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ABSTRAKT 
 

Signálna dráha Wnt reguluje bunkovú proliferáciu, diferenciáciu a vývoj 

mnohobunkových živočíchov od primitívnych pŕhlivcov až po cicavce. Táto signálna dráha je 

evolučne vysoko konzervovaná, a to nielen molekulárnymi mechanizmami prenosu signálu 

Wnt, ale aj vzhľadom k štruktúrnej podobnosti jednotlivých proteínov, ktoré sa jej priamo 

zúčastňujú. Patologická aktivácia Wnt signálnej dráhy súvisí so vznikom nádorov a ďalších 

ochorení. Sekretované ligandy Wnt spustia väzbou na receptorový komplex Frizzled/LRP 

intracelulárnu odpoveď, ktorá vedie k stabilizácii β-kateninu. Po tejto stabilizácii dochádza 

k translokácii β-kateninu do jadra, kde vytvára komplexy s transkripčnými faktormi Tcf a Lef 

a spúšťa expresiu cieľových génov.  

V tkanive pečene má Wnt signálna dráha mimoriadne zastúpenie v 

regulácii niekoľkých fyziologických procesov, ako je embryonálny vývin, rast a regenerácia 

tkaniva. Aberantná aktivácia tejto dráhy vedie k vzniku pečeňových tumorov, pričom súčasné 

štúdie sa snažia objasniť jej úlohu aj v ďalších patologických podmienkach. Wnt signálna 

dráha sa podieľa na regulácii množstva procesov prebiehajúcich v bunkách pečene ako je 

napríklad diferenciácia, proliferácia, oxidatívny stres, morfogenéza.   

Sledovanie expresie génov Wnt na úrovni mRNA v ontogenéze pečene myši a po 

parciálnej hepatektómii prispieva k objasneniu úlohy Wnt signálnej dráhy v regulácii 

základných fyziologických procesov prebiehajúcich v pečeni. Hlavným cieľom tejto 

diplomovej práce bolo určenie miery expresie génov Wnt počas ontogenézy tkaniva pečene. 

Z 19 známych génov Wnt sme zaznamenali dynamické zmeny v expresii v prípade 9 z nich: 

Wnt2, Wnt2b, Wnt3a, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b, Wnt7a, Wnt7b a Wnt11. Využitím metódy in situ 

hybridizácia mRNA sa nám podarilo lokalizovať mRNA génu glutamínsyntetáza, ktorý je 

špecifický pre tkanivo pečene v perivenóznej oblasti. Úspešné zvládnutie tejto techniky nám v 

budúcnosti otvára možnosti lokalizácie sekterovaných ligandov Wnt v pečeňovom tkanive. 

Ďalej boli pripravené dva plazmidy s inducibilnou expresiou transgénov EGFP-dnTcf-4 a 

EGFP-dnLef-1. Stabilné línie produkujúce tieto mutantné formy transkripčných faktorov 

budú použité pri identifikácii skupiny cieľových génov regulovaných Wnt signálnou dráhou.   

 

Kľúčové slová: Wnt signálna dráha, vývin pečene, čiastočná hepatektómia, β-katenin, qRT-

PCR, in situ hybridizácia 



THE ROLE OF WNT SIGNALING IN LIVER 

ABSTRACT 
 

The Wnt signaling pathway is involved in cell proliferation, diferentiation and tissue 

development in all metazoan organisms. Deregulation of this pathway often results in 

development of cancer and various human disorders. Binding of secreted Wnt proteins to the 

receptor complex Frizzled/LRP triggers intracellular molecular events leading to the 

stabilization of β-catenin. Stabilized β-catenin translocates to the cell nucleus and forms 

protein complexes with Tcf/Lef transcription factors that activate expression of a specific set 

of target genes.  

In liver, Wnt signaling is possibly involved in several physiological events such as 

development, regeneration, growth and reaction to the oxidative stress. Its abberant activation 

is also evident in different liver tumours and recent studies are beginning to identify its role in 

additional hepatic pathological conditions.  

Expression profiling of mRNAs of Wnt genes during mouse liver development and 

after partial hepatectomy might contribute to identification of the role of the Wnt signaling 

pathway in liver physiology. The main aim of this diploma thesis was to assess the gene 

expression level of all Wnt genes as well as several other genes encoding important 

components involved in this signaling pathway. From 19 known Wnt genes we identified 9 

genes with dynamic changes in expression during mouse liver development: Wnt2, Wnt2b, 

Wnt3a, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b, Wnt7a, Wnt7b a Wnt11.Using a technique in situ hybridisation 

of mRNA we showed a localization of mRNA of a liver-specific gene glutaminsyntase in a 

perivenous space. As we succeeded in using this technique, in the future we will be able to 

identify cells expressing specific Wnt mRNAs in the liver tissue. Furthermore, we prepared 

two constructs for inducible expression of transgenes EGFP-dnTcf-4 and EGFP-dnLef-1. 

Stabile cell lines with production of these mutant forms of transcription factors will be used as 

a tool to identify target genes regulated by the Wnt signaling pathway. 

 

Key words: Wnt signaling, liver development, parcial hepatectomy, β-catenin, qRT-PCR, in 

situ hybridisation  
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1 ÚVOD 

Štúdium molekulárnych procesov prebiehajúcich v pečeňových bunkách, ktoré súvisia 

s kanonickou dráhou Wnt je základným cieľom tejto diplomovej práce. Sledovanie expresie 

génov Wnt na úrovni mRNA v ontogenéze pečene myši a po parciálnej hepatektómii 

prispieva k objasneniu úlohy Wnt signálnej dráhy v regulácii základných fyziologických 

procesov prebiehajúcich v pečeni. Dôležitým cieľom je tiež príprava stabilných línií buniek 

HEPG2 (bunková línia odvodená z ľudského hepatocelulárneho karcinómu) s regulovanou 

expresiou dn-Tcf-4 a dn-Lef-1. Táto línia sa ďalej použije na identifikáciu génov 

regulovaných transkripčnými faktormi Tcf-4 a Lef-1.   

 

Jednotlivé ciele tejto diplomovej práce sú nasledujúce: 

 

1) Pomocou metódy kvantitatívnej RT PCR stanoviť expresiu génov Wnt v priebehu 

ontogenézy pečene u myši. 

2) Pomocou metódy western blot stanoviť mieru produkcie proteínu β-kateninu po 

parciálnej hepatektómii. 

3) Pomocou metódy kvantitatívnej RT PCR sledovať zmeny v expresii génov Wnt 

a ďalších komponentov Wnt signálnej dráhy po parciálnej hepatektómii. 

4) Analýza expresie a lokalizácia génov špecifických pre tkanivo pečene (GS, Pepck, 

Gls) a génov Wnt v tkanive pečene pomocou metódy in situ hybridizácie mRNA. 

5) Príprava stabilných línií buniek s regulovanou expresiou dn-Tcf-4 a dn-Lef-1, ktorá sa 

ďalej použije pri identifikácii génov regulovaných týmito transkripčnými faktormi. 
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2 PREHĽAD LITERATÚRY 

2.1 Wnt ligandy a ich receptory 

Názov Wnt vznikol spojením častí z pomenovania dvoch ortológnych génov: drozofilí 

gén wingless, ktorý zodpovedá za určenie polarity v ranom štádiu vývoja drozofily (Sharma 

and Chopra 1976) a gén int-1 (Nusse 1982), známy ako cicavčí homológ proteínu Wingless a 

myší protoonkogén. Strata jednej alely génu wingless (v preklade bezkrídly), spôsobuje u 

drozofily poruchy vo vývine krídel. Gén int-1 bol identifikovaný při štúdiu vzniku nádoru 

v epiteli mliečnej žľazy u myši. Bolo preukázané, že u nádorov vyvolaných retrovírusom 

MMTV (Mouse Mammary Tumor Virus) je regulačnými oblasťami integrovaného vírusu 

nefyziologicky aktivovaná transkripcia priľahlého lokusu, ktorý kóduje nový sekretovaný 

proteín (nazvaný Int-1) (Nusse 1990). 

 Sekvencia génov rodiny Wnt kóduje 350-380 aminokyselín, pričom v organizme 

človeka pozostáva z 19 známych zástupcov. Proteíny Wnt sú vzájomne sekvenčne podobné, 

pričom zdieľajú asi 35% aminokyselinovej sekvencie (Miller 2002). V rastlinnej ríši a u 

jednobunkovcov sa Wnt gény nevyskytujú (Miller 2002). Wnt proteíny sú veľkou skupinou 

sekretovaných hydrofóbnych, na cysteín bohatých glykoproteínov, ktoré aktivujú Wnt 

signálnu dráhu prostredníctvom väzby na receptor (Clevers 2006). Expresia génov Wnt je 

striktne kontrolovaná a prechádza významnými zmenami v priebehu embryonálneho vývoja. 

Podobne tak sa expresný profil Wnt génov mení od tkaniva k tkanivu (Wodarz and Nusse 

1998).  

Väzba ligandu Wnt na príslušný transmembránový receptor zahajuje v cieľovej bunke  

množstvo molekulárnych zmien, ktoré končia aktiváciou transkripcie špecifických génov. 

Wnt proteíny kanonickej signalizácie sa viažu na transmembránový receptorový komplex, 

ktorý pozostáva z receptora Frizzled (Fz) a LRP5/6 koreceptora (Low Density Lipoprotein 

Receptor Related Protein) (Wehrli 2000, Tamai 2000). V súčasnej dobe je v ľudskom 

organizme známych 10 Frizzled receptorov. Tieto proteíny patria do rodiny receptorov 

spojených s G-proteínmi (G-Protein Coupled Receptors; GPCR) (Morris and Malbon 1999). 

Funkčná interakcia G-proteínov s týmito receptormi bola preukázaná, a to ako pre 

nekanonickú signalizáciu (Ahumada et al. 2002), tak pre kanonickú signálnu dráhu Wnt (Liu 

et al. 2001). Charakteristickým štruktúrnym motívom týchto proteínov je vysoko 

konzervovaná N koncová doména s vysokým obsahom cysteínových zyškov (CRD). Táto 
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doména je miestom väzby Frizzled receptora a Wnt ligandu (Bhanot et al. 1996, Cadigan et 

al. 1998). Frizzled receptory ďalej pozostávajú z transmembránovej domény, ktorá sedem krát 

prestupuje cytoplazmatickou membránou. Pre prenos signálu je najdôležitejšia C-terminálna 

cytoplazmatická doména, ktorá sprostredkúva vedenie signálu na ďalšie z komponentov Wnt 

signálnej dráhy (Hsieh 2004, Umbhauer 2000). Väzba ligandov Wnt na receptory Frizzled  

predstavuje prvú možnosť regulácie tejto signálnej dráhy. Táto regulácia spočíva vo 

variabilite afinity medzi Frizzled receptormi a rôznymi Wnt ligandami (Bhanot 1996, 

Rulifson 2000). Regulácia Wnt signálnej dráhy sa uskutočňuje aj väzbou rôznych inhibítorov 

na proteíny Wnt. Medzi tieto inhibítory zaraďujeme: Wnt inhičný faktor-1 (WIF–1), sFRP 

(secreted Frizzled Related Protein), Cerberus (nachádza sa a bol študovaný v pazúrnačke 

vodnej Xenopus laevis). Tieto inhibičné faktory vyväzujú ligandy Wnt v extracelulárnom 

priestore. Ďalšími inhibítormi sú Dickopf (Dkk), ktorý sa viaže na LRP koreceptory (Mao 

2001) a na proteín Kremen, za vytvorenia terciárneho komplexu (Mao 2002). Tento spôsob 

inhibície  znižuje dostupnosť LRP pre signalizáciu Wnt.  

2.2 Kanonická Wnt signálna 

dráha a jej význam v 

biologických systémoch 

Kľúčovým mediátorom 

kanonickej signalizácie je β-katenin. 

V neprítomnosti ligandu Wnt je 

vnútrobunková hladina β-kateninu, 

udržiavaná postranslačne, na veľmi 

nízkej úrovni. (Obrázok 1).Táto nízka 

hladina β-kateninu v bunke závisí od 

aktivity degradačného komplexu, 

ktorý je tvorený z proteínov APC 

(Adenomatous Polyposis Coli), 

kinázy GSK3β a Axinu. β-katenin je 

týmto komplexom fosforylovaný na 

N-koncových serínoch a treonínoch, a 

takto označený je následne 

Kanonická Wnt signálna dráha 

Wnt cieľový gén  Wnt cieľový gén  

Obrázok 1: Kanonická Wnt signálna dráha.Vľavo: za 
neprítomnosti Wnt ligandu dochádza ku konštitutívnej 
degradácii β-kateninu, kľúčového modulátora signálnej 
dráhy Wnt, degradačným komplexom zloženým z proteínov 
Axin, APC a kinázy GSK3β. β-katenin je týmto komplexom 
fosforylovaný a následne degradovaný v proteazóme. 
Vpravo: väzba ligandu Wnt na membránový receptorový 
komplex Fz/LRP spôsobí aktiváciu vnútrobunkového 
proteínu Dsh a inaktiváciu degradačného komplexu 
vyviazaním molekuly Axinu na intracelulárnu časť receptoru 
LRP. Dochádza k akumulácii β-kateninu, ktorý vstupuje do 
jadra a spolu s proteínmi Lef/Tcf zahajuje transkripciu 
cieľových génov. Prevzaté od: Clevers 2006 
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degradovaný v proteazóme. Naviazanie ligandu Wnt na membránový receptorový komplex 

Frizzled/LRP spôsobuje fosforyláciu molekuly Dishevelled (Dsh). Prenos fosfátovej skupiny 

na signálnu molekulu Dsh zabezpečuje enzým kaseinkináza (CK) I a II. Tento proteín sa 

zároveň viaže na cytoplamatickú časť receptora Frizzled. Fosforylovaný Dsh viaže Axin z 

degradačného komplexu, čím dochádza k disociácii celej degradačnej zostavy. Súčasne, 

koreceptor LRP viaže na svoju intracelulárnu doménu molekuly Axinu. Uvedeným 

mechanizmom  dochádza k inaktivácii degradačného komplexu, pričom následne dochádza 

k akumulácii β-kateninu a jeho translokácii do jadra. V jadre sa viaže na proteíny rodiny Lef 

(lymfoid enhancing factor) a Tcf (T-cell factor) a aktivuje tak transkripciu cieľových génov 

(napríklad c-Myc, cyclin D1, PPARδ) (He 1998, He 1999, Tetsu 1999). Lef/Tcf transkripčné 

faktory aktivujú cieľové gény pomocou špecifickej DNA väzobnej domény. Je známe, že 

v neprítomnosti ligandu Wnt sú proteíny Lef/Tcf v úlohe transkripčných represorov. Za 

takýchto okolností tvoria komplex s proteínom Groucho, alebo blokujú transkripciu cieľových 

génov v podobe dominante negatívnych foriem.  

2.3 Stručná charakteristika najdôležitejších komponentov Wnt signálnej 

dráhy 

2.3.1 Dishevelled 

Molekuly proteínu Dishevelled zabezpečujú prenos signálu z receptorového komplexu 

do intracelulárneho priestoru. Odovzdanie signálu je sprevádzané fosforyláciou proteínu 

Dishevelled, čo spôsobuje vyviazanie Axinu z degradačného komplexu. Dsh se podieľa na 

kanonickej (Couso et al. 1994), ako aj nekanonickej (Krasnow et al. 1995) signalizácii.  

Posledné výskumy naznačujú, že Dishevelled plní funkciu dynamického adaptorového 

proteínu, ktorý je schopný viazať mnoho proteínov (kináz, fosfatáz a iných adaptorových 

molekúl), a tak určovať smer signalizácie Wnt (Malbon and Wang 2006).  

2.3.2 ββββ-katenin 

β-katenin je najvýznamnejšou molekulou kanonickej Wnt signálnej dráhy. β-katenin 

bol pôvodne známy ako súčasť proteínových komplexov adherentných bunkových spojov. β-

katenin obsahuje na N konci krátku fosforylačnú oblasť regulujúcu stabilitu proteínu; za ňou 

nasleduje trinásť tzv. Armadillo repeats (interakčná doména pre E-kadherin sa nachádza práve 
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v týchto repetíciách); C koniec molekuly má vlastnosti silnej transaktivačnej domény (Huber 

et al. 1997). V neprítomnosti aktivačného signálu je väčšina β-kateninu konštitutívne 

degradovaná. Membránovo lokalizovaná forma tohto proteínu je relatívne stabilná a 

v nestimulovanej bunke tak β-katenin plní najmä štruktúrnu funkciu spojky medzi α-

kateninom (tento protein viaže aktínový cytoskelet) a E-kadherinom (Kemler 1993). Pre 

degradačný proces je nevyhnutná fosforylácia molekúl β-kateninu, a to multiproteínovým 

komplexom obsahujúcim serin/threoninové kinázy CKIα (Casein Kinase Iα) (Amit et al. 

2002, Yanagawa et al. 2002) a GSK3β (Glycogen Synthese Kinase 3β) (Yost et al. 1996) a 

ďalej adaptorové proteíny Axin a APC (Hart et al. 1998, Kishida et al. 1998). Aktivita tohto 

komplexu katalyzuje fosforyláciu β-kateninu na N koncových serínových a threonínových 

zvyškoch (Amit et al. 2002, Yanagawa et al. 2002). Fosforylovaný β-katenin následne 

interaguje s β-TrCP (Transducin repeat Containing Protein), ktorý riadi jeho ubiquitiniláciu a 

následnú degradáciu v proteazóme (Aberle et al. 1997, Latres et al. 1999).  

2.3.3 Axin 

Adaptorový proteín Axin je pre funkčnosť degradačného komplexu nepostrádateľný. 

Pomocou domény RGS (Regulators of G-protein Signaling) interaguje s APC proteínom a 

prostredníctvom tzv. DIX domény s proteínom Dishevelled (Ikeda et al. 1998, Xing et al. 

2003). Axin je fosforylovaný kinázou GSK3β, čo je nevyhnutné pre interkaciu Axinu s β-

kateninom (Willert et al. 1999, Yamamoto et al. 1999). U cicavcov sú známe dva gény pre 

axinové proteíny, a to axin1 a axin2 - nazavaný tiež ako axil nebo konduktin. Zatiaľ čo 

expresia génu  axin1 je konštitutívna, transkripcia axin2 génu je aktivovaná kanonickou Wnt 

signálnou dráhou (Jho et al. 2002, Leung et al. 2002, Lustig et al. 2002). Je to názorný príklad 

tzv. negatívnej spätnej väzby, ktorá je charakteristická pre mnohé signálne dráhy. V situáciách 

in vivo sú pri tom obidva proteíny funkčne ekvivalenté (Chia and Constantini 2005).  

2.3.4 APC 

Proteín APC je kódovaný nádorovým  supresorovým génom, ktorého mutácie sa 

vyskytujú u pacientov s takzvanou rodinnou polypózou hrubého čreva (FAP; Familiar 

Adenomatous Polyposis) (Nakamura et al. 1991). Gén apc je taktiež mutovaný vo väčšine tzv. 

sporadických nádorov hrubého čreva u človeka (Kinzler and Vogelstein 1996). Nadrozmerný 

proteín APC, ktorého ľudský homológ tvorí 2843 aminokyselín, pozostáva z niekoľkých 
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štruktúrne-funkčných domén. Tieto domény sú potrebné pri oligomerizácii alebo väzbe k β-

kateninu a mnohým ďalším proteínom. APC rovnako obsahuje vlastné repetície Armadillo 

(Nathke 2004). Tento dynamický adatorový proteín sprostredkúva interakcie s inými 

regulátormi signálnej dráhy Wnt, a tak určuje ich vnútrobunkovú lokalizáciu a funkciu 

(Krieghoff et al. 2006, Lee et al. 2003).  

2.3.5 Proteíny rodiny Lef/Tcf 

Proteíny rodiny Lef/Tcf svojou väzobnou špecifitou určujú cieľové gény, ktoré budú 

aktivované signálnou kaskádou ligandov Wnt. Rodina Lef/Tcf je u cicavcov zastúpena štyrmi 

proteínmi: TCF-1, LEF-1, TCF-3 a TCF-4. Všetky majú veľmi podobnú štruktúru: na N konci 

obsahujú β-katenin viažucu doménu; v strednej časti je TLE/Groucho interakčná oblasť a  

v druhej polovici molekuly je lokalizovaná doména viažuca DNA, tzv. HMG-box (High 

Mobility Group). Aminokyselinová sekvencia HMG-boxu je takmer identická u všetkých 

členov rodiny Lef/Tcf vyklonovaných z rôznych organizmov, neprekvapí preto, že všetky 

faktory Lef/Tcf viažu zhodný motív DNA - A/T A/T CAAA (Clevers and van de Wetering 

1997).   

2.3.6 Lef-1 

LEF-1 je transkripčný faktor dôležitý najmä pre diferenciáciu B-lymfocytov ( Reya et 

al. 2000). Pre-mRNA Lef-1 je alternatívne zostrihávaná do 4 izoforiem (Hovanes et al. 2000, 

Kobielak et al. 2001, Waterman et al. 1991). Jedna z týchto izoforiem, ktorá je schopná viazať 

β-katenin a aktivovať transkripciu, je exprimovaná v bunkách nádoru hrubého čreva (Hovans 

et al. 2001). V zdravom tkanive hrubého čreva však Lef-1 nie je exprimovaný, čo poukazuje 

na súvislosť nefyziologickej aktivácie signálnej dráhy Wnt so vznikom niektorých nádorov. 

