
Abstrakt 

Tvorba dorzoventrální osy je zásadním prvkem časného vývoje embrya většiny zvířat. 

Rozdělení domén různého buněčného osudu u obratlovců předchází specifikaci 

ektodermu na neurální a ostatní, stejně jako specifikaci mezodermu na dorzální a 

ventrální během časného embryonálního vývoje. Zachování tohoto rozdělení a vytvoření 

přesného rozhraní mezi doménami je nezbytným předpokladem pro vznik morfologicky 

a funkčně odlišných struktur, jako je např. nervová trubice nebo struna. U kopinatce se 

zjistilo, že geny kódující Chordin, Bmp a transkripční faktory regulované signalizací Bmp 

(jako např. Vent) jsou transkribovány v doménách embrya, které korespondují s doménami 

kde jsou transkribovány ortologní geny obratlovců. Klíčovou otázkou ale zůstává, zda pouhá 

konzervace expresních vzorců učité regulační sítě znamená funkční inerakce v rámci dané 

sítě, a pokud ano, jak může docázet ke zvýšené funkční komplexitě v průběhu evoluce.Z 

těchto důvodů jsme v této práci zkoumali úlohu signalizace Bmp v určení osové souměrnosti 

a při určení buněčného osudu u bazálního strunatce kopinatce, která má centrální nervový 

systém a dorzální mesoderm. Za použití heterologních systémů, zejména reportérových 

testů v savčích tkáňových kulturách a metodiky transgeneze v rybě medaka, jsme 

porovnali genové regulační sítě zodpovědné za vytvoření dorzoventrální osy u kopinatce 

a obratlovců. Zjistili jsme, že signalizace Bmp a nikoliv kanonická signalizace Wnt 

reguluje aktivitu promotorů genů Vent1 a Vent2. Protein Vent1 následně reprimuje 

promotory genů Goosecoid a Chordin kopinatce. Ukázali jsme, že farmakologická inhibice 

signalizace Bmp indukuje dorzalizaci embryo kopinatce a rozšíření expresních domén u genů, 

specifických pro neurální lištu. Tento výsledek je v souladu s hypotézou, že signalizace Bmp 

má původní roli ve vytváření osové uspořádání a v tvorbě neurální lišty. V další části práce 

jsme poskytli důkazy o přítomnosti autoregulační smyčky v rámci signalizační sítě Bmp u 

kopinatce. Navrhli jsme hypotézu, že integrace této autoregulační smyčky do sítě signalizace 

Bmp představovalo klíčový molekulární mechanismus v evoluční historii strunatců. Avšak, na 

rozdíl od obratlovců, kde geny Vent podporují expresi Bmp4, jsme u kopinatce nenalezli 

podobnou závislost. Naše výsledky ukazují vysokou míru evoluční konzervace centrální části 

signalizační sítě Bmp a podporují možnost integrace kanonické signální dráhy Wnt pro vývoj 

dorzoventrální osy u větve vedoucí k obratlovcům. Tato modifikace může být jednou z 

molekulárních inovací souvisejících s vyšší komplexitou embrya obratlovců. 


