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Abstract

Lens development and differentiation are strictly regulated processes. Various 

disturbances of these processes can lead to vision-limiting pathologies. The vertebrate lens is 

composed of epithelial cells and terminally differentiated fiber cells. Differentiation of fiber 

cells is connected with expression of fiber cell specific proteins (such as crystallins), cell cycle 

exit, and finally with the degradation of cell nucleus and organelles.

Wnt/β-catenin signaling plays important roles during early eye development as well as 

later during the lens differentiation. To investigate the consequences of constitutive activation of 

Wnt/β-catenin signaling in lens fiber cells transgenic mouse strain, called CLEF, was created. 

Constitutive activation of  Wnt/β-catenin signaling in fiber cells of CLEF mouse is achieved by 

transgenic protein CLEF that contains C-terminal activation domain of β-catenin fused to the 

amino terminus of  full-length protein Lef1. The expression of CLEF transgene is under the 

control of αA-crystallin promoter. As a result of constitutive activation of Wnt/β-catenin 

signaling in fiber cells, adult CLEF mice develop cataracts and microphthalmia, and the 

morphology of adult mutant lenses is disrupted. Transgenic CLEF mRNA is expressed starting 

from E13.5 and by E16.5 transgenic CLEF protein is detected. To provide an uderstanding of 

molecular changes, microarray analysis of postnatal day two CLEF and wt lenses was 

performed. Microarray and qRT-PCR analyses revealed upregulated expression of gene 

encoding connexin Gjb5. However, based on luciferase reporter assay, putative regulatory

region of Gjb5 is not directly regulated by Wnt/β-catenin signaling. The amount of major fiber 

cell proteins γ-crystallins is reduced in adult cataractous CLEF lenses. mRNA expression of 

some γ-crystallins seems to be downregulated as well. CLEF lenses are characterized by 

abnormal expression of transcription factors cMaf, Sox1 and Pax6  in the central part of the lens 

at E16.5. Cell cycle regulators  Cyclin D1, Cyclin D2 and cyclin-dependent kinase inhibitor

p27KIP1 are also abnormally expressed in the central part of CLEF lens at E16.5. These data 

indicate that the constitutive activation of Wnt/β-catenin signaling in fiber cells results in 

abnormal and delayed differentiation of fiber cells that spread from transitional zone to the 

central part of the lens.

Key words: lens, fiber cells differentiation, Wnt/β-catenin signaling pathway activation, 

cataract



Abstrakt

Vývoj a diferenciace oční čočky jsou striktně regulované procesy. Narušení těchto 

vývojových procesů může vést k patologiím, které omezí kvalitu zraku. Oční čočka obratlovců 

je tvořena epiteliálními a terminálně diferencovanými fibrilárními buňkami. Diferenciace 

fibrilárních buněk je spojena s expresí specifických proteinů (např. krystalinů), s opuštěním 

buněčného cyklu a s degradací jádra a organel.

Wnt/β-katenin signální dráha hraje důležitou roli během časného vývoje oka stejně jako 

později během diferenciace oční čočky. Abychom zjistili důsledky aktivace Wnt/β-katenin 

signální dráhy ve fibrilárních buňkách čočky, byla vytvořena transgenní myš nazvaná CLEF.

Konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách CLEF myši je 

zajištěna expresí transgenního proteinu CLEF, který obsahuje C-koncovou aktivační doménu β-

kateninu fúzovanou s N-koncem plnodélkového proteinu Lef1. Exprese CLEF transgenu je 

řízena αA-krystalinovým promotorem. V důsledku konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin 

signální dráhy mají dospělé CLEF myši kataraktu a menší oči. Morfologie očních CLEF čoček 

je narušena. Expresi transgenní CLEF mRNA detekujeme od stádia E13.5 a následně 

v mutantních čočkách detekujeme i CLEF protein (ve stádiu E16.5). Abychom lépe porozuměli 

molekulárním změnám, provedli jsme microarray analýzu CLEF a wt  očních čoček dva dny 

starých myší. Microarray analýza a následně qRT-PCR odhalily v CLEF čočkách zvýšenou 

expresi genu kódující konexin Gjb5. Luciferázová reportérová esej nepotvrdila, že 

pravděpodobná regulační oblast Gjb5 je přímo regulována Wnt/β-katenin signální dráhou. 

V očních čočkách dospělých CLEF myší, které mají zřetelnou kataraktu, je snížena hladina γ-

krystalinů, majoritních proteinů fibrilárních buněk. Navíc exprese mRNA některých γ-

krystalinů je v dospělých CLEF čočkách také snížena. CLEF čočky jsou charakterizovány 

odlišnou expresí transkripčních faktorů cMaf, Sox1 a Pax6 v centrální oblasti čočky ve stádiu 

E16.5. V centrální oblasti CLEF čoček stádia E16.5 detekujeme také abnormální expresi 

regulátorů buněčného cyklu cyklinu D1, cyklinu D2 a inhibitoru cyklin dependentních kináz 

p27KIP1. Tyto výsledky naznačují, že konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve 

fibrilárních buňkách vyústí v abnormální a zpožděnou diferenciaci fibrilárních buněk, která 

probíhá nejenom v přechodové oblasti čočky, ale i v její centrální části.

Klíčová slova: oční čočka, diferenciace fibrilárních buněk, aktivace Wnt/β-katenin signalní 

dráhy, katarakta
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Seznam použitých zkratek

AK aminokyselina

APS persíran amonný

BSA bovinní sérum albumin

βME 2-merkaptoethanol

cDNA copy DNA

CLEF transgenní konstrukt obsahující C-terminální aktivační doménu lidského 

β-kateninu připojenou k N-konci myšího Lef1 proteinu, označení myší

nesoucích tento transgenní konstrukt, protein, mRNA

dH2O destilovaná voda

ddH2O re-destilovaná voda 

DNA deoxyribonukleová kyselina

dNTPs deoxynukleotid trifosfáty

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová [CH2N(CH2CO2H)2]2

EtOH ethanol

FCS fetal calf serum - fetální telecí sérum

H&E hematoxylin a eosin

HRP horseradish peroxidase - křenová peroxidáza

IHC imunohistochemie

mRNA messenger ribonukleová kyselina

ORF open reading frame - otevřený čtecí rámec

PBS phosphate buffer saline - fosfátový pufr

PBT fosfátový pufr s 0,1% Tween20

PCR polymerase chain reaction - polymerázová řetězová reakce

PFA paraformaldehyd

qRT-PCR quantitative real-time PCR – kvantitativní polymerázová řetězová 

reakce v reálném čase

RNA ribonukleová kyselina

rpm revolutions per minute - otáčky za minutu

RT reverzní transkripce, reverzní transkriptáza

SDS sodium dodecyl sulphate – lauryl sulfát sodný

SDS-PAGE SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

TBE tris-borate-EDTA

TEMED N,N,N‘,N‘-tetramethylethylendiamin

UTR untranslated region – nepřekládaná oblast



WB western blot

wt wild type - divoký typ
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1. Úvod a cíle práce

1.1 Úvod

Oko nám poskytuje jeden z nejdůležitějších smyslových vjemů. Detekuje světlo z okolí, 

které zaostří tak, aby se na sítnici vytvořil obraz, který je přetransformován na soubor 

elektrických signálů a ty jsou následně převedeny do mozku. K narušení těchto základní funkcí

často dochází v důsledku aberantního embryonálního vývoje oka. K detailnímu pochopení 

vývojových procesů, jejich regulace a také poruch vedoucích k různým patologiím oka složí

zvířecí modely. Vhodným modelem pro studium vývoje oka a oční čočky je myš. Důvodem je 

její velmi dobrá charakterizace z genetického pohledu. Navíc v případě patologií oční čočky 

často platí, že molekulární změny pozorované na myším modelu jsou srovnatelné s těmi u 

člověka. 

Hlavní funkcí oční čočky obratlovců je přenesení a zaostření světla na sítnici. K tomuto 

účelu musí mít vhodné refrakční vlastnosti, které záleží na vývoji a následném udržení si vysoce 

organizované buněčné architektury. Morfogeneze čočky během embryonálního vývoje je

precizně regulovaný proces, a proto jakékoliv odchylky mohou vést k patologiím, které omezí 

nebo dokonce znemožní normální průchod světla skrz čočku, a tak dojde k narušení vidění.

Wnt/β-katenin signální dráha má nezastupitelnou roli během embryogeneze. Kontroluje 

proliferaci a diferenciaci buněk, reguluje zásoby kmenových buněk a morfogenezi mnoha 

orgánů. Její nežádoucí aktivace je velmi často spojována s rakovinou. Ve spojení s okem a oční 

čočkou byl popsán zásadní význam Wnt/β-katenin signální dráhy během velmi časného vývoje

oka, kdy se podílí na specifikaci očního pole (Kreslova et al., 2007; Machon et al., 2010; Miller 

et al., 2006; Smith et al., 2005). V pozdějších stádiích embryonálního vývoje oční čočky

Wnt/β-katenin signalizace ovlivňuje správný vývoj epitelu čočky (Stump et al., 2003) a 

diferenciaci fibrilárních buněk čočky (Cain et al., 2008; Martinez et al., 2009).

V době, kdy práce na tomto projektu začala, chyběla v dostupné literatuře informace o 

tom, jaké důsledky má aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční 

čočky během pozdějších stádií morfogeneze čočky. 

1.2 Cíle práce

Tato diplomová práce se zabývá důsledkem tkáňově specifické aktivace Wnt/β-katenin 

signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky myši. Transgenní myš CLEF byla vytvořena 

RNDr. Zbyňkem Kozmikem, Csc. pro účely tohoto projektu, a proto nebyla doposud provedena 

žádná charakterizace očního fenotypu  CLEF myší.  Prvním cílem této práce bylo:
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 Provést morfologický popis fenotypu CLEF oční čočky u embryí i dospělých myší.

CLEF myš byla vytvořena s cílem aktivovat Wnt/β-katenin signální dráhu ve fibrilárních 

buňkách oční čočky a to pomocí αA-krystalinového promotoru, který je obvykle aktivní od 

embryonálního stádia E12.5 (Overbeek et al., 1985). Ne vždy ale po integraci transgenního 

konstruktu dojde k jeho expresi. Proto bylo třeba ověřit, zda k expresi dochází, kdy exprese 

CLEF mRNA v oční čočce začíná a zda jsme schopni v čočce detekovat i CLEF protein. Dalším 

cílem proto bylo:

 Určit začátek exprese CLEF mRNA a prokázat přítomnost transgenního proteinu 

CLEF v oční čočce.

Přestože oční fenotyp CLEF myší byl zřejmý, nebylo jasné, co přesně aktivace       

Wnt/β-katenin signální dráhy způsobila, a proto jsme se rozhodli porovnat expresi genů wt a 

CLEF očních čoček pomocí microarray analýzy. Dalším cílem bylo:

 Připravit RNA pro microarray analýzu, výsledky analýzy ověřit a případně se na 

některé zaměřit podrobněji s cílem identifikovat geny přímo regulované      

Wnt/β-katenin signální dráhou.

Velmi často jsou abnormální fenotypy oční čočky asociované se změnou množství nebo 

rozpustnosti majoritních proteinů čočky krystalinů, což samozřejmě mohlo platit i u CLEF 

myší, a proto dalším cílem bylo:

 Porovnat množství krystalinů v očních čočkách dospělých wt a CLEF myší.

Během vývoje oční čočky je důležité nejenom množství proteinů a transkripčních faktorů 

regulujících morfogenezi čočky, ale také oblast čočky, kde k expresi těchto faktorů dochází. 

Dalším cílem proto bylo:

 Provést imunofluorescenční charakterizaci očních čoček CLEF myší. 

Celkovým přínosem této práce má být popis fenotypu a případně vysvětlení důsledků 

aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky na základě získaných 

výsledků a informací dostupných v literatuře.
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2. Teoretický úvod

2.1 Embryonální vývoj oka a oční čočky myši

Oko obratlovců je komplexní smyslový orgán tvořený třemi základními tkáněmi –

rohovkou, oční čočkou a sítnicí. Během embryonálního vývoje oka dochází k vzájemnému 

působení jednotlivých tkání tak, že výsledkem je vznik funkčního zrakového orgánu. Oční 

čočka obratlovců zodpovídá za zaostření na blízko a na dálku. Velmi důležitá je ale i 

instruktivní role čočky v průběhu embryonálního vývoje ostatních struktur oka. Poruchy během 

embryonálního vývoje čočky často vedou ke vzniku závažných očních vad jako je například 

katarakta (šedý zákal) nebo glaukom (zelený zákal), (Gould et al., 2004; Graw, 2003; Graw, 

2010; Shields, 1987). Myš je velmi vhodným modelovým organizmem pro výzkum vývoje oka, 

nejenom kvůli podrobné genetické charakterizaci, ale především protože získané poznatky je 

velmi často možné aplikovat na člověka.

U myši jsou první známky vývoje oka pozorovatelné během 8. dne embryonálního vývoje 

(E8). V té době dochází k vymezení optické části mozku bilaterálně symetrickým vychlípením 

předního mozku a vznikem očních váčků (optic vesicles), (Obr. 1). Oblast povrchového 

hlavového ektodermu ležící nad optickými váčky se stává tlustší, a tak vznikne plakody čočky 

(lens placode). Vzájemný kontakt těchto dvou tkání (povrchového hlavového ektodermu a pod 

ním ležícího neurálního ektodermu) iniciuje vchlipování plakody čočky, kterým vznikne váček 

čočky (lens vesicle). Současně se vchlipuje i distální část optického váčku a formuje se oční 

pohárek (optic cup), (E10). Vnitřní vrstva optického pohárku (původní neuroektoderm) se dále 

vyvíjí v sítnici a vnější vrstva se přetváří na pigmentový epitel sítnice (retinal pigment 

epithelium, RPE).  Přestavbou povrchového ektodermu nad vchlípeným váčkem čočky vznikne 

budoucí rohovkový epitel. Shrnuto v (Graw, 2010).
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Obr. 1: Základní schéma vývoje oka obratlovců od stádia pozdní gastruly do stádia optického 

pohárku. Prvním zásadním krokem ve vývoji oka je rozdělení jednoho centrálně lokalizovaného očního 

pole do dvou laterálně umístěných částí, které vytvoří optický váček a plakodu čočky (E9.5), (placode 

stage). Následuje invaginace plakody čočky (E10.5), (lens pit stage) a vytvoření váčku čočky. Patrná je 

už i budoucí rohovka (cornea) - (E11.5), (optic cup stage).  eye field – oční pole, optic vesicle - optický 

váček, lens placode  – plakoda oční čočky, retina – sítnice, retinal pigment epithelium - pigmentový 

epitel sítnice, lens vesicle – váček čočky, prospective iris – budoucí duhovka, prospective ciliary body –

budoucí řásnaté tělísko, prospective optic nerve – budoucí optický nerv. Převzato z (Graw, 2003).

2.1.1 Morfogeneze oční čočky 

Oční čočka je odvozena od povrchového hlavového ektodermu. Za první známku vývoje 

oční čočky je považováno vytvoření plakody čočky (E9), (u člověka 28. den gestace), zesílené 

oblasti povrchového hlavového ektodermu (Obr. 2B). Preplakodální oblast povrchového 

ektodermu je indukována pod ním ležícími optickými váčky (optic vesicles), které se dostanou 

do těsného kontaktu s povrchovým ektodermem (E8.5), (Obr. 2A). Nejprve dojde k zesílení 

povrchového ektodermu (E9) a následně k jeho invaginaci (E10), (Obr. 2C). Tak vznikne jamka 

čočky (lens pit) a pohárek čočky (lens cup). Jeho uzavřením a oddělením se od povrchového 



15

ektodermu se později vytvoří váček čočky (lens vesicle), (E11.5), (Obr. 2D). Vývojový 

mezikrok je vytvoření stonku čočky (lens stalk), který několik hodin (u myši) přidržuje zavřený 

váček čočky a povrchový ektoderm u sebe. Vnitřní dutina čočkového váčku se postupně začne 

plnit primárními fibrilárními buňkami oční čočky, které se prodlužují ze zadní části čočkového 

váčku (Obr. 2E). Primární fibrilární buňky vyplní lumen váčku čočky do 13. dne embryonálního 

vývoje (E13), (Obr. 2F). Oční čočka obratlovců je tvořena pouze dvěma typy buněk –

fibrilárními a epiteliálními buňkami. Epiteliální buňky vytvoří jednovrstevný epitel na 

anteriorním povrchu čočky. Zbývající masu oční čočky vyplňují fibrilární buňky, které můžeme 

rozdělit na primární a sekundární. Mitoticky aktivní epiteliální buňky se přesouvají z centrální 

oblasti epitelu čočky do ekvatoriální roviny, kde se v tzv. přechodové oblasti  prodlužují a 

diferencují v sekundární fibrilární buňky oční čočky. Primární fibrilární buňky vytvoří jádro 

čočky, (Obr. 2G). Sekundární fibrilární buňky vznikají po celý život a postupně se přikládají na 

předcházející fibrilární buňky. Tak zůstávají po zbytek života, neobměňují se. Shrnuto v (Graw, 

2003; Graw, 2010).

Obr. 2: Morfologická stádia vývoje oční čočky myši během embryonálního vývoje (A) - (F) a 

v postnatálních stádiích (G). (A) Presumptive lens ectoderm (PLE) - budoucí ektoderm oční čočky, 

Optic vesicle (OV) - optický váček. (B) Lens placode – plakoda oční čočky (C) Optic cup – optický 
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pohárek. (D) Lens vesicle - váček oční čočky (E) Cornea – rohovka (F) Primary fibers – primární 

fibrilární buňky, neural retina – neurální sítnice, lens epithelium – epiteliální buňky oční čočky (G) Lens 

nucleus - jádro čočky, germinative zone – oblast proliferace epitelilálních buněk, transitional zone –

přechodová oblast, equator – ekvatoriální oblast, 2° fiber differentiation – diferenciace sekundárních 

fibrilárních buněk. Převzato z (Lovicu and McAvoy, 2005; Robinson, 2008).

2.1.1.1 Diferenciace fibrilárních buněk

V oční čočce dochází ke dvěma dočasně odlišným způsobům diferenciace fibrilárních 

buněk. Nejdříve probíhá diferenciace primárních fibrilárních buněk, ke které dochází krátce po 

invaginaci plakody čočky a vytvoření váčku čočky. V této době buňky v posteriorní oblasti, 

které jsou nejblíže středu sítnice, opustí buněčný cyklus a zahájí diferenciaci fibrilárních buněk, 

kterou značí exprese genů pro α-, β- a γ-krystaliny. Druhý typ diferenciace fibrilárních buněk 

přímo následuje. Epiteliální buňky migrují z anteriorní oblasti oční čočky do ekvatoriální 

oblasti, kde opustí buněčný cyklus a dále migrují do centrální oblasti čočky. Právě 

v ekvatoriální oblasti čočky dochází ke konvergenci signálů a vytvoření tzv. přechodové oblasti, 

které se stane organizačním centrem diferenciace sekundárních fibrilárních buněk (Rowan et al., 

2008).  

Pro oba typy diferenciace fibrilárních buněk je společná skupina transkripčních faktorů, 

které terminální diferenciaci fibrilárních buněk regulují. Mezi transkripční faktory, které přímo 

regulují expresi krystalinů, majoritních a specifických proteinů fibrilárních buněk oční čočky, a 

diferenciaci fibrilárních buněk patří Pax6, Prox1, cMaf a Sox1. Pokud tyto transkripční faktory 

chybí, nedojde ke správné diferenciaci fibrilárních buněk (Ashery-Padan et al., 2000; Grindley 

et al., 1995; Kawauchi et al., 1999; Nishiguchi et al., 1998; Wigle et al., 1999). Ty samé 

transkripční faktory, především Prox1, zahajují expresi inhibitorů buněčného cyklu p27KIP1 a 

p57KIP2, které zajistí opuštění buněčného cyklu během diferenciace fibrilárních buněk (Zhang et 

al., 1998). Regulace diferenciaci fibrilárních buněk se kromě transkripčních faktorů účastní i 

růstové faktory a signálních dráhy jako FGF, Wnt/β-katenin a BMP (Lovicu and McAvoy, 

2005). 

Posledním a velmi zásadním krokem terminální diferenciace fibrilárních buněk je 

degradace buněčného jádra a cytoplasmatických organel (mitochondrií, endoplasmatického 

retikula a Golgiho aparátu). Předpokládá se, že odstranění struktur, na kterých by mohlo 

docházet k lomu procházejícího světla, zajistí transparentnost oční čočky (Bassnett, 2002). 

Během toho procesu zajišťuje degradaci jaderné DNA ve fibrilárních buňkách DNase II-like 

acid DNase (DLAD). Myši deficientní v genu pro DLAD nejsou schopné degradovat DNA 

během diferenciace fibrilárních buněk a následně se u nich vytvoří katarakta (Nishimoto et al., 
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2003). DLAD  je specificky přítomna pouze v oční čočce. Její exprese je vysoce indukována 

během diferenciace fibrilárních buněk oční čočky a na degradaci organel spolupracuje 

s lysozomálním systémem (Nakahara et al., 2007). U myši začíná proces degradace buněčných 

jader ve stádiu E17, kdy současně proběhne denukleace v primárních fibrilárních buňkách. 

Následně probíhá postupně denukleace, buňka po buňce, v jednotlivých sekundárních 

fibrilárních buňkách (Vrensen et al., 1991). Proces degradace buněčného jádra a organel a 

vytvoření tzv. „oblasti bez organel“ v centrální oblasti čočky je dokončen do 2 týdnů po 

narození (Obr. 3), kdy se malé myši otevřou oční víčka. Po zbytek života metabolickou aktivitu 

a syntézu proteinů zajišťují epiteliální a diferencující fibrilární buňky oční čočky (Bassnett, 

2002). 

Obr. 3: Degradace organel v oční čočce myši, 2. den postnatálního vývoje. (A) Řez oční čočkou 

obarvený propidium jodidem (červeně), které značí buněčná jádra, a protilátkou proti disulfid izomeráze 

(zeleně) – značí endoplasmatické retikulum. V centrální oblasti (organelle free zone, OFZ – oblast bez 

organel) se nevyskytují žádné organely. (B) Vyznačená oblast ve větším zvětšení. Šipka ukazuje na 

hranici OFZ, kde zároveň mizí buněčná jádra i endoplasmatické retikulum. Měřítko A=100 µm, B=50 

µm. Ep – epitel oční čočky. Převzato z (Bassnett, 2002).

2.2 Katarakty

Důsledkem neúspěšné degradace buněčných jader a organel během diferenciace 

fibrilárních buněk je abnormální přítomnost buněčných jader a organel v centrální oblasti oční 

čočky, což je velmi častou charakteristikou mnoha typů katarakt. Shrnuto v (Bassnett, 2009). 

Katarakta (šedý zákal) je definována jako jakékoliv zakalení oční čočky, které má 

negativní vliv na kvalitu vidění. Katarakty jsou velmi často spojeny s narušením architektury 

čočky, především uspořádání fibrilárních buněk. Dále může v čočce docházet ke vzniku vakuol 

a proteinových agregátů. Mezi velmi časté příčiny vzniku šedých zákalů patří narušení vývoje 



18

oční čočky. Mnoho katarakt vzniká díky aberacím v proteinech čočky nebo v intracelulárním 

prostředí. To naruší schopnost proteinů správně mezi sebou interagovat, což má za následek 

agregaci nebo precipitaci proteinů čočky, která opět vyústí v nežádoucí rozptyl procházejícího 

světla (Graw, 1996). 

V současné době jsou katarakty nejčastější příčinou slepoty na světě. Genetickými 

studiemi bylo zjištěno, že katarakty jsou často způsobeny mutacemi v genech kódujících 

krystaliny a konexiny (Graw, 2003). Pro úspěšnou léčbu, která by vzniku katarakty zabránila, 

nebo ho alespoň zpomalila, je nejprve zapotřebí dokonale porozumět mechanismů, které ke 

vzniku katarakty vedou. 

2.3 Krystaliny, majoritní proteiny oční čočky

Majoritními strukturními proteiny oční čočky jsou krystaliny, které tvoří až 90% všech 

jejích rozpustných proteinů. Svůj název krystaliny nemají proto, že krystalizují, ale proto, že 

umožňují „krystalicky čirou čočku“. V oční čočce savců se vyskytují dva α-krystaliny (αA- a 

αB-krystalin), dvě skupiny β-krystalinů (βA- a βB- krystaliny) a několik γ-krystalinů (γA, γB, 

γC, γD, γE, γF). Oba α-krystaliny patří do rodiny malých proteinů tepelného šoku (small heat 

shock proteins) a kromě refraktivní funkce v oční čočce mají důležitou funkci i jako 

molekulární chaperony. Především α-krystaliny tak mohou zabránit nežádoucí precipitaci 

proteinů oční čočky tvorbou stabilního komplexu se špatně složenými nebo poškozenými 

proteiny (Brady et al., 1997; Piatigorsky, 1998). β- a γ-krystaliny tvoří skupinu proteinů, pro 

kterou je typická přítomnost strukturního motivu „řeckého klíče“ (Piatigorsky, 1998).

Strukturní funkce krystalinů v oční čočce spočívá v akumulaci ve vysokých 

koncentracích ve fibrilárních buňkách. Transparentnost oční čočky je zachována pomocí řady 

specifických interakcí mezi krystaliny (Piatigorsky and Wistow, 1989). Tyto interakce musí být 

velmi stabilní, protože fibrilární buňky během své terminální diferenciace degradují své jádro a 

organely (Bassnett, 2002), a tak nejsou schopné poškozené krystaliny nijak nahradit. V případě 

narušení rovnováhy v oční čočce velmi snadno dojde k agregaci nebo k proteolytickému štěpení 

krystalinů, což může často vyústit ve vznik katarakty. Zároveň také mutace v genech kódujících 

krystaliny způsobují vznik katarakty u lidí i u myší. Shrnuto v (Graw, 2003).

Krystaliny mají zásadní funkci v udržení transparentnosti oční čočky, ale rozhodně 

nejsou hlavními regulátory vývoje čočky. Přesto se jejich exprese používá jako molekulární 

marker diferenciace oční čočky. Pravdou je, že signální dráhy zajišťující správnou diferenciaci 

čočky, většinou nějakým způsobem regulují i expresi krystalinových genů. Precizní regulace 
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místa a času exprese krystalinů je proto zásadní nejen pro správný vývoj oční čočky ale i pro 

zachování její transparence. 

2.3.1 Exprese krystalinů v oční čočce

McAvoy jako první popsal expresi krystalinů na oční čočce potkana (Obr. 4). Během 

embryonálního vývoje je jako první detekována exprese α-krystalinů v některých buňkách 

jamky čočky (lens pit), ve stádiu E12, což odpovídá u myši přibližně stádiu E10.5. Do 14. dne 

embryonálního vývoje obsahují α-krystalin všechny buňky oční čočky. β- a γ- krystaliny jsou 

poprvé detekovány o něco později (E12.5), nejprve v buňkách v posteriorní oblasti časného 

váčku čočky (lens vesicle) – v budoucích primárních fibrilárních buňkách oční čočky. 

V pozdějších stádiích morfogeneze čočky jsou β- a γ-krystaliny specifické pouze pro budoucí 

fibrilární buňky a fibrilární buňky oční čočky (McAvoy, 1978). Díky své specifické expresi jsou 

β- a γ-krystaliny používány jako molekulární markery diferenciace fibrilárních buněk.
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Obr. 4: Exprese krystalinů v oční čočce potkana. Lokalizace α-krystalinu (a-d), β-krystalinu (e-h) a    

γ-krystalinu (i-l) pomocí imunofluorescence v oční čočce potkanů stádia E12 (a, e, i), E12.5 (b, f, j), E13 

(c, g, k) a E15 (d, h, l). Šipky ukazují na auto-fluoreskující buňky mimo oční čočku.  Převzato z 

(McAvoy, 1978).

McAvoy také jako první ukázal, že během diferenciace fibrilárních buněk nejprve dojde 

k expresi β-krystalinů a teprve potom γ-krystalinů a že exprese β- a γ- krystalinů v posteriorní 

oblasti váčku čočky je spojena s poklesem mitotické aktivity těchto buněk (McAvoy, 1978). 

