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学而不思则罔,思而不学则殆	
Učení	bez	myšlení	je	bezcenné,	

Myšlení	bez	učení	je	nebezpečné.	

(Confucius)	

	

	

Jestli	chcete	vést,	musíte	taky	chtít	následovat	výsledek	svého	vedení.	

(Just	Jörg)	
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K.,	 kterému	 vděčím	 za	mnoho	 poskytnutých	 dat	 k	analýze	 a	 za	 plodné	 debaty	

nejen	o	orofaryngeálním	aparátu	bichira.	Také	bez	kolegů	Martina	M.	a	Honzy,	

výborných	 laboratorních	 i	 terénních	 biologů,	 si	 už	 naši	 kancelář	 neumím	
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motivovat	v	dalším	úsilí	v	jakékoliv	činnosti.	

Děkuji	 také	 pedagogům	 Přírodovědecké	 fakulty	 UK	 v	Praze,	 mojí	 alma	

mater.	 Jsem	 nesmírně	 vděčná,	 že	 moje	 vědecká	 dráha	 mohla	 začít	 právě	 na	
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tomto	 ústavu.	 Ráda	 bych	 také	 poděkovala	 Shigemu,	 který	 se	 mě	 přivítal	
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Abstrakt	

	

Bichiři,	 Polypteriformes,	 jsou	 skupina	 bazálně	 postavených	 obratlovců	 s	

mnoha	 nevídanými	 znaky,	 jako	 jsou	 ganoidní	 šupiny,	 osvalené	 prsní	 ploutve,	

spirakulum	či	párové	plíce	 jako	ventrální	výchlipku	hltanu.	Mezi	pozoruhodné	

charakteristiky	bichira	patří	také	uspořádání	dentice,	neboť	zuby	jsou	téměř	na	

všech	 kostech	 ústní	 dutiny	 i	 faryngeálních	 elementech.	 Takovéto	 uspořádání	

nelze	 jednoduše	nazvat	 denticí	 orální	 a	 faryngeální,	 jak	 se	 dnes	 používá	např.	

u	medaky,	 neboť	 se	 jedná	 o	 jednu	 dentici	 kontinuálně	 zabírající	 celý	 prostor	

orofaryngeální	 dutiny.	 Tato	 diplomová	 práce	 využila	 expresi	 Dlx	 genů	 pro	

vizualizaci	 časné	 morfogeneze	 dentice	 a	 také	 faryngeálních	 oblouků	 bichira	

senegalského	 (Polypterus	 senegalus).	 Díky	 analýze	 genové	 exprese	 se	 podařilo	

objevit	a	přesně	lokalizovat	první	vyvíjející	se	zuby,	jakožto	i	její	další	přírůstky.	

Během	vývoje	prvních	orálních	zubů	se	navíc	podařilo	objevit	zajímavý	tkáňový	

kontext	 v	souvislosti	 s	otevíráním	 úst.	 Analýza	 exprese	Dlx	 genů	 odhalila	 také	

specifickou	 vnořenou	 patrnost	 pro	 ustanovení	 dorsoventrální	 polarizace	

faryngeálních	oblouků	u	bichira.	

	

	

Klíčová	slova:	bichir,	vývoj	zubů,	faryngeální	oblouky,	dentice,	Dlx	geny	
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Abstract	

	

Bichirs,	 Polypteriformes,	 are	 a	 basal	 group	 of	 vertebrates	 with	 many	 unique	

characters	 as	 ganoid	 scales,	 fleshy	 pectoral	 fin,	 spiraculum	 or	 paired	 lung	

originated	 from	 ventral	 outpocketing	 from	 floor	 of	pharynx.	 Among	 the	most	

notable	 is	 also	 the	 dentition,	 which	 contatin	 teeth	 among	 whole	 area	 of	

oropharyngeal	 cavity.	This	arrangement	 is	not	easily	 call	 oral	 and	pharyngeal,	

what	is	recently	used	e.g.	for	medaka,	because	it	is	only	one	dention	with	teeth	

on	majority	of	oral	as	well	as	pharyngeal	elements.	This	diploma	thesis	utilizes	

expression	 patterns	 of	Dlx	 genes	 to	 visualize	morphogenesis	 of	 dentition	 and	

pharyngeal	 arches	 in	 the	 Senegal	 Bichir	 (Polypterus	 senegalus).	 The	 very	 first	

developing	 teeth	 of	 oral	 dentition,	 as	 well	 as	 its	 further	 patterning	 were	

detected	 and	 accurately	 located	 using	 gene	 expression	 analyses.	 It	 was	 also	

discovered	 an	 interesting	 histological	 context	 connected	 with	 unique	 mouth	

opening	mechanism	during	early	development	of	teeth	in	oral	cavity.	 	Another	

discussion	 point	 is	 establishment	 of	 dorsoventral	 polarization	 in	 pharyngeal	

arches	 development	 of	 bichir	 based	 on	 results	 from	 Dlx	 gene	 expression	

analysis.	

	

	

Key	words:	bichir,	tooth	development,	pharyngeal	arch,	dentition,	Dlx	genes	

	 	



8	
	

Obsah	

1  Úvod	.............................................................................................................................................	10 

1.1  Vybrané	aspekty	vývoje	zubů	..................................................................................	10 

1.2  Základní	charakteristika	faryngeálních	oblouků	............................................	12 

1.3  Bichir,	unikátní	modelový	organismus	................................................................	12 

1.4  Dlx	geny	.............................................................................................................................	14 

2  Materiál	a	Metodika	..............................................................................................................	16 

2.1  Embryonální	materiál	.................................................................................................	16 

2.2  Krájení	................................................................................................................................	16 

2.3  Výroba	hybridizačních	prób	.....................................................................................	17 

2.4  In	situ	hybridizace	(ISH)	............................................................................................	20 

2.4.1  Whole‐mount	ISH	(wm	ISH)	............................................................................	20 

2.4.2  ISH	na	řezech	.........................................................................................................	22 

2.5  Zpracování	histologických	řezů	..............................................................................	22 

2.6  Barvení	pomocí	Alizarin	Red	...................................................................................	22 

2.7  Mikroskopická	technika	a	zpracování	dat	..........................................................	23 

2.8  Micro	CT	sken	.................................................................................................................	23 

3  Výsledky	.....................................................................................................................................	24 

3.1  Vybrané	znaky	bichira	v	kontextu	vývoje	orofaryngeálních	struktur	...	24 

3.2  Analýza	vývoje	zubů	bichira.....................................................................................	29 

3.2.1  Stádia	vývoje	orálního	zubu	bichira	............................................................	29 

3.2.2  Otevírání	úst	a	tkáňový	kontext	prvních	orálních	zubů	......................	31 

3.2.3  První	zuby	orální	oblasti	...................................................................................	32 

3.2.4  Dynamika	vývoje	přirůstajících	zubů	v	orální	oblasti	.........................	32 

3.2.5  Exprese	Dlx	genů	během	vývoje	orálních	zubů	......................................	35 

3.3  Vývoj	faryngálních	zubů	bichira	.............................................................................	36 



	

9	
	

3.3.1  Branchiální	oblast	v	kontextu	prvních	faryngeálních	zubů	..............	36 

3.3.2  Histogeneze	zubů	na	branchiálních	obloucích	........................................	37 

3.3.3  Dynamika	vývoje	zubů	ve	faryngeální	oblasti	.........................................	39 

3.4  DV	expresní	signál	Dlx	genů	ve	faryngeálních	obloucích	bichira	............	42 

3.5  Obrazový	materiál	........................................................................................................	44 

4  Diskuse	.......................................................................................................................................	75 

4.1  Ontogeneze	bichira	v	kontextu	vývoje	zubů	.....................................................	75 

4.2  Orální	a	faryngeální	zuby	..........................................................................................	76 

4.2.1  Lokalizace	zubů	během	iniciace	a	přirůstání	...........................................	76 

4.2.2  Způsob	přirůstání	................................................................................................	78 

4.2.3  Vývoj	zubu	a	chuťového	pohárku	.................................................................	79 

4.2.4  Expresní	patrnost	Dlx	genů	v	zubech	bichira	..........................................	81 

4.3  Role	epiteliálních	formací	ve	vývoji	zubu	..........................................................	82 

4.4  DLX	geny	ve	vztahu	k	DV	polaritě	faryngeálních	oblouků	..........................	82 

5  Závěr	............................................................................................................................................	84 

6  Přehled	použité	literatury..................................................................................................	85 

	

	

	 	



10	
	

1 Úvod	

Tato	práce	navazuje	na	 studium	morfogeneze	 zubů	 a	 kostěných	 elementů	

viscerokrania,	 jež	představil	Martin	Kráľovič	ve	svém	pregraduálním	výzkumu	

(Kralovic,	2009).	Práce	si	klade	za	cíl	rozšířit	a	prohloubit	znalosti	především	o	

indukci	a	časném	vývoji	zubů	a	faryngeálních	oblouků	u	bichira	a	to	především	

pomocí	vizualizace	exprese	genů	rodiny	Dlx.	

	

	

1.1 Vybrané	aspekty	vývoje	zubů	

Ústní	aparát	charakterizuje	každého	obratlovce	ekologicky,	morfologicky	

i	evolučně.	U	většiny	obratlovců	dominují	 tomuto	aparátu	zuby,	 jež	často	tvoří	

komplexní	 dentici.	 Přestože	 většina	 vědecké	 společnosti	 stále	 upíná	 zrak	

k	myšímu	modelovému	 organismu,	 který	 navíc	 vlastní	 velmi	 specifický	 chrup,	

další,	 evolučně	 zajímavější	 obratlovčí	 modely	 zůstávají	 neprozkoumány.	 Také	

orfogeneze	 zubu	 byla	 popsána	 na	 nejběžnějším	 modelovém	 organismu,	 myši	

(Mus	 musculus),	 a	 závěry	 z	této	 deskripce	 se	 brzy	 vžily	 pro	 celou	 skupinu	

obratlovců.	U	jiných	obratlovců	však	probíhá	vývoj	zubů	různě	a	tato	diverzita	

je	nyní	 také	pomalu	objevována.	Generelní	model	pro	vývoj	obratlovčího	zubu	

byl	 popsán	 ve	 čtyřech	 různých	 stádiích.	 Jsou	 to	 stádium	 iniciace	 neboli	 časné	

morfogeneze	(EM),	pozdní	morfogeneze	(LM),	časné	diferenciace	(ED)	a	pozdní	

diferenciace	 (LM)	 (schéma	 1).	 Obecný	 vývoj	 zubu	 tak	 probíhá	 přes	 epiteliální	

ztluštěninu,	 jejíž	okraje	se	invaginují,	aby	obklopily	kondenzovaný	mesenchym	

a	vytvořili	čepičku.	Ta	později	maturuje	na	strukturu	podobnou	zvonu,	tvořenou	

především	 z	vnitřního	 a	 vnějšího	 dentálního	 epitelu	 a	 dentální	 papily.	

V	poslední	 fázi	 dochází	 obecně	 k	mineralizaci,	 přichycení	 ke	 kosti,	 případně	

iniciace	vývoje	náhradního	zubu.	Během	vývoje	prvního	zubu	vznikají	také	další,	

pro	 zuby	 specifické	 struktury,	 jako	 dentální	 lamina,	 jež	 později	 generuje	 další	

zuby,	 nebo	 sklovinný	 uzel,	 signalizační	 centrum	 tvořené	 shlukem	 buněk	

uprostřed	báze	zubního	pupenu	a	pohárku.	

O	evolučním	původu	zubů	existují	dnes	již	mnoha	diskusemi	podrobené	

teorie,	 které	 se	 přou	 o	 lokalizaci	 vzniku	 prvních	 zubů	 v	domnělém	

archetypálním	obratlovci	 (Reif,	1982;	Smith	and	Coates,	1998).	Zdá	se	přitom,	
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že	 není	 podstatné	 umístění,	 tedy	 kde	 se	 dané	 zuby	 nacházejí,	 ani	 ze	 které	

zárodečné	vrstvy	(ektoderm,	entoderm,	směs	obou)	vzniká	zubní	epitel	(Fraser	

et	 al.,	 2009;	 Soukup	 et	 al.,	 2008).	 Naopak	 na	 významu	 nabývá	 především	

kontakt	obou	vrstev,	které	spolu	s	mesenchymem	buněk	neurální	lišty	generují	

genové	regulační	faktory,	které	řídí	vývoj	zubů.	Podobnou	regulaci	vývoje	sdílejí	

také	plakoidní	 šupiny	či	 chuťové	pohárky,	 což	opět	poukazuje	na	nedůležitost	

příspěvku	jednotlivé	zárodečné	vrstvy	(Fraser	et	al.,	2010;	Soukup	et	al.,	2008).		

	

	

	
Schéma	1	Signalizace	během	vývoje	zubu.	Horní	polovina	schématu	vykresluje	

obecná	stádia	zubního	vývoje	u	savců	(iniciace	s	tvorbou	dentální	 laminy,	pupen,	

čepička,	zvon,	pozdní	zvon,	erupce).	Spodní	část	vyjmenovává	geny,	nezbytné	pro	

vývoj	dané	oblasti	zubu	v	daném	čase	(zubní	epitel,	dentální	planda,	epitel	pupenu,	

sklovinný	 uzel	 (primární	 a	 sekundární),	 zubní	mesenchym,	 kondenzovaný	 zubní	

mesenchym,	dentální	papila).	(Thesleff,	2003)	
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1.2 Základní	charakteristika	faryngeálních	oblouků	

Faryngeální	 aparát	 vzniká	 v	embryogenezi	 jako	 série	 výdutí	 na	

laterálním	 povrchu	 hlavy,	 faryngeální	 oblouky.	 K	jejich	 vytvoření	 přispívají	

všechny	čtyři	zárodečné	vrstvy	(Graham	and	Smith,	2001)	a	později	se	perforují	

a	 vytvoří	 čelisti	 a	 žaberní	 (branchiální)	 koš	 se	 žábry.	 Jejich	 uspořádání	 je	

seriálně	 homologické,	 což	 z	nich	 dělá	 atraktivní	 předmět	 nejen	 vývojových	

studií.	 Elementy	 faryngeálního	 aparátu	 vyztužují	 celý	 prostor	 orofaryngeální	

dutiny	a	také	tvoří	pevný	základ,	k	němuž	se	připojují	zuby.	

	

1.3 Bichir,	unikátní	modelový	organismus	

Senegal	bichir	 (Polypterus	 senegalus)	 je	africká	sladkovodní	 ryba	z	řádu	

Polypteriformes.	Jméno	Polypterus	se	vztahuje	k	jejímu	nejnápadnějšímu	znaku,	

zmnoženým	dorsálním	ploutvím.	Polypteriformes	reprezentují	jednu	z	linií,	jejíž	

speciace	 proběhla	 v	čase	 radiace	 hlavních	 žijících	 obratlovčích	 skupin	

(Actipterygii	 and	 Sarcopterygii).	 Do	 dnešních	 dnů	 bichiři	 samozřejmě	 získali	

spoustu	apomorfií,	ale	současně	si	zachovaly	jisté	archetypální	uspořádání	(viz	

níže).	 Díky	 tomu	 má	 tato	 skupina	 velkou	 informativní	 hodnotu	 ve	 vztahu	

k	evoluci	obratlovců	(Collins	et	al.,	2005;	Krell	and	Cranston,	2004).	

Současné	 stanovisko	 pro	 bazální	 pozici	 Polypteriformes	 ve	 skupině	

paprskoploutvých	 ryb,	 Actinopterygii,	 je	 již	 podloženo	 morfologickými	 i	

molekulárními	přístupy	(Broughton	et	al.,	2013;	Faircloth	et	al.,	2013;	Chen	et	

al.,	 2012;	 Kikugawa	 et	 al.,	 2004;	 Mulley	 et	 al.,	 2009;	 Noack	 et	 al.,	 1996;	

Patterson,	 1982;	 Venkatesh	 et	 al.,	 2001;	 Zou	 et	 al.,	 2012)	 a	 i	 přes	 snahy	

některých	prací	umístit	bichira	mezi	svaloploutvé	ryby,	Sarcopterygii	(Goodrich,	

1982;	Martin,	2001;	Rasmussen	and	Arnason,	1999;	Rocco	et	al.,	2004),	zůstává	

obecně	přijímané.	Spekulace	o	zařazení	bichirů	na	bázi	 linie	Sarcopterygii	 jsou	

založeny	 především	 na	 morfologických	 a	 fyziologických	 znacích	 jako	 jsou	

vaskularizované	 plíce	 pocházející	 z	ventrální	 výchlipky	 střeva,	 vnější	 žábry	 u	

larev	 nebo	 násadce	 ploutví	 (Cope,	 1871;	 Lauder	 and	 Liem,	 1983;	 Patterson,	

1982).	Nicméně	Noack	a	kol.	argumentuje,	že	bichiří	prsní	ploutve	se	vyvinuly	

nezávisle	jako	novotvar	od	plesiomorfní	situace	u	paprskoploutvých	ryb	(Noack	

et	 al.,	 1996).	 Také	 řada	 hřbetních	 ploutví,	 prodloužení	 těla	 a	 redukce	 pátého	
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žaberního	 oblouku	 jsou	 inovace,	 které	 získali	 podél	 jejich	 dlouhé	 evoluční	

historie	pomocí	anageneze.	Ovšem	ganoidní	šupiny,	chrupavčitá	kostra,	spirální	

řasa	a	přítomnost	spiracula	jsou	velmi	archaické	znaky,	které	jsou	velmi	vzácné	

u	 jiných	paprskoploutvých	a	staví	bichira	na	bázi	 této	 linie.	Nejstarší	nalezený	

fosilní	 záznam	 bichirů	 je	 znám	 z	Eocénu	 a	 Křídy,	 ale	 skupina	 pravděpodobně	

divergovala	již	dříve	během	spodní	Křídy.	

Bichiři	mají	 rozsáhlou	 funkční	 dentici,	 které	 je	 umístěna	 v	orální	 dutině,	

kde	zuby	pokrývají	většinu	kostí	a	ve	faryngeální	oblasti,	kde	se	zuby	nachází	na	

povrchu	elementů	branchiálního	koše	(obr.	10,	Clemen	et	al.	1998)).	Zuby	orální	

se	zakládají	ve	stádiu	„attachment	step“,	kdy	se	embryo	líhne	z	vaječných	obalů,	

uchycuje	 se	 na	 substrát	 a	 dokončuje	 celkovou	 organogenezi.	 Vývoj	

faryngeálních	zubů	je	umístněn	až	do	fáze	pozdní	„apterolarva“,	kdy	dochází	mj.	

také	 k	elongaci	 hlavy	 a	 branchiálního	 regionu	 (Wacker	 et	 al.,	 2001).	 Jedinec	

v	této	fázi	nese	zuby	pouze	na	elementech	ceratobranchiale	1‐4	(Cb1‐4).	Ve	fázi	

„pterolarva“	 již	 jedinec	 disponuje	 mineralizovanými	 zuby	 na	 většině	

branchiálních	 elementů.	 Většina	 dermálních	 kostí	 ústní	 dutiny,	 podobně	 jako	

žaberní	 aparát	 jsou	 pokryty	 zuby.	 Zajímavostí	 Bichir	 zubů	 je	 přítomnost	

enameloidních	 čepiček	 (Kerr,	 1958).	 U	 bichira,	můžeme	 rozlišit	 tři	 typy	 zubů	

(Clemen	 et	al.,	 1998).	 Všechny	 typy	 jsou	 jednohrbolkaté	 kónické	 a	 kruhového	

průřezu.	Pro	detailní	popis	a	umístění	každého	typu	viz	tabulku	1.	Bichiří	dentici	

lze	zjednodušeně	uspořádat	do	třech	oddílů	(1‐3).	V	dolní	čelisti	jsou	to	(1)	zuby	

na	kostech	vnějšího	zubního	oblouku	(asociované	s	dentale)	a	vnitřním	zubním	

oblouku	(asociované	s	coronidem	1	a	2	a	prearticulare).	Na	horní	čelisti	jsou	to	

pak	zuby	taktéž	vnějšího	zubního	oblouku	(asociované	s	premaxilou	a	maxilou)	

a	 vnitřním	 zubním	 oblouku	 (asociované	 s	kostmi	 vomer,	 dermopalatinum	 a	

ectopterygoideus),	dále	(2)	drobné	zuby	horního	patra	(ležící	na	parasphenoidu	

a	 entopterygoidu)	 a	 konečně	 (3)	 zuby	 na	 branchiálních	 elementech,	 tvořící	

zubní	desky	(Clemen	et	al.,	1998;	Kralovic,	2009).	

