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Abstrakt 

 

Systémová sklerodermie (SSc) je imunitně zprostředkované fibrotické onemocnění neznámé 

etiologie. Mezi dominantní patogenní projevy SSc řadíme vaskulární změny, tvorbu 

autoprotilátek, aktivaci vrozených a adaptivních imunitních odpovědí a fibrotické procesy. 

Transformující růstový faktor beta (TGF-β) byl identifikován jako hlavní profibrotický faktor 

stimulující fibroblasty k perzistentní nadprodukci kolagenu. Existuje však celá řada mediátorů 

účastnících se patologických změn SSc. Právě vzájemné aktivace a amplifikace těchto 

profibrotických molekul a jejich signálních drah jsou pokládány za centrální mechanismus 

patogeneze SSc. Hedgehog (Hh) signální dráha hraje významnou roli v rozvoji a progresi 

fibrotických onemocněních. Exprese Hh cílových genů může být regulována skrze 

kanonickou či nekanonickou signální kaskádu. Nekanonická aktivace GLI transkripčních 

faktorů pomocí TGF-β nebyla doposud v SSc prozkoumána. Studiem vzájemné interakce 

TGF-β a Hh signální dráhy se zabývá podstatná část této disertační práce. In vitro analýzy 

potvrdily TGF-β/SMAD3 dependentní aktivaci GLI2 v dermálních fibroblastech. Specifická 

delece GLI2 genu v dermálních fibroblastech zabránila rozvoji experimentální fibrózy in vivo. 

Kombinované ovlivnění kanonické a nekanonické Hh signální dráhy pomocí GLI2 inhibitoru 

vykázalo silnější protifibrotický efekt než individuální inhibice Hh kanonické signální 

kaskády u experimentálních myších modelů kožní a plicní fibrózy. Vzhledem k současnému 

vývoji selektivních GLI2 inhibitorů mají tyto výsledky přímý translační potenciál. Zbylá část 

disertační práce popisuje roli nových profibrotických molekul (TRB3, Twist1, S100A4 a 

Sirt1) v patogenezi SSc. Výsledky této práce přispěly k hlubšímu pochopení patogeneze SSc a 

charakterizaci nových potenciálních terapeutických cílů.  

 

Klíčová slova: systémová sklerodermie, TGF-β signální dráha, Hedgehog signální dráha, 

fibroblast, cílená terapie, TRB3, Twist1, S100A4, Sirt1 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

Systemic sclerosis (SSc) is immune-mediated fibrotic disease of unknown aetiology. Among 

the dominant pathogenic manifestations of SSc belong vascular changes, production of 

autoantibodies, activation of innate and adaptive immune responses and fibrotic processes. 

Transforming growth factor beta (TGF-β) has been identified as a central profibrotic factor 

stimulating fibroblasts to produce collagen. There are, however, a number of other mediators 

involved in the pathogenesis of SSc. Mutual activation and amplification of these molecules 

and their cascades may be a central mechanism of the SSc pathogenesis. Hedgehog (Hh) 

canonical signalling pathway plays an important role in the development and progression of 

fibrotic diseases. Expression of Hh target genes can be regulated through a canonical or non-

canonical signalling cascade. The non-canonical activation of GLI transcription factors by 

TGF-β has not yet been investigated in SSc. The substantial part of this thesis is focused on 

the study of the mutual interaction of TGF-β and Hh signalling pathway. In vitro analysis 

confirmed TGF-β/SMAD3 dependent activation of GLI2 in dermal fibroblasts. Fibroblasts 

specific knockout of GLI2 prevented the development of experimental fibrosis in vivo. 

Combined targeting of canonical and non-canonical Hh signalling with GLI2 inhibitors 

exerted more potent antifibrotic effects that individual inhibition of the canonical signalling 

pathway in experimental dermal and pulmonary fibrosis. These data may have translational 

implications as selective inhibitors are currently in development. The rest of the thesis is 

focused on the role of new profibrotic molecules (TRB3, Twist1, S100A4 and Sirt1) in the 

pathogenesis of SSc. The results of this thesis contribute to better understanding of the 

pathogenesis of SSc and characterize novel potential therapeutic targets.  

 

Key words:  systemic sclerosis, TGF-β signalling pathway, Hedgehog signalling pathway, 

fibroblast, targeted therapy, TRB3, Twist1, S100A4, Sirt1 
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1 ÚVOD 

 

Systémová sklerodermie 

Systémová sklerodermie (SSc) je vzácné chronické systémové onemocnění pojivové tkáně 

neznámé etiologie. Různorodost klinických manifestací je reflektována nepředvídatelným 

průběhem SSc. [1]. Kumulativní doba desetiletého přežití od diagnózy činí 62,5 % [2]. Mezi 

nejsilnější rizikové faktory pro rozvoj onemocnění patří pozitivní rodinná anamnéza [3, 4]. Ve 

většině případů však vzniká onemocnění sporadicky. I přes zlepšení kvality života pacientů se 

SSc, především díky lepším možnostem léčby orgánových manifestací, neexistuje v současné 

době specifická terapie [5]. Dominantním rysem SSc je fibróza a sklerotizace kůže, stěny cév 

a parenchymu vnitřních orgánů. Tkáňové poškození, indukované kombinací vnějších 

environmentálních a genetických faktorů, vyvolává vznik zánětlivých a autoimunitních 

procesů iniciujících transformaci rezidentních fibroblastů na myofibroblasty. Tyto 

kontraktilní buňky mesenchymálního původu konstitutivně sekretují nadměrné množství 

komponent extracelulární matrix (ECM) [6]. Tkáňová architektura je postupnou akumulací 

produktů ECM narušena a ztrácí své funkční vlastnosti.  

 

Signální dráhy systémové sklerodermie  

Molekulární podstata chronické aktivace fibroblastů není v současné době zcela známa. 

Mediátory imunitních a vaskulárních změn přispívají k aktivaci fibroblastů v časné fázi 

onemocnění. V pozdější fázi je však aktivace fibroblastů závislá především na autokrinních a 

parakrinních signálech [7]. Diferenciaci a proliferaci fibroblastů regulují signální dráhy 

nezbytné pro růst, rozvoj a reparaci tkání. Tyto dráhy jsou vzájemně propojené pomocí 

individuálních mediátorů a vytvářejí tak komplexní signalizační síť. Jedním z hlavních 

mediátorů integrujících širokou škálu signálních kaskád je TGF-β [8, 9]. Buňky imunitního a 

mesenchymálního původu produkují tento pleiotropní cytokin za účelem ovlivnění celé řady 

buněčných procesů, jako jsou např. apoptóza, homeostáza, angiogeneze a hojení ran [10, 11]. 