Podobné poznatky byly potvrzeny i u myší oční čočky, kde je také nejprve detekována 

exprese α-krystalinů a to αB-krystalinu už v plakodě čočky (E9.5) a αA-krystalinu ve stádiu 

jamky oční čočky (E10.5). Exprese obou α-krystalinových genů je přítomna v epiteliálních i 

fibrilárních buňkách, ale exprese αA-krystalinu je mnohonásobně vyšší ve fibrilárních buňkách 

(Robinson and Overbeek, 1996). Později (E13.5) je detekována exprese β- a γ-krystalinů, 

nejprve v primárních fibrilárních buňkách a následně i v sekundárních fibrilárních buňkách

(Wistow and Piatigorsky, 1988).  
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2.3.2 Využítí αA-krystalinového  promotoru ke genetickým 

manipulacím

Myší gen pro αA-krystalin byl prvním naklonovaným a detailně analyzovaným 

krystalinovým genem (King and Piatigorsky, 1983). Výsledkem experimentálních analýz byl 

poznatek, že promotorová oblast (-364 až -87) αA-krystalinového genu nese dostatečnou 

informaci pro tkáňově specifickou expresi heterologního genu (Chepelinsky et al., 1985; King 

and Piatigorsky, 1983). Znalost regulační sekvence αA-krystalinového genu následně umožnila 

ektopickou expresi dalších genů v oční čočce, počínaje 12. dnem embryonálního vývoje 

(E12.5), (Overbeek et al., 1985). Později byl upravený promotor myšího αA-krystalinového 

genu (oblast -342/+49) použit například pro ektopickou expresi transkripčního faktoru Pax6 ve 

fibrilárních buňkách oční čočky (Duncan et al., 2004), expresi Pax6(5a), (Duncan et al., 2000b), 

expresi zkrácené formy transkripčního faktoru Pax6 (Duncan et al., 2000a) nebo pro vytvoření 

myši exprimující Cre rekombinázu  pouze ve fibrilárních buňkách oční čočky od stádia E12.5 

(zde jako promotor slouží oblast -282/+43 myšího αA-krystalinového genu), (Zhao et al., 

2004).

2.4 Konexiny, proteiny tvořící kanály propojující buňky oční 

čočky

Jak bylo výše zmíněno v souvislosti s krystaliny, pro zachování transparentnosti oční 

čočky je zásadní stabilní prostředí uvnitř čočky. Udržení homeostáze je zajištěno propojením 

všech buněk čočky (fibrilárních i epiteliálních) do funkčního syncitia pomocí kanálů 

(konexonů) tvořených proteiny konexiny. Shluk těchto kanálů se nazývý „gap junction“ a právě 

touto cestou může docházet mezi sousedními buňkami k výměně iontů, metabolitů a druhých 

poslů. Konexinové složení kanálů určuje selektivitu a procesivitu kanálů. V oční čočce tvoří 

konexony tři majoritní konexiny. Konexin Cx43/α1 (kódovaný genem Gja1) je specificky 

exprimován v epiteliálních buňkách oční čočky. Konexin Cx46/α3 (kódovaný genem Gja3) je 

převážně exprimován ve fibrilárních buňkách oční čočky. Konexin Cx50/α8  (kódovaný genem 

Gja8) je exprimován  v obou buněčných typech čočky (epiteliálních i fibrilárních buňkách) 

(Gong et al., 1997). Aberantní mezibuněčná komunikace pomocí „gap junctions“, které je 

způsobena například odlišným konexinovým složením nebo mutací v konexinech může vést ke 

vzniku katarakty u myší i člověka. Shrnuto v (Gong et al., 2007).
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2.5 Regulace časné morfogeneze oční čočky a diferenciace 

fibrilárních buněk oční čočky

Morfogeneze oční čočky je precizně regulovaný proces, kterého se účastní transkripční a 

růstové faktory. Většina transkripčních faktorů a signální drah účastnících se indukce a časného 

vývoje čočky má následně roli i v pozdějších stádiích vývoje, v regulaci diferenciace oční 

čočky. Následuje stručný popis významu jednotlivých transkripčních faktorů a signálních drah 

pro časný vývoj čočky a diferenciaci fibrilárních buněk oční čočky.

2.5.1 Pax6

Transkripční faktor Pax6 je považován za klíčový regulátor vývoje oka.  Mutace v genu 

Pax6 vedoucí ke ztrátě jeho funkce (loss of function mutace) vyústí v absenci oka u člověka, 

myši i mouchy octomilky. Navíc ektopická exprese Pax6 dokáže indukovat vznik ektopických 

očí u octomilky (Drosophila) a drápatky (Xenopus). Myši, které mají heterozygotní mutaci 

v genu Pax6, mají malé oči (fenotyp small eye - Sey), homozygotní mutace je krátce po narození 

letální. U lidí se heterozygotní mutace genu Pax6 projevuje jako aniridia. Shrnuto v (Lang, 

2004). 

Transkripční faktor Pax6 stojí v centru regulace indukce oční čočky. Během časného 

vývoje oční čočky je Pax6 exprimován ve dvou fázích, které R. A. Lang označil jako pre-

plakodální a plakodální (Grindley et al., 1995; Lang, 2004). Exprese Pax6 v povrchovém 

ektodermu začíná ještě před tvorbou plakody čočky (pre-plakodální fáze). Jeho exprese v této 

fázi vývoje oka je naprosto zásadní pro navození stavu kompetence, který zajistí správnou 

komunikaci mezi povrchovým ektodermem a optickým váčkem. Jakmile se optický váček 

dostane do kontaktu s povrchovým ektodermem, je exprese Pax6 omezena pouze do oblasti 

plakody čočky (plakodální fáze). U Pax6-/- embryí nedojde k vytvoření plakody čočky ani váčku 

čočky. Protože plakodální fáze exprese Pax6 je závislá na funkčním proteinu vzniklém v pre-

plakodální fázi, je možné říct, že Pax6 sám reguluje svou expresi (Grindley et al., 1995).

Později je aktivita Pax6 nutná pro iniciaci diferenciace fibrilárních buněk, protože 

kontroluje expresi dalších regulačních genů diferenciace fibrilárních buněk jako Prox1 a cMaf

(Ashery-Padan et al., 2000). Ve stádiu, kdy je vytvořený váček čočky (E11.5) zůstává exprese 

Pax6 zachována pouze v epiteliálních buňkách a jeho hladina klesá v posteriorních buňkách 

oční čočky, které se prodlužují a diferencují v primární fibrilární buňky. V pozdějších stádiích je 

exprese Pax6 zachována pouze v epiteliálních buňkách a v přechodové zóně v ekvatoriální 
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oblasti oční čočky. Analýza Pax6-/- čoček ukázala, že transkripční faktor Pax6 je nutný pro 

zahájení diferenciačního programu fibrilárních buněk a pro výstup z buněčného cyklu 

diferencujících fibrilárních buněk (Shaham et al., 2009). Naopak vysoká hladina Pax6 naruší 

diferenciaci a maturaci fibrilárních buněk. Ektopická exprese Pax6 ve fibrilárních buňkách, má 

za následek snížení množství transkripčního faktoru cMaf, který je nutný pro diferenciaci 

fibrilárních buněk (Duncan et al., 2004). 

2.5.2 Six3

V myši je transkripční faktor Six3 nejprve exprimovaný v plakodě čočky (E9.5) a později 

v epiteliálních buňkách oční čočky (Goudreau et al., 2002; Oliver et al., 1995). Exprese Six3 je 

redukována v očních čočkách myší Pax6+/- (Goudreau et al., 2002) a v Six3-/- embryích je 

snížena exprese Pax6 (Liu et al., 2006b). Bylo ukázáno, že transkripční faktor Six3 se váže do 

oblasti ektodermálního enhanceru (EE) genu Pax6 a v genu Pax6 byla nalezena vazebná míst a 

pro transkripční faktor Six3. Z této informace lze usuzovat, že Pax6 a Six3 se mohou aktivovat 

navzájem – exprese Six3 je závislá na množství Pax6 a Pax6 je aktivován transkripčním 

faktorem Six3 (Goudreau et al., 2002).

2.5.3 Mab21l1

Nízkou expresi Mab21l1 detekujeme už v budoucí čočce. K zásadnímu zvýšení exprese dochází 

ve stádiu E9.5, tedy v době indukce čočky (Yamada et al., 2003). U Mab21l1-/- myší nedojde

k vchlípení plakody čočky (v důsledku snížené proliferace), což následně vyústí v mikroftalmii. 

V plakodě čočky Mab21l-/- myší je snížená exprese genu Foxe3, ale exprese genů Pax6, Sox2

nebo Six3 není ovlivněna. V Pax6-/- myši nedojde ke zvýšení exprese Mab21l1 ve stádiu E9.5, 

z čehož lze usuzovat, že exprese Mab21l1 je závislá na transkripčním faktoru Pax6 (Yamada et 

al., 2003). 

2.5.4 Pitx3

V myších embryích je Pitx3 exprimován ve vyvíjející se čočce od 11. dne (E11), nejprve

ve váčku čočky a později v epitelu čočky na anteriorním povrchu a v ekvatoriální oblasti čočky. 

Myším, které mají mutace v genu Pitx3, chybí oční čočky a panenky. U těchto embryí přetrvává 

stonek čočky několik dní (místo několika hodin), nakonec dojde k degradaci váčku čočky a 

prostor oční koule je vyplněn sítnicí (Rieger et al., 2001; Semina et al., 2000). 



24

2.5.5 Sox1 a Sox2

Transkripční faktory Sox1 a Sox2 se postupně účastní indukce a diferenciace oční čočky.

Sox2 je exprimován ve všech senzorických plakodách a je přímo aktivovaný transkripčním 

faktorem Six3 (Nishiguchi et al., 1998), dále je regulovaný také růstovým faktorem Bmp4 

(Furuta and Hogan, 1998). V Pax6-/- embryích nedojde k expresi Sox2 (Furuta and Hogan, 

1998; Wawersik et al., 1999). Tkáňově specifická delece genu Pax6 v povrchovém ektodermu 

neovlivní indukci čočky (dojde ke zvýšení hladiny Sox2 v povrchovém ektodermu), ale další 

vývoj oční čočky je zastaven (Ashery-Padan et al., 2000). Po vytvoření váčku čočky (E11.5) je 

exprese Sox2 snížena a nahrazena expresí Sox1. Transkripční faktor Sox1 je zásadní pro 

diferenciaci oční čočky, protože přímo reguluje γ-krystalinové geny. Sox1-deficientní myši mají 

menší oči a katarakty. Fibrilární buňky mutantních čoček nejsou schopné správné elongace 

(Nishiguchi et al., 1998).  

2.5.6 Prox1

Prox1 je nejprve exprimován v plakodě čočky (E9.5), (Wigle et al., 1999), kde je jeho 

exprese závislá na transkripčním faktoru Pax6 (Ashery-Padan et al., 2000). Později najdeme 

expresi Prox1 v celém váčku čočky (E10). Od stádia embryonálního vývoje E12.5 přetrvává 

exprese Prox1 v epiteliálních buňkách a především je výrazně zvýšena v oblasti ekvatoriální 

roviny během diferenciace fibrilárních buněk (Wigle et al., 1999). 

Během vývoje oční čočky se mění buněčná lokalizace proteinu Prox1. V plakodě čočky 

(E9.5) je Prox1 cytoplasmatický, jaderný v posteriorní oblasti pohárku čočky (E10.5) a jaderný i 

cytoplasmatický v oblasti pohárku čočky, ze kterého vznikne epitel čočky. Později najdeme 

Prox1 v cytoplasmě epiteliálních buněk a v jádře v přechodové oblasti, kde dochází 

k diferenciaci fibrilárních buněk (Duncan et al., 2002).

Homozygotní inaktivace genu Prox1 vyústí v abnormální proliferaci buněk v posteriorní 

oblasti čočky (E12.5-E14.5). Tyto buňky se chovají stejně jako epiteliální buňky, exprimují E-

kadherin, který je běžně přítomý pouze v epiteliálních buňkách. Dále v Prox1-/- čočkách dojde

ke snížené expresi inhibitorů buněčného cyklu p27KIP1 a p57KIP2, které jsou nutné k tomu, aby 

diferencující fibrilární buňky opustily buněčný cyklus. Z těchto výsledků je zřejmé, že Prox1 

reguluje soubor změn genové exprese, které jsou typické pro diferenciaci fibrilárních buněk

(Wigle et al., 1999).
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2.5.7 Regulátory buněčného cyklu p27KIP1, p57KIP2 a cykliny D

Opuštění buněčného cyklu během diferenciace fibrilárních buněk závisí na 

hypofosforylaci retinoblastomového proteinu, která je zajištěna regulací inhibitorů cyklin-

dependentních kináz (CKI) p27KIP1 a p57KIP2 (Zhang et al., 1998). Exprese p57KIP2 i p27KIP1

dramaticky vzrůstá v ekvatoriální oblasti oční čočky, kde začíná diferenciace fibrilárních buněk. 

K tomuto zvýšení exprese nedojde, pokud v buňkách chybí transkripční faktor Prox1. Buňky 

oční čočky, kde CKI chybí, nemohou v přechodové oblasti opustit buněčný cyklus, a tak nejsou 

schopné terminální diferenciace a elongace. Navíc jsou tyto buňky velmi náchylné 

k apoptotické buněčné smrti (Zhang et al., 1998). Výstup z buněčného cyklu může zajistit i 

snížení exprese cyklinů. Cykliny D (D1, D2, D3) jsou exprimované v oční čočce během 

diferenciace fibrilárních buněk. mRNA cyklinů D1 a D2 je exprimovaná v anteriorních 

epiteliálních buňkách a v ekvatoriální oblasti čočky (E13.5). Později (E15.5) jsou v čočce 

exprimované mRNA všech tří cyklinů D (Zhang et al., 1998). Navíc cyklin D1 byl popsán jako 

cílový gen Wnt/β-katenin signální dráhy (Shtutman et al., 1999; Tetsu and McCormick, 1999). 

2.5.8 Foxe3

Aktivita transkripčního faktoru Foxe3 je specifická pro oční čočku. Jeho exprese je 

nejprve detekována v povrchovém ektodermu, ze kterého vznikne čočka (E8.75-E9), později 

během tvorby plakody čočky, její invaginace a během separace váčku čočky od povrchového 

ektodermu. Následně (E12.5) exprese Foxe3 zůstává aktivní pouze v anteriorní části váčku

čočky a po 13. dni embryonálního vývoje (E13.5) je exprese Foxe3 specifická pouze pro 

epiteliální buňky oční čočky, kde zůstává aktivní po zbytek embryogeneze i postnatálně (Blixt 

et al., 2000; Brownell et al., 2000). Transkripční faktor Foxe3 zajišťuje proliferaci epiteliálních 

buněk oční čočky. V ekvatoriální oblasti čočky se podílí na zachování epiteliálního fenotypu

buněk, a tak brání předčasné diferenciaci epiteliálních buněk v primární fibrilární buňky. 

Iniciace diferenciace sekundárních fibrilárních buněk koreluje se ztrátou exprese Foxe3

v ekvatoriální oblasti (Landgren et al., 2008). Exprese Foxe3 zmizí v povrchovém ektodermu 

Pax6-/-  myši, což naznačuje, že exprese Foxe3 je závislá a regulována transkripčním faktorem 

Pax6 (Brownell et al., 2000).

2.5.9 cMaf

Do rodiny transkripčních faktorů Maf patří proteiny MafA, MafB a cMaf. Esenciální pro 

vývoj oční čočky je pouze cMaf, jehož transkripty jsou v oční čočce nejvíce zastoupené (ve 
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srovnání s ostatními Maf transkripty), (Takeuchi et al., 2009). Expresi cMaf lze detekovat už 

v plakodě čočky. Během 12. dne embryonálního vývoje (E12.5) je cMaf exprimován převážně 

ve fibrilárních buňkách a velmi málo v epiteliálních buňkách, později (E18.5) je exprimován 

pouze ve fibrilárních buňkách a to v přechodové zóně, kde dochází k diferenciaci fibrilárních 

buněk (Kim et al., 1999; Ring et al., 2000; Takeuchi et al., 2009). cMaf deficientní myši mají 

malé oči nebo mikroftalmii a narušenou diferenciaci fibrilárních buněk v důsledku snížené 

hladiny krystalinů v oční čočce (Kawauchi et al., 1999; Kim et al., 1999). Zajímavé je, že 

exprese Prox1 a Sox1 zůstává normální v nepřítomnosti cMaf (Ring et al., 2000). 

Transkripční faktory Pax6, Sox1 a cMaf regulují expresi krystalinových genů v oční 

čočce během diferenciace fibrilárních buněk (Ashery-Padan et al., 2000; Duncan et al., 2004; 

Kawauchi et al., 1999; Nishiguchi et al., 1998; Shaham et al., 2009).

2.5.10 Fgf signalizace

Fgf  signalizace hraje důležitou roli už během vytváření plakody čočky, ale také později 

během diferenciace fibrilárních buněk. V oční čočce jsou exprimovány všechny čtyři geny pro 

Fgf receptory (Fgfr 1-4), (Garcia et al., 2005). Exprese dominantně negativního Fgfr1 v budoucí 

čočce vyústí v defekty během tvorby a vchlipování plakody čočky, navíc je snížená exprese 

markerů indukce čočky – transkripčních faktorů Pax6, Sox2 a Foxe3. Stále ale není jasné, které 

Fgf ligandy se indukce oční čočky účastní (Smith et al., 2010). U myší deficientních v genu 

kódujícím Bmp7 a zároveň exprimujících dominantně negativní Fgfr1 nedojde k oddělení váčku 

čočky od povrchového ektodermu a navíc exprese Pax6 je ještě nižší než u myši exprimující 

dominantně negativní Fgfr1 (Faber et al., 2001). Z těchto výsledků se dá usuzovat, že Bmp7 a 

signalizace přes Fgfr konvergují, aby společně zajistily úplnou expresi Pax6 v pre-plakodální 

fázi (Lang, 2004). 

Význam Fgf signalizace pro pozdější vývoj oční čočky potvrdila myš mutantní ve třech 

Fgf receptorech (Fgfr1,2,3), která trpěla vážnými defekty oční čočky - nedostatečnou elongací 

fibrilárních buněk, abnormální proliferací v budoucích fibrilárních buňkách, sníženou expresí 

inhibitorů buněčného cyklu, zvýšenou apoptózou a odlišnou nebo sníženou expresí Prox1, 

Pax6, cMaf a genů kódující α-, β- a γ-krystaliny  (Zhao et al., 2008). Jediná alela Fgfr2 nebo 

Fgfr3 je dostačující pro regulaci vývoje čočky (Zhao et al., 2008). Signalizace přes Fgfr2 je 

nutná proto, aby fibrilární buňky opustily buněčný cyklus během jejich terminální diferenciace 

(Garcia et al., 2005). Fgf signalizace je rozdílně aktivní podél anterior-posteriorní osy oční 

čočky tak, že její aktivita vzrůstá posteriorně od ekvatoriální roviny čočky (Lovicu and 

McAvoy, 2005; Schulz et al., 1993). Experimenty s in vitro explantáty epiteliálních buněk oční 
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čočky ukázaly, že nízké koncentrace Fgf2 indukují buněčnou proliferaci, střední stimulují 

migraci a vysoké koncentrace Fgf2 indukují diferenciaci epiteliálních buněk (McAvoy and 

Chamberlain, 1989). Společně tyto výsledky naznačují, že gradient Fgf a Fgf receptorů v oku 

hraje důležitou roli během diferenciace fibrilárních buněk a že tento gradient určuje polohu

přechodové zóny, kde k diferenciaci fibrilárních buněk dochází (McAvoy and Chamberlain, 

1989). 

2.5.11 BMP signalizace

Další skupinou důležitých faktorů podílejících se na vývoji oční čočky jsou BMP 

proteiny (Bmp4 a Bmp7), které patří do rodiny TGF-β  růstových faktorů. Bmp7 je exprimován 

v ektodermu budoucí čočky od nejranějších stádií až přibližně do 11. dne embryonálního vývoje 

(E11.5). Delece genu pro Bmp7 vyústí ve variabilně penetrující fenotyp od menších očí 

(mikroftalmie) až po zcela chybějící oči (anoftalmie), (Dudley et al., 1995). U některých myší se 

nevytvoří plakoda čočky a navíc zmizí exprese Pax6 z povrchového ektodermu v době, kdy by 

mělo dojít k vytvoření plakody čočky. V Pax6-/- je ale exprese Bmp7 zachována (Wawersik et 

al., 1999). To naznačuje, že Bmp7 reguluje expresi Pax6 během tvorby plakody čočky (Lang, 

2004). Bmp4 je silně exprimován v optickém váčku a slabě v povrchovém ektodermu, během 

tvorby plakody čočky je jeho exprese omezena pouze na optický váček. Bmp4 je nutný pro 

vytvoření plakody čočky, ale sám je nedostačující. Zajímavé je, že absence Bmp4 neovlivní 

expresi Pax6, ale zabrání normálnímu zvýšení exprese Sox2, ke kterému běžně dochází 

v budoucí čočce (Furuta and Hogan, 1998). Zdá se, že Bmp4 a Sox2 fungují paralelně během 

indukce čočky. Přestože se oblasti exprese Bmp7 a Bmp4 překrývají, tyto dva proteiny se 

nemohou navzájem zastoupit během časného vývoje oka (Lang, 2004). 

2.5.12 Notch signalizace

Aktivní Notch signalizace obvykle brání diferenciaci buněk a podporuje proliferaci. 

Během vývoje oční čočky jak ztráta, tak i zvýšená Notch signalizace vyústí ve vznik poškozené 

čočky, která v případě ztráty Notch signalizace dokonce postnatálně degeneruje. Ztráta Notch 

signalizace vede ke zvýšené diferenciaci primárních fibrilárních buněk a snížené proliferaci 

doprovázené redukovanou hladinou Pax6, cyklinu D1 a cyklinu D2. Konstitutivní Notch 

signalizace v čočce má za následek zvýšenou proliferaci epiteliálních buněk a zpožděnou 

diferenciaci fibrilárních buněk, která je způsobena abnormální expresí Pax6 a dalších genů, 

jejichž exprese je typická pro epiteliální buňky čočky. Ztráta i konstitutivní aktivace Notch 
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signalizace v čočce vyústí v poškození přechodové oblasti a navíc vůbec nedojde k diferenciaci 

sekundárních fibrilárních buněk (Rowan et al., 2008).

2.5.13 Wnt/β-katenin signální dráha a β-katenin ve vývoji oční čočky

Klíčovou molekulou kanonické Wnt/β-katenin signální dráhy je β-katenin, který po 

aktivaci této dráhy není degradován a vstupuje do jádra, kde spolu s Tcf/Lef transkripčními 

faktory aktivuje transkripci cílových genů Wnt/β-katenin signální dráhy. Navíc kromě této 

signálně transdukční funkce má β-katenin ještě cytoskeletální roli v mezibuněčných adhezivních 

spojeních. Shrnuto v (Clevers, 2006).

Nejprve je potřeba zmínit, že pro morfogenezi oční čočky je důležitá nejen signálně 

transdukční funkce β-kateninu (transkripční koaktivace během Wnt signalizace), ale zásadní je i 

jeho přítomnost v mezibuněčných adhezivních spojeních (Cain et al., 2008; Kreslova et al., 

2007; Martinez et al., 2009; Miller et al., 2006; Smith et al., 2005; Stump et al., 2003). 

V časných stádiích vývoje oční čočky je regulace Wnt/β signální dráhy zásadní pro 

rozčlenění povrchového hlavového ektodermu. Přesněji řečeno, je důležitá pro vymezení oblasti 

povrchového ektodermu, kde dojde ke vzniku oční čočky (Miller et al., 2006; Smith et al., 

2005). Potlačení Wnt/β-katenin signální dráhy v povrchovém ektodermu, v oblasti kde má 

čočka vzniknout, je jedním z předpokladů pro vývoj oční čočky. Inhibici Wnt/β-katenin signální 

dráhy v oblasti ektodermu pravděpodobně zajistí transkripční faktor Pax6, který přímo 

kontroluje expresi některých Wnt inhibitorů (Sfrp1, Sfrp2 a Dkk) v budoucí oční čočce (Machon 

et al., 2010). Pokud je Wnt/β-katenin signalizace aktivována ektopicky, vývoj oční čočky je 

inhibován (Machon et al., 2010; Miller et al., 2006; Smith et al., 2005). Naopak pokud     

Wnt/β-katenin signální dráha není aktivní v oblasti periokulárního ektodermu během tvorby oka 

(E9), dojde ke vzniku ektopických čoček (Obr. 5), (Kreslova et al., 2007; Smith et al., 2005). 

Absence β-kateninu v centrální oblasti ektodermu nezpůsobí zastavení vývoje čočky, ale 

morfogeneze čočky je narušena především kvůli absenci β-kateninu v mezibuněčných 

spojeních, vyvíjející se čočka se potrhá. Tyto výsledky potvrzují, že β-katenin ovlivňuje 

morfogenezi oční čočky jako součást adherentních spojení a zároveň potlačuje tvorbu dalších 

čoček v periokulárním ektodermu jako součást Wnt/β-katenin signalizace (Kreslova et al., 2007; 

Smith et al., 2005).
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Obr. 5: Inaktivace Wnt/β-katenin signální dráhy v povrchovém ektodermu má za následek vznik 

ektopických čoček (E12.5). Detekce α-krystalinu specifického pro čočky u wt embrya (vlevo) pouze 

v očích embrya. U embrya s inaktivovanou Wnt/β-katenin signalizací v periokulárním ektodermu 

(vpravo) jsou navíc patrné α-krystalin pozitivní ektopické čočky (Krešlová a Machoň, nepublikovaná 

data).

Další studie ukázaly zásadní význam Wnt/β-katenin signální dráhy pro vývoj epitelu oční 

čočky (Stump et al., 2003) a také pro diferenciaci fibrilárních buněk oční čočky (Cain et al., 

2008; Martinez et al., 2009). Receptory, koreceptory a další proteiny Wnt/β-katenin signální 

dráhy jsou exprimované v epiteliálních buňkách oční čočky a v přechodové oblasti, kde dochází 

k diferenciaci fibrilárních buněk. Ve fibrilárních buňkách není exprese Fz receptorů detekována 

(Chen et al., 2004b; Stump et al., 2003). Pomocí transgenních myší nesoucích reportér     

Wnt/β-katenin signalizace (TCF/Lef-LacZ) byla ukázána aktivita Wnt/β-katenin  signální dráhy 

v epiteliálních buňkách oční čočky až do stádia E14.5 (Obr. 6), (Liu et al., 2003; Liu et al., 

2006a).  

Obr. 6: Detekce aktivity β-galaktozidázy ve vyvíjejícím se oku TCF/Lef-LacZ reportérové myši.

Modré barvení značí aktivitu Wnt signalizace v epitelu oční čočky ve stádiu (c) E12.5 (d) E14.5. (e) Ve 

stádiu E15.5 není aktivita β-galaktozidázy v epitelu oční čočky detekována. Převzato z (Liu et al., 2006a).

V myši, kde byl mutován koreceptor Wnt/β-katenin signální dráhy Lrp6, došlo 

k aberantní diferenciaci fibrilárních buněk v anteriorní části čočky a nedošlo k vytvoření 
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normálního epitelu oční čočky (Stump et al., 2003). Fenotyp Lrp6-/- myši byl prvním důkazem, 

že se Wnt signalizace účastní i regulace diferenciace fibrilárních buněk. 

Tkáňově specifické delece β-kateninu v celé čočce nebo jen ve fibrilárních buňkách oční 

čočky ve stádiu E13.5, prokázaly význam β-kateninu pro zachování proliferačních schopností 

epiteliálních buněk oční čočky, ale také pro iniciaci diferenciace fibrilárních buněk a pro 

správnou polaritu fibrilárních buněk (Cain et al., 2008). Dále autoři ukázali, že β-katenin je 

postradatelný jakmile fibrilární buňky zahájí diferenciaci a elongaci. Zatímco proliferaci 

epiteliálních buněk a zahájení diferenciace fibrilárních buněk zajišťuje signálně transdukční 

aktivita β-kateninu, pro polaritu fibrilárních buněk je β-katenin důležitý jako součást 

mezibuněčných spojení (Cain et al., 2008). 

Poslední publikace zabývající se Wnt/β-katenin signalizací v oční čočce řeší podobnou 

otázku, jako jsme si položili my: „ Co způsobí aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy v oční 

čočce?“. Autoři k tomuto účelu využili k Cre/loxP systém. Pomocí myší Cre linie, která je 

aktivní v celé čočce – fibrilárních i epiteliálních buňkách (MLR10), nebo myší Cre linie aktivní 

pouze v diferencovaných fibrilárních buňkách (MLR39), (Zhao et al., 2004) kondicionálně 

mutovali geny pro adenomatous polyposis coli (Apc) a β-katenin (Catnb) od stádia E13.5. Myší 

gen Apc, jehož exon 14 je ohraničen LoxP místy (Apclox(580S)), (Shibata et al., 1997), kóduje po 

Cre rekombinaci zkrácený protein APC, který není schopen se účastnit fosforylace a následné 

ubiquitinace a degradace β-kateninu. Specifická Cre rekombinace u myší, které mají LoxP 

místy ohraničený třetí exon β-kateninu (Catnblox(Ex3)), (Harada et al., 1999), zajistí odstranění 

fosforylačních a ubiquitinačních míst β-kateninu, čímž dochází k jeho stabilizaci. Autoři tvrdí, 

že ektopická aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy v celé čočce (tedy v epiteliálních i 

fibrilárních buňkách zároveň) od stádia E13.5 vyústí v oční fenotyp. Přesněji řečeno, tato 

manipulace způsobí expanzi progenitorových buněk oční čočky, inhibici diferenciace 

fibrilárních buněk čočky a také dojde k částečnému setrvání buněk v mezenchymálním stavu 

(Martinez et al., 2009). 

2.6 Wnt/β-katenin signalizace

Kanonická Wnt/β-katenin signální dráha má zásadní význam pro regulaci embryonálního 

vývoje a později pro proliferaci a sebeobnovu kmenových buněk v řadě dospělých tkání. 

