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Abstrakt 

 

Autorka: Nikola Jozefčeková 

Názov práce: Endoglin a pečeň 

Forma: Diplomová práca 

Názov školy: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Študijný obor: Farmácia 

 

Táto diplomová práca zhrňuje dostupné informácie o endogline, jeho izoformách 

v pečeni a jeho vplyve na pečeň behom rôznych patologických stavov. V prvej časti je 

popísaná morfológia a fyziológia pečene, jej ńtruktúra, histológia a metabolické funkcie.   

Druhá časť sa venuje izoformám endoglinu, úlohe v TGF- β1 signalizačnom komplexe, 

expresii endoglinu a jej regulácii. V tretej časti sú opísané ochorenia pečene, pri ktorých sú 

pozorované zmeny expresie endoglinu a priblíņenie endoglinu ako diagnostického              

a prognostického markera. 

Endoglin (CD105, TGF-β receptor III) je homodimérny transmembránový 

glykoproteín a membránový koreceptor TGF-β s vysokou expresiou v endotelových 

bunkách. Má zásadnú úlohu pri vývoji vaskulárneho systému. Jeho účasť je pozorovaná 

v procese angiogenézy, vaskulárnej homeostázy a TGF-β signalizácii. Ovplyvňuje 

a moduluje aktivitu TGF-βRII, ALK1 a ALK5 receptorov. Endoglin interakciou s TGF- β 

komplexom, moduláciou aktivity ALK receptorov a Smad signalizačných proteínov, 

kontroluje fibrotické a antifibrotické zmeny v orgánoch. Endoglin je exprimovaný              

v pečeňových hviezdicových bunkách a aktivovaných myofibroblastoch. Má dôleņitú 

úlohu pri stavoch spojených s pońkodením pečene ako fibróza, cirhóza a vysoká expresia 

endoglinu je pozorovná pri neovaskularizácii v hypoxických tkanivách a tumoroch. Zmena 

alebo strata funkcie TGF-β v pečeni má za následok vznik hyperproliferatívnych ochorení 

a nádorov. Expresia endoglinu je zvýńená počas akútnych i chronických ochorení pečene.  

Boli objavené tri formy endoglinu. L-endoglin a S-endoglin líńiace sa dĺņkou 

intracelulárnej domény a solubilná forma endoglinu. Experimenty na bunkových líniách 

ukázali, ņe L-endoglin podporuje signalizáciu cez ALK1 receptor a S-endoglin cez ALK5 

receptor. Solubilný endoglin vstupuje do systémovej cirkulácie pri stavoch súvisiacich       

s pońkodením endotelu, jeho starnutím alebo zápalom.  
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Abstract  
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This diploma thesis concludes the available information about endoglin, its 

isoforms in the liver and its impact on the liver during various pathological conditions.      

In the first part of the thesis describes morphology and physiology of the liver, its 

structure, histology and metabolic functions. Second part contains an information about 

endoglin, its isoforms and role in TGF-β signaling complex, expression of endoglin and 

regulation of the expression. In the third part are described liver diseases during which is 

expression of endoglin changed. This part deals with the significance of endoglin as            

a diagnostic and prognostic marker. 

Endoglin (CD105, TGF-β receptor III) is a homodimeric transmembrane 

glycoprotein and a membrane co-receptor TGF-β with high expression in endothelial cells. 

Endoglin plays an important role in the vascular development. Endoglin is involved in the 

processes of angiogenesis, vascular homeostasis and TGF-β signalization. It affects activity 

of TGF-βRII, ALK1 and ALK5 receptors. Due to the interactions with TGF-β complex, 

modulation of activity of ALK receptors and Smads, endoglin controls fibrotic and anti-

fibrotic changes in organs. Endoglin is expressed in hepatic stellate cells and activated 

myofibroblasts. It has an important role in the liver diseases such as fibrosis, cirhosis and 

high expression of endoglin is demonstrated during neovascularization in hypoxic tissues 

and cancers. Any alteration or loss of function of TGF-β in the liver leads                          

to hyperproliferative diseases or development of cancer. Expression of endoglin is 

upregulated during acute and chronic liver diseases. 

There have been discovered three isoforms of endoglin. L- and S-endoglin which 

differ in the length of intracellular domain and soluble form of endoglin. Experiments       

on the cell lines demonstrate that L-endoglin encourage signalization through ALK1 

receptor and S-endoglin through ALK5 receptor. Soluble form of endoglin enters systemic 

circulation during the damage of endothelium, its senescence or inflammation. 
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1 Úvod 

 

Identifikácia endoglinu pribliņne pred tridsiatimi rokmi znamenala pre oblasť vedy, 

výzkumu a medicíny príleņitosť odkryť nové mechanizmy bunkovej signalizácie, častokrát 

súvisiace s rôznymi patologickými stavmi a procesmi v organizme. Bliņńia identifikácia 

proteínu a určenie lokusu obsahujúceho gén pre endoglin, vytvorila priestor pre skúmanie 

dopadov mutácii a zmien v tomto géne na rôzne orgány. Endoglin je prítomný a zohráva 

svoju úlohu aj v jednom z najkomplexnejńích orgánov v tele – v pečeni. 

Endoglin vystupuje ako medzičlánok v rámci TGF-β signalizačných procesov,        

so schopnosťou modulovať a ovplyvňovať dané signalizačné cesty. Poznatky sa získavajú      

z experimentálnych modelov, ktoré ponúkajú ńiroké moņnosti pre pozorovanie expresie 

endoglinu pri patologických podmienkach a jeho vplyvu na rozvoj fibrózy. Endoglin        

je súčasťou TGF-β receptorového komplexu a ovplyvňuje dynamiku interakcií medzi 

TGF-βRI a TGF-βRII receptorom. Dysfunkcia endoglinu môņe viesť k ochoreniam pečene 

vznikajúcim na základe nekontrolovateľnej TGF-β signalizačnej aktivity ako fibróza          

a cirhóza pečene, hepatocelulárny karcinóm alebo poruchy funkcie cholangiocytárneho 

transportného systému, čo dokazuje jeho klinickú významnosť.  

Endoglin v kombinácii s ďalńími markermi, môņe slúņiť k diagnostike a skríningu 

ochorení pečene a determinácii ńtádia prebiehajúceho ochorenia s vysokou ńpecifitou         

a selektivitou. Doterajńie poznatky neprináńajú definitívne vymedzenie úlohy endoglinu 

v patologických zmenách. 
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2 Cieľ práce 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo pripraviť reńerńiu o endogline a jeho účasti 

v mechanizmoch ovplyvňujúcich pečeň. Práca pojednáva o pečeni ako o metabolickom 

orgáne, pribliņuje morfológiu a fyziológiu pečene, objasňuje ńtruktúru endoglinu a jeho 

začlenenia do signalizačných procesov prebiehajúcich na bunkovej úrovni, ktorých dopad 

môņeme sledovať i na orgánovej úrovni v pečeni a premene tkaniva na tkanivo fibrotické. 

 Cieľom práce bolo objasniť patologické stavy v pečeni súvisiace so zmenou expresie 

endoglinu alebo zmenou plazmatickej hladiny solubilného endoglinu. 
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3 Pečeň  

Pečeň je povaņovaná za najväčńiu ņľazu v ľudkom tele. Je umiestnená                   

pod diafragmou v pravom hypochondriu a epigastrickej oblasti bruńnej dutiny. U zdravých 

dospelých ľudí dosahuje hmotnosti pribliņne 1500 g (McCuskey, 2012), čo predstavuje    

asi 2 % z celkovej hmotnosti dospelého človeka. Napriek svojej makroskopickej 

jednoduchosti je pečeň orgánom, v ktorom prebieha nespočetne veľa regulačných               

a metabolických mechanizmov, biodegradabilných metabolických ciest produkujúcich 

teplo, čím sa pečeň stáva hlavným orgánom udrņiavajúcim teplotnú homeostázu 

v organizme (Crawford a Burt, 2012). 

 

3.1 Morfológia pečene 

Pečeň dosahuje v priemere ńírku 25 – 30 cm, dĺņku 12 – 20 cm a hrúbku 6 – 10 cm. 

Má hnedočervenú farbu a jej povrch je hladký a lesklý (Kuntz, 2008). Je potiahnutý 

viscerálnym peritoneom (Glissonovým púzdrom) vo vńetkých častiach okrem oblasti 

bránky pečene, v holej ploche (lat. pars affixa), ktorá je zrastená s bránicou v miestach 

úponov, v mieste hlbokého zárezu, kde je otlačená dolná dutá ņila (lat. sulcus venae cavae 

inferioris) a v lôņku ņlčníka. Poloha pod pravou hemidiafragmou v pravom hypochondriu 

presahujúca aņ do ľavého hypochondria je umoņnená závesným ligamentóznym aparátom 

(Černý, 1996).  

 

3.1.1 Topografia 

 Spodná plocha pečene facies visceralis je tvorená ńtyrmi lalokmi oddelenými ryhami 

a to pravým a ľavým lalokom (lat. lobus dexter et sinister). Navzájom sú rozdelené 

závesným väzom (lat. ligamentum falciforme hepatis), pričom pravý lalok je pribliņne ńesť 

krát väčńí. Lalok chvostový (lat. lobus caudatus) a lalok pravouhlý (lat. lobus quadratus) 

sa nachádzajú na spodnej strane pečene a navzájom ich delí portálna ņila (Kuntz, 2008). 

Ďalńie závesné väzy, ktoré vychádzajú z tunica serosa sú: pravý vencový väz       

(lat. ligamentum coronarium dextrum), ktorého dve časti sa spájajú do pravého 

peritoneálneho väzu (lat. ligamentum triangulare dextrum) s upevňovacou funkciou, ľavý 



 

13 

 

vencový väz (lat. ligamentum coronarium sinistrum), ktorého dve časti následne 

prechádzajú do ľavého peritoneálneho väzu (lat. ligamentum triangulare sinistrum) 

(Černý, 1996). 

Na súvislej facies diaphragmatica, ktorá je v kontakte s bránicou, rozlińujeme časti: 

pars dextra, pars anterior, pars superior a pars posterior (Ellis, 2011). Do hepatálneho 

hilu vstupujú hepatálne artérie a portálna véna spoločne s aferentným nervovým plexom    

a vystupujú z neho eferentné ņlčové kanáliky a lymfatické cievy. Spolu v portálnych 

traktoch prebiehajú cez pečeňový parenchým vetvy pečeňovej artérie, portálna véna, 

hlavný ņlčový kanál a lymfatické cievy (McCuskey, 2012). 

 

3.1.2 Ńtruktúra a histológia pečene 

 

Z pohľadu ńtruktúry a histológie môņeme pečeň rozdeliť na ńtyri systémy a to          

na intrahepatálny vaskulárny systém, strómu, sinusoidálne endotelové bunky a hepatocyty. 

Intrahepatálny vaskulárny systém je tvorený hepatálnou tepnou, portálnou vénou, 

hepatálnou vénou, ņlčovým systémom a lymfatickými cievami.  

Arteria hepatica communis vystupuje z truncus coeliacus a prechádza v arteria 

hepatica propria. Z truncus coeliacus postupne vybiehajú aj ďalńie arteriálne vetvy         

ako arteria gastrica sinistra, arteria splenica a arteria phrenica.  

Arteria hepatica propria sa v porta hepatis delí na dve vetvy a to na arteria hepatica 

dextra et sinistra.  

Vrátnicová ņila (lat. vena portae), prichádzajúca v  ligamentum hepatoduodenale, 

privádza do pečene krv pochádzajúcu zo vńetkých nepárových orgánov dutiny bruńnej.      

Je obohatená látkami zo stien ņalúdka,  pankreasu, sleziny a čreva. V porta hepatis           

sa vrátnicová ņila delí na pravú a ľavú vetvu. Vetvy sa ďalej delia a vznikajú venae 

interlobulares, ktoré sa delia na venulae interlobulares (Kuntz, 2008). 

Krv z vrátnicovej ņily a arteria hepatica vstupuje do sinusoid pečene, kde sa mení   

jej biochemické zloņenie. Dochádza k úbytku kyslíka a odkysličená venózna krv                

sa následne vracia do vena cava inferior (Mahadevan, 2014). 
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3.1.3 Ņlčový systém a ņlčové cesty 

 

Ņlčové cesty rozdeľujeme podľa umiestnenia na cesty intrahepatálne 

a extrahepatálne. 

 

Intrahepatálne ņlčové cesty 

V pečeňových lalôčikoch medzi bunkami trámcov leņia ņlčové kapiláry, od ktorých 

sa začínajú ņlčové cesty a pokračujú cez Heringove kanáliky a interlobulárne ņlčovody     

aņ do porta hepatis. 

 

Extrahepatálne ņlčové cesty 

Ņlčovody v porta hepatis vychádzajú ako pečeňové vývody (lat. ductus hepaticus 

dexter et sinister), ktoré sa následne spájajú do ductus hepaticus communis dlhého 2 - 4 

cm. Spojením ductus hepaticus communis a ductus cysticus vzniká ņlčový vývod ductus 

choledochus, ktorého pars intramuralis prestupuje duodenálnou stenou v papila duodeni 

major. Ņlč putuje do ņlčníka cez ductus cysticus. Ņlč vystupujúca z pečene sa tvorí 

v mnoņstve 0,5 - 0,7 l/deň. Je z 97 % tvorená vodou, zvyńok je zastúpený ņlčovými soľami, 

ņlčovými pigmentami (bilirubin, biliverdin, bilirubin glukuronid), anorganickými soľami, 

mastnými kyselinami, cholesterolom, lecitínom, tukom a alkalickými fosfatázami. 

V ņlčníku sa voda pomaly vstrebáva spolu s chloridom sodným a ņlč sa zahusťuje. 

Ņlčové soli (nátriové a káliové soli kyseliny glykocholovej a taurocholovej) 

prispievajú k redukcii povrchového napätia a k emulgácii tukov, čo hrá dôleņitú úlohu 

v príprave na trávenie a vstrebávanie v tenkom čreve. Ņlčové kyseliny v spojení s tukmi 

vytvárajú vo vode rozpustné komplexy (Čihák, 2013). 

Lymfatické cievy zbierajú lymfu zo zdroja v oblasti Disseho priestoru                

medzi sinusoidmi a hepatocytmi a sú prítomné vo vńetkých portálnych poliach           

medzi pečeňovými lalôčikami. Drenáņ v oblasti porta hepatis je uskutočňovaná 

lymfatickými uzlinami (lat. nodi lymphatici hepatici).  

Podporná extracelulárna pečenová matrix ako dynamický komplex makromolekúl    

je tvorená kolagénom a elastínom, ktorý vzniká z prekurzoru proelastínu a zaisťuje 

potrebnú elasticitu pečeňových ńtruktúr, glykosaminoglykánmi, proteoglykánmi (hlavná 

zloņka matrix) a adhezívnymi glykoproteínmi, ktoré zaisťujú spojenie medzi matrix, 

hepatocytmi a neparenchýmovými bunkami. 



 

15 

 

Veľké fibrily kolagénu sú tvorené hlavne kolagénom typu I a III. Sieťová ńtruktúra   

je tvorená kolagénom typu IV a malé fibrily typom V a VI. Kolagén nefibrilárneho typu 

XVIII sa nachádza v perisinusoidálnej oblasti. V tomto mieste sa nachádzajú ITO bunky, 

inak nazývané aj lipocyty, ktoré sa povaņujú za hlavného producenta extracelulárnej 

matrix. ITO bunky tvoria metaloproteinázy, ktoré sa následne podieľajú na rozklade 

kolagénu (Kuntz, 2008). 

 

3.1.4 Sinusoidálne bunky 

 

Táto skupina zahŕňa endotelové, Kupfferove, ITO a PIT bunky. Endotelové bunky 

vytvárajú súvislú vrstvu sinusoidov s intercelulárnymi priestormi. Na sinusoidách             

sa nachádzajú početné póry. Malé póry dosahujú priemer 0,1 - 0,2 μm a sú zoskupené        

do zhlukov. Okrem nich sa v sinusoidách nachádzajú aj väčńie póry s priemerom väčńím 

ako 1 μm, ktoré sú početnejńie práve na distálnych koncoch sinusoid. Táto skupina pórov 

spolu s intercelulárnym priestorom sú nepostrádateľné pre svoju funkciu filtrácie krvi, 

soluty následne voľne prestupujú z lumen cez póry do Disseho priestoru, kde prichádzajú 

do kontaktu s bazolaterálnou membránou hepatocytov.  

U endotelových buniek pozorujeme i endocytotickú aktivitu. Taktieņ majú dôleņitú 

úlohu v odstraňovaní solubilných imunokomplexov, podieľajú sa na sekrécii cytokínov 

(interleukín-1, interleukín-6), prostaglandínov a vazoaktívnych látok (napr. NO, endotelín), 

čím ovplyvňujú vaskulárny tonus a funkcie okolitých buniek.  