Mimo	 pozoruhodnou	 dentici	 mají	 bichiří	 larvy	 také	 adhezivní	 orgán,	

kterým	 se	 přilepují	 k	podkladu.	 Tato	 struktura	 zabírá	 velkou	 část	 horního	 rtu	

embryonálních	 úst	 a	 fyzicky	 tak	 může	 znemožňovat	 vývoj	 zubů	 (Kerr,	 1958;	

Minařík,	2011).	
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I	 tvar	 masivní	zuby	se	širokou	základnou,	tvar	je	mez	striktně	

kónickým	a	lehce	zahnutým	až	k	plochému	kónickému	a	

rovnému,	enameloidní	čepička	zaujímá	čtvrtinu	zubu	a	je	

funkční	(náhradní	zuby	jsou	situovány	linguálně)		

lokalizace	 premaxila,	maxila,	ectopterygoid,	dentale,	prearticulare	

II	 tvar	 tvar	je	úzký	a	zakřivený,	široká	škála	velikostí,	enameloidní	

čepička	zabírá	35%	délky	zubu,	kosti,	na	které	nasedá	zubní,	

typ	II	mají	jemnou	deskovitou	a	houbovitou	strukturu	

lokalizace	 dermopalatinum,	coronoid,	vomer	(dermální	kosti	čelistí	a	

patra);	ceratobranciale,	pharyngobranchiale,	

pharygobranchialní	ligament	(žaberní	aparát	se	zubními	

deskami),	(náhradní	zuby	se	nacházejí	lingokaudálně)	

III	 tvar	 variabilní	morfologie,	většinou	drobný	úzký	zub,	krátký,	

ostrý	a	mírně	zakřivený	vrchol	

lokalizace	 ectopterygoid,	parasphenoid,	prearticulare,	faryngeální	

dutina,	(bez	náhradních	zubů)	

Tabulka	1	Popis	tří	zubních	typů	bichira	(podle	Clemen	et	al.	1998)	

	

	

1.4 Dlx	geny	

Genová	 účast	 na	 vývoji	 zubu	 je	 stále	 podrobována	 výzkumu,	 přesto	

dosavadní	 analýzy	 odhalily	 mnoho	 členů	 rozsáhlé	 genové	 regulační	 sítě	

(schéma	1,	Thesleff	2003).	Důležitou	roli	hrají	 signalizační	molekuly	 jako	Sony	

hedgehog	 (Shh),	 bone	 morphogenic	 protein	 4	 (BMP4),	 fibroblast	 grow	 factors	

(FGFs)	 	 (Bei	 and	 Maas,	 1998;	 Jackman	 et	 al.,	 2010).	 Nicméně	 zájmem	 této	

diplomové	práce	se	stala	rodina	Dlx	genů	(distal‐less	homeobox	genes).		

Dlx	 genová	 rodina	 čítá	 šest	Dlx	 genů	 u	 většiny	 skupin	 obratlovců	 a	 po	

dvojnásobné	(2R)	genomové	duplikaci	dvanáct	Dlx	genů	u	kostnatých	ryb.	Proto	

zebřička	a	medaka	jako	domnělý	zástupce	bazální	linie	jsou	velmi	nevhodné	pro	

studium	 bazálního	 evolučního	 stavu.	 Oproti	 tomu	 bichir	 by	 mohl	 tuto	

problematiku	ozřejmit	lépe.	
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Dlx	geny	se	spolupodílí	na	řízení	vývoje	různých	struktur,	ale	díky	možné	

sub‐funkcionalizaci	 a	 neo‐funkcionalizaci	mají	 odlišnou	 expresi	 (Depew	 et	 al.,	

1999;	Qiu	et	al.,	1997).	Dlx	geny	se	také	účastní	řízení	 jednotlivých	fází	vývoje	

zubu	 i	 na	 vývoji	 faryngeálních	 oblouků,	 kteréžto	 struktury	 vznikají	 během	

organogeneze	bichira	společně.	Není	jisté,	jestli	se	zuby	rostoucí	ve	faryngeální	

Dlx	pozitivní	či	negativní	oblasti	vzájemně	neliší.	

	

	

	

V	této	 práci	 bude	 nejdříve	 popsána	 morfologie	 stádií	 vývoje	 zubu	 u	

bichira.	 Poté	 se	 práce	 věnuje	 přirůstání	 zubů	 v	orální	 oblasti	 za	 pomoci	

vizualizace	 genové	 exprese	 specifické	 pro	 vyvíjecí	 se	 zuby	 a	 dále	 je	 odhalen	

expresní	 signál	 v	orálních	 zubech	 všech	 šesti	Dlx	 genů	 bichira.	 Druhá	 část	 se	

věnuje	 dynamice	 růstu	 zubů	 ve	 faryngální	 dentici	 a	 expresi	 Dlx	 genů	 ve	

faryngeálních	zubech.	Poslední	část	se	věnuje	rozdílům	v	genové	expresi	podél	

dorsoventrální	(DV)	osy	faryngeálních	oblouků.		
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2 Materiál	a	Metodika	

	

2.1 Embryonální	materiál	

Embrya	a	larvy	senegalského	bichira,	Polypterus	senegalus,	byly	získány	z	

bichiří	kolonie	na	Katedře	zoologie	(Přírodovědecká	fakulta	UK	v	Praze)	a	dále	

od	soukromého	chovatele	Vojtěcha	Tichého	z	Kravaře.	Oplodněná	vajíčka	byla	

inkubována	do	požadovaných	 stádií	na	obou	pracovištích.	Vybraní	 jedinci	byli	

humánně	uspáni	vysokou	dávkou	anestetika	MS‐222	(Serva)	a	fixováni	ve	4	%	

paraformaldehydu	(PFA)	přes	noc	při	4°C.	Jedinci	určení	pro	ISH	byli	odvodněni	

ve	 vzestupné	 řadě	 methanolu	 (25%,	 50%,	 75%,	 2	 x	 100%	 po	 20	 min	 při	

pokojové	teplotě)	a	poté	uskladněni	v	100	%	methanolu	při	 ‐20°C.	Uskladnění	

při	nízké	teplotě	je	nutné	pro	zachování	ribonukleových	kyselin.	

	

2.2 Krájení	

Pro	 krájení	 na	 mikrotomu	 byli	 určeni	 jedinci	 pro	 pozdější	 zpracování	

metodou	ISH	(viz	níže).	Jedinci	byli	fixováni	v	4%	PFA	a	poté	byli	převedeni	do	

100	 %	 metanolu	 pro	 uchování	 v	mrazáku	 pro	 pozdější	 použití.	 Uskladnění	

jedinci	poté	byli	převedeni	ze	100	%	metanolu	do	100	%	etanolu	a	poté	koupáni	

v	xylenových	lázních	(1:1	ethanol:xylen,	xylene	I,	xylen	II	po	30	min	a	xylen	III	

přes	noc).	Krok	lázně	v	xylen	III	byl	přidál	oproti	standardnímu	protokolu	pro	

lepší	 penetraci	 paraplastu	 do	 tkání.	 Poté	 byli	 jedinci	 ponořeni	 do	 lázní	 s	

rozpuštěným	paraplastem	v	při	teplotě	56‐58°C	(1:1	xylen:paraplast,	paraplast	

I,	 paraplast	 II	 po	 30).	 Paraplastem	 nasycení	 jedinci	 byli	 umístěni	 do	 Petriho	

misek	 a	 ochlazeni.	 Misky	 s	 paraplastem	 byly	 uskladněni	 při	 4°C.	 Poté	 byl	

z	ochlazeného	 paraplastu	 vyříznut	 malý	 bloček	 a	 krájen.	 Bločky	 byly	 krájeny	

ocelovým	nožem	na	manuálním	mikrotomu	(Leica	RM	2155)	na	řezy	o	tloušťce	

od	8	do	10	µm.	Řezy	byly	umístněny	na	sklíčka	positive	superfrost	s	přilnavým	

povrchem	a	dále	použit	pro	ISH	(viz	kap.	2.4.2).	

Pro	vibratomové	krájení	byla	použita	již	hybridizovaná	embrya.	Ta	byla	

koupána	v	0.1	M	roztoku	PBS	po	dobu	10	min.	Poté	převedena	do	2.5%	agaru	a	

nakrájena	na	vibratomu	 (Leica	VT	1200S	nebo	Series	1000,	TedPella	System).	

Řezy	o	tloušťce	od	50	do	100	µm	byly	jímány	do	0.1	M	PBS	v	Petriho	miskách	a	
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poté	umístněna	na	sklíčka	a	fixována	moviolem	(SERVA),	zalévacím	médiem	na	

vodní	bázi	pro	ochranu	před	vysušením.	

	

2.3 Výroba	hybridizačních	prób	

Syntéza	RNA	prób	 je	pro	metodu	 in	 situ	hybridizace	klíčová.	 Jedná	se	o	

zdlouhavou	 proceduru,	 kterážto	 vyžaduje	 plně	 vybavenou	 laboratoř	

s	mikrobiologickým	zařízením.	Pro	jednotlivé	kroky	přípravy	prób	viz	schéma	3	

(strana	16).	

Bývalý	 kolega	 naší	 laboratoře,	 David	 Jandzik	 (University	 of	 Colorado,	

USA),	 strávil	 během	 roku	 2008	 několik	 měsíců	 v	laboratoři	 Clare	 Baker	

(University	 of	 Cambridge,	 UK),	 kde	 se	 mu	 podařilo	 vyklonovat	 tyto	 geny	 pro	

analýzu	expresního	patternu	in	situ:	barx1,	b‐catenin,	bmp2,4‐8,	cdx2,	col1,	Dlx1‐

6,	 eda,	 edar,	 eya1,4,	 fgf3,8,10,	gli1‐3,	hoxa11,13,	hoxc11,	hoxd9,10,	 irx2,	msx1,2,	

nog,	notch1,	pax9,	pitx2,	ptc1,	unx2,	shh,	sox9,	wnt7a.	

Průměrná	 délka	 ribopróby	 činí	 500	 až	 700	 párů	 bazí	 (bp),	 což	 není	

dostatečně	 stabilní	 délka,	 tudíš	 má	 taková	 molekula	 tendence	 degradovat.	

Naopak	 optimálním	 produktem	 pro	 uskladnění	 nebo	 transport	 je	 kruhová	

molekula	 DNA.	 Tento	 konstrukt	 byl	 také	 využit	 pro	 přepravu	 z	Cambridge	 do	

Prahy.		Získala	jsem	tedy	cDNA	výše	zmíněných	genů,	zaklonovaných	do	vektoru	

(pGEM®‐T)	s	celkovou	průměrnou	délkou	3000	–	4000	bp	(schéma	2).	Dalším	

krokem	 v	přípravě	 prób	 je	 linearizace	 vektoru	 s	vybranou	 sekvencí	 genu	 a	 in	

vitro	 transkripce.	 Pokud	 by	 nedošlo	 k	linearizaci,	 RNA	 polymeráza	 by	

cirkulovala	 stále	 dokola	 a	 vytvořila	 tak	 velmi	 dlouhou	 RNA	 s	nezajímavými	

úseky.	Vektory	byly	rozštěpeny	v	restrikčních	místech	SP6,	T3	a	T7,	která	 jsou	

rozpoznáváva	 odpovídajícími	 restrikčními	 endonukleázami	 ApaI,	 NotI	 a	 NcoI.	

Po	štěpení	byl	odebrán	z	1µl	 reakční	 směsi	a	 jeho	obsah	ověřen	na	agarózové	

gelové	electroforéze	(AGE).	Linearizovaná	DNA	byla	pročištěna	od	solí	a	dalších	

chemikálií.	 K	 pročištění	 byl	 použit	 kit,	 Qiagen	 QIAquick	 PCR	 Purification	 Kit	

(50),	 (Sigma),	 dle	 přiložených	 instrukcí.	 Absorbance	 purifikované	 DNA	 byla	

změřena	 na	 NanoDropu	 (Thermo	 Scientific)	 v	 laboratoři	 S007	 na	

Přírodovědecké	Faultě,	Viničná	7.	Purifikovaná	DNA	 je	připravena	pro	 in	vitro	

transcripci.	 DNA	 fragment	 je	 nezbytné	 translatovat	 do	 RNA	 próby	 s	
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neradioaktivně	 značenými	 uracily,	 DIG‐dUTP.	 Tento	 krok	 je	 velice	 delikátní,	

neboť	 jednovláknová	 RNA	 je	 náchylná	 k	degradaci.	 Proto	 je	 nutné	 používat	

„RNase	 free“	 laboratorní	materiál	 and	 vodu	 ošetřenou	 diethopyrocarbonátem	

(DEPC).	 Purifikace	 transkripčního	 produktu	 byla	 provedena	 etanolovou	

precipitací	(srážením).	RNA	byla	precipitována	stáčením	na	maximální	rychlost	

po	 dobu	 15	min	 při	 4	 °C.	 Supernatant	 byl	 odsán	 pryč	 a	 k	peletu	 byla	 přídána	

směs	70%	ethanolu	a	DEPC	vody.	Poté	byla	RNA	znovu	stočena	při	maximální	

rychlosti	 na	 5	min.	 Tekutina	 byla	 znovu	odsát	 a	 pelet	 vysušen	od	 zbytkového	

etanolu	 po	 několika	 minutách	 při	 pokojové	 teplotě.	 Po	 tomto	 kroku	 bylo	

k	peletu	 přidáno	 100	 µl	 100%	 formamidu	 a	 lehce	 promixovano.	 Posledním	

krokem	bylo	ověření	produktu	na	agarové	elektroforéze.	

	

	
Schéma	2	Schematický	pohled	na	vektor	pGEM®‐T	(3000bp)	
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Schéma	3	Schematizovaná	procedura	výroby	próby	pro	 in	situ	hybridizace	

(vytvořeno	Dr.	Shigehiro	Kuraku)	
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2.4 In	situ	hybridizace	(ISH)	

Hybridizace	 in	 situ	 je	 dnes	 již	 známá	 technika	 umožňující	 lokalizaci	

genové	 exprese	 přímo	 ve	 tkáni	 –	 in	 situ.	 Využívá	 přitom	modifikovanou	 RNA	

immunohistochemické	 metody.	 Technika	 je	 vhodná	 k	použití	 na	 celých	

embryích	(whole‐mount),	stejně	tak	jako	na	tkáňových	řezech.	Použitý	protokol	

pro	 ISH	 vycházel	 ze	 tří	 různých	 protokolů	 od	 kolegy	 Vladimíra	 Soukupa,	

Nathalie	Feiner,	PhD	studentky	na	Kostnické	Univerzitě	(kde	jsem	v	zimě	2011	

trávila	krátký	studijní	pobyt)	a	od	Melanie	Debiais‐Thibaud	z	Montpellier	2	 ;	a	

byl	 přizpůsoben	 pro	 bichira.	 Třídenní	 procedura	 je	 velmi	 náchylná	 ke	

kontaminaci,	 především	 v	době	 než	 dojde	 ke	 spojení	 mRNA	 a	 ribopróby.	

Všechny	roztoky	a	reagencie	musí	být	autoklávovány	a	všechny	kroky	musí	být	

prováděny	 ve	 sterilních	 podmínkách.	 Nezbytné	 je	 použití	 DEPC	 vody,	 která	

inaktivuje	ribonukleázy.	Celá	procedura	trvá	standardně	3	dny	a	její	 jednotlivé	

kroky	jsou	vyobrazeny	na	schématu	4.	

	
Schéma	 4	 In	 situ	 hybridizace	 Tříkroková	metoda	 ISH	 spočívá	 v	 použití	 RNA	

próby,	 protilátky	 s	konjugovanou	 alkalickou	 fosfatázou	 a	 substrátu	 ke	 štěpení.	

(zdroj:	http://www.bioc.rice.edu/).	

	

2.4.1 Whole‐mount	ISH	(wm	ISH)	

Embrya	 uskladněná	 z	metanolu	 byla	 nejdříve	 rehydrována	 přes	

alkoholovou	 řadu	75%,	50%,	25%	(každé	po	dobu	20min)	 a	poté	2x	promyta	

v	0,1M	PBST	 (Phosphate	Buffered	Saline	 s	0,2%	Tween	20).	Dále	byla	embrya	

ošetřena	 Proteinázou	 K,	 která	 degraduje	 proteiny	 a	 uvolňuje	 tak	 prostor	 pro	

lepší	 proniknutí	 próby	 do	 kritických	 míst	 tkáně.	 Koncentrace	 proteinázy	 je	
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závislá	 především	 na	 stáří	 embrya,	 od	 1	 µg/ml	 pro	 24h	 stará	 embrya	 po	 20	

µg/ml	pro	několik	týdnů	staré	larvy.	Po	ošetření	proteinázou	byla	tkáň	fixována	

v	4%	 PFA	 (paraformaldehyd)	 po	 dobu	 nejméně	 30	 min	 při	 pokojové	 teplotě.	

Embrya	byla	poté	 rychle	promyta	v	PBST,	pak	ve	směsi	PBST	a	hybridizačním	

roztoku	 v	poměru	 1:1	 a	 poté	 v	čistém	 hybridizačním	 roztoku.	 Předposledním	

krokem	 prvního	 dne	 bylo	 promytí	 v	předehřátém	 hybridizačním	 roztoku	 při	

teplotě	 65°C.	 Po	 hodině	 byl	 čistý	 hybridizační	 roztok	 nahrazen	 roztokem	

s	přidanou	próbou	a	inkubován	při	65°C	přes	noc.	Ribopróba	potřebuje	prostor	

i	čas	pro	nalezení	a	hybridizaci	s	danou	mRNA.	Použitá	koncentrace	próby	byla	

0,25	µl/ml.	

Druhý	 den	 je	 věnován	 odstranění	 přebytečných	 prób	 z	buněk,	 kde	

nedošlo	 k	hybridizaci.	 Embrya	 byla	 promývána	 ve	 velkém	 objemu	 v	post‐

hybridizačním	roztoku	(6	až	10	promytí	po	30	min)	při	nižší	 teplotě,	62°C.	Po	

promytí	 byl	 post‐hybridizační	 roztok	 vyměněn	 za	 MABT	 (Maleic	 acid	 buffer	

s	0,2%	 roztokem	 Tween	 20),	 vzorky	 byly	 ochlazeny	 na	 pokojovou	 teplotu	 a	

promývány	 v	MABT	 po	 20	 min.	 Před	 aplikací	protilátky	 je	 nutné	 promytí	

v	blokovacím	 roztoku,	 který	 eliminuje	 nespecifické	 interakce.	 	 Embrya	 byla	

ošetřena	blokovacím	roztokem	alespoň	po	dobu	1h	při	pokojové	teplotě.	Vzorky	

byly	 poté	 inkubovány	 s	protilátkou	 anti‐DIG	 AP	 (anti‐digoxygenin	 alkaline	

phosphatase)	 v	blokovacím	 roztoku	 přes	 noc	 při	 4°C.	 Koncentrace	 protilátky	

byla	1:3000.	

Během	třetího	dne	byly	vzorky	alespoň	6x	promyty	v	MABT	po	30	min.	

Poslední	 promytí	 bylo	 prodlouženo	 alespoň	 na	 1h	 pro	 důsledné	 odstranění	

přebytečné	 protilátky.	 Poté	 byly	 vzorky	 opláchnuty	 v	pufru	 vhodném	 pro	

alkalickou	 fosfatázu	 (NTMT).	 Alkalická	 fosfatáza	 je	 široce	 užívaný	 enzym	

katalyzující	hydrolýzu	fosfátové	skupiny	z	mnoha	typů	molekul,	například	z	BM	

purle,	 jež	 po	 odstranění	 fosfátové	 skupiny	 vytvoří	 duplex	 a	 změní	 barvu	 do	

fialova.	 Připravené	vzorky	byly	 inkubovány	 s	BM	purple	 (Sigma)	při	 pokojové	

teplotě	a	kontrolovány	po	10	min,	30	min,	1h,	12h,	24h,	…	14	dnech,	až	do	doby	

než	se	substrát	zabarvil	v	kýžených	strukturách.	Délka	reakce	byla	v	některých	

případech	ovlivňována	teplotou,	kdy	pro	urychlení	byla	použita	 teplota	37°C	a	

pro	zpomalení	4°C.	K	zastavení	chromogení	reakce	byl	použit	roztok	1mM	EDTA	
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v	PBST	 (promývání	 3x	 po	 10	 min	 při	 pokojové	 teplotě).	 Poté	 byly	 vzorky	

opakovaně	propláchnuty	v	PBST	a	fixovány	v	4%	PFA.	