Nežádoucí aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy je velmi často spojena se vznikem rakoviny. 

Shrnuto v (Clevers, 2006). 

Existují i tzv. nekanonické Wnt signální dráhy, kam patří Wnt/Ca+ dráha a Wnt/PCP 

dráhy (planar cell polarity – polarita buněk v rovině). Aktivace Wnt/PCP signální dráhy obecně 
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zajišťuje aktivaci malých GTPáz Rho a Rac, což vyústí v přestavbu buněčného cytoskeletu 

vedoucí ke změně tvaru, polarity buněk. Aktivace Wnt/Ca+ signální dráhy vede k uvolnění 

intracelulárního vápníku. V některých případech bylo popsáno, že tyto nekanonické Wnt dráhy 

působí antagonisticky na Wnt/β-katenin (kanonickou) signální dráhu. Shrnuto v (Veeman et al., 

2003).

V této práci se dále budu zabývat pouze kanonickou Wnt/β-katenin signální dráhou.

2.6.1 Wnt proteiny

V myším genomu najdeme 19 Wnt genů kódující malé sekretované Wnt proteiny 

(http://www.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/mouse), které jsou charakterizovány 

vysokým počtem cysteinových zbytků. Wnt proteiny jsou velmi málo rozpustné a to především 

díky modifikaci – palmitoylaci cysteinů, která je esenciální pro jejich signální funkci. 

Enzymatické odstranění palmitátu, nebo přirozená mutace modifikovaných cysteinů vyústí ve 

ztrátu aktivity Wnt proteinů (Willert et al., 2003). 

2.6.2 Molekulární anatomie Wnt/β-katenin signální dráhy

Aktivní signalizace začíná vazbou Wnt proteinu na receptorový komplex tvořený 7x 

membránou procházejícím receptorem Frizzled (Fz) a koreceptorem Lrp 5/6 (Obr. 7). Klíčovou 

cytoplasmatickou molekulou dráhy je β-katenin, jehož stabilita je regulována destrukčním 

komplexem. Neustálou syntézou a degradací je zajištěn velmi rychlý obrat β-kateninu. 

V nepřítomnosti Wnt proteinu na receptorovém komplexu se na nově nasyntetizovaný β-katenin 

váží proteiny destrukčního komplexu: „scaffold“ protein Axin a tumor supresor APC

(adenomatous polyposis coli). Následně je β-katenin postupně fosforylován na Ser a Thr 

zbytcích blízko svého N-konce kinázami CKIα (kasein kináza) a GSK3-β (kináza glykogen 

syntázy), které jsou také součástí cytoplasmatického destrukčního komplexu. Fosforylovaný β-

katenin je rozpoznán proteinem β-TrCP (β-transducing-repeat containing protein), který je 

součástí E3 ubiquitin ligázového komplexu. Následně je β-katenin ubiquitinylací určen 

k proteazomální degradaci. Přítomnost Wnt proteinu na receptorovém komplexu nepřímo 

inhibuje kinázovou aktivitu GSK3-β. Zřejmě především vyvázáním „scaffold“ proteinu Axin 

z destrukčního komplexu a jeho interakcí s fosforylovaným koncem Lrp5/6 a/nebo                

Fz-vazebným proteinem Dishevelled (Dsh). Shrnuto v (Clevers, 2006; Kimelman and Xu, 2006; 

Willert and Jones, 2006).
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Obr. 7: Wnt/β-katenin signální dráha. V nepřítomnosti Wnt signalizace je β-katenin v komplexu 

s proteiny axin, APC a GSK3-β, kde je fosforylací označen k degradaci. V přítomnosti aktivní Wnt 

signalizace je β-katenin uvolněn z degradačního komplexu a vstupuje do jádra, kde váže transkripční 

faktory Tcf/Lef , a tak je aktivovaná transkripce cílových genů. Převzato z (Reya and Clevers, 2005).

Aktivní Wnt signalizace stabilizuje β-katenin, který vstupuje do jádra. Jaderný import    

β-kateninu je nezávislý na jaderném lokalizačním signálu (NLS) a importinech. β-katenin je 

příbuzný importinům/karyoferinům, a tak přímo interaguje s komponentami jaderného póru 

(Fagotto et al., 1998). Výsledkem je akumulace β-kateninu v buněčném jádře, kde interaguje 

s N-koncem DNA-vazebných proteinů rodiny Tcf/Lef (T cell factor/lymphoid enhancer factor) 

a společně aktivují transkripci cílových genů Wnt dráhy. Shrnuto v (Clevers, 2006; Willert and 

Jones, 2006). 

V genomu myši jsou kódovány čtyři Tcf/Lef geny (Lef1, Tcf1, Tcf3, Tcf4). Tcf/Lef 

vazebná místa na DNA jsou vysoce konzervovaná nejen mezi všemi čtyřmi obratlovčími 

Tcf/Lef proteiny ale i s Tcf proteinem octomilky. Sekvence Tcf/Lef vazebného motivu je

CTTTGA/TA/T (van de Wetering et al., 1997; van de Wetering et al., 1991; van de Wetering et 

al., 1993). Konkatemer 3-10 těchto vazebných motivů vložených před minimální promotor je 
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velmi často využíván v reportérových plazmidech (jako je např. pTOPflash (Korinek et al., 

1997)) k měření aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy.

V nepřítomnost aktivní Wnt signalizace (v nepřítomnosti jaderného β-kateninu)  Tcf/Lef 

proteiny fungují jako represory cílových genů Wnt dráhy přímou asociací s korepresory, 

například s Groucho proteiny. Interakcí s β-kateninem se z proteinů Tcf/Lef stanou dočasné 

aktivátory transkripce cílových genů Wnt dráhy. Asociace β-kateninu s Tcf/Lef cílovými geny 

zajistí modifikaci chromatinu: C-konec β-kateninu váže koaktivátory jako histon acetylázu CBP 

a Brg-1, který jsou součástí SWI/SNF chromatin remodelujícího komplexu. V jádře β-katenin 

navíc ještě interaguje s proteiny Legless/Bcl9 a Pygopus. Bcl9 připojuje N-konec β-kateninu k 

proteinu Pygopus. Tvorba tohoto komplexu jednak přispívá k jadernému importu a setrvání      

β-kateninu v jádře, ale také přímo k transaktivaci transkripce. Shrnuto v (Clevers, 2006; Willert 

and Jones, 2006).

2.6.3 Cílové geny Wnt/β-katenin signální dráhy

Wnt signály aktivují různé transkripční programy, které zajišťují různé biologické 

události. Aktivní Wnt/β-katenin signalizace zahajuje proliferaci buněk a expanzi tkáně, stejně 

jako kontroluje určení osudu buněk nebo terminální diferenciaci postmitotických buněk. 

Vzhledem k tomu, jak protichůdné programy mohou být aktivní Wnt signalizací zahájeny, je 

nutné si uvědomit, že aktivní Wnt/β-katenin signalizace rozhodně neznamená vždy stejný 

výsledek v chování buňky. Velkou snahou je najít co nejvíce genů regulovaných aktivní    

Wnt/β-katenin signalizací, mezi které patří např. cMyc, CyclinD1 nebo Sp5. Aktualizovaný 

přehled cílových genů lze nalézt na „Wnt homepage“ 

(http://www.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/target_genes). Většina Wnt/β-katenin

cílových genů je specifická pro buněčný typ, a tak není jasné, zda existuje nějaký univerzální

cílový gen Wnt/β-katenin signální dráhy. Shrnuto v (Clevers, 2006).

2.6.4 β-katenin, klíčová molekula Wnt/β-katenin signální dráhy

Je nutné zdůraznit, že β-katenin je tzv. duální molekula. Za prvé funguje jako transkripční  

koaktivátor transkripce Wnt/β-katenin cílových genů. V závislosti na jeho koncentraci je 

kontrolována aktivita DNA vazebných proteinů rodiny Tcf/Lef. Kromě toho má v buňce ještě 

cytoskeletální funkci. Zprostředkovává vazbu mezi transmembránovými kadheriny a                

α-kateninem ukotvujícím toto adhezivní spojení na aktinový cytoskelet. Na rozdíl od 

proměnlivého množství jaderného β-kateninu účastnícího se Wnt signalizace je množství          



34

β-kateninu v adhezivních spojeních velmi stabilní. Dosud není úplně jasné, zda a případně jak 

jsou propojené signalizační a adhezivní funkce β-kateninu. Shrnuto v (Clevers, 2006).

Centrální oblast β-kateninu tvoří 12 tzv. armadilo repetic (arm), které jsou ohraničené

unikátním C- a N- koncem (Obr. 8), (Willert and Nusse, 1998).  Tcf/Lef proteiny se váží k       

β-kateninu přes jeho centrální armadilo repetice a do stejné oblasti se váží i kadheriny. Shrnuto 

v (Willert and Jones, 2006). C-koncová oblast β-kateninu obsahuje velmi silnou transkripčně 

aktivační doménu (Hsu et al., 1998; van de Wetering et al., 1997), která během asociace           

β-kateninu s Tcf/Lef proteiny váže různé chromatin remodelující komplexy. Shrnuto v (Willert 

and Jones, 2006). N-konec β-kateninu je klíčový pro regulaci jeho stability. Mutantní alely        

β-kateninu, kterým N-konec chybí, nebo které nesou v této oblasti mutace, jsou daleko více 

stabilní a konstitutivně aktivní. Právě v této oblasti β-kateninu se nachází Ser a Thr, které 

mohou být fosforylovány kinázami destrukčního komplexu, což vede k označení β-kateninu pro 

destrukci (Willert and Nusse, 1998).

Obr. 8: Struktura β-kateninu. Centrální doména β-kateninu tvořená 12 armadilo repeticemi interaguje 

s proteiny APC, Tcf, E-kadherinem. N-konec obsahuje několik fosforylačních míst, která korelují 

s degradací β-kateninu. C-koncová oblast obsahuje silnou  transaktivační doménu. Převzato z (Willert and 

Nusse, 1998)

2.6.4.1 Možnosti konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy s využitím 

β-kateninu

2.6.4.1.1 Stabilizace β-kateninu

Znalosti o funkcích jednotlivých domén β-kateninu vedly k vytvoření jeho N-terminálně 

zkrácené formy, která je konstitutivně stabilní. Odstranění oblasti nesoucí fosforylační místa, 

znemožňuje destrukčnímu komplexu označit β-katenin pro degradaci (Munemitsu et al., 1996). 

Tato manipulace nijak neovlivní schopnost β-kateninu vázat kadheriny, α-katenin ani Tcf/Lef 

proteiny (van de Wetering et al., 1997; Wong et al., 1998). Navíc β-katenin s chybějící

N-koncovou oblastí stále funguje jako transkripční koaktivátor (van de Wetering et al., 1997). 
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Skupina Dr. Elaine Fuchs jako první ukázala in vivo, že mutace v N-koncové oblasti      

β-kateninu (důležité pro degradaci) mohou vést ke vzniku tumorů (Gat et al., 1998).         

Wnt/β-katenin signalizace je aktivní v keratinocytech a během embryogeneze její aktivita 

zajišťuje tvorbu nových vlasových folikulů. Skupina Dr. Fuchsové vytvořila transgenní myš, 

která v keratinocytech pod kontrolou epidermálního promotoru produkovala N-terminálně 

zkrácený β-katenin. Tato manipulace vyústila v de novo tvorbu vlasových folikulů, která 

normálně probíhá pouze během embryogeneze. Navíc proliferace stimulovaná aktivní      

Wnt/β-katenin signalizací nekontrolovaně pokračovala až ke vzniku tumorů, které se vyskytují i 

u lidí (Gat et al., 1998). 

2.6.4.1.2 Fúzní protein CATLEF 

Dalším krokem bylo pochopení funkční spolupráce mezi aktivačními doménami             

β-kateninu a transkripčním aktivátorem Lef1. Skupina Dr. Rudolfa Grosschedla vytvořila 

kovalentním připojením N- nebo C-koncové domény β-kateninu k N-konci plnodélkového  Lef1 

fúzní proteiny (catN-LEF i catC-LEF), které jsou schopné aktivovat transkripci. Transfekcí 

Neuro2A buněk plazmidy nesoucími tyto fúzní proteiny (catN-LEF i catC-LEF) dojde

k aktivaci transkripce Wnt/β-katenin dependentního reportéru. Hladina aktivace transkripce 

pomocí catC-LEF proteinu (plazmid pCMV-actCLEF-1) je ale přibližně dvakrát vyšší než 

pomocí catN-LEF  fúzního proteinu (Obr. 9), (Hsu et al., 1998). 

Obr. 9: Aktivace transkripce β-katenin-LEF-1 fúzními proteiny. (a) Schématický diagram β-katenin-

LEF-1 fúzních proteinů s C- nebo N- koncovými doménami β-kateninu připojenými k plnodélkovému 

proteinu LEF-1 (catN-LEF a catC-LEF) nebo k HMG doméně LEF-1 (catN-HMG a catC-HMG). 

V LEF-1 proteinu je naznačena N-koncová β-katenin vazebná doména (βBD), CAD doména (context-

dependent activation domain) a HMG doména (high mobility group domain). (b) Aktivace transkripce   

β-katenin-LEF-1 fúzními proteiny. Neuro2A buňky byly transientně transfekovány LEF-CAT 
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reportérovým genem (nese několik LEF-1 vazebných míst připojených k minimálnímu fos promotoru) 

zároveň s plazmidy nesoucími LEF-1 fúzní proteiny. Převzato z (Hsu et al., 1998).

Nové poznatky byly brzo využity in vivo. Galceran a Grosschedl v roce 2001 pomocí 

výše zmíněného fúzního proteinu obsahující C-terminální aktivační doménu lidského β-kateninu 

připojenou k N-konci plnodélkového myšího Lef1 (catC-LEF) provedli záchranu fenotypu 

způsobeného mutací v genu kódujícím protein Wnt3a (Obr. 10). Autoři ukázali, že Wnt3a 

aktivuje Lef1, který je zodpovědný za udržení exprese genu Brachyury. Mutace v genu 

Brachyury se projeví mesodermálními defekty během gastrulace u myši. Myši nesoucí 

homozygótní mutaci Wnt3a proto trpěly defektem tvorby ocásku. Křížením transgenní myši, 

která exprimovala protein Lef1 fúzovaný s C-koncovou aktivační doménou (catC-Lef1) pod 

kontrolou promotoru genu Brachyury, s myší mutantní pro Wnt3a (vt/vt) došlo k obnově wt

fenotypu (Galceran et al., 2001).

Obr. 10: Záchrana Wnt3a mutace pomocí β-katenin-Lef1 fúzního proteinu. (a) Struktura β-katenin-

Lef1 transgenu (catC-Lef1). Kódující sekvence je připojena k promotoru genu Brachyury. (b) Myši 

nesoucí mutaci v genu pro Wnt3a (vt/vt) mají krátký ocásek. Myši vt/vt nesoucí zároveň i catC-Lef1 

transgen mají ocásky normální. Převzato z (Galceran et al., 2001).

Poznatek, že fúzní protein catC-LEF může aktivovat transkripci Wnt cílových genů 

nezávisle na Wnt signalizaci, umožnil v budoucnosti uměle imitovat aktivní Wnt/β-katenin 

signalizaci.
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3. Materiál a metody

3.1 Materiál

3.1.1 Bakteriální kmeny, buněčné linie 

 Bakteriální kmen Escherichia coli  TOP10, Invitrogen

 Buněčná linie HEK293T (Human Embryonic Kidney cells), ATCC®

3.1.2 Kultivační média

 Bakteriální médium: LB médium – LB Broth, Sigma

 případně doplněno o ampicilin (50 µg/ml)

 Médium pro buněčné linie: Dulbecco’s modified Eagle’s medium, Sigma

 doplněno o 10% FCS a antibiotika 100 U/ml penicilinu a 0.1 mg/ml 

streptomycinu, Sigma

3.1.3 Enzymy

 DNA polymeráza II  DyNAzymeTM II + 10x pufr s MgCl2, Finnzymes

 Proteináza Proteinase K recombinant PCR grade, Roche

 Reverzní transkriptáza PrimeScriptTM Reverse Transcriptase, TaKaRa

 DNA polymeráza AccuPrimeTM Taq DNA Polymearse High Fidelity, Invitrogen

 Restrikční enzymy BglII (10U/µl) a HindIII (20U/µl), BioLabs

 T4 DNA ligáza + 10x pufr pro T4 DNA ligázu, BioLabs

 RNáza A (z hovězí slinivky), Serva

 Alkalická fosfatáza – calf intestine (CIAP), Fermentas

3.1.4 Komerční soupravy

 BCATM Protein Assay Kit, Pierce

 Dual-Glo™ Luciferase Reporter™ Assay kit, Promega

 LightCycler® 480 SYBR Green I Master, Roche

 SuperScript® VILOTM cDNA Synthesis Kit, Invitrogen

 QIAEX II Agarose Gel Extraction Kit, Qiagen 

 QIAquick PCR purification kit, Qiagen
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 Quant-iTTM RNA Assay Kit, Invitrogen

3.1.5 Plazmidy

 luciferázový reportérový vektor pGL3-Basic, Promega

 luciferázový reportérový vektor pRL-TK, Promega

 pUC18, Thermo Scientific

 expresní vektor pCDNA s CMV promotorem (Invitrogen) kódující N-terminálně 

zkrácený (stabilizovaný) lidský β-katenin, obdržen od RNDr. V. Kořínka, Csc., 

(Korinek et al., 1997)

 expresní vektor pCDNA s CMV promotorem (Invitrogen) kódující lidský LEF1, 

obdržen od RNDr. V. Kořínka, Csc., (Korinek et al., 1997)

 prázdný expresní vektor pCDNA obsahující CMV promotor, Invitrogen

 pGL3-Basic (Promega) s vloženou pravděpodobnou regulační oblastí genu pro konexin 

Gjb5 (obsahující promotorovou oblast, první nekódující exon, první intron a začátek 

druhého exonu), v textu označen jako pGL3-Gjb5, připraven v rámci této práce

 pGL3-Basic (Promega) s vloženou promotorovou oblastí genu pro transkripční faktor

Sp5 (aktivovaný Wnt/β-katenin signalizací), v textu označen jako pGL3-Sp5, připravila 

Mgr. Naoko Dupačová, (Fujimura et al., 2007)

 Wnt/β-katenin responsivní luciferázový reportérový vektor pTOPflash, obdržen od 

RNDr. V.Kořínka, Csc., (Korinek et al., 1997)

3.1.6 Primery

"gen"
název 

primeru
sekvence (5'→3') účel

CLEF konstrukt ZK468A GTCCATACCCAAGGCCTCCTG PCR

CLEF konstrukt ZK374A GAGGGCTGGAACGCTAGCTCA PCR

SV40  + ZK303A GTGAAGGAACCTTACTTCTGTGGTG RT-PCR

SV40 + ZK303B GTCCTTGGGGTCTTCTACCTTTCTC RT-PCR

Gjb5 (#14622) * 945A GCTCAGATCTCTAGCGTTTCATCCCACACAAG PCR

Gjb5 (#14622) * 945C GCTCAAGCTTGGACTCAAGGGCTGGCTGCTC PCR

Lef1 (#16842), 3'UTR B03A GAATGACAGCTGCCTACATC qRT-PCR

Lef1 (#16842), 3'UTR B03B CATGGTGGTAAGAGAAGCTCC qRT-PCR

Lef1 (#16842), kód. obl. B04A AACGAGTCCGAAATCATCCCA qRT-PCR

Lef1 (#16842), kód. obl. B04D GCCAGAGTAACTGGAGTAGGA qRT-PCR

β-aktin (#11461) ZK999A GTCCACACCCGCCACCAGTTC qRT-PCR

β-aktin (#11461) ZK999B TTCTCCATGTCGTCCCAGTTG qRT-PCR

DLAD (#56629) ZK884A ACACCAGAAATCTCATGCAGAAA qRT-PCR
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DLAD (#56629) ZK884B GGAGTCCAGGTACAGGTACTG qRT-PCR

Gjb5 (#14622) 14622F TGTGGGGAGACGACCAGAA qRT-PCR

Gjb5 (#14622) 14622R CGGGATTCGGGTAAAGGTAAC qRT-PCR

Grtp1 (#66790) 66790F TGGAGACGGTGCTACGGAT qRT-PCR

Grtp1 (#66790) 66790R GGTCGTCATGGACAGGCTTC qRT-PCR

Kckn2 (#16526) 16526F CCGAGGCTCTCATTCTCCTCA qRT-PCR

Kckn2 (#16526) 16526R AGGACGACCACCAGGAAAATC qRT-PCR

Scrn1 (#69938) 69938F GCGCCTCCAAGTTACTCTTTT qRT-PCR

Scrn1 (#69938) 69938R ACTTTGCTCTCAGCGTCATGG qRT-PCR

Fhl1 (#14199) 14199F GACTGCCGCAAGCCCATAA qRT-PCR

Fhl1 (#14199) 14199R CCAAGGGGTGAAGGCACTT qRT-PCR

Slain 1 (#105439) 105439F ACTGATGTTCAGATCATGGCTCG qRT-PCR

Slain 1 (#105439) 105439R ACTGCATGTCCCCTTTTTCCC qRT-PCR

Dnajb10 (#56812) 56812F ATGGCATCCTACTACGAGATTCT qRT-PCR

Dnajb10 (#56812) 56812R CTTTCGGTACGCCTTCTTGAT qRT-PCR

Cfh (#12628) 12628F AGGCTCGTGGTCAGAACAAC qRT-PCR

Cfh (#12628) 12628R GTTAGACGCCACCCATTTTCC qRT-PCR

Slc35b1 (#110172) 110172F ATGGCCGCTAGTAGATCCCTG qRT-PCR

Slc35b1 (#110172) 110172R TTCTCCATACTTCCCTCTTGTGA qRT-PCR

Rtkn2 (#170799) 170799F CTGCTCTCGCTGAGTACGAAA qRT-PCR

Rtkn2 (#170799) 170799R CCGTGCTCCGGTTTGATTT qRT-PCR

Aldoc (#11676) 11676F AGAAGGAGTTGTCGGATATTGCT qRT-PCR

Aldoc (#11676) 11676R TTCTCCACCCCAATTTGGCTC qRT-PCR

Zbtb7b (#227224) 227224F CCCGAGGATGACCTGATTGG qRT-PCR

Zbtb7b (#227224) 227224R CCTGCGTCCTGATGGTGAG qRT-PCR

Trex1 (#22040) 22040F CAGACCCTCATCTTCTTAGACCT qRT-PCR

Trex1 (#22040) 22040R CAGGGCTACAGGCTTTCCC qRT-PCR

Pycr1 (#209027) 209027F ATGAGCGTAGGCTTCATCGG qRT-PCR

Pycr1 (#209027) 209027R CGAGACCGTAGCTTGGTCC qRT-PCR

Rbm42 (#68035) 68035F GGCGAGGAACGCTTGAAAGA qRT-PCR

Rbm42 (#68035) 68035R GACCTGCATCGCTTCTACCG qRT-PCR

Ada (#11486) 11486F ACCCGCATTCAACAAACCCA qRT-PCR

Ada (#11486) 11486R AGGGCGATGCCTCTCTTCT qRT-PCR

Hps4 (#192232) 192232F GGAGGAACTGGACTCGTCTGA qRT-PCR

Hps4 (#192232) 192232R GAGCTGTCCTAGCCTTCCACT qRT-PCR

Cabp (#29865) 29865F ATGAGAACGATGGGTTACATGC qRT-PCR

Cabp (#29865) 29865R TCTCTGCAAGCAATTTGGGGG qRT-PCR

γA-krystalin 5487R CATGGAGTAGATCTCATGGAGGC qRT-PCR

γB-krystalin 5489R GCAGCCCCCCAGTCAAGATATCT qRT-PCR

γC-krystalin 5488R CTTGAGGCCTCAGCAGATACTGG qRT-PCR

γD-krystalin 5486R TTCCGTGAACTCTATCACTTGGC qRT-PCR

γE-, γF-krystalin 5485R AAGCGGTCCTGCAGGTGGGAGCAG qRT-PCR

γA-γEF-krystalin 5484F CCTGACTACCAGCAGTGGATGGGTTTCAG qRT-PCR

Tab. 1: Seznam použitých primerů. Dodavatel Sigma. Čísla uvedená v závorce ve sloupci „gen“ 

odpovídají ENTREZ GENE ID – identifikačnímu číslu genu v databázi ENTREZ. Červeně je v sekvenci 

primeru označené restrikční místo BglII, modře restrikční místo HindIII. *pravděpodobná regulační oblast 

genu Gjb5, +(Reneker et al., 1995).
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3.1.7 Protilátky

Protilátka Typ Ředění WB Ředění IHC Zdroj

Pax6 králičí polyklonální - 1:1000 ** Covance # PRB-278P

Sox1 kozí polyklonální - 1:400* Santa Cruz # sc-17317

Prox1 králičí polyklonální - 1:1000** Chemicon International # AB5475

c-Maf králičí polyklonální - 1:500* Bethyl Laboratoties # BL662

α-krystalin králičí polyklonální 1:250 1:200 Samuel Zigler

β-krystalin králičí polyklonální 1:1000 1:400 Samuel Zigler

γ-krystalin králičí polyklonální 1:1000 1:400 Hisato Kondoh +

cyklin D1 myší monoklonální - 1:500 ** Santa Cruz # sc-450

cyklin D2 potkaní monoklonální - 1:200 ** Santa Cruz # sc-452

p27 (C-19) králičí polyklonální - 1:200 * Santa Cruz # sc-528

Anti-HA High Affinity potkaní monoklonální 1:1000 - Roche # 1867431

Anti-β-actin-peroxidase, 

clone AC-15
myší monoklonální 1:3000 - Sigma # A3854

Tab. 2: Seznam použitých primárních protilátek. Uvedené ředění pro imunohistochemii (IHC) a/nebo 

western blot (WB). * Pro IHC nutné odmaskování antigenů pomocí 0,5% SDS/PBS. ** Pro IHC nutné 

odmaskování antigenů pomocí odmaskovacího roztoku na IHC.
+

(Yoshimoto et al., 2005)

Protilátka Ředění pro IHC/WB Zdroj

Alexa Fluor®594 kozí proti IgG králíka 1:500 (IHC) Molecular Probes #  A-11037

Alexa Fluor®594 kozí proti IgG myši 1:500 (IHC) Molecular Probes #  A-11032

Alexa Fluor®594 oslí proti IgG kozy 1:500 (IHC) Molecular Probes #  A-11058

Alexa Fluor®594 oslí proti IgG potkana 1:500 (IHC) Molecular Probes #  A-21209

ImmunoPure® kozí proti IgG potkana, 

konjugovaná s peroxidázou (HRP)
1:20 000 (WB) Pierce # 31470

Polyklonální praseční protilátka proti IgG 

králíka, konjugovaná s peroxidázou (HRP)
1:3000 (WB) Dakocytomation # P0399

Tab. 3: Seznam použitých sekundárních protilátek. Uvedené ředění pro imunohistochemii (IHC) nebo 

western blot (WB).

3.1.8 Chemikálie

 Tropix® Lyzační pufr, Applied Biosystems

 2x vzorkový pufr Laemmli Sample Buffer, 40% směs akrylamidu, BIO-RAD

 10mM dNTP Mix - každý nukleotid 10mM, marker molekulových hmotností 

PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder, hmotnostní standard - marker 

GeneRuler™ DNA Ladder Mix ready-to-use, Fermentas
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 Paraformaldehyd, TEMED, EDTA, SDS, citrát sodný, Ponceau S roztok 10x, Oranž G 

Fluka

 Fetální telecí sérum (FCS), Gibco

 TRIzol® Reagent, Invitrogen

 octan sodný, uhličitan sodný, fosforečnan draselný, Lachema

 kyselina octová, Lach-Ner

 sušené odtučněné mléko, Laktino

 glycerol, ethanol, isopropanol, chloroform, octan draselný, chlorid sodný, Penta

 SuperSignal® West Pico Stable – roztok peroxidu a SuperSignal® West Pico Luminol –

Enhancer, Pierce

 Mowiol® 4-88, Polysciences

 DAPI , inhibitory proteáz, FuGENE® HD transfection reagent, Roche

 Médium pro mrazové zalévání tkání – Tissue-Tek® (O.C.TTM), Sakura

 Bovinní sérum albumin (BSA), Ampicilin, Ficoll, 2-merkaptoethanol, agaróza pro DNA 

elektroforézu, Serva

 LB Agar, Tween20, fenol, ethidium bromid, Triton X-100, Hematoxylin, Eosin, 

Hexamin (Hexamethylentetramin), Tris, glycin, glukóza, sacharóza, kyselina boritá 

(H3BO3), lithium chlorid, deoxycholát sodný, dihydrogen fosforečnan sodný, hydrogen 

fosforečnan sodný, persíran amonný, xylene cyanol, bromfenolová modř, Sigma

 Inhibitor RNáz z lidské placenty (HPRI), TaKaRa

3.1.9 Složení použitých roztoků

 PBS: 1,4mM KH2PO4, 8mM Na2HPO4, 140mM NaCl, 2,7mM KCl, pH 7,4, 

sterilizováno v autoklávu

 PBT: 0,1% Tween20 v PBS

 4% PFA v PBS: pH 7,3

 odmaskovací roztok na IHC: 1mM citrát sodný s 0,05% Tween20, pH 6

 Mowiol: 4,8 g Mowiol ® 488, 12g glycerol, 12 ml ddH2O, 24 ml 0,2M Tris HCl pH 8,5 

 P1: 50mM glukóza, 25mM Tris-Cl pH 8,0, 10mM EDTA – sterilizováno v autoklávu

 P2: 0,2M NaOH, 1% SDS

 P3: 3M octan draselný, 11,5% kyselina octová – sterilizováno v autoklávu

 TE: 10mM Tris, 1mM EDTA pH 8,0

 TER: 0,1 mg RNáza A/1 ml TE
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 Elektrodový pufr: 25mM Tris, 192mM glycin, 0,1 % SDS

 Transferový pufr: 25mM Tris, 192mM glycin

 Lyzační pufr na izolaci všech proteinů oční čočky: 150mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 

7,4, 1% Triton X-100, 1% deoxycholát sodný, 0,1% SDS, inhibitory proteáz, 1mM 

EDTA. Připraveno podle (Chen et al., 2004a).