Kupfferove bunky (KB) predstavujú pečeňové makrofágy (fenotypicky odlińné                

od ostatných makrofágov) s nepravidelným hviezdicovitým tvarom a schopnosťou 

migrácie. Sú súčasťou mononukleárneho fagocytujúceho systému. Ich schopnosť 

fagocytózy je jedna z najdôleņitejńích funkcií, ktoré vykonávajú. KB majú úlohu                 

i v patogenéze rôznych ochorení pečene. Slúņia ako scavengery nádorových buniek 

vyskytujúcich sa v cirkulácii, starých erytrocytov, mikroorganizmov a ďalńích 

makromolekúl. Taktieņ pomáhajú telu zbavovať sa toxínov, antigénov a komplexov 

antigénov s protilátkami. KB majú nepravidelný povrch, často označovaný                      

ako hviezdicovitý a nachádzajú sa v endotele sinusoid (Crawford a Burt, 2012). 

ITO bunky, známe tieņ ako lipocyty alebo pečeňové hviezdicovité bunky,                 

sa nachádzajú v Disseho priestore. Pre tieto bunky sú charakteristické drobné tukové 

kvapôčky, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme a predstavujú vakualizované cisterny 
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väzbového proteínu pre retinol, ktorý vńak lipocyty nedokáņu produkovať samy. Práve 

vďaka väzbovému proteínu sa retinol dostáva do krvi alebo ostáva uloņený v ITO bunkách. 

Lipocyty sa podieľajú na úprave ńírky endotelu v sinusoidách a regenerácii buniek, syntéze 

proteínov, vylučovaní kolagénu typu I, III a IV, fibronektínu, laminínu a iných látok. 

Zaujímavou vlastnosťou ITO buniek je schopnosť premeny na myofibroblasty. Na rozdiel 

od fibroblastov, ITO bunky obsahujú desmin, ktorý je dôleņitý pri procese fibrogenézy.  

PIT bunky sú pohyblivé lymfocyty a nachádzajú sa v Disseho priestore 

a sinusoidách. Patria medzi NK bunky (“Natural killer cells”). Majú schopnosť ničiť 

tumorové bunky a bunky cudzie a nekrózne. Sú zaradené do APUD (“Amine precursor 

uptake and decarboxylation cells”) systému neuroendokrinných buniek, ale ich endokrinná 

funkcia nie je objasnená (Kuntz, 2008). 

 

3.1.5 Hepatocyty 

 

Hepatocyty sú polygonálne epiteliálne bunky o veľkosti pribliņne 25 μm. Formujú   

sa do lamél, ktoré vytvárajú trojdimenzionálny systém (McCuskey, 2012).  

Priemerná dĺņka ņivota hepatocytu je ovplyvnená genetickými faktormi aj faktormi 

exogénnymi. U človeka je priemerná doba ņivota hepatocytu 150 aņ 200 dní. Hynú 

programovanou smrťou tzv. apoptózou (Kuntz, 2008). 

Na hepatocytoch rozlińujeme apikálny, laterálny a bazálny povrch. Bazálny povrch    

s mnohočetnými mikroklkmi má absorpčnú a sekrečnú funkciu. Mikroklky zväčńujúce 

povrch smerujú do Disseho priestoru a môņu sa dostať do kontaktu so sinusoidálnou krvou. 

Apikálny povrch s vylučovacou funkciou takisto nesie mikroklky zväčńujúce povrch      

pre exokrinnú sekréciu ņlče (McCuskey, 2012). 

Tesné spoje medzi dvomi susediacimi hepatocytmi sú komplexné ńtruktúry, ktoré 

vytvárajú bariéru medzi intercelulárnym priestorom a lumen ņlčových kanálikov. 

Vyznačujú sa permeabilitou pre vodu a elektrolyty avńak pre organické katióny                 

je permeabilita obmedzená a organické anióny tesnými spojmi nemôņu prechádzať vôbec. 

Výnimkou je cholestatické ochorenie pečene, kedy dochádza k prechodu organických 

aniónov do Disseho priestoru, z dôvodu zmenenej permeability tesných spojov          

(Jansen et al., 2012). 
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3.2 Fyziológia pečene 

3.2.1 Metabolické funkcie pečene 

 

Pečeň je hlavným metabolickým orgánom v ľudskom tele. Podieľa sa na udrņovaní 

stálej hladiny glukózy v krvi, metabolizme toxického amoniaku, tvorbe ņlči                       

či biotransformácii xenobiotík a medziproduktov metabolizmu (Kietzman, 2017).  

Medziprodukt, ktorý vzniká metabolickými reakciami v jednom konkrétnom cykle, 

môņe byť vyuņitý v inom cykle alebo konečný produkt jednej metabolickej cesty, býva 

vyuņitý ako vstupný produkt pre novú syntézu. Tieto pochody vńak vyņadujú kontrolu      

za pomoci kontrolných metabolických mechanizmov, ktoré pracujú na ńtyroch úrovniach. 

Za pomoci negatívnej spätnej väzby, kedy konečný produkt inhibuje enzýmy, ktoré určujú 

rýchlosť reakcie a zmenou činnosti aktivátorov a inhibítorov, nastáva regulácia                 

na molekulárnej úrovni. Nasleduje regulácia na úrovni organel – v drsnom 

endoplazmatickom retikule prebieha syntéza proteínov a degradácia prebieha 

v lyzozómoch (Kuntz, 2008). 

 Aby bola zachovaná homeostáza vnútorného prostredia, je potrebné, aby mnoņstvo 

enzymatických reakcií a dráh mohlo prebiehať v pečeni súčasne. Umoņňuje to práve 

členenie pečeňového parenchýmu tzv. metabolická zonácia, ktorá vďaka priestorovej 

separácii dovoľuje, aby protichodné reakcie a metabolické dráhy prebiehali paralelne, 

nedochádzalo ku konkurencii o spoločný substrát či zabraňuje neefektívnym cyklom. 

Rozlińujeme tri zonácie: 1 - periportálnu (v okolí trias hepatica); 2 - intermediárnu           

a 3 - perivenóznu, pericentrálnu alebo centrilobulárnu zónu (v okolí vena centralis). 

Kľúčové enzýmy rôznych metabolických dráh nachádzame prednoste práve v niektorej 

z týchto zonácii. S tým, ņe nie kaņdá metabolická dráha musí byť takto separovaná. 

Zonácia bola pozorovaná pri metabolizme karbohydrátov, aminokyselín, lipidov, 

amoniaku a xenobiotík (Kietzman, 2017). 

 

3.2.2 Metabolizmus bilirubínu 

 

Bilirubín je lipofilný, vo vode nerozpustný organický anión, ktorý vzniká 

degradáciou erytrocytov v slezine, pečeni (v hepatocytoch a KB), v kostnej dreni 

a obličkách. Oxidáciou hemu (komplex ņeleza a protoporfyrínu) hemoxygenázou, vzniká 

biliverdín IXα, ktorý sa za pomoci biliverdínreduktázy premieňa na bilirubín IXα. 
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Inducibilný cytochrom P450 pri zvýńení hladín hemoglobínu urýchľuje tvorbu bilirubínu. 

Bilirubín vytvára s albumínom komplex, ktorý je následne prenesený k sinusoidálnej 

membráne hepatocytu. Neviazaný bilirubín je potencionálne toxická látka a difúziou        

do bunky predstavuje isté riziko jej toxického pońkodenia. Na rozdiel od voľného 

bilirubínu pôsobí komplex albumínu s bilirubínom ako antioxidant a pomáha v boji 

s voľnými kyslíkovými radikálmi (Kuntz, 2008).  

Aņ 90 % bilirubínu sa v cirkulácii viaņe na albumín, pričom zvýńných 10 % sa viaņe 

na apolipoproteín D v HDL (“High density lipoprotein”). Kompexy s albumínom            

ako aj neviazaný bilirubín v pečeni voľne prechádzajú cez porózny endotel sinusoid                

aņ k bazolaterálnej membráne hepatocytov v Disseho priestore. Neviazaný bilirubín          

sa do buniek pečene dostáva facilitovanou difúziou. V cytosole sa nekonjugovaný bilirubín 

viaņe na proteíny s afinitou pre organické anióny, ktoré ovplyvňujú pasívny reflux 

nekonjugovaného bilirubínu spätne do plazmy alebo jeho naviazanie na intracelulárne 

membrány (Vítek a Ostrow, 2009). 

Najvýznamnejńím proteínom pro metabolizmus bilirubinu je Y proteín inak 

nazývaný aj ligandín, ktorý je totoņný s glutatión S-transferázou. V prípade nasýtenia 

proteínu Y a pri zvýńenej koncentrácii bilirubínu, sa bilirubín viaņe na Z proteín,          

ktorý viaņe mastné kyseliny. V hladkom endoplazmatickom retikule prebieha konjugácia 

bilirubínu za pomoci UDP-glukuronyltransferázy za vzniku monoglukoronidu (20 – 40 %). 

V drsnom endoplazmatickom retikule prebieha následná diglukuronidácia (60 – 80 %). 

Dochádza ku zmene bilirubínu z lipofilného, nekonjugovaného, vo vode nerozpustného   

na bilirubín konjugovaný, vo vode rozpustný, ktorý sa eliminuje močom a ņlčou. Bilirubín 

diglukuronid sa spolu so ņlčou uvoľňuje do čreva. Z bilirubínu sa za pomoci bakteriálnych 

reduktáz stáva bezfarebný, stereoizomérny urobilinogén a jeho následnou oxidáciou vzniká 

urobilín a sterkobilín, ktoré spôsobujú spolu s degradačnými produktami hnedé zafarbenie 

stolice. Pribliņne 1 % urobilinogénu sa reabsorbuje a podlieha opätovnej enterohepatickej 

cirkulácii (Kuntz, 2008; Vítek a Ostrow, 2009). 

 

3.2.3 Metabolizmus ņlčových kyselín 

 

Hydroxyláciou, saturáciou dvojitých väzieb, epimerizáciou hydroxylovej skupiny     

a oxidáciou cholesterolu vznikajú ņlčové kyseliny (Chiang, 2013). 
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Oxidácia cholesterolu prebieha v hepatocytoch na základe aktivity mikrozomálnych, 

peroxizomálnych a mitochondriálnych enzýmov. Biosyntézu primárnych ņlčových kyselín 

z cholesterolu zaisťuje cholesterol 7α-hydroxyláza (Cyp7a1). Medzi primárne ņlčové 

kyseliny radíme kyselinu cholovú a kyselinu chenodeoxycholovú, ktoré predstavujú        

60 – 90 % z celkovej produkcie ņlčových kyselín. Primárne ņlčové kyseliny sú vo vode 

nerozpustné, ale následnou konjugáciou karboxylových skupín s amínovými skupinami 

glycínu alebo taurínu vytvárajú 4 konjugované hydrofilné ņlčové kyseliny - kyselinu 

glykocholovú, taurocholovú, glykochenodeoxycholovů a taurochenodeoxycholovú. 

7α-dehydroxylácia primárnych ņlčových kyselín je zodpovedná za vznik dvoch 

sekundárnych ņlčových kyselín, kyseliny deoxycholovej a litocholovej. Kyselina 

ketolitocholová vzniká oxidáciou a 7α-dehydrogenáciou kyseliny chenodeoxycholovej. 

Sekundárne ņlčové kyseliny sú výsledkom činnosti črevných anaeróbnych 

mikroorganizmov. 30 – 50 % kyselín je z čreva absorbovaných a podobne ako primárne 

ņlčové kyseliny, podliehajú konjugácii s glycínom a taurínom v pečeni. 

Terciárne ņlčové kyseliny, kyselina sulfolitocholová a ursodeoxycholová          

(Kuntz, 2008), vznikajú enzymatickou činnosťou 7β-HSDH (7β-hydroxysteroid 

dehydrogenázy) (Tonin a Arends, 2018) zo sekundárnych ņlčových kyselín v pečeni 

a v hrubom čreve. Kyselina ursodeoxycholová spätnou väzbou vplýva na reguláciu 

biosyntézy ņlčových kyselín. Ovplyvňuje enzýmy 7α-hydroxylázu a HMG-CoA reduktázu 

(3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktáza).  

Ņlčové kyseliny solubilizujú cholesterol, regulujú jeho syntézu a môņu zvyńovať 

alebo zniņovať jeho sekréciu do ņlči. 3α- a 7α- ņlčové kyseliny inhibujú sekréciu 

cholesterolu, naopak 3α- a 12α- kyseliny sekréciu zvyńujú. Cholestaticky pôsobia 

monohydroxylové ņlčové kyseliny a naopak cholereticky pôsobia kyseliny dihydroxylové 

a trihydroxylové (Kuntz, 2008). 

Ņlčové kyseliny sú endogénnymi ligandami nukleárneho farnesoid X receptora 

(FXR), ktorý zároveň slúņi ako senzor ņlčových kyselín. Podieľa sa na kontrole kľúčových 

krokov v syntéze a metabolizme ņlčových kyselín a ovplyvnení génovej transkripcie 

CYP7A1 a CYP8B1 (Jansen, 2012; Chiang, 2013). 
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3.2.4 Metabolizmus tukov 

 

Pečeň má kľúčový význam v metabolizme tukov. Premieňa a oxiduje voľné mastné 

kyseliny, syntetizuje plazmatické lipoproteíny, podieľa sa na ich premene, syntetizuje 

enzýmy, ktoré sa zúčastňujú metabolizmu lipoproteínov a katabolizuje LDL                   

ako aj chylomikrónové zbytky. 

Lipoproteíny slúņia ako prenáńače vo vode nerozpustných lipidov v krvi. Pečeň spolu 

s tenkým črevom zabezpečuje ich tvorbu. Pečeň a tukové tkanivo zabezpečujú lipogenézu 

z karbohydrátov prostredníctvom acetyl-CoA. Syntéza tukov v pečeni je regulovaná 

pomocou inzulínu a glukagónu. Metabolizmus je ovplyvňovaný pečeňovou triglyceridovou 

lipázou, ktorá sa podieľa na odburávaní triglyceridov a lecitín-cholesterol-acyltransferázou. 

Oba enzýmy sú tvorené v pečeni. Voľné mastné kyseliny predstavujú riziko toxicity           

pre hepatocyty, preto sú imobilizované proteínom viaņúcim mastné kyseliny, ktorý            

sa nachádza v cytosole hepatocytov. Aktivita proteínu je podporovaná estrogénmi a tlmená 

testosterónom. Koncentrácia voľných mastných kyselín môņe byť zvyńovaná vplyvom 

inzulínu alebo alkoholu (Kuntz, 2008). 

 

3.2.5 Metabolizmus cholesterolu  

 

Kľúčovým enzýmom syntézy cholesterolu je 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A 

reduktáza (HMG-CoA reduktáza) nachádzajúca sa v endoplazmatickom retikule 

hepatocytov. Cholesterol je dôleņitou súčasťou bunkových membrán (zniņuje fluiditu) a je 

prekurzorom ņlčových kyselín, steroidných hormónov a vitamínu D (Kuntz, 2008). 

 

4 Endoglin 

 

 Endoglin (CD105, TGF-β receptor III) je membránový glykoproteín vyskytujúci      

sa hlavne v endotelových bunkách. Jeho prítomnosť bola preukázaná taktieņ 

v makrofágoch, stromálnych bunkách kostnej drene, hladkej svalovine cievnej 

steny, hematopoetických bunkách a v syncytiotrofoblastoch placenty. Zohráva významnú 

úlohu pri angiogenéze počas embryonálneho ńtádia. Mutácie v géne endoglinu vedú 

k mnohým chorobám, čo dokazuje jeho klinickú významnosť (Oujo et al., 2013). 



 

21 

 

Ľudský endoglin (Eng) je charakterizovaný ako transmembránový glykoproteín 

o hmotnosti 180 kDa, obsahujúci 633 aminokyselín. Jeho homodimérna ńtruktúra               

je pospájaná disulfidickými väzbami (Nassiri at al., 2011). Najväčńia časť endoglinu          

sa nachádza extracelulárne a tvorí doménu obsahujúcu tripeptid Arg-Gly-Asp (tzv. RGD) 

(Nassiri at al., 2011), ktorý je rozlińovacou sekvenciou pre integríny (Pérez-Gómez et al., 

2010) a ich potenciálnym väzbovým miestom (Meurer et al., 2014). Ďalej obsahuje ńtyri 

miesta pre N-glykosyláciu a oblasť O-glykánov. Krátka doména endoglinu nachádzajúca 

sa v intracelulárnom priestore obsahuje mnoho serínových a treonínových zvyńkov, ktoré 

môņu byť fosforylované a tretia časť prechádza membránou a vytvára hydrofóbnu 

transmembránovú doménu (Obr. 1) (Nassiri at al., 2011). 

 

 

Obr. 1. Ńtruktúra endoglinu. Extracelulárna doména pozostáva zo sirotčej domény (“Orphan 

domain”) a zona pellucida (ZP) domény. Monoméry sa spájajú disulfidickámi mostíkmi                 

a vytvárajú dimér. Extracelulárna doména obsahuje miesta pre N-glykosyláciu a O-glykosyláciu. 

Cytoplazmatická doména je fosforylovaná (P). Extracelulárna (EC), transmembránová (TM)           

a cytoplazmatická (CYT) doména endoglinu. (Prevzaté z López-Novoa a Bernabeu, 2010). 

 

Endoglin bol prvý krát identifikovaný v cievnom endotele pouņitím 

imunofluorescenčnej metódy s vyuņitím monoklonálnych protilátok (mAb 44G4)         

proti ľudskej leukemickej pre-B bunkovej línii. Southern blot analýza DNA ukázala,        

ņe gén endoglinu je zapísaný na dlhom ramienku ľudského chromozómu 9 (9q34).         