	

2.4.2 ISH	na	řezech	

Řezy	 tkání	 poskytují	 reagenciím	 rychlejší	 dostupnost	 do	 buněk,	 což	

dovoluje	 zkrácení	 inkubačních	 dob	 jednotlivých	 kroků.	 ISH	 na	 řezech	 byla	

prováděna	 dle	 stejného	 protokolu	 jako	 wm	 ISH,	 rozdíl	 tkvěl	 ve	zkrácení	 či	

úplném	odstranění	určitých	promývacích	kroků.	

Hybridizace	byla	prováděna	na	parafínovových	řezech	o	tloušťce	10	µm	

umístěných	 na	 sklíčkách	 SuperfrostTM	 Plus	 (Thermo	 Scientific),	 které	 byly	

umístněny	 do	 hybridizačních	 komůrek	 či	 pokryty	 hybridizačními	 fóliemi	

(Sigma).	

	

2.5 Zpracování	histologických	řezů	

Vzorky	pro	klasickou	histologii	byly	odvodněny	vzestupnou	ethanolovou	

řadou	 a	 převedeny	 na	 12	 hodin	 do	 roztoku	 složek	 A	 +	 C	 pryskyřice	 JB‐4	

(Polysciences).	Následující	den	byla	embrya	zalita	do	formy	v	roztoku	A	+	B	+	C,	

který	 bez	 přístupu	 vzduchu	 polymeruje	 na	 pevnou	 pryskyřici.	 Poté	 byly	

nařezány	 na	 mikrotomu	 Leica	 RM	 2155	 na	 tloušťku	 cca	 5‐8	 μm.	 Řezy	 byly	

přeneseny	na	podložní	sklíčka	a	po	vysušení	barveny	roztokem	histologických	

barviv	 Azure	 B/Eozin	 (Serva).	 Poté	 byly	 řezy	 zality	 pryskyřicí	 DPX	 (Fluka),	

přikryty	krycími	sklíčky	a	skladovány	ve	vodorovné	poloze.	Po	zatvrdnutí	DPX	

byly	vzorky	analyzovány	pod	mikroskopem	Olympus	BX	51.	

	

2.6 Barvení	pomocí	Alizarin	Red	

Alizarin	 Red	 patří	 historicky	 k	nejužívanější	 histologické	 barvě,	 která	

odhaluje	přítomnost	depozitů	kalcia	ve	tkáních.	Velkou	výhodou	této	metody	je	

její	 jednoduchost,	 ale	 také	 obstojnost	 v	aplikaci	 i	 na	 velmi	 staré	 preparáty	 či	

odumřelé	a	zahnívající	jedince.	Před	samotným	barvením	byla	embrya	(či	larvy)	

depigmentována	 ve	 směsi	 3%	 H202	 a	 2%	 KOH	 v	poměru	 1:1	 pod	 ostrým	

světlem.	Čas	bělení	se	lišil	od	30	do	180	min	dle	stáří	vývoje	 jedince.	Vybělená	
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embrya	byla	 koupána	přes	noc	 v	0,5%	KOH	a	 roztoku	A	při	 pokojové	 teplotě.	

Druhý	 den	 byla	 embrya	 promyta	 v	 0,5%	 KOH	 po	 dobu	 20	 min.	 Pro	 zvýšení	

kontrastu	 a	 projasnění	 tkáně	 byly	 vzorky	 převedeny	 do	 glycerolu	 v	poměrech	

4:1,	2:1,	1:1,	1:2,	1:4,	0:1	(0,5%	KOH	:	glycerol)	po	15	min.	

	

2.7 Mikroskopická	technika	a	zpracování	dat	

Hybridizovaná	embrya	byla	pozorována	pod	binokulární	lupou	Olympus	

SZX12	 a	 focena	 pomocí	 kamery	 Olympus	 za	 použití	 softwaru	QuickPHOTO	

MICRO	(Promicra)	umožňující	skládání	obrazu	z	více	nasnímaných	vrstev	(Deep	

Focus).	Průměrně	bylo	pro	složení	obrazu	použito	8	až	12	vrstev.	Histologické	a	

hybridizované	řezy	byly	prostudovány	na	mikroskopu	Olympus	BX51	a	snímány	

pomocí	 kamery	 Spot.	 Část	 preparátů	 byla	 focena	 pod	mikroskopem	 Olympus	

AX70	 kamerou	 Olympus	 DP72	 za	 použití	 Nomarského	 kontrastu,	 který	

umožňuje	vizuální	 rozlišení	buněk	bez	použití	histologického	barvení.	Ukázalo	

se	 však,	 že	 pozorování	 jednoduchou	 světelnou	 mikroskopií	 poskytuje	 lepší	

obrázky,	které	byly	také	upřednostněny.	Finální	úprava	obrázků	byla	prováděna	

pomocí	Adobe	Photoshop	CS4	na	počítači	Macintosh.	

	

2.8 Micro	CT	sken	

X‐ray	 nano/micro‐CT	 systém	 je	 zažízení	 umožňující	 výzkum	 interních	

struktur	 s	vysokým	 rozlišením	 s	použitím	 rentgenového	 záření.	 Ve	 spolupráci	

s	Ing.	 Františkem	 Krejčím	 z	 Ústavu	 technické	 a	 experimentální	 fyziky	 (ČVUT)	

byla	 hybridizovaná	 wm	 embrya	 podrobena	 analýze	 na	 ručně	 sestavené	

aparatuře.	Výsledky	z	této	analýzy	bohužel	nepřinesly	žádná	 informativní	data	

tak	nejsou	v	této	práci	využity.	
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3 Výsledky	

	

3.1 Vybrané	 znaky	 bichira	 v	kontextu	 vývoje	 orofaryngeálních	

struktur	

	Existující	 charakteristika	 vývojových	 stádií	 bichira	 byla	 vytvářena	

především	 na	 základě	 vnější	 morfologie,	 tudíž	 neposkytuje	 uspokojivá	

vodítka	 pro	 rozpoznání	 vývoje	 zubů	 bichira	 ani	 samotných	 faryngeálních	

oblouků.	 Následující	 deskripce	 používá	 stádia	 aktuální	 vývojové	 tabulky	

(Diedhiou	 and	 Bartsch,	 2009)	 a	 ve	 svém	 popisu	 bere	 v	úvahu	 také	 vývoj	

struktur	orofaryngeální	oblasti.	Právě	níže	popsaná	stádia	 jsou	použita	pro	

studium	v	této	práci.	

Nejnápadnějším	 znakem	 bichira	 ve	 stádiu	27	 jsou	masivní	 příchytné	

žlázy,	které	vytváří	ve	středu	každé	žlázy	hlubokou	prohlubeň	pro	žlaznatý	

lumen	 (obr.	1A,	a).	 Toto	 stádium	 je	 poslední	 před	 vykulením	 z	vaječných	

obalů,	 funkční	 příchytné	 orgány	 jsou	 nezbytné	 pro	 adhezi	 embrya	

k	podkladu	a	proto	jednou	z	hlavních	vývojových	priorit.	Na	úkor	toho,	vývoj	

úst	 i	 zubů	 ještě	 neprobíhá.	 Žádné	 zubní	 pupeny	 v	tomto	 stádiu	 ještě	

přítomny	nejsou.	Objevují	 se	 však	první	 kondenzace	buněk	 tvořící	 budoucí	

faryngeální	 oblouky	 po	 obou	 stranách	 faryngu.	 To	 bylo	 pozorováno	 na	

hybridizovaných	 řezech	 stádia	 stádium	 27	 s	pozitivním	 signálem	 právě	

na	laterálních	 stranách	 faryngu.	 Samotný	orofarynx	 je	ovšem	stále	 stlačený	

mezi	expandovaný	mozek	a	obrovský	žloutkový	váček.	

Během	stádia	28	dochází	k	líhnutí,	čímž	jedinec	vstupuje	do	fáze	post‐

embryoální,	 kdy	 tráví	 čas	 nečinně	 přichycen	 k	substrátu,	 neboť	 vývoj	 jeho	

orgánů	 ještě	 není	 kompletní	 a	 jeho	 soběstačnost	 je	 limitována.	 Žloutek	 se	

redukuje	a	pozvolna	roste	oblast	mezi	příchytnými	žlázami	a	vnějšími	žábry	

(obr.	 1B,	 b),	 což	 značí	 zvětšení	 prostoru	 faryngu.	 Ústa	 ještě	 nebyla	

pozorována.	

Ve	 stádiu	 29	 roste	 celková	 délka	 larvy	 a	 žloutek	 se	 více	 zmenšuje	

(obr.	1C,	 c).	 Příchytné	 žlázy	 již	 procházejí	 regresí,	 ale	 stomodeum	 se	 ještě	
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neotevírá.	 Orofarynx	 zůstává	 zploštělý.	 Filamenta	 vnějších	 žáber	 se	

prodlužují	spolu	s	pokračujícím	zvětšováním	branchiální	oblasti.	

Stádium	30	(obr.	1D,	d)	je	nejsledovanějším	stádiem	této	práce,	neboť	

zde	 byl	 odhalen	 vývoj	 prvních	 orálních	 zubů	 (viz	 kap.	 3.2.3).	 Příchytné	

orgány	 již	 v	tomto	 stádiu	 ustupují	 natolik,	 že	 dochází	 k	otevření	 prostoru	

mělkého	 stomodea	 a	 faryngu.	 Patro	 i	 dno	 faryngu	 se	 rozestupuje,	 přičemž	

vznikají	 epiteliální	 můstky	 (Kralovic	 et	 al.,	 2010).	 Hlava	 se	 zvětšila	

především	 v	dorsoventrální	 ose,	 což	 také	 naznačuje	 zvětšení	 prostoru	

orofaryngu.	 Tyto	 změny	 souvisí	 také	 s	velkým	 úbytkem	 žloutku,	 který	

prozatím	tvoří	výhradní	zdroj	potravy.	Organismus	se	ale	musí	připravit	na	

příjem	 potravy	 právě	 otevřením	 úst	 a	 růstem	 zubů,	 což	 začíná	 v	tomto	

stádiu.	CG	jsou	těsně	přitisknuté	ke	žloutku,	takže	dochází	pouze	k	objevení	

se	 prvních	 několika	 zubů.	 Prostor	 pro	 masivní	 explozi	 růstu	 většího	

množství	zubů	v	ústech	zatím	není.	

Neméně	 významným	 stádiem	 je	 31,	 které	 posloužilo	 výzkumu	 hned	

dvěma	jevům	(obr.	1E,	e).	První	dva	zuby	na	dentale	 jsou	doplněny	novými	

čtyřmi	 přírůstky	 v	mediální	 oblasti	 (viz	 kap.	 3.2.4).	 Druhým	 je	 rozvoj	

faryngeální	oblasti,	kde	se	nyní	oblouky	zřetelně	formují.	Začíná	vzrůstat	val	

operkula,	 ale	 ještě	 není	 natolik	 výrazný,	 aby	 zakryl	 faryngeální	 oblast	 a	

znemožnil	 tak	 její	 pozorování.	 Ve	 stádiu	 31	 se	 příchytné	 orgány	 stále	

dotýkají	 žloutku,	 ale	 jejich	 objem	 se	 snížil.	 Posunuly	 se	 také	 více	 do	 stran	

současně	 s	laterálním	 rozšířením	koutků	úst.	Hlava	 se	dále	 zvětšuje,	 ale	na	

růst	formovaných	čelistí	se	ještě	čeká.	

Ve	 stádiu	32	 dochází	 k	 růstu	 čelistí	 a	 celé	 orální	 oblasti	 (obr.	 1F,	 f).	

V	ústech	 se	 tak	 uvolňuje	 prostor	 pro	 nové	 přírůstky	 orálních	 zubů,	 jejichž	

počet	 se	 opravdu	 v	tomto	 stádiu	 rapidně	 zvyšuje.	 Cementové	 orgánů	 jsou	

přítomny	už	jen	ve	formě	drobných	útvarů	v	mediální	oblasti	horního	rtu,	ale	

jsou	stále	 funkční.	Naopak	ústa	se	rozšiřují	 laterálně,	namísto	cementových	

orgánů,	 a	 dochází	 k	formování	 retních	 záhybů.	 Prohlubování	 ústní	 dutiny	

stále	pokračuje	 a	 epitel	 horního	 a	 spodního	 rtu	 se	 rozestupuje.	Operkulum	

překrývá	 branchiální	 oblast,	 která	 se	 tak	 stává	 hůře	 dostupnou	 pro	

pozorování.	Je	však	patrné,	že	celý	branchiální	region	se	zvětšil.		



26	
	

Stádiem	 33	 (obr.	 1G,	 g)	 začíná	 diferenciace	 čichového	 váčku,	 jehož	

vnitřní	 epitel	 zvětšuje	 svou	 plochu	 skládáním	 a	 přes	 původně	 jeden	

komunikační	 otvor	 se	 z	dorsálního	 směru	 přetahuje	 kožní	 záhyb	 a	 vytváří	

otvory	dva.	Žloutek	má	již	v	tomto	stádiu	minimální	objem,	což	koresponduje	

s	přítomností	 několika	 eruptovaných	 zubů.	 Retní	 záhyb	 se	 na	 okrajích	 úst	

zřetelně	 formuje.	 Povrch	 branchiálních	 oblouků	 je	 již	 osifikován,	 zárodky	

zubů	však	nenese	(viz	kap.	3.3).	

Pozdní	 období	 stádia	 33,	 stádium	 33+,	 se	 projevuje	 výrazným	

prodloužením	 čelistí	 a	 také	 branchiální	 oblasti	 (obr.	 1H).	 Larva	 již	 nese	

funkční	orální	dentici,	kterou	také	používá.	V	branchiální	oblasti	se	objevuje	

množství	kulovitých	výrůstků	(viz	kap.	3.3.1;	obr.	9A).	Nozdry	jsou	již	zcela	

oddělené.	U	larev	tohoto	stáří	byla	pozorovaná	herbivorie,	což	dokazovala	i	

přítomnost	zelených	řas	ve	střevě.	

A	konečně	larvální	stádium	34	již	značně	připomíná	dospělce	(obr.	1I,	

i).	 Nozdry	 jsou	 oddělené,	 ústa	 se	 přesunují	 do	 koncové	 polohy	 na	 hlavě	 a	

čelisti	 i	 celá	 hlava	 se	 dále	 prodlužují.	 S	délkou	8,5	mm	 jsou	přítomné	malé	

oblé	 pupeny	 na	 branchiálních	 elementech	 a	 také	 na	 patře	 orofaryngeální	

dutiny.	

Časový	aspekt	růstu,	stejně	tak	jako	délka	vybraných	stádií	bichira	jsou	

zaznamenány	v	tabulce	2.	

	

	

	

	

	

	

Tabulka	2	Přehled	 stádiových	 tabulek	bichira.	První	 sloupec	udává	 informaci	o	

stáří	 embrya	 či	 larvy,	 druhý	 sloupec	 o	 délce	 jedince	 a	 další	 sloupce	 označení	

v	různých	 existujících	 stádiových	 tabulkách	 bichira.	 Barevné	 rozdělení	 rozlišuje	

jednotlivé	 fáze	 vývoje.(Bartsch	 et	 al.,	 1997;	 Diedhiou	 and	 Bartsch,	 2009;	 Kerr,	

1907;	Kralovic,	2009).	V	této	práci	 je	použito	stádiování	dle	Diedhiou	&	Bartsch	

(2009).	
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dpf	 mm	 Kerr	 Bartsch	 D&B	 MK1	 MK2	 MK3	

2h	 1.4‐
2.3	 		 I.	Embryonic	

period	 1.	egg	phase	 first	
cleavage	 		 		 		 		

8h	 		 		 		 		 blastula	 		 		 		 		
8‐
10h	 		 		 		 		 gastrula	 		 		 		 		

24h	 		 16	 		 		 neurula	 		 		 		 		

35h	 3.1	 		 		 		 tail	bud	 26	 		 		 		

39h	 		 		 		 		 pre‐
hatching	 27	 		 		 		

56‐
79h	

4.0‐
4.9	 30	 		

2.	free	
embryonic	
phase	(yolk‐
sac	larva)	

attachment	
step	 28	 x‐2	 		 		

		 4.9‐
5.8	 32	 		 		 		 29	 x‐1	 		 		

3d	
12h	

6.0‐
6.6	 32	 		 		 		 30	 x	 1	 27	

		 6.5	 32	 		 		 		 31	 x+1	 2	 28	

6d	6h	 7.1	 32	 		 		 		 32	 x+2	 3	 30	

		 		 ‐	 		 		 free	
swimming	 32.5	 ‐	 4	 31	

7d	6h	 7.8	 ‐	 		 		 		 33	 x+3	 ‐	 32	

		 		 33	 		 		 		 33.5	 x+5	 5	 33	

8d	6h	 8.6	 ‐	 		 		 benthic	
step	 34	 ‐	 ‐	 ‐	

9d	6h	 9.2	 ‐	 II.	Larval	
period	

3.	finfold	
phase	

(apterolarva)

passive	
larva	 35	 ‐	 ‐	 ‐	

11d	
20h	 9.8	 ‐	 		 		 		 36	 1vk	 ‐	 ‐	

11‐
15d	

10.0‐
17.4	 ‐	 		 		 hunting	

larva	 ‐	 hL	 ‐	 ‐	

15‐
26d	

20.8‐
24.3	 ‐	 		

4.	finformed	
larva	

(pterolarva)	

longhead	
larva	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

26‐
51d	

23.1‐
41.1	 ‐	 		 		 stripeling	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

	
35.7‐
89.3	 ‐	 III.	Juvenil	

period	
5.	external	
gill	phase	 greyling	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

		 		 		 		
6.	gill	

reduction	
phase	

		 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

2	y	 214.0	 		 IV.	Adult	period	
7.	maximum	
fecundity	
phase	

		 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

		 		 		 		 8.	senescence	
phase	 		 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
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3.2 Analýza	vývoje	zubů	bichira	

Pro	 analýzu	 vývoje	 zubů	 bichira	 byla	 embrya	 barvena	 pomocí	 klasické	

histologie	 (Azur	 B‐Eosin),	 Alizarinem	 Red	 a	 také	 byla	 vizualizovaná	 genová	

exprese	 in	 situ	 pro	 geny	 Dlx1‐6.	 Pro	 histologická	 barvení	 byli	 použiti	 2	 až	 3	

jedinci	pro	každé	z	výše	jmenovaných	stádií.	Pro	hybridizace	whole‐mount	bylo	

celkově	testováno	přibližně	110	jedinců,	z	nichž	bylo	65	úspěšných,	a	okolo	70	

jedinců	pro	ISH	na	řezech,	z	nichž	bylo	úspěšných	48.	Tato	množství	odpovídají	

asi	55	hybridizačním	procesům.	Použita	přitom	byla	stádia	25	až	36	a	dále	larvy	

délek	9	až	17	mm.	

	

3.2.1 Stádia	vývoje	orálního	zubu	bichira	

Bichiři	 mají	 polyfiodontní	 chrup,	 jeho	 obměna	 tedy	 probíhá	 neustále.	

Fáze	 vývoje	 popsané	 níže	 lze	 nalézt	 v	kterémkoliv	 věku	 od	 iniciace	 zubního	

vývoje,	 který	 začíná	 ve	 stádiu	 30	 (viz	 3.2.2).	 Zuby	 vznikající	 v	orální	 dutině	

během	 embryonální	 a	 časné	 larvální	 periody	 života	 bichira	 se	 nijak	 zásadně	

neliší	ve	finálním	tvaru	ani	v	průběhu	vývoje.	Počet	buněk	zubního	pupenu	není	

větší	 než	 několik	 desítek.	 Celý	 vývoj	 primárních	 zubů	 probíhá	 v	blízkosti	

povrchu,	 zatímco	 vývoj	 náhradních	 zubů	 začíná	 při	 bázi	 prvního	 zubu.	 Vývoj	

zubu	bichira	lze	rozlišit	do	několika	vývojových	fází	a	trvá	přibližně	3	až	4	dny.	

První	 fáze,	 časná	morfogeneze	 (EM),	 začíná	 ztluštěním	 spodní	 vrstvy	

epitelu	díky	vertikálnímu	prodloužení	buněk	ve	vnitřní	vrstvě	epitelu	(obr.	2A).	

Toto	 epiteliální	 ztluštění	 je	 patrné	 i	 na	 snímcích	 ze	 SEM	 jako	 malý	 pupen,	

přestože	buňky	vnější	epiteliální	vrstvy	zůstávají	nezměněny.	Mesenchymatické	

buňky	 sousedící	 v	těsné	 blízkosti	 s	vnitřní	 epiteliální	 vrstvou	 začínají	

kondenzovat	(obr.	2A).	