 Lyzační pufr na izolaci frakce rozpustných proteinů oční čočky:  0,1M NaCl, 0,1M 

Na2HPO4 a inhibitory proteáz. Připraveno podle (Gerido et al., 2003).

 TBE: 89mM Tris, 89mM kyselina boritá, 2mM EDTA

 Vzorkový pufr pro DNA elektroforézu modrý 10x: 20% ficoll, 0,25 xylene cyanol, 

0,25% bromfenolová modř; 0,1M EDTA pH 8

 Vzorkový pufr pro DNA elektroforézu s Oranž G 5x: 50% glycerol, 20% Oranž G, 

50mM EDTA, 50mM TrisHCl

3.1.10 Ostatní materiál

 nitrocelulózová membrána Transfer-Blot® Transfer Medium, BIO-RAD

 filmy pro detekci chemiluminiscence MEDIX XBU Medical X-Ray film, Foma

 bakteriální misky o Ø 10 cm, Gamedia

 injekční stříkačky 5 ml, Henke-Sass Wolf GmbH

 krycí skla, Knittel Gläser

 ruční plastové homogenizátory Microtube Pellet Pestle® Rods, Kontes

 poly-L-lysinová podložní skla SuperFrost® Plus, Menzel-Gläser

 misky pro tkáňové kultury o Ø 6 cm, Nunc

 384 jamková destička LightCycler®480 Multiwell Plate 384, Roche

 plastové mikrozkumavky 1,5 ml a 2 ml, plastové zkumavky 15 ml a 50 ml, sterilní 

roztírací kličky, Sarsted

 preparační pinzety velikosti 3C a 5C, Sigma

 mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml, ThermoScientific

 24 jamkové destičky pro tkáňové kultury, TPP

3.1.11 Laboratorní přístroje a zařízení

 Automat pro zpracování filmů Kodak X-OMAT 1000A

 Barevná kamera PixeLINK OL-A642
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 CCD kamera a zobrazovací systém UVP

 CO2 inkubátor na tkáňové kultury Sanyo

 Elektroforetická jednotka a vana  BIO-RAD Mini-PROTEAN® II

 Elektroforetická vana Hoefer HE 33 Mini horizontal submarine Unit

 Elektroforetický zdroj BIO-RAD PowerPac 300

 Elektroforetický zdroj BIO-RAD PowerPacTM Basic

 Fluorometr QubitTM Invitrogen

 Fotoaparát (kompatibilní se stereolupou) Olympus Camedia C-7070 

 Chlazená centrifuga na 50 ml zkumavky Hettich Universal 32R

 Chlazená stolní centrifuga Eppendorf Microcentrifuge 5417 R

 Invertovaný fluorescenční mikroskop Leica DMI6000 s konfokálním nástavcem Leica 

TCS SP5 AOBS Tandem

 Invertovaný mikroskop Nikon Diaphot 300 s fluorescenční kostkou

 Invertovaný mikroskop Olympus IX70

 Kryostat Leica CM 3050S

 Kývačka Kavalier LT2 

 Laboratorní přístroje a zařízení

 Laminární box Schoeller

 Luminometr Luminoscan TL Labsystems

 Monochromatická CCD kamera VDS 1300QB Vosskühles GmbH

 Sada pipet Gilson

 Sonikátor Ultrasonic homogenizer 500 Watt Model 501 Cole Palmer + Sonda Model 

CV 26

 Spektrofotometr NanoDrop ND1000

 Stereolupa Olympus SZX9

 Stolní centrifuga Eppendorf MiniSpin plus®

 Systém pro PCR v reálném čase LightCycler® 480 Real-Time PCR System Roche

 Systém pro zobrazení a dokumentaci agarozových gelů FOTODYNE FOTO/Analyst® 

Visionary system

 Systém pro zobrazení a kvantifikaci agarozových a akrylamidových gelů Kodak Image 

station 440CF

 Termobloček THERMO BLOCK TDB-120 Biosan

 Termocyclér Thermo Cycler MJ Research PTC-200

 Termostat TCH 100 Laboratorní přístroje Praha
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 Tiskárna fotek agarozových gelů Mitsubishi Video Copy Processor P67E

 Transiluminátor Transilluminator U.V., ULTRA LUM

 Třepačka na bakteriální kultury Gallenkamp

 Vodní lázeň Grant  TECTRA

 Vortex MS 1 Minishaker IKA

 Vyhřívaný třepací bloček Eppendorf Thermomixer comfort

3.2 Metody

3.2.1 Práce s myšmi

3.2.1.1 Určení genotypu myší

CLEF myši jsou udržovány jako heterozygoti na pozadí kmene C57Bl/6. Chceme-li 

získat embrya nebo mláďata na analýzu, vždy křížíme heterozygota CLEF s wt zvířetem 

C57Bl/6. Z toho je zřejmé, že u embryí i mláďat je nutné určit přítomnost nebo nepřítomnost 

CLEF DNA. Využíváme PCR genotypování, kde použitím specifických primerů (ZK468A a 

ZK374A) získáme diagnostické PCR produkty (~220 nt dlouhý specifický CLEF produkt;   

~150 nt, ~350 nt a ~500 nt v dlouhé nespecifické produkty), (Obr. 11). Na veškeré experimenty 

používáme myši CLEF heterozygoty.  

Materiál: DNA polymeráza DyNAzyme II, 10x PCR pufr obsahující MgCl2 pro DyNAzyme 

polymerázu, 10mM dNTP (směs deoxynukleotidů, každý nukleotid 10mM), templát –

genomová DNA z ocásku, specifické primery (ZK374A a ZK468A) koncentrace 250ng/µl, 

proteináza ProteinaseK

Postup: Dospělým myším ve stáří 4 týdnů (po odstavení od matky) ustřihneme asi 2 mm 

ocásku. Pokud potřebujeme určit genotyp vypreparovaných embryí, odebereme kousek tkáně

embrya, nejčastěji také ocásek. Reakční směs pro natrávení ocásků pomocí proteázy (Proteinase 

K) je uvedena v Tab. 4, reakci provádíme v celkovém objemu 50 µl. Vzorky inkubujeme 

v termocykléru 5h při 65°C (nejvyšší aktivita proteázy) a následně 25 min při 80°C (inaktivace 

proteázy). Z odebraných ocásků působením proteázy (Proteinase K) získáme dostatek 

genomové DNA, kterou následně použijeme jako templát pro PCR reakci se specifickými 

primery. 
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Složka Objem (µl)

ddH2O 43

10x PCR pufr pro DNA polymerázu DyNAzyme 5

proteáza ProteinaseK 2

2-3 mm ocásku

Tab. 4: Reakční směs pro natrávení ocásků proteázou.

Reakční směs pro PCR reakci (Tab. 5) připravujeme na ledu, jako poslední do premixu 

přidáváme DNA polymerázu a nakonec jednotlivé vzorky genomové DNA. Reakci provádíme 

v celkovém objemu 25 µl. Vzorky vkládáme do předehřátého (94°C) termocykléru a pomocí 

příslušného programu (Tab. 6) amplifikujeme DNA.

Složka Objem (µl)

ddH2O 15

10x pufr pro DyNAzyme polymerázu 2

dNTPs (10 mM každý) 0,5

primer 1 (250 ng/µl) 1

primer 2  (250 ng/µl) 1

DNA polymeráza DyNAzyme II 0,5

DNA 5

Tab. 5: Reakční směs pro PCR se specifickými primery k určení genotypu CLEF myší.

Krok Teplota (°C) Čas Počet opakování

Počáteční denaturace 94 1 min 1

Denaturace 94 30 s

Nasednutí primerů 60 30 s

Elongace 72 1 min

Finální elongace 72 4 min 1

Chlazení 4 ∞

35

Tab. 6: Program použitý pro PCR reakci k určení genotypu CLEF myší.

Specifické DNA fragmenty vzniklé během PCR reakce elektroforeticky separujeme na 

1,5% agarózovém gelu a vizualizujeme pomocí přidaného ethidia bromidu.
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Obr. 11: Určení genotypu CLEF myší. Červená šipka označuje PCR produkt specifický pro CLEF 

myši. Hvězdičky označují nespecifické amplifikační produkty na genomické wt DNA. M – marker 

velikostí DNA fragmentů. 

3.2.1.2 Získávání a preparace myších embryí

Postup: Samice připouštíme se samci vždy přes noc (dáváme samici do klece k samci). 

Následující den ráno u samic kontrolujeme přítomnost vaginální zátky, která definuje 

embryonální den 0.5 (E0.5). Po dosažení žádaného stáří embryí usmrtíme březí samice 

cervikální dislokací. Embrya vypreparujeme do vychlazeného 1x PBS a během následující práce

embrya udržujeme na ledu. Z každého embrya odebereme kousek tkáně, nejčastěji ocásek k 

následnému určení genotypu.

3.2.1.3 Preparace očních čoček embryí a očních čoček postnatálních myší

Materiál: preparační pinzety

Postup: Oční čočky preparujeme na ledu, opláchneme vychlazeným 1x PBS a ustřiženou, 

zatavenou špičkou přeneseme do vychlazených mikrozkumavek na led. Krátce stočíme, 

odsajeme PBS a oční čočky skladujeme v -80°C dokud neurčíme genotyp embryí/myší, ze 

kterých čočky pochází. Vypreparované oči a oční čočky následně použijeme na izolaci RNA 

nebo na přípravu proteinových extraktů pro SDS-PAGE elektroforézu.  

3.2.2 Fixace embryí a příprava mrazových řezů na imunohistochemii

Materiál: 24 jamkové destičky pro tkáňové kultury, zalévací medium pro mrazové řezy 

(O.C.TTM), plastové injekční stříkačky 5 ml, poly-L-lysinová podložní skla SuperFrost Plus

Roztoky: 4% PFA v PBS, 30% sacharóza v PBS
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Postup: U embryí  E12.5 a starších dále pracujeme jen s hlavičkou embrya. Tkáň fixujeme na 

ledu v 4% PFA v PBS, délka fixace záleží na stáří embrya nebo myši, ze které preparujeme oči. 

Embrya stádia E13.5 a E16.5 fixujeme většinou 3-4 hod. Fixační roztok odstraníme oplachem

tkáně 3x 10 min ve vychlazeném PBS. Následně tkáň ekvilibrujeme přes noc ve 30% sacharóze 

ve 4°C. Další den tkáň vhodně naorientujeme v zalévacím médiu (O.C.TTM), zalijeme do uřízlé 

injekční stříkačky a ponecháme v kryostatu při teplotě -25°C po dobu přibližně 30 min, během 

které dojde k polymeraci (ztuhnutí) zalévacího média. Vzorky v zalévacím médiu uchováváme 

při -80°C. Den před přípravou mrazových řezů (kryořezů) vzorky přendáme do -20°C, kde je

necháme do druhého dne ekvilibrovat. Po prořezání se do vhodné oblasti vzorku, tzn. do oblasti 

oka (oční čočky) řežeme řezy o tloušťce 12-18 µm při teplotě -16 až -24°C. Obecně čím je 

embryo (myš) starší, připravujeme řezy tlustší a pracujeme při vyšší teplotě. Řezy sbíráme na 

podložní skla, necháme zaschnout alespoň 30 minut při pokojové teplotě. Skla s kryořezy 

uchováváme v -20°C a pro účely imunohistochemického barvení je zpracujeme nejlépe do dvou 

týdnů po nařezání, protože se zvyšujícím se stářím řezů se může snižovat účinnost některých 

použitých protilátek.

3.2.3 Imunohistochemie (IHC) na mrazových řezech 

Tato metoda slouží k vizualizaci specifických antigenů (proteinů) pomocí protilátek. 

Primární protilátka (monoklonální nebo polyklonální) se specificky váže na antigen. Sekundární 

protilátka rozpoznává těžký řetězec protilátky primární, který je specifický pro zvíře, ve kterém 

byla protilátka připravena. Sekundární protilátka je konjugována nejčastěji s fluorescenční 

značkou, což nám umožní vizualizaci sledovaného antigenu (přímé pozorování pomocí 

fluorescenčního mikroskopu).

Materiál: DAPI (10 mg/ml; Roche), Mowiol® 4-88, primární a sekundární protilátky, krycí skla, 

skla s kryořezy

Roztoky: PBT, odmaskovací roztok na IHC, 10% BSA v PBT, 1% BSA v PBT, 96% glycerol, 

0,5% SDS v PBS

Postup: Skla s kryořezy skladujeme při -20°C. Před začátkem barvení je necháme alespoň jednu 

hodinu zaschnout při pokojové teplotě. Pokud není řečeno jinak, následující inkubace probíhají 

při pokojové teplotě. Zalévací médium (O.C.TTM) odmyjeme jedním nebo dvěma opláchnutími

PBS (5-10 min). Všechny roztoky kapeme opatrně na skla pomocí injekční stříkačky, aby 

nedošlo k odplavení řezů. V některých případech tkáň znovu refixujeme 10 min 4% PFA v PBS, 

potom alespoň 2x opláchneme PBS. Některé protilátky vyžadují odmaskování antigenů pomocí 

a) 0,5% SDS v PBS 10 min b) povaření skel s kryořezy 1-10 min v odmaskovacím roztoku pro 
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IHC a 20 min vychladnutí. Odmaskovací roztok i 0,5% SDS v PBS je nutné následně 

opláchnout 3x pomocí PBS. Tkáň permeabilizujeme alespoň 15 min roztokem PBT. 

Nespecifickou vazbu protilátek blokujeme tak, že inkubujeme skla s kryořezy s 10% BSA v 

PBT nejméně 30 min. Po odsátí blokačního roztoku aplikujeme na sklo primární protilátku 

ředěnou v 1% BSA v PBT (ředění je specifické pro danou protilátku, viz Tab. 2). Skla 

s primární protilátkou inkubujeme zpravidla přes noc ve 4°C, v krabičce zčásti naplněnou

destilovanou vodou (vytvoříme tak vlhkou komoru a zabráníme vyschnutí protilátky a skel se 

vzorky). Druhý den odmyjeme primární protilátku třemi opláchnutími PBS (5-10 min každý). 

Tento krok je velmi důležitý pro pěkné specifické barvení a snížení nespecifického pozadí. 

Následně skla s kryořezy inkubujeme s odpovídající sekundární protilátkou. Uvedené 

sekundární Alexa Fluor protilátky ředíme 1:500 v 1% BSA v PBT a inkubujeme s kryořezy 

většinou 45 min při pokojové teplotě ve tmě. Sekundární protilátku odstraníme 3x oplachem 

PBS (5-10 min každý). Pro obarvení jader inkubujeme skla po dobu 10-15 min s roztokem 

DAPI 1:1000 v PBS ( DAPI - interkalační barvička, která se váže do DNA šroubovice a pod 

UV světlem fluoreskuje). Skla naposledy opláchneme PBS, nakapeme na ně 96% glycerol nebo 

Mowiol a přiklopíme krycím sklíčkem. Obarvená skla skladujeme ve 4°C ve tmě a co nejdříve 

vyhodnocujeme a fotíme na invertovaném fluorescenčním mikroskopu Nikon Diaphot 300

pomocí monochromatické kamery VDS 1300 a softwaru Lucia IMAGE nebo na invertovaném 

fluorescenčním mikroskopu s konfokálním nástavcem Leica SP5. Snímky dále upravujeme 

v programech Adobe Photoshop CS a Adobe Illustrator CS.

3.2.4 Histologické barvení hematoxylin-eosin (H&E)

Barveni hematoxylin-eosin (H&E) je základní přehledné histologické barvení. Hematoxylin

(bazický) barví modře jádra buněk a bazofilní struktury, ostatní struktury (cytoplasma buňky) 

jsou obarvené eosinem (kyselé syntetické barvivo) různými odstíny červené.

Materiál: hematoxylin, eosin, hexamin, krycí skla, skla s kryořezy

Roztoky: 96% glycerol

Postup: Skla s kryořezy skladované v -20°C necháme alespoň 30 min uschnout na vzduchu. 

Potom je 2x 5 min opláchneme v PBS (odmytí O.C.TTM). Barvíme 45 s v hematoxylinu, 20 s

v hexaminu, 20 s v eosinu. Mezi každým barvením opláchneme skla 2x v dH2O. Nakonec na 

skla s kryořezy nakapeme 96% glycerol a přiklopíme krycím sklíčkem. Fotíme na invertovaném 

fluorescenčním mikroskopu Nikon Diaphot 300 (vyndáme fluorescenční filtrační kostky) 

pomocí barevné kamery PixeLINK a softwaru Lucia IMAGE nebo na stereolupě Olympus SZX9

fotoaparátem Olympus Camedia C-7070.
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3.2.5 Příprava proteinových extraktů z myších očních čoček pro   

SDS-PAGE 

Na SDS-PAGE jsme použili dva typy proteinových extraktů z očních čoček - celkový 

proteinový extrakt z očních čoček a pouze rozpustou frakci proteinů oční čočky. K detekci 

krystalinů v očních čočkách jsme připravili proteinové extrakty z myší starých 8-10 měsíců, 

k detekci transgenního proteinu CLEF jsme připravili proteinové extrakty z očních čoček 

myších embryí stádia E16.5.

Materiál: ruční plastové homogenizátory

Roztoky: lyzační pufr na izolaci všech proteinů oční čočky, lyzační pufr na izolaci frakce 

rozpustných proteinů oční čočky, PBS

Postup: Se vzorky pracujeme na ledu. Opatrně vypreparujeme oční čočky, opláchneme v ledově 

vychlazeném 1x PBS a ustřiženou špičkou je přeneseme do 1,5 ml mikrozkumavky. Ručním 

plastovým homogenizátorem homogenizujeme jednu wt nebo dvě CLEF čočky (z 1 myši) ve 

300 µl lyzačního pufru. Vortexujeme. Sonikujeme 4x10 s, mezi jednotlivými sonikacemi 

necháme mikrozkumavky se vzorkem zchladit na ledu. Centrifugujeme 5 min při 14 000g a

4°C. Supernatant přeneseme do nové 1,5 ml mikrozkumavky a odebereme 1 µl vzorku na 

měření koncentrace. Koncentraci proteinů stanovujeme pomocí komerčního kitu BCATM Protein 

Assay Kit a měříme na spektrofotometru NanoDrop ND1000. Vzorky naředíme (lyzačním

pufrem) na koncentraci 5 µg/µl. Na SDS-PAGE elektroforézu nanášíme 1 µg (pro následující 

imunodetekci β-krystalinu) nebo 15 µg proteinu (pro následující imunodetekci α-krystalinu a             

γ-krystalinu).

Na přípravu celkových proteinových extraktů z očních čoček embryí stádia E16.5 

použijeme vždy přibližně 14 očních čoček na přípravu jednoho vzorku. Oční čočky skladujeme 

v -80°C, na ledu je necháme rozmrznout. Do 1,5 ml mikrozkumavky, kde máme čočky 

z jednoho embrya (jednu nebo dvě) přidáme 20 µl PBS a opatrně ustřiženou špičkou přeneseme

čočky stejného genotypu (wt nebo CLEF) do jedné společné mikrozkumavky. Odsajeme PBS a 

přidáme 10 µl lyzačního pufru pro izolaci všech proteinů oční čočky a homogenizujeme ručním 

plastovým homogenizátorem. Koncentraci proteinů stanovujeme pomocí komerčního kitu 

BCATM Protein Assay Kit a měříme na spektrofotometru NanoDrop ND1000. Na SDS-PAGE 

elektroforézu nanášíme 50 µg proteinů.
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3.2.6 SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS-PAGE) 

Materiál: marker molekulových hmotností (PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder),  2x 

vzorkový pufr (Laemmli Sample Buffer), isopropanol, βME

Roztoky: elektrodový pufr, 4x elektrodový pufr pH 8,8; 4x elektrodový pufr pH 6,8

Postup: Sestavíme aparaturu Mini Protean IITM pro nalévání gelů. Nejprve namícháme separační 

gel dle Tab. 7, zde 12%. Jednotlivé složky přidáme v pořadí destilovaná voda, 4x elektrodový 

pufr pH 8,8; 40% směs akrylamidu a nakonec 10% persíran amonný a TEMED, roztok 

zamícháme a nalijeme mezi skla, přibližně 1,5 cm pod okraj vyššího skla. Hladinu převrstvíme 

tenkou vrstvou isopropanolu a gel necháme zpolymerovat (přibližně 30 min). Namícháme 

zaostřovací gel dle Tab. 7, jednotlivé složky přidáváme ve stejném pořadí. Odsajeme 

isopropanol z povrchu separačního gelu a nalijeme zaostřovací gel, do kterého vložíme hřeben 

pro tvorbu jamek. Gel necháme 20 min ztuhnout, pak vyndáme hřeben a jamky vypláchneme 

elektrodovým pufrem. Do elektroforetické vany vložíme elektroforetickou jednotku se skly 

(případně jedním sklem a plastovou vycpávkou) a naplníme ji elektrodovým pufrem. Připravené 

vzorky pro separaci inkubujeme 5-10 min při 95°C se vzorkovým pufrem, ke kterému před 

použitím přidáme βME 1:20. Do jamek nanášíme maximálně 15 µl vzorku a 5 µl markeru 

molekulových hmotností. Separaci provádíme při napětí 100V v zaostřovacím gelu a 200V 

v separačním gelu. Po separaci rozebereme aparaturu a vyjmeme gel, který opláchneme 

destilovanou vodou a dále používáme pro western blot.

Složka Objem 

H2O 4,1 ml

40% směs akrylamidu 3,3 ml 

4x elektrodový pufr pH 8,8 2,5 ml 

10% APS 50 µl

TEMED 10  µl

12% separační gel

           

Složka Objem 

H2O 2,7 ml 

40% směs akrylamidu 0,3 ml

4x elektrodový pufr pH 6,8 1 ml

10% APS 20  µl

TEMED 4  µl

3% zaostřovací gel

Tab. 7: Příprava separačního a zaostřovacího gelu pro SDS-PAGE elektroforézu.

3.2.7 Western blot

Pro imunochemickou detekci transgenního proteinu CLEF na membráně (western blot) 

jsme použili celkový proteinový extrakt z očních čoček myších embryí stádia E16.5. Pro 

imunochemickou detekci krystalinů v očních čočkách jsme použili celkové proteinové extrakty 
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z očních čoček a frakci rozpustných proteinů očních čoček dospělých (8-12 měsíců starých) 

myší. K vizualizaci jsme vždy použili sekundární protilátku konjugovanou s křenovou 

peroxidázou a chemiluminiscenční reakci.

Materiál: nitrocelulózová membrána, Ponceau S, primární protilátky, sekundární protilátka proti 

králičím IgG konjugovaná s křenovou peroxidázou (Dakocytomation), filmy pro detekci 

chemiluminiscence, kazeta pro expozici filmů, filtrační papír, parafilm, prospektový obal, 

SuperSignal® West Pico Stable – roztok peroxidu a SuperSignal® West Pico Luminol –

Enhancer, 

Roztoky: 5% mléko v PBT, transferový pufr, PBT

Postup: Po separaci proteinů v gelu opláchneme gel destilovanou vodou a následně 

transferovým pufrem a vložíme ho do připraveného, pufrem nasáklého sendviče. 

Nitrocelulózovou membránu necháme alespoň 15 min předem namočit v transferovém pufru. 

Sendvič sestavujeme následovně: katoda (+) houbička, tlustý filtrační papír (Whatman), 

nitrocelulózová membrána, gel, tlustý filtrační papír, houbička (-) anoda.  Transfer provádíme   

2 h při 80V (lze i přes noc při 20V). Celou aparaturu chladíme vloženou nádobkou s ledem a 

transferový pufr během přenosu mícháme pomocí vloženého magnetického míchadla. Po 

přenosu membránu opláchneme destilovanou vodou a úspěšnost přenosu a polohu jednotlivých 

linek můžeme vizualizovat barvením membrány v roztoku Ponceau S, který následně odmyjeme 

v destilované vodě s kapkou 10M NaOH. Pokud není zmíněno jinak, inkubace probíhají za 

pokojové teploty. Membránu blokujeme 1 h v 5% mléce v PBT (blokace nespecifických vazeb 

protilátky). Následně inkubujeme membránu s primární protilátkou ředěnou v 5% mléce v PBT 

přes noc ve 4°C na kývaččce  (lze inkubovat i jednu hodinu při pokojové teplotě). Seznam 

použitých protilátek viz Tab. 2 a 3.

Další den odmyjeme nenavázanou primární protilátku třemi oplachy v PBT (každý        

15 min). Membránu inkubujeme 1 h při pokojové teplotě na kývačce se sekundární protilátkou 

ředěnou v 5% mléce v PBT. Sekundární protilátku opět odmyjeme třemi oplachy PBT (každý 

15 min). Pro vizualizaci inkubujeme membránu 10 min se smíchanými roztoky (1:1)

SuperSignal® West Pico Stable – roztok peroxidu a SuperSignal® West Pico Luminol –

Enhancer Potom roztok kompletně odstraníme (pomocí filtračních papírů) a vložíme mezi 

prospektový obal. V temné komoře exponujeme radiografický film na membráně nejprve 1 min, 

potom délku expozice upravíme podle síly signálu. Filmy vyvoláváme vyvolávacím automatem 

Kodat X-OMAT 1000. Vyvolané filmy skenujeme na bežném kancelářském scaneru. Pro účely 

denzitometrie fotíme vyvolané filmy na CCD kameře a vyhodnocujeme v programu AIDA 

Image Analyzer.
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3.2.8 Izolace RNA z myších očních čoček

Pro izolaci RNA z myších očních čoček jsme použili roztok TRIzol®. Tato metoda nám 

umožní velmi dobrou homogenizaci poměrně tuhých očních čoček. Nevýhodou je, že na rozdíl 

od izolace RNA na kolonce neošetříme vzorek DNázou, takže při následné práci s izolovanou 

RNA musíme počítat s možnou přítomností kontaminující DNA. 

Materiál: ruční plastové homogenizátory, TRIzol®, chloroform, isopropanol 

Roztoky: 75% EtOH

Postup: Veškerou práci během izolace RNA provádíme v rukavicích a pipetujeme špičkami s 

filtrem. Oční čočky vyndáme z -80°C a necháme rozmrznout na ledu. Po rozmrznutí 

připipetujeme ke vzorkům nejprve 100 µl roztoku TRIzol®, vzorky důkladně homogenizujeme 

ručním plastovým homogenizátorem, přidáme 400 µl roztoku TRIzol®. Celkový objem 

použitého roztoku TRIzol® je 500 µl /vzorek. Objem vzorku by neměl překročit 10% objemu 

roztoku TRIzol®. V případě izolace RNA z očních čoček dospělých myší použijeme 1 ml 

roztoku TRIzol® a dvakrát větší objem i ostatních roztoků použitých v dalších krocích izolace. 

Homogenizovanou tkáň v roztoku TRIzol® vortexujeme a necháme inkubovat 5 min při 

pokojové teplotě. Dále už pracujeme se vzorky při pokojové teplotě. Přidáme 100 µl 

chloroformu, vortexujeme. Centrifugujeme 15 min 12 000g při 4°C. Horní vodnou fázi 

(přibližně 60% původního objemu roztoku TRIzol®) přeneseme do nové 1,5 ml 

mikrozkumavky, kde už máme 250 µl isopropanolu. Vortexujeme a inkubujeme 10 min při 

pokojové teplotě. Centrifugujeme 10 min 12 000g. Odstraníme supernatant a pelet opláchneme 

500 µl 75% EtOH (pelet zbělá). Centrifugujeme 5 min 7500g. Odsajeme do sucha a necháme 

pelet krátce uschnout (dokud není průhledný). Pelet rozpustíme v 20 µl ddH2O třepáním 

v bločku při 20°C (pro přípravu cDNA na RT-PCR izolovanou RNA ředíme v 50 µl ddH2O). 

RNA skladujeme v -80°C.

Koncentraci RNA měříme na fluorometru QubitTM pomocí kitu Quant-iTTM RNA.

Postupujeme podle návodu výrobce. Případně koncentraci RNA měříme na spektrofotometru

NanoDrop ND1000.