TGF-β je produkován ve formě latentního komplexu a přeměna na biologicky aktivní formu 

probíhá např. skrze integrin zprostředkovanou aktivaci [12]. Navázáním aktivního ligandu na 

TGF-β receptor typu II (TGFBRII) nastává heteromerizace s TGF-β receptorem typu I 

(TGFBRI). Serin-treoninová kináza receptoru II fosforyluje GS-doménu receptoru I. 

Aktivovaná GS-doména mění konformaci a fosforyluje, v případě klasické SMAD 

dependentní signalizace, SMAD2/3 (Sma and mothers against decapentaplegic homolog 2/3) 
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cytosolické signální transduktory, které v cytosolu interagují se SMAD4 a vytváří trimerní 

komplex. V jádře tento komplex interaguje s vazebnými partnery a reguluje expresi cílových 

genů, jako jsou např. Col1a1 a Col1a2 (collagen type I alpha 1 chain a collagen type I alpha 2 

chain), PAI-1 (plasminogen activator inhibitor type 1), α-SMA (alpha-SMOoth muscle actin), 

CTGF connective tissue growth factor) a SMAD7 [13–16]. Ligand TGF-β rovněž navozuje 

aktivaci celé řady dalších signálních mediátorů nezávisle na SMAD transkripčním faktoru 

(mluvíme o tzv. nekanonické TGF-β signální dráze) [17].  

 

Morfogenní evolučně konzervované signální kaskády jako např. Wnt, Hedgehog (Hh) a 

Notch určují buněčný osud během embryonálního vývoje a tkáňové homeostázy. Za 

fyziologických podmínek jsou tyto dráhy striktně kontrolovány a v dospělém organismu 

aktivovány pouze během tkáňové regenerace a obnovy buněk. Jejich patologická aktivace 

přispívá k rozvoji různých onemocnění, jako je např. SSc [18]. Hedgehog (Hh) signální dráha 

je u savců stimulována pomocí tři různých ligandů: Desert hedgehod (Dhh), Indian hedgehog 

(Ihh) a Sonic hedgehog (Shh). Zda bude signální dráha aktivovat či potlačovat cílovou 

genovou expresi záleží na rovnováze GLI transkripčních faktorů, které mohou sloužit jako 

aktivátory (GL1, GLI2) i represory (GLI2, GLI3) genové exprese. V nepřítomnosti ligandu je 

Hh signální dráha inaktivovaná vzájemnou interakcí SMO (Smoothened) a PTCH (Patched) 

receptorů. Navázáním ligandu na PTCH receptor dochází k inhibici blokace SMO receptoru. 

Fosforylovaný SMO receptor se přesouvá do primárního cilia a přispívá k přesunu SUFU 

(Suppressor of fused)-GLI proteinového komplexu k ciliárnímu konci, kde je umístěn KIF7 

(kinesin-like protein) protein. KIF7 zajišťuje přesun GLI2 a GLI3 aktivátorových forem do 

jádra. Mezi cílové geny GLI transkripčních faktorů patří např. Gli1, Ptch1, Myc, cyklin D. 

Významné profibrotické mediátory, jako je např. TGF-β, aktivují Hh kaskádu nezávisle na 

přítomnosti Hh ligandů a SMO receptoru [19–23]. Mechanismus integrace jednotlivých 

signálních profibrotických kaskád a možnosti terapeutického ovlivnění integrujících faktorů 

jsou předmětem intenzivního výzkumu [24].  
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2 HYPOTÉZA A CÍLE 

 

Perzistentní aktivace rezidentních fibroblastů přispívá k fibrotickým změnám pojivové tkáně. 

Nadměrná akumulace komponentů ECM vede k narušení tkáňové architektury a 

progresivnímu selhávání funkcí jednotlivých orgánů. Jedním z hlavních mediátorů aktivace 

rezidentních fibroblastů je TGF-β. Tento pleiotropní cytokin aktivuje velké množství 

profibrotických transkripčních faktorů a jejich klíčových signálních drah. Cílem této 

disertační práce bylo studium profibrotických faktorů (především pak Gli2 transkripčního 

faktoru) a jejich vzájemných interakcí s TGF-β signální dráhou pomocí in vitro a in vivo 

analýz.  

 

Specifické cíle práce:  

 

1. Analýza exprese profibrotických faktorů v kožních biopsiích pacientů se SSc        

a buněčných kulturách dermálních fibroblastů. 

 

2. Analýza exprese profibrotických faktorů v kožních biopsiích a plicní tkáni myších 

modelů experimentálních fibrózy. 

 

3. Analýza vlivu farmakologické a genetické inhibice profibrotických faktorů na 

expresi cílových genů a produkci kolagenu buněčnými kulturami dermálních 

fibroblastů.  

 

4. Analýza vlivu farmakologické a genetické inhibice profibrotických faktorů na 

rozvoj fibrotických procesů u myších experimentálních modelů fibrózy. 
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3  MATERIÁL A METODIKA 

3.1 GLI2 transkripční faktor v systémové sklerodermii 

 

Pacienti 

Kožní biopsie byly odebrány 23 pacientům se SSc a 21 zdravým dobrovolníkům se 

srovnatelným věkem a pohlavím. Všichni pacienti splnili kritéria pro SSc dle ACR/EULAR 

(American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism) [25]. Všichni 

pacienti a zdraví dobrovolníci předem podepsali informovaný souhlas, který byl schválen 

místní etickou komisí. 

 

Buněčné kultury 

Lidské fibroblasty byly izolovány z kožních biopsií pacientů se SSc a zdravých jedinců a 

kultivovány dle klasických metodických postupů [26, 27]. Myší dermální fibroblasty byly 

izolovány z ušních boltců GLI2 fl/fl transgenních myší. K myším buněčným kulturám byl 

přidán AdCre vektor (replikačně deficientní adenoasociovaný virus typu 5 exprimující Cre 

rekombinázu) za účelem delece GLI2 genu. Adenoasociovaný virus typu 5 exprimující LacZ 

(AdlacZ) sloužil jako kontrola.  