Súbežná genetická inaktivácia Lef-1 a Tcf-1 v myši spôsobuje mnoho letálnych 

vývojových porúch, ktoré sa u mutantov jedného génu nevyskytujú. To poukazuje na vysokú 

mieru redundancie medzi Lef-1 a Tcf-1 (Galceran et al. 1999). U  Lef-1-/-Tcf-1-/- myší sa  

napríklad  nevyvíjajú  končatiny alebo u nich dochádza k zdvojeniu nervovej trubice 

(Galceran et al. 1999). Je zajímavé, že tieto fenotypy sa nápadne podobajú myšiam, u ktorých 

bol inaktivovaný gén Wnt3A (Galceran et al. 1999).   
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2.3.7 Tcf-4 

Tcf-4, podľa oficiálnej nomenklatúry TCF7L2, je transkripčný faktor nevyhnutný pre 

obnovovanie črevných epiteliálnych buniek (Korinek et al. 1998a, Korinek et al. 1997). 

Analýza myších mutantov, u ktorých bol Tcf-4 geneticky inaktivovaný odhalila, že u týchto 

jedincov sa nevyskytujú kmeňové bunky epitelu tenkého čreva a umierajú krátko po narodení 

(Korinek et al. 1998a). Tcf-4 je rovnako výrazne exprimovaný v epiteli mliečnej žľazy a 

v nádoroch odvodených z oboch tkanív (Barker et al. 1999). Pozoruhodné je, že proteín TCF-

4 nie je detekovateľný v počiatočných štádiách ontogenézy - u myši jeho expresia začína až 

od embryonálneho štádia E10.5 (desať a pol dňa po oplodnení) (Korinek et al. 1998b).  

2.4 Úloha Wnt signálnej dráhy v pečeňových bunkách 

Pečeň je hlavný detoxikačný orgán zabezpečujúci odstraňovanie splodín metabolizmu 

a xenobiotík prostredníctvom metabolických premien a vylučovania žlče. Homeostáza 

metabolizmu zabezpečovaná pečeňou je daná širokým spektrom jej funkcií. Metabolizmus, 

syntéza, uskladňovanie a redistribúcia dôležitých živín a vitamínov sú len časťou z jej 

ďalších, pre život nevyhnutných procesov, ktoré prebiehajú v živočíšnych organizmoch. 

Veľkú účasť pri vykonávaní funkcií pečeňového tkaniva majú hepatocyty. Populácia týchto 

buniek je lokalizovaná v parenchymálnej časti tkaniva a tvorí približne 80% z celkového 

počtu buniek pečene. Zvyšných 20% buniek sa nachádza v neparenchymálnej časti pečene. 

Do tejto skupiny buniek zaraďujeme: 

i) Kupfferove bunky – nachádzajú sa v intrahepatickom sinusoidálnom priestore, kde 

zohrávajú dôležitú úlohu pri fagocytóze cudzorodých častíc a infekčných 

organizmov a rovnako aj v produkcii cytokínov. 

ii) Stelátne bunky - sú veľmi dôležitou zásobárňou vitamínu A a produkujú 

extracelulárnu matrix. Vylučovanie tejto medzibunkovej hmoty vedie k tvorbe 

fibrotického pečeňového tkaniva (Taub 2004). 

iii) Endoteliálne bunky poskytujú absorpčnú plochu pre vstrebanie živín. 

iv) Lymfocyty lokalizované v tkanive pečene eliminujú vzniknutú infekciu.  

 

Všetky spomenuté bunkové typy sú aktivované pri odpovedi na chemické poškodenie ako 

aj počas regeneračných procesov. Základnou morfologickou jednotkou pečene je lalôčik 

centrálnej  vény (Obrázok 2). Tento útvar má podobu šesťbokého hranolu a je veľký asi 2 
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Obrázok 2: Schéma štruktúry pečene: 
portálny laločik (vyznačený zelenou farbou) 
a primárny acinus (červenou) s jednotlivými 
zónami(prevzaté od:wikipedia.com) 
 

mm. Pozostáva z hviezdicovitých trámcov pečeňových buniek usporiadaných okolo centrálnej 

vény, ktorá prechádza stredom lalôčika. V priestoroch medzi trámcami prebiehajú pečeňové 

sinusoidy a uprostred trámcov sa nachádzajú 

žlčové kapiláry. V mieste styku troch alebo 

štyroch susediacich lalôčikov je portobiliárny 

priestor vyplnený riedkym kolagénnym väzivom. 

V tomto mieste sa nachádza interlobulárna artéria, 

interlobulárna véna a interlobulárny žlčovod. 

Spolu vytvárajú portálnu triádu. Funkčnou 

jednotkou pečene je portálny lalôčik, ktorý má tvar 

trojuholníka a ktorého vrcholy tvoria centrálne 

vény susediacich lalôčikov. Stred portálneho 

lalôčika je najlepšie zásobený živinami. Ďalším definovaným termínom je primárny pečeňový 

acinus. Je to najmenšia funkčná jednotka pečeňového parenchýmu. Jedná sa o jednu šestinu 

lalôčika centrálnej vény a ďalšiu šestinu zo susedného lalôčika centrálnej vény. Tieto dve 

časti majú spoločné krvné zásobenie (vénu a artériu) z jednej (cirkumlobulárnej) vetvy 

vedúcej z portorbitálneho priestoru. Podľa vzdialenosti od vény sa v acine rozlišujú tri 

distribučné zóny: 

1. zóna – periportálna - je najbližšie k prívodným cievam a preto je najlepšie zásobená 

kyslíkom a živinami. Je to oblasť s prevahou oxidačných dejov, prebieha tu β-oxidácia 

mastných kyselín, transaminácia a katabolizmus aminokyselín. Podobne v tomto mieste sa 

uskutočňuje tvorba močoviny, glukoneogenéza a uvoľňovanie glukózy do krvi, tvorba žlče a 

syntéza cholesterolu. 

2. zóna – intermediárna - je prechodnou zónou, jej rozsah závisí na miestnom i celkovom 

zásobení krvou 

3. zóna – perivenózna - je najvzdialenejšou, leží na periférii acinu a je miestom s prevahou 

biotransformačných a redukčných dejov. Perivenózne hepatocyty sú zodpovedné za 

spracovanie glukózy, syntézu glykogénu, glykolýzu, lipogenézu a ketogenézu.  
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2.5 Vplyv Wnt signálnej dráhy na reguláciu fyziologických dejov 

v pečeňovom tkanive 

Prostredníctvom Wnt signálnej dráhy je ovplyvňovaných mnoho fyziologických 

procesov prebiehajúcich v bunkách pečene. Táto signálna kaskáda tu reguluje vývoj, rast, 

regeneráciu, zonáciu, metabolizmus a rovnako aj oxidatívny stres. Aberantná aktivácia tejto 

dráhy môže mať za následok vznik tumorov. Zúčastňuje sa dôležitých regulácií 

fyziologických a patofyziologických procesov v priebehu diferenciácie, proliferácie a 

organogenézy. Pochopenie úlohy Wnt signálnej dráhy pri týchto dejoch je dôležité z hľadiska 

poznania procesov odohrávajúcich sa na molekulárnej úrovni. Táto signálna kaskáda má 

kľúčové zastúpenie a je nevyhnutná pre správne fungovanie pečene. 

Wnt signálna dráha pozostáva z mnohých regulátorov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. 

Za prenos signálu do buniek zodpovedajú Wnt a tzv. Frizzled gény. Doposiaľ nie je známe 

koľko z nich sa zúčastňuje na riadení molekulárnych procesov v hepatocytoch. V laboratóriu 

prof. Mongu bolo identifikovaných 11 Wnt a 9 Frizzelled génov exprimovaných v pečeni 

dospelej myši (Zeng 2007). Takisto bola zaznamenaná rozličná úroveň expresie týchto génov 

v rôznych typoch pečeňových buniek. Najväčšie rozdiely v expresii týchto génov boli 

sledované pri porovnaní aktívneho a pasívneho stavu týchto bunkových typov. Táto diverzita 

aktivity Wnt dráhy a variabilita zastúpenia Wnt a Frizzeled proteínov v rôznych bunkách 

pečeňového tkaniva je kľúčovou informáciou pri pochopení možných patologických procesov 

na molekulárnej úrovni. Tieto poznatky sú podobne dôležité z hľadiska rozšírenia vedomostí 

o fyziologických dejoch prebiehajúcich za normálnych podmienok u zdravého jedinca. β-

katenin v hepatocytoch okrem úlohy kľúčového mediátora vo Wnt signálnej dráhe pôsobí aj 

ako regulátor rôznych dejov prebiehajúcich v bunkách. Napríklad na membráne hepatocytov  

interaguje β-katenin s E-kadherinom. E-kadherin je transmembránový proteín dôležitý pre 

bunkovú adhéziu. Jeho správne fungovanie závisí na dostatočnom množste vápnikových 

iónov. Pomocou interakcie β-kateninu s E-kadherinom vzniká prepojenie medzi 

cytoplazmatickou doménou E-kadherinu a aktínovými filamentami. Toto prepojenie je veľmi 

dôležité pre medzibunkovú komunikáciu a vzájomnú adhéziu buniek. Táto väzba môže byť 

inhibovaná fosforyláciou β-kateninu na tyrozíne 654 (Roura 1999). Následná disociácia 

komplexu β-katenin/E-kadherin spôsobuje disrupciu adherentných medzibunkových spojov. 

Výsledkom je zvýšená schopnosť motility buniek. 
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Obrázok 3: Interakcie β-kateninu v okolí membrány hepatocytu. Vľavo: β- 
katenin sa viaže na intracytoplazmatickú doménu beta podjednotky c-Met. 
Stimuláciou HGF dochádza k fosforylácii β-kateninu na tyrozínových zvyškoch 
654 a 670, čo má za následok aktiváciu a translokáciu β-kateninu do jadra. 
Vpravo:  β-katenin sprostredkúva spojenie medzi intracytoplazmatickou 
doménou E-kadherínu a alfa kateninom. Fosforylácia na tyrozíne 654 negatívne 
zasahuje do regulácie tohto adhezívneho spojenia, čo sa prejavuje vo zvýšenej 
schopnosti motility buniek. Asociácia β-kateninu s E-kadherínom a c-Met je 
taktiež známkou diferenciácie hepatocytov. Prevzaté od: Monga and Thompson 
2007 

 Ďalšou dôležitou interakciou aj väzba, ktorá sa vytvára medzi β-kateninom a HGF 

(hepatic growth factor) receptorom c-Met (Obrázok 3). Štúdie na primárnych hepatocytoch 

ukazujú, že stimuláciou receptora HGF dochádza k disociácii komplexu receptora a β-

kateninu, po ktorej nasleduje translokácia β-kateninu do jadra. Celý tento proces sa 

uskutočňuje po 

fosforylácii β 

podjednotky c-Met 

receptora, konkrétne 

intracytoplazmatickej, 

tyrozín kinázovej 

domény (Monga 

2002). Najnovšie 

štúdie však poukazujú 

aj na možnú 

fosforyláciu β-

kateninu na tyrozínoch 

654 a 670 po 

stimulácii c-Met 

receptora, ktorá 

indukuje proliferáciu hepatocytov (Zeng 2006). Súvislosť medzi väzbou c-Met/β- katenin 

a proliferáciou buniek bola taktiež potvrdená štúdiou in vivo (Apte 2006). HGF génová 

terapia spôsobujúca vyradenie komplexu c-Met/β-katenin z činnosti a následný presun β-

kateninu do jadra stimuluje rast pečeňového tkaniva (Brembeck 2004). Po introdukcii génu 

HGF do buniek bol po 5 týždňoch sledovaný zvýšený výskyt komplexov β-katenin/E-

kadherin v okolí membrány. To naznačuje možnosť akumulácie prebytočného β-kateninu 

počas silného a dlhotrvajúceho stimulu. Vysvetlením tohto javu by mohla byť snaha o 

zabránenie excesívnej aktivácie Wnt signálnej dráhy. E-kadherin tak môže fungovať aj ako 

potencionálny tumor supresor. Aký je však presný mechanizmus a priebeh spustenia tejto 

akumulácie nie je známe. Tieto mechanizmy sú doteraz nejasné, podobne ako aj 

spôsob, akým je prebytočný β-katenin odbúraný po saturácii E-kadherinu. Ďalšou 

z neznámych je, či sa β-katenin, E-kadherin a c-Met spájajú do spoločného komplexu alebo 

sú na sebe funkčne nezávislé. V prípade, že dochádza k vzájomnej interakcii, je otázne, či sú 

tieto interakcie špecifické pre povrchové časti tkaniva alebo len pre určité typy buniek 
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v pečeni. Podobne zaujímavá je aj problematika vplyvu týchto interakcií vo vývine 

a diferenciácii tkaniva.  

2.6 Wnt signálna dráha a postnatálny rast pečene 

Prvý mesiac po narodení jedinca je charakterizovaný ako “rastový šprint“ hepatocytov. 

Práve v tomto období dochádza k najintenzívnejšej proliferácii buniek a ukončuje sa vývoj 

tkaniva. Transgénna myš stabilne overexprimujúca mutovaný alebo prirodzený β-katenin 

vykazuje 15% nárast hmotnosti pečene v dôsledku aktivácie delenia hepatocytov (Cadoret 

2001, Tan 2005). Zaujímavosťou je, že ani jeden z cieľových génov Wnt signálnej dráhy nie 

je upregulovaný. Menšia frekvencia proliferácie hepatocytov ako aj znížená hladina cyklínu D 

sú charakteristickými znakmi v β-katenin deficientnom tkanive. 

2.7 Všeobecný model regeneračných procesov v pečeni 

Tkanivo pečene sa vyznačuje výnimočnou schopnosťou regenerácie v dôsledku straty 

alebo poškodenia tkaniva toxickými látkami. V súčasnej dobe je pozorovaný výrazný pokrok 

pri odhaľovaní procesov prebiehajúcich na bunkovej a molekulárnej úrovni 

počas regeneračných procesov a embryonálneho vývinu.  Tieto rozsiahle štúdie boli 

sledované najmä na  knockoutoch myších modelov a rovnako tak aj na mutantoch 

modelových organizmov dánia pruhovaného (Zebrafish) a kaprozúbky japonskej 

(Medakafish). V týchto mutovaných formách boli pozorované defekty vo vývine zdravého 

pečeňového tkaniva. Parciálna transplantácia ľudskej pečene a autológna bunková terapia 

predstavujú v súčasnosti najvýznamnejšie pokroky v tejto oblasti výskumu. 

Štúdium mechanizmu regenerácie tkanív bolo predmetom záujmu už v antickom 

Grécku a pretrvalo až dodnes. V staroveku pravdepodobne súviselo s bodnými poraneniami 

u vojakov. Pri poranení pečene lekár ranu zašil a v priebehu uzdravovania palpačne sledoval 

regeneráciu a rast tkaniva. Samozrejme pravdepodobnosť, že pacient zranenie prežil, bola 

v tom čase veľmi nízka (http://www.fjkluth.com/gmed.html).  V súčasnej dobe sa používa 

omnoho sofistikovanejší model parciálnej hepatektómie, počas ktorej je odstránených 70% 

tkaniva pečene (Higgins and Anderson 1931). Po parciálnej hepatektómii trvá 

znovuobnovenie tkaniva do pôvodnej veľkosti 7-10 dní u potkana a 3-6 mesiacov u človeka 

(Taub 2004, Campbell 2006). Pečeň má schopnosť regenerovať taktiež pri poškodení buniek 
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toxickými látkami a napadnutím vírusovými ochoreniami. Avšak znovuobnovenie 

chýbajúceho tkaniva nie je regeneračným procesom porovnateľným s procesmi utvárania 

chýbajúcich častí končatín u obojživelníkov. Znovuobnovovanie tkaniva zo zdravého 

zvyšného podielu buniek možno nazvať kompenzačnou hyperpláziou s dosiahnutím 

pôvodných rozmerov za určitú časovú jednotku po zákroku. Po hepatektómii vstupujú 

diferencované bunky do bunkového cyklu a po jednom až dvoch deleniach dosiahne orgán 

pôvodnú veľkosť (Fausto 2004, Taub 2004). Za normálnych fyziologických podmienok sú 

hepatocyty nedeliace sa bunky v ireverzibilnej G0 fáze a nepostupujú bunkovým cyklom. 

Zaujímavosťou je, že v čase vstupu týchto buniek do procesu delenia, si zachovávajú fenotyp 

terminálne diferencovaných buniek. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá z hľadiska zachovania 

funkcií orgánu a správneho riadenia metabolických procesov aj počas regenerácie.  

Dospelá pečeň je tvorená z 80% parenchymálnymi hepatocytmi. Väčšina z týchto 

buniek po hepatektómii u potkana vstupuje do bunkového cyklu a dosahuje S fázu do 12 

hodín. Vrchol S fázy je pozorovaný približne do 24 hodín. Spustenie a priebeh procesu 

regenerácie sú striktne kontrolované štart-stop signálmi. Tieto signály zabezpečujú cytokíny 

a rastové faktory kontrolujúce proliferáciu hepatocytov (Mohammed and Khokha 2005). 

Ostatné typy buniek v pečeni ako sú Kupfferove bunky, epiteliálne biliárne bunky 

a endoteliálne bunky začínajú proliferáciu neskôr. V aktivovaných hepatocytoch sa spúšťa 

transkripcia pre viac ako 100 génov a súčasne dochádza k akumulácii triacylglycerolov 

a cholesterolu do lipidových partikúl. Tieto slúžia ako výdatný prísun energie nevyhnutný pri 

budovaní nového tkaniva a obnovovaní funkcií. Rôzne typy buniek sa delia v rôznom čase 

a rôznou rýchlosťou, takže nie je možné zachovať a udržať organizáciu tkaniva ako celku. 

Preto je proliferačná fáza nasledovaná ešte doposiaľ nepreskúmanou fázou remodelingu, 

počas ktorej pečeň utvára organizovaný celok. Príspevok progenitorových kmeňových buniek 

pri obnovovaní tkaniva je v súčasnosti intenzívne študovaný. Zdá sa, že práve tieto bunky sú 

kľúčové pri poškodení toxickými substanciami a vírusmi. Progenitorové kmeňové bunky v 

pečeni neboli doteraz charakterizované a ich vlastnosti a lokalizácia nie sú známe. Jedna 

z hypotéz sa opiera o existenciu oválnych buniek, ktoré môžu fungovať ako kmeňové bunky 

po odstránení časti tkaniva (Newsome 2004). Sú umiestnené v oblasti Heringových kanálikov 

a zdá sa, že prispievajú k diferenciácii na zrelé hepatocyty a bunky žlčových kanálikov 

(Evarts 1987, 1989, Sell 2001, Oh 2002, Yin 2002). V nedávnej dobe sa podarilo izolovať 

bunkovú populáciu odlišnú od oválnych buniek, ktoré majú schopnosť diferencovať v zrelé 

hepatocyty. Taktiež pri injikácii takýchto buniek do poškodenej pečene je možné pozorovať 

ich účasť na regenerácii (Herrera 2006). Celkovo sa predpokladá existencia niekoľkých 
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rôznych typov populácií kmeňových buniek v pečeni, ktoré sa zúčastňujú regeneračných 

procesov. Takisto zrelé hepatocyty majú schopnosť transdiferencovať na epiteliálne bunky 

žlčových kanálikov, ktoré sú poškodené pri toxických vplyvoch (Michalopoulos 2005). 

2.8 Úloha Wnt signálnej dráhy v regeneračných procesoch pečene  

V súčasnej dobe sa pri štúdiu regeneračných procesov pečene používa model parciálnej 

hepatektómie. Je to chirurgický zákrok, počas ktorého môže byť odstránených až 70% 

pečeňového tkaniva. Tkanivo pečene sa vyznačuje výnimočnou schopnosťu regenerácie, ktorá 

je okrem iných mechanizmov regulovaná aj Wnt signálnou dráhou.   

Bolo pozorované, že v priebehu piatich minút po hepatektómii sa hladina β-kateninu 

dočasne zvýši nad fyziologickú úroveň, ale po pätnástich minútach je zaznamenané výrazné 

zníženie jeho hladiny paradoxne pod bazálnu úroveň (Monga 2001). Okamžité zvýšenie 

expresie β-kateninu po niekoľkých minútach po zákroku je riadené pravdepodobne 

epigenetickými a posttranslačnými reguláciami, ktoré sú v týchto skorých štádiách ešte 

transkripčne nezávislé. Celkovo zvýšená expresia β-kateninu v jadre pretrváva až do 48 hodín 

po resekcii. Aké procesy spúšťa toto tranzientné zvýšenie expresie β-kateninu a do akej miery 

je ovplyvnená aktivácia transkripcie cieľových génov nie je v súčasnosti známe.   

V ranom štádiu po hepatektómii je kľúčová prítomnosť HGF (hepatic growth factor), 

ktorého zvýšená  expresia iniciuje aktiváciu komplexu β-katenin/cMet (Pediaditakis 2001). 

