
ABSTRAKT 

Vývoj oka je komplexní proces zahrnující řadu dílčích morfologických změn. Na jeho 

počátku je vznik optického váčku a jeho následná interakce s hlavovým povrchovým 

ektodermem, která vede k přeměně části ektodermu na čočkovou ploténku. Čočková ploténka a 

optický váček následně koordinovaně invaginují za vzniku čočky, sítnice a sítnicového 

pigmentového epitelu. Zatímco povrchový ektoderm dává vznik čočce, optický váček dává vznik 

sítnici a pigmentovému epitelu. Sítnicové progenitorové buňky se krátce poté začnou postupně 

diferencovat do sedmi buněčných typů, které následně vytvářejí strukturu sítnice dospělého oka. 

U mnoha živočišných druhů hraje během vývoje oka klíčovou roli transkripční faktor Pax6. U 

savců je protein Pax6 produkován již v časných strukturách vyvíjejícího se oka, v optickém váčku 

a povrchovém ektodermu. U myší s mutací v genu Pax6 (Pax6-/-) dochází k zastavení vývoje oka 

ve stádiu kontaktu optického váčku a povrchového ektodermu a čočka ani sítnice se dále nevyvíjí. 

Z tohoto důvodu byla role transkripčního faktoru Pax6 velmi intenzivně studována. Nicméně 

způsob, jakým Pax6 reguluje signalizaci vedoucí ke spuštění vývoje oka, je jen málo 

prostudovaný. Stejně tak málo známý je i mechanismus, kterým Pax6 řídí diferenciaci 

jednotlivých sítnicových buněčných typů.  

Za použití myši jako experimentálního modelu jsme zjistili, že ve velmi časných stádiích 

vývoje oka, protein Pax6 zprostředkovává inhibici signalizační dráhy Wnt/β-catenin v části 

hlavového povrchového ektodermu, ze které vzniká čočka. Tato inhibice je nezbytná pro 

vytvoření čočkové ploténky a následný vznik čočky a sítnice, a je dána schopností faktoru Pax6 

aktivovat produkci několika známých inhibitorů Wnt/β-catenin signální dráhy v povrchovém 

ektodermu. Abychom mohli dále analyzovat úlohu faktoru Pax6 ve vývoji optického váčku, 

vytvořili jsme novou transgenní myší linii mRx-Cre, produkující rekombinázu Cre a umožňující 

inaktivaci genu specificky v optickém váčku. Za použití této linie jsme zjistili, že produkce 

proteinu Pax6 je nezbytná nejen v povrchovém ektodermu, ale také v optickém váčku, k zajištění 

správného vývoje čočky a sítnice. Když byla totiž produkce faktoru Pax6 v optickém váčku 

narušena, čočka ani sítnice se nevyvinula. Toto zjištění naznačuje, že pro správný vývoj oka je 

nezbytná koordinovaná aktivita faktoru Pax6 jak v  povrchovém ektodermu, tak v optickém 

váčku. Naše studie také ukázala, že jakmile se optický váček jednou invaginuje a dá vzniknout 

sítnici, Pax6 dále řídí schopnost sítnicových progenitorových buněk opakovně se dělit a zabraňuje 

předčasnému ukončení tohoto procesu. Kromě role v dělení, Pax6 hraje také klíčovou úlohu 

v diferenciaci všech sítnicových buněčných typů. Pokud je Pax6 inaktivován, sítnicové 

progenitorové buňky zcela ztrácí schopnost diferencovat v jakékoliv známé sítnicové buněčné 

typy. V rámci studia role faktoru Pax6 při diferenciaci jsme se dále zaměřili na hledání 

kandidátních genů regulovaných faktorem Pax6, které by mohly hrát úlohu při řízení tohoto 

procesu. Naše studie identifikovala dva transkripční faktory, Onecut1 a Onecut2, jejichž 

inaktivace ve vyvíjející se sítnici odhalila, že tyto faktory jsou zodpovědné za vznik jednoho 

konkrétního buněčného typu, horizontálních buněk.  

Závěrem lze říci, že naše studie ukázaly komplexní úlohu faktoru Pax6 v několika 

klíčových procesech vývoje oka zahrnujících proces vzniku čočky, dělení progenitorových buněk 

sítnice a jejich následnou diferenciaci. 

 

 


