  poskytli  první  experimentální  důkaz,  že  zubní 

primordia  mohou  během  embryonálního  vývoje  fúzovat  a  tímto  mechanismem  může 

docházek ke změnám morfologie funkčních zubů během evoluce.
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c) S využitím transgenního myšího kmene Spry2 -/- jsme ověřili platnost hypotézy, že ke 

vzniku nadpočetného zubu dochází revitalizací rudimentárního primordia. Ukázali jsme, že 

revitalizace  se  projevuje  snížením  apoptózy  a  zvýšením  proliferace.  Tento  jev  jsme 

přisoudili  zvýšené  aktivitě  rudimentárního  signálního  centra  v  porovnání  se  signálním 

centrem u WT myši. Pozorovali jsem zvýšenou expresi markeru signálního centra Shh a po 

porovnání a doplnění literárními daty jsme navrhli molekulární model vlivu Spry2 mutace 

na aktivitu signálního centra a následnou revitalizaci rudimentárního primordia.

III. a) V návaznosti na naše poznatky z tvářové oblasti jsme analyzovali dynamiku exprese Shh 

jako markeru signálních center zubních primordií také v řezákové oblasti. Na rozdíl od v 

současnosti uznávané představy o vývoji funkčního řezáku jsme překvapivě i zde zjistili, že 

první detekovatelné Shh expresní domény ještě neodpovídaly primordiu funkčního zubu, ale 

prelakteální dentici.  Shh expresní doména funkčního řezáku se objevila až později a více 

vzadu. Náš nález je v kontrastu s obecně přijímanou představou vývoje řezáku, časná  Shh 

exprese v oblasti neodpovídá řezákovému primordiu, ale je lokalizovaná v rudimentárních 

primordiích, která vývoji funkčního řezáku předcházejí. I zde se potvrdilo, že rudimentární 

primordia  mohou  mít  částečně  zachovanou  signální  aktivitu  a  být  mylně  zaměněna  za 

primordia funkčních zubů.

           b) sledováním osudu Shh exprimujících buněk v rané fázi vývoje řezákové oblasti jsme 

dokázali,  že  epitelové  buňky  tvořící  vestibulum  oris,  rudimentární  primordia  i  

primordium  funkčního  řezáku  pocházejí  z  jedné  populace  buněk,  která  se  vyznačuje  

časnou expresí Shh.
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