Gén ľudského endoglinu obsahuje 15 exónov, pričom chromozóm 9 sa delí na 9a a 9b. 
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Ńtrukturálne sa endoglin radí do rodiny receptorov zona pellucida (ZP) spoločne 

zdieľajúcich ZP doménu s obsahom zachovaných cysteínových zbytkov a je lokalizovaná 

medzi Lys 362 – Asp 561. Vo vńeobecnosti majú membránové proteíny ZP domény 

schopnosť tvoriť solubilnú formu a schopnosť vysokej expresie v tkanivách, v ktorých      

sa nachádzajú. Bývajú glykosylované vo veľkej miere a ich C-koniec obsahuje hydrofóbnu 

oblasť (Meurer et al., 2014). 

 

4.1 Endoglin a jeho izoformy 

 

Práve na základe dĺņky intracelulárnej domény endoglinu a stupňa fosforylácie 

rozlińujeme dve izoformy, L- (long) a S- (short) izoformu endoglinu (Nassiri at al., 2011). 

Cytoplazmatická doména L-izoformy ľudského endoglinu pozostáva zo 47 aminokyselín, 

S-izoforma zo 14 reziduí. L-endoglin prevaņuje nad S-endoglinom a môņeme ho nájsť     

vo väčńine tkanív, zatiaľ čo S-endoglin je lokalizovaný hlavne v pľúcach, pečeni      

(Pérez-Gómez at al., 2010) a starnúcich cievnych endotelových bunkách (Meurer at al., 

2014). 

S-endoglin (S-Eng) si zachováva intrón 14 vo svojej mRNA, vďaka čomu je jeho 

transkript dlhńí oproti mRNA L-endoglinu (L-Eng, Obr. 2). S-Eng sa prekladá do proteínu 

so skráteným C-koncom, ktorý u človeka obsahuje 14 aminokyselín (Meurer et al., 2011).  

S-Eng je u človeka o 33 aminokyselín kratńí a u myńí o 12 aminokyselín kratńí            

oproti L-Eng (Oujo et al., 2013). Tento variant stráca fosforylačné miesta a domény        

pre proteín-proteín interakcie a zaujíma iné postavenie v bunkových odpovediach 

v porovnaní s L-Eng (Meurer et al., 2011). Alternatívny splicing (alternatívny zostrih)       

je s najväčńou pravdepodobnosťou uskutočňovaný alternatívnym zostrihovým faktorom-2 

(ASF/SF2) (Meurer et al., 2014). Výskyt S-Eng bol opísaný u človeka a myńi s výnimkou 

potkana (Meurer et al., 2011). 
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Obr. 2. Diagram znázorňujúci mechanizmus alternatívneho zostrihu. Intrón nachádzajúci               

sa medzi exónmi 14 a 15 (modrým), ktorý obsahuje TAG stop kodón, je prepísaný do mRNA       

S-endoglinu a následným vystrihnutím vzniká L-endoglinový transkript. (Prevzaté z Pérez-Gómez 

et al., 2010). 

 

L-Eng pozostáva z troch častí: intracelulárna oblasť (tvorená 47 aminokyselinami), 

transmembránová oblasť (tvorená 25 aminokyselinami) a veľká extracelulárna doména 

(ECD), ktorú tvorí 561 aminokyselín. ECD pozostáva zo sirotčej domény (“Orphan 

domain”) a ZP domény. Ńtruktúru tvorí aj 25 aminokyselinová oblasť nazývaná signálny 

peptid (Meurer et al., 2014,Oujo et al., 2013).  

Na ZP oblasti (Gln360-Ser457) sa nachádzajú dve subdomény: ZP-N             

(Gln360-Ser457) a ZP-C (Pro458-Gly586). Medzi doménami ZP-N a ZP-C a ich spájacou 

oblasťou sa nachádza domnelé ńtiepne miesto pre matrixovú metaloproteinázu-14     

(MMP-14) (Meurer et al. 2014). Toto ńtiepne miesto v glykosylovanej extracelulárnej 

doméne sa nachádza v ľudskom, myńom i potkaniom endogline (Meurer et al., 2011). 

MMP-14 patrí do triedy kolagenáz typu I. Podieľa sa na tvorbe kapilár, ovplyvňuje 

stabilitu aterosklerotického plátu či odpoveď endotelových buniek na zápal           

(Gallardo-Vara et al., 2016). Posobením MMP-14 vzniká solubilný endoglin (sol-Eng) 

(Meurer et al., 2014). Experimenty naznačujú, ņe MMP-14 má kľúčový význam pri 

ńtiepení Gly-Leu väzby v pozícii 586 endoglinu. (Oujo et al., 2013) Tento proces sa spúńťa 

za patologických podmienok (Meurer et al., 2011).  
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Sol-Eng vstupuje do systémovej cirkulácie pri stavoch súvisiacich s pońkodením 

endotelu, jeho starnutím alebo zápalom (Rathouska et al., 2015). Bol pozorovaný               

v sére pacientov trpiacich rozličnými typmi nádorov, u ņien trpiacich preeklampsiou, 

zvýńené hladiny boli zaznamenané i u cystickej fibrózy, u pacientov s chorobami pečene 

alebo hepatocelulárnym karcinómom s cirhózou. Detekovanie sol-Eng má prognostický 

význam a jeho elevácia koreluje so závaņnosťou ochorenia. Sol-Eng má na druhej strane 

schopnosť tlmiť spontánny rast endotelu (Meurer et al., 2014). 

 

4.2 TGF-β komplex, funkcia endoglinu 

 

 V roku 1983 pri pozorovaní epidermálnych rastových faktorov vo fibroblastoch 

potkana, bol objavený nový cytokín so schopnosťou premienať fibroblasty. Pôvodne niesol 

názov “Sarcoma growth factor” (Nachtigal et al., 2012). 

TGF-β (“Transforming growth factor β”) patrí do skupiny proteínov, ktorá pozostáva 

z rady cytokínov zahŕňujúc TGF-β izoformy, aktivíny a BMP proteíny (“Bone 

morphogenetic proteins”). U cicavcov rozlińujeme tri izofomy TGF-β, ktoré majú 

schopnosť regulovať proliferáciu, diferenciáciu či migráciu buniek. Sú to izoformy      

TGF-β1, TGF-β2 a TGF-β3. Ligandy týchto receptorov majú dôleņitú úlohu 

v patofyziologických procesoch, sú nenahraditeľné pri vaskulogenéze počas 

embryonálneho vývinu, pri zachovávaní vaskulárnej homeostázy v dospelosti a majú 

význam pri rȏznych patologických stavoch (Oujo et al., 2013). Vńetky cytokíny TGF-β 

rodiny a väčńina BMP cytokínov sú pre-peptidy, to znamená, ņe ich “Mature growth 

factor” doména nie je kovalentne spojená s pre-doménou. V týchto komplexoch                

sú niektoré ligandy inaktívne a vyņadujú aktiváciu v extracelulárnej matrix, zatiaľ čo iné 

ligandy aktiváciu nevyņadujú. Medzi aktiváciu vyņadujúce ligandy patia TGF-β1, TGF-β2, 

TGF-β3, BMP-10, GDF-8 (“Growth differentiation factor 8”). Aktiváciu nevyņadujúce 

ligandy sú BMP-4, BMP-5 a BMP-7. Po naviazaní ligandov na povrchové receptory typu 

I a II sa vytvoria heterodimérne komplexy. Rozlińujeme sedem typov receptorov typu I 

(ALK 1-7, “Activin receptor-like kinases” 1-7) a ńtyri typy receptorov typu II (TGF-βRII, 

BMPRII, ActRIIA/B) líńiace sa afinitou k ligandom, čo zaisťuje ńpecifitu signalizácie 

(Horbelt et al., 2012). 

Aký ligand sa naviaņe na receptor, závisí na jeho afinite ku cytokínu.            

Napríklad BMPs sa viaņu na receptor typu I,  zatiaľ čo TGF-β a aktivín sa viaņu                
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na receptor typu II. Pri tvorení heterokomlexu s BMPs nie je potrebná spolupráca oboch 

receptorov, ale receptory TGF-βRII, ActRIIA alebo ActRIIB v signalizácii potrebujú 

receptor typu I (ALK1 alebo ALK5 v TGF-β signalizácii) a v prípade aktivínov receptor 

ALK4. Z toho vyplývá, ņe v prípade TGF-β sa signalizácia spúńťa po naviazaní TGF-β     

na receptor II (TGF-βRII), ktorý fosforyláciou ńpecifických serínových a treonínových 

zvyńkov zaktivuje receptor typu I (v endotelových bunkách ALK1 alebo ALK5). Následne 

fosforylovaný receptor typu I spúńťa Smad (“Small mothers against decapentaplegic”) 

signalizačnú kaskádu.  

Komplex TGF-β receptorov obsahuje tretiu skupinu pomocných, prídavných 

receptorov. Sú to receptory typu III, medzi ktoré patrí endoglin a betaglykan                

(Oujo et al., 2013). Intracelulárna doména oboch receptorov vykazuje vysokú mieru 

podobnosti najmä na jej C-konci. Je to najviac „konzervovaná“ časť aj pri porovnávaní 

medzi rôznymi druhmi navzájom, čo dosvedčuje jej dôleņitosť aj napriek tomu, ņe postráda 

enzymatickú aktivitu. Pretoņe tieto receptory nemajú ņiadnu enzymatickú aktivitu            

na C-konci domény, nie sú nevyhnutné pre signalizáciu, ale majú modulačnú funkciu. 

Signalizačná ńpecifita endoglinu je určená jeho ECD (Meurer et al., 2014). 

Endoglin v spojení s TGF-β receptormi typu I a II má schopnosť s vysokou afinitou 

viazať izoformy TGF-β1 a TGF-β3 (Nachtigal et al., 2012). Dochádza ku kinázovej 

aktivácii receptoru TGF-βRII, ktorý fosforyluje TGF-βRI a tým dochádza k interakciám   

so signalizačnými proteínmi Smad (Nassiri et al., 2011). Endoglin môņe ovplyvňovať 

dynamiku interakcií medzi TGF-βRI a TGF-βRII receptorom a preto môņe jeho dysfunkcia 

viesť k rôznym chorobám vznikajúcim na základe nekontrolovateľnej TGF-β signalizačnej 

aktivity. Endoglin ďalej viaņe activin-A, BMP-2, BMP-7 (za prítomnosti receptorov typu 

I aj II), BMP-9 (aj za neprítomnosti signálnych receptorov) (Pérez-Gómez et al., 2010), 

ale nie je schopný väzby TGF-β2 na rozdiel od betaglykanu (Fonsatti et al., 2010). BMP-9 

je exprimovaný primárne v HSC bunkách (“Hepatic stellate cells”, hviezdicovité bunky). 

Mnoho receptorov, ktoré sa svojou aktivitou podieľajú na procese fibrózy pečene, 

spolupracujú s BMP-9. Nové poznatky naznačujú, ņe BMP-9 má schopnosť regulovať 

proces fibrogenézy a je jedným z faktorov, ktorý tento proces indukuje (Bi a Ge, 2014). 

Endoglin sa nepovaņuje za pravý receptor, ale je schopný modulovať aktivitu      

TGF-βRII, ALK1 a ALK5 receptorov. In vitro ńtúdie potvrdzujú, ņe endoglin ovplyvňuje 

TGF-β signalizáciu moduláciou aktivity ALK receptorov a Smad signalizačných proteínov 

(Nachtigal et al., 2012). ALK5 a TGF-βRII v aktivovanom stave interagujú 

s cytoplazmatickou a extracelulárnou doménou endoglinu, ale nefosforylovaný ALK5      
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interaguje len s cytoplazmatickou doménou endoglinu (Pérez-Gómez et al., 2010).  

Z dostupných dát o interakciách endoglinu s TGF-β receptormi vyplývá,                  

ņe aby endotelové bunky generovali odpoveď na pôsobenie TGF-β, je nutné spojenie 

medzi endoglinom a ALK1 (Fonsatti et al., 2010). Endoglin v rámci TGF-βRII komplexu 

moduluje výsledky pôsobenia TGF-β1 cytokínu (Nassiri et al., 2011), reguluje fosforyláciu 

aj signalizačné schopnosti TGF-β receptoru typu I a II skrze jeho interakčný potenciál. 

Avńak endoglin nie je závislý na TGF-β signalizácii a môņe sa prejavovať nezávisle. 

Modulačný vplyv endoglinu sa prejavuje aj v ovplyvňovaní aktivity a expresie COX-2 

(Cyklooxygenáza 2), je súčasťou aktivačnej cesty pre endotelovú NO-syntázu (eNOS)        

a udrņuje rovnováhu medzi eNOS a COX-2 a tak reguluje cievny tonus (Fonsatti et al., 

2010). 

TGF-β1 má schopnosť indukovať zápalové procesy a uvoľňovať angiogénne faktory 

zo zápalových buniek. Predpokladá sa, ņe endoglin moduluje premenu endotelových 

progenitorových buniek na funkčné endotelové bunky (Nassiri et al., 2011). 

 Smad proteíny tvoria signalizačnú kaskádu, ktorá je spustená fosforyláciou receptoru 

typu I, čomu predchádza naviazanie TGF-β1 alebo TGF-β3 na endoglin a asociácia    

s TGF -βRII receptorom (Obr. 3) (Oujo et al., 2013). Po naviazaní ligandu na receptor 

dochádza k endocytóze receptorových komplexov sprostredkovanej klatrínovými 

vezikulami (Meurer et al., 2014). Smad proteíny prenáńajú signál do jadra bunky 

a zúčastňujú sa na transkripčnej regulácii cieľových génov (Oujo et al, 2013). Signalizácia 

endoglin/ALK1/Smad1/5 stimuluje migráciu, angiogenézu a proliferáciu endotelových 

buniek. Zatiaľ čo, signalizácia endoglin/ALK5/Smad2 inhibuje aktivitu, proliferáciu, 

angiogenézu a migráciu endotelových buniek (Nachtigal et al., 2012). Tieto dve 

signalizačné kaskády navzájom súťaņia. Kaskáda ALK5, ktorá indukuje fosforyláciu 

Smad2/3, inhibuje bunkovú odpoveď na TGF-β. Naopak ALK1 kaskáda indukujúca 

fosforyláciu Smad1/5, zvyńuje bunkovú odpoveď na TGF-β (Nassiri et al., 2011), 

podporuje proliferáciu a migráciu endotelových buniek (Fonsatti et al., 2010). Existujú tri 

základné skupiny Smad proteínov a to R-, Co- a I-Smad (Inhibičné Smad). Vńetky 

genómy, ktoré boli sekvenované do dneńnej doby, obsahovali tieto tri triedy Smad 

(Moustakas, 2009). 

R-Smad (“Receptor regulated/activated Smad”) proteíny sú fosforylované               

na C-konci serínových zbytkov a vytvárajú komplexy napr. so Smad4 patriacim                

do skupiny “Common-mediator” Smad (Velasco et al. 2008). Vzniknuté trimérne 

komplexy pozostávajú z dvoch R-Smad a jedného Smad4 (napr. SMAD2-SMAD2-
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SMAD4; SMAD3-SMAD3-SMAD4 alebo SMAD2-SMAD3-SMAD4 komplex) 

(Moustakas, 2009) a následne sa kumulujú v jadre a ovplyvňujú transkripciu cieľových 

génov. Tento fakt potvrdili aj imunoflorescenčné ńtúdie, ktoré sledovali rozmiestnenie 

Smad1/5, Smad2/3 a Smad4 bez predchádzajúcej stimulácie a po stimulácii. Ukázalo sa,   

ņe pred stimuláciou sú Smad1/5, Smad2/3 a Smad4 kumulované perinukleárne 

a nukleárne. Po stimulácii TGF-β1 dońlo ku kumulácii Smad proteínov hlavne v jadre. 

TGF -β1 dokáņe priviesť Smad1/5 aj Smad2 do aktivovaného stavu a ukázalo sa,              

ņe signalizácia ALK1 je podmienená ALK5 (Velasco et al., 2008). V pečeňových 

hviezdicových bunkách je najčastejńou TGF-β1 signalizačnou dráhou ALK5/Smad3 

regulujúca fibrogenézu, aktiváciu a proliferáciu buniek (Meurer et al., 2014). 

R-Smad, ako TGF-β Smad (Smad2 a Smad3) aj BMP-Smad (Smad1, Smad5, 

Smad8), interagujú s receptormi typu I a obsahujú Mad-homológovú doménu (MH1)    

s N-koncom a MH2 doménu s C-koncom. Vďaka týmto doménam sa R-Smad môņu 

naviazať na DNA a regulovať génovú expresiu alebo sa spájať s inými proteínmi.          

Keď dôjde ku fosforylácii na C-konci, R-Smad prejdú do aktivovaného stavu,  môņu        

sa viazať so Smad4, kumulovať sa v jadre a regulovať transkripciu. Transkripcia prebieha 

v súlade s ďalńími transkripčnými faktormi (napr. Runx2), koaktivátormi                     

alebo korepresormi, ktoré svojou reguláciou zaisťujú signálnu ńpecifitu. Na MH1 oblasti 

prebieha fosforylácia a ubichinácia Smad proteínov v rámci posttranslačnej úpravy             

a tým je ovplyvňovaná ich kumulácia a transkripčná aktivita. R-Smad sa tak stávajú 

významnými mediátormi v prenose a integrácii signálov. Ak MH1 doména chýba, Smad 

stráca svoju transkripčnú aktivitu a negatívne reguluje TGF-β signalizáciu. Medzi I-Smad 

patrí Smad6 a Smad7. Súťaņia spolu s R-Smad o naviazanie na receptor typu I         

(Horbelt et al., 2012) a svojim pôsobením dokáņu preruńiť signalizačnú kaskádu (Meurer et 

al., 2014).  