3.2.9 Reverzní transkripce (RT)

Na syntézu cDNA jsme použili různé reverzní transkriptázy. Na přepis prvního vlákna 

cDNA pro qRT-PCR jsme použili SuperScript® VILOTM cDNA Synthesis Kit, jehož součástí je 

reverzní transkriptáza SuperScript® III. V této rekci jsou použity náhodné hexanukleotidové 

primery. 

Materiál: SuperScript® VILOTM cDNA Synthesis Kit 
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Postup: Syntéza cDNA pomocí SuperScript® VILOTM cDNA Synthesis Kit: Reakci provádíme 

v celkovém objemu 20 µl. Pro tuto cDNA syntézu použijeme 0,5 µg RNA (změřeno pomocí 

fluorometru QubitTM). Nejprve si na ledu připravíme mix:

 4 µl 5x VILOTM Reaction Mix 

 2 µl 10 SuperScript® Enzyme mix 

Do 0,2 ml PCR mikrozkumavek si připravíme RNA a objem doplníme ddH2O do 14 µl. 

Přidáme mix a důkladně promícháme pipetováním. Inkubujeme 10 min při 25°C. 

Mikrozkumavky vkládáme do vyhřátého termocykléru a pro reverzní transkripci použijeme 

program dle Tab. 8. Nasyntetizovanou cDNA naředíme  ddH2O do objemu 100 µl a skladujeme 

v -20°C.

Krok Teplota (°C) Čas (min)

Syntéza prvního vlákna cDNA 42 60

Terminace reakce 85 5

Tab. 8: Program pro reverzní transkripci pomocí reverzní transkriptázy SuperScript.

Na syntézu cDNA pro detekci transgenní CLEF mRNA v očích a očních čočkách myších 

embryí a myší jsme použili reverzní transkriptázu PrimeScriptTM. 

Materiál: PrimeScriptTM Reverse Transcriptase 

Postup: Reakci provádíme v celkovém objemu 20 µl. Na tuto syntézu použijeme stejné 

množství RNA pro všechny vzorky (přibližně 0,5 µg, množství odhadnuto na základě 

elektroforézy v agarózovém gelu), které doplníme ddH2O do objemu 10 µl.  

Na ledu si připravíme do 0,2 ml PCR mikrozkumavek mix:

 10 µl RNA a ddH2O

 1 µl dNTP (10 mM každý nukleotid)

 1 µl směsi náhodných hexanukleotidových primerů (50 pmol)

Tento mix inkubujeme 5 min při 65°C (nasednutí náhodných hexanukleotidových primerů) a 

hned zchladíme na ledu. K mixu přidáme:

 4 µl 5x pufru pro reverzní transkriptázu PrimeScript

 0,5 µl inhibitoru RNáz (HPRI)

 1 µl reverzní transkriptázy PrimeScript

 2,5 µl ddH2O 

Směs důkladně promícháme pipetováním, vkládáme do vyhřátého termocykléru a reverzní 

transkripci provádíme použitím následujícího programu (Tab. 9). Nasyntetizovanou cDNA 

skladujeme v -20°C.
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Krok Teplota (°C) Čas (min)

Krok nutný při použití náhodných primerů 30 10

Syntéza prvního vlákna cDNA 42 60

Terminace reakce 70 15

Zchladit na ledu

Tab. 9: Program pro reverzní transkripci pomocí reverzní transkriptázy PrimeScript.

3.2.10 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Polymerázová řetězová reakce slouží k amplifikaci specifických úseků DNA in vitro

pomocí primerů nasedajících na 5‘ a 3‘ konec amplifikovaného úseku. Metodu PCR jsme 

použili pro určení genotypu myší (viz kapitola 3.2.1.1), k amplifikaci specifických fragmentů, 

kde jako templát sloužila cDNA (způsob jak zprostředkovaně detekovat přítomnost určité 

mRNA), a k amplifikaci fragmentů, kde jsme jako templát použili genomovou DNA (viz 

kapitola 3.2.13.1).

Materiál: DNA polymeráza DyNAzyme II, 10x PCR pufr obsahující MgCl2 pro DNA 

polymerázu DyNAzyme, 10mM dNTP, primery (250 ng/μl)

Postup: Na ledu si namícháme reakční směs, jednotlivé složky přidáváme v uvedeném pořadí 

dle Tab. 10. Reakci provádíme v celkovém objemu 50 µl.

Složka Objem (µl)

ddH2O 40

10x pufr pro DyNAzyme polymerázu 5

dNTPs (10 mM každý nukleotid) 1

primer 1 (250 ng/µl) 1

primer 2  (250 ng/µl) 1

DyNAzymeTM II 1

cDNA 1

Tab. 10: Reakční směs pro PCR reakci na cDNA templátu.

Na závěr přidáme DNA polymerázu (DyNAzyme II) a cDNA. Směs důkladně 

promícháme pipetováním a vkládáme do vyhřátého termocykléru (94°C), kde dle příslušného 

programu (Tab. 11) amplifikujeme DNA fragmenty.
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Krok Teplota (°C) Čas Počet opakování

Počáteční denaturace 94 1 min 1

Denaturace 94 1 min

Nasednutí primerů 55 30 s

Elongace 72 1 min

Finální elongace 72 5 min 1

Chlazení 4 ∞

35

Tab. 11: Program pro amplifikaci specifických fragmentů na cDNA templátu.

3.2.11 Agarózová horizontální elektroforéza

Materiál: Agaróza, ethidium bromid, hmotnostní standard - marker (GeneRuler™, DNA Ladder 

Mix)

Roztoky: TBE pufr, vzorkový pufr pro DNA elektroforézu

Postup: Koncentraci gelu volíme podle velikosti separovaných molekul (zde nejčastěji 1% nebo

1,5% gel). Agarózu rozpustíme vařením v mikrovlnné troubě v pufru TBE (50 ml TBE na gel 

6,5 cm x 10 cm). Po vychladnutí na dotek přidáme do gelu ethidium bromid (5µl ethidium 

bromidu na 50 ml gelu), který slouží k vizualizaci molekul DNA (ethidium bromid interkaluje 

do nukleových kyselin a pod UV světlem fluoreskuje), nalijeme do nalévací vaničky a gel 

necháme přibližně 30 min ztuhnout. Jako hmotnostní standard používáme 5 μl markeru. Délka a 

napětí separace záleží na délce separovaných fragmentů. Separovanou DNA vizualizujeme a 

dokumentujeme pomocí systému FOTODYNE FOTO/Analyst®  Visionary system.

3.2.12 Kvantitativní PCR v reálném čase (qRT-PCR)

Podstatou kvantitativního PCR v reálném čase je možnost průběžně sledovat množství 

vznikajících produktů po každém cyklu reakce. Množství produktů se sleduje jako přírůstek 

intenzity fluorescenčního záření, protože intenzita fluorescence odpovídá množství produktu. 

Do reakční směsi se přidávají fluorescenční barviva (zde SYBRTM Green I), která se 

interkalačně váží do vzniklých produktů (dsDNA) a tím zvyšují intenzitu fluorescenčního 

signál. 

Materiál: LightCycler® 480 SYBR Green I Master Roche; 384 jamková destička 

LightCycler®480, primery (5 μM), cDNA

Postup: Jako templát použijeme cDNA (připravenou z 0,5 µg RNA a naředěnou do objemu   

100 µl ddH2O). Reakci provádíme v objemu 5 µl/jamku. Nejprve si na ledu v mikrozkumavkách 
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smícháme 2,5 µl 2x koncentrovaného LightCycler® 480 SYBR Green I Master a 0,5 µl směsi 

dvou 5 µM primerů (výsledná koncentrace primerů je 0,5 µM). Z této směsi pipetujeme vždy   

3 µl do jamky na destičce LightCycler®480 Multiwell Plate 384. Potom přidáme do 

jednotlivých jamek 2 µl cDNA. qRT-PCR provedeme na přístroji LightCycler® 480 Real-Time 

PCR System. Pro amplifikaci použijeme následující program Tab. 12.

Proces Počet opakování Teplota (°C) Čas

Pre-inkubace počáteční denaturace 1 95 5 min

denaturace 95 10 s

nasedání primerů 55 20 s

elongace 72 20 s

Denaturační křivka závěrečná denaturace 1
65°C až 97°C během 1 min (nárůst 

teploty o 2,5°C/s)

Amplifikace 50

Tab. 12: Použitý program pro qRT-PCR.

Hodnoty Cp (crossing point) vypočítá software LightCycler® 480 s použitím algoritmu 

maxima druhé derivace. Relativní poměr specifické cDNA v jednotlivých vzorcích zjistíme 

pomocí následujícího výpočtu. Nejprve spočítáme aritmetický průměr Cp hodnot biologických a 

technických replikátů pro jeden typ vzorku a jednu dvojici primerů. Tuto hodnotu 

normalizujeme odečtením průměrné Cp hodnoty referenčního genu/genů. Pro určení 

signifikance rozdílu provedeme nepárový oboustranný t-test (v našem případě porovnáváme 

vzorek CLEF a wt pro jednu dvojici primerů). Z biologických a technických replikátů 

spočítáme standardní odchylku. Výsledkem je graf ukazující kolikanásobně došlo ke změně 

exprese (navýšení/snížení) ve vzorku CLEF vůči wt vzorku, pro lepší přehlednost 

v logaritmické škále (log2 relativní změny genové exprese v CLEF vzorku).

3.2.13 Příprava reportérového vektoru

K vytvoření inzertu pro reportérový vektor amplifikujeme pomocí metody PCR 

specifický fragment a jako teplát nám v našem případě poslouží genomová DNA z myši 

C57Bl/6. Navrhneme specifické primery (945A, 945C) na kraje budoucího inzertu tak, že na 

jejich 5‘ konec přidáme sekvenci obsahující restrikční místa (BglII a HindIII). Navržené 

primery zkontrolujeme v programu PearlPrimer (Marshall, 2004). Výsledkem PCR je produkt 

obklopený z obou stran restrikčními místy, který štěpíme restrikčními enzymy (BglII a HindIII)
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a orientovaně vkládáme do linearizovaného reportérového vektoru pGL3-Basic, nesoucího 

komplementární restrikční konce (BglII a HindIII). Vektor nesoucí požadovaný inzert 

amplifikujeme v kompetentních bakteriích E.coli TOP10, ze kterých plazmid izolujeme nejprve 

minipreparací plazmidové DNA (miniprep). Správnost izolovaného plazmidu ověříme 

restrikčním štěpením. Pro vlastní transfekci tkáňových kultur izolujeme připravený reportérový 

plazmid s inzertem maxipreparativní izolací plazmidové DNA (maxiprep). Následuje popis 

metod použitých k přípravě reportérového vektoru pGL3-Gjb5.

3.2.13.1 PCR na genomové DNA

K PCR amplifikaci našeho fragmentu jsme zvolili DNA polymerázu  AccuPrimeTM, která 

má menší chybovost a větší efektivitu než DNA polymeráza DyNAzyme. Z těchto důvodů je 

vhodná pro amplifikaci delších fragmentů (v našem případě ~ 2000bp).

Materiál: 10mM dNTP (směs deoxynukleotidů, 10mM každý nukleotid), DNA polymeráza 

AccuPrimeTM, 10x pufr pro DNA polymerázu AccuPrimeTM, primery (250 ng/μl)

Postup: Namícháme reakční směs, jednotlivé složky přidáme v pořadí dle Tab. 13. 

Složka Objem (µl)

ddH2O 40

10x pufr pro DNA polymerázu AccuPrime 5

dNTPs (10 mM každý) 1

primer 1 (250 ng/µl) 1

primer 2  (250 ng/µl) 1

DNA polymeráza AccuPrime 1

DNA 1

Tab. 13: Reakční směs pro PCR amplifikaci s AccuPrimeTM DNA polymerázou.

Reakci provádíme v celkovém objemu 50 µl. Jako poslední přidáme DNA polymerázu a 

genomovou DNA, směs důkladně promícháme pipetováním a vložíme do vyhřátého 

termocykléru (94°C), kde provádíme amplifikaci dle příslušného programu (Tab. 14). 
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Krok Teplota (°C) Čas Počet cyklů

Počáteční denaturace 94 1 min 1

Denaturace 94 30 s

Nasednutí primerů 60 30 s

Elongace 68 2 min

Finální elongace 68 3 min 1

Chlazení 4 ∞

30

Tab. 14: Program pro amplifikaci specifických fragmentů pomocí AccuPrimeTM DNA polymerázy.

Úspěšnost amplifikace specifického produktu zkontrolujeme separací (10 µl PCR 

produktu se 2 µl vzorkového pufru s Oranž G) na 1% agarózovém gelu. 

3.2.13.2 Přečištění PCR produktu 

Materiál: QIAquick PCR purification kit

Postup: PCR produkt přečistíme pomocí komerčního kitu QIAquick PCR purification kit. 

Postupujeme podle protokolu dodaného výrobcem. Výsledkem je 30 µl přečištěného PCR 

produktu. 

3.2.13.3 Restrikční štěpení DNA

Restrikční štěpení používáme pro kontrolu inzertů, úpravu PCR produktů a linearizaci 

vektorů pro ligaci. Vektor a vkládaný inzert štěpíme specifickými restrikčními endonukleázami, 

což nám zajistí vznik komplementárních restrikčních konců, které následně spojíme ligací.

Materiál: restrikční enzymy- BglII (10U/µl) a HindIII (20U/µl), 10x reakční pufr vhodný pro 

dané restrikční endonukleázy- dle doporučení výrobce, štěpená DNA, 100x BSA (10 mg/ml)

Postup: Připravíme si reakční směs dle Tab. 15. Reakční pufry použijeme dle doporučení 

výrobce (http://www.neb.com/nebecomm/DoubleDigestCalculator.asp), zvláště při štěpení 

dvěma restrikčními enzymy musíme zvolit reakční pufr vhodný pro oba enzymy. Štěpení 

provádíme v celkovém objemu 30 µl 2,5 h v 37°C.
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Složka Objem (µl)

10x pufr 3

100 x BSA (10 mg/ml) 0,3

restrikční enzym 1

restrikční enzym 1

štěpená DNA 20

ddH2O do 30 

Tab. 15: Reakční směs pro restrikční štěpení DNA

Produkty štěpení ihned naneseme na 0,8% agarózový gel a separujeme při 20V přes noc. 

Pokud restrikčními endonukleázami štěpíme vektor, před separací v agarózovém gelu ho 

nejprve defosforylujeme.

Pokud používáme restrikční štěpení pro ověření správnosti plazmidu izolovaného 

minipreparativní izolací, upravíme objem restrikční reakce dle Tab. 16 (celkový objem reakce 

20 µl). Štěpíme 1 hpři 37°C.

Složka Objem (µl)

10x pufr 2

100 x BSA (10 mg/ml) 0,2

restrikční enzym 0,5

restrikční enzym 0,5

štěpená DNA 5

ddH2O do 20 

Tab. 16: Reakční směs pro restrikční štěpení plazmidu izolovaného minipreparativní izolací.

3.2.13.4 Defosforylace vektoru 

Defosforylací linearizovaného vektoru (naštěpeného restrikčními endonukleázami) ještě 

před separací na agarózovém gelu zabráníme recirkularizaci prázdného vektoru při následné 

ligaci.

Materiál: alkalická fosfatáza 

Postup: Po restrikčním štěpení přidáme k reakci (standardně o objemu 30 µl) 1 µl fosfatázy a 

inkubujeme ještě 30 min při 37°C.
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3.2.13.5 Izolace DNA z gelu

Materiál: QIAEX II Agarose Gel Extraction Kit

Postup: Separovanou DNA izolujeme z gelu pomocí komerčního kitu QIAEX II Agarose Gel 

Extraction Kit. Při izolaci postupujeme podle protokolu dodaného výrobcem.

3.2.13.6 Ligace  

Ligací spojíme dva fragmenty DNA, které nejprve restrikčně naštěpíme, v tomto případě 

vektor a inzert (specifický PCR produkt). Ligaci katalyzuje T4 DNA ligáza, která vytváří 

fosfodiesterové vazby mezi sousedními nukleotidy.

Materiál: T4 DNA ligáza, 10x pufr pro T4 DNA ligázu

Postup: Ligaci provádí v celkovém objemu 20 µl, přičemž ligujeme vektor a inzert v molárním 

poměru 1:1 (množství DNA odhadneme na agarózovém gelu). Připravíme si ligační směs dle 

Tab. 17 a důkladně promícháme pipetováním. Vždy připravíme i kontrolní ligační směs, která 

neobsahuje inzert, tu dále použijeme jako negativní kontrolu během transformace 

kompetentních buněk. Ligační směs inkubujeme 10 min při pokojové teplotě a následně ji 

použijeme k transformaci kompetentních buněk. 

Složka Objem (µl)

ddH2O 15

10x pufr pro T4 DNA ligázu 2

vektor 1

inzert 1

T4 DNA ligáza 1

Tab. 17: Ligační směs.

3.2.13.7 Transformace kompetentních bakterií E.coli TOP10 teplotním šokem

Během transformace přijímají bakterie cizorodou DNA z okolního prostředí. 

V laboratorních podmínkách se používají tzv. kompetentní bakterie (zde E.coli TOP10), které 

jsou schopné cizorodou DNA přijímat s vyšší účinností. Pro samotnou transformaci je potřeba 

destabilizovat cytoplazmatickou membránu bakterií, nejčastěji tepelným šokem.

Materiál: zamražené (-80°C) kompetentní buňky E.coli TOP10, agarová miska s příslušným 

antibiotikem (ampicilin 100µg/ml), sterilní roztírací kličky, LB médium

Postup: Kompetentní buňky rozmrazíme na ledu 10 min a ke 100 µl kompetentních buněk 

přidáme 5 µl ligační směsi. Jako negativní kontrolu přidáme ke kompetentním buňkám ligační 
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směs, ve které chybí inzert. Zamícháme a inkubujeme 30 min na ledu. Buňky vystavíme 

teplotnímu šoku 42°C na 30 sa dalších 10 min inkubujeme na ledu. Směs nakapeme na 

agarovou misku a rozetřeme sterilním očkem. Misky inkubujeme přes noc při 37°C v termostatu

dnem vzhůru, druhý den misky vyjmeme a zpracujeme nebo skladujeme při 4°C.

3.2.13.8 Minipreparativní izolace plazmidové DNA (miniprep)

Materiál: isopropanol, LB médium; antibiotikum – ampicilin 

Roztoky: P1, P2, P3, TER, TE, 80% EtOH

Postup: Pokud není uvedeno jinak, kroky probíhají při pokojové teplotě. Do 2 ml LB média 

s příslušným antibiotikem zaočkujeme jedinou kolonii vypíchlou z agarové misky. Přes noc 

třepeme 220 rpm při 37°C. Druhý den ráno hned zpracujeme nebo skladujeme při 4°C. 1,5 ml 

obsahu přelijeme do 1,5 ml mikrozkumavek a centrifugujeme 1 min 13000 rpm. Pelet 

(supernatant slijeme) resuspendujeme v 300 µl roztoku P1 pomocí vortexu, necháme stát 5 min. 

Přidáme 300 µl roztoku P2 a několikrát mikrozkumavku opatrně obrátíme, inkubujeme

maximálně 3 min. Přidáme 300 µl roztoku P3 a mikrozkumavku několikrát obrátíme. 

Centrifugujeme 13000 rpm 10 min a do nové mikrozkumavky obsahující 500 µl isopropanolu 

přeneseme supernatant. Protřepeme a inkubujeme 5 min. Centrifugujeme 5 min 13000 rpm, 

supernatant odsajeme a pelet opláchneme 250 µl 80% EtOH. Krátce stočíme, odstraníme EtOH 

a pelet sušíme, dokud není průhledný (přibližně 15 min). Pelet rozpustíme v 30-50 µl TER za 

třepání 220 rpm při 37°C 30 min. Kvalitu a správnost plazmidu kontrolujeme restrikčním 

štěpením a následnou separací na agarozovém gelu.

3.2.13.9 Maxipreparativní izolace plazmidové DNA (maxiprep)

Materiál: isopropanol, fenol, chloroform, antibiotikum – ampicilin, LB médium

Roztoky: P1, P2, P3, TER, TE, 10M LiCl; 80% EtOH, 96% EtOH; 5M octan sodný

Postup: Pokud není řečeno jinak, probíhají kroky při pokojové teplotě. Jednu kolonii 

zaočkujeme do 50 ml LB média s příslušným antibiotikem a kultivujeme na třepačce 200 rpm

při 37°C přes noc. Také lze jednu kolonii nejprve „předtřepat“ v 0,5 ml LB média                       

s antibiotikem a potom přelít do 50 ml LB média s antibiotikem a kultivovat přes noc na 

třepačce 200 rpm při 37°C. Kulturu stočíme v 50 ml zkumavce 15 min 4°C 5000 rpm 

(centrifuga na 50 ml zkumavky Hettich Universal 32R), pelet resuspendujeme v 5 ml roztoku 

P1. Zkumavku udržujeme na ledu, přidáme 10 ml roztoku P2 a opatrně promícháme obratem. 

Ponecháme 3 min na ledu (v průběhu 2x promícháme). Přidáme 7,5 ml roztoku P3, opatrně 
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promícháme a inkubujeme 10 min na ledu (občas promícháme). Dojde ke vzniku sraženiny. 

Centrifugujeme 15 min 4°C 3000 rpm. Odebereme supernatant (slijeme přes gázu) a k němu 

přidáme 15 ml isopropanolu, protřepeme a necháme stát 10 min při pokojové teplotě. 

Centrifugujeme 15 min 3000 rpm 4°C. Pelet resuspendujeme v 0,7 ml 80% EtOH a přeneseme 

do 1,5 ml velké minizkumavky. 50 ml zkumavku ještě vypláchneme 0,5 ml 80% EtOH a také 

přeneseme do mikrozkumavky. Centrifugujeme 3 min 13000 rpm (následující centrifugace 

provádíme na centrifuze Eppendorf MiniSpin plus®). Pelet resuspendujeme v 350 µl TE pufru a 

přidáme 100 µl LiCl, tento krok odstraní většinu RNA. Inkubujeme 10 min na ledu. 

Centrifugujeme 3 min 13000 rpm a supernatant přeneseme do nové 1,5 ml mikrozkumavky, kde 

objem doplníme do 600 µl TE pufrem. Přidáme 600 µl směsi fenol:chloroform (1:1) a 

vortexujeme. Centrifugujeme 5 min 13000 rpm. Odebereme vodnou fázi a k ní přidáme 450 µl 

isopropanolu. Inkubujeme 10 min při pokojové teplotě. Po centrifugaci 5 min 13000 rpm pelet 

opláchneme 0,5 ml 80% EtOH, centrifugujeme 3 min 13000 rpm a pelet usušíme. Pelet 

resuspendujeme třepáním 300 rpm 30-45 min v 200 µl TER pufru při 37°C. Přidáme 160 µl TE, 

40 µl 5M octanu sodného a 400 µl směsi fenol:chloroform 1:1. Vortexujeme 30 s a 

centrifugujeme 3 min 13000 rpm. K odebrané vodné fázi přidáme 1 ml 96% EtOH, protřepeme 

a inkubujme 10 min při pokojové teplotě. Centrifugujeme 5 min 13000 rpm, pelet opláchneme

0,5 ml 80% EtOH a sušíme. Usušený pelet rozpustíme ve 100 µl TE pufru. 

3.2.14 Transfekce buněk HEK293T pomocí FuGENE®

Pro transientní expresi proteinů z cizorodé DNA (např. reportérového proteinu) můžeme 

cizorodou DNA vnášet do buněk pomocí transfekce. Transfekce pomocí FuGENE® HD 

Transfection Reagent (Roche) je šetrná k buňkám a účinná. Je založena na tvorbě komplexů 

FuGENE® a DNA, které jsou transportovány do transfekovaných buněk.

Na všechny transfekce jsme použili buňky HEK293T (Human Embryonic Kidney cells). 

Materiál: FuGENE® HD Transfection Reagent, transfekovaná DNA, 24 jamkové destičky s 

buňkami, Dulbecco’s modified Eagles medium 

Postup (pro jednu jamku 24 jamkové destičky): Do 1,5 ml mikrozkumavky napipetujeme      

300 ng DNA mixu. Do další mikrozkumavky v laminárním boxu k 50 µl média bez séra 

přidáme 1 µl FuGENE®, důkladně promícháme a pipetujeme na DNA mix do první 

mikrozkumavky. Důkladně promícháme pipetováním a inkubujeme 30 min, následně 

pipetujeme na buňky, které dosahují 50-60% konfluence. Buňky umístíme zpět do CO2

inkubátoru.
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3.2.15 Luciferázová reportérová esej

Reportérové eseje jsou používány ke studiu exprese a regulace eukaryotických genů. 

Reportérový gen je připojen k promotorové sekvenci ve vektoru (zde pGL3-Basic, Obr. 12). 

Tento vektor vpravíme transfekcí do buněk. Následně v buňkách měříme reportérový protein 

samotný, nebo jeho enzymatickou aktivitu, což nám poskytne informaci o aktivitě a síle 

vloženého promotoru. V luciferázové reportérové eseji slouží jako reportér enzym luciferáza ze 

světlušky. Luciferáza je monomer, nepotřebuje žádné post-transkripční úpravy a v buňce má 

velmi krátký poločas života, a proto je velmi spolehlivý reportér. Pro normalizaci rozdílů 

v transfekční účinnosti mezi jednotlivými vzorky (jamkami) zde slouží Renilla luciferáza, 

kterou vnášíme do buněk transfekcí reportérového vektoru pRL-TK.

Obr. 12: Schéma reportérového vektoru pGL3-Basic (Promega). Promotorovou (regulační) oblast 

našeho zájmu vkládáme do polyklonovacího místa, za kterým následuje cDNA kódující modifikovanou 

světluščí luciferázu (luc+). Dále vektor obsahuje: Ampr gen zajišťující amicilinovou rezistenci v E.coli. 

Počátek replikace odvozený od filamentárního fága (f1 ori). Počátek replikace E.coli (ori).

Materiál: Dual-Glo™ Luciferase Reporter™ Assay kit, Tropix® Lyzační pufr, Dulbecco’s 

modified Eagles medium, 24 jamková destička, plazmidy – reportérový vektor pRL-TK, 

reportérový vektor pGL3-Basic s vloženým promotorem našeho zájmu, expresní vektory

pCDNA, vyplňující plazmid pUC18

Postup: Buňky kultivujeme v médiu Dulbecco’s modified Eagles medium doplněného o 10% 

FCS, 2mM L-glutamin a antibiotika (100 U/ml penicilinu a 0,1 mg/ml streptomycinu). Den před 

transfekcí buňky pasážujeme a nasadíme do 24 jamkové destičky. Transfekuje buňky, které 

dosahují 50-60% konfluence 300 ng celkové plazmidové DNA na jednu jamku s použitím 
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FuGENE®. 300 ng DNA mixu standardně obsahuje 100 ng reportérového vektoru pGL3-Basic 

(s vloženou promotorovou/regulační oblastí našeho zájmu) a dále (v našem případě) 50 ng 

expresního vektoru pCDNA (nesoucí sekvenci ORF lidského N-terminálně zkráceného             

β-kateninu), 50 ng expresního vektoru pCDNA (nesoucí sekvenci ORF lidského LEF1), 5 ng 

reportérového vektoru pRL-TK a x ng pUC18 plazmidu jako vyplňujícího plazmidu k doplnění 

množství transfekované DNA do 300 ng na jednu jamku. Do jamek, které slouží jako kontrola 

bez aktivace Wnt signalizace, transfekujeme 100 ng prázdného pCDNA plazmidu místo 100 ng 

expresních vektorů nesoucích β-katenin a LEF1. Transfekci provádíme alespoň v dubletech 

nebo tripletech. Dva dny po transfekci lyzujeme buňky s použitím 100 µl lyzačního pufru a

inkubujeme 1 h na kývačce při pokojové teplotě. Z každé jamky odebereme 10 µl lyzovaných 

buněk a přenesem do 1,5 ml mikrozkumavky. Jako negativní kontrolu použijeme 10 µl 

lyzačního pufru. Těsně před měřením vzorků přidáme do mikrozkumavky 50 µl substrátu pro 

světluščí luciferázu (Dual-Glo™ Luciferase Reagent) a ihned měříme intenzitu luminiscence na 

luminometru. Přidáme substrát pro Renilla luciferázu, který obsahuje i „stop-pufr“ pro světluščí 

luciferázu (Dual-Glo™ Stop & Glo®) a měříme intenzitu luminiscence. Intenzitu světluščí 

luciferázy jednotlivých vzorků normalizujeme pomocí intenzity Renilla luciferázy. Pro určení 

signifikance rozdílu provedeme nepárový oboustranný t-test.
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4. Výsledky

4.1 Vytvoření transgenní myši CLEF 

Transgenní myš CLEF byla vytvořena za účelem zjistit důsledky konstitutivní aktivace 

Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky. Aktivace Wnt/β-katenin 

signální dráhy je zajištěna expresí fúzního proteinu obsahujícího C-terminální aktivační doménu 

lidského β-kateninu připojenou k N-konci plnodélkového myšího Lef1 (Hsu et al., 1998). 