Později	 se	 vnitřní	 ztluštělá	 vrstva	 epitelu	 počíná	 zanořovat	 okolo	

mesenchymatické	 agregace	 buněk	 a	 obklopuje	 ji	 podobně,	 tak	 jako	 čepice	

pokrývá	 hlavu.	 Z	tohoto	 přirovnání	 vznikl	 obecný	 název	 pro	 fázi	 pozdní	

morfogeneze	 (LM),	 fáze	 čepičky	 (obr.	 2B).	 	 Buňky	 vnitřní	 epiteliální	 vrstvy,	

budoucí	 ameloblasty,	 se	 tedy	 zanořují	 cirkum	 mesenchymální	 kondenzaci,	

tvořenou	 budoucími	 odontoblasty,	 které	 se	 tímto	 dostávají	 dovnitř	 epiteliální	

čepičky	 (obr.	 2B).	 Většina	 buněk	 vnitřní	 vrstvy	 epitelu	 se	 stále	 dotýká	 vnější	
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epiteliální	vrstvy,	s	výjimkou	buněk	budoucí	cervikální	smyčky.	Efekt	čepice	 je	

proto	 zpočátku	 způsoben	 pouhou	 elongací	 marginálních	 epiteliálních	 buněk	

okolo	 kondenzace	 mesenchymu,	 nikoliv	 jejich	 dělením.	 Kondenzovaný	

mesenchym	obklopený	„čepičkou“	epitelu	později	vytváří	dentální	papilu.		

Ve	fázi	časné	diferenciace	(ED)	se	více	epiteliálních	marginálních	buněk	

rodícího	 zubu	 odchlipuje	 od	 vnější	 vrstvy	 epitelu	 a	 dostávají	 hlouběji	 do	

podložního	 epitelu	 (obr.	 2C).	 Délka	 zubu	 odpovídá	 přibližně	 šesti	 buňkám	

epitelu.	Šířka	dentální	papily	zůstává	stejná	po	celé	délce	zubního	zárodku	a	je	

tvořena	 asi	 2	 buňkami.	 Okolo	 dentální	 papily	 vzniká	 z	původní	 vnitřní	 vrstvy	

epitelu	 duplikatura,	 kterou	 lze	 topologicky	 rozlišit	 na	 vnitřní	 a	 vnější	 zubní	

epitel.	 Buňky	 obou	 vrstev	 duplikatury	 však	 nelze	 dobře	morfologicky	 rozlišit.	

Vnitřní	 dentální	 epitel	 se	 však	 zdá	 být	 pod	 kontrolou	 jiných	 regulačních	 genů	

(viz	 kap.	 3.2.5).	 Místo,	 kde	 vnitřní	 enameloidní	 epitel	 přechází	 ve	 vnější	 je	

cervikální	 smyčka,	 která	 je	 u	 bichira	 tvořena	 často	 jedinou	 buňkou.	 Na	

mediálním	 řezu	 pupenem	 zubu	 se	 uskupení	 „čepičky“	 mění	 spíše	 do	 podoby	

„náprstku“	 (duplikatura	 enameloidního	 epitelu)	 navléknutého	 na	 „prst“	

(dentální	 papila).	 Pupen	 zubu	 je	 ve	 tkáni	 stále	 situován	 značně	 superficiálně,	

nezanořuje	se	hlouběji	do	epitelu.	Buňky	vnějšího	epitelu	se	v	oblasti	vrcholku	

„náprstku“	ztenčují,	ale	stále	obě	vrstvy	vrcholek	pokrývají.	

Během	 fáze	 pozdní	 diferenciace	 (LD)	 se	 duplikatura	 enameloidního	

epitelu	 ještě	 více	 prodlužuje	 (obr.	 2D).	 Počet	 buněk	 od	 apikální	 části	 zubního	

pupene	 po	 cervikální	 smyčku	 ve	 vnitřním	 enameloidním	 epitelu	 kolísá	 okolo	

dvanácti.	 Ve	 vnitřní	 části	 zubu,	 dentální	 papile,	 je	 počet	 buněk	 v	podélné	 ose	

nižší,	přibližně	 se	 rovná	 sedmi.	Vrcholek	zubního	zárodku	se	 zužuje	v	poměru	

ke	zbytku	a	zub	tak	získává	kónický	tvar.	Na	hrotu	rodícího	se	zubu	již	dochází	

k	secernování	enamelu	a	dentinu.	Celková	poloha	zubu	je	stále	superficiální,	ale	

zub	 ještě	 stále	 nevyčnívá	 z	povrchu,	 naopak	 buňky	 obklopující	 hrot	 jsou	

maximálně	 prodloužené	 a	 mimo	 sekreční	 funkce	 mohou	 také	 přispívat	

k	mechanické	ochraně	čerstvě	deponovaných	tvrdých	tkání.	

Během	 erupce	 se	 dostává	 již	 mineralizovaný	 zub	 na	 povrch	 čelisti	 a	

současně	dochází	k	pevnému	připojení	zubu	k	čelisti.	Poslední	fáze	vývoje	zubu	

je	 často	 doprovázena	 morfogenezí	 náhradního	 zubu	 v	postero‐linguálním	

umístění	 ze	zanořeného	 zubního	 epitelu.	 Náhradní	 zub	 vzniká	 u	 báze	
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primárního	 zubu	 a	 jeho	 vrchol	 je	 od	 povrchu	 značně	 vzdálen.	 Tutu	 fázi	 se	

nepodařilo	uspokojivě	zachytit	na	histologických	řezech,	ale	 je	poměrně	dobře	

viditelná	 na	 hybridizovných	 řezech	 (obr.	 8D;	 11A,	 2	 černé	 šipky	 u	 spodní	

čelisti).	

První	čtyři	stádia	jsou	také	zachycena	v	obrázku	8,	a	to	hned	šestkrát.	Pro	

lepší	 pochopení	 výše	 popsaných	 jevů	 je	 doporučeno	 komparovat	 i	 s	těmito	

hybridizačními	daty,	neboť	i	zde	jsou	tkáně	poměrně	dobře	zachovány.	Detailní	

popis	 následujících	 snímků	 (obr.	 2E‐L)	 týkající	 se	 faryngeálních	 zubů	 a	

chuťových	pohárků	se	nachází	v	kapitole	3.3.2.	

	

3.2.2 Otevírání	úst	a	tkáňový	kontext	prvních	orálních	zubů		

Histogeneze	 prvních	 zubů	 orální	 dentice	 probíhá	 spolu	 s	postupující	

regresí	cementových	orgánů,	které	tak	uvolňují	místo	pro	formování	anteriorní	

části	 trávicí	 trubice	 (obr.	 3A,	 B).	 Jak	 bylo	 řečeno	 úvodu,	 otevírání	 úst	 bichira	

probíhá	rozestoupením	horního	a	spodního	epitelu	orofarynxu,	přičemž	vznikají	

epiteliální	 můstky	 (obr.	 3A,	 černé	 šipky)	 namísto	 klasické	 orofaryngeální	

membrány	(obr.	3A;	Kralovic	et	al.	2010;	Soukup	et	al.	2013).	Orální	epiteliální	

můstky	se	vytvářejí	nápadně	blízko	k	prvním	formujícím	se	zubům	(obr.	3D‐F).	

Další	 zuby	 vznikají	 také	 v	blízkosti	 ústních	 koutků	 (obr.	 3A,	 bílé	 šipky),	 kde	

epiteliální	buňky	vytvářejí	nápadné	agregace.	Tyto	dvě	epiteliální	struktury	by	

proto	 mohly	 mít	 nějakým	 způsobem	 souviset	 s	 vývojem	 zubů.	 Pro	 lepší	

pochopení	 topografického	 kontextu	 vznikajících	 orálních	 zubů	 a	 těchto	

epiteliálních	 struktur	 byla	 provedena	 detailní	 histologická	 analýza	 spolu	

s	hybridizacemi	pro	gen	Dlx3	(obr.	3B,	C,	D‘,	E‘,	F‘).	Buňky	epiteliálních	můstků	

(obr.	3	D‘,	E‘,	F‘)	ani	buňky	 formujících	ústních	koutků	(obr.	3C,	D)	nevykazují	

expresi	 genu	 Dlx3	 na	 rozdíl	 od	 zubů	 v	jejich	 blízkosti.	 Buňky	 zapojené	 do	

formování	 zubu	 tedy	 nejsou	 součástí	 výše	 zmíněných	 epiteliálních	 struktur.	

Nicméně	 takový	 výsledek	 nebyl	 očekáván,	 protože	 jej	 exprese	 jediného	 genu	

odhalit	 nemůže.	 Nicméně	 první	 vznikající	 zuby	 v	dolní	 a	 horní	 čelisti	 rostou	

v	těsné	 blízkosti	 nad	 sebou	 (viz	 též	 kap.	 3.2.3).	 V	tomto	malém	prostoru	mezi	

nimi	 se	 vytváří	 právě	 epiteliální	můstek	 (obr.	 3E,	 E‘,	 černé	 šipky),	mediálním	

směrem	od	něj	se	nachází	zub	na	dolní	čelisti	 (obr.	3D,	D‘,	 černý	hrot	šipky)	a	

laterálním	 směrem	 roste	 zub	 na	 horní	 čelisti	 (obr.	 3F,	 3F‘,	 černý	 hrot	 šipky).	



32	
	

První	 zuby	na	horní	 čelisti	navíc	vznikají	přímo	v	oblasti	ústního	koutku	 (obr.	

3C,	 bílá	 šipka),	 ve	 kterém	 se	 mísí	 invaginovaný	 ektoderm	 (modře	 tečkovaná	

čára)	s	entodermem	(žlutě	tečkovaná	čára).	

	

3.2.3 První	zuby	orální	oblasti		

Dynamika	 vývoje	 orálních	 zubů	 byla	 zkoumána	 pomocí	 vizualizace	

exprese	 Dlx	 genů	 na	 celých	 embryích	 a	 larvách	 ve	 stádiích	 28	 až	 35+.	

Kandidátním	genem	se	stal	gen	Dlx3,	jehož	transkripční	aktivita	je	specifická	pro	

vyvíjecí	se	zub	a	díky	silné	expresi	jak	v	epitelu	tak	mesenchymu	je	hybridizační	

signál	 dobře	 viditelný	 na	 celých	 jedincích	 i	 bez	 nutnosti	 krájení	 tkáně.	 Plně	

mineralizovaný	zub	již	Dlx3	neexprimuje	(viz	kap.	3.2.5).	

První	zuby	se	podařilo	odhalit,	nepodobně	k	předchozím	závěrům,	již	ve	

stádiu	30.	Pozitivní	hybridizační	signál	v	ústech	dokazuje	iniciaci	vývoje	prvních	

čtyř	 orálních	 zubů	 (obr.	 4).	 Zuby	 na	 horní	 čelisti	 prochází	 fází	 časné	

morfogeneze	 (obr.	 4B,	 B‘),	 zatímco	 zuby	 spodní	 čelisti	 již	 dospěly	 do	 časné	

diferenciace	(obr.	4C,	C‘).	Což	znamená,	že	zuby	dolní	čelisti	vznikají	dříve	než	ty	

na	 horní	 čelisti.	 Naopak	 nebyla	 pozorovaná	 heterochronie	 preferenci	 pravé	 či	

levé	strany	v	iniciaci	prvního	zubu.	U	sedmi	pozorovaných	 jedinců	rostly	zuby	

na	 obou	 stranách	 téměř	 simultánně.	 První	 dva	 zuby	 tedy	 vznikají	 společně	

v	dolní	 čelisti	 a,	 jak	 je	 ukázáno	 níže,	 náleží	 ke	 kosti	 dentale.	 Tyto	 zuby	 spolu	

nesousedí,	ale	naopak	každý	z	nich	 je	umístěn	 laterálně	v	úrovni	cementového	

orgánu	(obr.	2A,	 linie	C).	V	pořadí	druhé	dva	zuby	rostou	na	horní	čelisti	 ještě	

více	 laterálně	 od	 prvních	 zubů,	 kde	 těsně	 sousedí,	 nebo	 jsou	 přímo	 součástí	

ústního	koutku	(obr.	2A,	linie	B).	Později	se	připojí	k	maxile.	

	

3.2.4 Dynamika	vývoje	přirůstajících	zubů	v	orální	oblasti	

Pro	vizualizaci	temporálního	aspektu	morfogeneze	přirůstajících	zubních	

pupenů	byl	opět	využit	gen	Dlx3,	protože	hybridizovaní	jedinci	vykazovali	čistý	

a	jasný	signál	genu	ve	všech	stádiích	vývoje	(viz	kap.	3.2.5).	

První	dva	zuby	se	tedy	objevují	současně	na	obou	stranách	spodní	čelisti	

a	 jsou	 následovány	 dalšími	 dvěma	 na	 horní	 čelisti.	 V	pozdějších	 stádiích	 se	

objevuje	 velké	 množství	 zdánlivě	 neuspořádaných	 zubů.	 Nicméně	 bichiří	
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dentice	 je	 vysoce	 organizovaný	 aparát	 (viz	 kap.	 1.),	 kde	 lze	 každý	 zub	

charakterizovat	 kostí,	 k	níž	 se	 připojuje.	 Pro	 získání	 přesnějších	 výsledků	 byli	

použiti	 jedinci,	 kteří	 se	 lišili	 stářím	 přibližně	 pouhých	 12h,	 což	 umožnilo	

detailnější	 analýzu	 postupného	 přibývání	 rostoucích	 zubů	 ve	 vybraných	

stádiích.		K	deskripci	dynamiky	růstu	prvních	zubů	byli	vybráni	reprezentativní	

jedinci	ve	stádiích	30	až	35+	(obr.	5),	u	nichž	byly	rostoucí	zuby	přiřazeny	do	

náležitých	 zubních	 řad	 –	 vnitřní	 či	 vnější	 (obr.	 6A,	 B).	 Finální	 schematizace	

problematiky	byla	provedena	na	obrázku	dospělé	bichiří	dentice	z	práce	Clemen	

et	 al.	 (2009;	 obr.	 6C,	 D).	 Pro	 lepší	 orientaci	 ve	skeletálním	 kontextu	 jsou	

k	hybridizačním	datům	pořízeny	také	snímky	dvou	bichiřích	larev,	o	délkách	7	a	

13	mm,	barvené	v	roztoku	Alizarin	red	(obr.	7).	

V	raném	období	vývoje	bichira,	vyrůstají	 zuby	pouze	na	vnější	a	vnitřní	

řadě	 dentálních	 kostí	 obou	 čelistí	 a	 na	 elementech	 žaberního	 aparátu.	 Ploché	

dermální	kosti	se	pokrývají	zuby	až	během	pozdějšího	vývoje,	který	v	této	práci	

zahrnut	 není.	 Zuby	 zkoumané	 v	této	 práci,	 v	daných	 stádiích,	 rostou	 do	

podobného	 tvaru	 a	 mají	 i	 podobný	 způsob	 výměny.	 Popsané	 tři	 typy	 zubů	

z	Clemen	et	al.	nebyly	pozorovány	(Clemen	et	al.,	1998).	

Jak	bylo	zmíněno	výše,	zuby	v	obou	čelistech	se	vyvíjejí	současně	(obr.	4,	

5,	6,	7).	Ve	stádiu	30	již	nese	spodní	a	také	horní	čelist	první	zuby,	jež	se	později	

(po	řadě)	připojí	ke	kosti	dentale	{1}	a	k	maxile	{2}	 (obr.	5A,	6).	Označní	čísel	

v	textu	referuje	ke	stejným	číslům	na	obrázcích	(obr.	5A‐I;	6C,	D).	Výše	zmíněná	

čísla	 určují	 pořadí	 vzniku	 prvních	 zubů	 v	jednotlivých	 tzv.	 zubních	 skupinách.	

Každá	 skupina	 nese	 jeden	 zakládající	 zub	 (označen	 žlutě)	 a	 další	 přirůstající	

zuby	 jsou	 postupně	 označeny	 oranžově	 a	 červeně.	 Pořadí	 vzniku	 jednotlivých	

prvních	zakládajících	zubů	(a	tedy	i	zubních	skupin)	je	určeno	číselně.	Barevné	

označení	neoznačuje	fáze	vývoje	zubu,	pouze	pořadí	vzniku.	

Ve	 stádiu	 31	 přirůstají	 na	 spodní	 čelisti	 nové	 dva	 zuby	 {1}	 mediálním	

směrem	(obr.	5B,	6).	Zuby	horní	čelisti	zůstávají	osamoceny,	neboť	růst	dalších	

je	prostorově	znemožněn	cementovými	orgány.	Ty	jsou	přítomné	v	anteriorním	

regionu	horního	rtu	až	do	stádia	33	(obr.	1G).	Tkáň	cementového	orgánu	v	době	

vývoje	 zubů	 nikdy	 nenese	 signál	 žádného	 z	 Dlx	 genů	 (Fig.	 5A‐D).	 Jako	 třetí	

v	pořadí	 se	 objevují	 zuby	 ve	 vnitřní	 zubní	 řadě	 horní	 čelisti	 {3},	 které	 se	

připojují	ke	kosti	dermopalatinum	(obr.	5B,	6).	Přirůstání	zubů	v	této	skupině	je	
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také	mírně	zpomaleno	v	porovnání	se	spodní	čelistí.	Až	do	stádia	32+	(obr.	5D,	

6)	 přirůstá	 pouze	 jedna	 dvojice	 zubů	 v	rostrálním	 směru.	 Vývoj	 zubů	

v	anteriorní	části	vnějšího	i	vnitřního	zubního	oblouku	horní	čelisti	je	situován	

až	do	 stádií	33	až	36.	Ve	 stádiu	35+	 je	ovšem	anteriorní	 část	 spodní	 čelisti	 již	

expreseprostá	(obr.	5I).		

V	časném	 stádiu	 32	 se	 dále	 zmnožují	 zuby	 na	 dentale	 {1},	 tentokrát	

posteriorním	směrem	(obr.	5C,	6).	Roste	také	druhý	zub	ve	vnější	i	vnitřní	zubní	

řadě	horní	čelisti	{2,	3}	ovšem	směrem	anteriorním.	

Čtvrtá	 zubní	 entita	 {4}	 se	 zakládá	 později	 ve	 stádiu	 32+	 na	 coronoidu	

(obr.	5D,	6),	kde	zůstávají	pouhé	dva	zuby	až	do	posledního	zkoumaného	stádia	

35+	(obr.	5I,	6).	Zuby	vomeru	se	zakládají	také	jako	další	samostatná	jednotka	

{5}	 ve	 stádiu	 32+,	 kdy	 jsou	 již	 cementové	 orgány	 z	velké	 části	 resorbované.	

Objevuje	 se	 také	 první	 zub	 kosti	 prearticulare	 {6}.	 V	tomto	 stádiu	dále	 rostou	

zuby	 na	 dentale	 {1}	 převážně	 v	anteriorním	 směru.	 Jeden	 přírůstek	 je	 také	

patrný	na	maxile	{2}	ve	směru	posteriorním.		

Ve	stádiu	33	přirůstají	především	na	horní	čelisti.	Jsou	to	nové	dva	zuby	

na	 maxile	 {2}	 v	obou	 směrech,	 jeden	 zub	 posteriorním	 směrem	 na	

dermopalatinu	 {3}.	 Dále	 se	 spouští	 vývoj	 zubů	 na	 přední	 části	 elementu	

processus	ectopterygoideus	{7}.	Jedná	se	již	o	druhé	centrum	zakládání	zubů	ve	

vnitřní	zubní	řadě	dolní	čelisti	(obr.	5E,	6).	Zuby	na	dentale	{1}	stále	přirůstají	

v	obou	směrech.	

V	časném	stádiu	34	přirůstají	zuby	v	již	založených	zubních	oblastech,	a	

to	zejména	na	horní	čelisti	(obr.	5F,	6).	Jedná	se	o	anteriorní	region	na	kostech	

maxila	 a	 dermopalatinum	 {2,	 3}.	 Zuby	 dermopalatina	 v	dospělosti	 nejsou	

uspořádány	 v	jedné	 souvislé	 řadě,	 ale	 více	 řadách,	 což	 naznačuje	 uspořádání	

zubů	 již	 v	tomto	 stádiu.	 Zuby	 dentale	 {1}	 se	 také	 dále	 zmnožují,	 ale	 při	 jejich	

vysokém	počtu	nejsou	 tímto	pozorováním	řádně	vizualizované.	Nový	zub	 také	

přirůstá	anteriorním	směrem	na	prearticulare	{6}.	