Dosiahnutie bunkovej odpovede môņe byť docielené aj Non-Smad signalizáciou     

(v rámci TGF-β a BMP signalizácie), ktorej výsledkom je aktivácia MAPK (“Mitogen-

activated protein kinase”), GTP hydrolázy (“Guanosine triphosphate hydrolase”), ERK 

(“Extracellular signal-regulated kinase”), p38, JNK (“C-Jun N-terminal kinases”), 

Akt/PKB (“Protein kinase B” tieņ známa ako “Akt kinase”). Začína u receptorového 

komplexu a táto odpoveď môņe byť transkripčná, ale aj nezahrňujúca transkripčnú 

reguláciu (napr. aktínová reorganizácia a migrácia) (Horbelt et al., 2012). 
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Obr. 3. Hypotetická úloha endoglinu v ALK1 a ALK5 signalizácii v endotelových bunkách. 

(Prevzaté z Fonsatti et al., 2010). 

 

4.3 Endoglin a TGF-β1 signalizácia  

 

 Expresiu endoglinu môņeme sledovať v HSC a transdiferenciovaných 

myofibroblastoch (MFB). Počas bunkovej aktivácie či diferenciácie v endotelových 

bunkách a monocytoch, býva expresia endoglinu prechodne zvýńená. Endoglin                

má schopnosť ovplyvňovať TGF-β1 signalizáciu a je sám regulovaný TGF-β1 na úrovni 

transkripcie. Tu hrá dôleņitú rolu transkripčný factor Sp1 (“Specificity protein 1”)    

(Meurer et al., 2014). Sp1 faktor je súčasťou tzv. transkripčného multikomplexu, ktorý 

vzniká pri indukovanej expresii endoglinu, ako dôsledok nedostatočného zásobovania 

tkanív kyslíkom. Transkripčný multikomplex v sebe zahŕňa ďalej Smad3/Smad4, HIF-1 

(“Hypoxia-inducible factor-1”), ktoré navzájom spolupracujú a spoločným pôsobením 

ovplyvňujú transkripciu endoglinu. Pri cievnom pońkodení a pre transkripčnú aktiváciu 

endoglinu sa javia ako najdôleņitejńie faktory Sp1 a KLF6 (“Kruppel-like factor 6”). 

Obidva faktory majú schopnosť viazať sa na promotor endoglinu a majú odlińné biologické 

úlohy pri vaskulárnom pońkodení. Pri pońkodení ciev dochádza k rýchlej indukcii KLF6. 

Sp1 je dôleņitý pre základnú expresiu endoglinu. Sp1 sa viaņe na promotor endoglinu         

v nepońkodených cievach (Nachtigal et al., 2012). 
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Pozorovaním HSC sa zistilo, ņe endoglin zvyńuje v endotelových bunkách 

ALK1/Smad1/5 signalizáciu a taktieņ ich proliferáciu a migráciu. Avńak v ďalńích ńtúdiách 

sa preukázalo, ņe endoglin zniņuje aktiváciu ALK1/Smad1/5, čím sa zniņuje proliferácia 

a migrácia endotelových buniek. Signalizácia ALK5/Smad3 (inhibícia proliferácie             

a migrácie) je endoglinom blokovaná a signalizácia ALK5/Smad2, vedúca ku zvýńeniu 

aktivity endotelovej syntázy eNOS, je v endotelových bunkách endoglinom podporovaná 

(Meurer et al., 2014). 

 Doposiaľ je málo poznatkov o účinku S-izoformy endoglinu na TGF-β1 signalizáciu. 

Preto ńtúdium účinku oboch izoforiem na vhodných bunkových kultúrach, by mohlo 

dopomôcť k objasneniu ich vplyvu na TGF-β1 signalizáciu. Pre toto pozorovanie bola 

vytvorená bunková línia L6E9 potkaních myoblastov bez expresie endoglinu. Táto línia 

obsahuje oba typy receptorov TGF-βRI, TGF-βRII, ďalej ALK1 a ALK5. Môņe byť 

netransfekovaná alebo transfekovaná cDNA kódujúcou L- aj S- endoglin. L-Eng               

je prevládajúcou izoformou v myńích bunkových líniách, ale v mnohých tkanivách          

ako pečeň alebo pľúca sa nachádza značné mnoņstvo mRNA S-Eng. 

 Na L6E9 línii sa sledovalo pôsobenie S- a L- endoglinu na expresiu kolagénu typu I. 

Rozdiel vo výsledku pôsobenia týchto dvoch izoforiem spočíval v rozdielnej kumulácii 

kolagénu typu I. Ku zvýńeniu mnoņstva kolagénu typu I dońlo len v prípade S-Eng.          

Je zaujímavé, ņe po stimulácii netransfekovaných, L-Eng transfekovaných a S-Eng 

transfekovaných L6E9 buniek TGF-β1 faktorom, dońlo k zvýńeniu mnoņstva kolagénu 

typu I vo vńetkých troch prípadoch. Presnejńie, v S-transfekovaných bunkách                 

bola zaznamenaná omnoho väčńia expresia kolagénu neņ v netransfekovaných L6E9 

bunkách a pri L-Eng transfekovaných bunkách bola pozorovaná niņńia expresia kolagénu                 

v porovnaní s netransfekovanými L6E9 bunkami. Expresia L-Eng v L6E9 bunkách 

podporuje signalizáciu cez ALK1 receptor, zatiaľ čo S-Eng podporuje signalizáciu          

cez ALK5 receptor. Expresia kolagénu bola vyńńia v bunkách obsahujúcich ALK5          

neņ v bunkách s ALK1. Kolagénová expresia v L6E9 bunkách je sprostredkovaná ALK1    

a ALK5 (Velasco et al., 2008).  

Úloha sol-Eng v TGF-β1 signalizácii je rozporuplná. Komplexy sol-Eng s TGF-β1 

boli v sére zaznamenané, avńak je veľmi nepravdepodobné, aby sol-Eng súťaņil 

s receptorom typu II o väzbu s TGF- β1 a tak zasahoval do TGF-β1 signalizácie       

(Meurer et al., 2014). 



 

30 

 

4.4 Expresia endoglinu a jej regulácia 

Mnohé ńtúdie, ktorých úlohou bolo sledovať lokalizáciu endoglinu v bunkách 

a tkanivách dosvedčujú dôleņitosť endoglinu v procese angiogenézy a cievnej homeostázy. 

Jeho prítomnosť bola dokázaná v cievnom endotele ľudských embryí uņ v prvých týņdňoch 

tehotenstva (4 – 8 týņdeň). Zvýńená expresia endoglinu bola pozorovaná počas vývinu 

srdcových chlopní a jeho zmenená expresia pri výskyte srdcových vád plodu. U dospelých 

ľudí je endoglin prítomný hlavne v stromálnych bunkách, cievnom endotele, 

syncytiotrofoblastoch, v makrofágoch, aktivovaných monocytoch, fibroblastoch, 

folikulárnych dendritických bunkách či melanocytoch (Fonsatti et al., 2010),              

naopak periférne monocyty endoglin neobsahujú (Ríus et al., 1998). 

Zaujímavé poznatky prinieslo pozorovanie promotoru endoglinu, ktorý vykazuje 

zvýńenú aktivitu pri hypoxii (Nassiri et al., 2011). Pri patologických podmienkach            

sa hypoxia objavuje napr. pri zápalových stavoch, ischémii či výskyte nádorov. Vysoká 

expresia endoglinu je pozorovná pri neovaskularizácii v hypoxických tkanivách 

a tumoroch (Sánchez-Elsner, 2002). Keď parciálny tlak kyslíka (pO2) klesne, objavia         

sa podmienky hypoxie. Nastane pohyb faktorov, ktoré stimulujú aktivitu mRNA endoglinu 

a syntézu endoglinu. Ide o faktor HIF-1α (“Hypoxia-inducible factor 1α”), ktorý sa presúva 

z cytoplazmy do jadra, kde sa spája s HIF-1β za vzniku diméru. HIF-1 heterodimér            

sa následne viaņe v spolupráci s Sp1 na HRE (“Hypoxia response element”) oblasť 

endoglinového promotoru a dochádza ku stimulácii expresie endoglinu. Efekt komplexu 

HIF-1α/Sp1 je zároveň zvýńený TGF-β/Smad3 signalizáciou. Na transkripciu endoglinu 

majú značný upregulačný vplyv aj agonisti LXR receptorov (“Liver X receptor”). LXR     

sa nachádzajú v pečeni, slezine, obličkách a placente. Aktivujú sa naviazaním ligandov 

a tvoria heterodiméry s RXR (“Retinoic X receptor”) (Oujo et al., 2013).  

LXR-α a LXR-β sú nukleárne receptory, viaņuce sa na oxidované formy cholesterolu 

(oxysteroly). Cieľom LXR-α v syncytiotrofoblastoch človeka je gén kódujúci endoglin. 

LXR má upregulačný účinok na membránový endoglin (Henry-Berger et al., 2008). 

Transkripčná aktivácia endoglinu prebieha vďaka interakciám na promotore 

endoglinu medzi Sp1 faktorom a KLF6. KLF6 patrí medzi transkripčné faktory                 

so schopnosťou rozpoznávať motívy bohaté na guanín a cytozín v DNA odpovedajúcich 

promotorov (Oujo et al., 2013). De novo syntéza KLF6 je stimulovaná endotelových 

pońkodením alebo zápalovými procesmi. KLF6 sa presúva do jadra, kde dochádza            

ku interakciám s Sp1 a k stimulácii génovej transkripcie endoglinu (Botella et al., 2009). 
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K  indukcii KLF6 viedlo aj pońkodenie HUVEC buniek (“Cultured human umbilical 

vein endothelial cells”). Indukcia KLF6 následne viedla k stimulácii promotoru endoglinu 

a zvýńeniu expresie endoglinu (Botella et al., 2002). 

 

5 Endoglin a pečeň 

Expresia endoglinu bola skúmaná v rôznych tkanivách. Jeho expresia bola 

zaznamenaná mimo iné i v HSC a aktivovaných MFB. Endoglin má dôleņitú úlohu           

pri stavoch spojených s pońkodením pečene a rozvoji fibrózy (Meurer et al., 2014). 

V súvislosti s fibrogénnymi zmenami v pečeni prechádza kaņdá pečeňová bunka 

ńpecifickými zmenami. Hepatocyty podliehajú apoptóze z dôsledku pońkodenia. Môņeme 

pozorovať tzv. akapilarizáciu (stratu fenestrácií) sinusoid ako reakciu                                

na zmeny sinusoidálnych endotelových buniek. KB produkujú chemokíny a cytokíny, 

pońkodená pečeň je infiltrovaná lymfocytmi a dochádza k progresii zápalových reakcií. 

Nakoniec pozorujeme aktiváciu HSC a zvýńenú produkciu ECM (Extracelulárnej matrix) 

(Brenner, 2009). 

Endoglin dokáņe negatívne ovplyvňovať bunkové odpovede behom fibrogenézy, 

vznikajúce v rôznych typoch buniek po TGF-β1 stimulácii (Meurer et al., 2011). Je známe, 

ņe TGF-β1 je fibrogénnym faktorom so schopnosťou indukovať kumuláciu alebo syntézu 

zloņiek ECM ako napr. kolagén a fibronektín.  HSC sú pokladané za hlavný zdroj ECM 

(Gressner, 1996) a sú najfibrogénnejńím typom buniek. Nesú hlavnú zodpovednosť           

za nadmernú syntézu komponentov ECM v pečeni, ktoré sú následne príčinou fibrózy. 

Pozorujeme zmenu expresie endoglinu ale aj betaglykanu. Pri fibrogenéze dochádza           

k zníņeniu betaglykanu na úrovni mRNA i proteínu (Meurer et al., 2005). Aktivácia HSC 

prebieha v zápalových miestach s nekrózami, kde sú bunky vystavené pôsobeniu cytokínov 

z KB (Gressner, 1996). HSC dokáņu migrovať do miesta pońkodenia vďaka 

chemoatraktantom ako napr.  PDGF (“Platelet-derived growth factor”) alebo MCP-1 

(“Chemoatraktant-protein 1”) (Friedman, 2008). Z KB pochádza aj TGF-α podporujúci 

mitogenézu buniek. Tento faktor ďalej podporuje proliferáciu HSC a vďaka 

transdiferenciácii nastáva premena na fenotyp buniek produkujúcich ECM, nazývaných 

myofibroblasty (MFB) (Gressner, 1996). Po transdiferenciácii HSC na MFB dochádza 

k strate kvapôčok vitamínu A a k zvýńeniu expresie fibronektínu či α-SMA (“α-smooth 

muscle actin”) (Meurer et al., 2013). Počas procesu transdiferenciácie sa myofibroblasty 
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autokrinne stimulujú expresiou TGF-β a TGF-α. TGF-β a TGF-α majú zároveň schopnosť 

aktivovať doposiaľ eńte netransformované HSC (Gressner, 1996). Počas transdiferenciácie 

je expresia endoglinu stále zachovaná vďaka neustálej stimulácii TGF-β ligandom    

(Meurer et al., 2005) a následne klesá v uņ transdiferenciovaných MFB. Takisto                 

sa pri transdiferenciácii mení aj poloha endoglinu. Primárne je endoglin distribuovaný      

po celom bunkovom povrchu aktivovaných HSC avńak v neskorńích ńtádiách sa presúva   

do periférie (Meurer et al., 2011).  

Svoju rolu v tomto procese majú aj hepatocyty. Ich úlohou je podpora proliferácie 

HSC a parakrinná signalizácia. Táto signalizácia stúpa pri pońkodení hepatocytov 

(Gressner, 1996). Výsledky Western blot analýzy lyzátov HUVEC buniek a ľudských 

myofibroblastov odhalili, ņe expresia endoglinu v MFB je podobne ako v prípade HSC 

vysoká (Meurer et al., 2005). Tento fakt platí pre vńetky typy buniek v pečeni, s výnimkou 

hepatocytov. Imunocytochemické aj imunoprecipitačné experimenty potvrdili významnú 

úlohu endoglinu pri vzniku fibrózy. Expresia endoglinu je počas pońkodenia pečene 

významne zvýńená a cez väzbu s TGF-βRII receptorom a fosforyláciu, endoglin spúńťa 

signalizačné kaskády Smad1/Smad5 a zvyńuje expresiu α-SMA. To nasvedčuje, ņe má 

endoglin významnú úlohu v kontrole procesov vedúcich k fibróze (Meurer et al., 2014).     

V HSC sa taktieņ nachádza mnoņstvo cieľových génov pre transkripčné faktory               

ako napr. kolagén typu I, α-SMA, TGFβ1, TGFβ receptory alebo MMP-2 (Matrixová 

metaloproteináza-2) (Friedman, 2008). 

Potkanie a myńie bunky pečene obsahujú dva transkripty endoglinu, na rozdiel         

od človeka, ktorých expresia je pozorovaná aj v pMF (“Portal myofibroblasts”). Objavili sa 

snahy zistiť, či sa podobný ńtiepny variant ako u človeka a myńi (S-Eng) nachádza            

aj u potkanov. Expresia L- a S’-endoglinu u potkanov bola dokázaná v HSC/MFB, LSEC 

(“Liver sinusoidal endothelial cells”), KB aj pMF. S-Eng u myńí a potkanov bol podrobený 

sekvenčnej analýze s výsledkom, ņe oba vykazujú nízky stupeň homológie. Potkaní         

S’-endoglin sa líńi od ľudského a myńieho aj tým, ņe kóduje dlhńie proteíny. 

Pomocou experimentov vykonaných na modeloch, u ktorých prebiehala fibrogenéza 

v pečeni, bolo dokázané, ņe HSC i pMF zohrávajú kľúčovú rolu vo fibrogenéze a expresia 

endoglinu sa prejavuje v oboch typoch buniek. Pouņité boli modely, u ktorých prebiehala 

fibrogenéza navodená podväzom ņlčovodu (BDL, “Bile duct ligation”) po dobu 7 dní         

a podaním CCl4 (Tetrachlórmetánu). V oboch prípadoch dońlo ku zvýńeniu expresie 

endoglinu (Obr. 4).  
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Meurer et al., 2011 ďalej v ńtúdii preukázal, ņe prechodné zvýńenie expresie 

endoglinu vedie k významnému nárastu Smad1/5 fosforylácie, kým fosforylácia Smad2 

ostáva nepozmenená a taktieņ dochádza k nárastu α-SMA (Meurer et al., 2011). 

 

 

 

 

Obr. 4. Expresia endoglinu, α-SMA a S6 na úrovni proteínu počas fibrogenézy v pečeni metódou 

Western blot. (A) Vzorky proteínov izolovaných z pečene potkanov odobraté v časových 

intervaloch 2 dní, 1 týņdňa a 2 týņdňov po BDL (“Bile duct ligation”) a potkanov bez BDL 

(označenie Co). Analýza expresie α-SMA, endoglinu a S6 (ribozomálna podjednotka,                

ktorá ukazuje integritu cDNA vo vzorke). (B) Vzorky proteínov izolovaných z pečene potkanov  

po podaní CCl4 v trvaní 1 týņdňa a 4 týņdňov a po podaní minerálneho oleja (Co).  