Specifická exprese ve fibrilárních buňkách je zajištěna αA-krystalinovým promotorem, který již 

byl v minulosti pro podobné účely využit, např. (Duncan et al., 2000a; Duncan et al., 2000b; 

Duncan et al., 2004; Overbeek et al., 1985).

Byl nám poskytnut plazmid pCMV-catCLEF1, který byl vytvořen vložením PCR 

fragmentu C-terminální oblasti lidského β-kateninu (AK 696-781) do plazmidu pCGLEF-HA 

(nesoucí sekvenci ORF myšího Lef1 proteinu a sekvenci HA-epitopu), (Hsu et al., 1998).

Následně byl tento konstrukt pocházející z plazmidu pCMV-catCLEF-1 (sekvence C-terminální 

oblasti lidského β-kateninu následovaná sekvencí pro kompletní ORF myšího Lef1  a sekvencí 

pro HA-epitop) vložen do vektoru pACP3 obsahující αA-krystalinový promotor (-342/+49), 

intron malého T-antigenu z viru SV40 a polyadenylační signál z viru SV40. Takto připravený 

CLEF konstrukt (Obr. 13) byl injikován do prvojádra zygoty myšího kmene FVB/N. Tento myší 

kmen je vhodný pro transgenezi především kvůli vysokému reprodukčnímu potenciálu, 

početným vrhům a poměrně velkému prvojádru, které usnadní mikroinjikaci vnášené DNA 

(Taketo et al., 1991). Výsledkem úspěšné transgeneze byly 3 samci F0 generace mající stejný 

oční fenotyp - menší oči a kataraktu (šedý zákal). Dva z nich byli použiti k založení dvou dále 

využívaných linií (MB06-05 a MB06-12). Potomci obou těchto linií byli dále udržováni na 

pozadí myšího kmene C57Bl/6 a označováni jako CLEF. Transgenní myši CLEF byly 

identifikovány pomocí PCR analýzy genomické DNA (detailní popis v kapitole 3.2.1.1).

Transgenní konstrukt CLEF byl vytvořen RNDr. Zbyňkem Kozmikem, Csc. v National 

Eye Institute, Bethesda, USA. Injikace transgenního konstruktu do prvojádra zygoty byla 

provedena servisním pracovištěm National Institute of Health, Bethesda, USA.
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Obr. 13: Schématické znázornění transgenního konstruktu CLEF. αA-krystalinový promotor řídí 

expresi fúzního proteinu obsahující C-terminální aktivační doménu lidského β-kateninu (červeně) 

připojeného k N-konci myšího Lef1 proteinu (modře). K C-konci Lef1 proteinu je připojen HA-epitop 

(žlutě), usnadňující detekci CLEF transgenu. Sekvence CLEF konstruktu obsahuje také intron malého T-

antigenu SV40 a polyadenylační signál z viru SV40.

4.2 Morfologický popis očního fenotypu CLEF myší

Všechny tři transgenní myši F0 generace měly v dospělosti stejný fenotyp – zřetelně 

viditelnou kataraktu a menší oči. Tento fenotyp se přenášel na další generace s určitou

biologickou variabilitou. Pro zjištění základní morfologie CLEF očních čoček bylo provedeno 

hematoxylin-eosin barvení parafínových řezů očí dospělých zvířat F0 generace. Histologická 

analýza očí dospělců potvrdila prvotní pozorování. Oči CLEF myší byly menší a celková 

morfologie oční čočky byla značně odlišná od morfologie wt čočky (Obr. 14a, b).

V ekvatoriální oblasti CLEF čočky byly přítomné vakuoly. Při podrobnějším pohledu na 

přechodovou oblast CLEF čočky (Obr. 14d) bylo zřejmé, že celková mikroarchitektura CLEF 

čočky je dramaticky odlišná od wt čočky (Obr. 14c). Buněčná jádra běžně se vyskytující pouze 

v ekvatoriální rovině dospělé čočky (v přechodové zóně - oblasti diferenciace fibrilárních 

buněk) byla patrná i v centrální oblasti čočky a obecně distribuce jader byla náhodná, 

neuspořádaná. Na rozdíl od  wt čoček, kde byla jádra v ekvatoriální rovině uspořádána do ohybu 

charakteristického pro přechodovou oblast. Stejná histologická analýza (H&E barvení 

parafínových řezů) byla provedena i u dospělých zvířat F1 generace a potvrdila, že shodný 

fenotyp byl přenášen do následující generace. Parafínové řezy a histologické barvení bylo 

provedeno servisním pracovištěm National Eye Institute, Bethesda, USA.
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Obr. 14: CLEF myši mají menší oči, menší čočku a kataraktu. (a-d) H&E barvení parafínových řezů 

očí z dospělých wt (a, c) a CLEF (b, d) myší F0 generace. Zvětšená oblast ekvatoriální roviny oční čočky

wt (c) a CLEF (d) myší F0 generace. (e, f) Vypreparované oční čočky z 2 týdny starých wt myší (e), které 

jsou čiré, a CLEF myší (f), se zřetelně viditelnou kataraktou. (g, h) Pouhým pohledem patrná katarakta 

v menším oku CLEF myši (h). Uvedené měřítko je 500 µm (a, b) a 100 µm (c, d).
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Také další generace CLEF myší (už na pozadí kmene C57Bl/6) měly zřetelně viditelnou 

kataraktu a menší oko (Obr. 14 g, h). Samotné oční čočky CLEF myší byly stejně jako celé oko 

menší a v centrální oblasti CLEF čočky byla jasně patrná katarakta už u dvoutýdenních myší 

(Obr. 14e, f). Oční čočky wt myší stejného stáří byly větší a naprosto čiré. Z vnějšku bylo 

možné u CLEF myší kataraktu rozpoznat v době odstavu mláďat (tj. ve věku 4 týdnů).

4.3 Začátek exprese CLEF mRNA a detekce transgenního 

proteinu CLEF v oční čočce

αA-krystalinový promotor, který řídí tkáňově specifickou expresi CLEF mRNA, je 

aktivní od stádia embryonálního vývoje E12.5 (Overbeek et al., 1985). Proto jsme začátek 

exprese CLEF mRNA v očních čočkách očekávali nejdříve ve stádiu  E12.5. Izolovali jsme 

RNA z očí embryí (stádia E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, E16.5 a E18.5) a očních čoček 

postnatálních (stádium P3) a dospělých myší, ze kterých jsme připravili cDNA. Pro PCR 

amplifikaci sloužící k detekci transgenní CLEF cDNA (původně mRNA) jsme využili 

specifické primery hybridizující s SV40 sekvencí v CLEF konstruktu (ZK303A/B). Design 

těchto primerů (přes intron) nám umožnil rozlišit podle velikosti fragment amplifikovaný 

z cDNA nebo z genomové DNA (ta nemusela být během izolace RNA dokonale odstraněna). 

Přesto jsme pro kontrolu provedli PCR amplifikaci se stejnými primery i na vzorku, kde ve 

směsi pro reverzní transkripci chyběla reverzní transkriptáza (-RT kontrola). Jako interní 

kontrolu jsme použili β-aktin (ZK999A a ZK999B). CLEF mRNA v oku CLEF myší spolehlivě 

detekujeme od stádia E13.5 až do dospělosti (Obr. 15a).

Za účelem detekce transgenního proteinu CLEF  byl připraven celkový proteinový extrakt 

z očních čoček embryí stádia E16.5 (jeden vzorek je směs 14 ti čoček). V tomto embryonálním 

stádiu (tedy přibližně tři dny po začátku exprese transgenní mRNA) je CLEF protein jasně 

detekován na western blotu (Obr. 15b), pomocí specifické protilátky rozpoznávající HA-epitop. 

Obr. 15: Detekce CLEF mRNA a transgenního proteinu CLEF. (a) Detekce CLEF mRNA pomocí 

RT-PCR v očních čočkách CLEF embryí (E11.5, E12.5, E13.5, E14.5, E16.5, E18.5) a myší (P3, 

dospělce - „adult“) a v oční čočce wt myši (P3). Linka označena „-RT“ obsahuje –RT kontrolu. Aktin 

(„actin“) slouží jako interní kontrola. (b) CLEF protein detekovaný na western blotu pomocí protilátky 
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rozpoznávající HA-epitop („HA-tag“). První dvě linky označené „CLEF“ obsahují dva nezávislé celkové 

proteinové extrakty z očních čoček CLEF embryí stádia E16.5. V lince označené „WT“ je stejně 

připravený celkový proteinový extrakt z očních čoček wt embryí stádia E16.5.  Aktin slouží jako interní

kontrola množství proteinů.

4.4 Microarray analýza

Abychom lépe porozuměli molekulárním změnám, ke kterým v oční čočce CLEF myší 

došlo v důsledku aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách, rozhodli jsme 

se porovnat wt a CLEF čočky pomocí microarray analýzy. Z předchozích výsledků bylo zřejmé, 

že expresi transgenní CLEF mRNA spolehlivě detekujeme ve stádiu E13.5. Pro analýzu jsme 

použili oční čočky z novorozených myší starých jeden až tři dny (stádium P1-P3), tedy stádium, 

kdy je možné připravit dostatek RNA z jednotlivých čoček, kdy ještě není viditelná katarakta, 

ale již několik dní je přítomný protein CLEF.

Pro microarray analýzu na čipu Affymetrix Mouse430_2 byly použity tři nezávislé 

vzorky RNA z wt očních čoček stádia P1-P3 a tři nezávislé vzorky RNA z CLEF očních čoček 

stádia P1-P3. Samotná microarray analýza a její základní vyhodnocení bylo provedeno Servisní 

laboratoří funkční genomiky a bioinformatiky, především RNDr. Robertem Ivánkem Ph.D. a 

Ing. Hynkem Strnadem Ph.D..

4.4.1 Výsledky microarray analýzy

Výsledkem microarray analýzy bylo zjištění, že exprese 75 genů byla v CLEF očních 

čočkách stádia P1-P3 zvýšena více než 1,9x a exprese 12 genů snížena více než 1,9x, za 

podmínky, že p<0,01. Přehled genů, jejichž exprese byla nejvíce změněna v CLEF očních 

čočkách ve srovnání s wt čočkami je uveden v Tab. 17.
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Entrez gene ID gen
relativní genová exprese 

CLEF/wt (log2)
relativní genová 

exprese CLEF/wt 

16842 Lef1 5,83 56,80

75124 Nxnl2 5,10 34,25

12424 Cck 4,46 22,08

68035 Rbm42 4,04 16,48

14401 Gabrb2 3,82 14,10

11486 Ada 3,77 13,60

14622 Gjb5 3,68 12,81

242584 Wdr78 3,21 9,22

209027 Pycr1 3,10 8,57

192232 Hps4 2,99 7,96

17922 Myo7b 2,98 7,91

29865 Cabp5 2,81 7,02

16526 Kcnk2 2,74 6,69

71775 1300017J02Rik 2,67 6,37

72514 Fgfbp3 2,54 5,80

241520 Fam171b 2,34 5,05

66790 Grtp1 2,30 4,92

73234 3110079O15Rik 2,21 4,64

26360 Angptl2 2,20 4,59

22724 Zbtb7b 2,20 4,58

224022 Slc7a4 2,19 4,56

22040 Trex1 2,19 4,55

58802 Kcnmb4 2,15 4,44

399603 Fam84b 2,04 4,12

170799 Rtkn2 1,97 3,92

76416 Znrd1as 1,93 3,81

320701 Fam19a4 1,91 3,77

74103 Nebl 1,89 3,70

236690 Nyx 1,88 3,67

69993 Chn2 1,81 3,50

11425 Apoc4 1,78 3,44

70839 P2ry12 1,78 3,43

26366 Ceacam10 1,72 3,30

110197 Dgkg 1,68 3,21

12628 Cfh 1,67 3,19

69938 Scrn1 1,62 3,07

110172 Slc35b1 1,58 3,00

268878 Atp13a5 1,55 2,93

52120 D8Ertd354e 1,54 2,91

320840 Negr1 1,45 2,72

66889 Rnf128 1,39 2,61

230558 C8a 1,37 2,59

73301 Ttc29 1,37 2,58

116731 Pcdha1 1,35 2,55
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12936 Pcdha4 1,35 2,55

12937 Pcdha6 1,35 2,55

12941 Pcdha5 1,35 2,55

192161 Pcdha9 1,35 2,55

192164 Pcdha12 1,35 2,55

353234 Pcdha2 1,35 2,55

353235 Pcdha8 1,35 2,55

353237 Pcdhac2 1,35 2,55

19242 Ptn 1,31 2,49

381259 Als2cr4 1,28 2,43

19730 Ralgds 1,26 2,40

230145 Galnt12 1,26 2,39

68521 Fam189b 1,25 2,39

80708 Pacsin3 1,19 2,28

67389 C1qdc2 1,17 2,25

20200 S100a6 1,16 2,23

58200 Ppp1r1a 1,15 2,22

67647 4930523C07Rik 1,14 2,21

269470 Wdr3 1,14 2,20

226123 BC023055 1,13 2,18

66768 Pacrgl 1,11 2,16

11676 Aldoc 1,10 2,15

18606 Enpp2 1,09 2,13

69032 Lyzl4 1,07 2,10

218454 Lhfpl2 1,06 2,08

20617 Snca 1,06 2,08

76238 Grhpr 1,06 2,08

68339 Ccdc88c 1,05 2,07

231123 BC023882 1,04 2,06

71393 Kctd6 1,04 2,06

54141 Spag5 1,03 2,04

105439 Slain1 1,02 2,02

12939 Pcdha7 0,98 1,97

72175 Mfsd8 0,98 1,97

13198 Ddit3 0,97 1,96

14199 Fhl1 0,97 1,96

75234 Ibrdc3 0,95 1,93

21416 Tcf7l2 0,95 1,93

67102 D16Ertd472e 0,94 1,92

108927 Lhfp 0,94 1,92

56812 Dnajb10 0,93 1,91

12369 Casp7 0,93 1,90

17872 Myd116 0,93 1,90

Tab. 17: Přehled genů, jejichž exprese byla v CLEF očních čočkách nejvíce změněna. Červeně jsou 

označeny geny, jejichž exprese byla snížena, exprese ostatních uvedených genů byla v CLEF čočkách 

zvýšena. Vybrány byly pouze geny, pro jejichž změnu exprese v CLEF čočkách platilo, že p<0,01.

„Entrez gene ID“ odpovídá identifikačnímu číslu genu v databázi ENTREZ.
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Abychom výsledky ověřili ještě pomocí další metody, vybrali jsme několik genů, jejichž 

exprese byla na základě microarray analýzy změněna a pro tyto geny jsme navrhli specifické 

primery na qRT-PCR. Vždy alespoň tři nezávislé RNA izolované z wt a CLEF čoček P2 myší 

byly použity pro syntézu cDNA, která dále sloužila jako templát pro qRT-PCR. Obr. 16 ukazuje 

přehled genů, u kterých byla změna exprese v CLEF očních čočkách potvrzena i metodou    

qRT-PCR. 
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Obr. 16: Relativní změna genové exprese v CLEF očních čočkách dle výsledků qRT-PCR. Pro lepší 

přehlednost vyneseno v logaritmické škále (log2). Výsledky jsou statisticky významné p< 0,05.

4.4.1.1 Rozlišení exo- a endogenní exprese Lef1 v transgenních čočkách

Na základě microarray analýzy byla nejvíce zvýšena (přibližně 55x) exprese

transkripčního faktoru Lef1 v CLEF očních čočkách v porovnání s wt vzorkem. Protože 

transgenní konstrukt  CLEF obsahuje celou kódující sekvenci proteinu Lef1 (CLEF =              

C-terminální aktivační doména lidského β-kateninu fúzovaná s plnodélkovým myším 

transkripčním faktorem Lef1), nebylo hned jasné, zda byla na expresním čipu detekována 
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zvýšená exprese endogenního Lef1, nebo přítomnost CLEF mRNA. Obě vysvětlení byla možná, 

protože Lef1 byl popsán jako jeden z cílových genů Wnt/β-katenin signální dráhy 

(http://www.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/target_genes), která byla prostřednictvím 

CLEF proteinu aktivována. Abychom zjistili, které z vysvětlení bylo pravdivé, zvolili jsme 

následující postup.

Navrhli jsme dva páry specifických primerů. Jeden pár byl specifický pro kódující oblast 

Lef1 (primery B04A+B), druhý pro 3‘ nepřekládanou oblast (3’UTR) Lef1 (primery B03A+D). 

Sekvence Lef1 v CLEF konstruktu končí stop kodónem, takže neobsahuje 3’UTR. S těmito 

primery bylo provedeno qRT-PCR, vždy alespoň na třech nezávislých biologických vzorcích 

CLEF a třech wt vzorcích (stádia P2). Ukázalo se, že v CLEF vzorku bylo více cDNA 

obsahující kódující oblast Lef1, ale množství cDNA obsahující 3’UTR Lef1 bylo stejné v CLEF 

i wt vzorku (Obr. 17). Zvýšená exprese Lef1 v CLEF očních čočkách byla způsobená především 

tím, že próby na microarray čipu detekovaly přítomnost mRNA produkované z transgenního 

konstruktu CLEF.

Obr. 17: Změna relativní kvantity mRNA pro kódující oblast Lef1 a 3’UTR Lef1 v CLEF čočkách.

Signifikatní rozdíl (**p< 0,01) byl v množství mRNA pro kódující oblast Lef1 mezi wt a CLEF vzorky. 

Stejný závěr byl potvrzen i podrobnější analýzou výsledů microarray analýzy samotné. 

Microarray čip vždy obsahuje více specifických prób pro jednotlivé geny. Vyhodnoceným 

výsledkem microarray analýzy byl v našem případě součet výsledků více prób pro daný gen. 

Použitý čip obsahoval dvě próby v oblasti genu Lef1 - jednu komplementární s částí kódující 

oblasti Lef1 (1421299_a_at) a druhou komplementární s částí 3’UTR oblasti Lef1 (1454734_at). 

Zvýšená exprese Lef1 mRNA byla detekována pouze próbou komplementární s kódující oblasti 

Lef1 (Obr. 18).
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Obr. 18: Relativní exprese Lef1 mRNA detekovaná próbami komplementárními k různým 

oblastem sekvence genu Lef1. Próba 1421299_a_at je komplementární k části kódující oblasti Lef1, 

próba 1454734_at je komplementární k části oblasti 3’UTR Lef1. 

4.4.1.2 Exprese genu Gjb5 v CLEF čočkách

Z genů, jejichž exprese byla v CLEF očních čočkách zvýšena, nás nejvíce zaujal gen 

Gjb5  kódující konexin Gjb5 (gap junction protein beta 5), také nazývaný Cx31.1. Exprese 

Gjb5 byla na základě výsledků microarray analýzy v CLEF čočkách zvýšena přibližně 13x. V 

mnoha publikacích je popsán zásadní význam vhodného složení a množství konexinů 

v mezibuněčných kanálech propojujících buňky oční čočky pro zachování transparentnosti a 

normální velikost oční čočky (Gong et al., 2007; Rong et al., 2002). Přestože konexin Gjb5 

(Cx31.1) nebyl v literatuře zmiňován jako jeden ze zásadních konexinů oční čočky, rozhodli 

jsme se mu i přesto věnovat více pozornosti. Exprese konexinu Gjb5 byla zvýšena v důsledku 

aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy. Proto nás zajímalo, zda exprese toho konexinu nemůže 

být přímo regulována Wnt/β-katenin signální dráhou. Podrobným prohlédnutím pravděpodobné 

regulační oblasti genu pro konexin Gjb5 (přibližně 3000nt nad iniciačním kodónem ATG, 

obsahující promotorovou oblast, první nékódující exon, první intron a začátek druhého exonu) 

jsme označili několik možných vazebných míst pro transkripční faktory Tcf/Lef (van de 

Wetering et al., 1991), (Obr. 19). Přítomnost těchto potenciálních vazebných míst podporovala 

teorii, že exprese konexinu Gjb5 by mohla být přímo regulována Wnt/β-katenin signální dráhou. 
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Rozhodli jsme se proto připravit reportérový vektor obsahující pravděpodobnou regulační oblast 

genu pro konexin Gjb5 a pomocí luciferázové eseje ověřit, zda může být tato regulační oblast 

přímo indukována Wnt/β-katenin signalizací.

Obr. 19: Potenciální Tcf/Lef vazebná místa v pravděpodobné regulační oblasti genu Gjb5.

Potenciální Tcf/Lef vazebná místa v promotoru a prvním intronu, červeně je označeno místo mající 

sekvenci přesně odpovídající Tcf/Lef vazebnému místu. Všechna ostatní místa vykazují jednu záměnu 

oproti konsenzu CTTTGA/TA/T. Šipky označují primery (945A a 945C), které ohraničují oblast

vloženou do reportérového vektoru pGL3-Basic. Šipka v exonu 1 (EX1) označuje polohu 

pravděpodobného počátku transkripce. Kolmou čarou je označena poloha iniciačního kodónu ATG a stop 

kodonu TGA. První exon (EX1) je nekódující, celý konexin Gjb5 je kódován v druhém exonu (EX2). 

4.5 Příprava reportérového vektoru pGL3-Gjb5 a 

luciferázová reportérová esej

Pro přípravu luciferázového reportérového vektoru jsme použili standardní postup 

přípravy tohoto typu vektorů. Do vektoru pGL3-Basic jsme přes restrikční místa BglII a HindIII

vložili pravděpodobnou regulační oblast genu pro konexin Gjb5 (2080 nt), která byla 

amplifikována pomocí specifických primerů 945A a 945C z genomové DNA myši C57Bl/6 

(podrobný popis přípravy reportérového vektoru viz kap. 3.2.13). Takto připraveným 

reportérovým vektorem pGL3-Gjb5 (Obr. 20) jsme transfekovali buňky HEK293T. Zároveň 

jsme buňky transfekovali i expresními vektory pCDNA nesoucí kompletní ORF lidského         

β-kateninu a lidského LEF1, které v úspěšně transfekovaných buňkách zajistily produkci          

β-kateninu a transkripčního faktoru Lef1. Tímto způsobem jsme imitovali aktivaci            

Wnt/β-katenin signalizace. Kontrolní buňky (žádná aktivace Wnt/β-katenin signalizace) byly 

transfekovány pouze prázdným expresním vektorem pCDNA.
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Obr. 20: Luciferázový reportérový vektor pGL3-Basic nesoucí pravděpodobnou regulační oblast 

Gjb5. Pravděpodobná regulační oblast Gjb5 je zde označena fialově.  PCR fragment dané oblasti byl 

amplifikován pomocí specifických primerů 945A a 945C (označeny tyrkysovými trojúhelníčky) a 

následně vložen do reportérového vektoru pomocí restrikčních míst BglII a HindIII. Schéma bylo 

vytvořeno v programu ApE (M. W. Davis).

Po vyhodnocení intenzity luciferázy v transfekovaných buňkách a normalizaci výsledků 

pomocí intenzity Renilla luciferázy, bylo zřejmé, že pravděpodobná regulační oblast genu pro 

konexin Gjb5 není signifikantně indukována aktivní Wnt/β-katenin signalizací (Obr. 21).

Výsledek luciferázové reportérové eseje nepotvrdil, že exprese konexinu Gjb5 je přímo 

regulována Wnt/β-katenin signální dráhou a tedy, že Gjb5 je přímým cílovým genem        

Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky.



77

Obr. 21: Exprese konexinu Gjb5 není indukována Wnt/β-katenin signalizací. Pravděpodobná

regulační oblast Gjb5 (pGL3-Gjb5) není indukována Wnt/β-katenin signalizací. Jako kontrola funkčnosti 

metody slouží reportérový vektor nesoucí promotorovou oblast transkripčního faktoru Sp5, která je 

indukována Wnt/β-katenin signalizací (pGL3-Sp5), (Fujimura et al., 2007). Jako další kontrola slouží 

Wnt/β-katenin reportérový vektor pTOPflash, který obsahuje několik Tcf/Lef vazebných, takže exprese 

luciferázy z tohoto vektoru je indukována aktivní Wnt/β-katenin signalizací. Signifikatní rozdíl (* p<0,05, 

**p<0,01) byl detekován pouze v případě pGL3-Sp5 a pTOPflash.

4.6 Krystaliny v oční čočce dospělých CLEF myší

Krystaliny jsou hlavními strukturními proteiny oční čočky, kde se vyskytují ve vysokých 

koncentracích (Piatigorsky and Wistow, 1989). Jestliže dojde k nějaké změně stabilního 

prostředí uvnitř čočky nebo narušení vývoje čočky, velmi často dochází k agregaci proteinů 

čočky (tedy i krystalinů) a vzniku katarakty (Graw, 1999). Navíc některé krystaliny fungují i 

jako molekulární chaperony a mutace v nich, nebo jejich snížená exprese může také vyústit ve 

vytvoření katarakty (Brady et al., 1997). Z toho důvodu nás zajímalo, zda v CLEF oční čočce, 

s jasně zřetelnou kataraktou, není množství a exprese krystalinů nějakým způsobem ovlivněna.

Za účelem porovnání množství krystalinů ve wt a CLEF očních čočkách jsme připravili 

celkový proteinový extrakt z očních čoček 8-10 měsíců starých myší (CLEF myši měly 

zřetelnou kataraktu). Také jsme připravili pouze rozpustnou frakci proteinů očních čoček ze 

stejně starých myší, abychom případně viděli úbytek některého z krystalinů, který by mohl 

tvořit nerozpustnou část katarakty. Na western blotu jsme detekovali α-, β- a γ-krystaliny

pomocí specifických protilátek, vždy alespoň ve dvou nezávislých vzorcích připravených z 

CLEF čoček a dvou nezávislých vzorcích připravených z wt čoček (Obr. 22). Poměrně rozdílná 

intenzita bandů specifických pro γ-krystaliny v CLEF očních čočkách (celkový proteinový 
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extrakt) je způsobena biologickou variabilitou. V dospělých CLEF čočkách detekujeme méně  

γ-krystalinů v celkovém proteinovém extraktu (p=0,55) i v frakci rozpustných proteinů 

(p=0,11).

Obr. 22: Krystaliny v oční čočce CLEF myší. Detekce α-, β- a γ-krystalinů v (a) celkovém proteinovém 

extraktu oční čočky a (c) pouze ve frakci rozpustných proteinů čočky dospělých myší. V obou případech 

je patrné menší množství γ-krystalinů ve vzorcích CLEF čoček. Jako interní kontrola množství proteinu 

slouží aktin (b) Denzita bandů detekovaných krystalinů v celkovém proteinovém extraktu. (d) Denzita 

bandů detekovaných krystalinů ve frakci rozpustných proteinů čočky. Denzita bandů byla vyhodnocena a 

vynesena do grafu tak, že množství krystalinů ve wt vzorku je považováno za 100 %. 

Zřetelné snížení množství γ-krystalinů v CLEF očních čočkách mohlo být způsobeno 

sníženou expresí γ-krystalinové mRNA. Příčinou ale také mohla být agregace γ-krystalinů 

v oční čočce, což by znemožnilo jejich detekci jak ve frakci rozpustných proteinů čočky, tak i 

v celkovém proteinovém extraktu čočky. Jelikož se nám nedařila příprava frakce nerozpustných 
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proteinů oční čočky pro SDS-PAGE a následný western blot, rozhodli jsme se nejprve ověřit 

míru exprese jednotlivých γ-krystalinových genů v čočkách dospělých (8-10 měsíců starých)

CLEF myší pomocí qRT-PCR. V očních čočkách dospělých CLEF myší byly už jasně zřetelné 

katarakty, které tvořily jakýsi agregát v centru čočky. V CLEF čočkách došlo ke snížení exprese 

mRNA pro γA-, γC-, γD- a γEF-krystaliny (Obr. 23). 

Obr. 23: Exprese γ-krystalinů v očních čočkách. Relativní změna genové exprese v CLEF očních 

čočkách analyzovaná pomocí qRT-PCR. Pro lepší přehlednost vyneseno v logaritmické škále (log2).

Exprese mRNA pro některé γ-krystaliny je snížená v CLEF očních čočkách dospělých myší. Signifikantní 

rozdíl (**p<0,01) byl detekován v případě γA-, γC-, γD- a γEF- krystalinů.

4.7 Imunohistochemická charakterizace očních čoček CLEF 

myší

Na základě histologické analýzy provedené na dospělých očních čočkách jsme věděli, že 

morfologie CLEF čoček je zásadně odlišná od wt čočky. Také jsme zjistili, že CLEF mRNA 

spolehlivě detekujeme ve stádiu E13.5. Předpokládali jsme tedy, že některé morfologické 

změny CLEF čočky by mohly být patrné už v tomto poměrně časném stádiu diferenciace čočky.

Na veškeré imunohistochemické (IHC) barvení a hematoxylin eosinové (H&E) barvení 

jsme použili mrazové řezy z hlaviček embryí stádia E13.5 a E16.5.
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4.7.1 Charakterizace očních čoček CLEF ve stádiu E13.5

Lokalizace jednotlivých buněk a procesů (proliferace epiteliálních buněk, diferenciace 

fibrilárních buněk) je typická vždy pouze pro určitou oblast čočky. Výskyt buněčných jader 

v odlišném množství nebo v jiných oblastech čočky může vypovídat o narušení vývoje čočky a 

navíc nám může napovědět, které z buněk, případně procesů, byly provedenou manipulací 

ovlivněny. 