 

Experimentální modely fibrózy 

TGF-β-dependentní kožní fibróza byla aktivována dle metodického postupu [28, 29]. Stručně, 

Col1a2-CreER myši exprimující tamoxifen senzitivní CreERT rekombinázu pod kontrolou 

6kbp fibroblast-specifického Col1a2 promotorového fragmentu byli zkříženy s TBR
act

 myšmi 

nesoucími Cre induktibilní TBR
act 

mutaci za účelem získání transgenního potomstva (TBR
act

; 

Col1a2-Cre-ER). Transgenní myši s kondicionálními alelami GLI2 (GLI2
fl/fl

) byli zkříženy 

s TBR
act

; Col1a2-Cre-ER myšmi za účelem získání transgenního potomstva (GLI2
fl/fl 

TBR
act

;Col1a2-Cre-ER). Tamoxifenem indukovaná rekombinace vedla ke 

konstitutivní aktivaci TGF-β signální dráhy a deleci GLI2 genu ve fibroblastech produkujících 

kolagen. Rekombinace byla indukována ve věku 4 týdnů injekcí tamoxifenu anebo 

kukuřičného oleje jako kontrolního agens. Rozsah fibrotického postižení (tloušťka dermis, 

počet myofibroblastů a hydroxyprolinový obsah) byl analyzován po 3 měsících. Replikačně 

deficientní adenoasociovaný virus typu 5 zvýšeně exprimující konstitutivně aktivní TGF-β 

receptor typu I (AdTBRI
act

) byl injektován intrakutánně do definované oblasti myšího hřbetu 
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ve věku 4 týdnů. Histologické změny byly vyhodnoceny v třetím měsíci věku myší. AdLacZ 

byl použit jako kontrolní agens.  

 

Plicní fibróza byla indukovaná intratracheální instilací bleomycinu 8-týdenním C57Bl/8 

myším. Výsledný bleomycinový efekt byl vyhodnocen po 4 týdnech. Fibrotické změny byly 

analyzovány kvantifikací dermální tloušťky anebo jako procento fibrotické oblasti plic, 

počtem myofibroblastů a hydroxyprolinovým obsahem [30, 31]. Pro přímou vizualizaci 

kolagenu bylo provedeno Weitgertovo trichomové barvení (kožní fibróza), anebo Sirius Red 

barvení (plicní fibróza) dle standardních protokolů. 

 

Inhibitory 

GLI inhibitor (GANT-61) byl podáván denně intraperitoneálně (20mg/kg). SMO inhibitor 

(viSMOdegib) byl podáván dvakrát denně orálně (15mg/kg). TGFBRI inhibitor (SD208) byl 

podáván dvakrát denně intraperitoneálně (20mg/kg). 

 

Plasmid 

CTGF plasmid byl společně s kontrolním vektorem zakoupen od firmy Active Motif. Mutace 

v GLI2 vazných místech substitucí CC na GG byla vložena do CTGF promotoru do oblasti -

623 a -9 za použití komerčně dostupného kitu.  

 

Izolace RNA, reverzní transkripce a kvantitativní real-time PCR 

Kožní biopsie byly homogenizovány v lyzačním pufru. Jako homogenizátor sloužil Precellys 

24 homogenizer. Buněčné kultury byly zlyzovány pomocí lyzačního pufru. Celková buněčná 

RNA byla izolována pomocí komerčně dostupného kitu a následně reverzně přepsána. 

Genová exprese byla kvantifikována pomocí SYBR-Green real time PCR (polymerase chain 

reaction) s využitím detekčního systému MX 3005P. Genová exprese byla vyhodnocena dle 

komparativní Ct (cycle treshold) metody. Pro normalizaci jednotlivých genových expresí byl 

použit gen pro β-actin. Kontrola jednotlivých kroků byla zajištěna pomocí vzorků bez 

přidaného templátu (reverzní transkripce) a vyhodnocením disociační křivky (PCR).  

 

Stanovení koncentrace kolagenu v supernatantu 

Celkové množství kolagenu v supernatantech buněčných kultur fibroblastů bylo 

kvantifikováno pomocí SirCol eseje dle návodu výrobce. Základním principem reakce je 
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vazba Sirius Red barviva na bazické řetězce kolagenu. Absorbance barevného komplexu byla 

stanovena pomocí spektrofotometru Spectra MAX 190.  

 

Histologická analýza tloušťky kůže 

Histologické preparáty kůže připraveny dle standardních postupů a následně obarveny pomocí 

hematoxylinu a eozinu. Náhodné úseky jednotlivých preparátů byly vyfotografovány pomocí 

mikroskopu Nikon Eclipse 80i. Tloušťka kůže byla měřena mezi epidermální junkcí a 

dermohypodermální junkcí na šesti různých místech každé fotografie.  

 

Stanovení obsahu hydroxyprolinu v kůži 

Bioptované vzorky o průměru 3 mm byly natráveny pomocí 6 M HCl. Po úpravě pH na 

rozmezí 6-7 by hydrolyzáty naředěny ve vodě a smíchány s 0,06 M chloraminem T za účelem 

oxidace hydroxyprolinu. Reakce byla zastavena pomocí 3,15M HClO4. Přidáním 20% p-

dimetylaminobenzaldehydu došlo k vytvoření barevného komplexu, jehož absorbance byla 

změřena pomocí spektrofotometru.  

 

Stanovení počtu myofibroblastů v kůži 

Myofibroblasty byly detekovány imunohistochemickým barvením histologických kožních 

preparátů. Protilátka proti α-SMA (alpha-SMOoth muscle actin) byl použita pro detekci 

myofibroblastů. Jádra byla dobarvena pomocí hematoxylinu. Obarvené preparáty byly 

nafoceny a počet myofibroblastů vyhodnocen v 6 nezávislých úsecích jednotlivých preparátů.  

 

Western blotting 

Proteinové lyzáty rozpuštěné v Laemliho pufru byly separovány pomocí SDS-PAGE (Sodium 

dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) a transferovány na PVDF (polyvinylidene 

fluoride) membránu. Nespecifické interakce byly vyblokovány použitím 5% BSA (bovine 

serum albumin) v PBS (phosphate buffered saline). Následně byly membrány inkubovány s 

protilátkami proti GLI2 a SMAD3 a sekundárními protilátkami konjugovanými s křenovou 

peroxidázou. Detekční systém ECL plus byl využit pro vizualizaci proteinů. Pro normalizaci 

proteinového množství byla použita protilátka proti β-actinu.  

 

Imunofluorescenční barvení 

Kožní preparáty a buněčné kultury byly připraveny dle standardních protokolů. Po blokaci 

nespecifických vazeb byly řezy či buněčné kultury inkubovány s protilátkami proti P4Hβ 
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(prolyl 4-hydroxylase beta), α-SMA, vimentinu, GLI2 a fosforylované formě SMAD2/3. 4’,6-

diamidino-2-phenylindol (DAPI) byl použit pro barvení jader. F-actinová vlákna byla 

vizualizovaná pomocí rhodamine phalloidin konjugátu. Intenzita imunofluorescenčního 

barvení byla zachycena pomocí Nikon Eclipse 80i mikroskopu a kvantifikována pomocí 

softwaru ImageJ.  