To môže indikovať vplyv β-kateninu na spustenie ďalších signálnych kaskád dôležitých pre 

správny priebeh regenerácie. β-katenin v tomto prípade riadi transkripciu cieľových génov pre 

cyklín C1, c-Myc, receptor pre urokinázu - plasminogén aktivátor, matrix metaloproteinázy, 

receptor pre epidermálny rastový faktor a iné (Michalopoulos 1997). Kondicionálna génová 

inaktivácia β-kateninu v myši sa prejavuje veľmi pomalým štartom v regenerácii po zákroku, 

s nástupom až po 24 hodinách (Tan 2006). Táto štúdia preukázala prítomnosť faktorov ako 

IL-6, receptor pre doštičkový rastový faktor α (PDGF-Rα), dekorín a iné, ktoré môžu slúžiť 

ako kompenzátory nedostatočného množstva β-kateninu. Tieto zistenia však musia byť  

potvrdené ďalšími experimentami. Morpholino knockdown β-kateninu v regenerujúcej pečeni 

potkana, ako aj kondicionálny knockout β-kateninu u myši spôsobujú výraznú inhibíciu 

proliferácie a regenerácie (Sodhi 2005, Tan 2006). Úloha β-kateninu je známa pri procesoch 

týkajúcich sa bunkovej adhézie, takže je nutné zistiť, či sú tieto efekty dôsledkom zníženej 

aktivity Wnt signálnej dráhy. 
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2.9 Embryonálny vývin pečeňového tkaniva 

Embryonálny vývin pečene sa uskutočňuje na viacerých stupňoch a je riadený 

hormonálne a pomocou vnútrobunkovej a medzibunkovej komunikácie. U myší je začiatok 

ontogenézy pečene stanovený na začiatku deviateho dňa života embrya. V tomto štádiu sa 

z entodermu ventrálnej steny črevnej trubice embrya formuje pečeňové primordium (Obrázok 

4). Vytvorené tkanivo ďalej vrastá do ventrálneho mezentéria a následne dochádza 

 

k spojeniu s cievami vedúcimi do žĺtkového váčku, ktoré sa stanú sinusoidami. V štádiu 10. 

až 12. dňa života embrya začína v pečeni prebiehať hematopoéza, ktorá bola doteraz 

sústredená v oblasti žĺtkového vaku a v aorta-gonadomezonefrálnej oblasti. Táto výmena 

lokalizácie priebehu hematopoézy medzi tkanivami predstavuje veľmi významnú etapu 

ontogenetického vývoja embrya. V neskorých štádiách hepatogenézy (14,5 dňa) sa 

z bipolárnych hepatoblastov formujú hepatocyty a epiteliálne bunky žlčovodov (LeDourain 

1975, Houssaint 1980). Krvné bunky fetálnej pečene produkujú onkostatín M, ktorý 

výrazným spôsobom vplýva na začiatok tvorby hepatocytov (Kamyia 1999). Táto vývojová 

etapa je zároveň sprevádzaná funkčnými zmenami charakterizovanými 

zastavením hematopoézy a prechodom na plnenie metabolických funkcií. Tento stav potom 

pretrváva aj v dospelosti. Komplex transkripčných faktorov, cytokínov a rastových faktorov 

zúčastňujúcich sa hepatogenézy je ešte ďaleko neprebádanou oblasťou pri poznávaní 

diferenciácie tohto životne dôležitého orgánu. 

Obrázok 4: Schéma embryonálneho vývinu pečene u  myši: z oplodneného vajíčka sa 
gastruláciou vyvíja embryo, so začiatkom organogenézy na siedmy deň po oplodnení. 
Deväť dní po oplodnení sa začína z ventrálneho endodermu tvoriť základ budúcej 
pečene. V spodnej časti obrázku je znázornený postup zmien vo fukciách pečene 
v jednotlivých štádiách ontogenézy. Prevzaté od: Hata 2007 
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Expresné profily housekeeping génov v pečeni sa v jednotlivých štádiách 

embryonálneho vývoja menia. Napríklad alfafetoproteín je marker detekovateľný v ranom 

štádiu embryonálneho vývinu pečene (v deviatom dni). Najviac zastúpeným proteínom 

v pečeňovom tkanive je albumín produkovaný hepatocytmi a jeho expresia sa začína v 12. dni 

života embrya, pričom maximálna úroveň jeho expresie je dosiahnutá v dospelom tkanive 

(Tilgham and Belayev 1982).  

2.10 Úloha Wnt signálnej dráhy v embryonálnom vývoji pečene 

Pečeňové tkanivo má svoj pôvod v endoderme prednej časti čreva. Iniciačné rastové 

faktory ako sú FGF (fibroblast growth factor) a BMP-4 (bone morfogenetic protein 4) 

regulujú jeho diferenciáciu a pochádzajú z mezodermálneho tkaniva. Expresia týchto génov je 

zároveň regulovaná Wnt signálnou dráhou. (Zaret 2000). Akou mierou sa Wnt signalizácia 

podieľa na regulácii diferenciácie v súčasnosti nie je známe. Najnovšia štúdia dokazuje 

dôležitú úlohu mezodermálneho Wnt2b, ktorý v tomto štádiu vývinu pôsobí ako pozitívny 

regulátor diferenciácie a špecializácie tkaniva (Ober 2006).  β-katenin je považovaný za 

významného regulátora a transkripčného koaktivátora počas rastu a delenia pečeňových 

buniek v priebehu embryonálneho vývoja jedinca. Výrazný vzostup expresie β-kateninu bol 

pozorovaný od 10. do 14. dňa života embrya, pričom sledovanie nukleárnej a 

cytoplazmatickej lokalizácie β-kateninu koreluje s proliferačnou aktivitou v hepatoblastoch 

(Miscenyi 2004). Pečeňové tkanivo odobrané z 10 dňového embrya a kultivované s antisense 

oligom proti génu kódujúcemu β-katenin (CTNNB1) má výrazne zníženú hladinu β-kateninu, 

čo má následne negatívny dopad na proliferáciu a prežívanie buniek (Monga 2003). Naproti 

tomu overexpresia konštitutívne aktívneho β-kateninu vo vyvíjajúcej sa pečeni viedla 

k proliferačnej expanzii prekurzorov hepatocytov s nárastom tkaniva o trojnásobok 

v porovnaní so stavom za bežných fyziologických podmienok (Suksaweang 2004). Tento jav 

je daný aktiváciou cieľových génov Wnt signálnej dráhy dôležitých pre postup buniek 

bunkovým cyklom akým je napr. cyklín D1. Zaujímavosťou je, že po 15. dni života embrya sa 

hladina proteínu β-kateninu dramaticky znižuje a jeho lokalizácia sa sústreďuje do okolia 

membrány (Miscenyi 2004). Po tejto akumulácii β-kateninu v blízkosti cytoplazmatickej 

membrány dochádza k tvorbe komplexov s E-kadherinom a c-Met. Tvorba týchto komplexov 

je dôležitá pri maturácii a polarite hepatocytov. Pre maturáciu je takisto veľmi dôležitý 

cytochróm P450, ktorý je taktiež jedným z cieľových génov regulovaných Wnt signálnou 
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Obrázok 5: Schematický diagram mikroanatomickej jednotky pečene: pečeňový acinus hexagonálneho 
tvaru je tvorený hepatocytmi usporiadanými okolo centrálnej vény. Portálne triády pozostávajúce 
z vetvy pečeňovej artérie, portálnej vény a žlčového kanálika sú umiestnené v pravidelných intervaloch 
medzi acinami. Hepatocyty sú organizované do troch zón: periportálna, intermediárna a perivenózna. 
Pozdĺž tejto portovenóznej osi je vytvorený gradient metabolických dráh ako sú glukoneogenéza, 
glykolýza, odstraňovanie xenobiotík, lipogenéza a dusíkový metabolizmus. V proximálnej perivenóznej 
zóne je exprimovaný enyým glutamímsyntetáza (vyznačená červenou farbou) a zvyšná časť buniek 
exprimuje carbamoylfosfatázu syntetázu I (vyznačená modro). Prevzaté od: Burke and Tosh 2006 
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dráhou v pečeni. β-katenin je tiež významným regulátorom pri diferenciácii a maturácii 

buniek žlčových kanálikov. Dve práce zamerané práve na túto problematiku sledovali vplyv 

antisense vlákna β-kateninu v 10 dňových embryách. Výsledkom bola absencia biliárnych 

buniek exprimujúcich kazeinkinázu (Monga 2003).  

2.11 Tkanivová zonácia a metabolizmus pečene 

Funkčná heterogenita resp. metabolická zonácia je v súčasnosti intenzívne skúmanou 

oblasťou výskumu. Mikroanatomická organizácia najmenších funkčných jednotiek pečene 

(pečeňový acinus) je spojená s funkčnou a štruktúrnou heterogenitou na úrovni buniek 

(Obrázok 5). Medzi tzv. zonačné funkcie pečene zaraďujeme metabolizmus sacharidov, 

dusíkový metabolizmus, sekréciu žlče a biotransformáciu škodlivých látok. Proteíny, ktoré sa 

zúčastňujú regulácie týchto procesov taktiež podliehajú kompartmentácii, dokonca aj v rámci 

lobulov. Periportálnu a perivenóznu časť lobulov možno ďalej členiť na proximálnu a distálnu 

časť v závislosti od prítomnosti daných enzýmov (Jungermann and Kietzmann 1996, 

Jungermann and Kietzmann 2000). Molekulárna regulácia tejto zonácie však ostáva stále 
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nejasná. V niektorých prípadoch je zonačná expresia statická a len na úrovni regulácie 

transkripcie, ako napríklad v prípade enzýmu glutamín syntetázy, ktorý je dôležitý 

pri detoxikácii dusíkatých zlúčenín. Na druhej strane sú proteíny metabolizmu sacharidov 

a odstraňovania xenobiotík. Ich expresia je dynamická a závisí do veľkej miery na 

environmentálnych faktoroch ako napríklad kyslíkový, hormonálny a nutričný gradient, 

pričom tieto gény sú regulované na transkripčnej a postranskripčnej úrovni (Gebhardt and 

Gaunitz 1997, Oinonen and Lindros 1998). 

Tento „funkčný gradient“ prechádzajúci z jednej zóny do druhej určuje ich 

charakteristický metabolický ráz. Pre heterogénne bunkové zoskupenia tohto typu je 

charakteristická rôzna enzymatická aktivita závislá od množstva alebo typu vyskytujúceho sa 

enzýmu.  

Najbežnejším príkladom je stanovenie hladiny a aktivity enzýmov kľúčových v 

glukoneogenéze (glukóza-6-fosfatáza), ktoré nachádzame v periportálnej oblasti, v porovnaní 

s napr. glykolytickými enzýmami (glukokináza) charakteristickými pre perivenóznu zónu 

(Katz 1977, Katz 1997). Je všeobecne známe, že toto prerozdelenie tkaniva na funkčné 

metabolické subtypy sa týka takmer všetkých biochemických pochodov prebiehajúcich 

v pečeni a v najväčšom rozsahu je spojené práve s činnosťou enzýmov riadiacich odbúravanie 

nadbytočných dusíkatých zlúčenín. Pečeň používa dve cesty pre odbúranie splodín 

dusíkového metabolizmu. Sú to močovinový cyklus a enzým glutamín syntetáza (GS). Tieto 

dva systémy sa vzájomne komplementárne dopĺňajú. Svoje pôsobisko lokalizujú do dvoch 

odlišných populácií hepatocytov: periportálnych a perivenóznych. Táto bunková heterogenita 

riadiaca detoxikáciu dusíkatých splodín závisí od molekulárnych procesov, ktoré určia, do 

ktorej populácie bude bunka patriť. Rozdelenie na zóny špecializujúce sa na vykonávanie 

určitých funkcií podlieha riadeniu Wnt signálnou dráhou, ktorá prostredníctvom regulácie 

génov ovplyvňuje lokalizáciu príslušných biochemických dráh (Benhamouche 2006). 

Močovinový cyklus pozostáva zo skupiny enzýmov, ktoré na seba funkčne nadväzujú: 

carbamoylfosfát syntetáza I (CPS I), ornitín transkarbamyláza, argininosukcinát syntetáza, 

argininosukcinát lyáza a argininosukcinát argináza. Tieto enzýmy sú majoritne lokalizované v 

mitochondriách. Enzým CPS I sa pohybuje medzi periportálnou a perivenóznou zónou 

hepatocytov, ale v terminálnych perivenóznych hepatocytoch absentuje. Naproti tomu GS 

absolvuje protichodnú dráhu a je lokalizovaná v terminálnej vrstve perivenóznych buniek, 

ktoré obklopujú centrálnu vénu (Gebhardt 1983, Haussinger 1983, Gaasbeek 1984, Gebhardt 

1984, Gebhardt 1991). GS katalyzuje ATP dependentnú tvorbu glutamínu z glutamatátu a 

amoniaku. Kompartmentácia výskytu CPS I a GS bola postupne objasňovaná pri pozorovaní 
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počas rozličných  patologických podmienok. Strata expresie GS môže byť zapríčinená 

intoxikáciou CCl4, ktorý selektívne deštruuje perivenózne bunky (Schols 1990, Kuo 1991). 

Ku kompenzačnému nárastu aktivity GS však za uvedených stresových podmienok 

v ostatných častiach tkaniva 

nedochádza. To následne vedie 

k úbytku exkrécie amoniaku. Počas 

regenerácie sa GS znovuobjavuje iba 

v perivenóznom priestore po kontakte 

týchto buniek s endotelom centrálnej 

vény (Schols 1990, Kuo 1991). 

Zaujímavým faktom je, že bunky 

izolované z pečene a následne 

pestované in vitro v bunkovej kultúre si 

zachovávajú bunkovú heterogenitu. 

Tento jav môžme sledovať dokonca 

v priebehu 24 hodinovej kultivácie 

spomínaných izolovaných buniek. 

Konkrétnym dôkazom zachovanej bunkovej heterogenity sú zaznamenané rozdiely 

v lokalizácii enzymatickej aktivity GS a CPS I (Obrázok 6). Je zaujímavé, že v tumoroch s 

mutáciami v β-katenine alebo H-ras proteíne (onkogén, ktorého mutácie vedú 

k nekontrolovanému deleniu buniek) sa mení zonálna expresia charakteristických génov 

(Hailfinger 2006). Tumory s mutáciami v β-katenine exprimujú GS v postihnutom mieste, 

naproti tomu H-ras tumory sú GS negatívne, ale exprimujú E-kadherin (marker typický pre 

periportálny fenotyp). To naznačuje úlohu β-kateninu v riadení zonácie, kompartmentácie a 

expresii špecifických génov pre danú oblasť. 

2.12 Wnt signálna dráha v úlohe hlavného regulátora zonácie v pečeni 

Je známe, že pečeň je rozdelená podľa funkčnej a metabolickej špecificity na časti 

exprimujúce rôzne proteíny. Tieto zóny sa vyznačujú komplementárnou lokalizáciou a 

aktiváciou β-kateninu v perivenóznej oblasti a negatívneho regulátora APC v periportálnych 

hepatocytoch. Existuje však mnoho nejasností vo vzťahu tejto zonácie a signálnych kaskád 

určujúcich toto rozdelenie. Wnt signálna dráha inverzne kontroluje perivenózny a periportálny 

Obrázok 6: Indukcia a udržiavanie heterogenity 
hepatocytov, expresia karbamoylfosfatázy syntetázy 
a glutamínsyntetázy v kultúre hepatocytov dospelej myši: 
detekcia CPS I (červenou farbou) a GS (zelená farba) je 
dôkazom udržania heterogenity buniek  po izolácii a 
dokonca 24 hodinovej kultivácii hepatocytov. Prevzaté od: 
Burke and Tosh 2006 
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genetický program. Gény kontrolujúce periportálny močovinový cyklus a perivenóznu 

syntézu glutamínu sú dôležitými cieľovými génmi Wnt signalizácie. Dôkazom toho je fakt, že 

zásah do dusíkového metabolizmu transgénnej myši s tkanivovo špecifickou inaktiváciou 

APC má za následok smrť jedinca (Benhamouche 2006).  

APC tumorsupresor je kľúčovým regulátorom pri rozdelení tkaniva v pečeni na 

jednotlivé zóny. Tento proteín je silno exprimovaný v periportálnej oblasti, kde je Wnt 

signálna dráha aktívna len veľmi málo alebo vo fáze vypnutia. Naproti tomu v perivenóznom 

priestore expresia APC úplne chýba a Wnt 

signálna dráha je plne aktívna s následnou 

transkripciou cieľových génov. Pri knockoute 

génu APC sa fenotyp periportálnych 

hepatocytov mení na perivenózny, čo 

potvrdzuje funkciu APC ako kľúčového 

faktora v regulácii zonácie. Injekcia 

tamoxifenu do tejto APC lox/lox myši 

s inducibilnou Cre rekombinázou vyraďuje 

z funkcie APC gén tkanivovo špecificky len 

v pečeni. Táto inaktivácia vedie následne 

k strate APC proteínu v tkanive v priebehu 

siedmych dní po injekcii a následnej smrti 

v dôsledku hepatomegálie, hyperammonémie 

a hyperglutaminémie. U týchto myší boli 

pozorované závažné zmeny v expresii génov 

v tkanive. Po vyradení APC génu z funkcie sa 

fenotyp v pečeňovom tkanive myši mení 

z periportálneho na perivenózny, pričom GS je 

exprimovaná pozdĺž priestoru okolo centrálnej 

vény smerom k portálnym triádam (Obrázok 

7). Ďalšie gény, ktoré sú štandardne 

exprimované len v perivenóznych hepatocytoch (glutamáttransportér1, 

ornitínaminotransferáza, chemotaxin 2, Axin 2, Rnáza4) boli upregulované následkom straty 

APC. Rovnako tak bola v týchto myšiach  pozorovaná strata periportálne-špecifických 

márkrov ako CPS I, glutamináza2, argináza1 a Pepck1. 

Obrázok 7: Regulácia GS a CPS I Wnt 
signálnou dráhou. Predpokladanou hypotézou je 
uvoľnenie Wnt ligandu z endotelu centrálnej 
vény, ktorý aktivuje β-katenin v perivenóznych 
bunkách. Následná translokácia β-kateninu do 
jadra vedie k upregulácii GS a ďalších 
perivenóznych márkrov ako Axin 2, Rnáza4 
a Glt-2. V distálnom perivenóznom regióne nie 
sú ovplyvnené Wnt signálom, preto je  β-katenin 
degradovaný v proteazóme. Bunky tejto oblasti 
exprimujú CPS I, Arginázu a Pepck. Absencia 
APC proteínu u APC KO liv myši vedie ku 
kontinuálnej aktivácii β-kateninu, so súčasným 
rozšírením perivenózneho fenotypu pozdĺž celej 
portovenóznej osi. Prevzaté od: Burke and Tosh 
2006 
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Microarray analýza v APC disruptovaných myšiach identifikovala 63 možných 

ovplyvnených génov. Z počtu 32 indukovaných génov sú 4 štandardne prítomné v PV 

kompartmente- Glt1, GS, Oat a Avpr1a (Moorman 1988, Kuo 1991, Tordjmann 1998, 

Cadoret 2002). Spomedzi 31 suprimovaných génov majú 2 známu expresiu v PP 

kompartmente –Gls2 a Arg1 (Haussinger 1983, Yu 2003). Pre zostávajúcich 57 génov nie je 

známa ich lokalizácia v pečeni. Real time PCR v tamoxifenom indukovaných APC KO liv 

myšiach poukazuje na zaujímavé skutočnosti. Z cieľových génov Wnt signálnej dráhy sú na 

tretí deň po inhibícii APC aktivované tzv. skoré cieľové gény v PV priestore: GS, Glt1 

a Oat. Avpr1 gén bol signifikantne indukovaný na 4. deň po aplikácii tamoxifenu. Naopak 

expresia periportálnych génov Arg1 a Gls2 bola na 3. deň pozastavená. Upregulované boli aj 

ďalšie PV gény: Lect2 a Rhbg1 (kóduje amóniový transportér). Periportálne CPS I a Pepck1 

gény boli suprimované na 4. deň. Ďalšie overexprimované gény nepodliehajú zonácii a sú 

priamymi targetmi Wnt dráhy: Axin2 často spomínaný v nádorových ochoreniach tenkého 

čreva a pečene (Lustig 2002) a Rnáza4, ktorá je pravdepodobne regulovaná Wnt signálnou 

dráhou v pečeni. In situ hybridizácia preukázala ich prítomnosť v PV oblasti, čo potvrdzuje 

úzku spojitosť medzi aktivitou Wnt signálnej dráhy a PV génovým programom v pečeni. 

Spomedzi 13 génov podliehajúcich zonácii, ktoré sú zároveň cieľovými génmi Wnt signálnej 

dráhy je 7 zapojených do dusíkového metabolizmu. 

Intermediárne distálne PV aj PP oblasti podliehajú omnoho komplexnejšej 

transkripčnej regulácii. Napríklad v distálnej PV oblasti sa tvorí malé množstvo β-kateninu 

dostačujúce na indukciu niektorých cieľových génov: Rnáza4 a Axin2. Chýbajúca expresia 

ďalších targetových génov v PV oblasti ako sú GS, Lect2, Rhbg, Glt1 teda pravdepodobne 

závisí od množstva prítomného β-kateninu v rôznych kompartmentoch. Množstvo β-kateninu 

je určujúce pre schopnosť prenosu signálu do jadra a transkripčnú aktiváciu. Inou z možností 

aktivácie transkripcie týchto cieľových génov je aj prítomnosť rôznych transkripčných 

transaktivátorov, ktoré sa viažu na Tcf/Lef. Tieto mechanizmy regulujú aktiváciu expresie 

génov v proximálnej PV oblasti ako aj represiu v distálnej PV oblasti. 