Proto jsme se zaměřili na lokalizaci buněčných jader (především jader fibrilárních buněk)

v čočce pomocí DAPI barvení (Obr. 24). V lokalizaci jader v CLEF čočce E13.5 nebyl patrný 

rozdíl ve srovnání s wt čočkou. 

Obr. 24: Lokalizace buněčných jader ve wt (a) a CLEF (b) oční čočce stádia E13.5. Mezi wt a CLEF 

čočkou není patrný rozdíl v lokalizaci buněčných jader diferencujících fibrilárních buněk. Uvedené 

měřítko znázorňuje 50 µm.

Vzhledem k tomu, že CLEF transgen zajišťuje konstitutivní aktivaci Wnt/β-katenin 

signální dráhy ve fibrilárních buňkách, zaměřili jsme se na transkripční faktory cMaf, Sox1 a 

Pax6, jenž se nějakým způsobem účastní regulace diferenciace fibrilárních buněk (Duncan et 

al., 2004; Nishiguchi et al., 1998; Shaham et al., 2009). Dále nás zajímaly transkripční faktory

Prox1 a Foxe3, jejichž exprese je charakteristická pouze pro epiteliální nebo pro diferencující 

fibrilární buňky (Landgren et al., 2008; Wigle et al., 1999). Na základě exprese těchto 

transkripčních faktorů je možné pozorovat, v jakém stavu se daná buňka právě nachází, 

případně zda se neliší oblast začátku diferenciace fibrilárních buněk.   

Nejprve jsme ověřili expresi transkripčních faktorů cMaf a Sox1, které regulují 

diferenciaci fibrilárních buněk a expresi krystalinů ve fibrilárních buňkách (Kawauchi et al., 
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1999; Nishiguchi et al., 1998). Exprese transkripčních faktorů cMaf a Sox1 v CLEF čočkách se 

zdála stejná jako ve wt čočkách (Obr. 25). Oba tyto transkripční faktory jsou ve wt i CLEF

čočce v tomto stádiu přítomné v jádrech diferencujících fibrilárních buněk v centrální oblasti 

čočky. 

Obr. 25: Exprese transkripčních faktorů Sox1 a cMaf ve wt (a, c) a CLEF (b, d) čočkách ve stádiu 

E13.5. V tomto stádiu není patrný žádný rozdíl v místě exprese transkripčních faktorů Sox1 a cMaf 

Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.

Exprese proteinu Pax6, který je ve wt čočkách exprimován pouze v epiteliálních buňkách, 

byla detekovatelná v jádrech diferencujících fibrilárních buněk i v centrální oblasti CLEF čoček 

(Obr. 26). To naznačovalo, že budoucí fibrilární buňky v CLEF čočkách déle setrvávají 

v epiteliálním stavu a nediferencují. Naopak místo exprese transkripčních faktorů Prox1 a 

Foxe3 se v CLEF čočkách zdálo být nezměněné.
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Obr. 26: Exprese transkripčních faktorů Pax6, Foxe3 a Prox1 ve wt (a, c, e) a CLEF (b, d, f) 

čočkách ve stádiu E13.5. Expresi transkripčního faktoru Pax6 detekujeme i v jádrech v centrální oblasti 

CLEF čočky. Exprese  Foxe3 a Prox1 se v CLEF čočkách neliší od exprese ve wt čočkách. Uvedené 

měřítko znázorňuje 50 µm.
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Je známo, že Wnt/β-katenin signalizace se podílí i na regulaci buněčného cyklu. Během 

diferenciace fibrilárních buněk také dochází k výstupu z buněčného cyklu (Zhang et al., 1998). 

Z toho důvodu jsme zjišťovali expresi regulátorů buněčného cyklu cyklinu D1, cyklinu D2 a 

p27KIP1.

Už v tomto stádiu (E13.5) vývoje oční čočky došlo v CLEF čočkách k odlišné expresi 

regulátorů buněčného cyklu. Zatímco ve wt čočce byla exprese cyklinů D1 a D2 lokalizována

především v oblasti proliferace epiteliálních buněk, expresi obou cyklinů jsme detekovali taktéž 

v centrální, spíše posteriorní oblasti CLEF čočky (Obr. 27). Jelikož inhibitor cyklin 

dependentních kináz p27KIP1 je v tomto stádiu vývoje (E13.5) ve wt čočce exprimován i 

v jádrech diferencujících fibrilárních buněk v centrální oblasti čočky, nepozorovali jsme 

odlišnou expresi v CLEF čočce.
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Obr. 27: Exprese regulátorů buněčného cyklu ve wt (a, c, e) a CLEF (b, d, f) čočkách ve stádiu 

E13.5. Patrná je rozdílná exprese cyklinu D1 a cyklinu D2 v CLEF čočkách ve srovnání s wt čočkou. V 

CLEF čočce detekujeme expresi cyklinu D1 a cyklinu D2 i v jádrech buněk v posteriorní oblasti oční 

čočky. Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.
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Exprese krystalinů ve fibrilárních buňkách začíná už ve stádiu E11.5 (McAvoy, 1978),

zajímalo nás tedy, zda nemůže být nějak ovlivněna v CLEF čočkách ve stádiu E13.5. Pomocí 

IHC barvení se nám ale nepodařilo případný rozdíl zachytit (Obr. 28). Fenotyp CLEF čočky 

zřejmě v tomto stádiu není ještě natolik výrazný, aby došlo k tak velké změně exprese 

krystalinů, jenž by byla pozorovatelná pomocí IHC.

Obr. 28: Exprese krystalinů ve wt (a, b, c) a CLEF (d, e, f) očních čočkách ve stádiu E13.5. Není 

patrný žádný rozdíl v expresi α-, β-, γ- krystalinů ve wt a CLEF očních čočkách. Uvedené měřítko 

znázorňuje 100 µm.

4.7.2 Charakterizace očních čoček CLEF ve stádiu E16.5

Již ve stádiu E13.5 jsme pozorovali odlišnou expresi některých transkripčních faktorů 

účastnících se regulace diferenciace fibrilárních buněk a regulátorů buněčného cyklu v CLEF 

čočkách. Zajímalo nás, zda ty samé a případně další změny bude možné pozorovat později, ve 

stádiu E16.5, tedy v době, kdy už s jistotou detekuje CLEF protein v oční čočce. 

Nejprve jsme provedli základní histologické barvení hematoxylinem a eosinem (H&E) 

kryořezů čoček E16.5. Jádra buněk diferencujících fibrilárních buněk jsou ve wt čočce v tomto 

stádiu (E16.5) uspořádána do jakéhosi oblouku v ekvatoriální rovině čočky (Obr. 29a). V CLEF 

čočce se jádra diferencujících fibrilárních buněk kromě tohoto charakteristického oblouku 

nacházela i v anteriorní a posteriorní oblasti čočky (Obr. 29c). Stejně disorganizovaná jádra v 

CLEF čočce (E16.5) jsme pozorovali i pomocí DAPI barvení (Obr. 29d).
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Obr. 29: Fenotyp CLEF oční čočky ve stádiu E16.5. H&E barvení mrazových řezů wt (a) a CLEF (c) 

čoček. Pomocí DAPI obarvená jádra na mrazových řezech wt (b) a CLEF (d) čoček. Ve wt čočkách jsou 

jádra diferencujících fibrilárních buněk uspořádána do pravidelného oblouku v ekvatoriální rovině čočky.

V CLEF čočkách je patrná abnormální distribuce jader některých diferencujících fibrilárních buněk. 

Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.

Degradace jader v ekvatoriální rovině čočky koreluje s úspěšnou terminální diferenciací 

fibrilárních buněk (Bassnett, 2002). Nestandardní distribuce jader diferencujících fibrilárních 

buněk naznačovala, že aktivací Wnt/β-katenin signalizace jsme určitým způsobem zasáhli do 

procesu diferenciace fibrilárních buněk. Proto jsme se během další imunohistochemické 

charakterizace čočky zaměřili na proteiny, které se procesu diferenciace fibrilárních buněk 

účastní a regulují ho. Opět jsme nejprve pomocí IHC zkoumali expresi transkripčních faktorů 

Sox1 a cMaf (Obr. 30), které regulují diferenciaci fibrilárních buněk a expresi krystalinů v oční 

čočce  (Kawauchi et al., 1999; Nishiguchi et al., 1998). Ve wt čočce stádia E16.5 detekujeme 

oba tyto transkripční faktory především v přechodové oblasti, směrem do centra čočky se jejich 

exprese snižuje. V CLEF čočkách jsme pozorovali cMaf i Sox1 pozitivní jádra diferencujících 

fibrilárních buněk i ve středu oční čočky. 

Dále jsme pomocí IHC vizualizovali expresi transkripčních faktorů Pax6 a Prox1, které se 

také účastní regulace diferenciace fibrilárních buněk (Duncan et al., 2004; Shaham et al., 2009; 
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Wigle et al., 1999). Opět jsme pozorovali Pax6 pozitivní jádra i v centrální oblasti CLEF čoček

(Obr. 31), i když ne tak výrazně jako v případě transkripčních faktorů cMaf a Sox1.

Obr. 30: Exprese transkripčních faktorů cMaf a Sox1 ve wt (a, c) a CLEF (b, d) očních čočkách 

stádia E16.5. Ve wt čočkách detekujeme Sox1 i cMaf v ekvatoriální rovině čočky pouze v přechodové 

oblasti čočky v jádrech diferencujících fibrilárních buněk. V CLEF čočkách je exprese Sox1 a cMaf jasně 

detekována i v jádrech v centrální oblasti čočky (pozitivní jádra jsou označena červenými šipkami). 

Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.
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Obr. 31: Exprese transkripčních faktorů Pax6 a Prox1 ve wt (a, c) a CLEF (b, d) očních čočkách 

stádia E16.5. Ve wt čočkách detekujeme Pax6 protein v epiteliálních buňkách a jeho exprese se ztrácí 

v přechodové oblasti (a). V CLEF čočkách (b) detekujeme Pax6 i v jádrech diferencujících fibrilárních 

buněk v centrální oblasti čočky především od ekvatoriální roviny směrem k anteriorní části čočky. 

Exprese transkripčního faktoru Prox1 je charakteristická pro přechodovou oblast a v tom stádiu (E16.5) ji 

ve wt čočkách detekujeme i v jádrech v centrální oblasti čočky. V CLEF oční čočce (d) se oblast exprese 

Prox1 zásadně neliší od wt čočky. I zde je zřetelná disorganizace Prox1 pozitivních jader v centrální 

oblasti CLEF čočky. Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.

I v tomto stádiu jsme zjišťovali expresi regulátorů buněčného cyklu cyklinu D1, cyklinu 

D2 a p27KIP1 (Obr. 32). Ve wt čočkách je cyklin D1 detekován slabě v epiteliálních buňkách 

čočky, silněji pak (stejně jako cyklin D2) v oblasti proliferace epiteliálních buněk a 

v přechodové oblasti v ekvatoriální rovině čočky. V CLEF čočkách přetrvávala exprese cyklinu 

D1 a cyklinu D2 (markery G1-S přechodu) v centrální oblasti čočky, což naznačovalo, že 

diferencující fibrilární buňky v této oblasti čočky ještě neopustily buněčný cyklus. Určité 

zpoždění ve výstupu z buněčného cyklu diferencujících fibrilárních buněk potvrzovala i 

abnormální exprese inhibitoru cyklin dependentních kináz  p27KIP1 taktéž v centrální oblasti 

čočky. 
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Obr. 32: Exprese regulátorů buněčného cyklu ve wt (a, c, e) a CLEF (b, d, f) čočkách ve stádiu 

E16.5. V CLEF čočkách detekujeme cyklin D1, cyklin D2 i p27KIP1 v jádrech buněk v centrální oblasti 

oční čočky (označeno červenými šipkami). Uvedené měřítko znázorňuje 50 µm.

4.8 Exprese DNázy DLAD v CLEF očních čočkách

Za degradaci jaderné DNA během diferenciace fibrilárních buněk zodpovídá DNáza 

DLAD (Nishimoto et al., 2003). V CLEF čočkách jsme pozorovali zpožděnou diferenciaci 

fibrilárních buněk a jádra přetrvávající v centrální oblasti čočky. To nás vedlo k otázce, zda 

aktivace Wnt/β-katenin signalizace ve fibrilárních buňkách nemohla ovlivnit expresi této pro 

čočku specifické DNázy. Bohužel protilátka, kterou jsme získali (Nishimoto et al., 2003), 

nefungovala. Rozhodli jsme se proto zjistit hladinu exprese DLAD pomocí qRT-PCR alespoň 
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v pozdějším stádiu vývoje a to v očních čočkách novorozených myší (P2). Na základě těchto 

výsledků se zdá, že exprese DNázy DLAD je v CLEF čočkách mírně snížena (Obr. 33), ale 

výsledky dosavadních qRT-PCR nebyly statisticky signifikatní (p=0,09), a proto jsme z nich 

zatím nevyvozovali žádné závěry.

Obr. 33: Relativní exprese DNázy DLAD v očních čočkách CLEF myší (P2). Exprese mRNA pro 

DLAD ve wt čočkách je považována za 100 %. Rozdíl exprese mRNA pro DLAD ve wt a CLEF očních 

čočkách nebyl statisticky signifikantní (p=0,09).
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5. Diskuze

Tato diplomová práce se zabývá důsledky konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin signální 

dráhy v oční čočce myši, která je zajištěna expresí transgeního proteinu CLEF v čočce 

prostřednictvím αA-krystalinového promotoru (Overbeek et al., 1985). Přestože je αA-krystalin 

přítomný v obou buněčných typech oční čočky (fibrilárních i epiteliálních buněk), jeho exprese 

je mnohonásobně vyšší ve fibrilárních buňkách (Robinson and Overbeek, 1996). Z toho důvodu 

je i ektopická exprese proteinů řízená αA-krystalinovým promotorem zajištěna především ve 

fibrilárních buňkách čočky. Transgenní myši CLEF mají v dospělosti v důsledku konstitutivní 

aktivace Wnt/β-katenin signalizace kataraktu (šedý zákal), menší oči (mikroftalmii) a menší 

oční čočku, jejíž morfologie se liší od wt čočky.

5.1 Oční fenotyp a morfologie CLEF oční čočky

Je známo mnoho příčin vzniku katarakty v oční čočce, a tak tento oční fenotyp není 

jasnou indicií, k jakým molekulárním událostem v čočce došlo. Stabilní prostředí v buňkách 

čočky je velmi důležité právě proto, aby čočka zůstala čirá. Narušení této rovnováhy 

(homeostáze) uvnitř oční čočky může vyústit v agregaci proteinů a vznik katarakty.  Ne vždy 

vede ektopická exprese proteinu v oční čočce ke vzniku katarakty. Například u transgenní myši,

kde byl poprvé využit αA-krystalinový promotor, se katarakta nevytvořila (Overbeek et al., 

1985). Ani ektopická exprese Cre rekombinázy produkované pod kontrolou promotoru 

specifického pro oční čočku nevyústí ve vznik katarakty (Zhao, 2004). Na druhou stranu jsou 

známé i případy, kdy ektopická exprese proteinu ve fibrilárních buňkách oční čočky ke vzniku 

katarakty vedla, jako například ektopická exprese proteinu Pax6(5a), (Duncan et al., 2000b).

V době, kdy jsme začali pracovat na tomto projektu, chyběla v dostupné literatuře 

informace o tom, jaké jsou důsledky aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy v oční čočce. V roce 

2009 byl zvěřejněn odborný článek, jehož autoři se také zabývali aktivací  Wnt/β-katenin 

signální dráhy v oční čočce (Martinez et al., 2009). Pomocí specifické Cre rekombinace 

stabilizovali β-katenin nebo zabránili funkci APC jednak ve fibrilárních i epiteliálních buňkách 

čočky nebo pouze ve fibrilárních buňkách oční čočky (podrobněji viz kap. 2.5.13). Autoři tvrdí, 

že pouze aktivace Wnt/β-katenin signalizace v celé čočce (epiteliálních i fibrilárních buňkách) 

vyústí v oční fenotyp (Martinez et al., 2009). Na základě našich výsledků aktivace            

Wnt/β-katenin signální dráhy pouze ve fibrilárních buňkách také vyústí v poměrně výrazný oční 

fenotyp - vznik katarakty a mikroftalmii. Tato rozdílná pozorování mohou být vysvětlena
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několika způsoby. Prvním vysvětlením může být mírně odlišné zaměření naší studie a studie 

autorů australské skupiny Dr.Robba de Iongha. Výše zmínění autoři se zaměřili především na 

rozdíl mezi důsledky aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve fibrilárních buňkách, nebo ve 

fibrilárních i epiteliálních buňkách zároveň. Jelikož aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy ve 

fibrilárních i epiteliálních buňkách zároveň vyústila ve velmi silný fenotyp, věnovali pozornost 

především tomuto fenotypu. Dalším vysvětlením může být i to, že aktivace Wnt/β-katenin 

signální dráhy bylo v obou případech dosaženo odlišnými způsoby. Exprese našeho

transgenního proteinu CLEF je po celou dobu své exprese závislá na αA-krystalinovém 

promotoru. Zatímco exprese stabilizovaného β-kateninu nebo nefunkčního APC je po úspěšné 

Cre rekombinaci pod kontrolou svého přirozeného promotoru. V tomto případě je na             

αA-krystalinovém promotoru závislá pouze prvotní exprese Cre rekombinázy, která následně 

zajistí stabilizaci β-kateninu/ nefunkčnost APC. Proteiny použité k aktivaci Wnt/β-katenin 

signální dráhy byly pod kontrolou odlišných promotorů, což mohlo vyústit v různě silné efekty.

Je třeba zmínit, že ve srovnání s F0 generací CLEF myší byla katarakta a aberantní 

morfologie oční čočky (v dospělosti) u dalších generací mírnější. Další generace CLEF myší 

byly převedeny na genetické pozadí kmene C57Bl/6 z původního kmene FVB/N. Jsou známy 

případy, kdy genetické pozadí myšího kmene mělo vliv na vzniklý oční fenotyp (Chanas et al., 

2009; Kiernan et al., 2007).

Ekvatoriální oblast dospělých CLEF čoček F0 generace obsahovala vakuoly, což 

naznačuje, že diferenciace fibrilárních buněk není dokončena a fibrilární buňky nejsou schopny 

normální elongace.  Katarakta v CLEF čočkách byla ve většině případů lokalizovaná ve středu 

čočky (nukleární katarakta), což také naznačuje, že příčinou vzniku byla jakási aberace v oblasti 

diferenciace fibrilárních buněk, respektive v tzv. oblasti bez organel. K odhalení molekulární 

podstaty toho fenotypu jsme provedli microarray analýzu CLEF čoček.

5.2 Microarray analýza a exprese konexinu Gjb5 v CLEF 

očních čočkách

Na microarray analýzu byla použita RNA z očních čoček stádia P1-P3, přestože nám 

z předchozích výsledků bylo známo, že expresi transgenní mRNA detekujeme už ve stádiu 

E13.5. Poměrně dlouhý časový rozestup mezi začátkem exprese transgenní RNA a stádiem     

P1-P3, byl zřejmě příčinou, že detekované změny genové exprese nebyly pouze prvotními 

důsledky aktivace Wnt/β-katenin signalizace, ale i sekundárními a vícenásobnými efekty tohoto 

procesu. Na základě prvního pozorování CLEF myší jsme výrazný oční fenotyp pozorovali až u 

dospělých myší. Až podrobnější analýza exprese a lokalizace specifických proteinů nám 
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napověděla, že poměrně zásadní změny lze v CLEF oční čočce s jistotou pozorovat ve stádiu 

E16.5 (viz IHC) a některé dokonce ještě dříve (E13.5).

Mezi geny, jejichž exprese byla v CLEF čokách nejvíce změněna nebyl žádný z genů, 

obecně spojovaných s regulací morfogeneze oční čočky ani gen, jenž by byl známý jako cílový 

gen Wnt/β-katenin signalizace. Proto jsme hledali takový gen a protein, jehož biologická funkce 

by mohla hrát roli během morfogeneze čočky a zároveň jeho exprese byla v CLEF čočkách co 

nejvíce změněna. Zaujal nás gen pro konexin Gjb5, jehož exprese byla v CLEF čočkách 

zvýšena (přibližně 13x na základě výsledku microarray analýzy) a toto zvýšení bylo potrzeno i 

pomocí qRT-PCR (exprese byla zvýšena 128x). Jak je zmíněno v teoretickém úvodu této práce, 

konexiny mají důležitou roli v udržování stabilního prostředí v čočce. Navíc mutace v genech

GJA3 a GJA8 (v genech kódující konexiny vyskytujících se především ve fibrilárních buňkách) 

jsou velmi často nacházeny u lidských pacientů s vrozenou kataraktou (Gong et al., 2007).

Mutace v genu Gja8 u myši vede nejenom k vytvoření katarakty, ale tyto myši mají také menší 

čočky v důsledku snížené proliferace, opožděné diferenciace fibrilárních buněk a opožděné 

degradace jader (Rong et al., 2002). Knock-in genu Gja3 (konexin Cx43) do lokusu Gja8

(konexin Cx50) nahradil funkci konexinu Cx50 v zachování trasparentnosti oční čočky (myš 

neměla kataraktu), ale nezajistil správnou proliferaci a diferenciaci fibrilárních buněk (White, 

2002). Nejenom správné množství konexinů, ale i jejich typ je tedy klíčový pro normální vývoj 

oční čočky.  

Přestože konexin Gjb5 (Cx31.1) byl v literatuře popsán pouze ve spojitosti s epidermis a 

rohovkovým epitelem (Chang et al., 2009; Yuan et al., 2009), vývojem placenty (Zheng-

Fischhofer et al., 2007) a nebyl zmiňován jako jeden ze zásadních konexinů oční čočky, 

rozhodli jsme se mu věnovat více pozornosti. Pravděpodobná regulační oblast, především první 

intron, genu Gjb5 obsahovala několik potenciálních Tcf/Lef vazebných míst. Pouze jedno 

potenciální vazebné místo mělo sekvenci naprosto shodnou s charakteristickým Tcf/Lef 

vazebným místem a to CTTTGAT. Ostatní potenciální vazebná místa v pravděpodobné 

regulační oblasti genu Gjb5 se lišila v jednom nukleotidu oproti konsenzu CTTGA/TA/T. Nelze 

vyloučit, že na místo lišící se v jednom nukleotidu se transkripční faktory rodiny Tcf/Lef 

nemohou vázat. Pouze funkční ověření objasní, zda potenciální Tcf/Lef vazebné místo 

vytipované na základě sekvence funguje jako skutečný regulační element transkripčních faktorů 

Tcf/Lef. Navíc dle MARA (Motif Actitivity Response Analysis, Swiss Institute of 

Bioinformatics)) jsou ve vazebném místě pro vazbu Tcf/Lef transkripčních faktorů 

nejdůležitější nukleotidy CTTTG (Obr. 34). Tuto sekvenci obsahují všechna potenciální Tcf/Lef 

vazebná místa v pravděpodobné regulační oblasti Gjb5.
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Obr. 34: Sekvence Tcf/Lef vazebného místa. Velikost jednotlivých nukleotidů udává, jak často se daný 

nukleotid ve funkčním Tcf/Lef vazebném místě vyskytuje, jaká je jeho důležitost. Převzato z 

(http://test.swissregulon.unibas.ch/MARA/scratch/GNF_example/mara_report/LEF1_TCF7_TCF7L1,2.p

1.html).

Na základě výsledků luciferázové reportérové eseje se nepotvrdilo, že by exprese genu 

Gjb5 byla přímo regulována Wnt/β-katenin signalizací. Jsou možná dvě hlavní vysvětlení. Za 

prvé zvýšená exprese mRNA pro konexin Gjb5 v CLEF čočkách je nepřímým důsledkem 

aktivace Wnt/β-catenin signální dráhy. Také je ale možné, že se nám nepodařilo identifikovat 

regulační oblast genu Gjb5, která je za aktivaci Wnt/β-katenin signální dráhou zodpovědná.

Fakt, že aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy v oční čočce vede ke zvýšení exprese 

konexinu Gjb5 jsme ověřili na nezávislém modelu – myši, která měla aktivaci Wnt/β-katenin 

signální dráhy ve fibrilárních buňkách oční čočky zajištěnu stabilizací β-kateninu pomocí 

Cre/LoxP systému. V očních čočkách těchto myší (stádia P2) došlo ke zvýšení exprese 

konexinu Gjb5 oproti wt a to dokonce přibližně stejně jako v CLEF očních čočkách (B. 

Antošová, nepublikovaná data).  

5.3 Exprese γ-krystalinů v oční čočce dospělých CLEF myší

Krystaliny jsou nejvíce zastoupené rozpustné proteiny v oční čočce. Jejich vysoká

koncentrace zajišťuje optické vlastnosti čočky, zároveň díky ní může snadno docházet 

k nežádoucím interakcím nebo agregaci krystalinů (Piatigorsky, 1980). Genetické studie na 

lidech a myších ukázaly, že defekty v krystalinech jsou nejčastější příčinou vzniku katarakty. 

Například mutace v lidském γC- nebo γD- krystalinu jsou asociovány s nesprávnou terciální

strukturou a agregací proteinů v oční čočce (Graw, 2004). Obecně velmi častou charakteristikou 

katarakt je právě konverze rozpustných krystalinů do jejich nerozpustné formy (Piatigorsky, 

1980).
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V očních čočkách dospělých CLEF myší detekujeme méně γ-krystalinů (na úrovni

proteinů). Množství α- a β- krystalinů v dospělých CLEF čočkách se zásadně neliší od množství 

těchto proteinů ve stejně starých wt čočkách. γ-krystaliny mají především strukturní roli a jsou 

specifické pro diferencující a diferencované fibrilární buňky oční čočky. Navíc exprese             

γ-krystalinů je spojena s poklesem mitotické aktivity fibrilárních buněk (McAvoy, 1978). 

Jelikož během embryonálního vývoje (E16.5) CLEF čoček detekujeme aberantní expresi 

cyklinu D1 v centrální oblasti čočky v diferencujících fibrilárních buňkách, může menší 

množství γ-krystalinů v CLEF čočkách souviset s nedokončenou diferenciací fibrilárních buněk. 

Další možné vysvětlení je, že právě γ-krystaliny agregují a vytváří kataraktu. Vzhledem k tomu,

že se nám nepodařilo připravit nerozpustnou frakci proteinů z dospělých CLEF očních čoček, 

nemůžeme ani tuto alternativu vyloučit. Proto nás zajímalo, zda je snížena i exprese mRNA pro 

γ-krystaliny. Výsledky qRT-PCR naznačují, že v dospělých CLEF čočkách došlo i ke snížení 

exprese mRNA pro některé γ-krystaliny. Zajímavým zjištěním bylo, že míra exprese                 

γ-krystalinů (na základě výsledků qRT-PCR) byla poměrně variabilní ve wt očních čočkách. 

Vzhledem k tomu, že byla vždy zároveň provedena izolace RNA z wt i CLEF čoček (a mezi 

CLEF čočkami tak velká variabilita v míře exprese nebyla), nezdá se, že by příčinou bylo 

technické provedení experimentu.

5.4 Imunohistochemická detekce exprese transkripčních 

faktorů a regulátorů buněčného cyklu v CLEF čočkách

Microarray analýza ukázala, že nedošlo k zásadnímu zvýšení nebo snížení exprese 

některého z proteinů, o nemž je známo, že se účastní regulace diferenciace fibrilárních buněk 

čočky. Výhodou imunohistochemické detekce proteinů je možnost sledovat i přesné místo jejich 

výskytu (narozdíl např. od metody western blot, která odhalí především celkové množství 

proteinu v použitém vzorku). Vzhledem k tomu, že diferenciace fibrilárních buněk probíhá

pouze v určité oblasti oční čočky (viz Obr. 2G, kap. 2.1.1), je informace o oblasti, kde k expresi 

specifických proteinů dochází, velice důležitá.

Jádra diferencujících fibrilárních buněk v přechodové a centrální oblasti CLEF čočky 

stádia E16.5 nebyla uspořádána do charakteristického ohybu, tak jak tomu je ve wt čočce.

Disorganizace polohy jader diferencujících fibrilárních buněk CLEF čoček napovídá, že 

aktivací Wnt/β-katenin signální dráhy byla nějakým způsobem narušena diferenciace 

fibrilárních buněk. V CLEF očních čočkách stádia E16.5 jsme pozorovali abnormální 

přítomnost transkripčních faktorů cMaf, Sox1 a Pax6 v jádrech diferencujících fibrilárních 

buněk v centrální oblasti čočky. 
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Transkripční faktory cMaf a Sox1 jsou považovány za jedny z regulátorů diferenciace 

fibrilárních buněk, protože svou vazbou do promotoru γ-krystalinových genů přímo aktivují

jejich transkripci (Kim et al., 1999; Nishiguchi et al., 1998). Během diferenciace fibrilárních 

buněk dochází ke snížení exprese Pax6. Ta je zachována pouze v epiteliálních buňkách a v 

přechodové oblasti (Shaham et al., 2009). Ve wt čočkách má exprese transkripčních faktorů 

Pax6 a Sox1 v diferencujících fibrilárních buňkách inverzní charakter (Donner et al., 2007). Už 

ve stádiu E13.5 je exprese Pax6 v centru čočky snížena, zatímco exprese Sox1 v jádrech 

fibrilárních buněk v této oblasti přetrvává. Od stádia E15.5 v centrální oblasti čočky přetrvává 

pouze exprese Sox1 a expresi Pax6 už nelze detekovat. V Sox1-/- očních čočkách aberantně 

přetrvává exprese Pax6 i ve fibrilárních buňkách. K současné expresi Pax6 a Sox1 dochází 

pouze v době, kdy začíná diferenciace primárních fibrilárních buněk, stádium E11.5 (Donner et 

al., 2007). V případě, že byla exprese transkripčního faktoru Pax6 ektopicky zvýšena ve 

fibrilárních buňkách, došlo ke snížení exprese transkripčního faktoru cMaf fibrilárních buňkách 

v centrální oblasti čočky (Duncan et al., 2004).