 

Chromatinová imunoprecipitace 

Chromatinová imunoprecipitace (ChiP) byla provedena podle komerčně dostupného kitu. 

Stručně, 20 μg sonikifovaného chromatinovaného extraktu bylo inkubováno s protilátkami 

proti GLI2 nebo IgG a precipitovány pomocí magnetických kuliček. Imunoprecipitovaná 

DNA byla purifikována pomocí komerčně dostupného kitu. Výsledky qRT-PCR byly 

normalizovány k „imput“ hodnotám. 

 

Statistika 

Veškerá in vitro data byla prezentována jako medián s IQR (interquartile range) a veškeré in 

vivo data jako dot bloty. Statistické analýzy byly provedeny pomocí softwaru GraphPad Prism 

5. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami byly testovány pomocí neparametrického Mann-

Whitney U testu. P hodnoty ˂0,05 byly považovány za signifikantní. Hladiny významnosti (p-

hodnoty) byly prezentovány v grafech následovně: *, 0,05 > p > 0,01; **, 0,01 > p > 0,001; 

***, p < 0,001; NS, nesignifikantní. 
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3.2 Tribbles homologue 3 aktivuje TGF-β signální dráhu 

 

TRB3 overexprese  

 

Konstrukt s delecí v místě 180-315 bp wild type TBR3 sekvence byl vytvořen pomocí cílené 

mutageneze. PCR produkty byly očištěny pomocí elektroforézy, neštěpeny pomocí BamHI a 

XhoI a ligovány do pcDNA3.1.(+) exprimujícího vektoru. Konstrukty byly komerčně 

sekvenovány za účelem potvrzení identity, integrity a absence PCR vložené mutace v 

klonovaném genu. Konstrukty byly dále vneseny do Escherichia coli Dh5α pomocí 

elektroporace a následně vyočkovány na agarové selekční půdě obsahující ampicilin. Vybrané 

kolonie byly následně pomnoženy a plasmidy izolovány pomocí izolačního kitu. pcDNA3.1 

plasmid_TRB3 a kontrolní plasmid byly transfekovány do fibroblastů s použitím 4D-

Nucleofector. Účinnost transfekce byla potvrzena pomocí kotransfekce s pSv-β-

galaktozidázovými vektory. 

 

3.3 Kompozice TWIST1 dimerů reguluje tkáňovou fibrózu 

 

Kolagen kontraktilní esej 

 

24-jamkové destičky byly potaženy bovinním sérovým albuminem. Trypsinované fibroblasty 

byly rozpuštěny v mediu a promíchány s kolagenovým roztokem. Konečná koncentrace činila 

80 000 buněk a 1,2 mg kolagenu na 1 ml roztoku. Kolagen-buněčná suspense (1 ml) byla 

přidána do každé jamky. Po proběhlém polymerizaci byly gely odpojeny ode dna jamky 

přidáním 1 ml media. Kontrakce gelů byla kvantifikována na základě váhového úbytku a 

snížení gelového diametru po 24 hodinách.  

 

3.4 S100A4 amplifikuje TGF-β indukovanou aktivaci fibroblastů  

 

Fibroblastové kultury byly stimulovány pomocí rekombinačního TGF-β (10 ng/ml) a anti-

S100A4 protilátkou (5ug/ml).  
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3.5 Sirt1 reguluje kánonickou TGF-β signální dráhu v SSc 

 

Pro myší model bleomycinem indukované fibrózy byl 6-týdenním myším denně injektován 

bleomycin rozpuštěný ve fyziologickém roztoku (0,9% chlorid sodný) v koncentraci 0,5 

mg/ml do subkutánní oblasti hřbetu (1 cm x 1cm) po dobu 4 týdnů. Kontrolní skupině byl 

injektován 0.9% chlorid sodný.  

 

Sirt1 fl/fl; Fib Cre ON (Sirt1 
fl/fl

; TBR
act

;Col1a2-Cre-ER) transgenním myším byla 

indukována TGF-β-dependentní kožní fibróza dle metodického postupu [28, 29]. Všechny 

experimenty na myších byly předem schváleny místní etickou komisí. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Role GLI2 transkripčního faktoru v SSc 

4.1.1 Exprese GLI2 v dermálních fibroblastech je TGF-β/SMAD3 

dependentní  

 

Prokázali jsme, že mRNA a proteinová exprese GLI2 byla zvýšená v kůži SSc pacientů 

v porovnání se zdravými kontrolami jak na úrovni mRNA (Obr. 1A), tak i na proteinové 

úrovni (Obr. 1B). Tato exprese byla prominentní v P4Hβ (prolyl 4-hydroxyláza beta) 

pozitivních fibroblastech (Obr. 1C). TGF-β indukovaná transformace buněčných kultur 

lidských dermálních fibroblastů (zobrazená zvýšenou formací stresových vláken) byla 

doprovázená zvýšenou expresí GLI2 závislou na čase jak na mRNA (Obr.1D), tak i na 

proteinové úrovni (Obr. 1E, F). Zvýšená exprese GLI2 proteinu byla rovněž detekována 

v kůži AdTBRI
act

 (TBR
act

) experimentálního modelu fibrózy v porovnání s kontrolní 

skupinou AdlacZ (LacZ) (Obr. 1G). GLI2 pozitivní fibroblasty v postižené kůži SSc pacientů 

(Supl. 1A) a experimentálního AdTBRI
act

 modelu (Supl.1B) zvýšeně exprimovaly 

fosforylovanou formu SMAD2/3 (pSMAD2/3). Naopak inaktivace TGFBRI pomocí SD-208 

inhibitoru vedla k potlačení proteinové exprese pSMAD2/3 v experimentálním AdTBRI
act

 

(TBRact) modelu (Supl.1B). Dále, inaktivace TGFBRI pomocí SD-208 inhibitoru v myších 

experimentálních modelech fibrózy (TBR
act

, bleomycinem indukovaná fibróza a Tsk-1 

model) vedla k narušení zvýšené exprese GLI2 jak na mRNA (Obr. 1H), tak i na proteinové 

úrovni (Supl. 2). Zvýšená mRNA (Supl. 3A) a proteinová exprese (Supl. 3B) SHH ligandu 

v kožních biopsiích myší s bleomycinem indukovanou fibrózou byla pouze částečně narušena 

inhibicí TGF-β signální dráhy (Supl. 3). Blokace SMAD3 miRNA pomocí specifické siRNA 

(Supl.4A) vedla k narušení zvýšené mRNA (Supl.4B) a proteinové exprese GLI2 (Supl. 4C) v 

TGF-β stimulovaných kulturách lidských dermálních fibroblastů. Stejného efektu blokace 

SMAD3 mRNA (Supl. 4D), tzn. snížené exprese GLI2 na mRNA (Supl.4E) a proteinové 

úrovni (Supl. 4F), bylo dosaženo v kůži myší s AdTBRI
act 

(TBR
act

) indukovanou fibrózou. 