Pre kontrolu sa v oboch prípadoch pouņilo značenie Ponceau S. (Prevzaté z Meurer et al., 2011). 

 

 TGF-β navodzuje fibrogénne zmeny prostredníctvom priamej indukcie a aktivácie 

HSC, zvyńovaním produkcie ECM a inhibíciou jej degradácie stimuláciou produkcie 

tkanivových inhibítorov metaloproteináz (TIMP, “Tissue inhibitor of metalloproteinase”) 

(Brenner, 2009). 
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5.1 Ochorenia pečene 

 

 Gén pre ľudský endoglin sa nachádza na dlhom ramienku chromozómu 9. Mutácie 

postihujúce tento gén sa dedia autozomálne dominantne a ich dôsledky postihujú rôzne 

orgány.  

 V pečeni sa genetická mutácia endoglinu môņe prejaviť formou abnormálnych 

spojení, ktoré vznikajú medzi krvnými cievami či formou arteriovenóznych malformácii 

(AVM). Pozorovaná môņe byť porucha funkcie cholangiocytárneho transportného systému 

a následne vyvolaná porucha pečene spôsobená portálnou hypertenziou, dlhotrvajúcimi 

poruchami či abnormalitami enzýmov pečene, hepatomegália, splenomegália, 

hepatocelulárny karcinóm alebo fibróza aņ cirhóza pečene (Meurer et al., 2014). 

 

5.1.1 Úloha TGF-β signalizácie 

 

 Pečeň vykazuje veľkú regeračnú schopnosť. Vysoká miera regenerácie zaisťuje 

potrebnú homeostázu a opravu chemicky či mechanicky pońkodeného tkaniva. 

V hepatocytoch sa TGF-β prejavuje svojimi cytostatickými a apoptotickými vlastnosťami, 

vďaka ktorým je  pečeň pod stálou kontrolou. Preto ak dôjde ku pońkodeniu funkcie     

alebo strate aktivity TGF-β, pozorujeme hyperproliferatívne zmeny či vznik nádorových 

ochorení. TGF-β signalizácia sa zdá byť nenahraditeľná v procese zonálnej ńpecifikácie     

či diferenciácie hepatoblastov na hepatocyty a cholangiocyty v procese vývoja pečeňového 

parenchýmu. TGF-β faktor má významnú úlohu pri biliárnej morfogenéze              

(Fabregat et al., 2016), kde biliárne epitaliálne bunky ustália svoju polaritu, vytvoria medzi 

sebou spojenia a sformujú funkčné kanálikovité ńtruktúry. Utváranie lumen je jedným 

z najdôleņiteńích    a najkritickejńích krokov pri tubulogenéze.  

Úlohu TGF-β môņeme pozorovať pri ochoreniach pečene ako napr. fibróza pečene 

alebo karcinogenéza v pečeni.  

V prvom prípade je efekt TGF-β pozorovaný v migrácii a proliferácii HSC,          

ktoré sú týmto faktorom ovplyvňované mnohými mechanizmami (Zong a Stanger, 2011). 

HSC sa nachádzajú v Disseho priestore medzi hepatocytmi a sinusoidálnym endotelom.    

V neaktivovanom stave sú doleņité pre metabolizmus vitamínu A. Počas cirhotického 

procesu HSC migrujú a kumulujú sa vo fibrotických léziách. Migráciu a cytoskeletálnu 
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reorganizáciu v HSC ovplyvňuje TGF-β skrze Rho guanozín trifosfatázovú signalizáciu 

(“Ras homologous GTPase”, Rho GTPáza) (Li et al., 2012). 

TGF-β sa signalizáciou podieľa na rozvoji fibrózy taktieņ v hepatocytoch 

a pečeňových mezenchymálnych bunkách. Pri metabolickom strese dochádza                     

v hepatocytoch ku kumulácii lipidpov, apoptóze hepatocytov aņ k rozvoju nealkoholovej 

steatohepatitídy (Fabregat et al., 2016). 

TGF-β má významnú regulačnú úlohu. Preto v prípade, ņe signalizačné dráhy 

nefungujú správne, nesie tento stav so sebou váņne dôsledky ako napr. tumorgenézu. 

Prakticky vńetky typy ľudských buniek sú na TGF-β citlivé (Massagué, 2008). TGF-β 

signalizácia má tumor supresívnu funkciu, avńak zvýńená expresia TGF-β1                    

bola preukázaná v mnohých typoch ľudských nádorov (Fabregat et al., 2016). TGF-β 

udrņuje homeostázu v tkanivách a reguláciou bunkovej proliferácie, diferenciácie, adhézie 

ale aj ovplyvňovaním bunkového mikroprostredia, chráni počiatočné nádory od moņného 

zvrhnutia na malígne formy. Avńak nádorové bunky sú nestále a geneticky premenlivé, 

preto majú schopnosť vyhnúť sa supresívnemu vplyvu TGF-β. Poruńené či patologické 

formy TGF-β signalizácie podporujú nádorový rast, bunky sa stávajú odolné                   

voči imunologickému dohľadu a môņu  metastázovať (Massagué, 2008). 

TGF-β indukuje apoptózu a oxidatívny stres, zvyńuje pońkodenie epiteliálnych 

buniek a je spúńťačom aktivácie MFB. Inhibíciou proliferácie a indukciou apoptózy 

hepatocytov ovplyvňuje regeneratívne procesy v pečeni. Pri chronických chorobách 

spôsobuje fibrogenézu a zjazvenie. Aktivuje fibroblasty v okolí nádorových buniek 

a podieľa sa na angiogenéze (Dooley a ten Dijke, 2012). 

 

5.2 Patofyziológia fibrózy pečene 

 

 Fibróza pečene vzniká ako odpoveď na opakované pońkodenie orgánu.                    

Za fyziologických podmienok tvorí ECM pribliņne 3 % z tkaniva pečene.                     

V prípade pokročilých chorôb pečene sa expresia vńetkých typov kolagénu, glykoproteínov 

a proteoglykanov oproti normálnemu nálezu môņe zvýńiť trikrát i viackrát             

(Crawford a Burt, 2012).  

 V zdravej pečeni oddeľuje subendotelový Disseho priestor epitel (hepatocyty)          

od sinusoidálneho endotelu. Tento priestor obsahuje matrix pozostávajúcu z kolagénu, 

glykoproteínov a proteoglykanov. Práve táto subendotelová ECM je nevyhnutná              
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pre zachovanie funkcií hepatocytov, hviezdicovitých buniek a sinusoidálneho endotelu. 

Znásobenie mnoņstva ECM vo fibrotickej pečeni a ďalńie zmeny spôsobujú, ņe hepatocyty 

strácajú mikrovily a taktieņ sa stráca endotelová fenestrácia. Za remodeláciu hustoty ECM 

sú zodpovedné metaloproteinázy aj ich inhibítory – TIMP proteíny. Pri chorobách pečene 

môņeme pozorovať zníņenú expresiu MMP-1 (Matrixová metaloproteináza-1, intersticiálna 

kolagenáza) a naopak zvýńenú expresiu MMP-2 a MMP-9 (Gelatináza B) ústiacu              

do degradácie základného membránového kolagénu (Rockey a Friedman, 2012).  

V pečeni dochádza behom fibrózy k formovaniu nových ciev (angiogenéze).       

Tento jav je zapríčinený navodenou hypoxiou v orgáne, ktorá indukuje HIF faktor 

v bunkách. Fibróza a zápaly obmedzujú prívod krvi do tkanív a navodzujú tkanivovú 

hypoxiu. Zápal zvyńuje expresiu HIF faktoru v hepatocytoch, hviezdicovitých bunkách, 

KB a endotelových bunkách. Dôsledkom je sekrécia angiogénnych faktorov 

a neovaskularizácia. Angiogenéza taktieņ prispieva k premene akútneho zápalu                 

na chronický. (Crawford a Burt, 2012) Na rozdiel od cirhózy, ktorá pońkodzuje pečeň 

irrevizibilne, fibrotické pońkodenie i v pokročilejńom ńtádiu, môņe byť reverzibilné 

(Bataller a Brenner, 2005). 

 

5.2.2 Endoglin a fibróza pečene 

 

 Endoglin ako TGF-β koreceptor má svoju úlohu pri fibrotických procesoch,         

ktoré sú sprostredkované prostredníctvom TGF-β. Jedným z cieľových génov TGF-β         

je aj mitogén CTGF (“Connective-tissue growth factor”), ktorý cez Smad3 signalizáciu 

indukuje produkciu proteínov ECM. CTGF aktivuje premenu fibroblastov na myoblasty, 

ktoré produkujú ECM a taktieņ posilňuje väzbu TGF-β na receptory typu I a II. 

Signalizácia vyvolaná TGF-β vyuņíva Smad3 vetvu s priamym profibrogénnym pôsobením 

a taktieņ zvyńuje tvorbu kolagénu. Fibrogénny efekt TGF-β sa prejavuje cez pečeňové 

hviezdicovité bunky, v ktorých aktiváciu ALK1 a ALK5 dochádza ku aktivácii Smad1/5/8 

a Smad2/3 signalizačnej dráhy. U pacientov s fibrózou bola v endotelových bunkách 

a fibroblastoch zistená zvýńená expresia endoglinu. Predpokladá sa, ņe endoglin vplýva    

na proces fibrogenézy, pretoņe je TGF-β koreceptorom. Otázkou zostáva, či endoglin 

stimuluje alebo naopak inhibuje TGF-β-navodenú fibrózu (Maring et al., 2012).  

Obreo et al., 2004 pouņil pre tento účel líniu potkaních myoblastov L6E9                

bez expresie endoglinu a model L6E9 s transfekovaným ľudským L-Eng.               
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Endoglin-transfekované myoblasty vykazovali niņńiu kumuláciu kolagénu a fibronektínu 

(ECM) oproti bunkám bez expresie endoglinu (tzv. mock-transfekované bunky, bunky     

so simuláciou transfekcie). Skúmalo sa pôsobenie TGF-β na hromadenie kolagénu 

a fibronektínu v endoglin-transfekovaných a mock-transfekovaných myoblastoch.   

V mock-transfekovaných bunkách sa priamo úmerne zvýńila kumulácia kolagénu I, zatiaľ 

čo odpoveď v endoglin-transfekovaných bunkách po inkubácii média s exogénnym      

TGF-β1, bola omnoho niņńia. Mnoņstvo vyprodukovaného kolagénu v endoglin-

transfekovaných myoblastoch bol polovičný v porovnaní s mock-transfekovanými 

bunkami. Ďalej sa sledoval vplyv endoglinu na expresiu faktoru CTGF.                 

Endoglin-transfekované bunky mali niņńiu expresiu rastového faktoru CTGF                  

ako mock-transfekované bunky. Mnoņstvo CTGF po stimulácii TGF-β1 bolo menńie 

v endoglin-transfekovaných myoblastoch. Z výsledkov ńtúdie vyplýva, ņe expresia 

endoglinu zniņuje syntézu a akumuláciu ECM (fibronektín, kolagén typu I) a oslabuje 

stimuláciu syntézy kolagénu navodenú TGF-β1 faktorom (Obreo et al., 2004).  

Podobne i ďalńie in vitro ńtúdie s ľudskými fibroblastami naznačujú, ņe endoglin 

môņe fibrózu inhibovať. TGF-β indukovaná promotorová aktivita CTGF génu ako aj jeho 

produkcia, bola overexpresiou endoglinu oslabená. Taktieņ dońlo k inhibícii akumulácie 

fosforylovaného Smad3 v bunkách. V bunkách, v ktorých sa endoglin nenachádzal, 

dochádzalo k zvýńeniu expresie CTGF a aktivácia Smad3 sa zvyńovala. Existujú vńak 

ńtúdie ktoré dokazujú, ņe endoglin môņe prispievať k tvorbe fibrotického tkaniva.            

Vo fibroblastoch srdca dochádza k zvýńenej expresii endoglinu pôsobením TGF-β 

a angiotenzínu II. Angiotenzín II spôsobuje vo fibroblastoch zvýńenie expresie kolagénu 

typu I a naopak zniņuje expresiu MMP-1 (Maring et al., 2012). Inhibičný vplyv endoglinu 

na expresiu kolagénu typu I a zníņenie Smad3 aktivácie bol sledovaný v mnohých typoch 

buniek napr. mesangiálnych bunkách, fibroblastoch rôzneho pôvodu alebo myoblastoch. 

Avńak zvýńená expresia  endoglinu nemá významnejńí dopad na myńie a potkanie bunkové 

línie HSC a v nich prebiehajúcu aktiváciu ALK5/Smad3/Smad2 (Meurer et al., 2014).  

Pri skúmaní problému týkajúceho sa fibrogenézy v tkanivách je dôleņité preskúmať 

aj non-Smad signalizačnú kaskádu aktivovanú TGF-β. Príkladom môņe byť MAPK 

signalizačná cesta, ktorej súčasťou sú signalizačné kaskády ERK, p38 MAPK (“p38 

mitogen-activated protein kinases”) a JNK. Ich úlohou je regulácia rôznych fyziologických 

funkcií ako napr. diferenciácia, apoptóza, imunitná odpoveď, bunkový rast či fibrogenéza. 

Syntéza a kumulácia kolagénu v potkaních myoblastoch indukuje TGF-β1 cez p38 MAPK. 

Avńak v bunkách transfekovaných endoglinom sa fosforylácia p38 MAPK nemení              
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a inhibícia p38 MAPK má rovnaký efekt v transfekovaných ako aj v netransfekovaných 

bunkách. Tento fakt naznačuje, ņe expresia endoglinu a vplyv na syntézu kolagénu nie je 

sprostredkovaný cez aktiváciu p38 MAPK. Otázkou zostáva, aká je fukcia endoglinu 

v ovplyvňovaní expresie MAPK.  

Preukázalo sa, ņe expresia endoglinu zniņuje TGF-β1 indukovanú syntézu kolagénu        

cez MAPK v L6E9 bunkovej línii myoblastov. V myoblastoch s endoglinom sa úroveň 

fosforylácie ERK1 a ERK2 zníņila a ich aktivácia blokovala TGF-β1 indukovanú syntézu 

kolagénu (Rodríguez-Barbero et al., 2006). V ďalńej ńtúdii sa dokázalo, ņe potkanie 

myoblasty s expresiou ľudského endoglinu vykazovali slabńiu odpoveď na stimuláciu 

TGF-β1 faktorom, v porovnaní s netransfekovanými bunkami. Zo zistenia vyplýva,           

ņe endoglin v transfekovaných bunkách negatívne reguluje TGF-β1 a Smad3 signalizáciu. 

Smad3 je fosforylovaný v menńej miere a úroveň nukleárnej translokácie Smad3 sa zníņi 

(Guo et al., 2004). 

 V prípade pońkodenia pečene sú HSC bunky hlavným zdrojom tvorby kolagénu, 

ukladania ECM a modulácie zápalových procesov. Sú priamo aktivované pôsobením   

TGF-β1. Meurer et al., 2013 skúmal vplyv zvýńenej expresie endoglinu na modulovanie 

signalizačných kaskád TGF-β1 v myńích imortalizovaných HSC bunkách obsahujúcich 

GFP tansgén (“Green fluorescent protein”). Vytvorili bunkovú líniu vhodnú pre skúmanie 

profibrogénnych signalizácií, kde endoglin môņe modulovať TGF-β1 Smad aj non-Smad 

signalizačné kaskády. Práve vysoká expresia GFP v týchto bunkách znázorňuje aktiváciu 

kolagén I promotoru, tak ako to býva v prípade aktivovaných HSC produkujúcich kolagén. 

Vytvorená bunková línia znázorňuje aktivované HSC bunky. Sú to MFB s HSC pôvodom. 

Bunky boli podrobené pôsobeniu TGF-β1. Odpoveďou bola fosforylácia ALK5/Smad2/3   

a ALK5/Smad1/5/8 signalizačnej kaskády, aktivácia p38 MAPK ako aj ERK1/2       

(Meurer et al., 2013). 

Po stimulácii bunkových línii TGF-β1 faktorom, bola pozorovaná indukcia 

profibrogénneho proteínu CTGF, α-SMA a matrixových proteínov fibronektínu a kolagénu 

typu I. Expresia endoglinu je v primárnych a aktivovaných HSC bunkách vysoká. 

V porovnaní s aktivovanými HSC bunkami, je jeho expresia v transdiferencovaných   

MFB-podobných bunkách (“Myofibroblast-like” fenotyp) omnoho niņńia. Popri zvýńenej 

expresii endoglinu v bunkovom modele, bola zaznamenaná aj aktivácia Smad1/5/8 

signalizačnej kaskády a zvýńenie expresie α-SMA. Vplyv zvýńenej expresie endoglinu      

na Smad2/3 nebol zaznamenaný. V prítomnosti TGF-β1 dochádza k aktivácii ERK1/2        

a v prítomnosti endoglinu je fosforylácia týchto kináz zvýńená. Zvýńenú aktiváciu taktieņ 
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pozorujeme pri T bunkách, ale v ostatných typoch buniek pozorujeme inhibičný efekt 

endoglinu na aktiváciu ERK1/2. Aktivácia ERK1/2 vedie aj k zvýńeniu expresie CTGF 

vplyvom endoglinu v HSC bunkách. Táto spojitosť je ńpecifická pre určité typy buniek. 