K inhibícii Wnt signálnej dráhy dochádza taktiež pri introdukcii adenovirálneho 

vektoru, ktorý nesie sekvenciu inhibítora Dickkopf (Dkk1). Dkk1 je Wnt antagonista a má 

schopnosť blokovať Wnt signálnu dráhu. Jeho pôsobením dochádza k zníženiu expresie 

génov v perivenóznom priestore a súčasne k zvýšeniu hladiny periportálnych márkrov. Tieto 

skutočnosti potvrdzujú, že pre perivenózny fenotyp je dôležitá prítomnosť aktívnej formy β-

kateninu, a naopak inhibícia Wnt signálnej dráhy vedie k aktivácii expresie génov 
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periportálneho programu. Výnimkou je malý počet proximálne perivenóznych buniek, ktoré 

sú v blízkosti centrálnej vény. V týchto bunkách nie je aplikácia Dkk1 schopná zablokovať 

Wnt signalizáciu, a preto expresia GS ostáva stále konštantná. Predpokladá sa, že β-katenin 

ostáva v tejto vrstve buniek okolo centrálnej vény aktívny v dôsledku nedostatku APC. 

Prítomnosť defosforylovaného β-kateninu a expresia cieľových génov Wnt signálnej dráhy je 

charakteristická pre proximálnu časť PV kompartmentu. V tejto oblasti, najmä u buniek 

najbližšie k centrálnej véne sa pravdepodobne netvorí dostatok APC proteínu. V dôsledku 

tejto “nekompletnosti“ Wnt signálnej dráhy ju nie je možné inhibovať Dkk1. Jednou 

z hypotéz vysvetľujúcou tento jav môže byť parciálna participácia na aktivácii Wnt signálnej 

kaskády. To znamená, že okrem indukcie Wnt faktormi sa v jednej vrstve hepatocytov okolo 

centrálnej vény predpokladá aktivácia Wnt signálnej dráhy v dôsledku absencie alebo 

nedostatočného množstva APC. Za normálnych podmienok by APC oddeľoval β-katenin ešte 

nenaviazaný do komplexu s E-kadherinom v blízkosti cytoplazmatickej membrány.  

V 13. dni embryonálneho života myši sa vo vytvárajúcom sa pečeňovom tkanive 

objavujú bunky exprimujúce CPS I. Na 16. embryonálny deň je jeho expresia rozšírená do 

celého lobulu s výnimkou oblasti hepatálnych vén. Bunky, ktoré exprimujú GS a neobsahujú 

CPS I, tvoria veľmi malú populáciu a objavujú sa približne v 17. embryonálnom dni. Je 

známe, že maturácia periportálnych buniek je dôležitá pre spustenie expresie perivenóznych 

génov. Zaujímavosťou je, že práve medzi 12. a 14. embryonálnym dňom charakteristickým 

práve expresiou CPS I je spustená aj expresia β-kateninu. V 18. embryonálnom dni už nie je 

možné β-katenin detegovať (Micsenyi 2004). Ak je Wnt signálna dráha potrebná pre 

nastolenie genetických programov charakteristických ako pre periportálnu, tak pre 

perivenóznu oblasť počas embryonálneho vývinu, ako aj pre jeho udržiavanie v dospelom 

pečeňovom tkanive, tak by sme mohli predpokladať prítomnosť β-kateninu prinajmenšom 

v regióne hepatálnych vén okolo 17. embryonálneho dňa. V túto dobu sa totiž objavujú prvé 

GS pozitívne bunky. Avšak tvorba β-kateninu nebrebieha od 17. embryonálneho dňa až do 

narodenia jedinca. Toto zistenie naznačuje vplyv iných regulátorov a komponentov ďalších 

signálnych dráh, ktoré sa zúčastňujú na riadení vývoja perivenózneho fenotypu. V pečeni 

dospelého jedinca sa tvorba β-kateninu obnovuje. V tomto postnatálnom období je β-katenin 

dôležitý pre udržanie rozhrania perivenóznych a periportálnych oblastí.  

V súčasnosti nie je známa transkripčná regulácia a vplyv doposiaľ neurčených 

transkripčných faktorov, ktoré zabezpečujú zonáciu. APC ako regulátor Wnt signálnej dráhy a 

hladiny β-kateninu sa významnou mierou podieľa na udržiavaní zonácie pečeňového tkaniva. 
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Zároveň aktivácia Wnt signálnej dráhy pozitívne reguluje PV expresiu génov a simultánne 

inhibuje PP génový program. Expresia génov v PP oblasti je možná len za súčasnej inhibície 

Wnt signalizácie. Komplementárna distribúcia β-kateniu v PV priestore a APC proteínu v PP 

oblasti utvára funkčné charakteristiky pečene. Tieto poznatky stavajú Wnt signálnu dráhu do 

úlohy hlavného regulátora tvorby zón v pečeňovom tkanive. Je otázne, aký Wnt signál je 

zodpovedný za aktiváciu β-kateninu v perivenóznej zóne. Jednou z možností je pôvod Wnt 

signálov v endoteliálnych bunkách centrálnej vény. Túto myšlienku podporuje aj fakt, že pri 

ko-kultivácii epiteliálnej bunkovej línie RL-ET 14 s kultúrou hepatocytov dochádza 

k regulácii GS (Schrode 1990). Ďalšou z otázok je, že ak existuje nekompletná Wnt dráha 

v distálnych perivenóznych bunkách, aké ďalšie signálne mechanizmy môžu zabezpečovať 

perivenózny fenotyp v tejto frakcii hepatocytov? Je tiež potrebné objasniť mechanizmus 

fungovania periportálneho a perivenózneho programu expresie počas časti obdobia 

embryonálneho vývinu, kedy Wnt signalizácie nie je aktívna. 

2.13 Wnt signálna dráha a oxidatívny stres 

Funkcia β-kateninu v súvislosti s oxidatívnym stresom je v súčasnosti jednou z ďalších 

intenzívne skúmaných oblastí štúdia Wnt signalizácie (Funato 2006). Wnt signálna dráha je 

v bunkách aktivovaná ako protektívna odpoveď na zásah oxidatívneho stresu. Pri tejto 

odpovedi dochádza k aktivácii transkripcie génu FOXO a regulácii ďalších faktorov vedúcich 

bunku cez bunkový cyklus (Essers 2005). Aktivované sú aj cieľové gény Wnt signálnej dráhy 

ako napríklad cytochróm P450 a Glutation S transferázy (Sekine 2006, Tan 2006). Oxidatívny 

stres je v pečeňovom tkanive podmienený mnohými patologickými javmi ako napr. 

alkoholická a nealkoholická staetohepatitída, preto by bolo z hľadiska medicínskej praxe 

významné objasniť súvislosť Wnt signálnej dráhy a oxidatívneho stresu. 

2.14 Wnt signálna dráha a fibróza pečene 

Veľmi dôležitú funkciu má Wnt signálna dráha v stelátnych bunkách pečene. Pôsobí 

regulačne pri vytváraní medzibunkového kontaktu, medzibunkovej komunikácie a ovplyvňuje 

regeneračné procesy v pečeňovom tkanive (Higashi 2004, Sodhi 2005). Stelátne bunky 

iniciujú vylučovanie extracelulárnej matrix, čím dochádza k tvorbe fibrotického tkaniva. 

Fibrotické tkanivo môže vznikať ako dôsledok rôznych metabolických a zápalových ochorení 
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pečene. Podiel Wnt signalizácie a jej úloha v tejto oblasti je v súčasnej dobe neznáma. 

Niektoré práce naznačujú, že aktivácia stelátnych buniek, ktorá vedie k produkci 

extracelulárnej matrix, je závislá od riadenia nekanonickou Wnt signalizáciou (Jiang 2006). 

Taktiež Kupfferove bunky v pokojovom alebo aktívnom stave neexprimujú Wnt a Frizzeled 

gény nad bežnú fyziologickú úroveň. V aktivovaných stelátnych aj Kupfferových bunkách bol 

však identifikovaný Fzb proteín (sFRP1), čo naznačuje možné modulácie a modifikácie Wnt 

signalizácie počas aktivácie stelátnych a Kupfferových buniek (Zeng 2007). Tieto zistenia 

otvárajú ďalšie možnosti intenzívneho štúdia a majú veľký potenciál v implikácii do klinickej 

praxe a terapeutických zákrokov. 

2.15 Wnt signálna dráha a hepatocelulárne tumory 

Aberantná aktivácia Wnt signálnej dráhy a jej dôsledky sú známe v rôznych typoch 

tkanív ako mozog, mliečna žľaza, tenké črevo, pokožka a pečeň. Za týchto nefyziologických 

podmienok sa môžu v pečeni vytvárať hepatoblastómy, benígne neoplázie, hepatocelulárne 

karcinómy alebo cholangiokarcinóm. 

2.15.1 Charakteristika jednotlivých novotvarov 

Hepatoblastóm: je jedným z najbežnejších malígnych foriem vznikajúcich v pečeni, ktorý sa 

vyskytuje sa takmer výlučne v detskej populácii. Má dokonca vyššiu incidenciou ako 

v prípade výskytu familiárnej APC (Hughes 1992). Pre 90 až 100% hepatoblastómov je 

charakteristická nukleárna a zároveň cytolazmatická lokalizácia β-kateninu. Príčinou sú 

mutácie v sekvenciách nasledujúcich génov: APC, CTNNB1, Axin1, Axin2 (Oda 1996, Koch 

1999, Taniguchi 2002). 

Fokálna nodulárna hyperplázia a benígny adenóm: aberantná aktivácia Wnt signalizácie 

bola preukázaná v rôznych štádiách rastu v 30% prípadov benígnych nádorov pečene. 

V týchto prípadoch sa najčastejšie vyskytujú mutácie v géne pre β-katenin, pričom asi z 

polovice týchto adenómov sa vyvinie hepatocelulárny adenokarcinóm (Zuccman-Rossi 2006). 

To naznačuje, že aberantná Wnt signálna dráha sa významnou mierou podieľa na vzniku 

malígnych tumorov z benígnych tkanív. 

Hepatocelulárny karcinóm (HCC): na vzniku HCC sa významnou mierou podieľa aj 

nefyziologická aktivácia Wnt signálnej dráhy. Príčinou sú mutácie nielen v géne kódujúcom 

β-katenin (CTNNB1) (de la Coste 1998, Miyoshi 1998), ale aj mutácie v ostatných členoch 
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Wnt signálnej kaskády: Axin1 (Satoh 2000, Taniguchi 2002), Axin2 (Taniguchi 2002), ako aj 

upregulácia Frizzled 7 (Merle 2004) a inaktivácia GSK3β (Ban 2003). Zaujímavé je, že 

doposiaľ nebola zistená úloha proteínov Wnt v súvislosti so vznikom HCC. Cielená delécia 

APC v pečeni myší indukuje stabilizáciu β-kateninu a tak zvyšuje riziko vzniku HCC (Colnot 

2004). Zebrafish heterozygot APC môže takisto tvoriť hepatálne neoplázie podmienené 

zvýšenou aktivitou Wnt signálnej dráhy (Haramis 2006). Podobne transgénna myš 

overexprimujúca c-myc alebo TGFβ (transforming growth factor) má vysoké riziko vzniku 

mutácií v géne pre β-katenin alebo jeho akumuláciu v jadre v tumoroch pečene (Calvisi 

2001). 

Zaujímavé je, že až 100% pravdepodobnosť vzniku hepatocelulárneho karcinómu 

súvisí so vznikom mutácie β-kateninu a súčasne H-ras proteínu (Harada 2004). Všetky tieto 

zistenia poukazujú na významný vplyv β-kateninu  a Wnt signálnej dráhy buď ako iniciátora 

tumorogenézy alebo ako spolufaktora počas priebehu nádorového ochorenia. 

Príčinou vzniku HCC môže byť aj vírusové ochorenie hepatitídy B (HBV). Tento vírus nesie 

sekveciu, ktorá kóduje X antigén. Je to inhibítor, ktorý zablokuje expresiu E-kadherinu, a tak 

spôsobí akumuláciu β-kateninu v cytoplazme a jadre. Následne efektor X antigénu URG 11 

vo zvýšenej miere aktivuje expresiu β-kateninu (Lian 2006). Možnosti regulácie aktivácie 

a inhibície β-kateninu sú pri patologických stavoch pečene rozsiahle. Vznik HCC sa spája 

taktiež s vírusovým ochorením hepatitídy C. Aberácie β-kateninu vznikajú v dôsledku 

napadnutia vírusom a dosahujú dvojnásobok v porovnaní s ostatnými prípadmi vzniku HCC 

(Huang 1999). Avšak u pacientov s vírusovým ochorením hepatitídy C, ktorí sa podrobili 

liečbe chemoterapiou cielenou na vírusové ochorenia, bola zaznamenaná znížená incidencia 

výskytu HCC (Soga 2005). Jedným z následkov aplikácie tejto terapie je zníženie vírusového 

titru, ale možné je aj ovplyvňovanie signálnych kaskád. Zatiaľ nie je objasnené, či má takáto 

chemoterapeutická liečba vplyv na Wnt signálnu dráhu. 

Cholangiokarcinóm: pre tieto tumory je charakteristické zníženie expresie β-kateninu a E-

cadherinu, ktoré sú prítomné v okolí cytoplazmatickej membrány. Avšak mutácie β-kateninu 

v cholangiokarcinómoch sa vyskytujú len sporadicky. V súčasnosti nie je známy vplyv Wnt 

signálnej dráhy na procesy prebiehajúce počas vývoja žlčového systému. Táto oblasť je 

predmetom intenzívneho výskumu (Hussain 2004, Ader 2006). 
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2.16 ββββ-katenin ako potenciálny cieľ v nádorovej terapii HCC? 

Poznanie funkcií génov Wnt a Frizzled ako pozitívnych alebo negatívnych regulátorov 

a ich úloha v hepatokarcinogenéze bude významným krokom vpred pre základný výskum aj 

klinickú prax. Stabilizácia a akumulácia β-kateninu v rôznych typoch hepatálnych tumorov 

vedie k proliferácii a prežívaniu nádorových buniek a pravdepodobne aj k obnovovaniu 

kmeňových nádorových buniek. Tieto fyziologicky abnormálne javy sú dôsledkom mutácií 

v sekvencii samotného β-kateninu, ako aj ďalších zúčastnených faktorov. Tieto faktory 

ovplyvňujú β-katenin buď priamo väzbou na neho, alebo nepriamo ako účastníci celého 

komplexu pri tumorogenéze. Tieto zistenia stavajú  β-katenin do pozície hlavného 

terapeutického cieľa pri liečbe nádorových ochorení. Experimentálna supresia β-kateninu 

liečivom R-Etodolac naozaj viedla k inhibícii proliferácie a schopnosti prežívania v dvoch 

testovaných hepatálnych nádorových bunkových líniách (HepG2 a Hep3B) (Behari 2006). 

Najnovšie štúdie odhalili upreguláciu CYP izoenzýmov v hepatálnych tumoroch nesúcich 

aberantný β-katenin (Loeppen 2005). Podobne tkanivovo špecifický knockout β- kateninu 

v pečeni myší rezultuje v stratu expresie dvoch typov CYP enzýmov (Sekine 2006, Tan 

2006). Práve tieto zistenia by mohli mať zásadný význam v klinickej praxi, pretože CYP 

enzýmy majú schopnosť aktivovať alebo inhibovať rôzne druhy protinádorových liečiv. 

Objasnenie úlohy Wnt signalizácie za normálnych fyziologických ako aj 

patofyziologických podmienok nám pomôže nielen porozumieť jej úlohe, ale otvára možnosti 

uplatnenia v medicínskej praxi. Získané poznatky je možné využiť v súvislosti s liečbou 

nádorov, v regeneratívnej medicíne, pri použití kmeňových buniek a pri transplantácii pečene.  



 

3 MATERIÁL A METÓDY 

3.1 Používané laboratórne kmene, bunkové línie a médiá 

3.1.1 Kmene baktérií Escherichia coli 

• TOP-10 (Invitrogen): F- mcrA ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZ∆M15 ∆lacX74 recA1 ara∆139 

∆(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 

• BL-21 (Invitrogen): F-, ompT, hsdS(r-B, m-B), gal, dcm, lacI, lacUV5-T7 gene 1, ind1, sam7, nin5 

3.1.2 Eukaryotické bunkové línie 

Používané bunkové línie a ich špecifikácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Názov
HEK

L Wn

Hep

SW

 

3.1.3 

Kultiv

T

(Amre

naviac

autokl

50°C 

konečn

priprav

Do tek

vlastno
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36

 línie Druhový povod Typ buniek, zdrojové tkanivo Zdroj línie 
 293 človek epiteliálne, obličky ECACC, Sigma 

t-3A myš 
LMTK- produkujúce Wnt-3A do 

média 
ATCC, USA 

G2 človek epiteliálne, pečeň ATCC, USA 

480 človek epiteliálne, tenké črevo ATCC, USA 

Kultivačné médiá 

ačné médium pre baktérie - LB (Luria-Bertani) médium 

ekuté médium bolo pripravované rozpustením 20 g/l koncentrátu LB Broth Miller 

sco) v deionizovanej H2O. Na prípravu agarových misiek bolo do tohto roztoku pridané 

 18g/l agaru pre bakteriálne kultúry (Sigma Aldrich). Následne bol roztok 

ávovaný (1 Bar, 120°C, 20 min.). V prípade média s agarom bolo po vychladnutí na 

doplnené selekčnými antibiotikami [ampicilín alebo kanamycín (Sigma Aldrich)] na 

ú koncentráciu 100 µg/ml. Teplé agarové médium bolo sterilne naliate do 

ených polystyrénových Petriho misiek (približne 20 ml roztoku na jednu misku). 

utého média boli antibiotiká pridávané do rovnakej koncovej koncentrácie tesne pred 

u kultiváciou. 
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Médiá pre kultiváciu eukaryotických bunkových línií 

Na kultiváciu všetkých bunkových línií bolo používané médium D-MEM (Dulbecco‘s 

Modified Eagle‘s Medium) (Gibco - Invitrogen) s 10% teľacím sérom (Fetal Calf Serum, 

FCS) (Sigma Aldrich) a antibiotikami (penicilin 50 000 IU/l; streptomycin 0,1 g/l; gentamycin 

0,08g/l) 

3.2 Transformácia a transfekcia 

3.2.1 Transformácia baktérií 

Transformáciou je označovaný postup, ktorým sa vkladajú „nahé“ molekuly DNA do 

baktérií. Princípom je destabilizácia bunkovej membrány a steny, ktorá umožní molekulám 

DNA vstúpiť do bunky. Bunky, ktoré majú byť transformované, musia byť tzv. kompetentné, 

to znamená pripravené tak, aby boli schopné prijať cudzorodú DNA. 

Kompetentné baktérie je možné pripraviť dlho dopredu a skladovať v zásobných 

alikvotoch pripravených pre okamžité použitie pri -70°C. Pre namnoženie vhodných 

klonovacích a expresných vektorov bol transformovaný bakteriálny kmeň TOP10. 

Kompetentné baktérie boli pripravované podľa protokolu: 

http://plaza.ufl.edu/johnaris/Protocols/RNADNA/CompetentCellsRbCl.pdf. 

Pred vlastnou transformáciou bola ampulka zamrazených kompetentných baktérií pozvoľne 

rozmrazená na ľade. K 50 µl rozmrazenej suspenzie bolo pridané približne 1 µg plazmidovej 

DNA, alebo celý objem ligačnej reakcie. Po premiešaní bola zmes inkubovaná 20 minút na 

ľade a následne vystavená tepelnému šoku (90 sekúnd pri 42oC) a potom schladená na ľade. 

V nasledujúcom kroku bol k baktériám pridaný 1 ml LB média, v ktorom boli inkubované 1 

hodinu pri 37oC. Nakoniec boli baktérie krátko centrifugované (20 sekúnd, 20 000 g) a 

vzniknutá peleta opäť resuspendovaná v 100 µl LB média. Táto zmes bola rozotrená na 

agarovú misku s príslušným selekčným antibiotikom a kultivovaná 12-14 hodín v 37°C. 

3.2.2 Transfekcia prisadnutých bunkových línií pomocou PEI 

Metódou transfekcie je možné vkladať vektorovú DNA do eukaryotických buniek. 

Vstup molekúl DNA do bunky je umožnený vďaka väzbe na zlúčeninu PEI 

(Polyethylenimin), ktorý preniká bunkovou membránou. Na rozdiel od baktérií či kvasiniek, 

nemusia byť používané bunky dopredu špeciálnym spôsobom pripravované, ale je vhodné, 
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aby sa bunky pred transfekciou nachádzali v exponenciálnej rastovej fáze a ich denzita bola 

60-80% celkového povrchu kultivačnej misky. Množstvo jednotlivých chemikálií 

v transfekčnej zmesi je teda určované počtom transfekovaných buniek, respektíve veľkosťou 

povrchu, ktorý tieto bunky pokryli. 

Transfekcia buniek žijúcich na miske o priemere 6 cm bola prevedená zmiešaním 

10 µg vektorovej DNA s 250 µl sterilného roztoku 150 mM NaCl do sterilnej skúmavky. Do 

druhej skúmavky bolo rovnako sterilne namiešané 750 µl roztoku PEI [0,43g/l PEI v 150 mM 

roztoku NaCl, (Sigma Aldrich)]. Po pätnástich minútach bol obsah skúmaviek zmiešaný a po 

uplynutí dalších desiatich minút nanesený na bunky. Týmto bunkám bolo medzitým 

vymenené médium so sérom a antibiotikami za bezsérové a bez antibiotík, ku ktorému bola 

pridávaná transfekčná zmes. Po troch hodinách bolo vo všetkých paralelách transfekčné 

médium vymenené za štandardné médium s 10% FCS a antibiotikami. 