Tato data demonstrují zvýšenou expresi GLI2 transkripčního faktoru v lidských a 

myších dermálních fibroblastech indukovanou TGF-β/SMAD3 kaskádou.  
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Obrázek 1. Transformující růstový faktor beta (TGF-β) indukuje expresi GLI2 ve fibrotické tkáni pacientů se 

SSc (A-C), buněčných kulturách transformovaných dermálních fibroblastů (D-F) a ve fibrotické tkáni 

experimentálních myších modelů fibrózy (G, H). Inhibice TGF-β signální dráhy v experimentálních myších 

modelech fibrózy vede k narušení zvýšené exprese GLI2 (H).  



12 

 

 

Suplement 1. GLI2 a pSMAD2/3 jsou zvýšeně exprimovány v kůži SSc pacientů (A) a v kůži experimentálního 

modelu myší fibrózy (B). Inhibice TGF-β signální dráhy vede k potlačení zvýšené exprese pSMAD2/3 a GLI2 

(B).  

 

 

 

Suplement 2. Inhibice TGF-β signální dráhy vede k potlačení zvýšené exprese GLI2 transkripčního faktoru v 

dermálních fibroblastech experimentálních myších modelů fibrózy.   
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Suplement 3. Zvýšená exprese SHH v myším modelu bleomycinem indukované kožní fibrózy je pouze částečně 

závislá na transformujícím růstovém faktoru beta (TGF-β).  

 

 

Suplement 4. Blokace Smad3 transkripčního faktoru narušuje zvýšenou expresi GLI2 indukovanou pomocí 

TGF-β v buněčných kulturách lidských dermálních fibroblastů (A-C) a v kůži myšího modelu AdTBRact 

(TBR
act

)
 
experimentální fibrózy (D-F).  
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4.1.2 GLI2 deficientní fibroblasty jsou méně sensitivní k TGF-β 

indukované aktivaci 

 

Indukce TGF-β cílených genů jak jsou např. Pai-1 a Ctgf  byla signifikantně potlačena 

v  myších dermálních fibroblastech, kterým byl geneticky deletován gen pro GLI2 (Obr. 2A). 

Dále došlo k potlačení myofibroblastové diferenciace v GLI2 deficientních fibroblastech 

stimulovaných pomocí TGF-β. Narušená diferenciace byla reflektována sníženou mRNA 

(Obr. 2B) a proteinovou expresí α-SMA (Obr. 2C) a formací stresových vláken (Obr. 2C). 

Stimulační efekt TGF-β na mRNA expresi Col1a2 (Obr. 2D) a na vylučování kolagenu (Obr. 

2E) byl inhibován v GLI2 deficientních fibroblastech. In silico analýzy predikovaly dvě vazná 

místa pro GLI2 v promotorové oblasti Ctgf a Pai-1 genů (Supl. 5A). Výsledky 

chromatografického imunoprecipitačního (ChiP) eseje potvrdily „obohacení“ predikovaných 

vazných míst CTGF promotoru GLI2 proteinem v závislosti na TGF-β (Supl. 5B).  Zvýšená 

vaznost GLI2 proteinu do promotorové oblasti CTGF genu byla narušena inaktivací GLI2 

transkripčního faktoru pomocí GANT-61 inhibitoru (Supl. 5B). Aktivita CTGF reportérového 

eseje byla indukována pomocí TGF-β a tato indukce byla redukována mutací predikovaných 

vazných míst pro GLI2 (Sup. 5C). Tato data demonstrují sníženou senzitivitu dermálních 

fibroblastů k TGF-β indukované transformaci a přítomnost vazných míst pro GLI2 

transkripční protein v promotorové oblasti TGF-β cílových genů.  
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Obrázek 2. GLI2 deficientní fibroblasty jsou méně sensitivní k transformujícímu růstovému faktoru beta (TGF-

β).  

 

Suplement 5. GLI2 transkripční faktor se přímo váže k CTGF (connective tissue growth factor) promotoru a 

stimuluje jeho aktivitu.  
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4.1.3 Fibroblast specifická delece GLI2 zabraňuje rozvoji TBR
act

 

indukované fibrózy 

 

Selektivní delece GLI2 genu v dermálních fibroblastech narušila profibrotický efekt TGF-β 

signální dráhy in vivo. Fibroblast specifická delece GLI2 transkripčního faktoru redukovala 

ztluštění dermální oblasti kůže (Obr. 3A, 3B), počet myofibroblastů (Obr. 3B) a 

hydroxyprolinový obsah (Obr. 3A, 3B) v  myším modelu TBR
act

 indukované fibrózy. 

Genetická delece GLI2 dále inhibovala zvýšenou expresi TGF-β cílových genů Pai-1 a Ctgf 

(Obr. 3C) a rovněž Hh cílových genů Ptch1, Ptch2, CyclinD1 a GLI2 (Obr. 3D). Tato data 

demonstrují GLI2 transkripční faktor jako mediátora patogenních procesů TBR
act 

indukované 

experimentální fibrózy.  

 

 

 

 

Obrázek 3. Fibroblast specifická delece GLI2 transkripčního faktoru narušuje rozvoj TBR
act

 indukované kožní 

fibrózy.  
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4.1.4 Farmakologická inhibice GLI2 potlačuje TGF-β dependentní aktivaci 

fibroblastů.  

 

GANT-61 (inhibitor GLI indukované transkripce) redukoval stimulační efekt TGF-β na lidské 

dermální fibroblasty. Indukce TGF-β cílených genů Pai-1 a Ctgf byla signifikantně potlačena 

přidáním GLI2 selektivního inhibitoru k TGF-β stimulovaným lidským dermálním 

fibroblastům (Obr. 4A). Narušená transformace dermálních fibroblastů byla reflektována 

sníženou expresí α-SMA na mRNA (Obr. 4B) a proteinové úrovni (Obr. 4C) a sníženou 

formací stresových vláken (Obr. 4C). Stimulační efekt TGF-β na mRNA expresi Col1a2 a na 

vylučování kolagenu byl rovněž inhibován (Obr. 4D, 4E). Tyto výsledky potvrzují roli GLI2 

transkripčního faktoru v aktivaci fibroblastů a účinnost farmakologického selektivního 

inhibitoru GLI2 na potlačení transformace dermálních fibroblastů.  