Expresia endoglinu v endotelových či epidermálnych bunkách zniņuje aktiváciu ERK1/2 

a v myoblastoch v prítomnosti endoglinu je expresia CTGF zníņená. 

Endoglin má schopnosť ovplyvňovať TGF-β signalizáciu a posilniť ALK1/Smad1/5 

signalizačnú kaskádu. Preto zohráva dôleņitú rolu v prípade fibrotických zmien v pečeni. 

Je stále v ńtádiu skúmania, či zvýńená fosforylácia ERK1/2, ako dôsledok vplyvu 

endoglinu v HSC bunkách, je v priamej spojitosti so Smad1 aktiváciou a CTGF expresiou 

a či je ALK1 súčasťou tohoto procesu. (Meurer et al., 2014) 

 

5.2.3 Myńie modely fibrózy pečene  

 

 Niektoré in vitro ńtúdie naznačujú, ņe endoglin má antifibrogenný účinok 

(mezangiálne bunky, myoblasty) (Muñoz-Felix et al., 2014) a pozorovania na HSC 

bunkách inkubovaných s L-Eng zase naznačujú jeho profibrogénny účinok               

(Meurer et al., 2011; Meurer et al., 2013). V HSC bunkách - hlavných producentoch 

extracelulárnej matrix, dochádza v stave pońkodenia pečene ku zvýńenej expresii 

endoglinu. Expresia endoglinu je zvýńená počas akútnych i chronických ochoreniach 

pečene (Alsamman et al., 2018). 

Endoglin je skúmaný hlavne u ochorení súvisiacich s vaskulárnymi dysfunkciami 

ako napr. ateroskleróza a hereditárna hemoragická teleangiektázia. Pri ateroskleróze         

je zaznamenaná zvýńená expresia endoglinu v cievach v začiatočných ńtádiách (Nachtigal 

et al., 2012). Dôvodom vzniku hereditárnej hemoragickej teleangiektázie sú mutácie génov 

pre endoglin a  ALK1 (Sadick et al., 2009). 

Doposiaľ existuje len málo ńtúdií zaoberajúcich sa endoglinom v in vivo 

podmienkach, ktoré by podávali konkrétny obraz jeho úlohy v prípade fibrózy. U zvierat, 

kde bola expresia endoglinu zámerne vyradená, boli pozorované závaņné kardiovaskulárne 

abnormality a poruchy angiogenézy, ktoré viedli k úmrtiu plodu v maternici. Endoglin 

ovplyvňuje rovnováhu medzi signalizačnými kaskádami TGF-β1/ALK1 a TGF-β1/ALK5. 

TGF-β1/ALK5 kaskáda je zároveň hlavým regulátorom profibrogénnych reakcií v HSC 

(Alsamman et al., 2018).  
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V ńtúdii Alsamman et al., 2018 pre účel skúmania vplyvu endoglinu na fibrogenézu 

boli pouņité modely geneticky upravených myńí s neurálnym markerom GFAP
 
(“Glial 

fibrillary acidic protein”), ktorého expresia je pozorovaná v HSC bunkách. Jedná              

sa o GFAP
Cre 

modely myńí s endoglinom, na ktorom prebehol alelový floxing (Eng
f/f

) 

a endoglinové exóny 5 a 6 sú obklopené lox – P miestami (Alsamman et al., 2018; 

Allinson et al., 2007). Cre a lox – P systém (kondicionálny/podmienený knock-out u myńí), 

je vyuņívaný na skúmanie dôleņitej časti génu, kde lox – P miesta ohraničujú túto oblasť   

za vzniku tzv. floxovanej alely. Následne rekombináza Cre so schopnosťou vyńtiepiť 

oblasť medzi dvomi lox miestami, spôsobí deléciu týchto oblastí (Babinet et al., 2001).  

Pre in vitro analýzu fibrogénnych pochodov sa pouņili HSC Eng
f/f 

bunky infikované 

vírusom s Cre expresiou, ktorá spôsobila vyradenie floxovaných exónov (exón 5 a 6) 

endoglinu. Modelom GFAP
Cre(-)

Eng
f/f

 a GFAP
Cre(+)

Eng
ΔHSC

 sa navodila fibróza podávaním 

CCl4 počas ôsmych týņdňov alebo prevedením BDL v trvaní troch týņdňov. Potvrdilo sa, 

ņe L-Eng je prevládajúcou izoformou v sledovaných tkanivách myńí. S-Eng je taktieņ 

v testovaných tkanivách zastúpený vo významnej miere. Pri cholestatickom pońkodení 

pečene (po BDL), dochádza najmä k zvýńeniu expresie S-Eng.  

U GFAP
Cre(+)

Eng
ΔHSC

 modelov myńí dońlo napriek nezmenenému mnoņstvu MMP-14, 

k značnému poklesu hladín sol-Eng v sére. Z tohto vyplýva, ņe pokles hladiny sol-Eng 

v sére je spôsobený zníņenou expresiou endoglinu viazaného v membránach HSC buniek. 

Zistilo sa, ņe delécia endoglinu v pońkodenom tkanive pečene spôsobí zhorńenie fibrózy 

(Obr. 5). Prítomnosť endoglinu v HSC bunkách mení signalizáciu z ALK5/Smad2/3         

na ALK1/Smad1/5/8. Vyradenie endoglinu môņe spôsobiť zníņenie aktivácie Smad1/5/8. 

Profibrotický alebo antifibrotický efekt Smad1/5/8 môņe ovplyvňovať koncentrácia TGF-β 

avńak v pečeni sa viac prejavuje profibrotický vplyv TGF-β1/ALK1/Smad1/Id1 

(Alsamman et al., 2018). 
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Obr. 5. Delécia endoglinu v HSC bunkách myńí zhorńuje fibrózu. Vzorky získané z myńí             

po podávaní CCl4. 

Horná línia: kolagénové vlákna sfarbené pomocou Sirius Red. Spodná línia: sfarbený α-SMA 

proteín. V oboch prípadoch GFAP
Cre(+)

Eng
ΔHSC

 dońlo k nárastu depozície kolagénu a α -SMA.  

(Prevzaté z Alsamman et al., 2018). 

 

5.3 Endoglin a nealkoholová steatohepatitída  

 

Pri nealkoholovej steatohepatitíde (NASH) pozorujeme ztukovatenie pečene, 

steatózu s makrovezikulárnym ukladaním tuku, zápalové procesy, steatohepatitídu       

alebo steatohepatitídu s pregresívnou fibrózou. Dochádza k pońkodeniu pečene, 

hepatocytov, hromedeniu zápalového infiltrátu, čo môņe následne viesť k rozvoju cirhózy 

pečene či hepatocelulárnemu karcinómu. Rozvoj fibrózy je jedným zo znakov posledného 

ńtádia nealkoholového tukového ochorenia pečene (Xu et al., 2010). Je prítomná zvýńená 

expresia intrahepatálneho endoglinu hlavne v  hviezdicovitých bunkách a sinusoidálnych 

endotelových bunkách (Garcia-Monzon et al., 2000). Vplyv endoglinu sa prejavuje           
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aj v regulácii obsahu lipidov v pečeni. U heterozygotných myńí (Eng
+/-

) bol                      

po vysokotukovej diete zaznamenaný niņńí obsah triglyceridov v pečeni neņ u wild type 

myńí (Beiroa et al., 2013). 

Rozdielna expresia izoforiem endoglinu bola zistená pri skúmaní vzoriek pečene 

získaných biopsiou od pacientov s akútnym zlyhaním pečene a pacientov s chronickým 

ochorením pečene, čoho príkladom je aj nealkoholová steatohepatitída. Zvýńená mRNA 

expresia S-Eng sa preukázala len v prípade akútneho zlyhania pečene, ale nie                   

pri chronických ochoreniach (NASH, hepatitída typu C). Expresia mRNA L-Eng bola 

zvýńená ako u akútneho tak chronického zlyhania pečene (Alsamman et al., 2018). 

K objasneniu príčiny vzniku NASH sa pozorovali potkany kmeňa Sprague-Dawley            

s metabolickým syndrómom vykazujúcich viscerálnu obezitu, zvýńenie TNF-α                   

a hyperlipidémiu. Fibróza sa posudzovala podľa expresie α-SMA a TGF-β1 vo vzorkách 

pečene skupiny s vysokotukovou dietou a kontrolnej skupine. V skupine 

s vysokokalorickou dietou bola v 16 týņdni zaznamenaná mierna perisinusoidálna fibróza   

a v 24 týņdni testovania boli známky fibrózy prítomné u vńetkých potkanov v skupine. 

Negatívny vplyv diety s vysokým obsahom tukov sa prejavuje na degeneratívnych 

zmenách v mitochondriách (Xu et al., 2010). Oxidatívny stres má kľúčovú rolu                  

v patogenéze NASH. Pońkodené mitochondrie sú hlavným zdrojom ROS (“Reactive 

oxygen species”) (Kanda et al., 2018). V prípade nadmernej produkcie ROS dochádza                  

ku zvyńovaniu oxidatívneho stresu. Pod excesívnym negatívnym vplyvom týchto faktorov, 

bunka prechádza do apoptózy. Je dokázané, ņe NASH vytvára podmienky pre zvýńnú 

oxidáciu voľných mastných kyselín (Nassir a Ibdah, 2014). Zvýńená produkcia ROS 

a produkty vznikajúce z lipidovej peroxidácie, zvyńujú tvorbu cytokínov ovplyvňujúcich 

apoptózu, zápalové procesy či fibrózu ako napr. TNF-α, TGF-β či Fas ligandu        

(Begriche et al., 2006).  

 

5.4 Endoglin a cystická fibróza 

 

Cystická fibróza (CF) je autozomálne recesívne dedičné ochorenie vyskytujúce        

sa u kaukazskej rasy s prevalenciou 1:3000 narodených detí. Je to multiorgánová choroba       

s manifestáciou hlavne v pľúcach, semenovodoch, pankrease, pečeni a črevách. Gén        

pre CF sa nachádza na chromozóme 7, ktorý kóduje polypeptid CFTR (“Cystic fibrosis 

transmembrane regulator”). Jedná sa o aniónový kanál v epiteliálnych bunkách u vyńńie 
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uvedených orgánov. Mutácie v tomto géne sa prejavia chybnou funkciou chloridového 

kanálu a nesprávnou funkciou chloridového a sodného transportu, čo má za následok 

zvýńenie hustoty sekrétov produkovaných tkanivami s vonkajńím vylučovaním.         

(Parisi et al., 2013) Hepatopatie vznikajúce v súvislosti s cystickou fibrózou              

(CFLD – “Cystic fibrosis associated liver disease”) sú pozorované pribliņne u 1/3 

pacientov s diagnózou cystickej fibrózy. (Herrmann et al., 2010) Pribliņne 50 % pacientov 

s CF má zvýńené hladiny aminotransferáz AST (Aspartátaminotransferáza), ALT 

(Alanínaminotransferáza) a GGT (Gama-glutamyltransferáza). Zvýńené hodnoty              

sú intermitentné a nedá sa z nich predikovať vývoj fibrózy pečene. Existujú prípady,           

keď pacienti trpia portálnou hypertenziou a cirhózou, ale hladiny aminotransferáz ostávajú 

v normálnej úrovni. Prítomné je aj pońkodenie pečene spôsobené steatózou. V polovici 

prípadov steatózy pečene sa vyskytujú zvýńené hladiny aminotransferáz. U CFLD 

dochádza k fibróznym zmenám pečene, vzniku fokálnej biliárnej cirhózy, multilobulárnej 

cirhózy s pridruņenou portálnou hypertenziou alebo bez nej. U fokálnej biliárnej cirhózy 

dochádza k zhrubnutiu periportálneho tkaniva, zápalovým zmenám a proliferácii ņlčovodu 

(Flass a Narkewicz, 2013). 

 Rath et al., 2013 robil výskum na pacientoch s diagnózou CFLD, u ktorých bola 

prítomná hepatomegália a neńtandardné sérové hladiny pečeňových enzýmov a pacientov 

bez CFLD. Dôleņitú úlohu pri metabolizme ECM a angiogenéze majú TIMP-4, endoglin, 

HGF (“Hepatocyte growth factor”) a PTX-3 (“Pentraxin-3”). U pacientov s CFLD dońlo    

k výraznému zvýńeniu sérových hladín endoglinu a TIMP-4. Hladiny PTX-3 boli 

u pacientov zníņené. Neboli zistené významné rozdiely v sérových hladinách HGF      

medzi pacientami s CFLD a skupinou bez CFLD.   

K meraniu tuhosti pečene bola vyuņitá tranzientná elastografia (TE). Hodnoty získané TE 

priamo úmerne súvisia so stavom pečene a vyjadrujú mieru fibrózy pečene. Pečeň s CFLD 

vykazuje omnoho väčńiu rezistenciu v porovnaní s pacientami bez CFLD. Namerané 

hodnoty pri pacientoch s CFLD boli 9,95 kPa a 4,3 kPa u pacientov bez CFLD.                 

U pacientov s hodnotami TE nad 6,3 kPa, dońlo k výraznému zvýńeniu sérových hladín 

endoglinu a zníņeniu hladín PTX-3. Sérové hladiny HGF ostali bez zmeny. Zvýńené 

hodnoty tuhosti pečene znamenajú nález zvýńených hodnôt endoglinu, HGF a TIMP-4 

v sére. Pri hodnote 6,3 kPa dosahuje senzitivita a ńpecifita detekcie CFLD svojho maxima. 

Predpokladá sa, ņe existuje súvislosť medzi expresiou endoglinu, PTX-3 a TIMP-4 v sére 

a ńtádiom ochorení pečene. Endoglin, TIMP-4 a TE môņu byť markermi pri skríningu 

a diagnostike CFLD. Dosvedčuje to aj zhoda medzi transferázami AST, ALT a GGT,   
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ktoré sú klinické markery CFLD a hladinami endoglinu, TIMP-4 a TE. Endoglin a TIMP-4 

sú markery s veľmi dobrou zhodou s  ALT a AST transferázami (Rath et al., 2013). 

Nové diagnostické markery endoglin a TIMP-4 sú spoľahlivými diagnostickými 

markermi CFLD s presnosťou na úrovni klinického neinvazívneho markeru fibrózy pečene 

- APRI (“Aspartate aminotransferase-to-Platelet Ratio Index”) (Kruger et al., 2011; Rath et 

al., 2013). Senzitivita samotnej TE pre diagnostiku CFLD sa odhaduje na 82 %,           

avńak kombináciou s TIMP-4 sa diagnostická senzitivita blíņi 100 % a kombináciou                     

s endoglinom dosahuje senzitivita diagnostickej metódy 88 % (Rath et al., 2013).  

 

5.5 Cirhóza pečene 

 

Cirhóza je charakterizovaná chronickým pońkodením pečene so ńtrukturálnymi 

anatomickými abnormalitami, v dôsledku dlhoročného chronického pońkodzovania pečene 

pri abúzu alkoholu, chronických alebo autoimunitných hepatitídach, biliárnej obńtrukcii, 

nealkoholovej steatohepatitíde alebo iných metabolických abnormalitách. Cirhóza 

postihuje pečeň v celom rozsahu (Wanless a Crawford, 2009). Nealkoholová 

steatohepatitída je povaņovaná za hlavnú príčinu chronických ochorení pečene             

(Lazo et al., 2011). Pri cirhóze dochádza k progresívnej parenchymálnej fibróze, váņnemu 

naruńeniu vaskulárnej architektúry a pońkodeniu normálnej lobulárnej ńtruktúry. 

V parenchýme, portálnych traktoch, v miestach zápalu a nekrózy, dochádza k hromadeniu 

kolagénu typu I a III (Wanless a Crawford, 2009). 

Fibróza je prekurzor cirhózy a povaņuje sa za hlavný faktor rozvoja chronických 

chorôb do ńtádia cirhózy. Molekulárny mechanizmus vedúci k cirhóze nie je doposiaľ 

dôkladne preskúmaný (Zhou et al., 2014). Hypoxia je asociovaná s fibrogenézou počas 

cirhózy. Hepatocyty majú vysokú spotrebu kyslíku a sú senzitívne na kyslíkové zmeny.  

