
Abstrakt 

Proces hojení je atraktivním tématem biologie a medicíny. Existují dva typy mechanismu 

zacelování ran - u embryí a u dospělých jedinců. V případě embryonálního hojení je celý děj 

podstatně zjednodušen a zrychlen. Nežádoucí zápalová reakce, vyskytující se u dospělců, je v 

podstatě eliminována a rána je zhojena bez jizev. Lepší porozumění embryonálního hojení by 

mohlo vést k efektivnější léčbě úrazů, popálenin a chronických ran u lidí. Velmi důležité je 

studium molekulárních mechanismů procesu hojení také v souvislosti s pochopením 

regulace rakovinného bujení.  

Hojení ran připomíná v mnoha ohledech embryonální vývoj. U toho jsou klíčové tělní osy 

pro prostorově regulovanou aktivaci vývojově důležitých genů. V této práci byla testována 

hypotéza, že i orientace vedeného zranění je důležitá pro polaritu a motilitu buněk a při zavírání 

rány hraje roli, zda je zranění vertikální či horizontální. Významnou částí hojení i rozvoje rakoviny 

je degradace bazální membrány (BM) a extracelulární matrix (ECM). Ta je spuštěna 

koordinovaným působením několika tříd enzymů. V této práci byly studovány matrix 

metaloproteinázy (MMP) a jejich úloha v embryonálním hojení ran. Jedná se o enzymy důležité 

nejen při hojení, ale i v rozvoji rakoviny. U embryí drápatky vodní (Xenopus laevis) byly na 

základě RT-qPCR a RNA-Seq vybrány mmp7, 8, 9, 11, jejichž aktivita roste v pozdějších fázích 

hojení (po 3 a 6 hodinách po poranění). Tedy tehdy, kdy je na povrchu rána již uzavřena a dochází 

k vnitřní remodelaci tkáně. Byl použit inhibitor D609 (tricyklodekan-9-yl-xanthát), který 

nespecificky inhibuje MMP a negativně působí na BM, u které pak nedochází ke správné syntéze 

kolagenu IV. Jeho aplikace vedla k zablokování procesu hojení. Účinky inhibitoru na proteiny 

ECM byly studovány imunohistochemicky (vizualizace kolagenu, lamininu, aktinu) i na úrovni 

genové exprese (vybrané mmp) pomocí RT-qPCR a in situ hybridizace. Mimo to byla v práci také 

ověřena tvorba aktino-myosinového komplexu při zavírání rány.  

Získané výsledky naznačují jen jeden způsob zavírání rány (efekt „zipu“) bez vlivu 

orientace poranění. Pomocí inhibitoru D609 byla prokázána klíčová úloha BM a proteinů ECM 

(kolagenu a lamininu) při hojení. Výsledky také nastínily důležitost vybraných MMP v pozdějších 

fázích hojení a nutnost správného formování BM pro dokončení procesu remodelace.  
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