Pozdní	stádium	34+	je	charakteristické	pro	celkový	růst	anteriorní		části	

hlavy	 a	prodloužení	 čelistí	 (obr.	 1I).	 Tento	 růst	 kopíruje	 také	přirůstání	 zubů,	

které	probíhá	především	v	anteriorní	části	obou	čelistí	{1,	2,	3,	6,	7}.	Výjimku	

tvoří	zubní	rodiny	na	kostech	vomer	a	coronoid,	kde	zůstává	jediný	pár	zubů	{4,	

5}	(obr.	5G,	6).	
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Stejný	trend	je	pozorovatelný	i	v	raném	stádiu	35	(obr.	5H,	6).	

V	pozdější	 fázi	stádia	35	(35+)	 je	exprese	genu	patrná	pouze	v	rostrální	

části	 larvy	 (obr.	 5I,	 6),	 což	 opět	 potvrzuje	 stále	 trvající	 trend	 prodlužování	

anteriorní	části	a	její	osidlování	novými	zuby.	

Růst	 zubů	 vnějších	 zubních	 oblouků	 (obr.	 6A,	 B,	 oranžové	 označení)	

začíná	 dříve	 v	obou	 čelistech	 než	 růst	 zubů	 na	 oblouku	 vnitřním	 (obr.	 6A,	 B,	

tmavě	modré	označení).	

Pro	 lokalizaci	 zubů	v	pozdějších	 stádiích	byli	 připraveni	 jedinci	barvení	

v	roztoku	Alizarin	red.	Reprezentativní	exempláře	o	délkách	7	mm	(obr.	7A‐C)	a	

13	mm	(obr.	7D‐F)	dokazují	přítomnost	většiny	zlonosných	kostí	i	cementového	

připojení	 mineralizovaných	 zubů	 k	těmto	 kostem.	 Po	 stádiu	 35+	 (obr.	 5I)	

pokračuje	růst	zubů	v	rostrální	části.	Tyto	zuby	se	uchycují	k	premaxile	{8}	(obr.	

6;	 7F).	 Ve	 stejnou	 dobu	 dochází	 i	 k	morfogenezi	 zubů	 na	 ectopterygoidu	 {7}	

v	horní	 čelisti	 (obr.	 7F).	 Starší	 larvy	 již	 nebyly	 pro	 přirůstání	 orálních	 zubů	

zkoumány,	 ale	 nesou	 již	 faryngeální	 zuby,	 jejichž	 vývoje	 je	 popsán	 v	kapitole	

3.3.1.	

	

3.2.5 Exprese	Dlx	genů	během	vývoje	orálních	zubů	

Po	 odhalení	 klíčových	 stádií	 bichira	 pro	 vývoj	 orálních	 zubů	 a	 také	

rozklíčování	 rané	 geneze	dentice	 byla	 provedena	 rozsáhlá	 analýza	 expresního	

signálu	 všech	Dlx	 genů	 v	zubních	 zárodcích.	 Nejdříve	 byla	 vyzkoušena	 ISH	 na	

řezech,	 která	 odhaluje	 detailnější	 tkáňové	 informace	 a	 je	 méně	 náročná	 na	

množství	 embryí,	 současně	 však	 představuje	 náročnější	 manipulaci.	 Po	

počátečních	 nezdarech,	 způsobených	 špatnou	 přilnavostí	 řezů	 ke	 sklíčku,	 se	

podařilo	získat	řezy	vyvíjecích	se	zubů	ve	všech	stádiích	vývoje	pro	všech	šest	

Dlx	genů	(geny	Dlx1‐6).	Bylo	nařezáno	a	hybridizováno	přibližně	80	jedinců	ve	

stádiích	 29	 až	 35+.	 Tato	 analýza	 ukázala,	 že	 každý	 jednotlivý	Dlx	 gen	 má	

v	orálních	 zubech	 v	zásadě	 stejný	 expresní	 signál.	 Pro	 deskripci	 byly	 proto	

vybrány	zuby,	jež	se	připojují	k	dentale,	kde	je	pozorování	snadno	dostupné.		

Exprese	 genu	Dlx1	 (obr.	 8A‐D)	 nebyla	 prokázána	 ani	 v	zubním	 epitelu	

ani	 v	mesenchymu.	 Naopak	 Dlx2	 má	 zřetelně	 rozlišitelný	 signál	 v	epitelu	 a	

poněkud	slabší	v	mesenchymu	(obr.	8E‐H).	Dlx3	má	velmi	silný	expresní	signál	

v	epitelu	i	mesenchymu	během	všech	stádií	vývoje	zubu	(obr.	8I‐L).	Proto	byla	
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próba	 pro	 gen	 Dlx3	 využita	 pro	 analýzu	 časoprostorového	 uspořádání	 zubů	

v	orální	 oblasti	 (viz	 kapitoly	 3.2.2‐3.2.4;	 obr.	 4‐7).	 Exprese	Dlx4	 je	 také	 silná	

v	mesenchymatických	 buňkách	 během	 iniciace	 (obr.	 8M).	 Během	 pozdní	

morfogeneze	 a	 časné	 diferenciace	 exprese	 stále	 zůstává	 v	mesenchymu,	 ale	

slábne	(obr.	8N,	O).	Fáze	pozdní	diferenciace	má	opět	silný	hybridizační	signál	

(obr.	 8P).	 Exprese	 genu	Dlx5	 se	 podobá	 expresi	 Dlx4,	 která	 je	 aktivní	 pouze	

v	mesenchymu.	Signál	 je	dobře	rozlišitelný	během	všech	fází	vývoje	zubu	(obr.	

8Q‐T).	Podobně	jako	Dlx1,	gen	Dlx6	není	exprimován	v	žádné	z	buněk	zubního	

pupene	z	žádné	z	vývojových	fází	(obr.	8U‐X).	Exprese	genů	Dlx	končí	společně	

se	 zvyšující	 se	 mineralizací	 zubu	 a	 erupcí	 a	 současnému	 přichycení	 zubu	

k	podporující	kosti	(obr.	9H,	T).	Pozorované	náhradní	zuby	mají	identický	obraz	

exprese,	jaký	je	patrný	u	zubů	primárních	(data	nepřiložena).	

	

3.3 Vývoj	faryngálních	zubů	bichira	

3.3.1 Branchiální	oblast	v	kontextu	prvních	faryngeálních	zubů	

U	 larev	 délky	 8	 mm	 jsou	 již	 faryngeální	 oblouky	 podpořeny	

chrupavčitými	 elementy	 a	 na	 povrchu	 oblouků	 lze	 rozeznat	 množství	 oblých	

pupenů	 (obr.	 9A).	 Tyto	 pupeny	 byly	 jednotně	 považovány	 za	 zubní	 zárodky	

(obr.	13,	Wacker	et	al.	2001),	ale	histologická	analýza	řezů	v	této	práci	odhalila	

přítomnost	 nejen	 vyvíjených	 zubů	 (obr.	 9A,	 B,	 černé	 hroty	 šipek),	 ale	 i	

chuťových	 pohárků	 (obr.	 9A,	 B,	 bílé	 hroty	 šipek).	 Ve	 starší	 larvě	 je	 tento	 fakt	

ještě	 zřejmější	 díky	 mineralizaci	 pouze	 některých	 z	pupenů,	 zubů,	 nikoliv	

chuťových	 pohárků	 (obr.	 9B).	 Toto	 zjištění	 poněkud	 znesnadnilo	 rozeznání	

jednotlivých	zubních	vývojových	stádií	od	rostoucích	chuťových	pohárků.	Jejich	

porovnání	 je	 popsáno	 v	kapitole	 3.3.2.	 Velkým	 rozdílem	 oproti	 orální	 dentici	

dospělce	je	agregování	zubů	do	zubních	desek	(obr.	9C‐E).	U	dospělce	lze	nalézt	

velkoplošné	 desky	 s	několika	 úrovněmi	 zubů	 (obr.	 9E),	 během	 larvální	 fáze	

nesou	 jen	několik	málo	 jednotlivých	 zubů	 (obr.	 9C,	D).	 Rané	přirůstání	 těchto	

zubů	bude	popsáno	v	kapitole	3.3.3.	
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3.3.2 Histogeneze	zubů	na	branchiálních	obloucích	

Podobně	 jako	 orální,	 i	 zuby	 branchiálních	 oblouků	 (faryngeální)	 byly	

podrobeny	 rozsáhlé	 analýze,	 která	 si	 kladla	 za	 cíl	 popsat	 jednotlivá	 stádia	

zubního	 vývoje	 v	žaberní	 (branchiální)	 oblasti.	 U	 larev	 od	 délky	 8	 mm	 bylo	

v	branchiální	 oblasti	 nalezeno	 množství	 malých	 pupenů	 (obr.	 9A).	 Larvy	

s	délkou	 okolo	 10	 mm	 již	 nesou	 první	 mineralizované	 zuby	 v	žaberní	 oblasti	

(obr.	 9B).	 Proto	 byly	 nařezány	 a	histologicky	barveny	především	 larvy	 tohoto	

stáří.	Tenký	epitel	žaberních	oblouků	těsně	přiléhá	na	chrupavčité	elementy	pod	

ním,	v	důsledku	čehož	mají	zuby	velice	omezený	prostor	pro	růst.	Podélná	osa	

rostoucího	pupene	proto	často	není	kolmá	na	podklad	a	její	vychýlení	je	různé	u	

jednotlivých	 zubů	 (obr.	 2	 G,	 H,	 K,	 L).	 Nepředpověditelná	 pozice	 zubu	 vůči	

podkladu	znesnadnila	snahu	vykonat	správný	řez	mediální	rovinou	zubu,	proto	

pro	 některá	 stádia	 tato	 data	 chybí.	 Dále,	 výše	 zmíněný	 nález	 diferencovaných	

chuťových	 pohárků	 v	larvách	 dlouhých	 přibližně	 10	 mm	 znamená,	 že	 v	době	

histogeneze	 faryngeálních	 zubů	 se	 současně	 vyvíjejí	 i	 chuťové	 pohárky.	

Histologické	 rozlišení	 zárodků	 těchto	 dvou	 struktur	 v	raných	 fázích	 vývoje	 je	

však	značně	obtížné	 (obr.	2E‐L).	U	pupenu	chuťového	pohárku	 je	 však	patrný	

pouze	neuspořádaný	shluk	buněk	těsně	pod	tenkou	vrstvou	epitelu.	Tedy	oproti	

zubům	není	nikdy	pozorována	obklopující	vrstva	 invaginovaného	epitelu	 (obr.	

2I).	Maturovaný	chuťový	pohárek	pak	disponuje	vláskovými	buňkami	na	svém	

vrcholu	 (obr.	 2J).	Dále,	 zuby	 se	u	 rané	 larvy	nikdy	nevyvíjí	 na	parasphenoidu,	

zatímco	chuťové	pohárky	ano.	Díky	těmto	vodítkům	byla	rozeznána	morfologie	

chuťových	 pohárků	 bichira	 a	 odlišena	 tak	 od	 pupenů	 zubu.	 Přesto	 snímky	na	

obrázku	2	(obr.	2E,	F,	G,	K)	nejsou	potvrzenými	vývojovými	faryngálního	zubu,	

může	se	jednat	o	vývojová	stádia	chuťového	pohárku.	Avšak	morfologie	těchto	

pupenů	vykazuje	větší	podobnost	k	fázím	vývoje	zubu	než	k	jiné	struktuře.	

Růst	zubů	na	žaberních	obloucích	také	není	v	dospělosti	zastaven	a	tak	se	

níže	 popsaná	 stádia	mohou	 vyskytovat	 od	 vývoje	 prvních	 zubů	 (viz	 3.3.3)	 ve	

kterémkoliv	 období	 jedince.	 Počet	 buněk	 zubního	 pupene	 je	 velmi	 nízký	 a	

probíhá	nad	povrchem	okolní	tkáně.	Náhradní	zuby	se	vyvíjejí	při	bázi	prvního	

zubu	z	dané	zubní	rodiny.	Celková	doba	růstu	faryngeálního	zubu	je	přibližně	3	

až	5	dnů.	
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I	 vývoj	 zubu	 na	 žaberním	 oblouku	 začíná	 nejdříve	 ztluštěním	 epitelu	 a	

vytvořením	prostoru	pro	růst	(obr.	2A).	Na	rozdíl	od	orálního	zubu	ale	nemají	

buňky	možnost	pohybu	do	 tkáně	 ležící	pod	nimi,	 kde	 je	v	době	 jejich	 růstu	 již	

diferencovaná	 chrupavka.	 Časná	 morfogeneze	 faryngeálního	 zubu	 (EM)	

probíhá	tedy	pouze	směrem	ven	z	pokladu.	

Ve	 druhé	 fázi	 vývoje,	 pozdní	 morfogenezi	 (LM),	 ztluštělý	 epitel	

nevytváří	 zřejmou	 podobu	 čepičky	 zanořením	 se	 pod	 povrch,	 ale	 rozrůstá	 se	

spíše	do	prostoru	a	kondenzovaný	mesenchym	se	do	něj	zanořuje.	Nepodobně	k	

pozdní	 morfogenezi	 orálních	 zubů,	 faryngeální	 pupen	 zubu	 se	 v	tomto	 stádiu	

zvedá	 nad	 povrch,	 a	 je	 tak	 pozorovatelný	 i	 z	vnějšího	 pohledu	 (např.	 na	 SEM,	

Wacker	 et	 al.	 2001),	 nejen	 na	 řezech.	 V	celém	 pupenu	 je	 přítomno	 menší	

množství	buněk,	než	je	patrno	u	orálního	zubu	ve	stejné	fázi.	

Časná	 diferenciace	 zubu	 (ED)	 bohužel	 nebyla	 na	 řezech	 zachycena	

v	podélné	 rovině	 zubu,	 ale	 v	příčné	 (obr.	 2G,	 K),	 kdy	 leží	 mesenchymatické	

buňky	uvnitř	kruhu	tvořeného	okolním	epitelem.	Pro	lepší	pochopení	příčného	

řezu	 je	 doporučeno	 srovnání	 také	 se	 snímkem	 mediálně	 rozříznutého	

faryngeálního	 zubu	 (obr.	 2H).	Na	 rozdíl	 od	orálních	 zubů,	 faryngeální	 zuby	 se	

často	 vyvíjí	 ve	 vychýlené	 poloze,	 a	 to	 až	 o	 90°,	 kdy	 přímo	 „leží“	 na	 podkladu.	

Vnitřní	 zubní	 epitel	 je	 dobře	patrný,	 ale	 vnější	 zubní	 epitel	 se	 ztenšuje	 a	 není	

rozeznatelný.	Nadto,	často	nad	pupenem	zubu	chybí	jakákoliv	další	vrstva,	a	tak	

je	 zárodek	exponován	přímo	do	prostoru	 faryngu.	Počet	buněk	 se	 zvyšuje,	 ale	

stále	se	zachovává	minimalistický	trend.	

Fázi	pozdní	diferenciace	 (LD)	 se	podařilo	 zachytit	na	mediálním	 řezu	

hned	u	několika	zubů	(obr.	2H,	L).	Obrázek	2L	dokonce	zachycuje	téměr	hotový	

zub	spolu	s	náhradním	zubem	u	jeho	báze.	Zuby	mají	v	tomto	stádiu	již	kónický	

tvar	a	počínají	mineralizovat.	Celý	zub	je	stále	pokrytý	alespoň	jednou	vrstvou	

buněk.	

V	posledním	 stádiu,	 mineralizace	 a	 erupce,	 je	 zub	 již	 plně	

mineralizován	 a	 eruptuje.	 Spolu	 s	erupcí	 zubu	 se	 také	 mění	 postavení	 zubu	

k	podloží	 (obr.	 2L),	 kdy	 se	 napřimuje	 do	 prostoru	 a	 zaujímá	 kolmou	 pozici	

k	podkladu.	Erupce	je	zpravidla	také	spojená	s	iniciací	vývoje	náhradního	zubu	

(2L).	 Plně	 vyvinutý	 zub	 se	 u	mladých	 larev	 nepřipevňuje	 k	podložní	 kosti,	 ale	



	

39	
	

vytváří	si	na	své	bázi	vlastní	mineralizovaný	plát,	ke	kterému	později	přirůstají	

další	zuby	a	který	se	v	dospělosti	ke	kosti	připojuje	(obr.	9D,	E).	

	

3.3.3 Dynamika	vývoje	zubů	ve	faryngeální	oblasti	

K	odhalení	kontinuity	 růstu	 faryngeálních	 zubů	byly	 testovány	 larvy	od	

délky	 8	 mm	 (přibližného	 stáří	 7	 dní)	 pomocí	 in	 situ	 hybridizace	 (Dlx1‐6)	 na	

celých	 jedincích,	podobně,	 jako	bylo	provedeno	zkoumání	 růstu	orální	dentice	

(kap.	 3.2.3,	 3.2.4).	 Získání	 larev	 bichira	 vyžaduje	 velmi	 dobré	 množící	 a	

chovatelské	 schopnosti.	 Odchování	 většího	 počtu	 larev	 starších	 14	 či	 dokonce	

21	dní	se	ukázalo	býti	velmi	náročným	úkolem,	který	nebyl	uspokojivě	splněn.	

Bohužel,	 velká	 část	 získaných	oplodněných	vajíček	uhynula	během	prvních	14	

dní	 vývoje.	 Hybridizační	 analýza	 tak	 mohla	 být	 provedena	 na	 pouhých	 15	

jedincích	 o	 délkách	 9	 až	 17	 mm	 (7	 až	 21	 dní	 starých),	 přesto	 však	 ukázala	

několik	 zajímavých	 jevů,	 jež	 si	 zasluhují	 pozornost.	 Uhynulé	 larvy	 byly	

zužitkovány	 na	 morfologickou	 analýzu	 skeletu,	 která	 se	 ukázala	 být	 velmi	

úspěšnou,	 právě	 díky	 přirozenému	 rozkladu	 měkkých	 tkání,	 který	 vizualizaci	

učinil	 snazší.	 Skeletální	 data	 byla	 také	 doplněna	 klasickou	 histologickou	

analýzou.	

Analýza	 larev	 dlouhých	 9,5	 mm	 neukázala	 žádný	 expresní	 signál	

v	branchiální	oblasti	(obr.	10A‐C),	přestože	jasný	hybridizační	signál	prověřené	

próby	 genu	Dlx3	 orální	 zuby	mají.	 U	 larev	 dlouhých	 10	 a	 11	mm	 byl	 nalezen	

slabý,	 avšak	 specifický	 signál	 vycházející	 z	tkáně	 branchiálních	 oblouků	 (obr.	

10D‐F,	 G‐I;	 černé	 hroty	 šipek).	 Tyto	 nalezené	 pozitivní	 signály	 z	branchiální	

oblasti	 jsou	však	nepodobné	pozitivnímu	signálu	v	orálních	zubech,	především	

nízkou	 intenzitou	a	širokým	tkáňovým	rozsahem.	Dalšími	zkoumanými	 jedinci	

byly	 larvy	 o	 délkách	 15;	 15,5	 a	 17	 mm,	 které	 nepopiratelně	 vlastní	 zuby	 na	

žaberních	 obloucích	 (obr.	 10J‐L;	 černé	 hroty	 šipek),	 ale	 pozitivní	 hybridizační	

signál	 zaznamenán	 nebyl	 ani	 v	jednom	 z	genů	 Dlx3‐5	 (obr.	 10J‐L).	 Nicméně	

vzhledem	 k	počtu	 larev	 použitých	 pro	 hybridizace	 a	 obtížností	 hybridizační	

techniky	nejsou	tyto	výsledky	zcela	průkazné.	

Pro	 ozřejmění	 nestandardního	 hybridizačního	 signálu	 v	branchiální	

oblasti	byla	genová	exprese	testována	také	na	řezech.	Bohužel	ani	tato	analýza	

nebyla	 příliš	 úspěšná	 (obr.	 11).	 Ve	 faryngu	 se	 sice	 podařilo	 najít	 množství	
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expandujících	pupenů,	ty	ale	nenesly	signál	pro	gen	Dlx5	(obr.	11A‐C)	ani	Dlx2	

(obr.	 11F‐K),	 který	 ale	 může	 zachycovat	 rostoucí	 zuby,	 stejně	 jako	 chuťové	

pohárky.	 Pro	 gen	Dlx3	 se	 podařilo	 nalézt	 pozitivní	 hybrizidační	 signál,	 ovšem	

jeho	lokalizace	není	přímo	v	daném	pupenu,	což	ukazují	dva	po	sobě	jdoucí	řezy	

(obr.	 11D,	 E).	 Ostatní	 pupeny	 vyrůstající	 na	 branchiálních	 obloucích	 signál	

nevykazují.	 Současně	 ale	 řezy	 ukazují	 pozitivní	 signál	 v	mozku	 (obr.	 11C),	

orálních	zubech	(obr.	11A,	B)	nebo	čichovém	váčku	(obr.	11A),	což	znamená,	že	

provedená	hybridizace	byla	úspěšná.	