3.3 DNA a manipulácia s ňou 

Základná manipulácia s DNA (restrikčné štiepenie, ligácia, zrážanie a delenie v 

agarózovom géli) vychádzali zo štandardných molekulárnych protokolov (Ausubel et al., 

2003) kapitoly 1.53-1.72. 

K tomu boli používané: 

• Restrikčné endonukleázy ApaI, ApaLI, BamHI, BglI, BglII, BstXI, DpnI, EcoRI, EcoRV, 

Eco47III, HindIII, KpnI, NcoI, NdeI, NheI, , PstI, SacI, SacII, SalI, ScaI, SfiI, SmaI, XbaI, 

XhoI  (Fermentas) a NotI, PstI, a SphI (NEB) 

• Alkalická fosfatáza CIAP (Fermentas) na defosforyláciu voľných koncov naštiepených 

expresných vektorov 

• Súprava ZymoClean Gel DNA Recovery Kit (Zymo Research) používaná pri izolácii frag-

mentov DNA z agarózového gélu, rozdelených pomocou elektroforézy 

• T4-DNA-ligáza (Fermentas) pre spojenie (ligáciu) fragmentov DNA 

Pri použití uvedených techník boli dodržané postupy odporučené výrobcom. Pri plánovaní 

prípravy rekombinantných vektorov bolo využité programové vybavenie od firmy DNAStar. 

3.3.1 PCR 

Polymerázová reťazová reakcia (Polymerace Chain Reaction, PCR) slúži 

na enzymatickú amplifikáciu špecifického úseku DNA, pre ktorý sú k dispozícii 
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oligonukleotidové primery. Amplifikácia DNA v PCR reakcii prebieha v troch opakujúcich sa 

krokoch: 

1. Denaturácia, počas ktorej dochádza k oddeleniu jednotlivých vlákien DNA 

(templátu). Teplota denaturácie je zvyčajne 92-95°C. 

2. Hybridizácia (annealing) primerov k denaturovanému templátu DNA, pričom sa 

uplatňujú vodíkové väzby medzi komplementárnymi bázami. Teplota 

hybridizácie závisí od dĺžky a sekvencie primerov. (40-65°C).  

3. Extenzia DNA vlákna, počas ktorého DNA polymeráza viaže nukleotidy k 3‘ 

koncu primera podľa komplementarity k templátu. Najčastejšie prebieha pri 

teplote 72°C, ktorá je optimálna pre termostabilnú DNA polymerázu.    

Denaturácia, annealing a extenzia tvoria jeden cyklus PCR, ktorý obvykle trvá 3-5 

minút. Jeden primer nasadá na jedno vlákno denaturovanej DNA, druhý primer nasadá na 

druhé – komplementárne vlákno templátu, pričom úsek DNA ohraničený týmito dvoma 

primermi sa amplifikuje opakovaním cyklov PCR. Počet cyklov sa najčastejšie pohybuje 

v intervale 25-40 na jednu amplifikačnú reakciu. V každom nasledujúcom cykle vzniknú 

z oboch denaturovaných vlákien DNA templátu dve nové dvojvláknové molekuly DNA, čiže 

pôvodné množstvo DNA sa zdvojnásobí. Zovšeobecnením týchto vzťahov získame pri „n“ 

cykloch 2n pomnoženie počiatočného množstva DNA charakterizované exponciálnou 

amplifikáciou vybraného fragmentu DNA.  

3.3.2 Detekcia produktov PCR 

Najjednoduchší dôkaz amplifikovaného fragmentu DNA je určenie jeho fyzikálnej 

veľkosti elektroforetickou analýzou v agarózovom alebo polyakrylamidovom géli po ofarbení 

etídiumbromidom alebo striebornými iónmi. Veľkosť DNA fragmentu produktu sa porovnáva 

so štandardou – DNA márkerom, ktorý obsahuje fragmenty presne definovanej dĺžky. DNA 

márker je zložený z restrikčných fragmentov plazmidových molekúl alebo genómu 

bakteriofágov, ktorých presná veľkosť bola stanovená sekvenovaním.  

3.3.3 Oligonukleotidy 

Oligonukleotidové primery ohraničujú a určujú špecifický produkt, ktorý bude PCR 

reakciou syntetizovaný. Požívajú sa väčšinou vo dvojici, každý primer je komplementárny 

k jednej molekule dvojvláknovej závitnice DNA. Používané primery často obsahovali aj 
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štiepne miesta pre restrikčné enzýmy (označené podčiarknutím), čo uľahčovalo zaklonovanie 

výsledného produktu do vektoru. 

Pre PCR reakcie boli používané nasledujúce primery: 

FIresEGFP#EV TATGGCCACAACGATATCGAGCAAGGGCGA 

RIresEGFP#EV TCGCCCTTGCTCGATATCGTTGTGGCCATA 

FIresEGFP#1163 CGGTGCACATGCTTTACATGTG 

FhUBC promoter#AseI#MluI ACTATTAATCCGTGTAGACGCGTGATCTGGCCT 

RhUBC promoter#NheI#AgeI#EV TTGATATCGACCGGTAGCGCTAGCTTCGTCTAA 

FCATLef#START#ScaI CTTGAGTACTCGCGTATGGCTTCTAGAATG 

FmycmLef1#782 TCACTGTCAGGCGACACTTC 

RmycmLef1#963 TGCTCCTTTCTCTGTTCGTG 

FIresEGFP#PmeI GTATCTTAAGGTTTAAACTGTAAGCGTTAA 

RIresEGFP#PmeI TTAACGCTTACAGTTTAAACCTTAAGATAC 

RmLef#deltaSTOP#XhoI GGACTCGAGGGAAGGTCCTCCCAGGCTGGC 

RmLef-1#endoSTOP#ERI TATGAATTCTCAGGAAGGTCCTCCCAG 

T7 primer seq TAATACGACTCACTATA 

 

Primery boli pripravené firmou Sigma Aldrich. 

3.3.4 PCR reakcia 

Pre všetky PCR reakcie bola používaná komerčná súprava Phusion™ (Finnzymes) 

a zloženie reakčných zmesí i priebeh PCR reakcie sa riadili odporučením výrobcu na 

uvedenej internetovej adrese: 

http://www.finnzymes.fi/products/pcr/phusion_high_fidelity_dna_polymerase.htm. 

Niektoré amplifikované úseky boli bohaté na GC páry, ktorých čítanie je pre 

polymeračný enzým obtiažne. Do reakcií, v ktorých boli tieto obtiažne úseky syntetizované, 

boli preto pridané DMSO (dimethylsulfoxid) a Betaine (Sigma Aldrich), ktoré umožňujú 

amplifikáciu úsekov bohatých na GC páry. 

Zloženie reakčných zmesí: 

 

0,01 – 0,05 µg  DNA templát 

10 µl   5x Phusion GC Buffer 

1 µl   10 mM dNTP 

3,2 pmol  primer 1 (5´) 

3,2 pmol  primer 2 (3´) 

0,5 µl   Phusion DNA Polymerase (1 U) 
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(20 µl   2,5M Betaine) 

(5 µl   50% DMSO) 

do 50 µl   H2O 

3.4 Izolácia plazmidovej DNA 

3.4.1 Minipreparatívna izolácia plazmidovej DNA 

Táto metóda slúži na izoláciu malého množstva plazmidovej DNA z bakteriálnej 

kultúry, ktorá je vhodná pre restrikčnú analýzu daného vektoru alebo na sekvenovanie. 

Na túto izoláciu bola používaná sada Zyppy Plasmid Miniprep Kit II (Zymo Research) a 

pracovný postup bol dodržiavaný podľa návodu výrobcu: 

http://www.zymoresearch.com/protocols/dna/zyppy_plasmid_miniprep_1_kit.asp. 

3.4.2 Preparatívna izolácia veľmi čistej plazmidovej DNA 

Pre rýchlu izoláciu väčšieho množstva (až 100 µg) veľmi čistej plazmidovej DNA, 

vhodnej na transfekciu eukaryotických buniek bola používaná súprava JETSTAR Plasmid 

Purification Kit (Genomed). Pracovný postup bol dodržiavaný podľa návodu výrobcu: 

http://www.genomed-dna.com/pdf/Star-PDFs/JETSTAR-Protocol.PDF. 

3.4.3 Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie a čistoty DNA 

Koncentrácia a čistota DNA boli namerané na spektrofotometri Eppendorf 

BioPhotometer. Spektrofotometer meria absorbanciu vzorky pri 260 nm a 280 nm. A260 určuje 

koncentráciu DNA (ak je A260 = 1, tak vzorka obsahuje približne 50 µg/ml dvojvláknovej 

DNA), A280 prípadné kontaminujúce proteíny. Čistota izolovanej DNA sa určuje ako pomer 

absorbancií A260/A280, pričom táto hodnota by sa u veľmi čistých preparátov mala pohybovať 

v intervale 1,8 – 2,0. 

3.5 Sekvenovanie DNA 

Na sekvenovanie DNA bola použitá komerčná súprava ABI PRISM® BigDyeTM 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). Pracovný postup bol 

dodržiavaný podľa návodu výrobcu. 
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http://docs.appliedbiosystems.com/pebiodocs/04337035.pdf 

Vlastné sekvenovanie bolo prevedené sekvenačným servisom MBÚ AV ČR. 

3.6 Kvantitatívna real-time PCR 

Metódou qRT PCR (quantitative Real Time/Reverse Transcription PCR) je možné určiť 

relatívne množstvo konkrétnej molekuly mRNA a tak zistiť mieru expresie daného génu. Celý 

postup je zložený z dvoch krokov. Prvým krokom je spätný prepis RNA do komplementárnej 

molekuly DNA tzv. cDNA, druhým krokom je potom vlastná qRT PCR reakcia. Tá prebieha 

rovnako cyklicky ako normálna PCR, s tým rozdielom, že po každom cykle sledujeme koľko 

špecifického produktu (dvojvláknovej DNA) bolo nasyntetizované. Toto sledovanie prebieha 

nepriamo, pričom sledujeme fluorescenciu emitovanú činidlom, ktoré sa viaže na 

dvojvláknovú DNA. Často sa používa farbička Sybr® Green, pretože väzbou na DNA 

mnohásobne zvyšuje svoju schopnosť fluorescencie. Princípom celej reakcie je zdvojenie 

prítomných špecifických molekúl DNA s každým cyklom, čo znamená i zdvojenie povrchu 

pre väzbu Sybr® Green. Následne sledujeme dvojnásobnú mieru emitovanej fluorescencie. V 

určitom cykle dosiahne táto fluorescencia bod, kedy je po prvý krát zaznamenaný prírastok 

nad bazálnu hladinu. Tento cyklus je označovaný ako Ct (treshold cycle). Hodnota Ct pre 

určitý gén je závislá na pôvodnom množstve daných molekúl cDNA, a teda aj danej mRNA 

vo vzorke. Čím je vyššie začiatočné množstvo určitej mRNA (templátu), tým menšiu hodnotu 

Ct obdržíme. Počet sledovanej mRNA potom odpovedá 2Ct. 

Množstvo počiatočnej mRNA se však môže veľmi výrazne líšiť v závislosti od počtu 

buniek, z ktorých bola izolovaná. Preto sa pre normalizáciu získaných Ct hodnôt využíva 

sledovanie expresie tzv. „housekeeping génov“, t.j. génov, u ktorých sa predpokladá, že ich 

expresia nekolíše v závislosti od bunkového typu. Tie tak pôsobia ako vnútorné štandardy pre 

každú  vzorku cDNA. Pre túto prácu boli ako housekeeping gény využívané β-aktin (kóduje 

proteínovú podjednotku aktínových filamentov), GAPDH (kóduje enzým Glyceraldehy-3-

fosfát dehydrogenáza, ktorý je súčasťou Krebsovho cyklu) a SDHA (kóduje podjednotku A 

sukcinát dehydrogenázy, enzýmu oxidatívnej respirácie). 



 43

3.7 Izolácia RNA 

 Pri práci s RNA próbami je nevyhnutné zabezpečiť ochranu pred degradáciou 

všadeprítomnými RNázami. Týchto RNáz sa zbavujeme vypekaním laboratórneho skla pri 

vysokých teplotách a pridávaním DEPC (dietylpyrokarbonát) do roztokov. Používanie 

rukavíc pri práci s RNA je samozrejmosťou, keďže pokožka na rukách je hlavným zdrojom 

kontaminácie RNázami. Všetky roztoky použité pri in situ hybridizácii sú ošetrené DEPC. Pre 

naše účely bol pripravený nasledovným spôsobom: 0,1% roztok DEPC, zvortexovaný a 

ponechaný cez noc v digestore. Nasledujúci deň bol takto pripravený roztok autoklávovaný. 

Roztoky, ktoré sa nemôžu byť ošetrené DEPC (Tris apod.), sú pripravované z DEPC-vody a 

následne autoklávované.  

Na izoláciu RNA z buniek tkanivových kultúr, i z celých orgánov bola používaná 

komerčná súprava Trizol (Invitrogen). Ak bola izolovaná RNA z tkaniva, tak bolo toto 

tkanivo v trizole najprv mechanicky homogenizované a vzniknutá suspenzia bola ďalej 

spracovávaná podľa protokolu. Pracovný postup bol dodržiavaný podľa návodu výrobcu: 

http://www.invitrogen.com/content/sfs/manuals/15596026.pdf. 

Ďalším purifikačným krokom bolo rozpustenie získanej RNA v 50 µl vody a prečistenie cez 

komerčnú súpravu Mini RNA Izolation IITM (Zymo Research). Pracovný postup byl taktiež 

dodržiavaný podľa návodu výrobcu: 

http://www.zymoresearch.com/protocols/rna/mini_rna_2_kit.asp. 

3.7.1 Reverzná transkripcia 

Na prípravu cDNA z izolovanej RNA bola použitá komerčná súprava SuperScriptTM II 

Rnase H – Reverse Transcriptase (Invitrogen). Pracovný postup bol dodržiavaný 

podľa návodu výrobcu: http://www.invitrogen.com/content/sfs/manuals/superscriptII_pps.pdf. 

cDNA bola syntetizovaná z 1,5 µg pripravenej celkovej RNA za prítomnosti náhodných 

hexamérových primerov (250 ng; Invitrogen). Každá vzorka bola pripravovaná ako duplikát, 

do jednej paralely bol pridaný enzým reverzná transkriptáza (RT) a druhá zostala bez enzýmu 

(-RT). Tá potom slúžila ako negatívna kontrola. 

3.7.2 Primery pre qRT PCR 

Oligonukleotidové primery boli navrhované pomocou aplikácie: 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi. 
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Vhodnosť sekvencie primerov bola ešte kontrolovaná pomocou aplikácie Blast: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/. 

Primery boli pripravené firmou Sigma Aldrich. 

FmWnt-1#841#real1 ATCGATTTTGGTCGCCTCTT FmWnt7b#347#real1 

������������������
RmWnt-1#970#real1 CTTGGCGCATCTCAGAGAAC RmWnt7b#569#real1 

��������������������
FmWnt2#640#real1 

��������������������
FmWnt8a#238#real1 

��������������������
RmWnt2#876#real1 

��������������������
RmWnt8a#389#real1 

��������������������
FmWnt2b#1114#real1 

��������������������
FmWnt8b#150#real1 

��������������������
RmWnt2b#1349#real1 

��������������������
RmWnt8b#315#real1 

��������������������
FmWnt-3#40#real1 

��������������������
FmWnt9a#47#real1 

������������������
RmWnt-3#247#real1 

��������������������
RmWnt9a#218#real1 

��������������������
FmWnt-3a#586#real1 

��������������������
FmWnt-9b#18#real1 

������������������
RmWnt-3a#737#real1 

��������������������
RmWnt-9b#168#real1 

�������������������
FmWnt-4#218#real1 

��������������������
FmWnt10a#942#real1 

��������������������
RmWnt-4#461#real1 

��������������������
RmWnt10a#1167#real1 

�������������������
FmWnt5a#1216#real1 

��������������������
FmWnt-10b#481#real1 

��������������������
RmWnt5a#1443#real1 

��������������������
RmWnt-10b#704#real1 

��������������������
FmWnt5b#121#real1 

��������������������
FmWnt11#320#real1 

��������������������
RmWnt5b#288#real1 

��������������������
RmWnt11#542#real1 

������������������
FmWnt6#173#real1 

��������������������
FmWnt-16#555#real1 

��������������������
RmWnt6#411#real1 

��������������������
RmWnt-16#804#real1 

��������������������
FmWnt7a#768#real1 

�������������������
FmUbb#857#real1 

��������������������
RmWnt7a#969#real1 

��������������������
RmUbb#1016#real1 

��������������������
 

Ostatné primery, ktoré boli pre qRT PCR používané, boli navrhnuté inými členmi nášho 

laboratória. 

3.7.3 qRT PCR reakcia 

Pre vlastnú qRT PCR bola používaná reakčná zmes Briliant® Sybr®Green QRT-PCR 

Master Mix, 2-Step (Stratagene), ktorá obsahuje všetky potrebné zložky reakcie okrem 

vlastnej cDNA a primerov. Syntéza z jednej sady primerov, teda jedného génového produktu 

prebiehala vždy v piatich paralelách, do troch bola pridávaná príslušná cDNA (syntetizovaná 

v prítomnosti RT), do zvyšných dvoch potom negatívna kontrola (cDNA pripravená bez 
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RT;-RT). Zmes pre qRT PCR bola pipetovaná do 96 jamkovej platničky (Stratagene) tak, že 

do každej jamky – paralely bolo pridávané: 

 

10  µl   Briliant® Sybr®Green QRT-PCR Master Mix, 2-Step 

0,1 µl   reakčnej zmesi so syntetizovanou cDNA (pripravované s RT alebo - RT) 

2    µl   dvojice primerov (každý o koncentrácii 5 mM) 

6,9 µl   vody 

 

Platnička s napipetovanými vzorkami bola následne vložená do cycleru MX 3000P® 

(Stratagene) a bol zahájený nasledujúci program: 

 

Teplotná aktivácia DNA polymerázy:  95°C 12 min 30 s 
 
Denaturácia:     95°C 25 s 

Nasadnutie primerov:    61°C 25 s  45x zopakované 

Syntéza DNA:     72°C 30 s 

 

Po skončení programu boli zmerané denaturačné krivky syntetizovaných dvojvláknových 

DNA na teplotnej škále od 55°C do 95 °C pre určenie špecificity produktu. 

3.8 Detekcia proteínov 

3.8.1 SDS PAGE 

Elektroforéza v polyakrylamidovom géli v prítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS 

PAGE) sa používa na separáciu proteínov vo vzorke podľa veľkosti. Pokiaľ nie je spomenutý 

iný postup, bola vzorka bakteriálnych proteínov pre analýzu získaná pridaním 

odpovedajúceho množstva dvakrát koncentovaného redukujúceho Laemliho pufru [2R; (50 

mM Tris.HCl o pH 6,8, 20 % glycerol, 4 % SDS, 0,02% bromfenolová modrá, 0,5 % DTT)] 

k bakteriálnej pelete, následnou sonikáciou homogenizované pelety (3 x 15 sekúnd, 70 V) a 

päť minútovou inkubáciou sonikátu v 95°C. Vzorka z eukaryotických buniek bola získaná 

tak, že z prisadnutých buniek bolo najprv odsaté médium, bunky boli opláchnuté v PBS a 

lyzované v odpovedajúcom množstve 2R pufru. Lyzát bol pre odstránenie genómovej DNA 

centrifugovaný, a supernatant taktiež inkubovaný 5 min v 95°C. 

Vlastná SDS PAGE prebiehala podľa štandardného protokolu [viz (Sambrook et al. 1989), 

kapitoly 18.47-18.59] s použitím: 
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• Štandardy (Bio-Rad Laboratories) 

• Chemikálie potrebné pre polymeráciu gélu: 

• 30% akrylamid; 1,5M Tris.HCl, pH 8,8; 0,5M Tris.HCl, pH 6,8; 10% SDS; 10% APS; 

TEMED; vodný n-butanol 

• Sklá tvoriace formu gélu 

• prístroj pre SDS-PAGE Mighty Small (Hoefer) 

• SDS-elektródový pufor (250 mM glycín, 10 mM Tris.HCl, 0,1% SDS, pH 8,3) 

 

Po rozdelení proteínov bol gél nafarbený v roztoku Coomasie (CBB, Coomasie Briliant 

Blue), alebo bol „blotovaný“ na nitrocelulózovú membránu. Na farbenie gélu bol používaný 

0,05% roztok CBB, v ktorom bol gél s proteínmi inkubovaný 30 minút. Následne bol gél 

odfarbovaný v roztoku 25% etanolu a 10% kyseliny octovej tak dlho, pokiaľ sa nevyplavila 

všetka farba z gélu, pričom zostali viditeľné iba prúžky farbených proteínov. 

3.8.2 Western blot 

Proteíny rozdelené na SDS PAGE sú identifikované tak, že sú najprv prenesené na 

nitrocelulózovú membránu metódou Western blot. Takto imobilizované proteíny sú následne 

detegované pomocou špecifických tzv. primárnych  protilátok. Vlastná vizualizácia prebieha 

pomocou sekundárnej protilátky, ktorá rozpoznáva konštantnú časť použitých primárnych 

imunoglobulínov a ktorá je konjugovaná s enzýmom chrenová peroxidáza (HRPx). Poloha 

konjugátu na membráne je detegovaná peroxidázovou reakciou zachyteného enzýmu, a to 

použitím vhodných substrátov. 