 

 

 

Obrázek 4. Selektivní GLI2 inhibitor GANT-61 blokuje aktivaci lidských dermálních fibroblastů 

transformujícím růstovým faktorem beta (TGF-β).  
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4.1.5 Farmakologická inhibice GLI2 narušila rozvoj experimentální kožní 

a plicní fibrózy 

 

GANT-61 inhibitor redukoval dermální tloušťku (Obr. 5A, 5B), počet myofibroblastů (Obr.  

5B), hydroxyprolinový obsah (Obr. 5B) a expresi TGF-β cílových genů Pai-1 a Ctgf (Obr. 

5C) a Hh cílových genů Ptch-1, Ptch-2 CyclinD1 a GLI2 (Obr. 5D) ve fibrotické kůži 

AdTBRI (TBRact) myšího experimentálního modelu. Individuální modulace Hh signální 

dráhy pomocí SMO inhibitoru (vismodegib) nebyla dostatečně účinná pro potlačení rozvoje 

fibrózy (Obr. 5A-D). Farmakologický efekt GLI2 selektivního inhibitoru byl rovněž zkoumán 

na modelu bleomycinem indukované plicní fibrózy. Léčba pomocí GANT-61, ale ne pomocí 

vismodegibu, zabránila rozvoji fibrózy, tzn. redukce fibrotických oblastí (Obr. 6A, 6B), 

hydroxyprolinu (Obr. 6B), počtu myofibroblastů (Obr. 6B) a exprese cílových genů Hh a 

TGF-β signálních drah (Obr. 6C, 6D). Tato data demonstrují roli GLI2 transkripčního faktoru 

v rozvoji plicní a kožní fibrózy a účinnost farmakologického selektivního inhibitoru GLI2, ale 

ne SMO, na potlačení rozvoje fibrózy. GLI2 transkripční faktor je tudíž aktivovaný nejen 

klasickou Hh kanonickou signální drahou, ale i nekanonickou kaskádou aktivovanou pomocí 

TGF-β.  

 

 

Obrázek 5. Selektivní farmakologická inhibice GLI2 (GANT-61), ale ne SMO receptoru (vismodegib) 

narušuje rozvoj indukované kožní fibrózy.  
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Obrázek 6. Farmakologická inhibice GLI2 (GANT-61), ale ne SMO (vismodegib), narušuje rozvoj indukované 

plicní fibrózy. 

  

4.2 Tribbles homologue 3 přispívá k rozvoji tkáňové fibrózy 

4.2.1 TBR3 stimuluje TGF-β kanonickou kaskádu a aktivuje fibroblasty 

 

Za účelem funkční analýzy TRB3 v SSc fibroblastech byl TRB3 nadměrně exprimován 

v buněčných kulturách fibroblastů izolovaných z kožních biopsií zdravých dobrovolníků. 

TRB3 nadměrná exprese aktivovala kanonickou TGF-β/SMAD signální dráhu v lidských 

dermálních fibroblastech a indukovala expresi TGF-β cílových genů Pai-1,  CTGF, Col1a1, 

Col1a2 a produkci kolagenu (Obr. 1).  

  

Obrázek 1. Tribbles homologue 3 (TRB3) indukuje aktivaci cílových genů TGF-β signální dráhy a produkci 

kolagenu v dermálních fibroblastech.  
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4.3 Kompozice TWIST1 dimerů reguluje tkáňovou fibrózu 

4.3.1 Modulace TWIST1 transkripčního faktoru reguluje aktivaci 

fibroblastů  

 

Fibroblasty nadměrně exprimující TWIST1 a stimulované pomocí TGF-β kontraktovaly 

kolagenové gely s vyšší efektivitou než kontrolní fibroblasty (Obr. 1A).  Blokace TWIST1 

mRNA pomocí specifické siRNA vedla k nižší kontraktilní schopnosti TGF-β stimulovaných 

fibroblastů (Obr. 1B).  

 

A                                        B 

 

Obrázek 1. Nadměrná exprese TWIST1 transkripčního faktoru posiluje efekt TGF-β signální dráhy na aktivaci 

fibroblastů (A). Cílená blokace TWIST1 transkripčního faktoru inhibuje stimulační efekt TGF-β na aktivaci 

fibroblastů (B).  

 

4.4 S100A4 amplifikuje TGF-β indukovanou aktivaci fibroblastů  

4.4.1 Fibroblasty sekretovaný S100A4 signalizuje autokrinním a 

parakrinním způsobem 

 

Zvýšená exprese Col1a1 a Col1a2 a následné vylučování kolagenu indukované pomocí 

rekombinantního TGF-β byly redukovány přidáním protilátky proti S100A4 k buněčným 

kulturám lidských fibroblastů (Obr. 1).  
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Obrázek 1. Stimulační efekt transformujícího růstového faktoru beta (TGF-β) na lidské dermální fibroblasty je 

potlačen přidáním anti-S100A4 monoklonální protilátky.  

 

4.5 Sirt1 reguluje kánonickou TGF-β signální dráhu v SSc 

4.5.1 Fibroblast specifická delece Sirt1 zabraňuje rozvoji experimentální 

fibrózy 

 

Selektivní delece Sirt1 v kožních fibroblastech myšího modelu bleomycinem indukované 

fibrózy vedla k potlačení klasických ukazatelů fibrotických procesů jako je např. dermální 

tloušťka (Obr. 1A). Stejného efektu bylo dosaženo u myšího modelu TBRI
act

 indukované 

fibrózy (Obr. 1B).  

 

Obrázek 1. Fibroblast specifická delece Sirt1 narušuje rozvoj bleomycinem indukované experimentální kožní 

fibrózy (A) a TBR
act 

 indukované kožní fibrózy (B).   
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5 DISKUZE 

 

Výsledky této práce popisují přímý efekt modulace TGF-β signální dráhy na expresi GLI2 

transkripčního faktoru v SSc. GLI2 je hlavní transkripční faktor Hh signální dráhy aktivující 

transkripci cílových genů jako jsou např. Ptch1/2 a  CyclinD1. Aktivita GLI2 je regulována 

kanonickou ale i nekanonickou signální kaskádou. Nekanonická signální kaskáda není závislá 

na přítomnosti Hh ligandů a aktivaci SMO a PTCH receptorů. Mezi hlavní mediátory 

zprostředkovávající nekanonickou aktivaci GLI2 transkripčního faktoru patří PI3K, MAPK, 

Wnt, NF-κB a TGF-β [19–23]. Role těchto mediátorů je popsána jak v rozvoji a progresi 

nádorových onemocněních, tak i v patogenezi fibrotických onemocněních [32–35]. TGF-

β/SMAD dependentní aktivace GLI2 transkripčního faktoru byla popsána u různých 

fibrotických onemocněních [36–41]. U SSc však tato Hh nekanonická signální kaskáda 

nebyla prozatím zkoumána.  