Z	důvodu	 neuspokojivé	 hybridizační	 analýzy	 pro	 faryngeální	 zuby	 byla	

dynamika	přirůstání	zubů	 faryngeální	dentice	prozkoumána	znovu	a	detailněji	

pomocí	 barvení	 osifikovaných	 struktur	 (obr.	 12).	 Jak	 bylo	 zmíněno	 výše,	 díky	

velké	úmrtnosti	 larev	při	 jejich	odchovu	bylo	 získáno	velké	množství	mrtvých	

těl,	 které	 bylo	 pro	 analýzu	 pevných	 tkání	 naprosto	 postačující.	 Výsledky	 byly	

plodné.	Více	než	150	bichiřích	larev	od	délky	7	mm	do	17	mm	úspěšně	odhalilo	

jejich	stupeň	mineralizace.	

Larvy	dlouhé	7	mm	ještě	žádné	mineralizované	zuby	nemají	(obr.	12A).	

První	 faryngeální	 zuby	byly	 pozorovány	 v	larvách	 o	 délce	 10,5	 a	11	mm	 (obr.	

12B,	C).	Tento	 fakt	nekoresponduje	 s	výsledky	hybridizací	 (srovnej	 s	 obr.	 10),	

což	je	ale	logické,	protože	mineralizace	probíhá	až	v	poslední	fázi	vývoje	zubu	a	

do	té	doby	není	na	barvení	roztokem	Alizarinu	Red	zub	zaznamenatelný.	První	

zuby	se	objevovaly	buď	na	druhém	oblouku,	prvním	nebo	na	obou	současně	(po	

řadě	 obr.	 12B‐D).	 U	 larev	 od	 délky	 12	 mm	 je	 už	 přítomno	 více	 zubů,	 ty	 ale	

nemají	 konkrétní	 dané	 pozice,	 nýbrž	 převážně	 vznikají	 náhodně	 na	 prvním	 a	

druhém	 ceratobranchiale	 (obr.	 12E‐I).	 Existují	 také	 výjimky,	 kdy	 se	 jedny	

z	prvních	 zubů	 tvoří	 také	 na	 třetím	 oblouku	 (obr.	 12G).	 Čtvrtý	 oblouk	 na	

zkoumaných	 stádiích	 nebyl	 nikdy	 pokryt	 zuby.	 Čas	 a	 lokace	 prvních	 zubů,	

jakožto	i	následujících	přirůstajících	zubů	se	tedy	u	zkoumaných	jedinců	značně	

liší.	 Faryngeální	 zuby	 rostou	 spíše	 nahodile	 na	anteriorní	 i	 posteriorní	 straně	

elementů	ceratobranchiale	I	a	II	(obr.	13).		

Tato	relaxovaná	dynamika	přirůstání	zubů	na	branchiálních	elementech	

je	poměrně	zajímavý	nález,	který	byl	dále	detailněji	 zkoumán.	Porovnány	byly	

larvy	mezi	délkami	12	až	14	mm	a	jejich	množství,	lokace	i	pozice	vůči	oblouku	

byla	pečlivěji	prozkoumána.	Nebylo	však	odhaleno	žádné	pevně	dané	opakující	
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se	schéma	pro	žádný	z	aspektů.	Jako	exemplární	příklad	bylo	náhodně	vybráno	

6	jedinců	pro	demonstraci	tohoto	jevu	(obr.	13).	Larvy	o	délkách	12	mm	nesou	

zuby	pouze	na	prvním	a	druhém	ceratobranchiale	 (obr.	13A,	D).	Počet	zubů	u	

obou	 exemplářů	 je	 roven	 čtyřem,	 kdy	 se	 jeden	 zub	 u	 obou	 larev	 nachází	 na	

prvním	oblouku,	v	anteriorním	směru	a	další	tři	 jsou	na	druhém	oblouku,	také	

natočeny	 do	 anteriorního	 směru.	 Rozdílná	 je	 však	 poloha	 zubů	 na	 prvním	

oblouku.	 Jedna	 z	larev	 nese	 zub	 na	 horní	 (obr.	 13A),	 druhá	 na	 spodní	 části	

oblouku	 (obr.	13D).	U	druhé	 larvy	navíc	 zub	v	dorsální	 části	druhého	oblouku	

není	ještě	plně	mineralizován	oproti	situaci	u	první	larvy.	

O	něco	starší	dvě	 larvy	(délka	13	mm)	mají	 jasný	přírůstek	zubů	oproti	

prvním	dvěma	(obr.	13B,	E).	První	z	nich	(obr.	13B)	však	nese	pouhých	pět	zubů	

(dva	 na	 prvním	 a	 tři	 na	 druhém	 oblouku),	 zatímco	 druhá	 nese	 osm	 alespoň	

zčásti	mineralizovaných	zubů	na	prvním	až	 třetím	branchiálním	oblouku	(obr.	

13.	E).	První	 larva	 (obr.	13B)	nese	podobné	uspořádání	 jako	 larva	na	obrázku	

13A,	 zuby	 však	 nesměřují	 do	 stejných	 stran.	 Druhá	 larva	 má	 podstatně	 více	

zubů,	 z	nichž	 většina	 směruje	 ateriorním	 směrem,	 až	 na	 zub	 prvního	 oblouku	

v	dorsální	části,	který	směřuje	směrem	posteriorním	(obr.	13E).	

U	 posledních	 dvou	 vybraných	 larev	 délky	 14	mm	 je	 opět	 patrný	 zubní	

přírůstek.	První	larva	čítá	osm	faryngeálních	mineralizovaných	zubů	(obr.	13C),	

druhá	má	devět	zubů	(obr.	13F).	První	ceratobranchiale	první	 larvy	nese	čtyři	

plně	 mineralizované	 zuby	 a	 dva	 s	mineralizovanou	 špičkou,	 druhé	

ceratobranchiale	nese	pouhé	tři	zuby	a	další	zůstávají	bez	zubů.	U	druhé	larvy	je	

vývoj	poněkud	pokročilejší,	kdy	první	oblouk	nese	čtyři	zuby,	druhý	 tři	a	 třetí	

dva.	 Poloha	 zubů	 je	 u	 obou	 larev	 podobná,	 kdy	 většina	 zubů	 je	 umístněna	 na	

přední	straně	oblouku.	Výjimkou	je	u	obou	larev	zub	v	dorsální	oblasti	prvního	

ceratobranchiale,	který	se	nachází	na	zadní	straně	branchiálního	oblouku.	

Faryngeální	 dentice	 tedy	 nevykazuje	 žádné	 pevně	 dané	 schéma	

přirůstání,	 ale	 spíše	 jakési	 obecné	 tendence,	 které	 by	 se	 dalo	 shrnout	

následovně.	Zuby	obecně	vznikají	dříve	na	prvních	dvou	obloucích	než	na	třetím	

a	 čtvrtém	 (obr.	 13A‐D),	 ale	 neplatí,	 že	 na	 prvním	 oblouku	 je	 v	daný	 moment	

vždy	 více	 zubů	 než	 na	 druhém.	 Naopak	 se	 zdá,	 že	 první	 zuby	 se	 na	 druhém	

oblouku	 vyvíjejí	 dříve	 než	 na	 prvním	 a	 jejich	 přírůstek	 je	 na	 prvním	 také	

rychlejší	 (obr.	 13	 A,	 B,	 D,	 E).	 Anterioposteriorní	 směr	 přirůstání	 je,	 i	 když	
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poněkud	uvolněně,	stanoven	(obr.	13A‐F).	Zuby	jsou	umístněny	na	anteriorní	či	

posteriorní	straně	oblouku,	ale	nikdy	se	nenachází	laterálně.		

	

3.4 DV	expresní	signál	Dlx	genů	ve	faryngeálních	obloucích	bichira	

Zkoumání	 vývoje	 faryngeálních	 oblouků	 je	 vedlejší	 předmět	 této	 práce,	

avšak	 neméně	 zajímavý,	 který	 vznikl	 na	 základě	 úspěšných	 výsledků	

hybridizační	 analýzy.	 Dorsoventrální	 (DV)	 polarizaci	 oblouků	 řídí	 Dlx	 geny,	

jejichž	expresní	signál	u	bichira	nebyl	doposud	testován.	Orofaryngeální	dutina	

bichira,	i	paprskoploutvých	ryb	obecně,	je	v	raném	vývoji	značně	stlačená,	proto	

morfogeneze	 faryngeálních	oblouků	probíhá	ve	velmi	úzké	oblasti.	Analýza	DV	

polarizace	 oblouků	 proto	 vyžaduje	 pro	 pozorování	 nalezení	 vhodného	

vývojového	 stádia	 s	exponovaným	 regionem	 orofaryngu.	 Ve	 stádiu	 27	 byly	

pozorovány	 první	 známky	 formování	 faryngeálních	 oblouků,	 ovšem	orofarynx	

je	 v	tomto	 stádiu	 natolik	 stlačený,	 že	 pozorování	 DV	 patrnosti	 oblouků	 bylo	

téměř	nemožné.	Stádium	31	bylo	pečlivě	vybráno	 jako	objekt	 tohoto	studia	ze	

třech	 důvodů:	 cementové	 žlázy	 jsou	 redukovány,	 ústa	mají	 dostatek	 prostoru	

pro	 vývoj	 a	 záhyb	 operkula	 ještě	 není	 příliš	 vzrostlý,	 aby	 bránil	 pozorování	

žaberní	 oblasti	 (obr.	 1E).	 Díky	 tomu	 je	 stádium	 31	 nejvhodnější	 pro	 výzkum	

faryngeálních	oblouků.	

Embrya	 ve	 stádiu	 31	 byla	 podrobena	 expresní	 analýze	 všech	Dlx	 genů	

bichira	 (Dlx1‐6).	 Každý	 z	 Dlx	 genů	 projevil	 specifický	 DV	 orientovaný	 signál	

podél	vyvíjejících	oblouků	(obr.	14).	Pro	lepší	vizualizaci	topologie	jednotlivých	

faryngeálních	 oblouků	 ve	 stádiu	 31	 byly	 vybrány	 exempláře	 s	nejzdařilejším	

expresním	 signálem	 (obr.	 15A,	 B)	 a	 vytvořeno	 schéma,	 které	 zároveň	 shrnuje	

expresi	všech	šesti	genů	(obr.	15C).	

Dlx1	má	velmi	slabý	expresní	signál	v	celém	mandibulárním	i	hyoidním	

oblouku	(obr.	14A‐C;	15C).	Branchiální	oblouky	vykazují	také	mdlý	signál,	který	

přestává	být	patrný	v	pozdní	 fázi	 stádia	32.	Díky	nízké	hladině	signálu	nebylo	

možné	 rozlišit	 přesnou	 lokaci	 pozitivního	 signálu	 genu	 Dlx1	 podél	 celého	

oblouku.	
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Gen	 Dlx2	 je	 silně	 exprimován	 v	celém	 mandibulárním	 i	 hypoidním	

oblouku	(nepodobně	k	Dlx1),	ale	ostatní	oblouky	mají	pouze	slabý	signál,	který	

také	mizí	s	ukončeným	32	stádiem	(obr.	14D‐F;	15C).	

Dlx3	 ukazuje	 opět	 velmi	 silný	 signál,	 ovšem	 ve	 všech	 faryngeálních	

obloucích.	 Signál	 je	 ovšem	 omezen	 pouze	 na	 střední	 region	 každého	 oblouku	

(obr.	 15G‐I).	 Bohužel,	 signál	 v	mandibulárním	 a	 hyoidním	 oblouku	 je	 velmi	

těžko	 rozeznatelný	 kvůli	 silné	 exprese	 vycházejíc	 ze	 zubů	 a	 operkulárnímu	

záhybu	(14G‐I).	

Lokace	exprese	Dlx4	je	srovnatelná	s	Dlx3,	i	když	je	více	rozšířený	okolo	

střední	 oblasti	 oblouků	 (obr.	 14J‐L;	 15A,	 C).	 Projev	 expresního	 signálu	 tohoto	

genu	je	velmi	čistý	a	snadno	rozlišitelný,	proto	byly	hybridizovaní	jedinci	využiti	

také	jako	předloha	pro	vizualizaci	topologie	jednotlivých	oblouků	(obr.	15A).	

U	všech	jedinců	hybridizovných	próbou	pro	gen	Dlx5	byla	exprese	patrná	

v	mediální	a	také	ve	ventrální	oblasti	u	všech	šesti	oblouků	bichira	(obr.	14M‐0;	

15C).	Dorsální	část	oblouků	není	nikdy	zbarvena.	Výrazná	exprse	ve	vyvíjejícím	

se	operkulu	blokuje	pohled	na	branchiální	oblouky,	ale	mandibulární	a	hypoidní	

oblouk	 je	 jasně	viditelný,	neboť	přítomné	zuby	mají	hybridizační	 signál	pouze	

v	mesenchymu	(kap.	3.2.5).	Ventrální	pohled	na	hybridizované	embryo	sondou	

pro	 Dlx5	 bylo	 použito	 pro	 ozřejmění	 tvaru	 a	 pozice	 prvního	 faryngeálního	

oblouku	v	embryogenezi	bichira	(obr.	15B).	

Gen	 Dlx6	 je	 aktivní	 pouze	 ve	 ventrálním	 regionu	 vyvíjených	

faryngeálních	oblouků	(obr.	14P‐R).	V	porovnání	s	lokalizací	exprese	genu	Dlx5	

zůstává	střední	oblast	oblouku	bez	signálu.	