Western blot prebiehal podľa štandardného protokolu [viď (Sambrook et al. 1989), kapi-

toly 18.60-18.75] s použitím: 

• Prístroj pre prenos na membránu Transblot (Amersham Bioscience) 

• Pufor pre prenos na membránu (48 mM Tris.HCl, 39 mM glycín, 20% metanol) 

• Nitrocelulózová membrána PROTRAN (Schleicher&Schuell) 

 

Po skončení Western blotu bola membrána 30 min blokovaná (5% sušené mlieko, PBS + 

0,05% Tween 20), potom inkubovaná 30-40 min v roztoku primárnej protilátky (1% sušené 

mlieko, PBS + 0,05% Tween 20, protilátka 1 µg/ml) a 30-40 min. v roztoku sekundárnej 

protilátky (1% sušené mlieko, PBS + 0,05% Tween 20, 3000x riedená sekundárna protilátka 

konjugovaná s chrenovou peroxidázou (BioRad)). Po inkubácii s primárnou i sekundárnou 
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protilátkou bola membrána 5x 5min oplachovaná roztokom PBS + 0,05% Tween 20. 

Nakoniec bola vysušená a 1 min inkubovaná v zmesi roztokov ECL1 [2,5mM luminol (5-

amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazindion) v 100 mM Tris.HCl, pH 8,8] a ECL2 (5,4 mM H2O2 v 

100mM Tris.HCl, pH 8,8) zmiešaných v pomere 1:1. Chemiluminiscencia bola zachytená na  

film X-OMAT AS (Kodak). 

3.9 Stimulácia buniek Wnt3A kondiciovaným médiom 

V bunkových líniách je možné veľmi jednoducho stimulovať signálnu dráhu Wnt tak, 

že sa pestujú v médiu, do ktorého bol produkovaný ligand Wnt. Na prípravu tohto média bola 

využívaná komerčne dostupná línia buniek L Wnt3A. Tieto bunky, odvodené z myších 

embryonálnych fibroblastov L/Tk-, obsahujú integrovaný plazmid produkujúci myší Wnt3A 

proteín. 

Bunky L Wnt3A boli vysiate do subkonfluentnej denzity na kultivačné misky s 

priemerom 10 cm tak, aby kompletne pokryli povrch misky približne po dvoch dňoch rastu. 

Po dosiahnutí konfluencie bolo kultivačné médium odobrané a uchovávané pri 4oC. 

K bunkám bolo následne pridané čerstvé médium a kultivácia pokračovala ďalšie dva dni, 

kedy bolo médium opäť odobrané a vymenené za čerstvé. Po tretej výmene boli odobrané 

alikvoty tzv. kondiciovaného média spojené, centrifugované (4000 rpm, 15 min., 4oC) a 

sterilizované  filtráciou cez filter s veľkosťou pórov 0,22 µm. Takto získané médium bolo 

uchovávané v 4°C. Pre účely stimulácie bolo 3x riedené (výsledná koncentrácia 

v kultiváciách) čerstvým D-MEM médiom. Bunky boli stimulované kondiciovaným alebo 

kontrolným médiom (pripraveným z parentálných L/Tk- buniek obdobným spôsobom ako 

médium obsahujúce ligand Wnt3A) cez noc. Nasledujúci deň boli bunky opláchnuté, 

lyzované a použité pre luciferázový reportérový test. 

3.10 Luciferázový reportétový test 

Luciferázový reportérový test bol používaný na overenie miery aktivácie kanonickej 

dráhy zahajovanej ligandami Wnt, v tomto prípade ligandom Wnt3A, v bunkových líniách. 

Okrem toho bol ďalej použitý na overenie funkčnosti pripravovaných vektorov. V teste je 

využívaná produkcia luciferázy, ktorá je riadená špecifickým promotorom, ktorý je 

aktivovaný kanonickou dráhou Wnt. Reportérový plazmid pTOPFLASH obsahuje tzv. 
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minimálny promotor génu TK (thimidin kináza) vírusu HSV (herpes simplex), pred ktorým sa 

nachádza enhancer zložený z DNA, ktorá obsahuje tri väzobné miesta pre proteíny rodiny 

Lef/Tcf. Ako negatívna kontrola sa používa vektor pFOPFLASH, ktorý je v podstate 

identický s reportérom pTOPFLASH, ale v enhanceri sú elementy dôležité pre väzbu faktorov 

Lef/Tcf zmutované. V bunkách, ktoré sú týmito vektormi transfekované, a ktoré sú 

stimulované Wnt ligandami, dochádza k produkcii luciferázy z vektoru pTOPFLASH a to 

v miere, ktorá je priamo úmerná miere aktivácie kanonickej dráhy Wnt. Enzým luciferáza 

katalyzuje chemilumiscentnú reakciu produkujúcu svetlo, a to opäť spôsobom závislým na 

množstve enzýmu. Meraním intenzity svetelného záblesku získavame informáciu o tom, do 

akej miery bola v stimulovaných bunkách kanonická dráha Wnt aktivovaná. Pretože účinnost 

transfekcie buniek je závislá na bunkovom type, rastovej fáze buniek v kultúre a kvalite 

konkrétneho izolátu plazmidovej DNA, pri transfekciách je používaná metóda tzv. 

vnútorného štandardu, ktorým sa dá transfekčná účinnosť určiť. Súčasťou všetkých 

transfekčných zmesí je rovnaké množstvo expresného vektoru, z ktorého je konštitutívne 

produkovaný enzým renilla. Tento enzým tiež katalyzuje chemickú reakciu, pri ktorej sa 

emituje svetlo, ktorého substrátová špecificita je ale iná než u luciferázy. Vektor produkujúci 

rennilu bol do buniek kontransfekovaný spolu s vektormi pTOPFLASH a pFOPFLASH a to 

v pomere 1:10. Vektory pTOPFLASH a pFOPFLASH boli pripravené a poskytnuté dr. V. 

Kořínkem, vektor pre rennilu (SV40-Rl) a substráty pre obidva enzýmy boli dodané firmou 

Promega. 

Pred vlastným meraním boli bunky 24 hodín vopred transfekované zmesou vektorov 

pTOPFLASH/pFOPFLASH a rennila a to vždy v troch paralelách. Nasledujúci deň boli 

bunky udržiavané na ľade prepláchnuté v PBS a lyzované v 100 µl (množstvo pre 1 jamku 24 

jamkovej platničky) chladeného pasívneho lyzačného pufru (Promega). Lyzáty boli 

centrifugované (16 000g, 5 min.) a pred vlastným meraním luciferázovej aktivity uchované na 

ľade. Pri meraní bolo používané 10 µl lyzátu, ku ktorému bolo luminometrom automaticky 

dávkované 50 µl substrátu pre daný enzým. Produkcia svetla bola meraná luminometrom a 

zaznamenávaná programom, ktorý bol dodaný firmou Berthold Detection Systems. 

3.11 Parciálna hepatektómia  

 (prevedené v spolupráci s p.Mrázovou, IKEM) 
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Pri štúdiu regeneračných procesov sme použili metódu parciálnej hepatektómie. Je to 

chirurgický zákrok, počas ktorého môže byť odstránených až 70% pečeňového tkaniva. U 

laboratórnych zvierat je vykonávaná hlavne pre experimentálne účely, zatiaľ čo u ľudí slúži 

pri odstraňovaní malígnych aj benígnych neoplázií. Okrem toho je táto metóda často 

používaná pri liečbe žlčníkových kameňov a cýst vzniknutých činnosťou parazitov. 

Pre naše experimentálne účely sme použili osem myší, ktoré sme rozdelili po dvoch 

podľa toho, v akom čase po zákroku bolo odobrané tkanivo. Štyrom z nich bol urobený iba 

chirurgický rez pozdĺž brušnej steny –  tzv. sham operated, čiže falošne operované myši. 

Tieto jedince slúžia ako kontrola pre porovnanie so skutočne operovanými myšami. 

Po aplikácii celkovej anestézie bol urobený pozdĺžny rez na brušnej strane zvieraťa. 

Jednotlivé laloky, ktoré sú u myši v počte sedem boli odstraňované postupne, pričom 

posledné dva boli ponechané. Po jednotlivých rezoch bolo zvyšné tkanivo vždy podviazané, 

aby sa zabránilo nežiaducemu krvácaniu. Päť minút po parciálnej hepatektómii boli u dvoch 

myší odobrané aj zvyšné dva laloky.  Rovnaký postup bol zopakovaný u posledných dvoch 

jedincov po 45 minútach. U falošne operovaných myší bola odobraná v príslušných časoch 

celá pečeň, z ktorej boli oddelené posledné dva laloky slúžiace pre nasledujúce analýzy. 

Získané pečeňové tkanivo z posledných dvoch lalokov o hmotnosti približne 200 mg 

bolo rozdelené na dve frakcie. Prvá bola homogenizovaná v trizole pre ďalšiu qRT PCR 

analýzu a druhá v RIPA pufri s proteázovými a fosfatázovými inhibítormi. Vzorky boli 

následne zamrazené a ponechané pri -80°C. 

Na analýzu western blot boli proteínové lyzáty centrifugované pri 8000 rpm a následne 

z nich bolo odobrané 50µl supernatnatu. 

3.12  In situ hybridizácia mediátorovej RNA v tkanivách 

Pomocou detekcie transkribovanej mRNA metódou In situ hybridizácie (in situ - na 

danom mieste) je možné zistiť mieru expresie sledovaného génu v tkanive. Technika In situ 

hybridizácie zahŕňa okrem fixácie tkaniva a prípravy histologických rezov aj syntézu vhodnej 

RNA próby, samotnú hybridizáciu a detekciu signálu. Na vizualizáciu jednovláknovej RNA 

sa používa rádioaktívne značenie izotopom síry 35S alebo nerádioaktívna metóda. V 

súčasnosti sú dostupné dva varianty nerádioaktívnych hybridizačných metód: (1) priama a (2) 

a nepriama. Priama metóda spočíva v použití reportérovej molekuly, ktorá sa viaže priamo na 

nukleovú kyselinu. Po hybridizácii próby na cieľovú RNA v bunke je vyžiarený signál, ktorý 
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môžeme mikroskopicky vizualizovať. Molekuly RNA je možné značiť enzymaticky alebo 

použitím fluorochrómov. Pri nepriamej metóde sa používajú imunochemické amplifikačné 

metódy, pri ktorých sa aplikuje protilátka proti reportérovej molekule. V našich 

experimentoch sme používali digoxygenínový systém (DIG), ktorý je detegovaný špecifickou 

protilátkou. Digoxygenín patrí do skupiny steroidných molekúl zvaných kardenolidy, ktoré sa 

vyskytujú výlučne v listoch a kvetných častiach rastliny Digitalis purpurea a Digitalis lanata. 

Jeho využitie v imunohistochémii je výhodné kvôli malej veľkosti jeho molekuly a 

dostupnosti špecifickej protilátky. Digoxygenín konjugovaný s deoxy a dideoxyurdín 

trifosfátmi je inkorporovaný do ribopróby počas jej syntézy. Táto syntéza nazývaná “in vitro 

transkripcia” umožňuje získavanie umelo pripravených RNA prób. RNA próby sú využívané 

počas hybridizácie s cieľovou RNA, ktorá sa prirodzene vyskytuje v bunkách. Metóda In situ 

hybridizácie pozostáva z množstva úkonov a premývacích krokov, pričom jej kompletné 

prevedenie trvá niekoľko dní. Počas hybridizácie vznikajú dvojvláknové RNA, ktoré sa 

vyznačujú vysokým stupňom stability. Chemické zloženie a teplota hybridizačnej reakcie ako 

aj stringentné premývacie kroky sú optimalizované pre udržanie stability hybridizovaných 

RNA. Rovnako tak je dodržiavaním týchto podmienok možné znížiť nešpecifickú väzbu na 

iné molekuly RNA. Metóda In situ hybridizácie predstavuje účinný nástroj pri sledovaní 

zmien génovej expresie v priebehu embryonálneho vývoja ako aj počas neustále meniacich sa 

fyziologických a patologických podmienok.  

3.13 Príprava prób (dizajn primerov, PCR, restrikčné štiepenie a 

klonovanie fragmentov do vektoru) 

Pre tvorbu prób pre RNA in situ hybridizáciu sme použili genómovú DNA vyizolovanú 

z myšej pečene. Prvým krokom bol dizajn primerov pre vybrané Wnt gény a housekeeping 

gény v pečeni. Wnt gény boli vybrané na základe získaných výsledkov expresných profilov v 

priebehu embryonálneho vývinu pečene u myši. Vybrané boli naledujúce Wnt gény: Wnt2, 

Wnt2b, Wnt3, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b, Wnt7a, Wnt 7b,Wnt11. Okrem toho boli navrhnuté 

primery aj pre housekeeping gény v pečeni: Gls, GS a Pepck1.  Genómovú DNA z pečene 

myši sme použili do PCR reakcie, z ktorej sme získali príslušné cDNA. Zloženie reakčných 

zmesí bolo nasledovné:  

 

 0,01 – 0,05 µg  DNA templát 

 10 µl   5x Phusion GC Buffer 
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 1 µl   10 mM dNTP      

3,2 pmol  primer 1 (5´)    

 3,2 pmol  primer 2 (3´) 

 0,5 µl   High fidelityDNA Polymerase (1 U) 

(20 µl   2,5M Betaine) 

(5 µl   50% DMSO) 

do 50 µl   H2O  

 

do PCR reakcie boli použité nasledovné primery: 

FmWnt2#HindIII CTCAAGCTTTCCAATTACATCTTCAAGGAC 

RmWnt2#XhoI TCTCTCGAGAGCACACTGAGAAGTCTCATC 

FmWnt3a#HindIII CTTAAGCTTGGGCTCCTATTTGGGATCTGG 

RmWnt3a#XhoI TTCCTCGAGAACCCTCTCTACTCAGGATAG 

FmWnt4#HindIII GGCAAGCTTGACACACATGCGGGTGGAGTG 

RmWnt4#XhoI CTGCTCGAGTTATTGGCCTTCCCTGGGCCA 

FmWnt5a#HindIII CACAAGCTTCAAGAAAGTCCCATGTAGTTG 

RmWnt5a#XhoI GAGCTCGAGGGCACCATTAAACCACATCCC 

FmWnt5b#HindIII GAAAAGCTTAGGAGATGCTGGCCCTCTGTG 

RmWnt5b#XhoI TCTCTCGAGCAGTTGACCTGACCTGCTAGC 

FmWnt7a#HindIII CCCAAGCTTCTTCTTAACACTGGTACTCAC 

RmWnt7a#XhoI ACCCTCGAGACCACAAGTGCTCAGGCATAC 

FmWnt7b#HindIII GCCAAGCTTCCATTCCATTTGGAGACTGTC 

RmWnt7b#XhoI CTTCTCGAGGACCCCTGTTTGAGGGTCCCA 

FmWnt11#HindIII AACAAGCTTTCCAACGGCAGTGACAGCTGC 

RmWnt11#XhoI CAACTCGAGTTAGTGGTTCCATGTGGTGGG 

FmGS#HindIII AGGAAGCTTTTGACAAACTGAGCAAGAGGC 

RmGS#XhoI GATCTCGAGCCTGACCCCTCTATTCTGACC 

FmPepck-1#HindIII GGCAAGCTTATCATGCACGACCCCTTTGCC 

RmPepck-1 #SalI GAAGTCGACTCCTGAGTGACCTTGAAGTGG 

FmGls2#HindIII GGCAAGCTTCCCCTGGACGATGCTGTGCAG 

RmGls2#SalI ATTGTCGACAGCAGTAGCAGCGTGTCCTGG 

 

Pre overenie PCR produktov bolo 10 µl z reakcie odobraných a separovaných gélovou 

elektroforézou. Zvyšných 40 µl bolo purifikovyných pomocou fenol/chloroformovej extrakcie 

DNA. Po purifikácii boli DNA fragmenty rozpustené v 30 µl TE. Pre získanie RNA prób je 

dôležitý výber správneho klonovacieho vektoru. Vektor, do ktorého je vklonovaná DNA 

sekvencia sledovaného proteínu musí obsahovať promotor pre RNA polymerázu. Pri tvorbe 

riboprób sa používajú SP6, T7 a T3 RNA polymerázy. V našich reakciách sme použili T3 a 
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T7 RNA polymerázu, ktorá pri transkripcii inkorporuje do syntetizovaného transkriptu 

digoxigenínom značené dUTP. Pre 

klonovanie amplifikovanej DNA sme 

použili vektor pBluescript II KS+ 

(Obrázok 8), ktorý umožňuje 

transkripciu ribopróby z príslušnej 

templátovej DNA. Tento plazmid 

obsahuje vo svojej sekvencii T3 a T7 

promotor, ktoré umožňujú syntézu 

“sense“ a “antisense“ prób. PCR 

fragmenty a plazmid boli štiepené 

restrikčnými enzýmami XhoI 

a HindIII, alebo Sal I (v prípade Gls a 

Pepck1). Oštiepené fragmenty boli 

zaligované do plazmidu, ktorý bol transformovaný a nadprodukovaný v E.coli.  

3.14 In vitro transkripcia 

In vitro transkripciou boli pripravené jednovláknové, dixoxigenínom značené RNA 

próby definovanej dĺžky. Plazmid obsahujúci príslušnú templátovú DNA bol pred samotnou  

syntézou linearizovaný vhodným restrikčným enzýmom. Základným kritériom pri výbere 

enzýmu je tvorba 5’ prečnievajúcich koncov. Na prípravu antisense prób pre gény Pepck, GS, 

Gls bol plazmid linearizovaný enzýmom NotI a v in vitro transkripcii bola použitá T3 RNA 

polymeráza. Sense próby boli pripavené pomocou T7 RNA polymerázy, pričom vektor bol 

linearizovaný enzýmom XhoI. Z každého plazmidu bolo na linearizáciu odobraných 5 

mikrogramov. Reakcia prebiehala cez noc v objeme 30 mikrolitrov. Linearizovaná templátová 

DNA bola po digescii restrikčným enzýmom purifikovaná fenol chloroformovou extrakciou a 

precipitovaná etanolom. Získaná čistá DNA bola rozpustená v 7 mikrolitroch DEPC-H2O. Do 

reakčnej zmesi pre in vitro transkripciu bol použitý 1mikrogram vektorovej DNA, z ktorej 

bolo nasyntetizovaných 10 mikrogramov značeného transkriptu. Samotná syntéza RNA 

približne 1-2 hodiny, pričom predĺžením trvania doby reakcie nie je možné zvýšiť výťažok 

reakcie.   

Reakčná zmes pre in vitro transkripciu pozostáva z nasledujúcich komponetov, a to v 

celkovom objeme 20µl: 

Obrázok 8:  vektor pBluescript II KS+ používaný pri 
klonovaní prób pre in situ hybridizáciu 
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1µg linearizovaného templátu 

2µl 10x koncentrovaného DIG RNA Labeling Mixu 

4µl 5x koncentrovaného transkripčného pufru Fermentas 

5,5µl DEPC-H2O 

2µl T7/T3 RNA polymerázy 

0,5µl RiboLock ribonuklázového inhibítoru 

 

Transkripcia prebiehala 2 hodiny  pri 37oC. Po uplynutí tejto doby bolo pre účely 

overenia správnosti priebehu transkripcie nanesené 1µl reakčnej zmesi na agarózový gél. 

Templátová DNA bola následne odstránená pomocou 15 minútovej digescie  DNázouI (2µl) 

pri teplote 37oC. Pred nanesením nasyntetizovanej próby na pripravenú purifikačnú kolónu 

ChromaSpin-100 (gélová filtrácia) bol objem reakčnej zmesi zvýšený prídavkom 35µl DEPC-

H2O na 56µl. Kolóna bola centrifugovaná 5min pri 700xg. Purifikované próby boli 

rozalikvotovaný po 10µl a uschovávaný až do použitia pri -70oC. 

3.15 Príprava a fixácia histologických rezov 

1. Pečeň vyoperovaná z brušnej dutiny myši bola 1x rýchlo prepláchnutá v DEPC-NaPi 

(nátrium fosfát) a zaliata to O.C.T.(roztok polotekutej konzistencie, ktorý sa používa 

na prípravu mrazových rezov). Tkanivo bolo následne zamrazené na kovovom bločku, 

ktorý bol vytemperovaný suchým ľadom. 

2. Na cryocutteri boli pripravené 10µm mrazové rezy, ktoré sme preniesli na Superfrost 

podložné sklíčka.  

3. Mrazové rezy boli fixované v 4% paraformaldehyde (12g PFA rozmiešať v 150ml 

DEPC-H2O asi 5hod pri 60oC,150ml 0,2M NaPi, pH 7,4) 

4. Oplachy 2x5 min. v 0,1M NaPi 

5. Acetylácia 2min. v roztoku 0,1M TEA (5,57g Triethanolamin hydrochlorid do 20ml 

DEPC-H2O, 57kvapiek 10M  NaOH, doplniť DEPC-H2O do 300ml, pH=±8) 

Následne pridať do roztoku TEA 750µl anhydridu kyseliny octovej, zvortexovať a ponoriť 

mrazové rezy do roztoku na10min. 