V disertační práci demonstruji zvýšenou expresi GLI2 transkripčního faktoru v pSMAD2/3 

pozitivních dermálních fibroblastech pacientů se SSc a v preklinických modelech 

experimentální fibrózy. TGF-β, hlavní profibrotický faktor, indukoval zvýšenou expresi GLI2 

v dermálních fibroblastech in vitro. Naopak inhibice TGFBRI vedla k potlačení zvýšené 

exprese GLI2 in vivo. Rovněž inaktivace SMAD3, hlavního mediátora TGF-β signální dráhy, 

zabránila zvýšené expresi GLI2 in vitro i in vivo. Tyto výsledky potvrzují TGF-β/SMAD3 

dependentní expresi GLI2 u jedinců se SSc. Závislost profibrotického efektu TGF-β na 

aktivaci nekanonické hedgehog signální kaskády byla také potvrzena vazbou GLI2 

k promotorové oblasti TGF-β a Hh cílových genů jako jsou CTGF a Pai-1. Genetická delece 

GLI2 vedla k prevenci diferenciace buněčných kultur fibroblastů. Výsledky těchto in vitro 

experimentů byly následně potvrzeny na myších modelech experimentální fibrózy. 

Konstitutivní aktivace TGF-β signální dráhy společně s genetickou delecí GLI2 v kožních 

fibroblastech vedla k redukované expresi TGF-β cílových genů a klasických ukazatelů kožní 

fibrózy jako jsou tloušťka dermis, přítomnost myofibroblastů a obsah kolagenu. 

Hh signální dráha patří mezi morfogenní evolučně konzervované signalizace určující buněčný 

osud během embryonálního vývoje a tkáňové homeostázy [42]. Zvýšená exprese ligandů, 

funkční mutace receptorů a deregulace transkripčních faktorů Hh signální dráhy však vede 

k rozvoji a progresi nejen fibrotických, ale i nádorových, a degenerativních onemocněních 

[42–50]. Role kanonické Hh signální dráhy byla v SSc popsána již dříve. SHH, nejvíce 

studovaný Hh ligand [51], stimuloval produkci kolagenu dermálními fibroblasty in vitro a 
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jeho nadměrná exprese byla dostatečná k rozvoji experimentální kožní fibrózy in vivo [52]. 

Naopak inhibice Hh kanonické signalizace, inaktivací SMO receptoru, zabránila rozvoji 

fibrózy v preklinických zvířecích modelech [53]. Farmakologická inhibice SMO receptoru 

vede pouze k částečnému potlačení fibrotických efektů, jelikož neovlivňuje aktivaci GLI2 

pomocí TGF-β, tzn. pomocí nekanonické Hh signální dráhy. Toto tvrzení je podpořeno 

výsledky naší studie, kdy GLI2 inhibitor efektivně potlačil rozvoj kožní i plicní 

experimentální fibrózy, zatímco efekt SMO inhibitoru byl pouze částečný. Za zmínku stojí 

také fakt, že GLI2 inhibitor byl dobře tolerován bez výskytu vedlejších efektů [54]. Účinnost 

většiny inhibitorů Hh signální dráhy především v léčbě onkologických onemocnění je ve 

stádiu klinického testování [55]. Vismodegib, inhibitor SMO receptoru, je prozatím jediným 

farmakem schváleným pro léčbu dospělých jedinců s basocelulárním karcinomem [56]. 

Potvrzená deregulace Hh signální dráhy u SSc, existence farmakologických inhibitorů a 

slibné výsledky klinických studií otevírají nové možnosti cílené terapie SSc.  

Rolí nově objevených profibrotických molekul u SSc se zabývá další část této disertační 

práce. Tribbles homologue 3 (TRB3) řadíme mezi pseudokinázy modulujících funkce široké 

škály signálních mediátorů [57–59]. Mezi tyto mediátory patří např. SMAD3, hlavní 

transkripční faktor profibrotické TGF-β signální dráhy. TRB3 udržuje SMAD3 v jádře 

pomocí přímé interakce se SMAD3-MH2 doménou. Dále formuje komplex se Smurf2 (Smad 

ubiquitination regulatory factor), který je následně degradován. Tímto způsobem dochází 

k potlačení degradace pSMAD3 [57]. TRB3 byl rovněž popsán jako mediátor AGEs 

(advanced glycation end products) indukované exprese kolagenu typu I a III [60]. Na základě 

těchto poznatků byla vytvořena hypotéza o možné roli TRB3 u SSc. S využitím in vitro a in 

vivo studiích byla potvrzena aktivace fibroblastů pomocí TRB3. TGF-β stimuloval zvýšenou 

expresi TRB3, který následně aktivoval TGF-β/SMAD signální dráhu v SSc fibroblastech. 

Tato pozitivní zpětná vazba byla narušena inaktivací TRB3 a SMAD3. Stejný efekt inaktivace 

TRB3 byl pozorován u experimentálních modelů kožní fibrózy. Nadměrná exprese TRB3 

stimulovala aktivaci dermálních fibroblastů, tzn. zvýšenou expresi TGF-β cílových genů, 

pSMAD3 proteinu a produkci kolagenu, s podobnou efektivitou jako samotný TGF-β. 

Naopak genetická inaktivace TRB3 inhibovala aktivaci TGF-β cílových genů [61]. Výsledky 

této práce charakterizují TRB3 jako jednoho z nových mediátorů TGF-β kanonické signální 

dráhy.   

 

TWIST1 je členem super-rodiny transkripčních faktorů regulujících především buněčnou 

diferenciaci. Tyto proteiny hrají esenciální roli v mesenchymální tkáňové odpovědi a mohou 
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indukovat epiteliální mezenchymální tranzici (EMT) jako následek tkáňového poranění [62]. 