Pri cirhóze dochádza v hypoxických hepatocytoch ku zvýńeniu expresie TGF-β1        

(Jeong et al., 2004). Defenestrácia, kapilarizáca sinusoidálnych endotelových buniek           

a apoptóza hepatocytov sa povaņuje za hlavný faktor naruńujúci funkciu pečene pri cirhóze 

(Zhou et al., 2014). 
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5.6 Hepatocelulárny karcinóm   

 

Hepatocelulárny karcinóm je najčastejńie malígne ochorenie pečene s celosvetovo 

stúpajúcou prevalenciou. Patofyziologická heterogenita ochorenia môņe súvisieť s rôznymi 

klinickými obrazmi (Clark et al., 2015). Po rakovine pľúc a ņalúdka je hepatocelulárny 

karcinóm celosvetovo na treťom mieste v počte úmrtí na nádorové ochorenia. Cirhóza       

je najbeņnejńí predispozičný faktor pre vznik ochorenia (El-Serag a Mason, 2000; Clark et 

al., 2015). Cirhóza spôsobuje v pečeni tvorbu nodúl regeneratívneho charakteru             

(tzv. s cirhózou asociované regeneratívne noduly). Z regeneratívnych nodúl vznikajú 

noduly dyspalstické s cytologickou atypiou, následne dobre diferencovaný hepatocelulárny 

karcinóm a nakoniec stredne alebo slabo diferencovaný karcinóm. Pribliņne 80 % malých 

a pokročilých karcinómov je stredne diferencovaných. 20 % je dobre aj stredne 

diferencovaných (Coskun, 2017). Významnými faktormi, ktoré prispievajú k rozvoju 

karcinómu pečene, sú perzistujúce infekcie vírusových hepatitíd typu B a C                

(Bosch et al., 2004). 

Vysoká proliferácia a zvýńený metabolizmus tukov v nádorových bunkách vedie 

k nárastu potreby kyslíka, glukózy a iných energetických substrátov. Rastom tumoru         

sa zväčńuje vzdialenosť medzi krvnými cievami, ktoré zásobujú bunky kyslíkom 

a ņivinami. Aby sa predińlo deficitu nutrientov, dochádza k neovaskularizácii stimulovanej 

nádorovými bunkami (Li et al., 2015). Hypervaskularita prítomná u hepatocelulárneho 

karcinómu, negatívne prispieva k nepriaznivej prognóze pacientov. Angiogenéza               

je zahrnutá v ńtádiu vývoja, rastu tumoru a metastázovaní, ktoré je u tohto typu karcinómu 

obzvláńť vysoké (El-Assal et al., 1998).  

V pečeni s cirhózou dochádza k intrahepatálnym skratom a vytvoreniu bariéry    

medzi sinusoidmi a hepatocytmi. Tkanivo nie je dostatočne zásobené kyslíkom a nastáva 

stav hypoxie. Hypoxia je jedným z dôvodov vzniku prekancerózneho stavu a progresie 

nádoru v pečeni. Zvyńuje sa hladina HIF-1 faktoru a dochádza k indukcii angiogenézy    

(Yu et al., 2010). Hypoxia a ischémia zvyńujú expresiu endoglinu v endotelových bunkách. 

Zvýńená expresia môņe byť sprostredkovaná p38 MAPK a JNK (Zhu et al., 2003). 

Zvýńenie mRNA expresie endoglinu bolo zaznamenané v HDMEC bunkách (“Human 

dermal microvascular endothelial cells”) uņ po prvej hodine navodenia hypoxie. 

Maximálna transkripcia RNA nastala po tretej hodine a maximálne proteínové hladiny 

endoglinu boli zaznamenané po ńestnástich hodinách hypoxie (Li et al., 2003; Dallas et al., 

2008). Expresia endoglinu bola zvýńená aj v miestach ischémie mozgu myńí,             
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ktorým bola navodená hypoxia oklúziou strednej cerebrálnej tepny. Expresia endoglinu 

podporuje angiogenézu aktiváciou proliferačných kaskád v endotele a aktivuje 

antiapoptotickú signalizáciu v hypoxických endotelových bunkách (Dallas et al., 2008).  

 

5.6.1 Endoglin, hepatocelulárny karcinóm a cirhóza 

5.6.1.1 Membránový endoglin 

 

 Endoglin je marker asociovaný s proliferáciou endotelových buniek a jeho expresia 

koreluje s markermi bunkovej proliferácie v nádorovom endotele (Ho et al., 2005).        

Jeho expresia v cievach rôznych karcinómov je spojená s nepriaznivou prognózou      

(Selim a Ahmed, 2014). Avńak expresia endoglinu v nádorovom tkanive pečene je niņńia 

neņ expresia v nenádorovom cirhotickom tkanive. Z toho vyplýva, ņe endoglin nemusí    

byť vhodným cieľom pre terapiu hepatocelulárneho karcinómu sprevádzaného cirhózou 

(Yu et al., 2007). 

 Zvýńená expresia endoglinu je obmedzená na okrajové miesta tumoru s aktívne 

prebiehajúcou angiogenézou (Miller et al., 1999). V krvných cievach nádoru je expresia 

endoglinu zvýńená. Endoglin môņe byť významným markerom neovaskularizácie            

pri solidných nádoroch (Yang et al., 2006). 

 

5.6.1.2 Solubilný endoglin 

 

Zvýńené hladiny sol-Eng sú pozorované v plazme pacientov so solidnými nádormi    

a hematologickými malignitami (Fonsatti et al., 2003). Sol-Eng u pacientov s cirhózou       

a hepatocelulárnym karcinómom môņe slúņiť ako diagnostický marker. Jeho diagnostická 

hodnota je porovnateľná s diagnostickou úrovňou α-fetoproteínu (Selim a Ahmed, 2014). 

α-fetoproteín je dôleņitým biomarkerom pre skríning a diagnostiku hepatocelulárneho 

karcinómu a je vyuņívaný v sérologických testoch (Marrero et al., 2009). 

 Selim et al., 2014 skúmal markery z krvi pacientov rozdelených do troch skupín. 

Prvú skupinu tvorili zdraví účastníci (kontrolná skupina), druhú skupinu tvorili pacienti      

s cirhózou pečene bez hepatocelulárneho karcinómu a tretiu skupinu pacienti s cirhózou 

a hepatocelulárnym karcinómom. Ńpeciálnymi laboratórnymi vyńetreniami sa kvantitatívne 

určili hladiny sérové hladiny sol-Eng a sérové hladiny α-fetoproteínu. Dońlo k značnému 
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zvýńeniu sérového sol-Eng a markeru ALP (Alkalická fosfatáza) u skupiny s cirhózou         

a hepatocelulárnym karcinómom a skupiny s cirhózou bez hepatocelulárneho karcinómu 

oproti kontrolnej skupine. Zvýńené hladiny sérového sol-Eng a α-fetoproteínu boli zistené 

u pacientov s cirhózou a karcinómom v porovnaní s pacientami bez karcinómu                   

a kontrolnou skupinou (Selim a Ahmed, 2014). 

Zvýńené sérové hladiny sol-Eng môņu byť vysvetlené perzistujúcim pońkodením 

pečene a prítomnosťou hypoxie. To spôsobuje, ņe endotelové sinusoidálne bunky získavajú 

fenotyp novociev a dochádza k zvyńovaniu expresie endoglinu. Hladiny sol-Eng korelovali 

so stavom pońkodenia pečene, progresiou dysfunkcie a triedami v skóre podľa Childa 

a Pugha (Child-Pugh score) (Selim a Ahmed, 2014). Skóre slúņi k posúdeniu závaņnosti 

dysfunkcie pečene a prognózy pacientov s cirhózou pečene v klinickej praxi. Skóre zahŕňa 

päť klinických premenných: celkový bilirubín, albumín, INR (“International normalized 

ratio”), ascites a hepatickú encefalopatiu (Peng et al., 2016).  

V ďalńej ńtúdii mali pacienti s dekompenzovanou cirhózou niņńie koncentrácie      

sol-Eng neņ zdraví pacienti v kontrolnej skupine. Dokázalo sa, ņe nezávislými faktormi 

ovplyvňujúcimi koncentrácie sol-Eng boli koncentrácie bilirubínu, INR a dĺņka abúzu 

alkoholu (Prystupa et al., 2017). 

Sol-Eng je uņitočným markerom v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu.         

Pri diagnosticky medznej sérovej hodnote 7,5 ng/mL, je senzitivita endoglinu pri rozlíńení 

hepatocelulárneh karcinómu od cirhózy 70 % a ńpecifita 65 %. Kombináciou endoglinu                      

s  α-fetoproteínom senzitivita vzrástla na 85 % (Elnemr et al., 2012). 

 

5.7 Vírusová hepatitída typu C 

Hepatitída typu C je ochorenie spôsobené RNA vírusom (HCV, “Hepatitis C virus”) 

z rodiny Flaviviridae. Genóm vírusu je charakteristický sekvenčnou heterogenitou, ktorá 

umoņňuje vírusu prekonať imunitný dohľad organizmu a tak dochádza ku chronickej 

infekcii. Vírus sa prenáńa parenterálnou cestou. U pacientov s chronickou formou 

hepatitídy sa objavuje ńiroké spektrum klinických manifestácií. Od obdobia 

asymptomatického, s miernymi neńpecifickými príznakmi (únava a vyčerpanie),                

aņ po symptomatické s dekompenzovanou cirhózou. Ďalńími príznakmi je ascites, 

hepatomegália a paņerákové varixy. Sérové hladiny aminotransferáz kolísajú, ale zvyčajne 

bývajú chronicky zvýńené (Harris et al., 2009). 
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5.7.1 Endoglin a HCV 

5.7.1.1 Membránový endoglin 

 

Úroveň expresie endoglinu a cytokínu TGF-β1 je odrazom stupňa pońkodenia 

pečene. Ich intrahepatálna expresia sa zvyńuje paralelne so stupňom ochorenia pečene. 

Predpokladá sa, ņe TGF-β1, ktorý je uvoľňovaný z HSC pri fibrotickom pońkodení, 

zodpovedá za zvýńenú expresiu endoglinu v pečeni pacientov s chronickou HCV 

infekciou. Rozvoj fibrózy a progresia do cirhózy je jedna z hlavných komplikácii HCV. 

Western blot analýzou vzoriek pečene pacientov s HCV sa preukázalo trojnásobné 

zvýńenie expresie endoglinu vo vzorkách s pokročilou fibrózou oproti vzorkám                     

s počiatočnou fibrózou. U HCV pacientov s pokročilou fibrózou bola expresia endoglinu 

výrazne zvýńená v portálnych fibroblastom podobných bunkách a septálnych fibroblastom 

podobných bunkách. Vo vzorkách pečene s počiatočnou fibrózou, bola expresia endoglinu 

pozorovaná v portálnych fibroblastom podobných bunkách (Clemente et al., 2006). 

V ďalńej ńtúdii sa pozorovala expresia endoglinu na povrchu hepatocytov s expresiou 

HCV jadrového proteínu (HepG2 bunková línia), na línii buniek hepatocytárneho pôvodu 

Huh7,5 (infikované HCV2a vírusom) a imortalizovaných ľudských hepatocytoch               

s transfekovaným HCV genómom (IHH, “Immortalized human hepatocytes”). Indukcia 

expresie endoglinu HCV jadrovým proteínom sa potvrdila v HepG2 a IHH hepatocytoch. 

Taktieņ bola pozorovaná zvýńená expresia endoglinu v Huh7,5. Hepatocyty s inhibovanou 

expresiou jadrového proteínu (Antisense-jadrové IHH) vykazovali zníņenú expresiu 

endoglinu. Zistilo sa, ņe HCV jadrový proteín spôsobuje zvýńenie expresie endoglinu. 

Zvyńovanie expresie endoglinu v prítomnosti HCV, sa pravdepodobne neviaņe                 

len na určité bunkové línie.  

HCV jadrový proteín aktivuje endoglin/ALK1 signalizačnú kaskádu. Aktiváciou ALK1 

receptoru a fosforyláciou Smad1/5 dochádza k indukcii ID1 transkričného faktoru        

(ID1, “Inhibitor of DNA biding protein 1”). ID1 je súčasťou Smad1/5 kaskády, ktorá má 

významnú úlohu v antiapoptotickej a proliferačnej signalizácii. ID1 je dôleņitým faktorom 

pre tvorenie kanceróznych kmeňových buniek (Kwon et al., 2017) a je regulátorom 

diferenciácie kmeňových a progenitorových buniek počas vývoja (Lasorella et al., 2014). 

Expresia Smad1/5 bola vyńńia v IHH neņ v antisense-IHH. Expresia ID1 bola zvýńená        

v HepG2 hepatocytoch a zníņená v antisense-IHH. Potvrdilo sa, ņe HCV indukuje 
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endoglin/Smad1/5 signalizačnú kaskádu. Blokáda endoglin/ALK1/Smad1/5 kaskády môņe 

byť jedna z moņností terapie cirhózy pečene (Kwon et al., 2017). 

 

5.7.1.2 Solubilný endoglin 

 

U pacientov s HCV dochádza ku zvýńeniu sérových hladín sol-Eng. Hladina sol-Eng 

sa merala metódou ELISA u HCV pozitívnych pacientov a zdravých účastníkov ńtúdie. 

Hladiny sol-Eng v sére pozitívne korelovali so závaņnosťou fibrózy pečene. Hladina      

sol-Eng bola u pacientov s pokročilou fibrózou výrazne vyńńia (55,5 ± 1,6 ng/mL)           

neņ u pacientov s počiatočnou fibrózou (47,5 ± 0,9 ng/mL). Zistilo sa, ņe úroveň sol-Eng    

v sére vyńńia neņ 49,6 ng/mL, môņe slúņiť k predikcii pokročilého ńtádia fibrózy 

u pacientov s HCV so senzitivitou 77 % a ńpecifitou 73 % (Clemente et al., 2006). 

 

5.8 Endoglin ako diagnostický a prognostický marker 

 

Endoglin môņe byť vyuņitý pri posudzovaní vzniku, vývoja a prognózy maligných 

nádorov. Endoglin a angiogénny faktor VEGF (“Vascular endothelial growth factor”)   

majú významnú úlohu pri diagnostike nádorovej angiogenézy. Inhibícia VEGF faktoru - 

hlavného faktoru angiogenézy a vaskulárnej permeability, vedie k inhibícii angiogenézy, 

inhibícii nádorového rastu a tvorby metastáz. Pozitívna korelácia medzi endoglinom           

a VEGF je pozorovaná v nádorovom tkanive pečene. K tomu, aby endoglin podporoval 

tvorbu metastáz, je vyņadovaná zvýńená expresia VEGF faktoru. Endoglin zároveň 

spôsobuje zvýńenie expresie VEGF faktoru doposiaľ neznámym mechanizmom                

(Li et al., 2015). 

Vysoká mikrovaskulárna denzita v nádoroch znamená nepriaznivú prognózou        

pre pacientov. Jedná sa o solídne nádory ako hepatocelulárny karcinóm, rakovina prsníka, 

kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, rakovina prostaty, gastrický karcinóm, karcinóm 

endometria, nádor ovárií, cervikálny karcinóm, nádory hlavy a krku a glioblastóm      

(Seon et al., 2011). U hepatocelulárneho karcinómu sa endoglin nachádza prednostne 

v endotelových bunkách nádorovej vaskulatúry ako v neoplastických bunkách          

(Elnemr et al., 2012). 
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V ńtúdii, v ktorej sa imunohistochemicky hodnotila mikrovaskulárna denzita (MVD) 

pomocou protilátok proti endoglinu (CD105) sa preukázalo, ņe expresia MVD-CD105     

vo vzorkách hepatocelulárneho karcinómu bola niņńia ako vo vzorkách cirhotického 

tkaniva. V dobre diferencovaných nádoroch bola expresia MVD-CD105 vyńńia              

ako v stredne a slabo diferencovaných nádoroch. Bol pozorovaný potenciál zniņovania 

expresie MVD-CD105 so zniņujúcim sa stupňom diferenciácie nádoru (Ribeiro et al., 

2016). Expresia MVD-CD105 sa pozorovala v rôznych ńtádiách hepatokarcinogenézy. 

Expresia v regeneratívnych nodulách bola vyńńia ako v dysplastických nodulách a tkanive 

s karcinómom. Expresia sa postupne zniņovala aņ k ńtádiu hepatocelulárneho karcinómu. 

Vysvetlením vyńńej expresie MVD-CD105 pri cirhóze, môņe byť stav hypoxie 

v endotelových bunkách, ktoré získavajú fenotyp novociev a perzistujúce pońkodenie 

tkaniva (Paschoal et al., 2014). 

Úroveň expresie endoglinu v nádorových endotelových bunkách býva vysoká     

alebo nízka v závislosti na ńtádiu nádoru. Čím je ńtádium hepatocelulárneho karcinómu 

pokročilejńie, tým sú hladiny expresie endoglinu niņńie. Endoglin ako endotelový marker 

má limity v prípadoch slabo diferenciovaných hepatocelulárnych karcinómov               

(Qian et al., 2018). 

 

5.8.1 Endoglin a antiangiogénna terapia 

 

Poznatok, ņe expresia endoglinu je zvýńená v endotelových bunkách nádorovej 

vaskulatúry, vedie k myńlienke vyuņitia imunoterapie s anti-endoglin monoklonálnymi 

protilátkami (anti-Eng mAb), ktoré by mohli mať inhibičný vplyv na rast nádorov a ich 

metastázovanie. Anti-Eng mAb proti myńiemu endoglinu boli podané modelom Hepal-6 

a H22 s hepatómom. U myńí, ktorým sa cez chvostovú ņilu podávali anti-Eng mAb dońlo   

k inhibícii rastu nádoru. Po transfúzii protilátok sa objem nádoru začal zmenńovať a dońlo 

k efektívnej supresii rastu nádoru a predĺņeniu doby preņitia. V nádoroch myńí s anti-Eng 

mAb terapiou, bola pozorovaná významná inhibícia angiogenézy, potvrdená zmeraním 

vychytávania FITC-dextranu nádorovými bunkami. Zvýńená apoptóza bola zaznamenaná 

v celom rozsahu nádoru (Obr. 6) (Tan et al., 2007). 
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Obr. 6. Inhibícia angiogenézy v nádoroch myńí. (A) Inhibícia angiogenézy v nádore  myńi      

s anti-Eng mAb terapiou. (B) Nádor myńi po podávaní kontrolných protilátok z normálnej myńi. 