Řezy	 hybridizových	 embryí	 odhalily,	 že	 je	 exprese	 specifická	 a	 vychází	

pouze,	dle	původního	očekávání,	z	mesenchymatických	buněk	uvnitř	oblouku.	
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Obrázek	 1	Vývojová	 stádia	 bichira	 senegalského	 (Polypterus	 senegalus)	
použitá	v	této	práci	a	klíčová	pro	studium	odontogeneze	a	kraniogeneze.	
Laterální	pohled	na	vyvíjecí	se	embrya	a	larvy	ve	stádiích	27	až	34	(dle	Diedhiou	
&	Bartsch	2009).	(A‐I)	Detailní	vizualizace	pomocí	SEM,(a‐i):	Snímky	celých	těl	
embryí	a	larev	v	nativním	stavu.	Anteriorní	směr	vždy	doleva.	
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Obrázek	 2	 Srovnání	 morfogeneze	 orálního	 a	 faryngeálního	 zubu	 a	
chuťového	 pohárku	 bichira.	 (A‐D)	 Vývoj	 orálních	 zubů	 reprezentovaný	
stadiem	 iniciace	 (A),	 čepičky	 (B),	 náprstku	 (C)	 a	 fází	 mineralizace	 (D).	 Fáze	
erupce	není	zobrazena.	(E‐H,	K,	L)	Vývoj	 faryngeálního	zubu	ve	stádiu	 iniciace	
(E),	 čepičky	 (F),	 náprstku	 (G,	 K),	 mineralizace	 (H)	 a	 erupce	 (L).	 (I‐J)	
Morfogeneze	 chuťového	 pohárku	 ve	 faryngu	 bichira	 v	časné	 (I)	 a	 pozdní	 fázi	
vývoje	(J).	Tečkované	čáry	ukazují	rozhraní	epitelu	a	mesenchymu.	Na	řezy	bylo	
použité	histologické	barvé	Azur	B‐Eosin.	(Snímky	A‐F,	H,	J,	L:	Martin	Kráľovič)		
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Obrázek	 3	 Topografický	 kontext	 prvních	 zubních	 základů	 a	 tzv.	
epiteliálních	můstků	 v	 době	 otevírání	 úst,	 stádium	 30.	 (A)	 Transverzální	
histologický	 řez	faryngem	 v	době	 rozestupování	 horního	 a	 spodního	 epitelu	
orofaryngeální	 dutiny.	 Vznikající	 epiteliální	 můstky	 (černé	 šipky),	 formování	
koutků	 (bílé	 šipky).	 (B)	 Sagitální	 hybridizovaný	 řez	 (Dlx3)	 v	 úrovni	 ústního	
koutku.	 (C)	 Zvětšení	 vybrané	 oblasti	 z	 B.	 Žluté	 tečkované	 čáry	 značí	 bazální	
laminu	 endodermu,	 modré	 ektodermu.	 (D‐I)	 Zobrazení	 zubu	 v	horní	 a	 dolní	
čelisti	spolu	s	epiteleiálním	můstkem,	který	vzniká	mezi	nimi.	Tři	po	sobě	jdoucí	
sagitální	 histologické	 řezy	 (D‐F)	 a	 hybridizované	 řezy	 (Dlx3)	 v	odpovídajících	
úrovních	(G‐I).	Tloušťka	řezů	je	10	µm.	Černé	hrot	šipek	míří	na	zubní	zárodky,	
černé	šipky	ukazují	na	ústní	koutky	a	bílé	šipky	označují	epiteliální	můstky.	(b)	
mozek,	(cg)	cementové	žlázy,	(e)	oko,	(p)	farynx,	(m)	ústa,	(y)	žloutek.	
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Obrázek	4	První	orální	zuby	bichira.	 (A)	Ventrální	pohled	na	hybridizované	
embryo	 ve	 stádiu	 30	 (Dlx3).	 Modré	 linie	 značí	 místa	 řezů	 embryem	 (B,	 C)	 v	
oblasti	prvních	orálních	zubů.	Anterior	směřuje	doleva.	(B‘,	C‘)	Zvětšené	oblasti	
řezů	z	obrázků	B,	C.	Černý	hrot	šipky	označuje	vyvíjecí	se	zub.	(b)	mozek,	(cg)	
cementové	 orgány,	 (d)	 dentale,	 (m)	 ústa,	 (mx)	 maxila	 (o)	 operkulum,	 (os)	
čichový	váček,	(p)	farynx,	(t)	zub,	(y)	žloutek.	
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Obrázek	5	Raná	odontogeneze	orálních	 zubů	bichira.	Ventrální	 pohled	 na	
hybridizované	larvy	(Dlx3)	ve	stádiích	30	až	35+	(A‐I)	se	zaměřením	na	hlavový	
a	především	ústní	region.	Čísla	značí	pořadí,	ve	kterém	byly	dané	zubní	skupiny	
založené.	Postupné	přirůstání	zubů	v	dané	zubní	skupině	je	znázorněno	škálou	
barev:	 první	 zub	 (žlutá),	 následující	 zuby	 (oranžová),	 nejpozději	 se	 objevující	
(červená).	Hybridizační	signál	 je	přítomný	pouze	u	vyvíjecího	se	zubu	a	mizí	s	
terminací	vývoje.	
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Obrázek	6	Zařazení	vznikajících	zubů	do	jednotlivých	zubních	řad	(vnější	
a	 vnitřní)	 na	 obou	 čelistech	 bichira.	 (A,	 B):	 Ventrální	 pohled	 na	 ústa	
hybridizovaných	 larev	 (Dlx3)	 ve	 stádiích	 32	 (A)	 a	 34+	 (B).	 Tmavě	 modré	
tečkované	linky	značí	vnitřní	zubní	řadu,	oranžové	ohraničují	vnější	zubní	řadu	
vhorní	i	spodní	čelisti.	(C,	D)	Schematizace	problematiky	postupného	přirůstání	
zubů	 v	jednotlivých	 zubních	 řadách	 (Obrázek	 z	 Clemen	 	 et	al.	 1998).	 Barevné	
kódování	 i	 číslování	 je	 zachováno	 dle	 obrázku	 5.	 (cg)	 cementové	 žlázy,	 (co)	
coronoid,	 (de)	 dentale,	 (dp)	 dermopalatinum,	 (mx)	 maxila,	 (pec)	 processus	
ectopterygoideus	(v)	vomer.	
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Obrázek	7	 Srovnání	 časné	 a	pozdní	 fáze	 vývoje	dentice	bichira.	Rozličné	
pohledy	na	dentici	elementy	nesoucí	zuby	u	dvou	larev	bichira	o	délkách	7	mm	
(A,	 B,	 C)	 a	 13	 mm	 (D,	 E,	 F).	 (A,	 D)	 vyjevují	 laterální	 pohled,	 (B,	 C)	 dorsální	
pohled,	 (D)	 dorso‐rostro‐laterální	 pohled,	 (F)	 ventro‐laterální	 pohled.	 (ch)	
ceratohyale,	 (co)	 coronoid,	 (de)	 dentale,	 (dp)	 dermopalatinum,	 (mx)	 maxila,	
(pec)	processus	ectopterygoideus,	(pmx)	premaxila,	(v)	vomer.	
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Obrázek	8	Expresní	signál	Dlx	genů	během	morfogeneze	orálního	zubu	u	
bichira.	 Sagitální	 řezy	 embryi	 a	 larvami	 bichira	 po	 ISH	 ve	 stádiích	 30	 ‐	 33.	
Snímky	 ukazují	 hybridizační	 signál	 ze	 šesti	 Dlx	 genů	 (Dlx1‐6)	 běhěm	 vývoje	
zubu.	 Každý	 řádek	 obrázků	 reprezentuje	 signál	 exprese	 jednoho	 z	 Dlx	 genů.	
Každý	 sloupec	 zachycuje	 fázi	 vývoje	 zubu,	 po	 řadě:	 (EM)	 časná	morfogeneze,	
(LM)	 pozdní	 morfogeneze,	 (ED)	 časná	 diferenciace,	 (LD)	 pozdní	 diferenciace.	
Oranžová	 tečkovaná	 linie	 rozděluje	 vnitřní	 enameloidní	 epitel	 od	
mesenchymatických	buněk.		
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Obrázek	 9	 Různé	 pohledy	 na	 vyvíjecí	 se	 faryngeální	 elementy	 a	
faryngeální	 zuby.	 (A)	 Sagitální	 histologický	 řez	 bichiří	 larvou	 ve	 stádiu	
“hunting	apterolarva”	o	délce	8	mm	zachycující	žaberní	oblouky	s	pupeny	zubů	i	
chuťového	 pohárku.	 (B)	 Horizontální	 histologcký	 řez	 bichiří	 apterolarvou	 o	
délce	 10	 mm	 zaměřený	 na	 pravou	 stranu	 hlavové	 oblasti	 Anterior	 směruje	
doleva.	 (C,	D)	Vypreparovaný	žaberní	koš	pterolarvy	o	délce	70	mm	(barveno	
Alizarin	red).	(D)	Dorsální	pohled	na	branchiální	koš.	Anterior	směruje	nahoru.	
(E)	 Dorso‐kaudální	 pohled	 na	 pravou	 část	 elementů	 žaberního	 koše.	 Anterior	
směruje	nahoru.	 (F)	Zvětšený	detail	 faryngeální	 zubní	destičky	dospělce	délky	
240	mm.	Černé	hroty	šipek	označují	jednotlivé	zuby.	Římské	číslice	značí	pořadí	
každého	z	branchiálních	oblouků.	
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Obrázek	10	První	 faryngeální	 zuby	bichira.	Exprese	Dlx	 genů	 u	 šesti	 larev	
bichira.	 (A,	B,	C)	Dlx3	hybridizovaná	 larva	 (Dlx3)	o	délce	9,5	mm	z	 laterálního	
pohledu	 (A),	 ventro‐laterálního	 (B)	 a	 laterálního	 (C).	 (D,	 E,	 F)	 hybridizovaná	
larva	 (Dlx3)	 o	 délce	 10	 mm	 z	 laterálního	 pohledu	 (D),	 její	 zvětšená	 oblast	
branchiálního	koše	(E)	a	z	ventrálního	pohledu	(F).	(G,	H,	I)	hybridizovaná	larva	
(Dlx3)	 o	 délce	 11	 mm	 z	 laterálního	 pohledu	 (G),	 postero‐ventro‐laterálního	
pohledu	 (H)	 a	 ventrálního	 pohledu	 (I).	 (J,	 K,	 L)	 Laterální	 pohled	 na	
hybridizované	larvy	o	délkách	15	mm	(J),	15,5	mm	(K)	a	17	mm	(L)	s	použitím	
genů	 (po	 řadě)	Dlx3,	Dlx4,	Dlx5.	 Černé	 hroty	 šipek	 označují	 zubní	 zárodky	 na	
branchiálním	aparátu.	
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Obrázek	11	První	faryngeální	zuby	bichira	na	sagitálních	řezech.	(A,	B,	C)	
Řezy	 hybridizovanými	 larvami	 (Dlx5)	 o	 délkách	 přibližně	 10	mm.	 (D,	 E)	 Řezy	
prvním	 žaberním	 obloukem,	 které	 jako	 jediné,	 ukazují	 pozitivní	 hybridizační	
signál	 (Dlx3)	 u	 pupenů	 (zubů	 či	 chuťových	 pohárků)	 ve	 faryngu.	 (F‐K)	 Detail	
výrůstků	 ve	 faryngu	 ošetřených	 (in	 situ	 hybridizace,	Dlx2).	 Žádný	 signál	 není	
patrný.	Černé	hroty	šipek	ukazují	na	zubní	pupeny,	bílé	na	zárodky	chuťových	
pohárků.	
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Obrázek	 12	 Raná	 odontogeneze	 ve	 faryngeální	 oblasti	 bichira.	 (A‐I)	
Laterální	pohled	na	bichiří	 larvy	o	délkách	7	až	15	mm	(barveno	Alizarin	red).	
Anterior	směruje	doleva.	Černé	hroty	šipek	ukazují	na	faryngeální	zuby.	
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Obrázek	 13	 Komparace	 rozložení	 faryngeálních	 zubů	 u	 různých	 larev	
bichira	Branchiální	aparáty	šesti	různých	larev	o	délkách	12	mm	(A,	D),	13	mm	
(B,	 E)	 a	 14	 mm	 (C,	 F)	 obarvených	 roztokem	 Alizarin	 red.	 Anterior	 směřuje	
doleva.	Černé	hroty	šipek	ukazují	na	vyvíjecí	se	faryngeální	zuby.	Římské	číslice	
označují	pořadí	každého	z	branchiálních	oblouků.	
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Obrázek	14	Exprese	Dlx	genů	ve	faryngeálních	obloucích	bichira.	Každý	ze	
sloupců	 ukazuje	 hybridizované	 bichiří	 embryo	 ve	 stádiu	 31	 z	 různých	 úhlů	
pohledu.	 (A,	D,	G,	 J,	M,	P):	 laterální	pohled	na	hlavu	bichira,	 (B,	E,	H,	K,	N,	Q):	
zvětšený	 detail	 faryngeálních	 oblouků	 z	 laterálního	 pohledu.	 Anterior	 je	 vždy	
doleva.	 (C,	 F,	 I,	 L,	 O,	 R):	 ventrální	 pohled	 na	 kraniofaciální	 struktury	 bichira.	
Řádky	reprezentují	expresi	jednotlivých	Dlx	genů.	
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Obrázek	 15	 Topologie	 faryngeálních	 oblouků	 a	 DV	 expresní	 signál.	 (A)	
Laterální	pohled	na	hybridizované	bichiří	embryo	(Dlx4)	ve	stádiu	31.	Anterior	
směřuje	nahoru.	 (B)	Ventrální	pohled	na	hybridizované	embryo	bichira	 (Dlx5)	
ve	 stádiu	 31.	 Anterior	 směřuje	 nahoru.	 (C)	 Schematické	 znázornění	
faryngeálních	oblouků	spolu	s	tabulku	DV	expresního	signálu	Dlx	genů.	Anterior	
směruje	 doleva.	 Modrá	 tečkovaná	 linie	 značí	 mandibulární	 oblouk,	 červená	
hyoidní	oblouk,	žlutá	branchiální	oblouk.	
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4 Diskuse	

4.1 Ontogeneze	bichira	v	kontextu	vývoje	zubů	

První	 tabulku	 raného	 vývoje	 bichira	 přinesl	 J.	 G.	 Kerr	 (1907),	 kde	 ale	

vývoji	 zubů	 nebylo	 věnováno	 příliš	 pozornosti.	 Detailnější	 analýzu	 vývoje	

bichira	 provedl	 Bartsch	 až	 o	 90	 let	 později	 s	přihlédnutím	 k	vnějším	 a	

skeletogením	znakům	spolu	s	některými	etologickými	znaky	bichira	(Bartsch	et	

al.,	 1997),	 kde	 o	 zubech	 také	 nebylo	 mnoho	 napsáno.	 Dále	 byla	 popsána	

anatomie	 bichiří	 hlavy,	 která	 ale	 taktéž	 podávala	 velmi	 skoupé	 informace	 o	

vývoji	 zubů	 a	 dalších	 interních	 struktur.	 Proto	 byl	 v	naší	 laboratoři	 pro	 účely	

výzkumu	 vytvořen	 komplexní	 systém	 rozdělení	 jedinců	 do	 stádií	 právě	 podle	

vývoje	vnitřních	struktur,	zubů	především	(data	nepublikována;	tab.	2,	MK1‐3).	

Později	byla	ovšem	vydána	nová	detailnější	stádiová	tabulka	bichira	(Diedhiou	

and	Bartsch,	 2009),	 která	 přinesla	 podrobnější	 informace	 o	 vývoji	 bichira,	 ale	

opět	 ne	 o	 zubech.	 Vývojový	 aspekt	 zubů	 během	 ontogeneze	 bichira	 zkoumal	

Wacker	et	al.	(2001),	jejichž	práce	ale	využívala	dnes	již	překonanou	stádiovou	

tabulku	 od	Bartsch	 et	al.	 Vzhledem	k	množství	 existujících	 stádiových	 tabulek	

bichiřího	 embrya	 a	 larvy	 byla	 mnou	 vytvořena	 přehledná	 sumarizace	

základních	dat	 (informace	o	 stáří	a	délce	 jedince)	 spolu	 se	zařazením	různých	

přístupů	stádiování	 jedince	 (viz	kap.	3.1,	 tab.	2).	V	celé	práci	 je	pak	používáno	

stádiování	 podle	 Diedhiou	 &	 Bartsch	 (2009),	 pro	 chybějící	 larvální	 stádia	 je	

použita	jejich	délka	či	označení	z	Bartsch	et	al.	(1997).	

Dva	 momenty,	 které	 odhalila	 až	 zde	 popsaná	 detailní	 analýza,	 v	bichiří	

ontogenezi	 zasluhují	 pozornost	 ve	 vztahu	 k	vývoji	 zubů.	 Prvním	 z	nich	 je	

iniciace	vývoje	orálních	zubů	ve	stádiu	30,	které	těsně	předchází	líhnutí	larvy	a	

současně	také	nutnosti	ustanovení	funkční	dentice	pro	brzký	začátek	přijímaní	

potravy.	 V	tomto	 stádiu	 však	 larva	 ještě	 potravu	 aktivně	 neloví,	 ale	 zůstává	

zavěšena	 cementovými	 orgány	 k	 podkladu	 a	 tráví	 zbývající	 žloutek.	 Druhý	

zajímavý	 moment	 nastává	 na	 rozhraní	 stádií	 36	 a	 „hunting	 larva“,	 kdy	 larvě	

narůstají	 první	 faryngeální	 zuby	 a	 chuťové	 pohárky.	 Touto	 událostí	 se	

definitivně	 připravuje	 na	 periodu	 lovení	 potravy	 a	 to	 jen	 krátkou	 dobu	 před	

jejím	 začátkem.	 Načasování	 začátku	 vývoje	 dentice	 tedy	 přesně	 koresponduje	
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s	úbytkem	 žloutku	 a	 změnou	 potravní	 strategie	 jedince.	 Není	 vyloučena	

společná	regulace	mechanismu	vstřebávání	žloutku	a	iniciace	vývoje	zubů.	

V	době	 časné	 larvální	 periody	 (stádia	 35,	 36)	 již	 bichir	 začíná	 aktivně	

přijímat	 potravu	 a	 přítomnost	 alespoň	 části	 funkční	 dentice	 je	 nutná.	 Orální	

zuby	 u	 bichira	 vznikají	 dříve	 a	 zastávají	 tak	 tuto	 úlohu.	 Funkce	 faryngeálních	

zubů	 je	 pravděpodobně	 podpůrná	 pro	 lovení	 pohyblivé	 kořisti,	 kdy	 zamezuje	

živé	 kořisti	 uniknouti	 žaberními	 štěrbinami.	 Tuto	 ekologickou	 domněnku	

potvrzuje	 také	 v	této	 práci	 popsaný	 růst	 prvních	mineralizovaných	 zubů	 u	 10	

mm	larev,	což	je	počátek	fáze,	kdy	se	u	larvy	vylepšují	 lokomoční	schopnosti	a	

stává	se	tak	aktivním	lovcem	(Bartsch	et	al.,	1997).		

	

4.2 Orální	a	faryngeální	zuby	

4.2.1 Lokalizace	zubů	během	iniciace	a	přirůstání		

Dle	Wacker	et	al.	(2001)	bichir	ve	stáří	11	dní	a	6	h	při	délce	asi	9	mm	již	

aktivně	přijímá	potravu	a	také	nese	funkční	zuby	v	orální	dutině	,	které	jsou		na	

kostech	 premaxila,	 maxila,	 vomer,	 dermopalatinum,	 ectopterygoid,	 dentale	 a	

coronoid.	 Kráľovič	 popsal	 první	 zuby	 dříve,	 již	 ve	 stádiu	 32	 (Kralovic,	 2009).		

Přirůstání	zubů	však	nebylo		ani	v	jedné	z	předchozích	prací	zkoumáno	detailně	

a	tak	byly	známy	pouze	informace	o	tom,	ke	které	kosti	se	nový	zub	připojuje.	

Nebyla	však	známa	přesná	lokace	jednotlivých	zubů	ani	pořadí	jejich	přirůstání.	

Za	použití	 techniky	 in	 situ	hybridizace,	která	odhaluje	genovou	expresi	 in	 situ,	

byly	v	této	práci	objeveny	první	pupeny	zubů	již	ve	stádiu	30,	u	přibližně	tři	dny	

starých	 larev.	 Na	 základě	 pokročilosti	 vývoje	 čtyř	 přítomných	 zubů	 bylo	 také	

zjištěno,	že	nejdříve	vznikají	zuby	na	dentale	a	to	v	úrovni	cementového	orgánu,	

Další	zuby	vznikají	vzápětí	na	maxile	 laterálně	od	prvních.	První	čtveřice	zubů	

tedy	vzniká	v	blízkosti	koutku	embryonálních	úst,	což	naznačuje,	že	toto	místo	

může	být	jakýmsi	odontogením	polem,	indukující	vývoj	zubů	(viz	kapitola	4.3).	

Další	 přirůstání	 zubů	 převážně	 kopíruje	 růst	 obou	 čelistí,	 které	 se	 prodlužují	

především	 v	 anteriorním	 směru	 (obr.	 6).	 Růst	 orálních	 zubů	 je	 tedy	

pravděpodobně	svázán	s	růstem	čelistí.	

Dle	 Wacker	 et	 al.	 (2001)	 se	 zuby	 v	branchiální	 oblasti	 objevují	 v	

přibližném	 stáří	 larvy	 10	 až	 15	 dní	 ,	 což	 odpovídá	 délce	 10	 až	 17,4	 mm.	 V	
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žaberním	koši	 se	první	 zuby	objevují	 na	 ceratobranchiale	 I	 a	 II	 (Wacker	et	al.	

2001,	 Kralovic	 2009).	 V	těchto	 pracech	 opět	 ale	 není	 zmíněna	 bližší	 časová	

informace	 ani	 přesná	poloha	 prvních	 zubů.	Masivní	 analýza	mineralizovaných	

tkání	odhalila,	 že	první	zuby	vznikají	na	 těchto	dvou	elementech	ale	bez	 jasné	

preference.	Některé	 larvy	měly	první	 zuby	pouze	na	prvním	 ceratobranchiale,	

některé	 na	 pouze	 na	 druhém	 a	 některé	 na	 obou	 současně.	 Tuto	 komplexní	

dynamiku	 přirůstání	 zubů	 dentice	 je	 třeba	 porovnat	 s	dosud	 zkoumanými	

modely	u	jiných	vertebrálních	skupin.	Většina	studií	zabývající	se	vývojem	zubů	

si	 zvolila	 hlodavčí,	 potažmo	 savčí	 model	 zájmu.	 Savčí	 dentice	 je	 však	 vysoce	

odvozená	 a	 specializovaná,	 není	 tedy	 možné	 na	 základě	 jejího	 uspořádání	

vyvozovat	 evoluční	 domněnky	 ohledně	 původního	 průběhu	 odontogeneze	 či	

uspořádání	 zubů	 našeho	 obratlovčího	 předka.	 Oproti	 tomu	 rybí	 obratlovci	 se	

zdají	 být	 ideální	 skupinou	 pro	 výzkum	 evoluce	 obratlovců.	 Nicméně,	 u	

nejstudovanější	 z	nich,	 zebřičky	 pruhované	 (Danio	 rerio),	 se	 zuby	 vyskytují	

pouze	 na	 posledním	 žaberním	 oblouku	 a	 jejich	 vzhled	 je	 vysoce	 odvozený	

(Huysseune	 et	 al.,	 1998).	 Medaka	 japonská	 (Oryzias	 latipes)	 naproti	 zebřičce	

disponuje	taktéž	denticí	se	zuby	na	dvou	vzdálených	místech.	Dospělá	dentice	se	

skládá	 v	orální	 dutině	 z	horní	 a	 dolní	 zubní	 desky	 (v		horní	 a	 dolní	 čelisti)	

připojené	 ke	 kostem	 premaxila	 a	 dentale	 a	 ze	 zubů	 v	branchiální	 oblasti	

rozložených	 na	 Ceratobranchiale	 5	 a	 Pharyngobranchiale4.	 U	 medaky	 se	 na	

rozdíl	od	bichira	vyvíjejí	nejdříve	 zuby	na	branchiálních	elementech	a	až	poté	

zuby	orální	(Debiais‐Thibaud	et	al.,	2007).	V	orální	dutině	pak	nejdříve	vznikají	

zuby	v	mediální	oblasti	spodní	čelisti,	přirůstají	posteriorním	směrem	a	později	

se	 asociují	 dentale.	 Na	 horní	 čelisti	 vznikají	 zuby	 až	mnohem	 později,	 v	době,	

kdy	dentale	již	nese	velké	množství	zubů.	Toto	uspořádání	i	jeho	ustanovení	je	

tedy	také	velmi	odvozeným	stavem,	kdy	jediná	spojitost	s	odontogenezí	bichira	

je	 v	preferenci	 vývoje	 zubů	 spodní	 čelisti	 před	 horní.	 Zuby	 v	ústní	 dutině	 i	

faryngu	 lze	 ze	 zkoumaných	 taxonů	 nalézt	 také	 u	 pstruha	 duhového	

(Oncorhynchus	mykkis).	 Faryngeální	 zuby	 pstruha	 vznikají	 později	 než	 orální,	

kde	se	první	zuby	nejdříve	vyvíjejí	v	mediální	oblasti	horní	čelisti	a	až	poté	ve	

spodní	čelisti	na	 jazyku	(Berkovitz,	1977).	Dentice	Teleostei	 (kostnatí)	se	 tedy	

zdá	být	příliš	heterogenní	a	odvozená,	což	také	vylučuje	zástupce	této	skupiny	

jako	vhodné	adresáty	hledání	původního	uspořádání.	
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Zajímavou	 skupinou	 jsou	 jistě	 paryby,	 Chondrichthyes.	 U	 žraloka	máčky	

skvrnité	(Sciliorhinus	canicula)	sice	nenalézáme	žádné	zuby	v	žaberním	aparátu,	

ale	 můžeme	 srovnávat	 vývoj	 orálních	 zubů	 s	plakoidními	 šupinami	 (Debiais‐

Thibaud	 et	 al.,	 2011;	 Mellinger	 and	 Wrisez,	 1993).	 Jako	 první	 se,	 u	 2,5	 cm	

dlouhého	 embrya	 máčky,	 vyvíjejí	 plakoidní	 šupiny	 v	kaudální	 části	 ocasu	 a	

mineralizace	 postupuje	 posterioanteriorním	 směrem.	 Zatímco	 první	 šupiny	

bichira	mineralizují	až	u	12	až	13	mm	larev	a	 to	v	dorsolaterální	oblasti	hlavy	

(obr.	12F,	H),	kde	ovšem	vznikají	náhodně,	nikoliv	v	řadách	jako	u	máčky.	První	

zuby	zkoumané	máčky	mineralizují	u	3	cm	embrya	a	přirůstání	probíhá	naopak	

směrem	 anterioposteriorním	 (Debiais‐Thibaud	 et	 al.,	 2011).	 Ovšem	 dnešní	

rozložení	a	přirůstání	zubů	u	paryb	nezůstalo	nezměněno	(Maisey	et	al.,	2013),	

tudíž	i	s	evolučními	závěry	založenými	na	studiu	zdánlivě	primitivního	modelu	

je	třeba	být	opatrný.	U	cichlid	z	jezera	Malawi	byla	provedena	obdobná	analýza	

(Fraser	 et	 al.,	 2009),	 jejíž	 závěry	 vedly	 k	závěru,	 že	 tzv.	 „faryngeální	 dentice“	

vzniká	dříve	a	zuby	z	této	původní	dentice	se	později	rozšířili	do	orální	oblasti.	

