
Abstrakt 

Vývoj, maturace a životaschopnost neurosenzorických buněk vnitřního ucha je závislá 

na přesné časové a prostorové expresi transkripčních faktorů. Předmětem studia předkládané práce 

je objasnění funkce transkripčních faktorů ISL1, SOX2 a NEUROD1 v neurosenzorickém vývoji 

vnitřního ucha za použití tří myších modelů [Tg(Pax2-Isl1)], Sox2CKO a Neurod1CKO. 

Myší mutant [Tg(Pax2-Isl1)] má ve svém genomu transgenní sekvenci kódující gen Isl1, jehož 

exprese je řízena regulační sekvencí pro gen Pax2. Ektopická exprese ISL1 řízená regulační 

sekvencí Pax2 vedla ke zvětšení kochleovestibulárního ganglia a urychlený růst neuritů vnitřního 

ucha u embryí [Tg(Pax2-Isl1)]. V dospělosti u těchto mutantů docházelo k urychlené ztrátě sluchu 

v důsledku zhoršující se funkce vnějších vláskových buněk. Tyto změny korelovaly se ztrátou 

eferentních vláken z mediální olivy superior inervující vnější vláskové buňky. Poprvé jsme 

ukázali, že podstatou stařecké nedoslýchavosti (presbyakuze) kromě ztráty vláskových buněk a 

neuronů spirálního ganglia může být i poškození eferentní inervace. Kromě presbyakuze byly myši 

[Tg(Pax2-Isl1)] hyperaktivní. Po podání pikrotoxinu, blokátoru chloridových kanálů spjatých 

s GABA receptory, došlo u těchto mutantů k významnému potlačení hyperaktivity. Tyto analýzy 

ukázaly, že nadměrná a ektopická exprese ISL1 ovlivnila funkci GABAergních neuronů. 

Kromě změn v GABA signalizaci měli tito mutanti zmenšený colliculus inferior a nesprávně 

morfologicky formovaný mozeček, což souvisí s abnormálním vestibulárním fenotypem myší 

[Tg(Pax2-Isl1)]. 

Pro analýzy funkce SOX2 ve vývoji vnitřního ucha byl pomocí systému Cre-loxP vytvořen 

nový myší model s podmíněnou delecí Sox2 v buňkách exprimujících ISL1 (Sox2CKO). 

U Sox2CKO docházelo k diferenciaci pouze omezeného počtu vláskových buněk v utrikulu, 

sakulu a bázi kochley, zatímco kristy a kochleární apex zůstaly zcela bez vláskových buněk. Jeden 

z hlavních rozdílů mezi vláskovými buňkami v těchto dvou skupinách orgánů vnitřního ucha je 

jejich původ. Vláskové buňky krist a kochleárního apexu se vyvíjí výhradně ze senzorických 

prekurzorů, zatímco část vláskových buněk v utrikulu, sakulu a bázi kochley vzniká 

z neurosenzorických prekurzorů, což by mohlo ovlivnit jejich diferenciaci u Sox2CKO. Analýzy 

neurálního vývoje vnitřního ucha ukázaly, že raně se vyvíjející neurony, které inervují vestibulární 

orgány a kochleární bázi, se diferencovaly u Sox2CKO, avšak časem podléhaly apoptóze 

v důsledku nedostatku neurotrofických faktorů, které jsou produkované vláskovými buňkami. 



Naopak později vznikající neurony v apexu se u Sox2CKO vůbec nediferencovaly. SOX2 je tedy 

nutný pro diferenciaci později se vyvíjejících apikálních sluchových neuronů, pro přežití 

vestibulárních a bazálních sluchových neuronů a pro diferenciaci vláskových buněk senzorického 

původu. 

Pomocí systému Cre-loxP byl také vytvořen unikátní model s tkáňově specifickou delecí 

Neurod1 pouze ve vnitřním uchu a se zachováním exprese NEUROD1 v komponentech centrální 

sluchové dráhy v mozku (Neurod1CKO). Využitím tohoto modelu bylo možné ukázat, jak 

vývojové změny na periferii ovlivňují funkce centrální sluchové dráhy. Primárním důsledkem 

delece Neurod1 byla zkrácená kochlea se sníženým počtem neuronů spirálního ganglia, 

dezorganizovanou inervací a chybějícím tonotopickým uspořádáním. Důsledkem změn 

ve vnitřním uchu docházelo sekundárně k vývoji zmenšeného kochleárního jádra postrádajícího 

tonotopické uspořádání. Tyto změny vedly ke změnám vlastností neuronů v colliculus inferior 

projevující se zhoršenými funkcemi při zpracování akustického signálu – omezené vnímání 

slyšitelných frekvencí, zhoršená selektivita frekvencí a abnormální odpovědi při behaviorálních 

testech. 