(C) Nádor myńi po podávaní fyziologického roztoku bez protilátok. (D) Významne zníņené 

vychytávanie FITC-dextranu bunkami u modelov Hepal-6 a H22 po podaní anti-Eng mAb              

a kontrolnými skupinami (podané kontrolné protilátky, fyziologický roztok). (Prevzaté z Tan et al., 

2007). 

 

Viacero ńtúdií preukázalo dobrý antiangiogénny a antikancerózny účinok rôznych              

anti-endoglinových protilátok, napr. monoklonálne protilátky, s imunotoxínom 

konjugované či radioznačené protilátky. Alternatívnou moņnosťou v targetingu endoglinu 

je vyuņitie RNA inteferencie s cieľom utlmiť endoglinový gén. Skúmal sa terapeutický 

efekt siRNA (“Small interfering RNA”) v targetingu endoglinu. Zaznamenal sa dobrý 

antiangiogénny a antikancerózny účinok in vitro aj v in vivo experimentoch na modeloch 

myńí. Útlm endoglinového génu spôsobil zníņenie viability endotelových buniek,         

avńak nádorové bunky s nízkou expresiou endoglinu vykazovali len neńpecifický pokles 

viability (Li et al., 2018). 

Targeting endoglinu pomocou lipozomálnych nanonosičov je ďalńou moņnosťou       

v antiangiogénnej terapii. Lipozómy sú biokompatibilné, môņu byť vyuņité k prenosu 
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liečiv, k terapeutickému a diagnostickému monitoringu vďaka enkapsulácii kontrastných 

činidiel. Lipozómy s fluorescenčným značením, konjugované s jednoreťazcovými 

fragmentmi protilátok so selektivitou voči myńiemu (lipozómy mEnd-IL) a ľudskému 

endoglinu (lipozómy hEnd-IL), spoľahlivo a zreteľne detekovali bunky s expresiou 

myńieho aj ľudského endoglinu v modeloch myńí. hEnd-IL po naviazaní umoņnili optické 

fluorescenčné zobrazenie prednostne nádorových buniek. mEnd-IL sa kumulovali 

v endotele ciev pečene, obličiek a pľúc myńích modelov a nádorovej vaskulatúre. Výsledky 

nasvedčujú, ņe mEnd-IL a hEnd-IL môņu byť v budúcnosti vyuņité v antiangiogennej 

terapii (Tansi et al., 2018). 

Radioimunoterapia môņe byť ďalńou moņnosťou v terapii solidných nádorov.  

K experimentu na myńích modeloch SMMC7721-GFP s hepatocelulárnym karcinómom    

sa pouņili monoklonálne protilátky nesúce 
131

I zacielené na endoglin. Účinok terapie         

sa prejavil v dlhotrvajúcej supresii nádorového rastu,  tvorby metastáz                                 

a v zníņení hmotnosti nádoru (Duan et al., 2014). 

Aj napriek dobrým výsledkom získaných z preklinických experimentov, klinické 

ńtúdie zatiaľ nepriniesli uspokojujúce výsledky. Liečba hepatocelulárneho karcinómu 

pomocou chimérnej imunoglobulínovej G1 monoklonálnej protilátky, ktorá viaņe endoglin 

s vysokou afinitou, nemala postačujúci účinok pri monoterapii. V kombinácii s ďalńími 

terapeutikami sa docielili lepńie výsledky (Duffy et al., 2015; Duffy et al., 2017). 

 

5.9 Endoglin a ochorenia biliárneho systému 

5.9.1 Solubilný endoglin a biliárna atrézia 

 

Biliárna atrézia je cholestatické ochorenie prejavujúce sa cholangiopatiou                  

s pońkodením intrahepatálnych a extrahepatálnych ņlčových ciest. Fibróza a cirhóza          

sú sprievodnými znakmi ochorenia a objavujú sa v perinatálnom období             

(Davenport, 2012). Obńtrukcia ņlčových kanálov môņe byť čiastočne obnovená vykonaním 

portoenterostómie (Kasaiova operácia). Aj napriek včasnému operačnému zákroku,            

u väčńiny pacientov dochádza k rozvoju cirhózy pečene, portálnej hypertenzie aņ zlyhaniu 

pečene. Chronické pońkodenie pečene vedie k paņerákovým varixom a ascitu.                  

Ak sa operácou nedosiahnu uspokojivé výsledky a pońkodenie pečene progreduje, je nutná 

transplantácia (Preativatanyou et al., 2010). Etiológia ochorenia nie je jasná. Príčinou 
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môņu byť genetické vplyvy, toxíny, vírusové infekcie (reovírus, rotavírus, 

cytomegalovírus), imunitná dysregulácia a autoimunitné procesy (Kilgore a Mack, 2017). 

Zistilo sa, ņe deti s biliárnou atréziou majú vyńńie plazmatické hladiny sol-Eng 

v porovnaní so zdravými deťmi. U detí s atréziou a zároveň ņltačkou, bola plazmatická 

hladina sol-Eng významne zvýńená oproti skupine s atréziou bez ņltačky. Medzi skupinou 

bez ņltačky a kontrolnou skupinou (zdravé deti) nebol pozorovaný významný rozdiel 

v koncentráciách plazmatického sol-Eng. Namerané plazmatické hladiny boli 6,5 ng/mL 

sol-Eng u kontrolnej skupiny, 6,9 ng/mL v skupine s atréziou bez ņltačky a 9,2 ng/mL        

v skupine s atréziou a ņltačkou. Pečeňové testy preukázali významné zvýńenie sérových 

hladín ALT, AST a ALP u pacientov s atréziou a ņltačkou oproti pacientom s atréziou     

bez ņltačky. Deti s vysokou hladinou ALT mali vyńńiu plazmatickú hladinu sol-Eng. 

Potvrdila sa pozitívna korelácia medzi hladinami ALT a GGT a hladinou sol-Eng.            

Pri portálnej hypertenzii u detí s atréziou, bola plazmatická hladina endogliu vyńńia        

(8,8 ng/mL) ako u detí, ktoré nemali portálnu hypertenziu (6,1 ng/mL). Z výsledkov 

vyplýva, ņe koncentrácia sol-Eng v plazme úzko súvisí so stavom pońkodenia pečene, 

s výskytom portálnej hypertenzie a prítomnosťou ņltačky u detí s biliárnou atréziou. 

Zvýńená plazmatická hladina sol-Eng môņe byť vysvetlená produkciou endoglinu 

pońkodenou pečeňou a nerovnováhou medzi produkciou a clearance endoglinu 

(Preativatanyou et al., 2010). 

 

5.9.2 Membránový endoglin a primárna biliárna cholangitída  

 

  Primárna biliárna cholangitída (primárna biliárna cirhóza) je multifaktoriálne 

chronické zápalové ochorenie autoimunitného pôvodu, charakterizované deńtrukciou 

intrahepatálnych ņlčových kanálov. Pońkodenie ņlčových kanálov vedie k zadrņiavaniu 

ņlčových kyselín, poruche enterohepatálnej cirkulácie ņlčových kyselín, chronickej 

cholestáze a portálnemu zápalu. Prítomná fibróza a cirhóza môņu viesť k zlyhaniu pečene 

(Bowlus a Gershwin, 2014). Počas ochorenia dochádza k angiogenéze, pri ktorej majú 

dôleņitú úlohu endotelové rastové faktory, proangiogénne faktory a endoglin. Kumuláciou 

zápalových infiltrátov, zvyńovaním mnoņstva ECM a rozvojom fibrózy, dochádza 

k zniņovaniu prietoku krvi pečeňou, zniņuje sa zásobovanie kyslíkom a dochádza 

k hypoxii. Endoglin je zahrnutý v zápalových procesoch, angiogenéze a pri vaskulárnej 

adhézii. Má úlohu pri dozrievaní ciev, indukuje diferenciáciu mesenchymálnych buniek    
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na pericyty a je prítomný pri formovaní ciev a arterio-venóznom rozlíńení. Expresia 

endoglinu bola dokázaná v sinusoidálnych endotelových bunkách vo vzorkách pečene 

pacientov s biliárnou cholangitídou a cievnych endotelových bunkách portálnych traktov 

so zápalom. Zvýńená expresia endoglinu a angiopoetínov naznačuje ich začlenenie           

do procesov extracelulárnej proliferácie a stabilizácie novociev. (Medina et al., 2005) 

Preukázalo sa, ņe zvýńená expresia endoglinu výrazne koreluje so stupňom zápalovej 

aktivity (Nakamura, 2013). 
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6 Záver 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo priblíņiť problematiku týkajúcu sa endoglinu      

v súvislosti s patologickými stavmi ako fibróza, cirhóza a cystická fibróza pečene, 

hepatocelulárny karcinóm, vírusová hepatitída typu C, biliárna atrézia či biliárna cirhóza.  

V mnohých prípadoch presná úloha endoglinu nie je známa. Objavujú sa protichodné 

ńtúdie, ktoré zaznamenávajú odlińné dopady endoglinu v prípade fibrózy pečene a tvorbe 

fibrotického tkaniva. Preto i naďalej ostáva snaha skúmať a pochopiť rolu endoglinu 

v celej jeho komplexnosti v rámci konkrétnych ochorení. Pozornosť ńtúdii je zacielená      

na endoglin vo vzťahu s ochoreniami súvisiacimi s vaskulárnou dysfunkciou,              

keďņe expresia endoglinu je zvýńená hlavne v endotelových bunkách. Avńak problematika 

úlohy endoglinu vo fibrotických procesoch, ostáva málo preskúmaná. 

Endoglin je TGF-β koreceptor regulujúci TGF-β signálnu trandukciu                       

cez ALK1/Smad1/5 a ALK5/Smad2/3 signalizačnú kaskádu. TGF-β vystupuje               

ako profibrogénny cytokín a zohráva zásadnú úlohu v rozvoji fibrózy. Zvýńená expresia 

endoglinu vedie k aktivácii Smad1/5 signalizačnej kaskády v HSC bunkách, zvýńenej 

expresii α-SMA a inhibícii TGF-β1/Smad3. Aktivácia ALK1/Smad1/5 signalizácie vedie 

ku zvýńenej proliferácii a migrácii. Signalizácia ALK5/Smad3, spôsobujúca inhibíciu 

proliferácie a migrácie, je endoglinom blokovaná. K inhibícii expresie kolagénu typu I     

vo fibroblastoch dochádza pri zníņenej aktivácii Smad3. Inhibičný vplyv endoglinu           

na expresiu kolagénu typu I a zníņenie Smad3 aktivácie, bol sledovaný v mnohých typoch 

buniek napr. mesangiálnych bunkách, fibroblastoch rôzneho pôvodu alebo myoblastoch. 

Výsledky ukázali, ņe zvýńená expresia endoglinu nemá významnejńí dopad na myńie 

a potkanie bunkové línie HSC a v nich prebiehajúcu aktiváciu ALK5/Smad2/Smad3. 

Ńtúdie zaoberajúce sa endoglinom a reguláciou ALK1/Smad1/5/8 a ALK5/Smad2/3 

signalizačných kaskád, priniesli nejednostné výsledky. Signalizácia Smad1/5/8 môņe mať 

profibrotický aj antifibrotický efekt. V pečeni sa vo väčńej miere prejavuje profibrotický 

efekt TGF-β1/ALK1/Smad1/Id. Rozdielna modulácia TGF-β signalizácie má rôzne dopady 

na produkciu extracellárnej matrix, migráciu i proliferáciu. V HSC bunkách dochádza 

v prítomnosti endoglinu k presunutiu signalizácie z ALK5/Smad2/3 na ALK1/Smad1/5/8. 

Zvýńená expresia endoglinu v HSC bunkách sa spája s poklesom expresie kolagénu          

po stimulácii TGF-β cytokínom. Delécia endoglinu v HSC bunkách spôsobila nárast 
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expresie kolagénu, čo naznačuje protektívny účinok endoglinu v prípade rozvoja fibrózy 

pečene.  

Pri cystickej fibróze bola zaznamenaná zvýńená expresia endoglinu korelujúca        

so stupňom ochorenia. Endoglin môņe byť perspektívnym markerom tohoto ochorenia.  

Pri biliárnej atrézii, koncentrácia sol-Eng v plazme úzko súvisí so stupňom 

pońkodenia pečene, s výskytom portálnej hypertenzie či prítomnosťou ņltačky. Zvýńená 

plazmatická hladina sol-Eng môņe byť vysvetlená produkciou endoglinu pońkodenou 

pečeňou a nerovnováhou medzi produkciou a clearance endoglinu. 

U pacientov s chronickou infekciou HCV, sú zaznamenané zvýńené sérové hladiny 

sol-Eng. Hladina sérového sol-Eng je odrazom stupňa pońkodenia pečene. Intrahepatálna 

expresia membránového endoglinu sa zvyńuje so stupňom ochorenia pečene. 

Pacienti s hepatocelulárnym karcinómom a cirhózou, vykazujú zvýńené hladiny    

sol-Eng v sére. Existuje spojitosť medzi hladinou sol-Eng v sére a rozsahom pońkodenia 

pečene. Vysoká ńpecifita a senzitivita sol-Eng v kombinácii s α-fetoproteínom, poukazuje             

na významnú úlohu endoglinu pri diagnostike hepatocelulárneho karcinómu.  

Endoglin je zahrnutý v procese angiogenézy pri nádorových ochoreniach 

a hypoxické prostredie stimuluje expresiu endoglinu. Existuje korelácia medzi hypoxiou 

a expresiou endoglinu. Úroveň expresie endoglinu môņe pomôcť pri posudzovaní 

vzniku, vývoja a prognózy maligných nádorov. Viacero preklinických ńtúdií preukázalo 

dobrý antiangiogénny a antikancerózny efekt anti-endoglinových protilátok.             

Napriek dobrým výsledkom preklinických ńtúdií, klinické ńtúdie nepriniesli uspokojivé 

výsledky. 
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7 Zoznam skratiek 

 

α-SMA  “α-smooth muscle actin” 

ALK 1-7  “Activin receptor-like kinases” 1-7 

ALP   Alkalická fosfatáza 

Anti-Eng mAb   Anti-endoglin monoklonálne protilátky 

BDL   “Bile duct ligation” 

BMP   “Bone morphogenetic proteins”  

CD105   Endoglin, TGF-β receptor III 

CF   Cystická fibróza 

CFLD  “Cystic fibrosis associated liver disease” 

COX-2           Cyklooxygenáza 2 

CTGF  “Connective-tissue growth factor” 

ECD   Extracelulárna doména 

ECM   Extracelulárna matrix 

Eng   Endoglin 

eNOS   Endotelová NO-syntáza 

ERK  “Extracellular signal-regulated kinase” 

FXR  “Farnesoid X receptor” 

GFAP
 
  “Glial fibrillary acidic protein” 

GFP “Green fluorescent protein” 

HCV   “Hepatitis C virus” 

hEnd-IL   Lipozómy so selektivitou pre ľudský endoglin 

HGF   Hepatocytárny rastový faktor  

HIF-1  “Hypoxia-inducible factor-1” 

HMG-CoA  3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktáza 

HSC  “Hepatic stellate cells” 

HUVEC  “Human umbilical vein endothelial cells” 

ID1 “Inhibitor of DNA biding protein 1” 

IHH   “Immortalized human hepatocytes” 

I-Smad   Inhibičné Smad 

JNK      “c-Jun N-terminal kinase” 

KB  Kupfferove bunky 
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KLF6    “Kruppel-like factor 6” 

L-Eng  L-endoglin, L- (long) 

LXR  “Liver X receptor” 

MAPK  “Mitogen-activated protein kinase” 

mEnd-IL    Lipozómy so selektivitou pre myńí endoglin 

MFB   Myofibroblasty 

MH1   Mad-homológová 1 doména 

MMP-1   Matrixová metaloproteináza-1, intersticiálna       

  kolagenáza 

MMP-14  Matrixová metaloproteináza-14 

MMP-2   Matrixová metaloproteináza-2 

MVD   Mikrovaskulárna denzita 

NASH   Nealkoholová steatohepatitída 

pMF   Portálne myofibroblasty 

PTX-3  “Pentraxin-3” 

p38 MAPK “P38 mitogen-activated protein kinases” 

ROS  “Reactive oxygen species” 

R-Smad   “Receptor regulated/receptor activated Smad” 

S-Eng  S-endoglin, S- (short) 

Smad “Small mothers against decapentaplegic” 

sol-Eng   Solubilný endoglin 

Sp1 “Transcription factor Sp1” 

TE   Tranzientná elastografia 

TGF-β  “Transforming growth factor beta” 

TIMP   Tkanivové inhibítory metaloproteináz 

VEGF   Vaskulárny endotelový rastový faktor 

ZP   Zona pellucida 
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Obr. 1. Ńtruktúra endoglinu. 
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Obr. 4. Expresia endoglinu, α-SMA a S6 na úrovni proteínu počas fibrogenézy v pečeni  

 metódou Western blot. 

Obr. 6. Inhibícia angiogenézy v nádoroch myńí. 
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