
ABSTRAKT  
Laboratorní myš představuje vhodný experimentální model pro studium mechanizmů 

normálního vývoje zubů a pro porozumění etiopatogenesi vzniku zubních anomálií u člověka. 

Myší dentice je v každém čelistním kvadrantu tvořena jedním řezákem, který je oddělen od tří 

molárů bezzubou diastemou. Přestože u dospělých myší neobsahuje diastema zuby, během 

embryonálního vývoje se zde objevují rudimentární pupeny zubních základů (MS, R2). Jejich 

vývoj se ale zastavuje a tím pádem zde funkční zub nevzniká. Je známo, že u myší, nesoucích 

mutace Spry2 a Spry4 genů, vznikají nadpočetné zuby v antemolárním prostoru. Pochopení 

časoprostorové dynamiky Shh exprese u Spry2/Spry4 dvojitých transgenních myší může 

pomoci objasnit roli těchto embryonálních diastemových pupenů při tvorbě nadpočetného 

zubu. Výzkum možné regenerace dentálních anomálií u potomků mezi-kmenového křížení 

Spry4 deficientních myší, u kterých se vyskytuje nadpočetný zub, s Eda deficientními myšmi, 

které mají sklon k redukované dentici, by mohl představovat cestu k objasnění mechanizmu 

vzniku patologií v dentici obecně.  

Naším cílem bylo popsat časovou a prostorovou dynamiku Shh signálních domén 

u Spry2/Spry4 transgenních embryí, jelikož Shh exprese je jedním z markerů časné 

odontogeneze a odhalení abnormalit v časné odontogenezi může vysvětlit vznik pozdějších 

zubních vad. Zároveň jsme se pokusili determinovat úlohu rudimentárních pupenů 

v diastemální oblasti mandibuly při vzniku nadpočetného zubu.  V rámci postnatální studie 

mezikmenového křížení Spry4 deficientních myší s Eda deficientními myšmi bylo cílem 

vyhodnotit možný kompenzační vliv defektů Spry genů na dentici Eda deficientních myší. 

S využitím znalostí o křížení a genotypování transgenních myší, metod disociace 

epitelů a fluorescenční mikroskopie jsme zjistili, že dochází k prodloužení a tím i opoždění 

Shh exprese v zubních primordiích u různých Spry2/Spry4 genotypů. Toto opoždění je přímo 

úměrné počtu Spry2 a Spry4 mutantních alel. Zároveň jsme prokázali, že primordium 

nadpočetného zubu vzniká v místě mandibulárního tvářového rudimentu R2, kde přetrvávala 

Shh exprese a jehož vývoj pokračoval, zatímco u kontrolních myší se vývoj R2 zastavuje a 

dochází k splývání R2 s M1.   

Postnatální studie ukázala, že defekt ve Spry4 genu by mohl mít pozitivní 

kompenzační efekt na redukovanou dentici Eda deficientních myší. Tento fakt byl podpořen 

vznikem mnohohrbolkových zubů a výskytem labiálního nadpočetného hrbolku u prvního a 

druhého tvářového zubu, přičemž  dentice Tabby myší s deficiencí Eda genu vykazuje 

známky redukce.  
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