6. Oplachy 2x2min v roztoku 0,1M NaPi 

7. Dehydratácia rezov v ethanolovej rade prebiehala 3min v každej zo stúpajúcich 

koncentrácií etanolu: 

1x3min 50% etanol 
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1x3min 70% etanol 

1x3min 96% etanol 

1x3min 99,5% etanol 

8. Rezy boli vysušené v desikátore. 

3.16 Hybridizácia 

Proces hybridizácie vyžaduje použitie špeciálnych chemikálií ako je napr. dextransulfát. 

Na prípravu hybridizačného roztoku sme si najprv pripravili roztok dextransulfátu: 1g 

dextransulfátu rozmiešať vo vode, zahriať na 55°C a nechať rozpúšťať 2-3 hodiny. Následne 

bol pripravený hybridzačný pufor:  

300µl 5M DEPC-NaCl 

50µl 100x Denhardtovo činidlo 

50µl 1M TrisCl pH8 

10µl 0,5M EDTA pH8 

50µl DEPC-H2O 

1 ml dextran sulfátu vyhriateho na 55oC 

Denhardtovo činidlo je zmes proteínov, ktorá zabezpečuje stabilizáciu próby a znižuje 

vznik nežiaduceho pozadia počas hybridizácie. Dextransulfát je veľký inertný polymér, ktorý 

zvyšuje koncentráciu próby na povrchu tkanivového rezu. Všetky komponenty boli zmiešané 

a pridané k 2,5ml deionizovaného formamidu, zvortexované a držané pri teplote 55oC. 

Formamid znižuje Tm (melting temperature) duplexov nukleových kyselín, čo umožňuje 

previesť hybridizáciu pri teplotách, ktoré nepoškodia tkanivové rezy. 

Mix próby (namiešaný v množstve na 5 podložných sklíčok): 

64%tRNA (44,8µl tRNA 3,9mg/ml) 

5% 1M DTT (3,5µl)  

21,7µl próby v DEPC-H2O 

Transferová RNA v tomto roztoku sa používa na znižovanie nežiaduceho pozadia 

a nešpecifických väzieb (napr. na ribozomálnu RNA a rôzne mRNA). Po pridaní próby do 

roztoku sme nechali mix stáť 5min pri 70oC a potom schladili na ľade. Na jedno krycie 

sklíčko je potrebné naniesť cca. 70µl hybridizačného roztoku, ktorý pozostáva z 

hybridizačného pufru a mixu s próbou v pomere 1:5. Tento roztok má stabilizačný účinok na 

próbu ako aj pufrovací efekt. Hybridizačný roztok bol nanesený na krycie sklíčka metódou 

„broad arc“ tak, aby nedochádzalo k vzniku vzduchových bublín. Krycím sklíčkom sme 
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následne prikryli podložné, pričom v dôsledku pôsobenia kapilárnych síl došlo po spojeniu 

a priľnutiu oboch skiel. Okraje krycieho sklíčka boli zaliate DPX roztokom, aby sa zabránilo 

odpareniu hybridizačného roztoku. DPX je histologické činidlo živicovitej konzistencie 

rozpustené v touléne. Počas usychania polymerizuje a deň po hybridizácii je ho možné ľahko 

odstrániť. Hybridizácia prebiehala cez noc pri teplote 58°C.  

 Na druhý deň boli sklá vybraté z termostatu, DPX bol odstránený a sklíčka boli 

ponorené do roztoku 4xSSC (riedený z roztoku 20x SSC: 175,3g NaCl, 88,2 citran sodný, 

doplniť do 1000ml H2O, pH 7,0)  na 30 minút. Krycie sklíčka sa uvoľnili do roztoku 

a odstránené. Následne boli podložné sklíčka preplachované 4x po 5 minút v roztoku 4x SSC. 

Po oplachoch nasledovala inkubácia v roztoku s RNázou A pri teplote 37°C 30 minút. Požitie 

RNázy A umožňuje odstránenie prebytočných nenaviazaných prób. Tento enzým špecificky 

degraduje jednovláknovú RNA a nehybridizované časti prób ako je polylinker transkribovaný 

z templátovej DNA. Zloženie inkubačného roztoku je nasledovné:  

30ml 5M NaCl (finálna koncentrácia 500mM) 

3ml 1M TrisCl pH8 (finálna koncentrácia 10mM) 

0,6ml 0,5M EDTA pH8 (finálna koncentrácia 1mM) 

265ml DI H2O 

0,5ml 10mg/ml RNáza A (finálna koncentrácia 16,67µg/ml) 

 

V ďalšom kroku boli sklíčka premývané vo vzostupnej rade SSC roztokov:  

2x5min 2xSSC+1mM DTT  

1x10min 1xSSC+1mM DTT  

1x10min 0,5xSSC+1mM DTT  

1x30min 0,1xSSC+1mM DTT 60oC 

1x rýchle premytie v 0,1xSSC+1mM DTT 

 

Na zablokovanie prípadných nešpecificít sme sklíčka nechali inkubovať  30 minút v roztoku 

s ovčím sérom: 

2xSSC 

0,05% TritonX-100  

2% ovčie sérum 

Po 30 minútach inkubácie sme sklíčka premyli 2x po 5 minút v pripravenom pufri č.1: 

100mM TrisCl, 150mM NaCl, pH 7,5. Potom nasledovala inkubácia v roztoku s protilátkou 
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počas troch hodín pri 37°C. Protilátka viažuca sa na digoxygenín je tvorená FAB fragmentmi 

(získaných z ovce), ktoré sú konjugované s alkalickou fosfatázou.   

Na prípravu 10ml roztoku s protilátkou sme použili:  

9,86ml pufor č.1 

10µl ovčie sérum 

30µl Triton X-100 

10µl anti-digoxygenín Ab 

 Nasledoval 10 minútový oplach v pufri č.1 a rovnako tak 10 minút v pufri č.2: 100mM 

TrisCl, 100mM NaCl, 50mM MgCl2, pH9,5. 

Na vizualizáciu digixygenínom značených prób sme požili kolorimetrický detekčný 

systém BCIP/NBT(Sigma). Substrát BCIP je oxidovaný alkalickou fosfatázou. Počas tejto 

reakcie sa uvoľňujú fosfátové skupiny a výsledným produktom je vznik indiga. Paralelne, 

NBT je redukovaný na diformazan. Produkty týchto reakcií vytvárajú precipitát tmavomodrej 

až hnedej farby. Reakcie prebiehala v 30oC cez noc. Na druhý deň boli preparáty premyté 2x 

po15 minút v stop pufri: 10mM TrisCl, 1mM EDTA, pH8. Po premytí boli na 30sekúnd 

ponorené do 70% etanolu, vysušené a zamontované do Mowiolu. 

 

Použité roztoky a ich špecifikácia: 

Diethylpyrokarbonát (Sigma D5758) 

Krycie sklíčka ESCO microscope cover glass (Erie scientific) 

20xSSC (Amresco 0794-1pk) 

Ovčie sérum (Jackson Immunoresearch 013-000-121) 

kvasnicová tRNA (Invitrogen PIN54016) 

Tissue tek O.C.T.compound (Sakura Finetek) 

DPX mountant for histology (Fluka 44581) 

Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát p.a. (Penta) 

BCIP/NBT Liquid substrate system (Sigma B1911) 

Acetic anhydride (Sigma A6404) 

Triethanolamin hydrochlorid (Sigma T1502) 

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát p.a. (Penta) 

Chlorid sodný p.a. (Penta) 

Superfrost Plus microscope slides ESCO (Thermo Scientific) 

Trizma base (Sigma T1503) 

EDTA disodium salt dihydrate (Sigma E1644) 
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Chlorid horečnatý p.a. (Lachema) 

Paraformaldehyd p.a. (Lachema) 

Dextran sulfate 50% roztok (Amresco E516) 

100x Denhardtov roztok (Eppendorf 0032 007.104) 

Formamide deionizovaný (Amresco 0606) 

Anti-digoxigenin-AP Fab fragments (Roche 11 093 274 910) 

DL-dithiothreitol (Amresco 0281) 

RNáza A (Sigma ) 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČASŤ 

4.1 Expresné analýzy génov Wnt v pečeni 

Metódou qRT-PCR bola sledovaná miera expresie génov Wnt v pečeni v rôznych 

štádiách embryonálneho vývinu ako aj v tkanive novorodenca a dospelého jedinca. Základom 

pre úspešné prevedenie metódy qRT-PCR je použitie vhodných primerov, ktoré amplifikujú 

cDNA kódujúcu študovaný gén. Podobne dôležité je aj sledovanie expresie tzv. housekeeping 

génov, u ktorých sa predpokladá podobná úroveň expresie v rámci všetkých použitých 

bunkových typov. Relatívna expresia génov Wnt bola v jednotlivých izolátoch mRNA (a 

príslušnej cDNA) určená po tzv. normalizácii na zhodné množstvo počiatočnej mRNA, ktoré 

sa určuje pomocou stanovenia expresie housekeeping génov v danom izoláte. V našej štúdii 

sme analyzovali tkanivo pečene v jednotlivých štádiách vývinu u embrya E16, E18, v tkanive 

novonarodeného a dospelého jedinca 

myši. qRT-PCR analýza 

embryonálnej pečene myši naznačila 

tendenciu zvyšovania expresie 

niektorých Wnt génov v priebehu 

ontogenézy. Získané výsledky boli 

normalizované na β-aktín, pretože 

žiadna dvojica z troch analyzovaných 

housekeeping génov (β-aktín, UBB, 

GAPDH) nemala rovnaký expresný 

profil v priebehu uvedených štádií 

ontogenézy. β-aktín vykazoval z 

daných housekeeping génov najmenšiu fluktuáciu. Ako negatívne kontroly boli používané 

cDNA pripravované bez prítomnosti reverznej transkriptázy. Analyzovali sme všetkých 19 

známych génov rodiny Wnt, avšak zmeny expresie sme zaznamenali len v prípade 9 z nich: 

Wnt2, Wnt2b, Wnt3a, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b, Wnt7a, Wnt7b a Wnt11. Vo väčšine zvyšných 

prípadov boli Ct hodnoty príliš vysoké, čo znamená, že daný gén nie je exprimovaný vôbec 

alebo len vo veľmi malej miere. Získané výsledky nasvedčujú, že transkripcia zistených Wnt 

génov sa počas vývoja embrya v pečeni mierne zvyšuje (Obrázok 9). Zaujímavé je, že u 

 
Obrázok 9: qRT-PCR analýza expresie génov Wnt vo vývine 
pečene myši. Expresia génov Wnt bola sledovaná na myších 
embryách vo vybraných fázach vývoja (E16, E18), 
u novonarodeného a dospelého jedinca. V grafe je vyjadrené 
relatívne množstvo  mRNA normalizované na hodnotu β-
aktinu=1. 

qRT PCR analýza Wnt génov vo vývine 
pečene myši

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

E16 E18 novorodenec dospelý

jedinec

re
la

tí
v
n

e
 m

n
o

žs
tv

o
 m

R
N

A

Wnt2

Wnt2b
Wnt3a

Wnt4

Wnt5a
Wnt5b

Wnt7a

Wnt7b
Wnt11

Beta actin



 59

novonarodených myší sú niektoré z týchto génov exprimované v menšej miere (Wnt2, Wnt2b, 

Wnt5a, Wnt5b, Wnt7b) a dokonca expresia niektorých génov Wnt u novorodenca vymizne 

(Wnt3a, Wnt7a, Wnt11). Naopak niektoré Wnt gény sú v tkanive pečene dospelého jedinca 

exprimované vo väčšej miere v porovnaní s embryonálnym tkanivom (Wnt2, Wnt4, Wnt5a, 

Wnt5b). Zaujímavé je sledovanie expresie génu Wnt3a, ktorá nastupuje okolo sedemnásteho 

až osemnásteho dňa života embrya a trvá len do narodenia jedinca. U novorodencov a 

dospelých jedincov už nebola expresia tohto génu detegovaná. Zaujímavý je aj opätovný 

nárast expresie génu Wnt11 v tkanive dospelého jedinca. 

4.2 Expresné analýzy ďalších vybraných zástupcov Wnt signálnej dráhy 

Okrem profilu expresie génov rodiny Wnt sme stanovili aj mieru expresie vybraných 

členov Wnt signálnej kaskády. Miera expresie je nepriamo úmerná normalizovaným Ct 

hodnotám, ktoré sú uvedené v grafickom zobrazení (Obrázok 10). Z uvedeného vyplýva, že 

čím nižší je počet cyklov pri qRT-PCR (Ct hodnoty), tým je expresia sledovaného génu 

vyššia.  V tomto experimente sme sa 

zamerali na transkripčné faktory 

rodiny Tcf ako aj gén kódujúci 

transkripčný faktor Lef-1. Expresia 

týchto génov bola sledovaná podobne 

ako v predchádzajúcom experimente 

počas ontogenézy myšej pečene, a to 

vo vybraných fázach vývoja embrya 

(E13,5; E17,5), v tkanive 

novonarodeného jedinca, ako aj 

u dospelého jedinca. qRT-PCR 

analýza jednotlivých štádií ukazuje 

pomerne ustálenú tendenciu v expresii génov rodiny Tcf. Výnimkou je gén Tcf-1, u ktorého 

sme pozorovali mierny pokles expresie v priebehu embryonálneho vývoja s opätovným 

nárastom v postnatálnom období. Zaujímavé je pozorovanie opačného trendu v expresii génu 

Lef-1, u ktorého v embryonálnom období dochádza k výraznej aktivácii. Po narodení jedinca 

sa expresia Lef-1 rapídne znižuje. Získané výsledky boli normalizované na dva housekeeping 

gény: Ubikvitín (UBB) a GAPDH.  

Obrázok 10: qRT-PCR analýza expresie génov rodiny Tcf a 
Lef-1. Expresia týchto génov bola sledovaná v  tkanive 
pečene u myši vo vybraných štádiách ontogenézy. V grafe sú 
zobrazené Ct hodnoty, ktoré vyjadrujú relatívne množstvo 
mRNA vo vzorke. Získané hodnoty sú normalizované na 
housekeeping gény UBB a GAPDH. 
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4.3 Expresia Dickkopf génov v ontogenéze pečene myši 

Pri stanovovaní expresie Dickkopf inhibítorov Wnt signálnej dráhy počas ontogenézy 

pečene u myši sme uplatnili 

rovnaký postup ako v dvoch 

predchádzajúcich experimentoch. 

Mieru expresie sme sledovali 

u génov Dickkopf1, Dickkopf2 

a Dickkopf3 (Dkk1, Dkk2, Dkk3). 

Znižujúci sa počet cyklov (Ct 

hodnoty) vyjadruje narastanie 

expresie daného génu a naopak 

vysoký počet cyklov indikuje 

nízku mieru expresie (Obrázok 

11). Expresia najznámejšieho 

spomedzi Dickkopf inhibítorov Dkk1 má počas ontogenézy tkaniva pečene klesajúcu 

tendenciu. U dospelého jedinca je tento gén aktívny v minimálnej miere. Expresia génov 

Dkk2 a Dkk3 sa najprv zníži a v koncových štádiách 

vývinu embrya si zachováva konštantne nízku úroveň, 

ktorá pretrváva aj v dospelosti. Podľa našich údajov sú 

inhibítory Dickkopf najaktívnejšie v ranom štádiu 

embryonálneho vývinu pečene, čo dokazujú najnižšie 

hodnoty Ct v období E13,5. Namerané hodnoty Ct boli 

normalizované na UBB a GAPDH. 

4.4 Expresia génov Wnt a ďalších 

vybraných génov po parciálnej 

hepatektómii u myši 

Po parciálnej hepatektómii u myší (dokumentačná 

fotografia: Obrázok 12) boli odobrané vzorky tkaniva 

použité na analýzu génovej expresie a proteínovú 

analýzu. Analýze génovej expresie sme podrobili 
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Obrázok 11: qRT-PCR analýza expresie Dickopf inhibítorov vo 
Wnt signálnej dráhe.  Expresia týchto génov bola sledovaná na 
tkanive pečene u myši vo vybraných štádiách ontogenézy. V grafe 
sú zobrazené Ct hodnoty, ktoré vyjadrujú relatívne množstvo 
mRNA vo vzorke. Získané hodnoty sú normalizované na 
housekeeping gény UBB a GAPDH. 

Obrázok 12: dokumentačná fotografia 
priebehu parciálnej hepatektómie. Na 
hornej fotografii sú klietky používané pri 
transporte myší, na spodnej odsávanie 
krvi počas zákroku.  
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Obrázok 13: qRT-PCR expresná analýza génov Wnt po 
parciálnej hepatektómii.Vzorky boli odoberané 5 a 45 
minút po zákroku, pričom každej vzorke prislúcha jedno 
kontrolné tkanivo bez zákroku. V grafe je vyjadrené 
relatívne množstvo  mRNA normalizované na hodnotu β-
aktinu=1.  
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Tabulka 2: expresia vybraných génov po  
parciálnej hepatektómii u myši. V tabuľke sú 
uvedené Ct hodnoty, ktoré vyjadrujú relatívne 
množstvo mRNA vo vzorke. Úroveň expresie je 
nepriamo úmerná k uvedeným Ct hodnotám, a 
preto čím nižšie je číslo v tabuľke, tým je 
expresia génu vyššia. Získané hodnoty sú 
normalizované na ubikvitín (UBB). Ku každému 
génu prislúcha časová jednotka, počas ktorej 
bolo dané tkanivo získané: 4, 12 a 39 hodín po 
resekcii. Súčasne bolo analyzované aj 
kontrolné tkanivo bez zákroku. 

všetkých zástupcov rodiny Wnt  a ďalších vybraných zástupcov tejto signálnej dráhy. Zmeny 

v produkcii proteínu β-kateninu sme po 

parciálnej hepatektómii sledovali 

využitím metódy western blot. Vzorky 

boli odoberané 5 a 45 minút po 

parciálnej hepatektómii. Ako kontrolné 

experimenty boli definované jedince 

myší, u ktorých nebol prevedený 

zákrok. Tieto jedince boli označené ako 

falošne operované (sham operated) 

myši. V prípade 5 Wnt génov sa nám 

podarilo stanoviť zmeny v množstve 

génových produktov, a to v prípade 

Wnt2, Wnt2b, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b. Pri 

porovnaní miery expresie sme 45 minút po parciálnej hepatektómii zaznamenali signifikantné 

zvýšenie v expresii spomínaných génov (Obrázok 13). Expresia génov Wnt sa mení aj krátko 

po hepatektómii v čase 5 minút. V tomto 

prípade sme však zaznamenali nižšie hodnoty 

v expresii génov v porovnaní s kontrolným 

tkanivom bez chirurgického zásahu. Po 

parciálnej hepatektómii sa pravdepodobne 

expresia týchto génov na krátky čas zníži 

(tkanivo odobrané 5 minút po zákroku) 

a následne sa reaktivuje (45 minút po zákroku). 

Získané výsledky boli normalizované na β-

aktín. 

Zaujímavé zistenia sa nám podarilo 

dosiahnuť aj pri analýze expresie ďalších 

vybraných komponentov Wnt signálnej dráhy: 

Axin1 a Axin2, ako aj niektorých cieľových 

génov tejto signálnej kaskády: c-Myc a Lect2. 

V tabuľke sú uvedené Ct hodnoty (počet cyklov 

qRT-PCR) pre daný gén a čas odoberania 

vzorky (Tabuľka 2). Tieto boli odoberané v časoch 4, 12 a 39 hodín po resekcii. Axin2 je 
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výrazne aktivovaný a dosahuje vrchol až okolo 39. hodiny po parciálnej hepatektómii. 

Naproti tomu expresia Axinu1 sa výrazne nemení a má ustálenú hladinu v každej časovej 

jednotke. Gén Lect2 je podobne ako Axin2 pomerne výrazne aktivovaný a v priebehu 

regeneračných procesov sa zvyšuje miera jeho transkripcie. Aktivuje sa aj gén c-Myc, ktorý je 

nevyhnutný pre postup buniek bunkovým cyklom. Uvedené výsledky boli normalizované na 

ubikvitín. 

4.5 Produkcia ββββ-kateninu po parciálnej hepatektómii 

Okrem expresných profilov génov Wnt signálnej dráhy nás zaujímali aj prípadné zmeny 

v produkcii kľúčovej molekuly tejto kaskády - β-kateninu. Po čiastočnej hepatektómii boli 

vzorky odoberané v časoch 5 a 40 minút (označenie HE na obrázku). Jedna z troch „40 

minútových“ myší uhynula v 35 minúte, a preto je na obrázku uvedená ako „35 minútová“. 