V CLEF očních čočkách E16.5 byla exprese transkripčního faktoru Pax6 v centrální 

oblasti čočky zvýšena jen mírně, zatímco zvýšení exprese cMaf a Sox1 v této oblasti CLEF 

čočky bylo daleko výraznější. Vysvětlení této neobvyklé současné exprese transkripčních 

faktorů Pax6, cMaf a Sox1 v centrální oblasti čočky může být následující. V důsledku aktivace 

Wnt/β-katenin signalizace ve fibrilárních buňkách diferencující fibrilární buňky zůstávají 

v podobném stavu, jako na začátku diferenciace primárních fibrilárních buněk. Tento efekt 

Wnt/β-katenin signalizace na diferenciaci fibrilárních buněk je v souladu s doposud zveřejněnou 

literaturou. Dosavadní poznatky říkají, že Wnt/β-katenin signalizace zřejmě působí 

antagonisticky k diferenciaci fibrilárních buněk, protože Wnt receptory, koreceptory a ostatní 

proteiny dráhy jsou exprimovány v epiteliálích buňkách čočky (Ang et al., 2004; Liu et al., 

2003). Delece koreceptoru Lrp6 v myši vyústí v aberantí diferenciaci fibrilárních buněk 

v anteriorní oblasti čočky (Stump et al., 2003). Specifická delece β-kateninu v oční čočce, 

ukázala, že β-katenin je potřebný pro správnou proliferaci a diferenciaci epitelu čočky (Cain et 

al., 2008). Také bylo ukázáno, že Pax6 reguluje expresi solubilního inhibitoru Wnt/β-katenin 

signalizace Sfrp2 v epiteliálních buňkách oční čočky a tak zřejmě zajistí umlčení Wnt/β-katenin 

signalizace během diferenciace fibrilárních buněk (Machon et al., 2010; Shaham et al., 2009).

V CLEF očních čočkách stádia E13.5 i E16.5 pozorujeme aberatní expresi cyklinu D1

(cílový gen Wnt/β-katenin signální dráhy (Shtutman et al., 1999; Tetsu and McCormick, 1999))

a cyklinu D2 v centrální oblasti oční čočky. Opuštění buněčného cyklu je esenciální pro 

úspěšnou diferenciaci fibrilárních buněk (Zhang et al., 1998). Konstitutivně aktivní           

Wnt/β-katenin signalizace v čočce CLEF myší zabránila fibrilárním buňkám v centrální oblasti 
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čočky opustit buněčný cyklus. Navíc v centrální oblasti CLEF čoček stádia E16.5 detekujeme 

abnormální expresi inhibitoru cyklin dependentních kináz p27KIP1. Ve wt čočkách stádia E16.5 

je  p27KIP1 přítomen pouze v přechodové oblasti a jeho exprese je typická pro buňky, které právě 

opouští buněčný cyklus (Zhang et al., 1998). Setrvání fibrilárních buněk v buněčném cyklu 

v důsledku stabilizace β-kateninu byla pozorována i v dalších studiích (Martinez et al., 2009; 

Shaham et al., 2009). Opačný efekt měla specifická delece β-kateninu ve fibrilárních buňkách, 

která způsobila předčasnému opuštění buněčného cyklu (Cain et al., 2008). 

Na základě výsledků imunohistochemické charakterizace CLEF čoček se zdá, že aktivace 

Wnt/β-katenin signální dráhy v CLEF čočkách způsobila setrvání fibrilárních buněk 

v buněčném cyklu, což souvisí s neschopností těchto buněk úspěšně dokončit diferenciaci.

Finální diferenciace fibrilárních buněk se navíc u CLEF čoček (E16.5) rozšířila z přechodové 

oblasti i do centrální oblasti čočky.

Přestože se nám nepodařilo najít gen nebo geny, které by byly přímo ovlivněny 

konstitutivní aktivací Wnt/β-katenin signální dráhy v oční čočce a zodpovídaly za vznik 

katarakty, podařilo se nám charakterizovat změny, ke kterým v oční čočce CLEF myší došlo. 

Námi získané poznatky by také mohly v budoucnu sloužit k pochopení dalších mechanismů 

vedoucích ke vzniku katarakty u myší i u lidí.
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6. Závěr

Tato diplomová práce se zabývá očním fenotypem a molekulárními změnami v oční 

čočce transgenních myší CLEF, které mají konstitutivně aktivovanou Wnt/β-katenin signální 

dráhu ve fibrilárních buňkách oční čočky.

V rámci této diplomové práce bylo provedeno a zjištěno následující:

 CLEF myši s konstitutivně aktivovanou Wnt/β-katenin signální dráhou ve 

fibrilárních buňkách oční čočky mají v dospělosti menší oční čočku, jejíž celková 

morfologie je narušená, a kataraktu. 

 Za účelem lepšího pochopení molekulární podstaty očního fenotypu CLEF myší 

byla provedena microarray analýza očních čoček stádia P1-P3 a její výsledky 

byly následně ověřeny pomocí qRT-PCR. 

 Na základě výsledků microarray analýzy byl vybrán gen pro konexin Gjb5 jako 

možný kandidátní gen přímo regulovaný Wnt/β-katenin signální dráhou. Jeho 

exprese byla zvýšena v CLEF očních čočkách a navíc pravděpodobná regulační 

oblast tohoto genu obsahovala potenciální Tcf/Lef vazebná místa. Byl připraven 

luciferázový reportérový vektor obsahující pravděpodobnou regulační oblast 

genu Gjb5. Na základě výsledků provedené luciferázové reportérové eseje se ale 

nepotvrdilo, že gen pro konexin Gjb5 je přímo regulován Wnt/β-katenin signální 

dráhou.

 Bylo zjištěno, že v dospělé CLEF oční čočce je méně proteinů γ-krystalinů. 

Exprese mRNA některých γ-krystalinů byla v dospělých CLEF čočkách také 

snížena.

 Byla provedena imunohistochemická charakterizace očních čoček, která odhalila 

odlišnou distribuci transkripčních faktorů (Sox1, cMaf, Pax6) a regulátorů 

buněčného cyklu (cyklin D1, cyklin D2, p27) v CLEF čočkách ve stádiu E16.5. 

Některé z těchto změn (odlišná distribuce Pax6, cyclin D1 a cyclin D2) byly také 

detekovány už ve stádiu E13.5. Tyto proteiny účastnící se regulace diferenciace 

fibrilárních buněk byly detekovány v centrální oblasti CLEF očních čoček. 

Diferenciace fibrilárních buněk se v CLEF čočkách rozšířila i do centrální oblasti 

čočky a terminace diferenciace fibrilárních buněk byla opožděná v CLEF 

čočkách.

Výsledky uvedené v této práci budou použity v odborném článku, který bude publikován 

v zahraničním odborném časopise.



99

7. Seznam citované literatury

Ang, S. J., et al., 2004. Spatial and temporal expression of Wnt and Dickkopf genes during 

murine lens development. Gene Expr Patterns. 4, 289-95.

Ashery-Padan, R., et al., 2000. Pax6 activity in the lens primordium is required for lens 

formation and for correct placement of a single retina in the eye. Genes Dev. 14, 2701-

11.

Bassnett, S., 2002. Lens organelle degradation. Exp Eye Res. 74, 1-6. Review

Bassnett, S., 2009. On the mechanism of organelle degradation in the vertebrate lens. Exp Eye 

Res. 88, 133-9. Review

Blixt, A., et al., 2000. A forkhead gene, FoxE3, is essential for lens epithelial proliferation and 

closure of the lens vesicle. Genes Dev. 14, 245-54.

Brady, J. P., et al., 1997. Targeted disruption of the mouse alpha A-crystallin gene induces 

cataract and cytoplasmic inclusion bodies containing the small heat shock protein alpha 

B-crystallin. Proc Natl Acad Sci U S A. 94, 884-9.

Brownell, I., et al., 2000. Forkhead Foxe3 maps to the dysgenetic lens locus and is critical in 

lens development and differentiation. Genesis. 27, 81-93.

Cain, S., et al., 2008. Differential requirement for beta-catenin in epithelial and fiber cells 

during lens development. Dev Biol. 321, 420-33.

Clevers, H., 2006. Wnt/beta-catenin signaling in development and disease. Cell. 127, 469-80.

Review

Donner, A. L., et al., 2007. Pax6 is misexpressed in Sox1 null lens fiber cells. Gene Expr 

Patterns. 7, 606-13.

Dudley, A. T., et al., 1995. A requirement for bone morphogenetic protein-7 during 

development of the mammalian kidney and eye. Genes Dev. 9, 2795-807.

Duncan, M. K., et al., 2002. Prox1 is differentially localized during lens development. Mech 

Dev. 112, 195-8.

Duncan, M. K., et al., 2000a. Truncated forms of Pax-6 disrupt lens morphology in transgenic 

mice. Invest Ophthalmol Vis Sci. 41, 464-73.

Duncan, M. K., et al., 2000b. Overexpression of PAX6(5a) in lens fiber cells results in cataract 

and upregulation of (alpha)5(beta)1 integrin expression. J Cell Sci. 113 ( Pt 18), 3173-

85.

Duncan, M. K., et al., 2004. Ectopic Pax6 expression disturbs lens fiber cell differentiation. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 45, 3589-98.



100

Faber, S. C., et al., 2001. Fgf receptor signaling plays a role in lens induction. Development. 

128, 4425-38.

Fagotto, F., et al., 1998. Nuclear localization signal-independent and importin/karyopherin-

independent nuclear import of beta-catenin. Curr Biol. 8, 181-90.

Fujimura, N., et al., 2007. Wnt-mediated down-regulation of Sp1 target genes by a 

transcriptional repressor Sp5. J Biol Chem. 282, 1225-37.

Furuta, Y., Hogan, B. L., 1998. BMP4 is essential for lens induction in the mouse embryo. 

Genes Dev. 12, 3764-75.

Galceran, J., et al., 2001. Rescue of a Wnt mutation by an activated form of LEF-1: regulation 

of maintenance but not initiation of Brachyury expression. Proc Natl Acad Sci U S A. 

98, 8668-73.

Garcia, C. M., et al., 2005. Signaling through FGF receptor-2 is required for lens cell survival 

and for withdrawal from the cell cycle during lens fiber cell differentiation. Dev Dyn. 

233, 516-27.

Gat, U., et al., 1998. De Novo hair follicle morphogenesis and hair tumors in mice expressing a 

truncated beta-catenin in skin. Cell. 95, 605-14.

Gerido, D. A., et al., 2003. Genetic background influences cataractogenesis, but not lens growth 

deficiency, in Cx50-knockout mice. Invest Ophthalmol Vis Sci. 44, 2669-74.

Gong, X., et al., 2007. Connexins in lens development and cataractogenesis. J Membr Biol. 218, 

9-12. Review

Gong, X., et al., 1997. Disruption of alpha3 connexin gene leads to proteolysis and 

cataractogenesis in mice. Cell. 91, 833-43.

Goudreau, G., et al., 2002. Mutually regulated expression of Pax6 and Six3 and its implications 

for the Pax6 haploinsufficient lens phenotype. Proc Natl Acad Sci U S A. 99, 8719-24.

Gould, D. B., et al., 2004. Anterior segment development relevant to glaucoma. Int J Dev Biol. 

48, 1015-29.

Graw, J., 1996. Cataract mutations as a tool for developmental geneticists. Ophthalmic Res. 28 

Suppl 1, 8-18. Review

Graw, J., 1999. Cataract mutations and lens development. Prog Retin Eye Res. 18, 235-67.

Review

Graw, J., 2003. The genetic and molecular basis of congenital eye defects. Nat Rev Genet. 4, 

876-88. Review

Graw, J., 2004. Congenital hereditary cataracts. Int J Dev Biol. 48, 1031-44.

Graw, J., 2010. Eye development. Curr Top Dev Biol. 90, 343-86.



101

Grindley, J. C., et al., 1995. The role of Pax-6 in eye and nasal development. Development. 121, 

1433-42.

Harada, N., et al., 1999. Intestinal polyposis in mice with a dominant stable mutation of the 

beta-catenin gene. EMBO J. 18, 5931-42.

Hsu, S. C., et al., 1998. Modulation of transcriptional regulation by LEF-1 in response to Wnt-1 

signaling and association with beta-catenin. Mol Cell Biol. 18, 4807-18.

Chanas, S. A., et al., 2009. Effects of elevated Pax6 expression and genetic background on 

mouse eye development. Invest Ophthalmol Vis Sci. 50, 4045-59.

Chang, C. Y., et al., 2009. Antisense down regulation of connexin31.1 reduces apoptosis and 

increases thickness of human and animal corneal epithelia. Cell Biol Int. 33, 376-85.

Chen, Q., et al., 2004a. Inhibition of lens fiber cell morphogenesis by expression of a mutant 

SV40 large T antigen that binds CREB-binding protein/p300 but not pRb. J Biol Chem. 

279, 17667-73.

Chen, Y., et al., 2004b. Expression of Frizzleds and secreted frizzled-related proteins (Sfrps) 

during mammalian lens development. Int J Dev Biol. 48, 867-77.

Chepelinsky, A. B., et al., 1985. Lens-specific expression of the chloramphenicol 

acetyltransferase gene promoted by 5' flanking sequences of the murine alpha A-

crystallin gene in explanted chicken lens epithelia. Proc Natl Acad Sci U S A. 82, 2334-

8.

Kawauchi, S., et al., 1999. Regulation of lens fiber cell differentiation by transcription factor c-

Maf. J Biol Chem. 274, 19254-60.

Kiernan, A. E., et al., 2007. Genetic background modifies inner ear and eye phenotypes of jag1 

heterozygous mice. Genetics. 177, 307-11.

Kim, J. I., et al., 1999. Requirement for the c-Maf transcription factor in crystallin gene 

regulation and lens development. Proc Natl Acad Sci U S A. 96, 3781-5.

Kimelman, D., Xu, W., 2006. beta-catenin destruction complex: insights and questions from a 

structural perspective. Oncogene. 25, 7482-91. Review

King, C. R., Piatigorsky, J., 1983. Alternative RNA splicing of the murine alpha A-crystallin 

gene: protein-coding information within an intron. Cell. 32, 707-12.

Korinek, V., et al., 1997. Constitutive transcriptional activation by a beta-catenin-Tcf complex 

in APC-/- colon carcinoma. Science. 275, 1784-7.

Kreslova, J., et al., 2007. Abnormal lens morphogenesis and ectopic lens formation in the 

absence of beta-catenin function. Genesis. 45, 157-68.



102

Landgren, H., et al., 2008. Persistent FoxE3 expression blocks cytoskeletal remodeling and 

organelle degradation during lens fiber differentiation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 49, 

4269-77.

Lang, R. A., 2004. Pathways regulating lens induction in the mouse. Int J Dev Biol. 48, 783-91.

Liu, H., et al., 2003. Characterization of Wnt signaling components and activation of the Wnt 

canonical pathway in the murine retina. Dev Dyn. 227, 323-34.

Liu, H., et al., 2006a. Mapping canonical Wnt signaling in the developing and adult retina. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 47, 5088-97.

Liu, W., et al., 2006b. Six3 activation of Pax6 expression is essential for mammalian lens 

induction and specification. EMBO J. 25, 5383-95.

Lovicu, F. J., McAvoy, J. W., 2005. Growth factor regulation of lens development. Dev Biol. 

280, 1-14. Review

Machon, O., et al., 2010. Lens morphogenesis is dependent on Pax6-mediated inhibition of the 

canonical Wnt/beta-catenin signaling in the lens surface ectoderm. Genesis. 48, 86-95.

Marshall, O. J., 2004. PerlPrimer: cross-platform, graphical primer design for standard, 

bisulphite and real-time PCR. Bioinformatics. 20, 2471-2.

Martinez, G., et al., 2009. Conditional mutations of beta-catenin and APC reveal roles for 

canonical Wnt signaling in lens differentiation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 50, 4794-

806.

McAvoy, J. W., 1978. Cell division, cell elongation and the co-ordination of crystallin gene 

expression during lens morphogenesis in the rat. J Embryol Exp Morphol. 45, 271-81.

McAvoy, J. W., Chamberlain, C. G., 1989. Fibroblast growth factor (FGF) induces different 

responses in lens epithelial cells depending on its concentration. Development. 107, 

221-8.

Miller, L. A., et al., 2006. Optic cup and facial patterning defects in ocular ectoderm beta-

catenin gain-of-function mice. BMC Dev Biol. 6, 14.

Munemitsu, S., et al., 1996. Deletion of an amino-terminal sequence beta-catenin in vivo and 

promotes hyperphosporylation of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor 

protein. Mol Cell Biol. 16, 4088-94.

Nakahara, M., et al., 2007. Degradation of nuclear DNA by DNase II-like acid DNase in 

cortical fiber cells of mouse eye lens. FEBS J. 274, 3055-64.

Nishiguchi, S., et al., 1998. Sox1 directly regulates the gamma-crystallin genes and is essential 

for lens development in mice. Genes Dev. 12, 776-81.

Nishimoto, S., et al., 2003. Nuclear cataract caused by a lack of DNA degradation in the mouse 

eye lens. Nature. 424, 1071-4.



103

Oliver, G., et al., 1995. Six3, a murine homologue of the sine oculis gene, demarcates the most 

anterior border of the developing neural plate and is expressed during eye development. 

Development. 121, 4045-55.

Overbeek, P. A., et al., 1985. Lens-specific expression and developmental regulation of the 

bacterial chloramphenicol acetyltransferase gene driven by the murine alpha A-

crystallin promoter in transgenic mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 82, 7815-9.

Piatigorsky, J., 1980. Intracellular ions, protein metabolism, and cataract formation. Curr Top 

Eye Res. 3, 1-39. Review

Piatigorsky, J., 1998. Gene sharing in lens and cornea: facts and implications. Prog Retin Eye 

Res. 17, 145-74. Review

Piatigorsky, J., Wistow, G. J., 1989. Enzyme/crystallins: gene sharing as an evolutionary 

strategy. Cell. 57, 197-9. Review

Reneker, L. W., et al., 1995. TGF alpha can act as a chemoattractant to perioptic mesenchymal 

cells in developing mouse eyes. Development. 121, 1669-80.

Reya, T., Clevers, H., 2005. Wnt signalling in stem cells and cancer. Nature. 434, 843-50.

Review

Rieger, D. K., et al., 2001. A double-deletion mutation in the Pitx3 gene causes arrested lens 

development in aphakia mice. Genomics. 72, 61-72.

Ring, B. Z., et al., 2000. Regulation of mouse lens fiber cell development and differentiation by 

the Maf gene. Development. 127, 307-17.

Robinson, M. L., Developmental Studies of the Mouse Lens: Past, Present, and Future. In: L. 

M. C. a. R. W.Williams, (Ed.), Eye, Retina, and Visual System of the Mouse. The MIT 

Press, 2008.

Robinson, M. L., Overbeek, P. A., 1996. Differential expression of alpha A- and alpha B-

crystallin during murine ocular development. Invest Ophthalmol Vis Sci. 37, 2276-84.

Rong, P., et al., 2002. Disruption of Gja8 (alpha8 connexin) in mice leads to microphthalmia 

associated with retardation of lens growth and lens fiber maturation. Development. 129, 

167-74.

Rowan, S., et al., 2008. Notch signaling regulates growth and differentiation in the mammalian 

lens. Dev Biol. 321, 111-22.

Semina, E. V., et al., 2000. Deletion in the promoter region and altered expression of Pitx3 

homeobox gene in aphakia mice. Hum Mol Genet. 9, 1575-85.

Shaham, O., et al., 2009. Pax6 is essential for lens fiber cell differentiation. Development. 136, 

2567-78.



104

Shibata, H., et al., 1997. Rapid colorectal adenoma formation initiated by conditional targeting 

of the Apc gene. Science. 278, 120-3.

Shields, M. B., 1987. A common pathway for developmental glaucomas. Trans Am Ophthalmol 

Soc. 85, 222-37.

Shtutman, M., et al., 1999. The cyclin D1 gene is a target of the beta-catenin/LEF-1 pathway. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 96, 5522-7.

Schulz, M. W., et al., 1993. Acidic and basic FGF in ocular media and lens: implications for 

lens polarity and growth patterns. Development. 118, 117-26.

Smith, A. N., et al., 2005. The duality of beta-catenin function: a requirement in lens 

morphogenesis and signaling suppression of lens fate in periocular ectoderm. Dev Biol. 

285, 477-89.

Smith, A. N., et al., 2010. Which FGF ligands are involved in lens induction? Dev Biol. 337, 

195-8.

Stump, R. J., et al., 2003. A role for Wnt/beta-catenin signaling in lens epithelial differentiation. 

Dev Biol. 259, 48-61.

Taketo, M., et al., 1991. FVB/N: an inbred mouse strain preferable for transgenic analyses. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 88, 2065-9.

Takeuchi, T., et al., 2009. Neither MafA/L-Maf nor MafB is essential for lens development in 

mice. Genes Cells. 14, 941-7.

Tetsu, O., McCormick, F., 1999. Beta-catenin regulates expression of cyclin D1 in colon 

carcinoma cells. Nature. 398, 422-6.

van de Wetering, M., et al., 1997. Armadillo coactivates transcription driven by the product of 

the Drosophila segment polarity gene dTCF. Cell. 88, 789-99.

van de Wetering, M., et al., 1991. Identification and cloning of TCF-1, a T lymphocyte-specific 

transcription factor containing a sequence-specific HMG box. EMBO J. 10, 123-32.

van de Wetering, M., et al., 1993. Sox-4, an Sry-like HMG box protein, is a transcriptional 

activator in lymphocytes. EMBO J. 12, 3847-54.

Veeman, M. T., et al., 2003. A second canon. Functions and mechanisms of beta-catenin-

independent Wnt signaling. Dev Cell. 5, 367-77. Review

Vrensen, G. F., et al., 1991. Nuclear breakdown during terminal differentiation of primary lens 

fibres in mice: a transmission electron microscopic study. Exp Eye Res. 52, 647-59.

Wawersik, S., et al., 1999. BMP7 acts in murine lens placode development. Dev Biol. 207, 176-

88.

White, T. W., 2002. Unique and redundant connexin contributions to lens development. 

Science. 295, 319-20.



105

Wigle, J. T., et al., 1999. Prox1 function is crucial for mouse lens-fibre elongation. Nat Genet. 

21, 318-22.

Willert, K., et al., 2003. Wnt proteins are lipid-modified and can act as stem cell growth factors. 

Nature. 423, 448-52.

Willert, K., Jones, K. A., 2006. Wnt signaling: is the party in the nucleus? Genes Dev. 20, 1394-

404. Review

Willert, K., Nusse, R., 1998. Beta-catenin: a key mediator of Wnt signaling. Curr Opin Genet 

Dev. 8, 95-102.

Wistow, G. J., Piatigorsky, J., 1988. Lens crystallins: the evolution and expression of proteins 

for a highly specialized tissue. Annu Rev Biochem. 57, 479-504. Review

Wong, M. H., et al., 1998. Effects of forced expression of an NH2-terminal truncated beta-

Catenin on mouse intestinal epithelial homeostasis. J Cell Biol. 141, 765-77.

Yamada, R., et al., 2003. Cell-autonomous involvement of Mab21l1 is essential for lens placode 

development. Development. 130, 1759-70.

Yoshimoto, A., et al., 2005. Regulation of ocular lens development by Smad-interacting protein 

1 involving Foxe3 activation. Development. 132, 4437-48.

Yuan, X., et al., 2009. Expression pattern of connexins in the corneal and limbal epithelium of a 

primate. Cornea. 28, 194-9.

Zhang, P., et al., 1998. Cooperation between the Cdk inhibitors p27(KIP1) and p57(KIP2) in the 

control of tissue growth and development. Genes Dev. 12, 3162-7.

Zhao, H., et al., 2008. Fibroblast growth factor receptor signaling is essential for lens fiber cell 

differentiation. Dev Biol. 318, 276-88.

Zhao, H., et al., 2004. Insertion of a Pax6 consensus binding site into the alphaA-crystallin 

promoter acts as a lens epithelial cell enhancer in transgenic mice. Invest Ophthalmol 

Vis Sci. 45, 1930-9.

Zheng-Fischhofer, Q., et al., 2007. Characterization of connexin31.1-deficient mice reveals 

impaired placental development. Dev Biol. 312, 258-71.


	Úvod a cíle práce
	Úvod
	Cíle práce

	Teoretický úvod
	Embryonální vývoj oka a oční čočky myši
	Morfogeneze oční čočky
	Diferenciace fibrilárních buněk


	Katarakty
	Krystaliny, majoritní proteiny oční čočky
	Exprese krystalinů v oční čočce
	Využítí αA-krystalinového  promotoru ke genetickým manipulacím

	Konexiny, proteiny tvořící kanály propojující buňky oční čočky
	Regulace časné morfogeneze oční čočky a diferenciace fibrilárních buněk oční čočky
	Pax6
	Six3
	Mab21l1
	Pitx3
	Sox1 a Sox2
	Prox1
	Regulátory buněčného cyklu p27KIP1,  p57KIP2 a cykliny D
	Foxe3
	cMaf
	Fgf signalizace
	BMP signalizace
	Notch signalizace
	Wnt/β-katenin signální dráha a β-katenin ve vývoji oční čočky

	Wnt/β-katenin signalizace
	Wnt proteiny
	Molekulární anatomie Wnt/β-katenin signální dráhy
	Cílové geny Wnt/β-katenin signální dráhy
	β-katenin, klíčová molekula Wnt/β-katenin signální dráhy
	Možnosti konstitutivní aktivace Wnt/β-katenin signální dráhy s využitím β-kateninu
	Stabilizace β-kateninu
	Fúzní protein CATLEF




	Materiál a metody
	Materiál
	Bakteriální kmeny, buněčné linie
	Kultivační média
	Enzymy
	Komerční soupravy
	Plazmidy
	Primery
	Protilátky
	Chemikálie
	Složení použitých roztoků
	Ostatní materiál
	Laboratorní přístroje a zařízení

	Metody
	Práce s myšmi
	Určení genotypu myší
	Získávání a preparace myších embryí
	Preparace očních čoček embryí a očních čoček postnatálních myší

	Fixace embryí a příprava mrazových řezů na imunohistochemii
	Imunohistochemie IHC na mrazových řezech
	Histologické barvení hematoxylin-eosin H&E
	Příprava proteinových extraktů z myších očních čoček pro   SDS-PAGE
	SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza SDS-PAGE
	Western blot
	Izolace RNA z myších očních čoček
	Reverzní transkripce RT
	Polymerázová řetězová reakce PCR
	Agarózová horizontální elektroforéza
	Kvantitativní PCR v reálném čase qRT-PCR
	Příprava reportérového vektoru
	PCR na genomové DNA
	Přečištění PCR produktu
	Restrikční štěpení DNA
	Defosforylace vektoru
	Izolace DNA z gelu
	Ligace
	Transformace kompetentních bakterií E.coli TOP10 teplotním šokem
	Minipreparativní izolace plazmidové DNA miniprep
	Maxipreparativní izolace plazmidové DNA maxiprep

	Transfekce buněk HEK293T pomocí FuGENE®
	Luciferázová reportérová esej


	Výsledky
	Vytvoření transgenní myši CLEF
	Morfologický popis očního fenotypu CLEF myší
	Začátek exprese CLEF mRNA a detekce transgenního proteinu CLEF v oční čočce
	Microarray analýza
	Výsledky microarray analýzy
	Rozlišení exo- a endogenní exprese Lef1 v transgenních čočkách
	Exprese genu Gjb5 v CLEF čočkách


	Příprava reportérového vektoru pGL3-Gjb5 a luciferázová reportérová esej
	Krystaliny v oční čočce dospělých CLEF myší
	Imunohistochemická charakterizace očních čoček CLEF myší
	Charakterizace očních čoček CLEF ve stádiu E13.5
	Charakterizace očních čoček CLEF ve stádiu E16.5

	Exprese DNázy DLAD v CLEF očních čočkách

	Diskuze
	Oční fenotyp a morfologie CLEF oční čočky
	Microarray analýza a exprese konexinu Gjb5 v CLEF očních čočkách
	Exprese γ-krystalinů v oční čočce dospělých CLEF myší
	Imunohistochemická detekce exprese transkripčních faktorů a regulátorů buněčného cyklu v CLEF čočkách

	Závěr
	Seznam citované literatury



