
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.