Všetky ostatné vzorky boli analyzované v duplikátoch. Každej vzorke prislúcha aj kontrola-

falošne operovaná (sham operated) myš (na obrázku označenie SO). Pomocou western blotu 

bolo stanovené množstvo celkového a defosforylovaného β-kateninu (Obrázok 14). Mierny 

nárast v množstve celkového β-kateninu sme zaznamenali u myší už v čase 5 minút po 

hepatektómii v porovnaní s kontrolami. Signifikantné zvýšenie hladiny proteínu β-kateninu sa 

potvrdilo u tkaniva analyzovaného v čase 40 minút po hepatektómii. Hladina β-kateninu sa 

však po parciálnej hepatektómii mierne zvyšuje aj u myší, ktorým nebol vykonaný zákrok 

(5´SO, 40´SO). Zaujímavé je sledovanie zmien hladiny defosforylovaného β-kateninu, ktorá 

taktiež narastá spolu s uplynulým časom po hepatektómii. Experiment bol doplnený 
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Obrázok 14: produkcia β-kateninu po parciálnej hepatektómii. Každá vzorka tkaniva 
bola analyzovaná duplicitne. Tkanivo pečene bolo odoberané 5 a 40 minút po resekcii 
(označenie HE), s prislúchajúcimi kontrolami bez zákroku (označenie SO). Vľavo je 
zobrazený western blot celkového a vpravo defosforylovanéhoβ-kateninu. U jednej z 
myší došlo k prečasnému úhynu (označenie 35’HE). Pozitívnu kontrolu predstavujú 
bunkové línie SW480 a 293HEK. 
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Obrázok 15: sledovanie produkcie β-kateninu po 
parciálnej hepatektómii. V grafe sú uvedené 
hodnoty pre totálny, defosforylovaný β-katenin a 
pomer totálneho k defosforylovanému β-kateninu. 
Analyzované vzorky tkaniva pečene sú doplnené o 
kontroly- bunkové kultúry SW480 a 293HEK. 

Hladina β-kateninu v pečeni po parciálnej hepatektómii

0

10

20

30

40

50

60

70

5´ SO 5´ SO 5´ HE 5´ HE 40´ SO 40´ SO 40´ HE 40´ HE 35´ HE

U

SW480 293HEK

 m
n

o
žs

tv
o

 p
ro

te
ín

u
 v

 m
il

ia
b

so
rb

ač
n

ýc
h

 j
ed

n
o

tk
ác

h Totálny b-katenin

Defosfo b-katenin

Totálny/defosfo b-

katenin

o kontrolu, ktorou boli bunkové 

kultúry: SW 480 a 293 HEK. Získané 

výsledky boli podrobené 

denzitometrickej analýze a prevedené 

do grafu (Obrázok 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Expresia glutamínsyntetázy v bunkách pečene pomocou in situ RNA 

hybridizácie  

Na základe výsledkov expresnej analýzy génov Wnt v tkanive pečene boli navrhnuté 

primery pre PCR úsekov DNA vybraných génov Wnt. Tieto sekvencie sme použili na 

prípravu RNA prób pre in situ hybridizáciu RNA. Z génov Wnt 

boli vybrané nasledujúce: Wnt2, Wnt2b, Wnt3, Wnt4, Wnt5a, 

Wnt5b, Wnt7a, Wnt7b, Wnt11. Okrem toho boli navrhnuté 

primery aj pre housekeeping gény v pečeni: GS charakteristický 

pre perivenóznu oblasť a  Gls  a Pepck1 pre periportálny región. 

Po úspešne prevedenej PCR sme získané fragmenty génov Wnt 

zaklonovali do vektora pBluescript KS II. Následne sme 

pomocou metódy in vitro transkripcie naprodukovali RNA próby. 

Na obrázku 11 je znázornená próba pre GS použitá pri in situ 

hybridizácii (Obrázok 16). Tieto próby sme hybridizovali k 

bunkovej RNA na pripravených mrazových pečeňových rezoch. 

Keďže metóda in situ hybridizácie je v našom laboratóriu zatiaľ 

v ranom štádiu implementácie, doposiaľ sa nám podarilo 

detegovať mRNA enzýmu glutamínsyntetáza, ktorý lemuje 

600bp 

Obrázok 16: RNA próba 
glutamínsyntetázy 
pripravená metódou in 
vitro transkripcie. Táto 
RNA próba  o velkosti cca. 
600bp hybridizuje počas in 
situ hybridizácie k 
bunkovej GS mRNA. 
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perivenózny priestor v pečeňovom acine (Obrázok 17) 

 

4.7 Stabilné línie s regulovanou expresiou DN–LEF-1 a DN–TCF-4 

Na prípravu stabilných línií sme vybrali bunkovú líniu HEPG2 odvodenú od 

hepatocelulárneho karcinómu (Human hepatocellular liver carcinoma cell line). Najskôr bolo 

potrebné zistiť prirodzenú mieru aktivity Wnt signálnej dráhy v týchto bunkách pomocou 

luciferázového reportérového testu. Bunky HEPG2 boli transfekované transfekčnými 

zmesami obsahujúcimi vektor pTOPFLASH v troch rôznych kombináciách: i) s vektorom 

obsahujúcim EGFP, ii) pTOPFLASH samostatný, a nakoniec iii) v kombinácii s vektorom 

pXJ41/∆SacTcf-4 (Obrázok 18).  

Po transfekcii samostatného pTOPFLASH vektora došlo k produkcii enzýmu 

luciferázy v najvýraznejšej miere. Vektor pXJ41/∆SacTcf-4 obsahuje mutovanú sekvenciu 

Tcf-4 s blokačným účinkom na Wnt signálnu dráhu. Preto nedochádza k produkcii luciferázy. 

Obrázok 17: in situ hybridizácia 
mRNA enzýmu glutamínsyntetázy (GS) 
na mrazových rezoch tkaniva pečene. 
GS lemuje perivenóznu oblasť 
pečeňového acinu (znázornené 
fialovomodrou farbou). Na dolnom 
obrázku je znázornený detailný 
pohľad. 
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Ako negatívnu kontrolu sme použili 

vektor pFOPFLASH, ktorý má v 

enhanceri elementy dôležité pre väzbu 

faktorov Lef/Tcf zmutované. Získané 

výsledky potvrdzujú prirodzenú aktivitu 

kanonickej Wnt signalizácie v týchto 

bunkách.  

4.8 Príprava vektorov 

s regulovanou expresiou 

DN–LEF-1 a DN–TCF-4  

Stabilné bunkové línie 

s inducibilnou expresiou transgénu Tcf-4 

a Lef-1 boli pripravené hlavne ako 

nástroj pre rozsiahlejšie štúdium Wnt 

signálnej dráhy a expresie jej cieľových génov. Expresné DNA čipy založené na kvantifikácii 

RNA umožňujú identifikovať celkový profil exprimovaných génov v danom bunkovom type. 

Po dvoch neúspešných pokusoch so systémom RheoSwitch a retrovirálnou introdukciou génu 

sme sa rozhodli pre prípravu vlastného vektora. Oba spomenuté pokusy sa nepodarilo 

dokončiť pravdepodobne v dôsledku veľmi nízkej transfekčnej účinnosti pri vnášaní 

plazmidov do buniek.  

Zkonštruované vektory sú výsledkom množstva prevedených klonácií, pričom 

požadované sekvencie boli získané z rôznych typov vektorov popísaných nižšie. Po 

zaklonovaní bola v každom vektore vždy overovaná správna orientácia vkladaného inzertu 

restrikčnou analýzou. To, že vkladaná sekvencia nie je nikde mutovaná a že bola vložená do 

správneho čítacieho rámca bolo overené sekvenovaním vektora. Nižšie sú uvedené vektory, 

ktoré boli použité v jednotlivých klonovacích krokoch. 

pK-Myc dnLef - plazmid použitý na získanie sekvencie génu dnLef-1 pomocou 

Phusion PCR a primerov RmLef-1#endoSTOP#ERI a T7primer (za prítomnosti betainu a 

DMSO v reakcii). Po PCR reakcii boli PCR sekvencia aj klonovací vektor štiepené 

restrikčnými enzýmami EcoRI a BglII. Získaná sekvencia bola zaklonovaná do vektoru 

Obrázok 18: luciferázový test miery aktivity Wnt 
signálnej dráhy v nádorovej bunkovej línii HEPG2. 
Produkcia luciferázy sa zvyšuje priamo úmerne s mierou 
aktivity Wnt signalizácie. Po transfekcii vektora 
pTOPFLASH sme zaznamenali masívnu produkciu 
enzýmu luciferáza, čo je dôkazom aktivity sledovanej 
signálnej dráhy. Súčasťou plazmidu pTOPFLASH je 
totiž enhancer obsahujúci väzobné miesta pre Lef/Tcf 
transkripčné aktivátory. pXJ41/∆SacTcf4 inhibuje väzbu 
transkripčncýh faktorov na elementy pTOPFLASH, 
preto je luciferáza produkovaná len v minimálnom 
množstve . 
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pEGFP/C2 (Clontech), ktorý sa používa pri expresii v eukaryotických systémoch s fúznym 

proteínom EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein).  

pEGFP-dnTCF4-FL (full lenght) – vektor, z ktorého sme pomocou PCR získali 

sekvenciu dnTcf4. Získaná cDNA dnTcf4 ako aj klonovací vektor pEGFP/C2 boli následne 

štiepené enzýmami SacI a EcoRI.  

Pomocou luciferázového reportérového testu sme následne testovali funkčnosť 

pripravených vektorov (Obrázok 19). Dominantne negatívne formy transkripčných faktorov 

dnTcf-4 a dnLef-1 neviažu β-katenin, ale zachovávajú si schopnosť väzby na promotory 

cieľových génov. Touto väzbou pôsobia ako represory, a tak zabraňujú aktivácii transkripcie 

cieľových génov. Vektory pEGFPdnLef-1 a pEGFPdnTcf-4 sme introdukovali do buniek 

293HEK, ktoré sú stabilne transfekované vektorom pTOPFLASH s responzívnymi 

elementami pre transkripčné faktory 

Lef/Tcf. Po stimulácii ligandom 

Wnt3a dochádza k aktivácii Wnt 

signálnej dráhy a produkcii luciferázy 

z vektora pTOPFLASH. Za 

neprítomnosti ligandu Wnt je 

kanonická  dráha aktívna len 

v minimálnej miere. Ako kontrolu 

sme použili plazmid pEGFP NLS 

(nuclear localization signal), ktorý 

neprodukuje žiadne represory. 

Produkcia luciferázy z pTOPFLASH 

je preto oveľa výraznejšia ako 

v prípade dominantne negatívnych 

konstruktov. Po transfekcii ďalšieho 

z kontrolých vektorov 

pXJ41dSacTcf-4, ktorý produkuje 

kontrolný dominantne negatívny  

dnTcf-4 bez N koncového EGFP 

proteínu (Korinek et al. 1998), došlo 

k miernemu zvýšeniu bazálnej transkripcie integrovaného reportéru, ktoré však bolo 

zanedbatelné vzhľadom k viac ako stonásobne vyšším aktivitám luciferázy (u kontrolných 

buniek transfekovaných EGFP-NLS) pri stimulácii buniek ligandom Wnt3a. Vektor pK-Myc-
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Obrázok 19: luciferázový reportérový test funkčnosti 
vektorov pEGFPdnLef-1 a pEGFPdnTcf-4. Po stimulácii 
ligandom Wnt3a dochádza k aktivácii Wnt signálnej dráhy 
a produkcii luciferázy z vektora pTOPFLASH. Za 
neprítomnosti ligandu Wnt je kanonická  dráha aktívna len 
v minimálnej miere. Represory-dominantne negatívne formy 
dnTcf-4 a Lef-1 znižujú mieru aktivity kanonickej dráhy.U 
kontroly pEGFP NLS bez represora je aktivita výrazne 
vyššia, u kontroly pXJ41dSacTcf-4 dochádza k transaktivácii 
a vektor pK-Myc-CatLef-1má prirodzený aktivačný efekt. 
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CatLef-1  exprimuje fúzny proteín skládajúci sa z transaktivačnej domény proteínu β-katenin 

a myšieho faktoru Lef-1. Tento proteín funguje ako transkripčný aktivátor (jedná sa 

o dominantne pozitívny Lef-1) a transkripcia reportéru TOPFLASH nie je závislá na 

prítomnosti proteínu Wnt3a v kultivačnom médiu (Galceran et al. 2001).  

  Ako tzv. „materský vektor“ bol používaný 

pIRES2-EGFP, do ktorého sme postupne vkladali 

požadované sekvencie (Obrázok 20). Tento plazmid 

obsahuje Ires miesto (internal ribosome entry site) 

pôvodom z vírusu encefalomyokarditídy (ECMV). 

Táto sekvencia je umiestnená medzi polylinkrom 

a EGFP kódujúcou oblasťou. Takto je možné 

dosiahnuť transkripciu bicistrónnej mRNA. Pred 

vlastným klonovaním do tohto vektoru bolo 

nevyhnutné vytvoriť restrikčné miesto EcoRV. 

Jednou z metód ako takúto pozmenenú sekvenciu 

vytvoriť je cielená in vitro mutagenéza. Mutovaná 

sekvencia bola do vektoru vnesená pomocou 

primerov nesúcich príslušné restrikčné miesto. Jedná sa o PCR reakciu, v ktorej DNA 

polymeráza replikuje sekvenciu celého vektora. Preto je dôležité nastaviť čas extenzie, ktorý 

odpovedá 1min/1kb. V prípade nášho vektoru sme zvolili dobu trvania extenzie 6 minút. 

Počet cyklov v reakcii potrebný na amplifikáciu dostačujúceho množstva požadovaného 

vektoru bol nastavený na hodnotu 20. Použité primery: FIresEGFP#EV a RIresEGFP#EV. 

Po ukončení mutagenézy bolo potrebné odstrániť pôvodný - metylovaný vektor. To bolo 

dosiahnuté s použitím restrikčného enzýmu Dpn I, ktorý štiepi iba metylované sekvencie. 

V reakčnej zmesi tak ostáva len novosyntetizovaný vektor s mutovanou sekvenciou. Po troch 

hodinách trvajúcom restrikčnom štiepení bola plazmidová DNA štandardným spôsobom 

transformovaná do baktérií. Izolovaná plazmidová DNA bola použitá v ďalšej mutagenéze. 

V tomto prípade bolo vytvorené Pme I restrikčné miesto pomocou príslušných primerov: 

FIresEGFP#PmeI a RIresEGFP#PmeI. Nasledujúcim klonovacím krokom bolo nahradenie 

CMV promotora materského vektoru za UBC (ubikvitínový) promotor. UBC promotor 

umožňuje transkribovať cieľový gén v akomkoľvek type tkaniva. Na získanie sekvencie UBC 

promotora pomocou PCR bol použitý vektor pUB–GFP a príslušné primery: FhUBC 

promoter#AseI#MluI, RhUBC promoter#NheI#AgeI#EV. PCR sekvencia ubikvitínového 

promotora bola štiepená restrikčnými enzýmami EcoRV a AseI a zaklonovaná do vektoru 

Obrázok 20: Vektor pIRES-EGFP 
používaný ako „materský vektor“, 
do ktorého boli v niekoľkých 
klonovacích krokoch vkladané 
požadované sekvencie. 
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pIRES2-EGFP štiepeného Eco47III a AseI. Do vektoru pIRES2-EGFP s ubikvitínovým 

promotorom bola ďalej vkladaná sekvencia ERT2-Cre-ERT2 z vektoru pCAG-

ERT2CreERT2. Táto sekvencia nesie Cre rekombinázu, ktorú možno indukovať4-

hydroxitamoxifenom. Bola vyštiepená pomocou restrikčných enzýmov NotI a SmaI, zatiaľ čo 

klonovací vektor bol kvôli správnemu zaligovaniu fragmentu štiepený enzýmami EcoRV 

a NotI. Po tomto klonovacom kroku bolo potrebné zmutovať iniciačný kodón ATG sekvencie 

ERT2CreERT2. Po zaklonovaní sme totiž zistili posun čítacieho rámca, ktorý by spôsobil 

nesprávnu transláciu proteínu. Pred touto sekvenciou sú prítomné ďalšie dve ATG sekvencie, 

z ktorých by mohla štartovať translácia, preto bolo nevyhnutné vlastnú ATG orientovať do 

správneho čítacieho rámca tak, aby za sebou nasledovali všetky tri ATG sekvencie 

v správnom čítacom rámci. Pre túto možnosť sme zvolili vloženie jedného nukleotidu, čím 

sme zároveň vytvorili nové restrikčné miesto SacI s možnosťou overenia správnosti klonácie. 

Viacero za sebou nasledujúcich ATG sa môže zdať ako veľmi výhodné, pretože sa zvyšuje 

pravdepodobnosť amplifikácie väzby na ribozóm. Použité primery: Fertcreert#3 ATG in 

frame#SacI, Fertcreert#3 ATG in frame#SacI. Výsledný plazmid obsahuje aj sekvenciu 

enzýmu Gaussia luciferase pôvodom z morského živočícha Gaussia princeps. Tento enzým 

nevyžaduje ATP a katalyzuje oxidáciu substrátu coelenterazínu. Počas reakcie sa emituje 

svetlo o vlnovej dĺžke 470 nm. Sekvencia Gaussie sa nachádza v plazmide pCMV-GLuc. 

Sekvenciu tohto enzýmu sme ohraničili z oboch strán lox P miestami. Cre rekombináza 

(pôvodom z bakteriofága P1) rozpoznáva sekvenciu týchto loxP miest a tak je schopná 

vystrihnúť úsek DNA nimi ohraničený. LoxP miesta sú dlhé 34bp a pozostávajú z dvoch 13bp 

palindrómov, medzi ktorými je umiestnený 8bp asymetrický stred. Sekvencia loxP miest: 

ATAACTTCGTATA ATGTATGC TATACGAAGTTAT 

LoxP miesta boli získané pomocou PCR z vektoru pCMVe-betaAc-STOP-luc, kde 

floxujú stop kazetu, pomocou primerov FloxPSTOPloxP#262, RloxPSTOPloxP#292. Tento 

vektor sa využíva pri inducibilnej tkanivovo-špecifickej amplifikácii génovej expresie. Pri 

amplifikácii loxP sekvencie sme používali metódu klonovania krátkych fragmentov DNA 

nasledovným spôsobom: dobu trvania extenzie PCR sme znížili na 10 sekúnd. Po skončení 

PCR reakcie sme fragmenty purifikovali fenol/chloroformom a následne štiepili restrikčnými 

enzýmami. Pri PCR loxP sekvencií sme používali nasledovné primery: 

FloxP#KpnI#NheI#set1, RloxP#BamHI#set1, FloxP#NotI#set2, RloxP#AgeII#XbaI#set2. 

Prvý set loxP sme štiepili KpnI a BamHI a druhý set XbaI a NotI enzýmami. Ako klonovací 

vektor bol použitý už vyššie spomenutý pCMV-GLuc. Ako prvý sme klonovali druhý set 

loxP a po získaní plazmidu s požadovanou sekvenciou sme zaklonovali prvý set. Pri 
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klonovaní krátkych fragmentov sme na ich separáciu použili 12% akrylamidový gél s TBE. 

Na gél sme okrem štiepených fragmentov naniesli pre overenie správnosti štiepenia aj 

fragmenty neštiepené. Po separácii fragmentov sme tak pri ich vzájomnom porovnaní 

pozorovali viditeľný posun v molekulových hmotnostiach. Naštiepené fragmenty boli 

vyrezané z gélu a zmiešané s 300 µl TE a 30 µl 3M octanu sodného a premývané pri 42 °C 

cez noc. Na druhý deň boli fragmenty prečistené etanolom a použité na ligáciu s vektorom. 

Takto pripravená Gaussia floxovaná loxP miestami bola zaligovaná spolu s EGFP-dnLef-1 

a EGFP-dnTcf-4 do nami upraveného pIRES2-EGFP. Na vyštiepenie sekvencií sme použili 

NheI a AgeI v prípade Gaussie a pomocou AgeI a EcoRI sme získali sekvencie EGFP-dnLef-1 

a EGFP-dnTcf-4 z vektoru pEGFP/C2. Dva výsledné vektory obsahujú nasledujúce vložené 

sekvencie: 

Ubqprom-loxP-Gaussia bez polyA-loxP-EGFPdnTcf4/Lef bez polyA-IRES-

ERT2CreERT2 

Testovanie týchto vektorov bolo z časových dôvodov urobené v spolupráci s Mgr. 

Michaelou Krausovou, členkou nášho laboratória. Po transfekcii buniek pripravenými 

vektormi dochádza k samovoľnej aktivácii transkripcie transgénov dnLef-EGFP a dnTcf-

EGFP, ktoré svietia v jadrách buniek. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli použiť vektor bez Cre 

sekvencie pCMV-loxP-Gaussia-loxP-EGFPdnTcf4. Za sekvenciu Gaussie sme 

zaklonovali transkripčný blokátor, pôvodom z plazmidu pGL4.15 (Promega). Tento blokátor 

je 154bp dlhá sekvencia syntetického poly(A) konca (synthetic poly(A) signal/transcriptional 

pause site): 

AATAAAATATCTTTATTTTCATTACATCTGTGTGTTGGTTTTTTGTGTG

AATCGATAGTACTAACATACGCTCTCCATCAAAACAAAACGAAACAAA

ACAAACTAGCAAAATAGGCTGTCCCCAGTGCAAGTGCAGGTGCCAGA

ACATTTCTCT 

Túto sekvenciu sme získali PCR reakciou pomocou primerov FpGL4 

Transcblocker#NotI#E47III#SspI a RpGL4 Transcblocker#NotI. Získanú sekvenciu a vektor 

sme naštiepili restrikčným enzýmom NotI a zaklonovali. Z neznámych príčin došlo po ligácii 

PCR sekvencie do plazmidu k jej trojnásobnej klonácii priamo za sebou. Ide o náhodný 

proces, pričom sekvencia blokátora sa nachádza v správnej orientácii. Ďalej sme zamenili 

CMV promotor za promotor EF-1α (human elongation factor 1α promoter), ktorý pochádza 

z plazmidu pEFIRES-P. Klonácia prebehla nasledovne: z pEFIRES-P bola sekvencia 

promotora vyštiepená enzýmami HindIII (konce zatupené) a NheI. