
Metapterygiale as in Metapterygiale as in 
gnathostome vinnengnathostome vinnen

A. A. CladoselacheCladoselache
B. B. SqualusSqualus
C. C. AcipenserAcipenser
D. D. EusthenopteronEusthenopteron
E. E. NeoceratodusNeoceratodus



Identificatie van de metapterygiale as:Identificatie van de metapterygiale as:

prepre--

axiaalaxiaal

postpost--

axiaalaxiaal prepre--

axiaalaxiaal postpost--

axiaalaxiaal

vergelijking met vergelijking met 
EusthenopteronEusthenopteron



Identificatie van de metapterygiale as:Identificatie van de metapterygiale as:

prepre--

axiaalaxiaal postpost--

axiaalaxiaal

vergelijking met vergelijking met 
DipnoiDipnoi



preaxiaal postaxiaal
postaxiaalpreaxiaal

vingerboog : ulnaire zijdevingerboog : ulnaire zijde
bifurcatie van carpalebifurcatie van carpale
metacarpale + meer nr vorenmetacarpale + meer nr voren

gelegen segment (carpale) gelegen segment (carpale) 

DipnoiDipnoi TetrapodaTetrapoda

as : ulnaire zijdeas : ulnaire zijde
bifurcatie van segment bifurcatie van segment 
preaxiaal radiale + meer preaxiaal radiale + meer 

distaal gelegen segment  distaal gelegen segment  



Identificatie van de metapterygiale as Identificatie van de metapterygiale as 
bij tetrapodenbij tetrapoden



Identificatie van de metapterygiale asIdentificatie van de metapterygiale as

prepre--

axiaalaxiaal

postpost--

axiaalaxiaal

EusthenopteronEusthenopteron



Identificatie van de metapterygiale as:Identificatie van de metapterygiale as:
implicatiesimplicaties

vingerboog  vingerboog  
metacarpale / metatarsale metacarpale / metatarsale 
radius en intermedium radius en intermedium 
anteroantero--posterieure as posterieure as 

metapterygiale as metapterygiale as 
radialeradiale
preaxiale radialiapreaxiale radialia
proximoproximo--distale asdistale as

~
~
~
~

SarcopterygiiSarcopterygiiSarcopterygiiTetrapodaTetrapodaTetrapoda



Parige ledematen: oorsprong & evolutieParige ledematen: oorsprong & evolutie

evolutieve benadering: evolutieve benadering: 
model van Shubin & Alberchmodel van Shubin & Alberch

ontwikkelingsbiologische benaderingontwikkelingsbiologische benadering



Patroonvorming in de ledemaatPatroonvorming in de ledemaat

splanchnopleuraal blad splanchnopleuraal blad 
van de hypomere (= van de hypomere (= 
laterale plaat)laterale plaat)



Patroonvorming in de ledemaatPatroonvorming in de ledemaat

mesenchym uit ventraalmesenchym uit ventraal 
mesodermmesoderm
(= laterale plaat)(= laterale plaat)

inductie van AERinductie van AER

bepaling van V/Abepaling van V/A



Rol van AERRol van AER

zonder AER: geen zonder AER: geen 
ledemaatledemaat

extra AER: duplicatieextra AER: duplicatie

heterotope heterotope 
recombinantenrecombinanten



Rol van AERRol van AER



Rol van AERRol van AER

verwijdering van de verwijdering van de 
AER uit de AER uit de 
ledemaatknop ledemaatknop 
(vleugel) van een (vleugel) van een 
kippenembryo in kippenembryo in 
verschillende verschillende 
ontwikkelingsstadiaontwikkelingsstadia



AERAER

REM opname van REM opname van 
de voorste de voorste 
ledemaatknop van ledemaatknop van 
een kippenembryoeen kippenembryo



Patroonvorming in de ledemaatPatroonvorming in de ledemaat

PP-- D as:D as:
progressiezoneprogressiezone



Rol van progressiezoneRol van progressiezone

A: extra ulna en radius na A: extra ulna en radius na 
inplanting van een vroege inplanting van een vroege 
progressiezone in een late progressiezone in een late 
ledemaatknopledemaatknop

B: ontbreken van intermediaire B: ontbreken van intermediaire 
structuren na inplanting van structuren na inplanting van 
een late progressiezone in een een late progressiezone in een 
vroege ledemaatknopvroege ledemaatknop



Patroonvorming in de ledemaatPatroonvorming in de ledemaat

AA-- P as:P as:
ZPAZPA



Rol van ZPARol van ZPA

ectopische ZPA:ectopische ZPA:

spiegelbeeldspiegelbeeld--
duplicatieduplicatie



Rol van ZPARol van ZPA



Patroonvorming in de ledemaatPatroonvorming in de ledemaat

DD-- V as:V as:
epidermisepidermis



HoxHox--genen en ledemaatontwikkelinggenen en ledemaatontwikkeling

expressie vanexpressie van

Hoxa en Hoxd Hoxa en Hoxd 

genen genen 



HoxHox--genen en ledemaatontwikkelinggenen en ledemaatontwikkeling



Hypothese m.b.t. rol van hoxHypothese m.b.t. rol van hox-- genen in genen in 
specificatie van anatomische eenhedenspecificatie van anatomische eenheden



Rol van hoxRol van hox-- genen in ontwikkelinggenen in ontwikkeling

wildtype

dubbele 
mutant

synpolydactylie t.g.v. synpolydactylie t.g.v. 
homozygositeit op HOXDhomozygositeit op HOXD--13 13 
locuslocus

muis zonder functionele muis zonder functionele 
HoxaHoxa--1111 en en HoxdHoxd--1111 genen: genen: 
radius en ulna afwezigradius en ulna afwezig



Disruptie van HoxdDisruptie van Hoxd--13: Dollé et al. (1995)13: Dollé et al. (1995)

HoxdHoxd--1313--//-- mutanten mutanten 
in muis:in muis:

A,C,E: controleA,C,E: controle
B,D,F: mutantenB,D,F: mutanten

A,B,C,D: voorpootA,B,C,D: voorpoot
E,F: achterpootE,F: achterpoot



Rol van hoxRol van hox-- genen in evolutiegenen in evolutie

1° Hox1° Hox--genen definiëren positie en identiteitgenen definiëren positie en identiteit
evolutie door veranderingevolutie door verandering

in Hoxin Hox--codecode
in antwoord op Hoxin antwoord op Hox--codecode

patroonpatroon

22°° HoxHox--genen definigenen definiëëren afzonderlijke elementenren afzonderlijke elementen
evolutie door veranderingevolutie door verandering

in tijdstip van expressiein tijdstip van expressie
tijdstiptijdstip



Sordino et al. (1995): Sordino et al. (1995): HoxaHoxa--1111

aa--c:c: HoxaHoxa--1111 in in 
zebraviszebravis

d: d: vergelijking vergelijking 
muismuis--zebraviszebravis



Sordino et al. (1995): Sordino et al. (1995): HoxdHoxd--1111

a,c,e:  a,c,e:  HoxdHoxd--1111 in in 
muismuis

b,d,f:  b,d,f:  HoxdHoxd--1111 in in 
zebraviszebravis



Sordino et al. (1995): Sordino et al. (1995): HoxdHoxd--1111

metapterygiale as inmetapterygiale as in
Mus, Eusthenopteron, DanioMus, Eusthenopteron, Danio

ontwikkeling van endoskelet ontwikkeling van endoskelet 
versus dermaal skeletversus dermaal skelet



Moleculaire bevestiging van het Moleculaire bevestiging van het 
model Shubin model Shubin -- AlberchAlberch

tetrapode ledemaat; tetrapode ledemaat; 
metapterygiale as cf. metapterygiale as cf. 
voor Shubin & Alberchvoor Shubin & Alberch

tetrapode ledemaat;  tetrapode ledemaat;  
metapterygiale as cf. metapterygiale as cf. 
na Shubin & Alberchna Shubin & Alberch

c,d:c,d:

a: vin van vin van 
primitieve visprimitieve vis

a:

b:b:



Moleculaire bevestiging van het Moleculaire bevestiging van het 
model Shubin model Shubin -- AlberchAlberch

hypothetische hypothetische 
HoxdHoxd expressie expressie 
gebaseerd op gebaseerd op 
zebravis

e:e:

zebravis

HoxdHoxd expressie expressie 

f: in twee fasenf: in twee fasen

g: onafhankelijk g: onafhankelijk 
gereguleerd

f,g:f,g:

gereguleerd



Moleculaire controle van ledemaatinductie Moleculaire controle van ledemaatinductie 
en en --behoudbehoud



Inductie van ectopische ledematen:Inductie van ectopische ledematen:

Cohn et al. (1995)Cohn et al. (1995)

extra ledematen extra ledematen 
geproduceerd door geproduceerd door 

inplanting van FGFinplanting van FGF--2 2 
kralen in de flank van kralen in de flank van 

kippenembryo’skippenembryo’s



Inductie van ectopische ledematen:Inductie van ectopische ledematen:

A: expressie van A: expressie van 
FGF10 in FGF10 in 
kippenembryokippenembryo

B: extra ledemaat B: extra ledemaat 
geproduceerd door geproduceerd door 
inplanting (in de inplanting (in de 
flank) van cellen die flank) van cellen die 
FGFFGF--10 secreteren10 secreteren



Inductie van ectopische ledematen:Inductie van ectopische ledematen:

A: inplanting van FGF A: inplanting van FGF 
kraal t.h.v. somiet 21kraal t.h.v. somiet 21

ectopische vleugelectopische vleugel

B: indien ectopische B: indien ectopische 
Tbx4 expressie Tbx4 expressie 

ectopische poot i.p.v. ectopische poot i.p.v. 
vleugelvleugel



Vorming van Vorming van 
vingers vingers 



Vorming van vingers Vorming van vingers 

LinksLinks: : 
onbehandeldonbehandeld

RechtsRechts: : 

BMPBMP--receptor receptor 
geblokkeerdgeblokkeerd

⇓⇓

geen geen 
interdigitale interdigitale 
apoptose

‘natuurlijke’ ‘natuurlijke’ 
inhibitie door inhibitie door 
nogginnoggin

apoptose
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