Evoluční	 divergence	 zkoumaných	 cichlid	 ovšem	 proběhla	 teprve	 nedávno	 a	

původní	stav	předka	těchto	cichlid	neznáme.	Druhým	diskusním	bodem	zůstává,	

jestli	 můžeme	 mluvit	 o	 „orální	 a	 faryngeální	 dentici“	 a	 jejím	 dvojím	 nebo	

heterochronickém	 vzniku.	 Bichiři	 představují	 linii	 na	 bázi	 štěpení	

paprskoploutvých	 a	 svaloploutvých	 ryb.	 Nedávno	 byl	 jejich	 ancestrální	 stav	

bichira	 opět	 podpořen	 způsobem	 výměny	 zubů	 bichira,	 kdy	 u	 jedinců	 mezi	

délkou	5,6	až	16,6	mm	nebyla	nalezena	dentální	lamina,	nýbrž	byla	pozorována	

tvorba	 náhradního	 zubu	 přímo	 z	vnitřního	 zubního	 epitelu	 funkčního	 zubu	

(Vandenplas	 et	 al.,	 2014).	 Nadto,	 zuby	 v	bichiří	 orální	 i	 faryngeální	 oblasti	

vykazují	jistou	podobnost	ve	způsobu	přirůstání	v	řadách	(viz	kap.	4.2.1.1)	i	ve	

vývoji	jednotlivého	zubu.	Výskyt	zubů	v	celém	orofaryngeálním	protoru	je	tedy	

pravděpodobně	 původní	 stav,	 který	 byl	 u	 jednotlivých	 skupin	 redukován	 či	

specializován.	Není	tedy	na	místě	diskutovat,	jestli	zuby	vznikají	dříve	v	orální	či	

ve	faryngeální	oblasti,	protože	je	možné,	že	vznikly	v	celém	prostoru	současně.	

	

4.2.2 Způsob	přirůstání	

Dalším	zajímavým	jevem	je	postup	samotného	přirůstání.	V	orální	oblasti	

bichira	vždy	vznikne	zub,	asociovaný	s	danou	kostí,	na	daném	místě	a	od	tohoto	
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místa	začínají	vyrůstat	další	zuby	v	dané	zubní	řadě	(vnější	či	vnitřní)	nejčastěji	

anteriorním	 i	 posteriorním	 směrem.	 První	 zub	 tak	 zřejmě	 vyvolává	 růst	 zubů	

dalších	 v	jeho	 těsném	 sousedství	 a	 ty	 pak	 pravděpodobně	 podněcují	 růst	

následujících	 zubů.	 Naopak	 v	 mírně	 vzdálenějším	 okolí	 zubu	 nikdy	 nový	 zub	

nevzniká,	což	je	pravděpodobně	ustanoveno	tzv.	inhibiční	zónou.	Naproti	tomu	

ve	 faryngeální	 oblasti	 byl	 tento	 trend	 pozorován	 v	poněkud	 pozměněných	

podmínkách.	 Jednotlivé	 zuby	 vyrůstají	 spíše	 nahodile	 na	 anteriorní	 či	

posteriorní	 straně	 oblouku	 a	 jejich	 počet	 i	 umístění	 je	 různé.	 Nicméně,	 od	

prvního	 zubu	 v	dané	 oblasti	 na	 daném	 oblouku	 pak	 postupně	 přirůstají	 zuby	

další,	 uspořádány	 do	 řady,	 ze	 které	 později	 vznikne	 celá	 zubní	 destička	 (obr.	

9D).	 V	porovnání	 s	přesně	 daným	 schématem	 přirůstání	 zubů	 v	orální	 oblasti	

tak	 panuje	 ve	 faryngeální	 oblasti	 spíše	 jakási	 relaxovaná	 dynamika,	 která	

preferuje	 anterioposteriorní	 směr	 vývoje	 a	 přirůstání	 zubů	 na	 přední	 a	 zadní	

straně	 oblouku.	 Přesné	 zubní	 pozice	 v	daném	 čase	 sice	 u	 zubů	 ve	 faryngu	

stanoveny	nejsou,	 ale	 lze	pozorovat	 tvorbu	zubní	 řady.	Tímto	pozorováním	se	

jeví	 zuby	 v	orální	 a	 branchiální	 oblasti	 bichira	 velice	 podobné,	 což	 opět	

naznačuje	společný	původ.	Pozorování	v	této	práci	bylo	ovšem	založeno	pouze	

na	 časných	 fázích	 vývoje	 jedince.	 Detailní	 analýza	 dospělce	 může	 pohled	 na	

celou	situaci	změnit.	

	

4.2.3 Vývoj	zubu	a	chuťového	pohárku	

Vývoj	 orálních	 zubů	 bichira	 prochází	 sérií	 morfologicky	 rozlišitelných	

vývojových	stádií.	Tyto	stádia	se	podařilo	najít	i	ve	vývoji	faryngeálních	zubů,	i	

když	 jejich	morfologie	 není	 úplně	 totožná.	 Zub	 orální	 se	 vždy	 vyvíjí	 zanořený	

pod	 povrch	 a	 má	 jasně	 rozlišitelný	 vnitřní	 a	 vnější	 zubní	 epitel.	 Oproti	 tomu	

faryngeální	 zub	 se	 vyvíjí	 ve	 značně	 stísněných	 podmínkách	 a	 nemá	 jinou	

možnost	než	svůj	vývoj	přesunout	nad	povrch	okolní	tkáně.	Vývoj	faryngálního	

zubu	 navíc	 probíhá	 v	pozici	 horizontální	 k	podkladu,	 nepodobně	 k	orálním	

zubům.	Vnější	 zubní	epitel	 často	není	přítomný.	Nečekaný	rozměr	srovnání	 se	

naskytl	 s	odhalením	 přítomnosti	 chuťových	 pohárků,	 které	 se	 vyvíjejí	 spolu	 s	

faryngeálními	zuby	ve	 faryngu.	Podobnost	raného	vývoje	 těchto	struktur	 je	na	

snímcích	 ze	 SEM	 taková,	 že	 dříve	 byly	 všechny	 pupeny	 faryngu	 bichira	

považovány	za	rodící	se	zuby	(Wacker	et	al.,	2001).	Histologické	řezy	této	práce	
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však	toto	pozorování	vyvrátily.	Jistou	nejasnost	tvoří	obrázky	2G	a	K,	které	byly	

identifikovány	jako	příčné	řezy	faryngálním	zubem,	možná	se	ale	jedná	o	ranou	

fázi	 vývoje	 chuťového	 pohárku.	 Vzhledem	 ale	 k	jasně	 rozlišitelné	 kruhové	

struktuře	 okolo	 buněk	 uprostřed	 tohoto	 okruží,	 se	 spíše	 jedná	 o	 příčný	 řez	

zubem,	jaký	lze	pozorovat	také	na	horizontálních	řezech	čelisti	s	vyvíjejícími	se	

zuby.	 Lokalizace	 růstu	 chuťových	 pohárků	 je	 také	 odlišná	 od	 zubů	 faryngu.	

V	rané	fázi	vývoje	larvy	rostou	zuby	pouze	na	ceratobranchiale,	kdežto	chuťové	

pohárky	 rostou	 např.	 také	 na	 patře	 orofaryngeální	 dutiny	 a	 nejeví	 žádné	

známky	 uspořádání.	 Pupeny	 chuťových	 pohárků	 také	 nikdy	 neexprimují	 Dlx	

geny	 (jak	 bude	 diskutováno	 níže).	 I	 přesto,	 na	 některých	 hybridizovaných	

řezech	se	zuby	od	chuťových	pohárků	nepodařilo	rozlišit.	Původ	buněk	tvořící	

chuťové	 pohárky	 nebyl	 testován,	 není	 tedy	 vyloučen	 ani	 čistě	 entodermální	

původ	 těchto	 smyslových	 orgánů,	 podobně	 jako	 u	 axolotla	 (Barlow	 and	

Northcutt,	1995).	

Nejčasnější	růst	chuťových	pohárků	byl	objeven	až	u	aktivně	lovících	larev	

spolu	 s	vývojem	 faryngeálních	 zubů.	 Během	 vývoje	 orálních	 zubů	 chuťové	

pohárky	 pozorovány	 nebyly.	 Jak	 si	 povšiml	 už	 Hansen	 a	 kol.,	 u	 mnoha	 ryb,	

včetně	 zebřičky	 (Danio	 rerio),	 vznikají	 chuťové	 pohárky	 v	době	 začátku	

aktivního	 příjmu	 potravy,	 ale	 u	 jiných,	 například	 u	 pstruha	 duhového	

(Oncorhynchus	mykkis)	dochází	k	jejich	vývoji	až	později	 (Hansen	et	al.,	2002).	

To	ale	současně	nevylučuje,	že	zvíře	v	časné	larvální	fázi	nerozpoznává	potravu	

pomocí	jiných	receptorů.	U	bichira	tato	otázka	nebyla	testována.	

Počet	buněk	orálního	zubního	pupene	 je	 lehce	vyšší	než	u	 faryngeálního,	

s	čímž	může	souviset	také	mírně	odlišná	doba	vývoje	zubů.	Zatímco	orální	zub	

se	vyvíjí	přibližně	3	až	4	dny,	vývoj	faryngeální	trvá	asi	3	až	5	dní.		

U	 bichira	 byly	 popsány	 tři	 typy	 zubů	 v	obou	 denticích	 (Clemen	 et	 al.,	

1998).	V	rané	ontogenezi	rostou	zuby,	které	by	měly	patřit	do	typů	I	a	II,	ovšem	

mezi	eruptovanými	orálními	zuby	u	 testovaných	 larev	nebyl	pozorován	rozdíl.	

Faryngeální	 zuby	 mladých	 larev	 jsou	 oproti	 orálním	 spíše	 ploché	 než	 kulaté,	

mají	 širokou	 základnu	 a	 nikdy	 nejsou	 pevně	 uchycené	 k	podkladu.	 U	 starších	

larev	k	této	základně	přirůstají	další	zuby	a	poté	přirůstají	ke	kosti.	

Nedávno	 byl	 popsán	 průběh	 vývoje	 náhradních	 zubů	 u	 bichira	

(Vandenplas	 et	al.,	 2014),	 kde	 je	 diskutována	 nepřítomnost	 dentální	 laminy	 a	
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namísto	 ní	 vývoj	 náhradního	 zubu	 přímo	 ze	 zanořeného	 zubního	 epitelu.	

Popsaný	 způsob	 náhrady	 zubů	 odpovídá	 výsledkům	 pozorovaných	 během	

tohoto	diplomového	projektu.	

	

4.2.4 Expresní	patrnost	Dlx	genů	v	zubech	bichira	

U	 vývoje	 orálních	 zubů	 se	 analýza	 všech	 šesti	 Dlx	 genů	 zdařila	 a	 byla	

popsána	 v	tého	 práci.	 Expresní	 signál	 ve	 faryngeálních	 zubech	 však	 nalezen	

nebyl,	 resp.	 jeho	 analýza	 nepodala	 průkazné	 výsledky	 především	 proto,	 že	 na	

hybridizovaných	 řezech	 je	 ještě	 obtížnější	 (oproti	 histologickým)	 rozlišit	mezi	

drobnými	 pupeny	 faryngu	 vyvíjející	 se	 zuby	 či	 chuťové	 pohárky.	 Proto	 není	

možná	komparace	orálních	a	faryngeálních	zubů	možná.	Nenalezení	expresního	

signálu	 v	 pupenech	na	 branchiálních	 obloucích	 tedy	může	 znamenat,	 že	 vývoj	

faryngeálních	zubů	probíhá	bez	Dlx	genů	nebo	v	době	zkoumání	se	u	larev	ještě	

faryngeální	 zuby	 nevyvíjeli	 a	 všechny	 pozorované	 pupeny	 byly	 vyvíjejícími	 se	

chuťovými	pohárky.	

	 	

	

	

	

	
Tabulka	3	Srovnání	Dlx	genů	u	vybranýcho	obratlovčích	zástupců.	Lokalizace	

signálu	jednotlivých	Dlx	genů	(Dlx1‐6)	ve	4	stádií	vývoje	zubu	(EM,	LM,	ED,	LD;	viz	

kap.	 1.1).	 Srovnány	 je	 situace	 u	máčky	 skrvrnité	 (dogfish,	 Sciliorhinus	 canicula,	

Debiais‐Thibaud	et	al.	2011),	bichira	(Polypterus	senegalus),	zebřičky	(zebrafish,	

Danio	 rerio,	zjednodušeno	z	Borday‐Birraux	et	al.	2006),	medaky	 (zjednodušeno	

z	Debiais‐Thibaud	et	al.	2008)	a	myši	(mouse,	Mus	musculus,	Zhao	et	al.	2000).	(e)	

pozitivní	 signál	 v	zubním	 epitelu,	 (m)	 pozitvní	 expresní	 signál	 v	mesenchymu.	

Písmena,	 která	 jsou	 v	tabulce	 v	závorkách,	 znamenají	 expresi	 pouze	 jedné	 ze	

zkoumaných	struktur	(orální,	faryngeální	zuby	nebo	šupiny).	
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Druhá	 teorie	 je	 více	pravděpodobná	vzhledem	k	expresní	 charakteristice	

zubů	či	plakoidních	šupin	u	vybraných	zástupců	obratlovců.	Přehled	vybraných	

čelistnatců,	 na	 nichž	 byl	 zkoumán	 Dlx	 kód	 je	 uveden	 v	tabulce	 3.	 U	 všech	

zkoumaných	 zástupců	 byl	 nalezen	 téměř	 totožný	 signál	 v	orálních	 zubech,	

faryngeálních	 nebo	 v	plakoidních	 šupinách.	 Je	 tedy	 nepravděpodobné,	 že	 by	

zuby	 na	 branchiálních	 elementech	 bichira	 nesdílely	 společnou	 genovou	

regulační	síť	(Fraser	et	al.,	2010,	2009).	

	

4.3 Role	epiteliálních	formací	ve	vývoji	zubu	

Současně	s	vývojem	prvních	zubů	se	objevují	ve	 formujících	se	ústech	 tři	

struktury,	které	by	s	vývojem	zubů	mohly	souviset.	 Jsou	 to	cementové	orgány,	

tzv.	epiteliální	můstky	a	samotný	koutek	úst.	

Dle	 srovnání	 vzniku	 prvních	 zubů	 v	orální	 oblasti	 u	 jiných	 zástupců	

obratlovců	 (viz	 kap.	 4.2.1)	 lze	 pozorovat	 trend	 tvorby	 prvních	 orálních	 zubů	

v	mediální	 části	 obou	 čelistí.	 U	 bichira	 ovšem	 na	 horní	 čelisti	 dochází	 k	růstu	

zubů	nejdříve	v	laterální	oblasti	úst,	poblíž	zubních	koutků	a	až	později	se	vývoj	

rozšiřuje	do	mediální	oblasti.	To	naznačuje,	že	cementové	orgány	fyzicky	brání	

vývoji	zubů,	a	tak	posloupnost	prvních	pozorovaných	zubů	u	bichira	nemusí	být	

původním	 stavem.	 U	 axolotla	 mexického	 (Ambystoma	mexicanum)	 byl	 ovšem	

pozorovaný	 podobný	 trend	 (Soukup,	 2013),	 což	 naopak	 naznačuje	 velmi	

ancestrální	stav.	Další	analýza	je	v	tomto	případě	nutná.	

Oproti	 tomu	 epiteliální	 můstky	 či	 koutky	 úst	 byly	 označeny	 za	 možné	

iniciátory	vzniku	vývoje	zubů	(Kralovic,	2009;	Kralovic	et	al.,	2010).	U	bichira	se	

tyto	 struktury	 nachází	 ve	 značné	 blízkosti	 k	prvním	 vyvíjejícím	 se	 zubům.	

K	potvrzení	či	vyvrácení	této	teorie	by	byla	ovšem	nutná	analýza	na	molekulární	

úrovni,	která	v	této	práci	nebyla	zpracovaná.	

	

4.4 DLX	geny	ve	vztahu	k	DV	polaritě	faryngeálních	oblouků	

Druhým	cílem	této	diplomové	práce	bylo	studium	faryngeálních	oblouků	

v	 kontextu	 polarizovaného	 DV	 expresního	 signálu	 Dlx	 genů.	 Dlx	 geny	 jsou	 u	

amniont	exprimovány	v	tělních	přívěscích	nebo	výrůstcích	 z	těla,	 což	 zahrnuje	
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například	 končetiny,	 tykadla	 nebo	 také	 faryngeální	 oblouky	 (Panganiban	 and	

Rubenstein,	2002).	Dlx	geny	řídí	polarizaci	dané	struktury	tzv.	vnořenou	expresí	

(Qiu	 et	 al.,	 1997),	 což	 znamená,	 že	 exprese	 jednotlivých	 genů	 se	 v	některých	

oblastech	překrývá	a	geny	se	vzájemně	inhibují,	což	bylo	dokázáno	simultánním	

narušením	 exprese	Dlx5/6,	 která	 vedla	 k	duplikaci	 horní	 čelisti	 (Depew	 et	al.,	

2002).	Jejich	výzkum	je	tedy	často	spojován	s	evolučním	vznikem	čelistí,	jakožto	

derivátu	prvního	faryngeálního	oblouku	(Gillis	et	al.,	2013;	Robledo	et	al.,	2002).	

U	 bichira,	 podobně	 jako	 u	 ostatních	 čelistnatců	 (mimo	 paprskoploutvé	

ryby),	 bylo	 identifikováno	 šest	 Dlx	 genů	 (Dlx1‐6),	 jejichž	 exprese	 byla	

podrobena	 analýze	 také	 ve	 faryngeálních	 obloucích.	 O	 Dlx	 genech	 je	 obecně	

známo,	že	u	obratlovců	podporují	chondrogenezi	a	osteogenezi	(Verreijdt	et	al.,	

2006),	a	proto	jim	je	přičítána	značná	důležitost	v	evolučním	vzniku	morfologie	

skeletálních	 elementů	 (Jeong	 et	 al.,	 2008;	 MacDonald	 et	 al.,	 2010).	 Ovšem	 ze	

srovnání	expresní	patrnosti	Dlx	genů	u	zástupců	z	různých	linií	je	pozorovatelné	

opakující	 se	 základní	 schéma.	 Geny	Dlx1‐2	 jsou	 exprimovány	 v	celém	oblouku	

nebo	exprese	chybí	v	dorsální	oblasti,	geny	Dlx3‐4	mají	omezenou	expresi	pouze	

na	mediální	část	oblouku	a	konečně	Dlx5‐6	jsou	aktivní	převážně	ve	ventrálním	

až	mediálním	regionu	oblouku.	Touto	specifickou	polaritou	tak	kontrolují	vývoj	

daného	 regionu	 (Kuraku	 et	al.,	 2010;	 Takechi	et	al.,	 2013;	 Talbot	 et	al.,	 2010,	

2007).	 I	 bichiří	Dlx	 geny	mají	 podobný	 kód	 ve	 faryngeálních	 obloucích,	 jak	 o	

generelní	 schéma.	Nabízí	 se	 tedy	otázka,	 že	Dlx	 geny	nejsou	 regulátory	vývoje	

nikoliv	tvaru	každého	jednotlivého	elementu,	ale	spíše	stojí	na	počátku	kaskády,	

která	 řídí	 pouze	polaritu	dané	okončetiny.	 Pro	nalezení	 genů	odpovědných	 za	

tvar	 bude	 zřejmě	 nutné	 hledat	 mezi	 geny	 níže	 postavenými	 v	této	 regulační	

kaskádě,	či	síti.	
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5 Závěr	

Tato	analýza	přinesla	zajímavé	poznatky	do	morfogeneze	zubů	orálních	 i	

faryngálních	a	diskutovala	nové	pojetí	evolučního	vývoje	dentice.	Byla	vybrána	

kritická	stádia	a	 ty	popsána	ve	vztahu	k	vývoji	zubů.	Sekvence	přirůstání	zubů	

byla	 pak	 detailně	 vizualizována	 i	 popsána	 a	 vyjevila	 tak	 další	 rozdíly	 oproti	

předchozím	 studiím.	 Heterochronie	 a	 heterotopie	 vývoje	 zubů	 v	různých	

oblastech	 orofaryngeálního	 prostoru	 u	 bichira	 byla	 odhalena	 a	 komparována.	

Taktéž	 byla	 odhalena	 DV	 polarizace	 exprese	 Dlx	 genů	 a	 ta	 komparována	 se	

situací	u	jiných	obratlovců.	
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