Za patologických podmínek vede nadměrná aktivace Twist1 transkripčního faktoru k aktivaci 

nádorové progrese a tkáňové fibrózy [63–65]. S využitím experimentálních modelů tkáňové 

fibrózy, která je nezávislá na EMT, bylo cílem této práce studium role TWIST1 v aktivaci 

rezidentních fibroblastů, charakteristika molekulární regulace a vyhodnocení TWIST1 jako 

potenciálního terapeutického cíle. Exprese TWIST1 byla zvýšená v  SMAD3-pozitivních 

dermálních fibroblastech pacientů se SSc a v experimentálních modelech kožní fibrózy. TGF-

β stimuloval zvýšenou expresi TWIST1, který následně aktivoval fibroblasty pomocí p-38 

signální kaskády. Tento efekt byl zprostředkován TWIST1 homodimery. Nicméně, stimulační 

efekt TGF-β není omezen jen na fibroblasty, ale i na nádorové buněčné linie [66]. TGF-β 

indukoval formaci TWIST1 homodimerů skrze aktivaci exprese inhibitorů DNA-vazných 

protein, které mají vysokou afinitu pro E12/E47 a soutěží s TWIST1 o jejich vazebné místo 

[67]. Genetická delece TWIST1 v dermálních fibroblastech vedla k potlačení rozvoje 

experimentální fibrózy [68]. Nejen TGF-β, ale i další faktory jako je např. tkáňová hypoxie 

mohou vést ke zvýšené expresi TWIST1. Právě tkáňová hypoxie hraje důležitou roli u SSc 

[69, 70]. Výsledky této práce popisují novou roli TWIST1 transkripčního faktoru u SSc.  

 

S100A4, rovněž známý jako metastasin, patří do rodiny kalcium vázajících S100 proteinů. 

Tyto proteiny regulují celou řadu buněčných procesů podstatných pro udržení buněčné 

homeostázy [71, 72]. Intracelulárně se S100A4 protein podílí na cytoskeletální přestavbě. 

V extracelulárním prostoru pak reguluje uspořádání ECM [73]. Patologické role S100A4 byla 

popsána v celé řadě nádorových a autoimunitních onemocnění, jako jsou např. revmatoidní 

artritida a zánětlivé myopatie [74–78]. Cílem této studie bylo popsání role S100A4 proteinu 

v patogenesi SSc. Exprese S100A4 byla zvýšená v kůži pacientů se SSc a u experimentálních 

myších modelů SSc. Nadměrná exprese  S100A4 a stimulace pomocí S100A4 

rekombinantního proteinu indukovala transformaci fibroblastů na kolagen produkující 

myofibroblasty. Genetická delece S100A4 redukovala profibrotický efekt TGF-β a snížila 

produkci kolagenu fibroblastovými kulturami. Dále zabránila rozvoji fibrózy u myších 

experimentálních modelů SSc. Specifická monoklonální protilátka snížila expresi TGF-β 

cílových genů a produkci kolagenu dermálními fibroblasty. Stimulační efekt TGF-β na 

expresi S100A4 není omezen jen na fibroblasty, ale rovněž na různé typy nádorových buněk 

[79, 80]. Samotná modulace TGF-β signální dráhy probíhá pravděpodobně skrze přímé 

interakce S100A4 proteinu a SMAD transkripčního faktoru [81]. Exprese S100A4 je rovněž 

indukována tkáňovou hypoxií [81]. Pro terapeutické využití se S100A4 zdá být vhodným 
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cílem, jelikož genetická delece S100A4 nesnížila bazální produkci kolagenu a tento 

terapeutický přístup tak nemusí ovlivnit tkáňovou homeostázu. Výsledky této 

studie  poukazují na nový potenciální cíl léčby SSc [82]. 

 

Sirtuiny jsou v zájmu vědeckého bádání především díky jejich vlivu na délku života buňky. 

Tyto proteiny ovlivňují celou řadu buněčných funkcí jako např. rezistence k stresu, 

metabolismus, cirkadiální buněčný rytmus a zánět [83, 84]. Sirt1, NAD-dependentní 

deacetyláza, patří mezi nejvíce studovaný protein regulující transkripci genů skrze histon 

dependentní epigenetickou modifikaci [85]. Sirt1 rovněž interaguje s transkripčními faktory, 

jako jsou např. SMAD3 a SMAD7 a aktivuje tak jejich proteazomální degradaci [86, 87]. 

Sirt1 také reguluje endogenní odpověď na oxidativní stres, který hraje klíčovou roli 

v patogenezi SSc [88]. Na základě těchto poznatků byla vytvořena hypotéza o roli Sirt1 

v patogenezi SSc. Exprese Sirt1 byla snížena v kůži pacientů se SSc i v případech myších 

experimentálních modelů. Aktivace Sirt1 vedla ke zvýšené aktivitě SMAD reportérového 

konstruktu, zvýšené transkripci TGF-β cílových genů a produkci kolagenu. Blokace Sirt1 

mRNA pomocí specifické siRNA indukovala inhibici TGF-β/SMAD signální dráhy a redukci 

syntézy kolagenu in vitro a in vivo. I přestože byla exprese Sirt1 v tkáni pacientů snížena, 

Sirt1 není pravděpodobně schopný přerušit excesivní aktivaci TGF-β signální dráhy. 

Dodatečná inhibice Sirt1 pomocí siRNA však vedla k narušení profibrotických mechanismů 

TGF-β signální kaskády [89]. Sirt1 negativně reguluje expresi Smad7, endogenního inhibitoru 

kanonické SMAD signální dráhy a může tudíž přispívat k aktivaci TGF-β/SMAD signální 

dráhy [90]. Sirt1 rovněž potlačuje expresi PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor 

gama), významného inhibitora TGF-β/SMAD signální kaskády [91] a také transkripčního 

faktoru Nrf2 (Nuclear Factor, Erythroid 2 Like 2), který má antioxidační účinky [92, 93]. 

Zatímco genetická inaktivace Sirt1 zabránila aktivaci rezidentních fibroblastů [94], v 

epiteliálních buňkách ledvin aktivovala EMT [95]. Role Sirt1 je tudíž závislá na buněčném 

typu a orgánovém systému. Sirt1 má pravděpodobně profibrotický efekt v orgánových 

systémech, ve kterých je vznik fibrózy závislý na aktivaci fibroblastů, zatímco v epiteliálních 

orgánech jako jsou ledviny, zabraňuje Sirt1 EMT epiteliálních buněk a limituje tak fibrózu.  
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6 ZÁVĚR 

 

Předložená disertační práce demonstruje jako první existenci nekanonické Hh signální dráhy 

u SSc. Dále popisuje roli nových profibrotických mediátorů (TRB3, TWIST1, S100A4, Sir1) 

v patogenezi SSc. Výsledky této disertační práce přispěly k charakterizaci nových 

potenciálních terapeutických cílů SSc.  
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