
2 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Antropologie a genetika člověka 

 

 

 

 

Bc. Kateřina Lochovská 

 

 

VZNIK LIDSKÝCH ZUBNÍCH ANOMÁLIÍ NA MODELU 

ODONTOGENEZE U MYŠÍ S PORUCHAMI GEN Ů 

 

FORMATION OF HUMAN DENTAL ANOMALIES IN A MODEL OF ODONTOGENESIS 

IN MICE WITH GENE DEFECTS 

 

Diplomová práce 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Mária Hovořáková, PhD. 

 

Praha, 2012 

 

 



3 
 

Tato práce vznikla na základě finanční podpory Grantové agentury České 

republiky (grant č.: 305/12/1766).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze, 27.12.2012 

 

 

      Podpis 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Poděkování 

 

Mé poděkování patří všem, kteří mě podporovali během psaní této práce, během 

studia a během života obecně.  

 

Děkuji své školitelce Mgr. Márii Hovořákové, PhD. za skvělé vedení během psaní 

diplomové práce a během mých začátků ve vědeckém světě, které ještě neskončily. Zároveň 

jí děkuji za důvěru, energii, čas, ochotu a trpělivost, které do mě vložila. Poděkování patří 

také celému kolektivu oddělení Teratologie AV ČR, v.v.i., zejména pak MUDr. Renatě 

Peterkové, CSc., Mgr. Františku Špoutilovi, PhD., Mgr. Janu Procházkovi, PhD., 

Mgr. Petře Herlové a Bc. Zuzaně Pavlíkové a Mgr. Lucii Smrčkové.  

 

V neposlední řadě děkuji celé své rodině a přátelům, mým pilířům, na kterých 

stojí má minulost, současnost a věřím, že i budoucnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Obsah: 

Abstrakt ................................................................................................................................7 

Klí čová slova.........................................................................................................................8 

Abstract.................................................................................................................................9 

Key words ...........................................................................................................................10 

Seznam zkratek ..................................................................................................................11 

1 Úvod ..............................................................................................................................14 

1.1 EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ OROFACIÁLNÍ OBLASTI......................................................................15 

1.2 STAVBA ZUBU .......................................................................................................................15 

1.3 VÝVOJ ZUBU.........................................................................................................................18 

1.4 MOLEKULÁRNÍ KONTROLA ...................................................................................................20 

1.4.1 Vybrané růstové faktory............................................................................................21 

1.5 SAVČÍ ZUBY ..........................................................................................................................26 

1.6 DENTÁLNÍ PATOLOGIE..........................................................................................................26 

1.6.1 Anomálie počtu zubů ................................................................................................27 

1.6.2 Anomálie struktury zubů ...........................................................................................27 

1.6.3 Anomálie tvaru zubů .................................................................................................28 

1.6.4 Anomálie postavení zubů ..........................................................................................29 

1.7 POROVNÁNÍ LIDSKÉ A MYŠÍ DENTICE....................................................................................29 

1.8 RUDIMENTY A JEJICH SIGNÁLNÍ CENTRA VE VÝVOJI MYŠÍ DENTICE ......................................32 

1.9 EDA DEFICIENTNÍ MYŠI (TABBY MYŠI) ...................................................................................35 

1.9.1 Ektodysplasin............................................................................................................36 

1.9.2 Morfotypy dentice Eda deficientních myší................................................................38 

1.10 SPROUTY DEFICIENTNÍ MYŠI..................................................................................................43 

1.10.1 SPROUTY - negativní regulátor FGF signalizace ...................................................43 

2 Cíle a Hypotézy diplomové práce ...............................................................................46 

3 Materiál.........................................................................................................................47 

3.1 EDA DEFICIENTNÍ MYŠI .........................................................................................................47 

3.2 TRANSGENNÍ MYŠI................................................................................................................48 

3.2.1 Spry4 deficientní myši...............................................................................................48 

3.2.2 Spry2/Spry4-ShhEGFP myši.....................................................................................48 

4 Metody ..........................................................................................................................49 

4.1 METODY PRO PRENATÁLNÍ STUDII DISOCIOVANÝCH EPITELŮ ...............................................49 



6 
 

4.1.1 Připouštění myší .......................................................................................................49 

4.1.2 Odběr embryí............................................................................................................49 

4.1.3 Disociace epitelů ......................................................................................................49 

4.2 METODY PRO POSTNATÁLNÍ STUDII......................................................................................51 

4.2.1 Křížení transgenních myší ........................................................................................51 

4.2.2 Odběr vzorků ............................................................................................................52 

4.3 GENOTYPOVÁNÍ....................................................................................................................53 

4.3.1 Statistické zpracování dat .........................................................................................55 

5 Výsledky........................................................................................................................56 

5.1 PRENATÁLNÍ STUDIE DISOCIOVANÝCH EPITELŮ ....................................................................56 

5.1.1 Shh exprese v tvářové oblasti ...................................................................................59 

5.1.2 Nadpočetné zubní základy u Spry dvojitých transgenních embryí............................71 

5.2 POSTANTÁLNÍ ANALÝZA .......................................................................................................72 

5.2.1 Morfotypy v horní čelisti...........................................................................................72 

5.2.2 Morfotypy v dolní čelisti ...........................................................................................77 

5.2.3 Významné znaky dentice mezi-kmenových kříženců..................................................79 

6 Diskuze..........................................................................................................................86 

6.1 PRENATÁLNÍ STUDIE DISOCIOVANÝCH EPITELŮ ....................................................................86 

6.1.1 Shh exprese v zubních rudimentech ..........................................................................86 

6.1.2 Nadpočetné zuby.......................................................................................................87 

6.2 POSTNATÁLNÍ STUDIE...........................................................................................................89 

6.2.1.1 Nadpočetné lingvální hrbolky u mezikmenových kříženců........................................89 

Tabby a Spry4............................................................................................................................89 

6.2.1.1 Nadpočetný zub v diastemě u mezikmenových kříženců ...........................................91 

Tabby a Spry4............................................................................................................................91 

7 Závěr .............................................................................................................................93 

8 Seznam použité literatury ...........................................................................................95 

 



7 
 

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 



8 
 

u prvního a druhého tvářového zubu, přičemž  dentice Tabby myší s deficiencí Eda genu 

vykazuje známky redukce.  

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

Vývoj zubu, patologie zubů, zubní rudimenty, Shh, Sprouty geny, Eda geny, myš. 
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ABSTRACT 
Laboratory mouse is a appropriate experimental model for studies on normal tooth 

development mechanisms and for understanding of etio-pathogenesis of dental anomalies 

in humans. Mouse dentition consists of one incisor separated from three molars by 

toothless diastema in each jaw quadrant. Although an adult mice diastema does not contain 

teeth, rudimentary tooth primordia (MS, R2) appear here during embryonic development. 

However, their development stops and consequently functional tooth does not arise here. It 

is known that in mice with mutations in Spry2 and Spry4 genes, supernumerary teeth arise 

in antemolar region. The understanding of the temporo-spatial dynamics of signaling 

centers in Spry2/Spry4 double transgenic mice may help to elucidate the role of these 

embryonic diastemal buds in supernumerary tooth formation. The research of possible 

regeneration of dental anomalies in off-spring of crossing Spry4 deficient mice with 

supernumerary teeth formation with Eda deficient mice with predisposition to reduced 

dentition could be the way to elucidating of mechanism of dental pathologies development 

in general. 

Our aim was to describe temporal and spatial dynamics of Shh signaling domains 

in Spry2/Spry4 embryos, because Shh is one of the markers of early odontogenesis and 

determining of abnormalities in the early odontogenesis can explain later formation of 

dental pathologies. We also tried to determine a role of diastemal rudimentary buds in the 

mandible in the supernumerary tooth formation. In frame of the postnatal study of crossing 

of strains of Spry4 deficient mice with Eda deficient mice, the aim was to evaluate a 

possible compensatory effect of Spry genes defects on dentition of Eda deficient mice. 

Using the knowledge of crossing and genotyping of transgenic mice, methods of 

epithelial dissociation and fluorescence microscopy, we found that there is an extension 

and thus a delay in Shh expression in different Spry2/Spry4 genotypes. This delay is directly 

proportional to the number of Spry2 and Spry4 mutant alleles. We also proved that the 

supernumerary tooth primordium arises at the place of mandibular R2 rudiment formation, 

where the Shh expression persists and the development of R2 continues, in contrast to 

control mice, where R2 development stops and R2 fuses with M1 primordium.  

Postnatal study showed that the Spry4 gene defect could have a positive 

compensation effect on reduced dentition of Eda deficient mice. This fact was supported 

by the formation of multicusped teeth and labial supernumerary cusps on first and second 
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cheek tooth, where the dentition in Tabby mice with Eda deficiency shows signs of 

reduction. 

 

KEY WORDS 

Tooth development, pathology of teeth, tooth rudiments, Shh, Sprouty genes, Eda genes, 

mouse. 
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SEZNAM ZKRATEK  

3D  three-dimensional (trojrozměrný) 

Act   Aktivin 

AI  amelogenesis imperfecta 

APC   protein adenomatosis polyposis coli 

BMP    Bone morphogenetic protein (kostní morfogenetický protein) 

C    dentes canini - špičáky 

Ci    Cubitus interruptus  

CK1α    casein kinase 1α 

Cre    rekombináza Causes Recombination 

D1-D5   maxilární rudimentární struktury 

Dhh    Desert Hedgehog  

DKO    Double knock-out (dvojitý transgen) 

ED    embryonální den 

Eda/EDA   Ektodysplasin 

Edar/EDAR   Receptor pro ektodysplasin 

Edaradd/EDARADD  Edar associated death domain 

EGFP     Enhanced Green Fluorescent Protein (zelený fluorescenční  

    protein) 

et al.    A kol. 

Fgf/FGF   Fibroblast Growth Factor (Fibroblastový růstový faktor) 

FGF-4, 8, 9    proteiny pro Fibroblast growth factor 

FGFR    receptor pro fibroblast growth factor  

FZ    receptory Frizzled 

GDF    Growth and differentiation factor (růstový a diferenciační  

   faktor) 

Gen.   Genotyp 

GFP   Green fluorescent protein (zelený fluorescenční protein) 

GLI 1-3    Glioblastoma transkripční faktory 

GRB2   Growth factor receptor-bound protein 2 (vazebný protein  

   receptoru růstového faktoru) 

GSK3    glykogen syntáza kináza-3 
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Hh/HH    Hedgehog 

I    dentes incisivi řezáky 

Ihh    Indian Hedgehog  

IκK    Inhibitor of nuclear factor κB kinase (Inhibitor jaderného  

   faktoru κB kinázy) 

IκKα a IκKβ    podjednotky IκK 

Inh    Inhibin 

int-1    integrated 

kap.   kapitola 

kb    kilo-base pair (párů kilo-bazí) 

LEF-1    Lymphoid enhancer-binding factor 1 

M    dentes molares - stoličky 

M1   první molár (stolička) 

M2   druhý molár (stolička) 

M3    třetí molár (stolička) 

min   minuta 

MS    Mesiální segment 

MSX   Msh homeobox 

NEMO (IKKγ)    podjednotka IKK 

NFκB    Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

obr   obrázek 

P    dentes praemolares třenové zuby 

Pax9   Paired box gene 9 

PCP   planar cell polarity 

pEK   primary enamel knot (primární sklovinný uzlík) 

PP2A    protein phosphatase 2A (protein fosfatáza 2A) 

PTC    Patched 

R1   maxilární rudimentární zubní základ 

R2    mandibulární rudimentární zubní základ 

RTK   receptor tyrosine kinases (receptory tyrosin-kinázové skupiny) 

S    nadpočetný zub - „supernumerary tooth“ 

sek   sekunda 

Shh/SHH    Sonic Hedgehog 
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SMAD    efektorové molekuly TGFbeta dráhy 

SMO    Smoothened 

Spry/SPRY, S    Sprouty 

T1   první zub v tvářové oblasti Eda deficientní myši 

T2   druhý zub v tvářové oblasti Eda deficientních myší 

T3   třetí zub v tvářové oblasti Eda deficientních myší 

Ta    Tabby 

Tab.   tabulka 

TbR-I a II    receptory TGFbeta dráhy 

TCF    T-cell faktor (faktor T-buněk) 

TGF-β    Transforming Growth Factor beta (transformující růstový faktor  

   beta) 

TNF    Tumor necrosis factor 

TNFR    receptor Tumor necrosis factor 

TRAF    TNF receptor associated factor (faktor asociovaný s receptorem  

   TNF) 

Wnt/WNT    Wint 

WT    wild type 

X- HED    hypohidrotická ektodermální dysplasie 
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1 ÚVOD 

Výraznou strukturou dutiny ústní je zub (lat. dens, řec. odus). Soubor zubů se 

nazývá chrup neboli dentice. Počet zubů, jejich tvar, velikost a relativní uspořádání se mezi 

živočišnými druhy liší. A to proto, že během evoluce vznikaly různé designy chrupu 

v reakci na měnící se potravu a tím pádem i na funkce zubů. Zuby tedy slouží především 

ke zpracování potravy (uchopování, oddělování a rozmělňování), komunikaci, signalizaci, 

ale také k obraně a útoku. U lidí se podílejí i na artikulaci a v podstatě spoluvytvářejí tvar 

obličeje.  

Je zřejmé, že zuby hrají v dutině ústní důležitou roli. Pokud se projeví nějaká 

zubní patologie, plní dentice svou funkci nedostatečně nebo vůbec ne. Je tedy v lidském 

zájmu poznat mechanismy zubního vývoje a uplatnit je při hledání podstaty vzniku a 

možné léčby dentálních anomálií. Z etických a legislativních důvodů není možné sledovat 

mechanismy vzniku lidských dentálních anomálií přímo na člověku, proto jsou nejčastěji 

sledovány na modelu odontogeneze u myší s poruchami genů. Drtivá většina novodobých 

poznatků na poli normálního a patologického vývoje zubů byla odhalena právě na 

odontogenezi myší. 

Přestože si člověk a myš fenotypově podobní nejsou, zubní vývoj probíhá u obou 

přibližně stejně. Navíc je známa řada genů, jejichž mutace vede ke vzniku genetických 

poruch u myší a které jsou homologické s lidskými. Takovým případem je například myší 

Eda gen, jehož  protějškem je lidský Eda gen (Srivastava et al., 1997). Oba tyto geny jsou 

vázané na X-chromosom a jejich mutace způsobuje hypohidrotickou ektodermální 

dysplasii u člověka, resp. Tabby syndrom u myši. 
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1.1 Embryonální vývoj orofaciální oblasti 

 Během čtvrtého embryonálního týdne migrují buňky neurální lišty do budoucí 

oblasti hlavy a krku a vytváří šest párů valovitých zduřenin zvaných faryngeální (žaberní) 

oblouky. U savců jsou poslední dva páry rudimentární a nejsou zřetelné. Oblouky odděluje 

pět párů dorzoventrálních rýh, nazývaných faryngeální (žaberní) vklesliny (štěrbiny), 

přičemž pátý pár je také rudimentární. Pro vývoj obličeje má zásadní roli první faryngeální 

oblouk, mandibulární, protože dává vznik horní čelisti, kosti jařmové, šupině kosti 

spánkové a dolní čelisti.  

 Obličej se začíná utvářet kolem primitivní ústní jamky (stomodeum). Buňky 

neurální lišty vycestovávají do oblasti kolem stomodea a jejich proliferací vzniká pět 

obličejových výběžků: 

► frontonasální výběžek, 

► párové maxilární výběžky, 

► párové mandibulární výběžky. 

 Spojení mandibulárních výběžků ve střední čáře vytváří dolní čelist a dolní ret. 

Zároveň vznikají nasální plakody ve frontonasálním výběžku. Proliferací mesenchymu, 

který plakody obklopuje, se utváří podkovovité valy - mediální a laterální nasální výběžky. 

U lidí se horní čelist formuje během pátého prenatálního týdne fúzí mediálních nasálních a 

maxilárních výběžků (Moore a Persaud, 2002). 

 Vývoj dutiny ústní pokračuje vytvořením sekundárního patra. Z maxilárních 

výběžků pro horní čelist vyrůstají patrové ploténky nejdříve podél postranních ploch 

jazyka (kaudálně). Později, v souvislosti s vývojem base lební a růstem mandibuly, klesá 

hřbet jazyka a dává tak prostor horizontalizaci patrových plotének, které následně srůstají 

s primárním patrem a také spolu ve střední čáře. Osifikací horní čelisti vzniká v přední 

části tvrdé patro, zbytek zůstává bez osifikace jako měkké patro (Vacek, 2006). 

1.2 Stavba zubu 

 U člověka začíná formování mléčných zubů před narozením jedince (viz. kap. 1.3 

Vývoj zubu), takže jejich morfologie je dána již v této době. Na zubu rozlišujeme tyto části 

(viz obr. 1):  

♦ korunka (corona dentis) je část zubu vyčnívající nad dásní do dutiny ústní, 

♦ kořen (radix dentis), který kotví zub v alveolárním výběžku, 
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♦ krček (collum dentis) je úsek mezi korunkou a krčkem, překrytý volnou dásní, 

♦ dřeňová dutina (cavitas dentis), vytvářející vnitřní prostor zubu, se zužuje  

směrem ke kořenu. 

 

 

Obr. 1: Řez zdravým zubem. (Upraveno podle National Library of Medicine - 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1121.jpg). 

Na stavbě zubu se podílejí tři tvrdé mineralizované tkáně: sklovina, dentin a 

cement. Vnitřek zubu vyplňuje zubní dřeň. Kořen je v alveolu upevněn pomocí 

dentoalveolárního spojení: ozubice. 

Sklovina (email, enamelum) pokrývá celý povrch korunky (viz obr. 1). Je to 

nejtvrdší tkáň lidského těla, jelikož obsahuje 95-98% minerálních látek (zejména 

hydroxyapatit). Zbytek tvoří organické látky, hlavně glykoproteiny jako amelogenin a 

enamelin, jejichž kooperace, při regulaci tvorby skloviny, jsou intenzivně studovány (Fan 

et al, 2008, 2009). Neméně významnou složkou skloviny je také voda. 

 Základní strukturní jednotkou skloviny jsou sklovinná prizmata (prismata 

enameli). Jsou to vlnovitě probíhající sloupečky, které mají na příčném řezu tvar hranolů. 

Zakřivení stran hranolů je různé a proto do sebe přesně zapadají. Tyto struktury vytváří 

tvrdost a pevnost skloviny při funkčním zatížení zubu jakým je kousání. Mezi hranoly 
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prizmat je interprizmatická substance. Na povrchu skloviny právě prořezaného zubu se 

nachází nezvápnělá Nasmythova membrána (cuticula enameli). 

 Zubovina (dentin, dentinum) tvoří hlavní hmotu zubu, která je tvrdší než kost. 

Dentin najdeme mezi dřeňovou dutinou a sklovinou v oblasti korunky a zubní dutinou a 

cementem v oblasti kořene (viz obr. 1). Z anorganických solí (72%) je opět nejvíce 

zastoupen hydroxyapatit. Organickou část tvoří kolagenní vlákna (kolagen typu I). Dentin 

vzniká činností odontoblastů, které naléhají na dentin z dřeňové plochy a vysílají do něj 

Tomesova vlákna. Tato vlákna prostupují kanálky dentinu až k jeho povrchu. Nervová 

vlákna prostupují dentin taktéž z dřeňové dutiny. 

Během vývoje se nejdříve tvoří primární dentin. Následně se vytváří sekundární 

dentin na dřeňové ploše primárního dentinu. Sekundární dentin se tvoří pomaleji, ale zato 

po celý život jedince. Je znám také terciární dentin s atypickou stavbou. Nalezneme ho v 

místech chronického funkčního dráždění (např. v místě vnějšího defektu jako je kaz, 

plomba, apod.). 

 Cement (cementum) je svou strukturou podobný kosti a pokrývá celý kořen a 

krček zubu (viz obr. 1). S povrchem dentinu ho spojují kolagenní vlákna. Cement je 

obklopen kostí zubního alveolu, se kterým je spojen také kolagenními vlákny - Sharpeyova 

vlákna. 

V oblasti zubního krčku můžeme pozorovat různé typy vztahu mezi cementem a 

sklovinou: (1) cement přesahuje přes sklovinu, (2) hrana mezi cementem a sklovinou, (3) 

mezera mezi sklovinou a cementem a (4) sklovina přesahuje přes cement (Neuvald a 

Consolaro, 2000). Nejčastěji je zaznamenán vzájemný styk okrajů cementu a skloviny 

(55,1%). Mezera mezi sklovinou a cementem je také celkem častá (30,7%) a může být 

bolestivá, jelikož je dentin v oblasti krčku odkrytý. Proto se k jeho nervům dostávají i 

drobná dráždění. Nejméně frekventovaný je případ, kdy sklovina překrývá cement (1,6%). 

Tento vztah je obtížné vysvětlit z embryonálního hlediska, neboť formace cementu probíhá 

až po dokončení formace skloviny (Arambawatta et al., 2009). 

Zubní dřeň (pulpa dentis) je měkká tkáň tvořená jemným vazivem propleteným 

nervy a cévami. Nachází se v dřeňové dutině zubu v oblasti korunky i kořene (viz obr. 1). 

Po obvodu dřeně je vrstva odontoblastů. S přibývajícím věkem se snižuje kvalita a kvantita 

dřeně. 

 Ozubice (periodontium) (viz obr. 1)je tvořena systémem vaziva. Základem jsou 

již zmíněná Sharpeyova vlákna. Podle směru a funkce rozlišujeme následující systémy 
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vláken: (1) gingivální, jdoucí od krčku do dásně, (2) transseptální, propojující zubní řadu, 

(3) alveolární, směřující od stěny alveolu k cementu a (4) apikální, spojující hrot kořene a 

dno alveolu. Hlavní funkce ozubice je fixace a stabilizace zubu v alveolu a rovnoměrné 

rozložení tlaku na zub. 

1.3 Vývoj zubu 

 Vývoj zubů začíná ztluštěním dentálního epitelu na obličejových výběžcích. Po 

fúzi mediálních nasálních a maxilárních obličejových výběžků u člověka splývá také jejich 

dentální epitel (Hovořáková et al., 2006). 

 Zubní morfogeneze, podobně jako vývoj dalších orgánů, je komplexní 

multifaktoriální proces, jehož se účastní základní morfogenetické mechanismy (proliferace, 

apoptóza, integrace a migrace buněk), které jsou řízeny buněčnými interakcemi mezi 

epitelem a mesenchymem. Zub prochází klasickými vývojovými stádii odontogeneze (viz 

obr. 2), která jsou pojmenována podle tvaru dentálního epitelu na frontálních řezech: 

epiteliální ztluštění a fáze zubní lišty, zubní pupen, pohárek a zvonek. Bylo však 

prokázáno, že v prostoru je tvar zubních zárodků na jednotlivých stádiích vývoje odlišný 

(Peterková et al., 2002). 

 

Obr. 2: Stádia vývoje zubu podle tvaru dentálního epitelu na frontálních řezech a k nim 

odpovídající 3D rekonstrukce. (A) Epitelové ztluštění. (B) Dentální lamina ukazuje na 

lingvální straně (C) přídatné pupeny (bílé tečky). Zubní pupen (D) a časné stádium 

pohárku (F) odpovídají jednoduchému (E) nebo dvojitému (G) dlouhému cylindrickému 

tvaru v prostoru, resp. Ve stádiu pohárku (H) a zvonku (J) připomíná dentální epitel na 
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3D rekonstrukcích kánoi (I) nebo loď (K) resp. (MS) mesiální segment, (R2) široký 

pupen, (pEK) budoucí primární sklovinný uzlík. (Převzato z Peterková et al., 2002). 

 Prvním morfologickým znakem vývoje zubu je formace ztluštění epitelu a 

kondenzace okolního mesenchymu, které se objevují v jedenáctém embryonálním dni (ED) 

u myší a během šestého embryonálního týdne u lidí. Dentální epitel se zanořuje do 

mesenchymu. Oproti okolnímu epitelu je ztluštěný dentální epitel je tvořen více vrstvami 

sloupcovitých buněk, jejichž podélné osy jsou kolmé na basální membránu. Při ústním 

povrchu je v místě epitelového ztluštění stejně jako v okolním epitelu přítomná jedna až 

dvě vrstvy plochých peridermálních buněk (Peterková et al., 1996).  

 Buňky tloustnoucího epitelu proliferují a invaginují hlouběji do mesenchymu a 

vytváří zubní lištu a později pupen (viz obr. 2), kolem něhož dále kondensuje okolní 

mesenchym. Ve vrcholu epiteliálního pupenu je přechodné signalizační centrum (viz obr. 

3A). Jde o shluk epiteliálních buněk, které se již nedělí (Jernvall et al., 1994).  

 Po dosažení určité velikosti se zubní pupen přeměňuje ve sklovinný orgán. Pupen 

se modeluje do tvaru pohárku, který je vyplněn mesenchymem (papilou) (viz obr. 2). 

Mesenchym okolo pohárku vytváří zubní vak. Změna pupenu na pohárek je 

charakterizována progresivním růstem epitelu po stranách pupenového vrcholu (Viriot et 

al., 1997), který je řízen signálním centrem označovaným jako primární sklovinný uzlík 

(„primary enamel knot“ - pEK). Opět jde o shluk epiteliálních buněk na dně pohárku 

.(Butler et al., 1956; Lesot et al., 1996), které se nedělí, ale stimulují zbytek okolního 

epitelu k proliferaci (Jernvall et al., 1994) (viz obr. 3B). Hvězdicovité retikulum („stellate 

reticulum“) odděluje budoucí vnější a vnitřní dentální epitel.  

Zubní pohárek se posléze diferencuje v zubní zvonek (viz obr. 2). V tomto stádiu 

se ustanovuje vzorec zubních hrbolků. V místě vývoje jejich vrcholů se objevují 

sekundární sklovinné uzlíky („secondary enamel knots“) (Jernvall et al., 1994) (viz 

obr. 3C). Během pozdní fáze zvonku se na rozhraní tkání diferencují mesenchymální 

odontoblasty a epiteliální ameloblasty od vrcholu budoucích hrbolků kaudálním směrem 

(Thesleff a Nieminen, 1996). 
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Obr. 3: Obecné znázornění sklovinných uzlíků ve vývoji zubu. (A) Ve stádiu pupenu 

indukuje kondensovaný mesenchym (světele zelená) formaci primárního sklovinného 

uzlíku ve vrcholu dentálního epitelu. (B) Ve stádiu pohárku exprimuje sklovinný uzlík 

signální molekuly, které regulují růst cervikální smyčky a tvorbu dentální papily (tmavě 

zelená). (C) Ve stádiu zvonku regulují signály ze sekundárních sklovinných uzlíků 

tvorbu hrbolků a indukují konečnou diferenciaci ameloblastů (Upraveno podle Thesleff 

et al., 2001).  

1.4 Molekulární kontrola 

 Osud buněk je regulován chemickými látkami (hormony, neurotransmitery, atd.) - 

tzv. signálními molekulami, které jsou syntetizované a sekretované buňkami pro účely 

extracelulární komunikace s jinými buňkami. Při vazbě na své specifické receptory na 

povrchu buněk iniciují intracelulární signální dráhu vedoucí k transdukci signálu do jádra. 

Zde se aktivují určité transkripční faktory, tedy proteiny, které nasedají přímo na DNA. 

Tyto transkripční faktory se vážou do regulačních oblastí genomu a řídí expresi a represi 

specifických sad genů, které kontrolují chování buňky (Alberts et al., 1998). Expresní 

vzorec transkripčních a růstových faktorů ve vyvíjejících se orgánech a tkáních naznačuje 

indukční vztah mezi těmito dvěma třídami produktů genů (Thesleff, 2003). 

 Většina signálních molekul podílejících se na vývoji orofaciální oblasti se řadí 

mezi růstové faktory, což jsou peptidové nebo steroidní hormony stimulující růst buňky, 

její proliferaci a diferenciaci. Signály regulují interakce mezi ektodermem a 

mesenchymem, ale také zprostředkují komunikaci v jedné vrstvě tkáně (Thesleff, 2003). 

Můžeme je rozřadit do několika konzervovaných rodin: 

► FGF (Fibroblast Growth Factor) rodina 

► HH (Hedgehog) rodina 
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► WNT (Wint) rodina 

► TGF-β (Transforming Growth Factor beta) rodina. 

1.4.1 Vybrané růstové faktory 

Fibroblast Growth Factor 

 FGF molekuly byly nalezeny jak u obratlovců tak u bezobratlých. Rodina 

multifunkčních signálních faktorů je tvořena asi 23 členy, přičemž všichni mají zvýšenou 

afinitu pro heparin (Wilkie et al., 1995). Hrají důležitou roli zejména jako mitogeny, ale 

podílí se také na buněčné migraci a diferenciaci, např. antero-posteriorní organice těla 

(Koga et al., 1999), neurální indukci (Hongo et al., 1999), angiogenezi a procesu hojení 

(Yun et al., 2010). 

 Transdukce FGF signálů do cytoplasmy buňky je zprostředkována skupinou čtyř 

transmembránových tyrosin-kinázových receptorů, známých jako „Fibroblast growth 

factor receptors“ (FGFR), přičemž dva (FGFR1 a FGFR2) byly detekovány ve vyvíjejícím 

se zubu (Peters et al., 1992). Tyto receptory tvoří tři extracelulární imunoglobulární 

domény (D1-D3), jedna transmembránová a jedna intracelulární tyrosin-kinázová doména. 

FGF spolu s heparansulfátovými proteoglykany interagují s extracelulárními doménami, a 

tím aktivují receptory. 

 FGF exprese je rozhodující pro normální vývoj obecně a nepravidelnosti v jejich 

funkci vedou k celé řadě vývojových vad. Bylo zjištěno, že mutace v FGFR  má za 

následek nejméně čtyři syndromy spojené s kraniosynostosami: Apertův, Pfeifferův, 

Jackson-Weiss a Crouzonův syndrom (Muenke a Schell, 1995, Wilkie et al., 1995). Také 

má vliv na rozvoj achondroplázie (Wilkie et al., 1995). To odráží úlohu FGF dráhy 

v osteogenezi a chondrogenezi. 

 Tato dráha je aktivní jak v epitelu, tak v mesenchymu a je zahrnuta do stimulace 

buněčné proliferace. Z hlediska odontogeneze je tedy nezbytná pro progresi zubního 

vývoje. Ve vyvíjejícím se zubu působí FGF v regulačních sítích spolu s ostatními 

signálními molekulami a transkripčními faktory včetně Msx genů. FGF-4, FGF-8 a FGF-9 

jsou asociovány s několika po sobě jdoucími regulačními událostmi, které mají zásadní 

význam pro zubní morfogenezi. Mezi tyto události patři iniciace zubního vývoje, formace 

tvaru budoucího zubu a regulace diferenciace zubních buněk (Kettunen a Thesleff, 1998). 
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Hedgehog 

 Během experimentů byla u bezobratlých, a posléze i obratlovců, objevena rodina 

sekrečních signálních molekul nazvaných Hedgehog (HH). Jméno bylo odvozeno od 

fenotypu (krátká a se špičatými trny) Hh mutantní larvy drosophily (Drosophila 

melanogaster). Hedgehog signální molekuly se ukázaly jako klíčové v morfogenezi a 

organizaci řady tkání a orgánů během vývoje organismů od drosofily až po Homo sapiens 

(Lodish et al., 2003). 

 Obecně se věří, že během evoluce obratlovců proběhla dvě kola genové duplikace 

(Wada a Makabe, 2006). To je zřejmě důvod, proč můžeme u savců nalézt tři Hedgehog 

geny, namísto jednoho, jako je tomu např. u octomilek. Tyto tři homology představují: 

Sonic Hedgehog (Shh), Indian Hedgehog (Ihh), Desert Hedgehog (Dhh), a jsou vysoce 

konzervovány mezi myší a člověkem (Van den Brink, 2007). 

 Celkový rámec a většina z hlavních komponent HH signalizace jsou zřejmě mezi 

drosofilou a obratlovci zachovány. V obou případech se Hedgehog proteiny vážou na svůj 

transmembránový receptor Patched (PTC), čímž aktivují molekulární kaskádu dějů. Opět 

jediný gen u octomilek se postupem času rozlišil na dva homologní geny pro PTC receptor 

u obratlovců: Ptc1 a Ptc2. 

 Při absenci ligandu (HH) čerpá PTC receptor inhibiční molekuly z jednoho 

buněčného kompartmentu do jiného, čímž blokuje Smoothened (SMO) (viz obr. 4a). 

V případě aktivity indukuje transmembránový protein SMO intracelulární signalizaci tím, 

že aktivuje transkripční faktory (viz obr. 4b) (McMahon, 2000, Van den Brink, 2007). 

 Transkripční faktory, odpovídající na HH signál, jsou Cubitus interruptus (Ci) u 

drosofily a savčí homology Glioblastoma transkripční faktory (GLI 1-3) (Hardcastle et al., 

1998). Konzervované koncové body intracelulární transdukce HH signálu jsou také závislé 

na přítomnosti ligandu. Pokud HH molekula nenasedne na PTC receptor, dojde k částečné 

nebo úplné degradaci GLI transkripčních faktorů (Tempé et al., 2006).  

 Jiné signalizační dráhy mohou mít vliv na Hedgehog signalizaci. Například WNT 

dráha má represivní vliv na expresi Shh v orálním epitelu (Sarkar et al., 2000). Obecně lze 

říci, že Shh reguluje růst a morfogenezi zubu (Hardcastle et al., 1998, Dassule et al., 2000). 



23 
 

 

Obr. 4:  Zjednodušený diagram Hedgehog signální dráhy. (a) Při absenci Hedgehog 

proteinu, který se váže na Patched protein, dochází k inhibici (červený symbol) 

Smoothened proteinu pomocí Patched proteinu. Takže zde pak není žádná signální 

aktivita. (b) Jakmile se Hedgehog protein naváže na Patched protein, uvolní se inhibiční 

efekt Patched proteinu na Smoothened protein a dojde k aktivaci transkripčních faktorů 

(Gli proteiny) HH dráhy, které umožní transkripci mnoha genů asociovaných 

s buněčnou proliferací.  (Cross a Bury, 2004). 

 

► Sonic Hedgehog 

Pro mou diplomovou práci má zásadní význam Sonic hedgehog. Shh exprese je 

během zubního vývoje omezena na epiteliální buňky (Bitgood a McMahon, 1995; Iseki et 

al., 1996), ale cílové geny mohou být aktivovány až v mesenchymu (Hardcastle et al., 

1998).  SHH signální molekuly stimulují buňky v epitelu k proliferaci, čímž jsou 

vymezeny předpokládané oblasti budoucích zubů v dutině ústní (Sarkar et al., 2000).  
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 Raná Shh exprese v epitelu zubních domén napovídá o významné roli v iniciaci 

dentálního vývoje. Již během tloustnutí a invaginace epitelu do mesenchymu je Shh 

exprimováno na vrcholku invaginovaných buněk. Shh signalizace se účastní proliferace 

epiteliálních buněk a je tedy zahrnuta ve formaci zubního pupenu. Mezi stádiem pupenu a 

pohárku je Shh exprese zvýšená v buňkách, které vytváří sklovinný uzlík (Dassule et al., 

2000). Tato exprese má pravděpodobně vliv na následné uspořádání zubních hrbolků 

pomocí regulace proliferace buněk (Hardcastle et al., 1998).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že Shh signální dráha je důležitá pro správný vývoj 

zubu. Je nezbytná pro normální růst, morfogenezi a polaritu zubu ale naopak nemá význam 

pro cytodiferenciaci populací ameloblastů a odontoblastů (Dassule et al., 2000).  

 

Transforming Growth Factor- β 

 Transforming growth factor beta je rodina s velkým počtem rozličných signálních 

molekul, mezi které patří např. TGF-β, bone morphogenetic protein (BMP), growth and 

differentiation factor (GDF), aktiviny (Act) a inhibiny (Inh) atd. Členové této rodiny hrají 

důležitou roli v regulaci diferenciace, proliferace, apoptózy a funkce široké škály buněk 

(Klopcic et al., 2007) 

 Evoluce TGF-β rodiny nebyla vůbec jednoduchá. Zjistilo se, že homology Bmp se 

objevují u červů a drosofil (Franchini et al., 2006). Aktiviny/inhibiny se vyskytují u 

drosofil, ale už ne u červů (Jensen et al., 2009). TGF- β nebyly nalezeny ani u jednoho 

z bezobratlých organismů, zato u obratlovců ano. To naznačuje, že se první vyvinuly 

BMP/GDF, ze kterých následně vznikly aktiviny/inhibiny a nakonec i TGF-β.  To 

potvrdily i fylogenetické analýzy u obratlovců (Hinck, 2012). 

 TGF-β přenáší svůj signál pomocí dvou receptorů TbR-I a TbR-II a efektorových 

molekul nazývaných SMAD (Derynck a Feng, 1997). Po navázání ligandu fosforyluje 

aktivovaný komplex receptor-ligand SMAD protein, který přenese signál do jádra pro 

případnou regulaci transkripce cílových genů. SMAD zprostředkující signalizaci je řízen 

mechanismem negativní zpětné vazby kontrolovaným inhibičními molekulami SMAD 

(Klopcic et al., 2007). 

 Narušení TGF-β dráhy vede k mnoha lidským onemocněním a poruchám, včetně 

fibrózy tkáně a rakovině (Massagué, 2008). 
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 TGF-β mají samozřejmě také svůj vliv na regulaci morfogeneze zubu. Jsou 

nezbytní při formování řezáků a mandibulárních molárů a to již od raného vývoje 

(Ferguson et al., 1998).  

WNT 

WNT signální dráha je evolučně konzervovaná u skupiny metazoa 

(mnohobuněční). Název vznikl spojením názvů genů wingless - Wg (což je„segment 

polarity gene“) z drosofily a homologu obratlovců – int-1 („integrated“) (Komiya a Habas, 

2008). Wnt signální molekuly řídí mnoho aspektů vývoje, včetně proliferace, polarity, 

apoptózy a migrace buněk. Navíc, narušení této signální dráhy mutací je jedním z hlavních 

faktorů onkogeneze v lidském tlustém střevě a ostatních tkáních (Polakis, 2000)  

Studie na drosophilách a na obratlovcích ukázaly, že WNT signály jsou přenášeny 

nejméně dvěma odlišnými způsoby: (1) kanonickou nebo WNT/ β-katenin drahou a (2) 

nekanonickou drahou, která není závislá na β-kateninu.  

 Charakteristickým znakem kanonické WNT dráhy je akumulace a translokace β-

kateninu do jádra. Ale bez zapojení WNT signalizace je cytoplasmatický β-katenin 

degradován „degradačním komplexem“, který obsahuje axin, APC („adenomatosis 

polyposis coli“), PP2A („protein phosphatase 2A“), GSK3 (glykogen syntázu kinázu-3) a 

CK1α („casein kinase 1α“) (Gordon a Nusse, 2006). WNT molekuly se váží na 

transmembránové proteinové receptory Frizzled (FZ) a koreceptor LRP-5/6. Tento 

komplex pak aktivuje protein Disheveled, který inhibuje aktivitu enzymu glykogen syntázy 

kinázy-3 (GSK-3). Inaktivace GSK-3 umožní disociaci β-kateninu od APC proteinu, který 

ho ve fúzovaném stavu určuje k degradaci. Disociovaný β-katenin může vstoupit do jádra, 

kde vytvoří heterodimer s LEF nebo TCF DNA-vazebnými proteiny, které fungují jako 

transkripční faktory. Tento komplex váže a aktivuje geny reagující s Wnt (Gilbert, 2003). 

Existuje mnoho nekanonických drah, ale dvě nejprostudovanější jsou Planar Cell 

Polarity (PCP) a dráha WNT/Kalcium. Ligandy, které aktivující nekanonickou dráhu jsou 

WNT-4, WNT-5a a WNT-11. PCP dráha obsahuje proteiny schopné regulace a 

restrukturalizace cytoskeletu. WNT/kalcium dráha řídí stupně intracelulárního kalcia a 

aktivuje důležité regulátory buněčné adheze, migrace a tkáňové separace. Kalcium spouští 

transkripční faktory, které mohou narušovat kanonickou Wnt signalizaci (Komiya a Habas, 

2008). 
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Pro odontogenezi má význam především kanonická WNT dráha, protože β-

katenin je pravděpodobně důležitým regulátorem množství zubů v dentálním epitelu. 

Zvýšená exprese Wnt včetně β-kateninu by mohla způsobit tvorbu nadpočetných zubů, a to 

dokonce i v oblasti vestibulárního epitelu. Naopak inhibice Wnt exprese v časné fázi 

vývoje zubů zastaví proliferaci buněk před stádiem pupenu (Cobourne a Sharpe, 2010). 

1.5 Savčí zuby 

 Původní zubní vzorec raných placentálních savců sestával ze tří řezáků, jednoho 

špičáku, čtyř premolárů a tří molárů v každém čelistním kvadrantu (3I 1C 4P 3M) (Osborn, 

1978). Ale tento základní vzorec prošel během evoluce řadou modifikací s převažujícím 

trendem k redukci počtu zubů (Osborn, 1973).  

 Chrup většiny dnešních savců je heterodontní. Tvoří jej čtyři typy zubů 

odlišených tvarem, pozicí a funkcí: řezáky (dentes incisivi, I), špičáky (dentes canini, C), 

třenové zuby (dentes praemolares, P) a stoličky (dentes molares, M). Většina savců má 

dvě generace zubů: zuby mléčné, dočasné (dentes decidui) a zuby stálé, trvalé (dentes 

permanentes) – tzv. diphyodontní dentice. Mají dočasné i trvalé řezáky, špičáky a 

premoláry, zatímco moláry jsou pouze trvalé. Mezi savci ale jsou i monophyodontní 

výjimky, kterým se prořezává rovnou permanentní chrup. Takovou výjimku představuje 

například myš (Mus musculus) (Ungar, 2010), jejíž denticí se zabývám ve své práci. 

1.6 Dentální patologie 

 Dentální anomálie jsou kraniofaciální abnormality tvaru, funkce nebo pozice 

zubů. Většina dentálních anomálií může vážně postihnout kvalitu života pacientů, ale 

nemusí být fatální. Nalezení nových poznatků na poli genetiky by mělo inspirovat 

k výzkumu dentálních anomálií a zároveň k identifikaci genetických a molekulárních 

mechanismů, které s nimi souvisí. Narušení přesně vyvážených signalizačních kaskád 

mohou vyvolat zubní anomálie zahrnující abnormality počtu, velikosti, morfologie a 

cytodiferenciace (souhrnný článek Matalová et al., 2008).  
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1.6.1  Anomálie počtu zubů 

Změny v počtu zubů se objevují obvykle během počátečních fází odontogeneze. 

Tyto změny mohou znamenat hyperdoncii (nadpočetné zuby), hypodoncii (chybějící 

zuby), oligodoncii (vrozená absence šesti nebo více permanentních zubů) nebo anodoncii 

(vrozená absence všech zubů) Etiologie změn počtu zubů nebyla dosud uspokojivě 

vysvětlena. Příčinou mohou být poruchy migrace, proliferace a diferenciace buněk neurální 

lišty nebo interakce mezi buňkami epitelu a mesenchymu během iniciace odontogeneze 

(Proff et al., 2006).  

V případě hyperdoncie. se vyskytuje zub nebo zuby, které jsou vzhledem 

k normálnímu zubnímu vzorci nadpočetné. Lze je nalézt jak v dočasné, tak v trvalé dentici 

(Russell a Folwazczna, 2003). Navíc je známo, že postihuje častěji muže (Anthonappa et 

al., 2008). 

V případě hypodoncie naopak chybí jeden či více zubů oproti normálnímu 

zubnímu vzorci. Pokud se zub nevyvíjí v dočasné dentici, můžeme předpokládat, že 

nebude ani v dentici trvalé (Matalová et al., 2008). Záznamy potvrzují, že chybějící zuby 

trápí spíše ženy a také, že jednostranná forma dentální ageneze bývá častější než 

oboustranná (Anthonappa et al., 2008). 

 

1.6.2  Anomálie struktury zubů 

Zuby jsou specializované strukturální komponenty kraniofaciálního skeletu a jsou 

tvořené třemi odlišnými mineralizovanými tkáněmi: sklovina, dentin a cement. Vývojové 

defekty se objevují ve všech těchto mineralizovaných tkáních a to buď izolovaně nebo 

v kombinaci (syndrom) s defekty jiných orgánů nebo tkání (Hu a Simmer, 2007). 

Dříve byli dědičné defekty dentinu klasifikovány buď jako dysplasie dentinu 

(DD) typu I a II a nebo jako dentinogenesis imperfecta (DGI) typu I, II a III (Shields et al., 

1973, cit z Hu a Simmer, 2007). DGI typu I je nyní univerzálně označováno jako 

osteogenesis imperfecta s dentinogenesis imperfecta (OI/DGI) a je způsobeno mutací 

kolagenu typu I (O´Connell a Marini, 1999). Tato skupina autosomálně dominantních 

onemocnění je charakterizována abnormální strukturou dentinu, která postihuje jak 

dočasnou tak trvalou dentici (Barron et al., 2008).  
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Dědičné defekty skloviny, které se vyskytují i izolovaně bez syndromu, se 

souhrnně označují jako amelogenesis imperfecta (AI). AI je asociována s nekompletní 

formací skloviny a/nebo s deficitem matrix skloviny. Existují různé klinické formy AI, 

jejichž etiologie zahrnuje mnoho genů. Mezi prokázané kandidátní geny patří amelogenin 

(Amelx), enamelin (Enam), enamelysin (Mmp20) a kallikrein 4 (Klk4) (Hu a Simmer, 

2007; Witkop, 1989). 

 

1.6.3  Anomálie tvaru zubů 

Morfogeneze zubu je velmi komplexní proces, ve kterém hrají sklovinné uzly, 

jako signální centra, klíčovou roli (Jernvall, et al., 1994, Thesleff a Nieminen, 1996, 

Hardcastle et al., 1998). Zuby může postihnout několik poruch tvaru a velikosti, jako např. 

anomálie korunky a kořene, nadpočetné nebo chybějící hrbolky, nadpočetné nebo chybějící 

kořeny, modifikace tvaru kořenů, srostlice, zdvojené zuby, makrodoncie, mikrodoncie, 

taurodontismus.  

Změněná morfologie zubu může být spojena se změnou velikosti neboli 

s makrodoncií nebo mikrodoncií. Může postihnout obecně všechny zuby, nebo jen některé, 

a nebo se dokonce může objevit izolovaně na jednom zubu. Mikrodoncie je název pro malé 

zuby, které se ale poměrem svým rozměrů neliší od zubů normálních. Tato porucha je 

často spojena s hypodoncií a některými syndromy jako např. Riegerův syndrom, 

ektodermální dysplázie. Makrodoncie je, jak název napovídá, velikostním protikladem 

mikrodoncie. Izolovaná makrodoncie se objevuje velmi vzácně, ale může vycházet ze 

zdvojených nebo fúzovaných zubů (Fleischmannová et al., 2008). 

Dalším z příkladů jsou anomálie tvaru korunky. Vyskytují se buď ve formě tzv. 

čípkovitých zubů nebo jako drápovité výběžky. Čípkovitý zub má kónickou korunku a 

krátký kuželovitý kořen. Nejčastěji bývá u horních laterálních řezáků. Drápovitý výběžek 

je nadpočetný hrbolek, který dává předním zubům tvar premolárů a premolárům pak tvar 

molárů. Tento hrbolek postihuje především řezáky v horní i dolní čelisti a bývá umístěn na 

palatinální nebo lingvální ploše zubu a může přesahovat incisní hranu. Tím by mohl 

způsobit problém s artikulací. (Merglová a Kilian, 1982). 
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1.6.4  Anomálie postavení zubů 

Jednou z nejstudovanějších anomálií postavení zubů je transpozice. Tento defekt 

je charakterizován vzájemnou výměnou pozic dvou sousedních trvalých zubů (Shapira a 

Kuftinec, 1989). Mnohem častěji postihuje horní čelist, ale příležitostně se objeví i 

v mandibule (Peck et al., 1998).  Bylo popsáno pět typů transpozic:  

(1) špičák - první premolár,  

(2) špičák - laterální řezák,  

(3) špičák - první mléčný molár,  

(4) laterální řezák - centrální řezák,  

(5) špičák - centrální řezák (Peck a Peck, 1995).  

Etiologie zubních transpozic je stále nejasná (Doruk et al., 2006). Přesto, že 

existuje mnoho názorů na tuto problematiku, jako nejpravděpodobnější se jeví 

multifaktoriální teorie (Ely et al., 2006).  

  

1.7 Porovnání lidské a myší dentice 

 Lidské zuby procházejí během svého vývoje klasickými stupni odontogeneze (viz 

kap. 1.3 Vývoj zubu). Dočasná (mléčná) dentice se začíná prořezávat do dutiny ústní okolo 

šestého měsíce života. Obsahuje 20 zubů. V kvadrantu obou čelistí najdeme dva řezáky, 

jeden špičák a dvě stoličky (viz obr. 5A). Tato sada je nahrazována druhou generací zubů a 

doplňována asi od šesti let sadou trvalou obsahující 32 zubů. V každém čelistním 

kvadrantu jsou tedy dva řezáky, jeden špičák, dva premoláry a tři stoličky (2I 1C 2P 3M) 

(viz obr. 5B). 

Laboratorní myš je v současnosti nejpoužívanějším experimentálním organismem 

pro studium vývoje zubů u savců a tedy i u člověka. Jedním z hlavních důvodů jsou 

totožná morfologická stádia v procesu odontogeneze (viz kap 1.3 Vývoj zubu) u myši 

(Lesot et al., 1996, Peterková et al., 1996, 2002) a člověka (Nery et al., 1970, Hovořáková 

et al., 2005, 2007).  

 Navíc se u myší s poruchami genů vyskytují variace v počtu, struktuře a velikosti 

zubů stejně jako u lidí. Proto jsou některé myší kmeny s poruchami genů modelem pro 

studium geneticky podmíněných vad dentice u lidí. Typickým příkladem je Eda deficientní 

myš (Grűnenberg, 1971), jejíž mutovaný gen má lidský homolog (Srivastava et al., 1997). 
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 Přestože je odontogeneze myší a lidí téměř shodná, existují mezi jejich denticemi 

některé rozdíly. Tyto rozdíly musí být brány na zřetel během studia normálního i 

patologického vývoje zubů a při interpretaci výsledků. 

  

 

Obr. 5: Lidský zubní vzorec (A) dočasné a (B) trvalé dentice. Dočasnou dentici tvoří celkem 

pět zubů (zeleně) v každém kvadrantu, zatímco trvalá jich obsahuje osm (modře) 

v každém kvadrantu čelisti. (Z archivu R. Peterkové). 
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 Myší dentice je vysoce redukovaná a specializovaná v porovnání se základním 

zubním vzorcem savců. V každém čelistním kvadrantu myši se nachází jeden řezák a tři 

moláry. Mezi řezákem a moláry je bezzubý úsek nazývaný diastema (viz obr. 6).  

 

Obr. 6: Zubní vzorec dospělé myši je tvořen jedním řezákem (I) odděleným bezzubou 

diastemou od tří molárů (M1, M2 a M3). (Upraveno podle Peterková et al., 2000).  

  

Kromě toho mají myši během života pouze jednu sadu zubů. Taková specializace 

je výhodou myšího modelu odontogeneze. Koexistence tří typů morfologicky a funkčně 

diferencovaných domén (řezák, diastema, moláry) v jednom zubním kvadrantu myších 

embryí umožňuje paralelní studie o jejich původu a kontrole vývoje (Peterková et al., 

2000). 

  Myší řezák vykazuje určitá specifika typická pro hlodavce, potřebná pro jejich 

úspěšnou potravní strategii. U řezáků hlodavců se vyvinuly dvě modifikace, které 

umožňují zachovat tvar řezákové hrany nezbytný pro jejich stravu (Wang et al., 2004). 

První modifikace je kontinuální růst, který je poháněn přítomností kmenových buněk 
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v proximální části zubu. Druhá modifikace je depozice skloviny výhradně na labiálním 

povrchu řezáku. Spojení kontinuálního růstu a asymetrické distribuce skloviny vede 

k trvalému a přitom asymetrickému obrušování horního a dolního řezáku a k udržování 

jejich řezné hrany jak v horní tak dolní čelisti navzájem. 

 

1.8 Rudimenty a jejich signální centra ve vývoji myší dentice  

Zubní vzorec myších embryí vypadá jinak než u dospělých myší (viz obr. 7). 

Během vývoje se totiž v čelistech přechodně objevují zubní rudimenty, které nepřetrvávají 

do dospělosti. Některé jsou inkorporovány do primordií funkčních zubů, jiná podléhají 

regresi zahrnující apoptózu a tím pádem zde funkční zub nevzniká (Lesot et al., 1996; 

Peterková et al., 1996; Turečková et al., 1996; Viriot et al., 2000). Rudimentární struktury 

byly nalezeny i během vývoje zubů u lidských embryí (Hovořáková et al., 2005; 2007). 

V rané fázi vývoje v horní řezákové oblasti bylo nalezeno šest struktur, které 

jejichž sloučením a invaginací do mesenchymu vzniká složená struktura primordia 

budoucího funkčního řezáku (Peterková et al., 1993). Předpokládalo se, že na časné 

odontogenezi mandibulárního řezáku se pravděpodobně podílí přinejmenším tři primordia 

(Peterková et al., 2002). Nedávná studie však ukázala, že časné epitelové pučení v této 

oblasti souvisí s vývojem rudimentárního předchůdce dolního funkčního řezáku a ne 

s funkčním řezákem samotným (Hovořáková et al., 2011). Nicméně způsob vývoje 

cervikální smyčky sklovinného orgánu v dolním řezáku naznačuje, že i tento zub by mohl 

odrážet vícečetný vývojový potenciál řezákové oblasti (Keiffer et al., 1999) 

V diastemální oblasti maxily myši bylo detekováno pět malých rudimentárních 

pupenů D1-D5 (Peterková et al, 1995; Lesot et al., 1998) a v posteriorní části diastemy 

v tvářové oblasti se objevily ještě dvě větší struktury ve tvaru pupenů R1 a R2 (viz obr. 7) 

(Peterková et al., 1996). Situace je trochu jiná u mandibulární diastemy, kde chybí pět 

menších pupenů v anteriorní oblasti, ale byla rovněž nalezena dvě větší primordia 

v antemolárním prostoru nazvaná MS a R2 (viz obr. 7) (Viriot et al., 2000) 



33 
 

 

Obr. 7: Embryonální zubní vzorec myši. V premaxile splývá 6 primordií za vzniku pupenu 

řezáku. V embryonální diastemě se přechodně objevuje pět malých D primordií (D1-

D5) a dva velké R pupeny (R1, R2). Naopak v přední části diastemy mandibuly je vidět 

pouze epitelové ztluštění (čárkovaná čára) a v zadní části je patrný mesiální segment 

(MS) a široký R2 pupen (Upraveno podle Peterková et al., 2000). 

Existence rudimentů a jejich dentálních signálních center v posteriorní části dolní 

čelisti myší byla prokázána experimentálně (Procházka et al., 2010). 

Pomocí vizualizace Shh exprese byla nalezena rudimentární zubní primordia také 

v dolní řezákové oblasti (viz obr. 8) (Hovořáková et al., 2011). Obecně byl přijímán názor, 

že v místě budoucího řezáku je pouze jedno signální centrum, které odpovídá budoucímu 

funkčnímu řezáku.  Ale v současnosti bylo prokázáno, že se zde objevuje více signálních 

domén, které jsou lokalizovány ve dvou časově i prostorově oddělitelných oblastech: 

v anteriorní a posteriorní řezákové oblasti. Tyto dvě oblasti představují postupný vývoj 

rudimentárního (anteriorní signální centrum) a funkčního myšího řezáku (posteriorní 

signální centrum) (viz obr. 8) (Hovořáková et al., 2011). 
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Obr. 8: Model časoprostorového uspořádání rudimentárního a budoucího funkčního 

řezáku v myší mandibule během ED 12,5 - 13,5. Tmavě šedá představuje anteriorní 

oblast Shh exprese odpovídající rudimentárnímu (prelakteálnímu) řezáku (I.). Světle 

šedá zobrazuje posteriorní oblast Shh exprese odpovídající funkčnímu řezáku (II.) 

(Převzato z Hovořáková et al., 2011).  

 

Zubní vzorec myši je vysoce redukovaný (viz kap. 1.7 Porovnání lidské a myší 

dentice), ale přesto existují morfologické důkazy, že se před začátkem vývoje prvního 

moláru myši (M1) objevuje v bezzubé diastemě horní i dolní čelisti struktura podobná 

pupenu (Peterková et al., 1996; 2000; Viriot et al., 2002). Tato struktura byla 

interpretována jako rudimentární premolárový pupen (Peterková et al., 2000; Viriot et al., 

2002). V mandibule se tyto struktury nazývají MS (mesiální segment) - anteriorní 

rudimentární pupen a R2 - posteriorní rudimentární pupen. Přechodně se vyvíjejí v ED 12 

a 13 a pak zanikají (viz obr. 9) (přehledný článek Peterková et al., 2002). Experimentální 

molekulární důkazy ukázaly přítomnost signálních center MS a R2 a potvrdily teorii, že 

rudiment (R2) je inkorporován do vyvíjejícího se M1 (Procházka et al., 2010).  
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Obr. 9: Přechodná signální centra v mandibule myšího embrya. Model integrace 

rudimentů premolárů do primordií myších molárů. Šipky znázorňují vliv zubního 

primordia na další, nově vznikající (převzato z Procházka et al., 2010).  

1.9 Eda deficientní myši (Tabby myši) 

 Myši, nesoucí spontánní mutaci ektodysplasinA (Eda) genu na X chromosomu, 

vykazují typické defekty ektodermálních derivátů jako jsou kůže, chlupy, vlasy, zuby a 

potní žlázy. Poprvé byly představeny DS Falconerem v roce 1952 (Kapalanga a Blecher 

1990). Mutaci genu způsobuje delece 2 kb v 5´ části Eda genu na X chromosomu 

(Ferguson et al., 1997; Srivastava et al., 1997). Ektodermální orgány úplně chybí, nebo 

jsou redukované nebo mají abnormální strukturu.  

 U Eda mutantních myší se vyskytují změny v počtu, velikosti, tvaru a pozici zubů, 

stejně jako v cytodiferenciaci ameloblastů (Grüneberg 1965; Sofaer 1969b). Prořezávání 

řezáků je opožděno. Je pozdržena i formace sklovinného uzlíku, který zároveň mizí 

později, než je obvyklé (Miard et al., 1999). U molárů Eda mutantních myší byly také 

nalezeny variace ve tvaru, velikosti a počtu a to zejména u prvního dolního funkčního 

moláru (Sofaer, 1969a; Kristenová-Čermáková et al., 2002).  

 Bylo zjištěno, že Tabby syndrom u myší a hypohidrotická ektodermální dysplasie 

(X-HED) u lidí mají podobné fenotypové projevy (viz obr. 10). Na základě následného 

klonování myšího Eda genu byla nalezena homologie s lidským genem pro ektodysplasinA 

(Eda) na X chromosomu (Ferguson et al., 1997; Srivastava et al., 1997).  
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Obr. 10: Fenotypy člověka a myši s Eda deficiencí. (A) Člověk postižený 

hypohidrotickou ektodermální dysplázií (Nunn et al., 2003) (B) Eda deficientní 

myš.  

1.9.1 Ektodysplasin 

 Ektodysplasin je ligand patřící do rodiny Tumor necrosis factor (TNF). Tnf 

signalizace je spojena se vznikem zánětů, apoptózou, obranyschopností a rakovinou.  

 Bylo identifikováno několik alternativních transkriptů ektodysplasinu jak u myši 

tak u člověka (Srivastava et al., 1997), které jsou exprimovány v epitelu vyvíjejícího se 

zubu (Tucker et al., 2000). Přestože EDA je membránově vázaný protein, ukázalo se, že je 

aktivován odštěpením od membrány za vzniku solubilního ligand, který je schopný 

interagovat se svým receptorem EDAR (Elomma et al., 2001). 

Obecně lze říci, že TNF receptory, které neobsahují sekvenci domény smrti 

(„death domain“), iniciují intracelulární signalizaci přímo rekrutováním TRAF (TNF 

receptor associated factor). Pokud je sekvence domény smrti přítomna, pak se nábor TRAF 

objevuje po vazbě adapterového proteinu na TNFR (Courtney et al., 2005). EDAR 

obsahuje doménu smrti, takže signalizace pokračuje přes intracelulární adaptorový protein 

EDARADD (Edar associated death domain) (Headon et al., 2001).   

EDARADD následně váže TRAF. Prozatím je známých šest členů TRAF rodiny, 

ale není přesně jasné, který z nich je zodpovědný za přenos signálu ektodysplasinu (Wajant 

et al., 2001). Jedním ze zřejmých kandidátů je Traf-6, protože se u Traf-6 mutantních myší 

projevují symptomy podobné X-HED (Naito et al., 2002). Vazba TRAF na EDARADD 

aktivuje IκK komplex, který započne proces aktivace NFκB. Kináza IκK je multimerní 
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komplex tvořený dvěma katalytickými podjednotkami, IKκKα a IKκKβ, spolu s regulační 

podjednotkou NEMO (IKKγ) (Israёl, 2000). Komplex IκK je schopný fosforylovat 

inhibitory IκB proteinů, které se v buňkách v klidovém stavu vážou na NFκB transkripční 

faktory a drží je v cytoplasmě. Fosforylace IκB vede k polyubiquitinaci, což označí tento 

protein k degradaci. To uvolní NFκB, který může vstoupit do jádra, kde aktivuje cílové 

geny (viz obr. 11).  

 

Obr. 11: Ektodysplasin/NFκB signální dráha. Ektodysplasin se připojuje na membránově 

vázaný receptor EDAR, který rekrutuje intracelulární adaptor EDARADD. Ten pak 

váže TRAF, což vede k aktivaci IKK komplexu. IKK komplex fosforyluje IκB, čímž ho 

označí k degradaci. To uvolní NFκB a umožní tak jeho posun do jádra, kde aktivuje své 

cílové geny (Courtney et al., 2005).  

 

 Testy in vitro, ve kterých byl analyzován účinek různých signálních molekul na 

Eda expresi v dentálním epitelu, ukázaly, že Eda je regulován Wnt signalizací. Eda exprese 

byla snížena u Lef-1 mutantních embryí a ukázalo se, že Wnt signály regulující Eda expresi 

jsou přenášeny LEF-1 (Laurikkala et al., 2001).  

 Je jisté, že Eda/NFκB signalizace se podílí na tvaru zubů na mnoha různých 

úrovních (Courtney et al., 2005). Mutace v některém z tří genů Eda, Edar, Edaradd 
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způsobují projevy X-HED, což naznačuje, že dráha je zásadní pro vývoj ektodermálních 

orgánů včetně zubů. U Eda deficientních myší pozorujeme stejný zubní fenotyp jako u 

pacientů s X-HED. 

1.9.2 Morfotypy dentice Eda deficientních myší 

Za normálních podmínek je variabilita myšího vzorce zubů a zubních hrbolků 

velmi nízká. V tvářové oblasti mandibuly může úplně chybět M3, B1 hrbolek nemusí být 

na M2 vytvořen nebo může být přítomen přídatný hrbolek na M1 (viz obr. 12) (Čermáková 

et al., 1998). 

 

 

Obr. 12: Vypreparovaná část dolní čelisti WT myši. První (M1), druhý (M2) a třetí 

(M3) moláry jsou ukázány z okluzního pohledu. Normální korunka M1 nese 

sedm hrbolků očíslovaných v antero-posteriorním směru. Tři bukální (B1, B2 a 

B3) a tři lingvální (L1, L2 a L3) hrbolky jsou uspořádány ve dvou sagitálních 

řadách. Malý nepárový centrální hrbolek 4 je umístěn distálně. U M2 chybí ve 

srovnání s M1 L1 hrbolek, ale B1 hrbolek může nebo nemusí být přítomen 

(hvězdička). První pár hrbolků (L1 a B1) a nepárový hrbolek 4 chybí u M3. 

Linie t1, t2, t3 znázorňují mesiodistální délku korunky prvního, druhého a 

třetího moláru, resp. t je délka zubní hmoty. (Převzato z Kristenová et al., 2002). 

Variabilita dentice u Eda deficientních myší je značně zvýšená. Defekty zubů 

zahrnují abnormality tvaru, velikosti a počtu řezáků i molárů jak v horní tak dolní čelisti. 
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Nadpočetné zuby se mohou objevit v oblasti řezáků nebo mesiálně k molárům. Řezáky 

mohou být hypoplastické, fúzované nebo chybí úplně. M3 může chybět úplně, M1 a M2 

jsou velikostně redukované a jejich tvar je zjednodušený. Redukovaný je i počet zubních 

hrbolků na molárech (Grüneberg 1965; Sofaer 1969b). Navíc vyvíjející se moláry Eda 

deficientních myší mají menší sklovinný uzlík v porovnání s WT myšmi (Pispa et al., 

1999). Autoři, kteří se věnovali tomuto tématu, zaznamenali vysokou fenotypovou 

variabilitu dentice u Eda deficientních myší (Sofaer 1969a,b; Kristenová et al., 2002; 

Peterková et al., 2005). 

V práci Kristenové et al. (2002) došlo k rozdělení této variability mandibulárních 

tvářových zubů Eda deficientních myší do dvou základních morfotypů I a II a do dalších 

podtypů (viz obr. 13). Navíc zuby nemohly být homologizovány s moláry WT myší, proto 

také v této práci představili autoři novou nomenklaturu používající označení T1, T2 a T3 

pro dolní tvářové zuby. Na základě počtu a znaků tvářových zubů byly čelistní kvadranty 

mandibuly rozděleny do dvou základních morfotypů I a II. Kvadranty patřící do morfotypu 

I měly tři zuby v tvářové oblasti, zatímco kvadranty s morfotypem II zde měly pouze dva 

zuby. Podle tvaru a relativní velikosti korunek zubů a uspořádání jejich hrbolků byl 

morfotyp I dále rozdělen do tří podtypů: morfotypy Ia, Ib a Ic (viz obr. 13). U morfotypu II 

byla dentice méně variabilní a byl tedy rozdělen pouze do dvou podtypů: morfotyp IIa a 

IIb. Ani u jednoho nebyl přítomen T3. Typická dentice morfotypu IIa vykazovala 

symetrickou (podél mesio-distální osy) mesiální část T1. Méně frekventovaný morfotyp 

IIb obsahoval větší, komplexnější a asymetrický T1. Nepárový hrbolek 4, charakteristický 

pro M1 popřípadě M2 u WT myší, nebyl u Eda mutantních zubů morfotypu I nebo II nikdy 

pozorován (viz obr. 13) (Kristenová et al., 2002). 

Další výzkumy ukázaly, že morfotypy dentice Eda mutantních myší vycházejí 

z narušené mesio-distální segmentace dentálního epitelu myších embryí již během raných 

stádií odontogeneze. Tento defekt pravděpodobně vede k variabilním pozicím hranic zubů, 

které neodpovídají hranicím u WT molárů. Jedno zubní primordium Eda mutantních myši 

může být odvozeno z přilehlých částí dvou primordií molárů WT myší (Peterková et al., 

2002b).  
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Obr. 13 : Tvářové zuby mandibuly u WT a jednotlivých morfotypů Eda mutantních myší 

(Ia – IIb)  zobrazené skenovacím elektronovým mikroskopem. Zuby jsou zobrazeny 

z okluzního pohledu. M1, M2 a M3 označují první, druhý a tetí molár u WT myší. T1, 

T2 a T3 označují první, druhý a třetí tvářový zub u Eda mutantních myší. Měřítko 

znázorňuje 1200 µm (upraveno podle Kristenová et al., 2002). 

Několik autorů se také zabývalo horními tvářovými zuby Eda deficientních myší 

(Sofaer, 1969a, Čermáková et al., 1998, Charles et al., 2009) (viz obr. 14). 
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Obr. 14: Horní tvářové zuby WT myší jsou tvořeny třemi moláry M1, M2 a M3. Hrbolky 

M1 jsou spojeny do tří transversálních obloukovitých lišt. Mesiální lišta obsahuje tři 

hrbolky t1 (lingvální), t2 (centrální) a t3 (vestibulární) podle Millera (1912). Podobně 

druhá lišta sestává z hrbolků t4, t5 a t6. Distální lišta M1 je tvořena dvěma hrbolky t8 a 

t9.  M2 vykazuje stejné obecné uspořádání kromě toho, že mesiální lišta je omezena na 

t1 (chybí t2 a t3). M3 tvoří isolovaný t1 a hrbolkové uskupení propojené ze dvou 

distálních řad hrbolků. Měřítko znázorňuje 1 mm (upraveno podle Charles et al., 2009).  

Charles et al. (2009) definovali pět hlavních morfotypů pro Eda heterozygoty (viz 

obr. 15) a dva pro Eda homo/hemizygoty (viz obr. 16). Opět potvrdili myšlenku, že Eda 

gen je zapojen do segmentace dentální laminy také v horní čelisti a do regulace počtu a 

uspořádání hrbolků zubů. 

U heterozygotních Eda myší bylo definováno pět hlavních morfotypů (MT He0-5) 

podle počtu a uspořádání hrbolků. Morfotyp He0 je nejčastější a nerozeznatelný od WT 

fenotypu (viz obr. 15).  
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Obr. 15: Maxilární morfotypy definované u heterozygotních Eda myší. Fenotyp WT 

dentice odpovídá morfotypu MT He0. Červené šipky označují specifické detaily 

charakterizující daný morfotyp. Měřítko znázorňuje 1 mm (upraveno podle Charles et 

al., 2009).  

U všech homo/hemizygotních Eda myší byl T1 charakterizován redukcí 

vestibulárních hrbolků a disrupcí spojení t4 a t5. Zároveň se objevilo nové mesio-distální 

spojení mezi hrbolky t2 a t4 pomocí lingvální lišty. Na základě odlišné morfologie T1 byly 

charakterizovány dva hlavní morfotypy (MT Ho1 a MT Ho2) (viz obr. 16) (Charles et al., 

2009). 
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Obr. 16: Maxilární morfotypy definované u homo/hemizygotních Eda myší. Červené šipky 

označují specifické detaily charakterizující daný morfotyp. Měřítko znázorňuje 1 mm 

(upraveno podle Charles et al., 2009). 

1.10 Sprouty deficientní myši 

 Sprouty deficientní myši mají modifikované Spry geny (Spry2, Spry4), které 

kódují rodinu intracelulárních proteinů. V tvářové oblasti jsou Spry2 a Spry4 nezbytné pro 

tvorbu normálního počtu zubů v tvářové oblasti. Mutace těchto genů tedy vede k tvorbě 

nadpočetných zubů v oblasti diastemy a to zejména v mandibule (Klein et al., 2006).  

 V řezákové oblasti WT myší brání Spry geny tvorbě lingválních ameloblastů, 

takže sklovina je přítomna pouze na labiální straně řezáků. Je tomu tak proto, že Spry je 

negativní regulátor Fgf signalizace a ztráta funkce Spry genu vede ke zvýšení exprese Fgf 

na lingvální straně. Toto zvýšení Fgf exprese je zodpovědné za diferenciaci ameloblastů 

také na lingvální straně řezáku. Dospělé řezáky mutovaných myší jsou pak rezistentní vůči 

abrazi, protože sklovina je na obou stranách zubu (Klein et al., 2008; Boráň et al., 2009).  

 

1.10.1 SPROUTY - negativní regulátor FGF signalizace 

 První izolovaný zpětnovazebný regulátor FGF dráhy je SPRY. SPRY byl původně 

identifikován jako antagonista FGF signalizace, který řídí apikální větvení trachei u 
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Drosophil (Hacohen et al., 1998). Spry byl popsán jako obecný inhibitor signalizace 

receptorů tyrosin kinázové skupiny (RTK) (Kim a Bar-Sagi, 2004).  

 SPRY proteiny jsou evolučně konzervovaná skupina se čtyřmi členy (SPRY 1-4), 

nalezenými u bezobratlých i obratlovců. Tyto proteiny sdílejí konzervovanou 

karboxyterminální doménu bohatou na cystein, která je nezbytná pro jejich specifickou 

lokalizaci a funkci.  

 Spry exprese je indukována FGF signalizací a má různé biologické následky, 

včetně regulace buněčné proliferace a diferenciace, kontroly koncentrace 

cytoplasmatického kalcia, migračního chování buněk, vývoj plic a kostí. Spry geny také 

přispívají k reciproční epitelo-mesenchymální signalizaci (Chi et al., 2004).  

 SPRY proteiny mohou zasáhnout do FGF signální dráhy několika způsoby. (1) 

SPRY se naváže na adaptorový protein GRB2, čímž  bráni aktivaci Ras, malé GTPázy, a 

tím vlastně celé stimulaci všech downstream elementů. V podstatě tedy znemožní přenos 

signálu do jádra téměř v začátku FGF signální dráhy (viz obr. 17I). (2) SPRY se připojí 

rovnou na Raf kinázu, takže ji nemůže aktivovat Ras ani fosforylovat PKC. A signál se 

opět nepřenese do jádra (viz obr. 17II) (Thisse a Thisse, 2005). 

 

 

Obr. 17: Modely zastavení FGF signalizace pomocí SPRY. (I) SPRY brání aktivaci malé 

GTPázy Ras vazbou na adaptorový protein GRB2. (II) SPRY se váže přímo na kinázu 
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Raf, čímž brání aktivaci pomocí Ras a fosforylaci pomocí protein kinázy C (PKC). 

(Převzato z Thisse a Thisse, 2005). 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Prenatální studie 

Pro prenatální studii disociovaných epitelů jsme si položili hypotézu: 

Nulová hypotéza - Exprese Shh signálních domén se neliší v čase ani v prostoru u 

všech variant genotypů Spry2/Spry4 (Ta+/+;Spry4+/+, Ta+/-;Spry4+/+, 

Ta+/+;Spry4+/-, Ta-/-;Spry4+/+, Ta+/+;Spry4-/-, Ta+/-;Spry4+/-, Ta-/-;Spry4+/-, 

Ta+/-;Spry4-/-). 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla objasnit dynamiku signálních center 

exprimujících Shh ve vývoji prvního mandibulárního moláru u embryí dvojitých 

transgenních Spry2/Spry4 myší. K tomu bylo nutné si nejdříve osvojit metodiku odběru 

embryí, mikropreparace : disociace zubních epitelů a mesenchymu a genotypování.  

Cíl 1. Analýza disociovaných epitelů embryí ShhEGFP myší  

různých Spry2/Spry4 genotypů se záměrem: 

� nalézt časovou a prostorovou dynamiku Shh signálních center 

� popsat rozdíly/shody mezi jednotlivými Sprouty genotypy 

� přispět k objasnění úlohy rudimentů v tvářové oblasti při vzniku 

nadpočetných zubů. 

 

Postnatální studie 

Vzhledem k anomáliím nalezeným v dospělé dentici myší Eda deficientních kmenů a 

Sprouty deficientních kmenů jsme testovali hypotézu: 

Nulová hypotéza – Sprouty a Tabby mutace se vzájemně neovlivňují. 

Dále jsem se ve své práci zaměřila na možnou kompenzaci vrozených zubních vad při 

křížení kmenů Tabby a Sprouty na základě znalostí defektů dentice těchto mutantů. 

K získání potřebných genotypů bylo nezbytné zvládnutí několika-stupňového křížení Eda 

deficientních a Sprouty deficientních myší.  

 Cíl 2. Morfologická analýza kompenzace vrozených zubních vad u kříženců  

Tabby a Sprouty4 myší. 
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3 MATERIÁL  

 Vývoj zubů byl v této práci sledován na myši domácí (Mus musculus). Všechny 

použité myši pocházejí z oddělení teratologie, ÚEM AV ČR v.v.i.   

 

3.1 Eda deficientní myši 

 Pro křížení na postnatální studii jsme použili Eda deficientní myši (Tabby) a 

kontrolní myši (WT) generované z inbrední linie B6CBACa-AW-J/A-EDATa/0). Chovné 

páry byly získány z Jacksonovy laboratoře (Bar Harbor, Maine, USA). Myši jsou potomky 

inbredního křížení mezi homozygotními (Ta/Ta), hemizygotními (Ta/0) nebo 

heterozygotními (Ta/+) samicemi s hemizygotními (Ta/0) samci (viz Tab. 1).  

 

    Samice  

    heterozygot homozygot hemizygot  

    Ta/+ Ta/Ta Ta/0  

    Ta + Ta Ta Ta 0  

Ta Ta/Ta Ta/+ Ta/Ta Ta/Ta Ta/Ta Ta/0 ♀ 

S
am

ec
 

h
em

iz
yg

o
t 

T
a/

0 

0 Ta/0 0/+ Ta/0 Ta/0 Ta/0 0/0 ♂ 
 

Tab. 1: Schéma křížení Eda deficientních myší. Maternální alela je červená, paternální 

modrá.  + představuje nezasaženou alelu, zatímco Ta znamená mutovanou alelu. Zelené 

pozadí označuje homo/hemizygotní potomstvo. Žlutá pozadí je pro heterozygotní 

samice s pruhovanou srstí. Modré políčko znamená zdravého potomka WT. Šedé 

políčko znázorňuje vady neslučitelné se životem. (Upraveno podle Kristenová-

Čermáková et al., 2002). 

Myší genotyp byl identifikován podle vnějších morfologických kritérií, která 

umožňují spolehlivé rozlišení heterozygotů a homo/hemizygotů Eda mutantních myší a 

WT (Wild Type) myší (viz obr 18A). Těmito kritérii jsou hlavně zrzavá barva srsti a lysé 



48 
 

oblasti za ušima u homozygotních (-/-) a hemizygotních (Y/- nebo 0/-) Eda myší (viz obr. 

18B) a pruhovaná srst u heterozygotních jedinců (+/-), kterými jsou pouze samice (viz obr. 

18A). Homozygotní a hemizygotní Eda myši vykazují identické vnější znaky a proto od 

sebe nemohou být rozeznány. 

 

 

Obr. 18: Fenotypy Eda mutantních myší s různým genotypem. (A) WT myš (vzadu) má 

srst zbarvenou do šeda. Heterozygotní Eda myš (vpředu) má pruhovanou srst a může to 

být pouze samice. (B) Homozygotní nebo hemizygotní Eda jedinci mají zrzavou srst a 

holá místa za ušima.  

3.2 Transgenní myši 

3.2.1 Spry4 deficientní myši 

 Pro křížení na postnatální studii byl použit transgenní kmen Spry4ORF-null allele  

(Spry4) (Klein et al., 2006), jejichž chovné páry byly získány z UCSF (USA). Jde o 

transgenní knock-outní (KO) myši.  

 

3.2.2 Spry2/Spry4-ShhEGFP myši  

Pro prenatální studii jsme použili myši Spry2ORF-null allele/ Spry4ORF-null 

allele/B6.Cg-Shhtm1(EGFP/cre)Cjt/J, které nesou ShhEGFPCre alelu, kde je EGFPCre 

kazeta vložena do endogenního Shh lokusu. Tím kazeta „imituje“ expresi Shh mRNA a v  

místech této exprese zeleně svítí pod modrým UV světlem (Harfe et al., 2004). 
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4 METODY  

4.1 Metody pro prenatální studii disociovaných epitelů 

4.1.1 Připouštění myší 

 Samci Spry2/Spry4-ShhEGFP byli připouštěni se samicemi Spry2/Spry4; Spry2 a 

Spry4. Transgenní myši byly genotypovány s použitím protokolu pro fluorescenční 

proteiny z Jacksonovy laboratoře (viz kap. 4.3 Genotypování). 

4.1.2 Odběr embryí  

 Myší samice byly připuštěny přes noc k samcům, přičemž druhý den ráno byla u 

samic odečtena vaginální zátka, jako indikátor úspěšného zabřeznutí. Půlnoc mezi 

připuštěním a odečtením myší byla určena jako embryonální den (ED) 0.0. Březí samice 

byly usmrceny cervikální dislokací 11. až 16. den po oplození (stádia ED 11.5 až 16.5). 

Embrya na stádiu ED 12,3; 13,3; 14,3; 15,3 a 16,3 byla odebírána mezi 6. a 9. hod. Embrya 

na stádiu ED 11,5; 12,5; 13,5; 14,5; 15,5 a 16,5 byla odebírána mezi 9. a 15. hodinou. 

Embrya na stádiu ED 12,7; 13,7; 14,7; 15,7 a 16,7 byla odebírána mezi 15. a 18. hod. 

Celkově bylo odebráno 237 embryí. 

 Embrya, odebraná z uteru samice, byla jemným poklepáním na Petriho misku 

zbavena přebytečné amniové tekutiny a poté ihned vážena, kvůli bližšímu 

chronologickému stádiování. Embryonální hmotnost je používaná jako spolehlivý 

indikátor pokročilosti vývoje embrya, resp. zubu (Peterka et al., 2002). 

4.1.3 Disociace epitelů 

 Odebraná embrya (z křížení viz výše) byla vložena do Hanksova média (Sigma). 

Následovalo rozřazení embryí pomocí fluorescenčního mikroskopu Leica AF6000 (Leica 

Microsystems GmbH) (viz obr. 19) podle toho, zda vykazovala či nevykazovala zelenou 

fluorescenci ve folikulech fousků na čumáku (viz obr. 20). Pro další zpracování byla 

použita pouze EGFP pozitivní embrya vykazující fluorescenci. 
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Obr. 19: Invertovaný fluorescenční mikroskop Leica AF6000. 

 

 

Obr. 20: Schéma ověřování GFP fluorescence u myších embryí. Horní řada obrázků 

ukazuje pohled na folikuly na čumáku myši. Dolní řada obrázků ukazuje jejich GFP 

fluorescenci. 

Z jednotlivých embryí byla oddělena hlavička a ze zbytku embrya byl vždy 

odebrán vzorek pro genotypování. Z embryonální hlavičky byla odpreparovaná dolní čelist 

(viz obr. 21), z níž byly poté v ideálním případě získány dva zárodky molárů a dva zárodky 

řezáků.  
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Obr. 21: Mandibula myšího embrya připravená pro preparaci zubních základů.  

 Zárodky zubů byly odebrány do plastové Petriho misky s 1ml Hanksova média, 

které bylo posléze nahrazeno 1% roztokem trypsinu (Difco Laboratories) (0,1g trypsinu na 

10ml Hanksova média). Tkáň byla ponechána v roztoku trypsinu při 4ºC po dobu jedné až 

dvou hodin, podle stáří embrya. Po uplynutí požadované doby disociace byl epitel opatrně 

oddělen od mesenchymu pomocí jehel z insulinových injekčních stříkaček a mikropipetou 

přenesen do Petriho misky s  20% stop roztokem (2ml Fetal Calf Serum - Gibco na 8 ml 

Hanksova média), který zastavil další trávící mechanismy probíhající v 1% roztoku 

trypsinu. Disociovaný epitel byl poté nasnímán pomocí invertovaného fluorescenčního 

mikroskopu Leica AF6000 (Leica Microsystems GmbH). 

4.2 Metody pro postnatální studii 

4.2.1 Křížení transgenních myší 

 Pro zjišťování předpokládané kompenzace fenotypu po vzájemné křížení kmenů 

Tabby a Sprouty bylo nutné nejdříve zkřížit obě jmenované linie myší. A to konkrétně 

EdaTa/O x Spry4ORF-null allele. Tento časově náročný krok měl celkem čtyři fáze, jak je 

znázorněno ve schématu (viz obr. 21).  
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Obr. 22: Schéma mezikmenového křížení Tabby a Spry deficientních kmenů pro 

postnatální studii dentice.  

  

Na začátek bylo nutné připravit pro křížení samce Ta-/Y, samce Spry4-/- a samici  

Spry4-/-. Z prvního křížení Eda hemizygotního samce s Spry4-/- samicí vznikla samice 

Ta+/-;Spry4+/-, která byla využita ve druhém křížení se samcem Spry4-/-. Další křížení 

probíhalo mezi potomky druhého (resp. třetího) křížení. A teprve ze čtvrtého křížení 

potomků jsem získala čistou linii potomků Ta-/-;Spry4-/- (resp. Ta-/Y;Spry4-/-) (viz obr. 

22).  

Potomci všech etap jednotlivých křížení byli použiti k odběrům postnatálního 

materiálu, čímž vznikl soubor postnatálního materiálu obsahující jedince různých genotypů 

s různými kombinacemi alel Spry a Eda. 

 

4.2.2 Odběr vzorků 

Myší mláďata, získaná z křížení kmenů Tabby a Spry (viz kap. 4.2.1 Křížení 

transgenních myší), byla rozdělena podle pohlaví. Všem jedincům byla odebraná špička 

ocásku pro genotypování.  

Myši s požadovaným genotypem byly usmrceny cervikální dislokací ve věku 

minimálně čtyř týdnů, kdy je již myší dentice plně prořezaná, a byly jim odebrány hlavy. 

Celkem bylo odebráno 100 hlav. Hlavy byly vypreparovány z kůže a svalů. Izolované 
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čelisti byly pozorovány a zdokumentovány digitální kamerou Leica EC3 (Leica 

Microsystems  GmbH) z okluzního pohledu pod stereolupou Leica MZ6 (Leica 

Microsystems  GmbH) (viz obr. 23). Případná absence třetího tvářového zubu v zubořadí 

byla ověřena následnou preparací dásně v dané oblasti. U mutantních kříženců Ta/Spry 

byla pro stanovení morfotypu dolních tvářových zubů použita terminologie převzatá 

z práce Kristenová et al., 2002 (viz kap.1.9.2 Morfotypy dentice Eda deficientních myší) a 

pro horní tvářové zuby terminologie z práce Charles et al., 2009 (viz kap. 1.9.2 Morfotypy 

dentice Eda deficientních myší).V každém kvadrantu obou čelistí kříženců byl určen zubní 

morfotyp. U jedinců s vývojovými odchylkami byla pořízena dokumentace s použitím 

stereolupy Leica MZ6 vybavené kamerou Leica EC3 (viz obr. 23). Odebrané vzorky se 

uložily na 12 hodin do 30 % roztoku peroxidu vodíku (H2O2), čímž byl vzorek zbaven 

veškeré zbývající tkáně pro následné uchování.  

 

Obr. 23: Stereolupa Leica MZ6 s kamerou Leica EC3 (Leica Microsystems GmbH).  

4.3 Genotypování  

Kmen Spry2ORF-null allele/Spry4ORF-null allele/B6.Cg-Shhtm1(EGFP/cre)Cjt/J 

byly genotypovány na geny Spry2 a Spry4. Kmen EdaTa/0/Spry4ORF-null allele byl 

genotypován na gen Spry4. 

Celkově bylo provedeno genotypování u 218 jedinců na Spry2 a u 189 na Spry4. 
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DNA z odebrané části myší tkáně byla izolovaná pomocí izolačního kitu 

REDExtract-N-AmpTM Tissue PCR Kit (Sigma), který obsahoval Extaction Solution, 

Tissue Preparation Solution, Neutralization Solution B.  

PCR byla provedena pro jednotlivé geny (Spry2, Spry4) zvlášť. 

Gen Spry2 – Byly použity tři primery pro detekci wild type a mutantní alely. 

Primer A: 5´- TTG AGA ACA TGC CTC GAC C – 3´ 

Primer B: 5´- GCA TGG GCT ATT CAC AAA C – 3´ 

Primer C: 5´- GGA TGG CTC TGA TCT GAT CC – 3´ 

 

PCR program: 

1. 95,0°…..10 min 

2. 94,0°…..40 sek 

3. 50,0°…..45 sek 

4. 72,0°……1 min 

5. 72,0°……5 min 

6. 4,0°……..ukončení reakce 

Body 2-4 byly opakovány 35krát.  

Následná gelová elektroforéza vizualizovala amplifikované wild type 

fragmenty o velikosti přibližně 350 bp a mutantní fragmenty o velikosti 

250 bp. 

 

Gen Spry4 – Byly použity tři primery pro detekci wild type a mutantní alely. 

Primer A: 5´- CAG GAC TTG GGA GTG CTT CCT TAG – 3´ 

Primer B: 5´- CCT CCT AGT ACC TTT TTG GGG AGA G – 3´ 

Primer C: 5´- TAC AGC AGG AAT GGC TAC GGT G – 3´ 

 

PCR program: 

1. 95,0°…..10 min 

2. 94,0°…....1 min 

3. 57,0°…...45 sek 

4. 72,0°…...45 sek 

5. 72,0°……5 min 

6. 4,0°……..ukončení reakce 
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Body 2-4 byly opakovány 31krát.  

Následná gelová elektroforéza vizualizovala amplifikované wild type 

fragmenty o velikosti přibližně 300 bp a mutantní fragmenty o velikosti 

450 bp. 

4.3.1 Statistické zpracování dat 

Naším cílem při statistickém zpracování dat z postnatálních čelistí bylo zhodnotit 

rozdíly mezi získanými genotypy. Veškerá statistika byla počítána za pomoci programu 

R 2.14.1 (freeware). Pro základní statistické výpočty jsme použili metodiku zobecněných 

lineárních modelů (GLM) s binomickou (pro hodnocení přítomnosti / nepřítomnosti znaku) 

nebo Poissonovou (pro hodnocení četností jednotlivých morfotypů v rámci genotypu) 

distribucí dat. Takto jsme hodnotili výskyt nadpočetného zubu, výskyt třetího zubu 

v zubořadí (M3/T3), přítomnost lingválního nadpočetného a bukálního nadpočetného 

hrbolku na horním prvním zubu v zubořadí (M1/T1) a lingválního nadpočetného hrbolku 

na horním druhém zubu v zubořadí (M2/T2) a četnost zastoupení jednotlivých morfotypů. 

Hodnotili jsme závislost těchto znaků nejen na genotypu, ale i čelistním kvadrantu, popř. 

čelisti, kde to bylo nutné. Jelikož je gen Eda lokalizován na chromozomu X, rozhodli jsme 

se obě pohlaví hodnotit odděleně.  
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5 VÝSLEDKY  

5.1 Prenatální studie disociovaných epitelů 

V rámci zachování homogenity dat byla embrya odebírána v jednotlivých 

embryonálních dnech a zároveň byla zjištěna jejich tělesná hmotnost. Vzorky tkáně byly 

genotypovány. Tyto informace nám umožnily roztřídit embrya určitého genotypu nejen 

podle chronologického stáří (v ED) ale i podle hmotnosti, která na časných stádiích velice 

dobře odráží vývojovou pokročilost zubního vývoje. Díky tomuto upřesněnému stádiování 

jsme byli schopni vytvořit detailní série progresivního zubního vývoje pro jednotlivé 

genotypy na podkladě dentálních epitelů. Nejdříve byla determinována stádia zubního 

vývoje: zubní lišta, pupen, pohárek a zvonek (viz obr. 24 – 27). Na disociovaných 

epitelech jsme hledali signální centra zubních primordií: MS rudiment (dosahuje 

maximálního rozvoje na ED12,5), R2 rudiment (dosahuje maximálního rozvoje na 

ED13,5) a M1, jehož pohárek je patrný od ED14,5 u WT myší (viz obr. 9). 

 

Obr. 24: Dentální epitel ve stádiu zubní lišty. (A) Schématický tvar zubního epitelu 

(oranžově) a přilehlého kondensovaného mesenchymu (zeleně) na frontálním řezu. (B) 

3D rekonstrukce zubního a přilehlého ústního epitelu. (C) Tvar disociovaného epitelu 

pod mikroskopem odpovídající stádiu zubní lišty. V přední části zubní lišty se již může 

objevovat signální centrum MS. 
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Obr. 25: Dentální epitel ve stádiu zubního pupenu. (A) Schématický tvar zubního epitelu 

(oranžově) a přilehlého kondensovaného mesenchymu (zeleně) na frontálním řezu. (B) 

3D rekonstrukce zubního a přilehlého ústního epitelu. (C) Tvar disociovaného epitelu 

pod mikroskopem odpovídající stádiu zubního pupenu. V tomto pupenu již může 

vznikat signální centrum R2.  

 

Obr. 26: Dentální epitel ve stádiu zubního pohárku. (A) Schématický tvar zubního epitelu 

(oranžově) a přilehlého kondensovaného mesenchymu (zeleně) na frontálním řezu. (B) 

3D rekonstrukce zubního a přilehlého ústního epitelu. (C) Tvar disociovaného epitelu 

pod mikroskopem odpovídající stádiu zubního pohárku Ve fázi zubního pohárku bývá 

patrné už pouze signální centrum M1 - pEK.  



58 
 

 

Obr. 27: Dentální epitel ve stádiu zubního zvonku. (A) Schématický tvar zubního epitelu 

(oranžově) a přilehlého kondensovaného mesenchymu (zeleně) na frontálním řezu. (B) 

3D rekonstrukce zubního a přilehlého ústního epitelu. (C) Tvar disociovaného epitelu 

pod mikroskopem odpovídající stádiu zubního zvonku Ve fázi zubního zvonku  

můžeme pozorovat dvě signální domény sekundární sklovinný uzlík. 

Pro zhodnocení dynamiky Shh exprese v dentálních epitelech u všech možných 

kombinací pro geny Spry2 a Spry4 bylo nutné získat embrya od všech genotypů, včetně 

kontrol. Všech těchto genotypů bylo dosaženo v početním rozložení uvedeném v tab. 2. 

Celkové množství získaných dentálních epitelů molárů bylo 345.  

 

GEN. / ED 

11
,5

 

12
,3

 

12
,5

 

12
,7

 

13
,3

 

13
,5

 

13
,7

 

14
,3

 

14
,5

 

14
,7

 

15
,3

 

15
,5

 

16
,3

 

16
,5

 
∑ pro gen. 

Spry2+/+;Spry4+/+    0 0  2 0  2 1 3 3 5 0  2 4 0  0  22 

Spry2+/+;Spry4+/- 4 1 8 7 1 8    0 6 12 0 20    0 5 2 74 

Spry2+/+;Spry4-/- 6 0 3 5 2 3 2 12 11 0  4 4 3 0  55 

Spry2+/-;Spry4+/+ 0  6 3 0  0  4 6 6 12 8 0  12 0  0  57 

Spry2+/-;Spry4+/- 2 3 1 0  6 11 2 0  13 0  3   0  2 2 45 

Spry2+/-;Spry4-/- 4 0  0  0  9 7 4 8 14 0  0  0  2 2 50 

Spry2-/-;Spry4+/+ 0  4 2 0  0  3 0  0  2 0  0  5 0  0  16 

Spry2-/-;Spry4+/- 0  0  1 0  6 6 0  0  4 0  0  4 0  0  21 

Spry2-/-;Spry4-/- 0  0  0  0  0  0  0  0  5 0  0  0 0  0  5 

∑ pro ED 16 14 20 12 26 43 17 35 78 8 29 29 12 6 345 

Tab. 2: Dosažené počty dentálních epitelů molárů jednotlivých genotypů na různých ED. 
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5.1.1 Shh exprese v tvářové oblasti 

U všech devíti možných genotypů (viz tab. 2) jsme na izolovaných dentálních 

epitelech pozorovali, že Shh expresní domény se v tvářové oblasti byly s postupujícím 

vývojem lokalizovány více posteriorním směrem. Jejich výskyt odpovídá postupnému 

vývoji signálních center MS, R2 a M1 (viz obr. 9).  

Tento postupný vývoj byl u všech mutantních dvojitých transgenů vzhledem ke 

kontrole Spry2+/+;Spry4+/+ více či méně opožděn. Nejvýrazněji je to patrné u genotypů se 

čtyřmi nebo třemi mutovanými alelami:  Spry2-/-;Spry4-/-, Spry2-/-;Spry4+/-, Spry2+/-

;Spry4-/- (viz obr. 28). 

 

Obr. 28: Orientační schéma exprese signálních domén v dentálních epitelech tvářové oblasti 

u různých variant Spry2/Spry4 genotypů (S2;S4). Modrá představuje periodu Shh 

exprese domény MS, červená je pro doménu R2, v jehož místě se může později 

vyskytovat pohárek nadpočetného zubu, a žlutá pro M1. Barevné rámečky označují 

oblasti výskytu signálních domén u kontrolního genotypu Spry2+/+;Spry4+/+  . 

Šrafované oblasti vymezují výskyt dvou oddělených signálních domén v jednom 
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epitelu. Modro-červené šrafování znamená současný výskyt MS a R2 a červeno-žluté 

šrafování znamená současný výskyt R2 a M1. Žlutě orámované šrafované oblasti 

vymezují hmotnostní intervaly, kdy bylo nalezeno splývání signálních domén R2 a M1. 

Žlutý bod s červeným lemováním u genotypu Spry2-/-;Spry4+/+ představuje samostatný 

výskyt R2 a M1 domén (stejně jako červeno-žluté šrafování), ale pouze na několika 

málo epitelech. Žlutý bod u genotypu Spry2-/-;Spry4-/- znamená záchyt pouze jednoho 

epitelu se samostatným výskytem R2 a M1 domén.  

 Ze schématu je patrné, že splývání signálních domén R2 a M1 bylo zachyceno u 

kontroly a u genotypů Spry2+/-;Spry4+/+, Spry2+/+;Spry4+/- a Spry2+/-;Spry4+/-. U 

genotypů Spry2-/-;Spry4+/+ a Spry2-/-;Spry4-/- toto splývání nemůžeme zcela vyloučit 

kvůli omezenému množství získaného materiálu.   

Genotyp Spry2+/+;Spry4+/+ 

 První Shh expresní doménu jsme zachytili na ED 12,5 (embrya o hmostnosti 

přibližně 78 mg) a to ve formě domény MS. Následovala exprese samostatného signálního 

centra R2 od ED 13,3 do 13,7 (embrya o hmostnosti přibližně 165-195 mg). Od ED 14,3 až 

do 15,3 (embrya o váze přibližně 225-300 mg) byly na dentálním epitelu patrné dva 

splývající signály odpovídající doménám R2 a M1 (viz obr. 29). Některé vyší hmotnostní 

skupiny, přibližně od 270 mg (ED 14,5 až 15,5) už měly  pouze jedno signální centrum 

reprezentující M1.  
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Obr. 29: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/+;Spry4+/+ genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,7; 15,3 a 15,5. (B) Shh-EGFP 

signalizace disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

Červené šipky označují signální centrum odpovídající R2 a žluté šipky směřují na 

signální centrum M1 (pEK). (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních 

center v disociovaných epitelech.  

Genotyp Spry2+/+;Spry4+/- 

 Exprese signálního centra MS byla patrná ještě v ED 13,5 (embrya o hmotnosti 

přibližně 110-120 mg), stejně tak samostatné signální centrum rudimentu R2  přetrvávalo 

až do ED 14,5 (embrya o hmotnosti přibližně 200-210 mg). Zajímavé ovšem bylo 

zachycení přítomnosti obou expresí rudimentů MS a R2 zároveň na ED 13,3 a 13,5. 

Anteriorní signál odpovídající MS byl však velmi slabý.  

Od ED 14,3 jsme měli možnost pozorovat dva oddělené signály představující R2 

a M1, které se od ED 14,5 začaly spojovat. Od tohoto stádia jsme mohli u některých 
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embryí pozorovat již samostatné protáhlé signální centrum primárního sklovinného uzlíku 

M1.  

 

Obr. 30: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/+;Spry4+/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 12,5; 13,5; 13,7 a 15,3. (B) Shh-EGFP 

signalizace disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

Modré šipky označují signální centrum MS, červené šipky signální centrum R2 a žluté 

šipky směřují na signální centrum M1. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu 

signálních center v disociovaných epitelech. 
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U tohoto genotypu jsme zdokumentovali též pokročilejší stádium zubního vývoje 

na ED 16,3 (hmotnost embrya 550 mg) a ED 16,5 (hmotnost embrya 409 mg) (viz obr. 31) 

 

Obr. 31: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/+;Spry4+/- genotypu. (A) 

Disociovaný epitel pod mikroskopem na ED 16,5. (B) Shh-EGFP signalizace 

disociovaného epitelu vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. Žlutá šipka 

směřuje na signální centrum M1, růžová šipka označuje difusně exprimující epitel 

vyvíjející se cervikální kličky. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních 

center v disociovaném epitelu. 

Genotyp Spry2+/-;Spry4+/+ 

 Embryím s genotypem Spry2+/-;Spry4+/+ se vyvíjel první molár s podobným 

časovým posunem jako u předchozího genotypu. U raných stádií vývoje M1 nám chybí 

některé hmotnosti, které by odpověděli na otázku, jak moc je časný vývoj opožděn.  

Od ED 13,5 (embrya o hmotnosti přibližně 150 mg) bylo signální centrum MS 

vystřídáno signálním centrem R2. Lze předpokládat, že exprese v R2 přetrvávala, stejně 

jako u předchozího genotypu, až do ED 14,5 (embrya o hmotnosti přibližně 250mg).  

Od ED 13,7 (embrya o hmotnosti přibližně 230 mg) se objevil signál M1. 

Následovalo spojování dvou signálů R2 a M1 mezi ED 14,3 až 14,7 (embrya o hmotnosti 

přibližně 290-330 mg). Po tomto spojení bylo možné nalézt pouze jediné signální centrum 

odpovídající M1.  

Zajímavým úkazem byl výskyt primordia nadpočetného zubu na ED 15,5 (embrya 

o hmotnosti přibližně 480 mg), které mělo vlastní silné signální centrum (viz obr. 32).  
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Obr. 32: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/-;Spry4+/+ genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,7; 14,3 a 15,5. (B) Shh-EGFP 

signalizace disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

Červené šipky označují signální centrum R2 a žluté šipky směřují na signální centrum 

M1. Bílé šipky ukazují na silný signál nadpočetného zubu. (C) Překryv obrázků A a B 

znázorňuje polohu signálních center v disociovaných epitelech. 

Genotyp Spry2+/+;Spry4-/- 

Časnou fázi vývoje tvářových zubů, kterou představuje Shh exprese v MS 

rudimentu, jsme detekovali od ED 11,5 (embrya o hmotnosti přibližně 30 mg) do ED 12,7 

(embrya o hmotnosti přibližně 95 mg). Další embrya se podařilo zachytit až na hmotnosti 

162 mg na ED 13,3, kdy se už objevil signál R2 rudimentu. Exprese v R2 byla 

detekovatelná až do ED 15,3 (embrya o hmotnosti přibližně 310 mg), ale již od ED 14,3 

(embrya o hmotnosti přibližně 240 mg) se k ní připojilo další signální centrum M1.  
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Během ED 16,3 (embrya o hmotnosti přibližně 460 až 570 mg) jsme zachytili již 

pouze samostatný M1 signál v pokročilé fázi zubního vývoje.  

 

Obr. 33: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/+;Spry4-/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 14,3 a 16,3. (B) Shh-EGFP signalizace 

disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. Červené 

šipky označují signální centrum nadpočetného pohárku v místě R2 a žluté šipky směřují 

na signální centrum M1. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních 

center v disociovaných epitelech. 

Genotyp Spry2-/-;Spry4+/+ 

 Vývoj rudimentárních primordií MS, R2 a M1 se zdá být nejopožděnějším 

v rámci genotypů s dvěma Spry mutantními alelami. Samostatné signální centrum MS jsme 

zaznamenali na ED 12,3 a 12,5 (embrya o hmotnosti přibližně 70-90 mg). Samostatný 

signál R2 rudimentu byl patrný na ED 13,5 až 14,5 (embrya o hmotnosti přibližně 190-270 

mg). 

 Na ED 15,5 (embrya o hmotnosti přibližně 508 mg) jsme zachytili splývavé 

signály domén R2 a M1, ovšem na velmi malém počtu epitelů.  
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Obr. 34: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2-/-;Spry4+/+ genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,5 a 14,5. (B) Shh-EGFP signalizace 

disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. Červené 

šipky označují signální centrum R2 a bílá šipka směřuje na primordium nadpočetného 

zubu bez signálního centra. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních 

center v disociovaných epitelech. 

Genotyp Spry2+/-;Spry4+/- 

Exprese Shh signálních domén R2 a M1 rudimentů u genotypu se dvěma 

mutovanými Spry alelami byla také zpožděná ve srovnání s Spry2+/+;Spry4+/+. 

Disociované epitely s tímto genotypem exprimující samostatný signál MS se nelišily od 

kontrol v ED 11,5 až 12,5 (embrya o hmotnosti přibližně 30- 80 mg). Ale v ED 13,3 a u 

lehčích embryí ED 13,5 (embrya o hmotnosti přibližně 120-130 mg) jsme pozorovali 

přítomnost jak signálu MS tak i R2. Oba signály byly ovšem velmi slabé.  

Následovalo období samostatného výskytu R2 v ED 13,5 až 14,5 (embrya o 

hmotnosti přibližně 140-200 mg). Na ED 14,5 jsme zachytili také splývání R2 se signálem 

M1 (embrya o hmostnosti přibližně 260-320 mg).  

Samostatné signální centrum M1 jsme zdokumentovali v ED 15,3 a 16,3 (embrya 

o hmostnosti přibližně 450-570 mg). Stejně jako u genotypu Spry2+/-;Spry4+/+ jsme 

nalezli výskyt nadpočetného zubního základu v ED 16,5 (embrya o hmotnosti přibližně 
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520 mg), který se neprojevil jen morfologicky, ale také na úrovni signálního centra. Tento 

nadpočetný zubní základ byl menší než vývojově pokročilejší primordium M1 a ve stejném 

vztahu byla i jejich signální centra.  

 

Obr. 35: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/-;Spry4+/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,3; 13,5 a 16,5. (B) Shh-EGFP 

signalizace disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

Modré šipky označují signální centrum MS, červené šipky signální centrum R2 a žluté 

šipky směřují na signální centrum M1. Bílé šipky ukazují na silný signál nadpočetného 

zubního základu. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních center v 

disociovaných epitelech. 
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Genotyp Spry2+/-;Spry4-/- 

Genotyp Spry2+/-;Spry4-/- se třemi Spry mutatními alelami je opožděn velmi 

výrazně. Toto zpoždění je patrné již od raných fází vývoje. MS signalizuje od ED 11,5 do 

ED 13,3 (embrya o hmotnosti přibližně 40-150 mg).  

Samostatné signální centrum R2 exprimovalo Shh od ED 13,5 do 14,5 (embrya o 

hmotnosti přibližně 160-270 mg). Ale již od ED 14,3 (embrya o hmotnosti přibližně 250 

mg) jsou zřetelné dva samostatné signály odpovídající R2 a M1 a to až do ED 14,5 

(embrya o hmotnosti přibližně 305 mg). Vzhledem k pokročilosti vývoje R2 je možné, že 

toto primordium již představovalo samostatný základ nadpočetného zubu. 

Dále je možné nalézt samostatný signál M1 v pokročilé fázi vývoje v ED 16,3 

(embrya o hmostnosti přibližně 616 mg). U tohoto genotypu jsme se opět setkali 

s nadpočetným zubním základem a jeho vlastním signálním centrem. Oba dva útvary byly 

v různém stupni vývoje. Anteriorní menší útvar, odpovídající nadpočetnému zubnímu 

základu, zaostával ve vývoji za posteriorním útvarem, odpovídajícímu budoucímu 

funkčnímu moláru.  
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Obr. 36: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2+/-;Spry4-/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,3; 14,5 a 16,5. (B) Shh-EGFP 

signalizace disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. 

Modré šipky označují signální centrum MS a žluté šipky směřují na signální centrum 

M1. Bílé šipky ukazují na silný signál nadpočetného zubního základu. (C) Překryv 

obrázků A a B znázorňuje polohu signálních center v disociovaných epitelech. 

Genotyp Spry2-/-;Spry4+/- 

Vývoj R2 a M1 byl podobně zpožděný jako u předchozího genotypu. Signál MS 

jsme zachytili na ED 12,5 až 13,3 (embrya o hmotnosti přibližně 100-155 mg). Samostatný 

signál R2 rudimentu byl pozorován od ED 13,5 do ED 14,5 (embrya o hmotnosti přibližně 

155-280 mg). Tento signál ovšem nezůstal osamocen a od ED 15,5 se k němu přidalo 

signální centrum M1.  

Na tomto embryonálním dni se objevil také nadpočetný zub s vlastním silným 

signálem podobně jako u genotypů Spry2+/-;Spry4+/+, Spry2+/-;Spry4+/- a Spry2+/-

;Spry4-/-.  

 

Obr. 37: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2-/-;Spry4+/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 13,5 a 15,5. (B) Shh-EGFP signalizace 

disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. Červené 

šipky označují signální centrum R2 a žluté šipky směřují na signální centrum M1. Bílé 
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šipky ukazují na silný signál nadpočetného zubu. (C) Překryv obrázků A a B znázorňuje 

polohu signálních center v disociovaných epitelech. 

Genotyp Spry2-/-;Spry4-/- 

Limitujícím faktorem pro studium dynamiky Shh exprese u tohoto genotypu byl 

nedostatek materiálu. Získané disociované epitely byly získány pouze na stádiu ED 14,5.  

Nicméně i tak můžeme říct, že embrya s genotypem Spry2-/-;Spry4-/- budou mít 

pravděpodobně nejopožděnější vývoj ze všech Spry mutantů. A to proto, že na ED 14,5 

(embrya o hmotnosti 280-320 mg) se exprimovalo Shh stále jen samostatně v R2 

rudimentu. U některých embryí bylo už možné najít i dva oddělené signály pro R2 a M1 

(embrya o hmotnosti přibližně 290 mg).  

Navíc morfologie některých zubních primordií napovídá o vývoji nadpočetných 

zubních základů.  

 

Obr. 38: Dynamika Shh exprese tvářových zubů u Spry2-/-;Spry4-/- genotypu. (A) 

Disociované epitely pod mikroskopem na ED 14,5. (B) Shh-EGFP signalizace 

disociovaných epitelů vizualizovaná pomocí fluorescenčního mikroskopu. Žluté šipky 

směřují na signální centrum M1. Bílé šipky ukazují na primordium nadpočetného 

zubního základu se svým vlastní signálním centrem v místě předchozího R2 centra. (C) 

Překryv obrázků A a B znázorňuje polohu signálních center v disociovaných epitelech. 



71 
 

5.1.2 Nadpočetné zubní základy u Spry dvojitých 
transgenních embryí 

U Spry dvojitých transgenních embryí nepodléhají diastemální primordia 

v mandibule regresi vždy a může se z nich vyvinout primordium nadpočetného zubu. 

V rámci studia disociovaných epitelů u jednotlivých genotypů Spry dvojitých 

mutantů jsme se zaměřili i na primordia nadpočetných zubů a jejich expresní domény. U 

kontrolního genotypu Spry2+/+;Spry4+/+ jsme nenašly žádný náznak vzniku primordia 

nadpočetného zubu. Stejně tak tomu bylo u genotypu Spry2+/+;Spry4+/-.  U genotypů 

Spry2+/-;Spry4+/+; Spry2+/-;Spry4+/- a Spry2-/-;Spry4+/+ se objevilo primordium 

nadpočetného zubu jen velmi nahodile v rámci velmi nízkého počtu disociovaných epitelů.  

Situace se výrazně změnila u ostatních Spry genotypů. Genotyp Spry2+/+;Spry4-/- 

vykazoval primordium nadpočetného zubu od ED 14,3 (embrya o hmotnosti přibližně 240 

mg) do 15,3 (embrya o hmotnosti přibližně 315 mg) ve 100%. O jeden embryonální den 

později (ED 16,3) nebyla u žádného epitelu  nalezena stopa odpovídající primordiu  

nadpočetného zubu.   

Stejný průběh byl pozorován u genotypu Spry2+/-;Spry4-/-. Zde byl pozorován 

zárodek nadpočetného zubu mezi ED 14,3 až do ED 16,5 (embrya o hmotnosti přibližně 

240-410 mg). Od hmotnosti embryí 610 mg jsme nalezli pouze epitely odpovídající 

pokročilému stádiu samostatného moláru M1.  

Velmi podobné to bude pravděpodobně i u embryí Spry2-/-;Spry4+/-, kde jsme 

zdokumentovali primordium nadpočetného zubu mezi ED 14,5 až 15,5 (embrya o 

hmotnosti přibližně 280-520 mg). Na další hodnocení nám schází materiál epitelů 

v pokročilejším vývoji.  

Genotyp se čtyřmi mutovanými alelami Spry2-/-;Spry4-/- také vykazuje fenotyp 

s nadpočetným zubním základem a to ve 100% zachyceného materiálu na ED 14,5 

(embrya o hmotnosti přibližně 280-320 mg).  
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5.2 Postantální analýza 

Pro postnatální analýzu dentice dospělých Ta/Spry4 kříženců jsme zhodnotili 200 

mandibulárních a 200 maxilárních kvadrantů čelistí. Materiál jsme odebírali postupně 

během křížení a získali jsme celkem osm genotypů k morfologickému hodnocení dentice 

(viz tab. 3) 

GENOTYP/POHLAVÍ M F ∑ pro gen. 

Ta+/+;Spry4+/+ 2 0 2 

Ta+/-;Spry4+/+ - 3 3 

Ta+/+;Spry4+/- 9 1 10 

Ta-/-;Spry4+/+ 3 5 8 

Ta+/+;Spry4-/- 12 1 13 

Ta+/-;Spry4+/- - 24 24 

Ta-/-;Spry4+/- 21 4 25 

Ta+/-;Spry4-/- - 15 15 

∑ pro pohlaví 47 53 100 

 

Tab. 3: Tabulka četnosti materiálu pro postnatální studii. Myši byly rozděleny podle 

genotypů a pohlaví - M („male“) - samci, F („female“) samice. Jedinci heterozygotní 

pro Eda gen mohou být pouze samice, jelikož je tento gen lokalizovaný na X 

chromozomu a tím pádem se u samců mutace v heterozygotní podobě nemůže 

vyskytovat (-). Nula pak označuje nezachycení genotypu u daného pohlaví. Zkratka gen. 

znamená genotyp.  

5.2.1 Morfotypy v horní čelisti 

 200 maxilárním kvandrantům myší z mezi-kmenového křížení Eda deficientních a 

Spry4 transgenních myší byly přiřazeny základní morfotypy (viz kap. 1.9.2 Morfotypy 

dentice Eda deficientních myší, obr. 15-16) podle tří různých mutací Eda genu - WT 

morfotyp (viz obr. 39) , heterozygotní morfotypy (MT He) (viz obr. 40-44), homozygotní 

morfotypy (MT Ho), které se liší zejména variabilitou T1 zubu (viz obr. 45-47). WT 

morfotyp se nijak nelišil od normální funkční dentice myši. 
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Obr. 39: Morfotyp WT nalezený u kříženců Ta/Spry4 v horní čelisti.  

U heterozygotních morfotypů (MT He1-4) jsme nalezly morfotyp MT He0, který 

se liší od morfotypu WT přítomností jednoho nadpočetného lingválního hrbolku na T1 

(MT He0a) nebo dvou nadpočetných hrbolků na T1 a T2 (MT He0ab) (viz obr. 40).   

 

Obr. 40: Nově definované morfotypy MT He0a a MT He0ab  v maxile kříženců Eda 

deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt nadpočetných 

hrbolků.  

Stejně jsme rozšířili stávající morfotyp MT He1, popsaný v literatuře, na 

morfotyp původní (MT He1), s jedním nadpočetným lingválním hrbolkem na T2 (MT 

He1b) a na morfotyp s jedním nadpočetným lingválním hrbolkem na T1 a druhým 

nadpočetným lingválním hrbolkem na T2 (MT He1ab) (viz obr. 41) 
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Obr. 41: Morfotyp MT He1 a nově definované morfotypy MT He1b a MT He1ab v maxile 

kříženců Eda deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt 

nadpočetných hrbolků.  

Podobně u morfotypu MT He2 jsme získali podkategorie s jedním nadpočetným 

lingválním hrbolkem na T1 (MT He2a) a jedním nadpočetným lingválním hrbolkem na T2 

(MT He2b) (viz obr. 42). 

 

Obr. 42: Nově definované morfotypy MT He2a a MT He2b v maxile kříženců Eda 

deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt nadpočetných 

hrbolků. 

Morfotyp MT He3 je mimo jiné definovaný nadpočetným zubem. My jsme kromě 

MT He3 rozlišili navíc morfotyp s nadpočetným linválním hrbolkem na T1 (MT He3a) a 

morfotyp bez nadpočetného zubu (MT He3c) (viz obr. 43).  
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Obr. 43: Morfotyp MT He3 a nově definované morfotypy MT He3a a MT He3c v maxile 

kříženců Eda deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt 

nadpočetných hrbolků.  

Další morfotyp MT He4 jsme získali pouze ve formě s nadpočetným lingválním 

hrbolkem na T2 (MT He4b). Námi nově vymezený morfotyp MT He5 má 

multituberkulární T1. Na našem materiálu jsme objevili tento morfotyp s nadpočetnými 

lingválními i bukálními hrbolky na T1 (MT He5a) (viz obr. 44).  

 

Obr. 44: Nově definované morfotypy MT He4b a MT He5a v maxile kříženců Eda 

deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt nadpočetných 

hrbolků. 

V rámci homozygotních morfotypů (MT Ho1-2) (viz obr. 46-47) jsme také 

definovali nový morfotyp MT Ho0. Tento morfotyp se od ostatních homozygotních 

morfotypů liší zejména nepřítomným hrbolkem v mesiální části T1. Kromě této jsme 

zachytili i variantu s nadpočetným lingválním hrbolkem na T2 (MT Ho0b) (viz obr. 45).  
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Obr. 45: Nově definované morfotypy MT Ho0 a MT Ho0b v maxile kříženců Eda 

deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt 

nadpočetných hrbolků. 

Dalším podkategorií v řadě je MT Ho1, u které jsme navíc získali morfotyp 

s nadpočetným lingválním hrbolkem na T2 (MT Ho1b) (viz obr. 46).  

 

Obr. 46: Morfotyp MT Ho1 a nově definovaný morfotyp MT Ho1b v maxile 

kříženců Eda deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt 

nadpočetných hrbolků. 

Morfotyp MT Ho1 se od MT Ho2 liší uspořádáním a počtem hrbolku v labiální 

části T1. Kromě této původní varianty jsme nově označili i ty s nadpočetným lingválním 

hrbolkem na T2 (MT Ho2b) (viz obr. 47).  
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Obr. 47: Morfotyp MT Ho2 a nově definované morfotypy MT Ho2b v maxile 

kříženců Eda deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují výskyt 

nadpočetných hrbolků. 

5.2.2 Morfotypy v dolní čelisti 

Na základě počtu a morfologie zubů jsme rozřadili 200 mandibulárních kvadrantů 

Ta/Spry4 transgenních kříženců do základních morfotypů WT, I, II a III (viz kap. 1.9.2 

Morfotypy dentice Eda deficientních myší, obr. 13). WT morfotyp nevykazoval žádné 

odchylky od normální dentice myši.  

 

Obr. 48: Morfotyp WT v mandibule kříženců Eda deficientních a Spry4 transgenních myší.  

Kvadranty spadající do morfotypu I vykazovaly tři zuby (T1-T3) a podle 

morfologie T1 byly rozděleny do tří podkategorií (viz obr. 49). 
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Obr. 49: Morfotypy Ia, Ib a Ic v mandibule kříženců Eda deficientních a Spry4 

transgenních myší. 

Morfotyp II je charakterizován přítomností dvou zubů (T1 a T2). Rozlišujícím 

znakem pro dvě podkategorie byla souměrnost či nesouměrnost mesiální části T1 podél 

mesio-distální osy (viz obr. 50).  

 

Obr. 50: Morfotypy IIa a IIb v mandibule kříženců Eda deficientních a Spry4 

transgenních myší. 

Nově jsme charakterizovali morfotyp III, který je charakterizován hypoplázií 

prvního zubu molárové řady. První podkategorie vykazovala pouze hypoplázií prvního 

zubu molárové řady  (IIIa), druhá podkategorie měla navíc nadpočetný zub ( S ) (viz obr. 

51). 
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Obr. 51: Nově definované morfotypy IIIa a IIIb v mandibule kříženců Eda 

deficientních a Spry4 transgenních myší. Zelené šipky označují hypoplasii prvního 

zubu molárové řady (IIIa) nebo nadpočetný zub (IIIb) před T1 

5.2.3 Významné znaky dentice mezi-kmenových kříženců 

U samců a samic s různými Ta/Spry4 transgenními genotypy jsme hodnotili 

závislost výskytu nadpočetného zubu, výskytu třetího zubu v zubořadí (M3/T3), 

přítomnost lingválního nadpočetného a bukálního nadpočetného hrbolku na horním prvním 

zubu v zubořadí (M1/T1) a lingválního nadpočetného hrbolku na horním druhém zubu 

v zubořadí (M2/T2) a četnost zastoupení jednotlivých morfotypů na genotypu, případně 

čelisti nebo čelistním kvadrantu, kde to bylo potřebné (viz 4.3.1 Statistické zpracování 

dat).  
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Výskyt třetího tvářového zubu (T3) 

Jedním z testovaných znaků byla přítomnost či nepřítomnost třetího zubu 

v řadě (T3) v maxile a v mandibule.  
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Graf 1: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti třetího tvářového zubu na genotypu 

Ta/Spry4 u samců. Tmavě fialová představuje přítomost T3, světle fialové absenci T3.  

Zjistili jsme, že u samců jednotlivé kombinace mutovaných genů průkazně 

ovlivňují výskyt T3 v zubní řadě u samců (Df = 4, Dev. = 17,1336, P = 0,0018). Absence 

třetího moláru je patrná téměř ve 20% u genotypu Ta-/-;Spry4+/-. Méně významně se 

objevuje i u genotypu Ta+/+;Spry4-/- (viz graf 1).  

U samic se přítomnost/nepřítomnost T3 v závislosti na mutacích ukázala jako 

nesignifikantní. Ale tento znak se liší v zastoupení v čelistech (Df = 6, Dev. = 13,8225, 

P = 0,0317) (viz graf 2).  
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Graf 2: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti třetí tvářového zubu na genotypu 

Ta/Spry4 u samic. Fialová zobrazuje absenci T3 v maxile, zelená naopak přítomnost T3 

v maxile. Mandibula bez T3 je označena hnědou barvou  a modře je zbarvena přítomost 

T3 v mandibule. 

Z grafu 2 je patrné, že u samic absence maxilárního T3 jen velmi nepatrně 

postihuje genotypy Ta+/-;Spry4+/- a Ta+/-;Spry4-/-. Mnohem významněji postihuje 

absence T3 mandibulu u genotypů Ta-/-;Spry4+/+ a Ta+-;Spry4+/+.  

 

Výskyt nadpočetného zubu (S) 

Dalším znakem zahrnutým do statistického zpracování byla přítomnost či absence 

nadpočetného zubu v maxile a v mandibule. U samců jsme zjistili, že se jednotlivé mutace 

signifikantně liší ve výskytu nadpočetného zubu (Df = 4, Dev. = 16,9727, P = 0,002). 

Zároveň se liší i čelisti ve výskytu nadpočetného zubu (Df = 1, Dev. = 9,1778, P = 0,0025). 

Neznamená to ale, že by nějaká kombinace mutací vytvářela nadpočetný zub více v maxile 

nebo v mandibule.  
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Graf 3: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti nadpočetného zubu na genotypu 

Ta/Spry4 u samců. Tmavě fialová znázorňuje přítomost nadpočetného zubu a světle 

fialová zobrazuje stav bez nadpočetného zubu. 

Nadpočetný zub se u samců tvoří pouze u variant Ta/Spry4 genotypů, kde se 

vyskytují dvě Spry mutantní alely. U genotypu Ta+/+;Spry4-/- je to přibližně u 10%  

vzorků.   

U samic nebyl výskyt nadpočetného zubu signifikantní a na hranici průkaznosti 

byla také interakce mezi čelistí a stranou čelisti (Df = 1, Dev. = 3,8756, P = 0,049).  

 

Výskyt nadpočetného lingválního hrbolku na prvním tvářovém zubu (T1) 

 U některých morfotypů jsme objevili nadpočetný hrbolek na lingvální straně T1. 

U samců se liší výskyt tohoto hrbolku v závislosti na mutaci (Df = 4, Dev. = 11,456, 

P = 0,0219). Přítomnost lingválního nadpočetného hrbolku na T1 se omezuje u necelých 

10% materiálu na genotyp Ta+/+;Spry4-/-. 

 U samic je výskyt tohoto hrbolku velmi signifikantní (Tf = 6, Dev. = 24,9533, 

P = 0,0003). Přibližně 15% vzorků u samic genotypu Ta+/-;Spry4-/- mělo nadpočetný 

lingvální hrbolek na T1 (viz graf 4).  
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Graf 4: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti nadpočetného lingválního hrbolku v 

prvním tvářovém zubu u genotypu Ta/Spry4 u samic. Tmavě fialová znázorňuje 

přítomnost nadpočetného lingválního hrbolku na T1 a světle fialová zobrazuje stav bez 

něj. 

 

Výskyt nadpočetného lingválního hrbolku na druhém tvářovém zubu (T2) 

 Dalším testovaným znakem byl výskyt nadpočetného lingválního hrbolku u 

T2 zubu. U samců se výskyt tohoto hrbolku na T2 liší v závislosti na mutaci (Df = 4, 

Dev. = 71,13, P > 0,0001) (viz Graf 5) a straně čelisti (Df = 1, Dev. = 4,144, P 0,0418), ale 

interakce mezi stranou a mutací je neprůkazná, takže nedochází k ovlivnění mezi 

jednotlivými nezávislými proměnnými. 
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Graf 5: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti nadpočetného lingválního hrbolku ve 

druhém tvářovém zubu u genotypu Ta/Spry4 u samců. Tmavě fialová znázorňuje 

přítomnost nadpočetného lingválního hrbolku na T2 a světle fialová zobrazuje stav bez 

něj. 

 

Nadpočetný lingvální hrbolek se u samců objevuje, pokud jsou obě Eda alely 

mutované, nezávisle na Spry4 mutaci. Tento jev jsme objevili u genotypů Ta-/-;Spry4+/- 

v necelých 40% a Ta-/-;Spry4+/+ v necelých 20% (viz Graf 5).  

U samic se tento hrbolek objevil také a byl signifikatní pro genotyp (Df = 6, 

Dev. = 24,1426, P =  0,0005) (viz graf 6).  
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Graf 6: Graf závislosti přítomnosti/nepřítomnosti nadpočetného lingválního hrbolku ve 

druhém tvářovém zubu u genotypu Ta/Spry4 u samic. Tmavě fialová znázorňuje 

přítomnost nadpočetného lingválního hrbolku na T2 a světle fialová zobrazuje stav bez 

něj. 

Samice vykazují přítomnost nadpočetného hrbolku u stejných genotypů jako 

samci. Navíc se zde objevují i u všech samic heterozygotních pro Eda gen (Eda 

heterozygotní samec nemůže být) , ale v míře pod 10% (viz graf 6).  
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6 DISKUZE  

6.1 Prenatální studie disociovaných epitelů 

6.1.1 Shh exprese v zubních rudimentech 

Přítomnost dentálních rudimentů v antemolárním prostoru u myších embryí byla 

prokázána na základě kombinace metod histologie, morfometrie a 3D rekonstrukcí 

(Peterková et al., 1995; Peterková et al., 1996; Lesot et al., 1998; Viriot et al., 2000). 

Molekulární důkazy v mandibule přinesla práce Procházka et al. (2010). Za pomoci Shh 

exprese bylo potvrzeno, že rudimentární pupeny mají svá vlastní signální centra, která 

exprimují podobné geny, jako signální centrum M1, tzv. primární sklovinný uzlík (pEK). 

Bylo také prokázáno, že Shh expresní domény jednotlivých struktur se v tvářové oblasti 

objevují postupně v čase podél předo-zadní osy čelisti posteriorním směrem (Procházka et 

al., 2010). Námi nalezená signální centra u Spry2/Spry4 transgenních embryí vykazovala 

podobný trend. Na disociovaných epitelech mandibuly jsme nalezly celkem tři signální 

centra MS, R2 i M1, která měla vlastní prostorovou i časovou dynamiku. Pouze u 

genotypu Spry2-/-;Spry4-/- jsme zachytili pouze Shh expresi domén R2 a M1. Důvodem 

bylo chybění zárodků na časných stádiích, kdy lze zachytit Shh expresi  v MS rudimentu, 

jelikož genotyp Spry2-/-;Spry4-/- je prenatálně letální a je tedy těžké jej zachytit.  

Spry geny jsou nezbytné pro normální vývoj dentice. Kódují negativní regulátor 

FGF a jiné RTK signalizace a nepřímo tak ovlivňují i expresi Shh. Různé Spry geny jsou 

exprimovány v různých tkáňových kompartmentech - Spry2 v epitelu a Spry4 

v mesenchymu (Klein et al., 2006). Ztráta funkce Spry genu vede ke zvýšení exprese FGF 

molekul (Klein et al., 2006) a zároveň některé geny patřící do FGF rodiny indukují Shh 

expresi, která následně ovlivňuje některé další členy FGF rodiny. Tento zpětnovazebný 

model byl potvrzen u nadpočetných zubů Spry2 myší (Klein et al., 2006) a také při vývoji 

končetinových pupenů u myší (Sun et al., 2000). Z toho vyplývá, že zvýšená exprese FGF 

by mohla prodloužit expresi Shh.  

Námi zachycená exprese Shh v čase i prostoru a rovněž stádiování embryí 

kontrolního genotypu Spry2+/+;Spry4+/+ odpovídalo až do ED 14,3 výsledkům práce 

Procházka et al. (2010), která byla provedena u WT myší. Kromě signálních center 

odpovídajících MS, R2 a M1 se nám navíc podařilo zdokumentovat i morfologicky 
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pokročilejší stádia vývoje prvního moláru, včetně primárního sklovinného uzlíku na 

ED15,5. Na rozdíl od této práce (Procházka et al. 2010) jsme však u Spry2/Spry4 

transgenních myší u žádného z genotypů nezachytili negativní periodu v Shh expresi 

v dentálním epitelu. Na základě výše uvedeného, lze říct, že u různých variant Spry2/Spry4 

genotypů dojde k prodloužení výskytu jednotlivých Shh expresních domén. Z důvodu 

tohoto prodloužení byla tedy u všech epitelů trvale přítomna exprese alespoň v jedné z 

domén.  

Všechny genotypy vykazovaly vůči kontrole (Spry2+/+;Spry4+/+) opoždění 

v začátku Shh exprese v R2 a/nebo M1 primordiích. Zajímavé je, že čím více Spry 

mutantních alel genotyp obsahuje, tím je prodloužení exprese jednotlivých Shh signálních 

domén větší (viz obr. 28). Závislost fenotypu na dávce mutantních genů již byla potvrzena 

dříve u řezáků Spry mutantů, kde ztráta funkce Spry genů měla za následek zvýšení počtu 

řezáků v horní čelisti (Charles et al., 2011).  

6.1.2 Nadpočetné zuby 

Molekulární a genetické studie za posledních dvacet let ukázaly, že vývoj dentice 

je dynamický a velmi komplexní proces, který je řízen řadou signálních drah, přičemž 

funkce je známa jen u zlomku. Tyto signální dráhy obsahují jaderné transkripční faktory, 

které působí i v rámci dalších signálních drah (viz např. přehledný článek Cobourne a 

Sharpe, 2010). Tento složitý soubor dějů pak dává vznik tvaru, počtu a uspořádání zubů. Je 

jasné, že v takto komplikovaném procesu odontogeneze dochází k chybám, které ve 

výsledku znamenají vznik patologie.  

Numerické odchylky snižující počet zubů vzhledem k zubnímu vzorci jsou u 

člověka poměrně častou anomálií chrupu. Nesyndromická redukce počtu zubů je ovlivněna 

mutacemi genů kódujících transkripční faktory MSX1 a PAX9 (Nieminen et al., 2001; 

Mostowska et al., 2003; Kist et al., 2005). U myší s Tabby syndromem s redukcí dentice 

byl počet hrbolků a počet zubů asociován s úrovní aktivace receptorů pro TNF-β (Edar) 

(Tucker et al., 2004).  

Opačný patologický stav k redukci dentice je přítomnost nadpočetného zubu. 

Nadpočetné zuby v antemolárním prostoru diastemy byly nalezeny u několika kmenů 

mutantních myší. Mezi ně patří transgenní myši se zvýšenou expresí ektodysplasinu (Eda) 

nebo jeho receptoru - Edar, kde se kromě nadpočetného zubu objevily i abnormality tvaru 

ostatních molárů (Mustonen et al., 2003), nebo ektodin-deficientní myši (Kassai et al., 
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2005). Za zmínku rozhodně stojí také myši s mutovaným Spry2 nebo Spry4 genem, u 

kterých byl rovněž zaznamenán vznik nadpočetného zubu v antemolárním prostoru (Klein 

et al., 2006; Churavá et al., 2012, odesláno do tisku).  

 Naše data ukazují, že u myších embryí s oběma mutovanými geny (Spry2 i Spry4) 

vykazuje nadpočetná zubní primordia většina genotypů. Avšak genotypy s menším počtem 

mutovaných alel (jedna až dvě) měly nadpočetný zubní základ pouze zřídka. Výjimkou je 

genotyp Spry2+/+;Spry4-/-, kde jsme zaznamenali nadpočetný zubní základ od ED 14,3 do 

15,3 ve 100% případů, stejně jako u embryí Spry2+/-;Spry4-/-. Zajímavým úkazem ovšem 

bylo, že tato nadpočetná primordia během následujícího vývoje vymizela a na 

pokročilejších stádiích jsme nedetekovali ani jeden zárodek nadpočetného zubu. Je možné, 

že stejná situace může nastat i u genotypů Spry2-/-;Spry4+/- a Spry2-/-;Spry4-/-, kde jsme 

pozorovali taktéž výskyt nadpočetného zubního základu. Nicméně pro potvrzení hypotézy 

o vymizení primordií diastemálních zubů bude třeba nashromáždit větší množství 

materiálu. Podobná situace byla popsaná u embryí Spry4-/-, kde bylo dokumentováno, že 

do ED14,5 vykazuje 100% materiálu přítomnost nadpočetného zubního zárodku. V této 

studii bylo zjištěno, že u pokročilejších stádií počet nadpočetných zubních zárodků klesá a 

postnatálně jsou zachyceny prořezané nadpočetné zuby pouze u 2% myší (Churavá et al., 

2012, odesláno do tisku). 

 FGF dráha je aktivní v mesenchymu i v epitelu a hraje roli ve stimulaci buněčné 

proliferace (Jernval et al., 1994; Kettunen a Thesleff, 1998). Zároveň brání apoptóze buněk 

(Vaahtokari et al., 1996). To je v souladu s nálezem, že se při ztrátě funkce Spry genů a 

zvýšení Fgf exprese snižuje apoptóza a zvyšuje proliferace buněk v oblasti zubních 

rudimentů MS a R2, což vede k jejich revitalizaci a k tvorbě nadpočetného zubního 

primordia (Peterková et al., 2009; Churavá et al., 2012, odesláno do tisku). 

Na dentálních epitelech jsme zachytili splývání 2 signálních center (viz Obr. 28). 

V souladu s dřívějšími morfologickými daty o příspěvku rudimentu R2 ke vzniku M1 

(Viriot et al., 2000; Peterková et al., 2002), která byla potvrzena experimentálně 

(Procházka et al., 2010), odpovídá menší anteriorní signál doméně R2 a větší posteriorní 

signál doméně M1. Z našich výsledků vyplývá, že k tomuto splývání R2 s M1 dochází 

pouze kontrol a u genotypů s nižším zastoupením knock-outovaných alel Spry2 a Spry4, u 

kterých zároveň nedochází k vytvoření nadpočetného zubního základu. Zároveň jsme 

pozorovali, že u Spry2/Spry4 genotypů, u kterých se prenatálně vyvíjí primordium 

nadpočetného zubu, se splývání signální domény R2 rudimentu s pEK M1 základu 



89 
 

neobjevuje. Tento fakt přispívá k potvrzení hypotézy, že při vzniku nadpočetného zubu 

před M1 u myší není pupen R2 rudimentu inkorporován do zubního základu prvního 

moláru, což se předpokládá u WT myší, ale dochází k jeho revitalizaci a autonomnímu 

vývoji přinejmenším do stádia zubního pohárku (Peterková et al., 2005; 2009; Churavá et 

al., 2012, odesláno do tisku).   

6.2 Postnatální studie 

6.2.1.1 Nadpočetné lingvální hrbolky u mezikmenových kříženců 
Tabby a Spry4 

Pro postnatální studii jsme generovali myši křížením Ta a Spry4 mutatních kmenů 

(viz kap. 4.2.1 Křížení transgenních myšíi). Během tohoto křížení jsme zjistili, že postižení 

pro genotyp Ta-/-;Spry4-/- je zřejmě natolik závažné, že je prenatálně letální. Nepodařilo 

se nám zachytit ani jednoho jedince s tímto genotypem. Prenatální letalitu však bude nutno 

v budoucnu ověřit.  

U Spry4 deficientních myší se objevují nadpočetné zuby v diastemě, ale jinak není 

jejich zubní vzorec nijak postižen (Klein et al., 2006). Naproti tomu, u Eda deficientních 

myší je dentice obecně redukovaná. Jednotlivé zuby jsou redukované co do velikosti i 

počtu hrbolků. Sice se zde také objevují nadpočetné zuby mesiálně k M1 (Grüneberg 1965; 

Sofaer 1969b), mechanismus jejich vzniku je však odlišný a zároveň často chybí M3 

(Peterková et al., 2002b; 2005). 

 V získaném materiálu jsme nalezli poměrně vysokou fenotypovou variabilitu a to 

zejména v horní čelisti. Tato variabilita byla dána především nadpočetnými lingválními 

hrbolky na T1 nebo T2 nebo na obou. Na základě těchto hrbolků jsme v horní čelisti 

Ta/Spry4 mutantních myší definovali nové odvozené morfotypy oproti situaci popsané u 

Eda deficientních myší (Charles et al., 2009): MT He0a, MT He0ab, MT He1b, MT 

He1ab, MT He2a, MT He2b, MT He3a, MT He4b, MT He5a, MT Ho0b, MT Ho1b, MT 

Ho2b. Zajímavé ovšem je, že v práci autorů Charles et al. (2009), ze které jsme převzali 

základní morfotypy, byly akcesorní hrbolky nalezeny pouze na bukální straně.  

Je známo, že během vývoje vznikají různé epiteliální struktury a zakrnělá zubní 

primordia externě (labiálně a bukálně) k budoucí funkční dentici jak u člověka 

(Hovořáková et al., 2005) tak u myší (Peterková et al., 2006). Tvorbu bukálních struktur 

zajišťuje pravděpodobně odontogenní potenciál vestibulárního epitelu (Peterková, 1985; 
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Hovořáková et al., 2005). Uvažuje se o homologii vestibulární laminy a labiálních žláz 

savců se zubními žlázami plazů. Epitel orálního vestibula a všechny struktury zde 

vznikající by mohly mít evoluční vztah k nejstarší generaci zubů nižších obratlovců. 

Zmíněné struktury jsou označovány u savců jako pre-lakteální. Jde o malé pupeny nebo 

nepravidelné epiteliální invaginace, které se objevují labiálně nebo bukálně od mléčné 

(primární) dentice. Pre-lakteální dentice je primitivní (zděděná od nižších obratlovců) a 

předchází mléčné (primární) dentici. Což znamená, že savci mohou mít tři generace zubů: 

pre-lakteální, mléčnou (primární) a trvalou (sekundární) (viz přehledný článek Peterková et 

al., 2006).  

Naproti tomu bylu u člověka nalezeny epitelové základy další (post-permanentní) 

dentice na lingvální straně trvalé dentice (Oöe, 1969). Tento pokus o vytvoření čtvrté 

generace zubů naznačuje, že paměť neustálé obnovy dentice u nižších obratlovců nemusí 

být u člověka úplně potlačena (Peterková et al., 2006). Na základě těchto informací lze 

konstatovat, že nadpočetné lingvální hrbolky na T1 a T2 tvářových zubech Ta/Spry4 myší 

korelují spíše s kategorií nové zubní generace a mohou být výsledkem neúplné stimulace 

obnovy abnormální dentice. Nadpočetné lingvální hrbolky jsme pozorovali u genotypu 

Ta+/-;Spry4-/- na T1 a u genotypů Ta-/-;Spry4+/- a Ta-/-;Spry4+/+ na T2. Zásadnější roli 

pro vznik nadpočetného hrbolku tedy zřejmě hraje Ta gen, který je ovlivněn Spry pozadím.  

Existují dvě základní teorie o evoluci vícehrbolkových zubů u savců. Podle 

diferenciační teorie (Osborn, 1907) se vícehrbolkové zuby savců vyvíjely z jednoduchých 

zubů předků. Podle konkrescenční teorie (Kükenthal, 1891) vznikly vícehrbolkové zuby 

spojením oddělených zubních primordií. Publikovaný „budding model“ vývoje dentice 

naznačuje, že by se nemuselo jednat o dvě protichůdné teorie, ale že diferenciace 

postnatálního tvaru zubů u předků savců může zahrnovat postupnou mesio-distální a buko-

lingvální konkrescenci jednoduchých zubních primordií během prenatálního vývoje 

(Peterková et al., 2000; 2002). Na podkladě našich dat je tedy možné zmnožení hrbolků na 

lingvální straně tvářových zubů u mezikmenových kříženců Ta/Spry4 hypoteticky 

interpretovat jako výsledek stimulace tvorby náhradní dentice lingválně od primordií 

funkčních molárů, s nimiž rudimentární základ náhradní dentice posléze splývá za vzniku 

nadpočetných lingválních hrbolků (viz Obr. 52). 
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Obr. 52: Ukázky narůstající komplexity prvního tvářového zubu (ve směru šipek) 

směřující až k multituberkulárnímu zubu u různých Ta/Spry4 kříženců.  

6.2.1.1 Nadpočetný zub v diastemě u mezikmenových kříženců 
Tabby a Spry4 

U WT myší se objevují během vývoje mandibuly dvě zubní primordia 

v antemolárním prostoru. Anteriorní primordium MS zaniká a posteriorní primordium R2 

je inkorporováno do vznikající M1 (Peterková et al., 2000; Viriot et al., 2002; Procházka et 

al., 2010). Rudiment R2 bývá spojován se zakrnělým primordiem zaniklého čtvrtého 

premoláru u předků myší (Peteková et al., 2000; Viriot et al, 2002). Vymizení tohoto 

premoláru během myší evoluce by mohlo souviset s prodloužením M1 zubu. Inkorporace 

pupene rudimentu R2 do mesiální části M1 může tedy představovat opakování této 

evoluční události během ontogeneze (Peterková et al., 2005). Z tohoto hlediska je pak 

možné interpretovat nadpočetný zub v premolárové oblasti mutantních myší jako 

atavismus (přehledný článek Peterková et al., 2006). 
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Obr. :53: Schéma možného původu nadpočetného zubu u Eda mutantích myší. (A) 

Tvářová oblast dentice předků myší, (B) zubní vzorec dospělé myši, (C) embrya 

WT myši, (D) a Eda deficientní myši. M1, M2 a M3 označují první, druhý a třetí 

molár, P4 pak čtvrtý premolár. PV je premolárový rudiment a S znázorňuje 

nadpočetný zub. Hypotéza říká, že mesiální prodloužení M1 u dnešní myši (B) 

je výsledkem inkorporace pozůstatku čtvrtého premoláru předků myší (A). 

Primordium tohoto premoláru je možné nalézt u myších embryí (C) a oddělený a 

autonomní vývoj tohoto primordia u mutantních myší má za následek vznik 

nadpočetného zubu (Převzato z Peterková et al., 2005). 

U Ta/Spry4 kříženců myší jsme pozorovali výskyt nadpočetného zubu (S) v maxile i 

v mandibule. V maxile odpovídala přítomnost nadpočetného zubu definovaným 

morfotypům. V mandibule jsme vymezili dva nové morfotypy (IIIa a IIIb) na podkladě 

práce Peterková et al. (2005). U morfotypu IIIa došlo k hypoplasii mesiální části prvního 

moláru. U morfotypu IIIb také, ale za přítomnosti nadpočetného zubu.  Je pravděpodobné, 

že zde během odontogeneze nedošlo ke spojení M1 s R2, který se normálně na vývoji 

přední části M1 podílí a proto přední část M1 chybí. Na základě samostatného vývoje 

rudimentu R2 vznikl S (viz Obr. 53). 
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7 ZÁVĚR 

Prenatální studie  

 

Závěr 1. Shh exprese v MS, R2 a M1 je prodloužená a opožděná u všech mutantních 

Spry2/Spry4 genotypů ve srovnání s kontrolou (Spry2+/+;Spry4+/+). U genotypů 

Spry2+/+;Spry4-/-, Spry2+/-;Spry4-/-, Spry2-/-;Spry4+/-, Spry2-/-;Spry4-/- se tvoří základ 

nadpočetného zubu. 

 

Byla zamítnuta nulová hypotéza, která říká, že exprese Shh signálních domén je v čase i 

prostoru stejná pro všechny Spry2/Spry4 genotypy myší a neliší se od kontrol. 

 

Pro prenatální studii dynamiky Shh exprese u Spry2/Spry4 transgenních myší jsme 

disociovali celkem 345 epitelů tvářových zubů. V tomto počtu bylo zastoupeno všech 

devět možných variant genotypů.  

Zjistili jsme, že časo-prostorová dynamika Shh signálních domén se u všech 

mutantních Spry2/Spry4 genotypů liší od kontrol (Spry2+/+;Spry4+/+). Rozdíl byl 

v podobě prodloužené a tím pádem i opožděné exprese Shh signálních domén jednotlivých 

vyvíjejících se zubních základů v této oblasti (MS, R2, M1). Opožďování vývoje ve 

smyslu pozdějšího nástupu Shh exprese bylo výraznější se zvyšováním počtu mutantích 

alel v genotypu.  

Časo-prostorová dynamika Shh signálních domén se také odlišovala ve smyslu 

vzniku nadpočetných zubních základů. U genotypů Spry2+/+;Spry4-/-, Spry2+/-;Spry4-/-, 

Spry2-/-;Spry4+/-, Spry2-/-;Spry4-/- byl zachycen vývoj primordia nadpočetného zubu obecně od 

ED 14,3. Prokázali jsme, že nadpočetný zub vzniká přetrváním samostatného R2 signálního 

centra, které nesplývá se signální doménou základu M1, takže nedojde k inkorporaci R2 do 

M1.  

Do budoucna by bylo vhodné doplnit materiál vzácně zachytitelných genotypů a 

v hmotnostních mezerách. Také bychom se chtěli zaměřit na sledování vzniku 

nadpočetného zubu přetrváním signální domény R2 pomocí fluorescenční časosběrné 

mikroskopie (time-laps), která umožní sledování osudu signálních center v reálném čase. 
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Postnatální studie 

Závěr 2. U Ta/Spry4 kříženců byl pozorován kompenzační efekt mutace ve Spry genech na 

původně redukovanou dentici Ta/Eda deficientních myší ve smyslu vzniku nadpočetných 

hrbolků až multituberkulárních zubů. 

 

Byla tedy zamítnuta nulová hypotéza, že nedochází k vzájemnému ovlivňování Eda a Spry 

mutací. 

 

Pro postnatální studii jsme získali 400 kvadrantů čelistí Ta/Spry4 kříženců pro 

zhodnocení tvářové dentice. Tento materiál jsme rozřadili do příslušných již známých 

morfotypů.  

V předložené práci byli determinovány nové morfotypy pro horní i dolní čelist. 

Zachytili jsme velmi zajímavé abnormality, které byly výsledkem anomálního vývoje 

dentice, jako např. multituberkulární zuby. Vzhledem k obecně redukované dentici Eda 

deficientních myší lze u Ta/Spry4 kříženců  tyto mutituberkulární zuby považovat za formu 

kompenzace stimulovanou nadbytkem Fgf v důsledku chybění Spry alely. Je možné 

konstatovat, že mutace ve Spry genech ovlivňují Fgf dráhu, a tím může Shh regenerativně 

působit na odontogenní potenciál epitelu, což u Tabby jedinců s původně vysoce 

redukovanou denticí umožní vznik nadpočetných hrbolků až multituberkulárních zubů. 

Byla dále navržena hypotéza, že nadpočetný lingvální hrbolek na prvním nebo druhém 

tvářovém zubu by mohl být součástí nové zubní generace, která při vývoji splývá 

s budoucím funkčním zubem a mohl by představovat náznak pokusu o obnovu abnormální 

dentice.  

Současná data mohou sloužit jako pilotní studie pro budoucí výzkum 

regeneračních mechanismů dentice různých kmenů mutatních myší. Budoucí práce v této 

oblasti bude nutné zaměřit zejména na doplnění materiálu, zároveň by také bylo vhodné 

statisticky zhodnotit více proměnných (dalších faktorů podílejících se na vznikající 

variabilitě), což právě z důvodu nízkých počtů u některých vzácně zachytitelných 

morfotypů nebylo možné. V neposlední řadě je také důležité otestovat prenatální letalitu 

embryí s genotypem Ta-/-;Spry4-/-, který se v předložené studii nepodařilo postnatálně 

zachytit. 
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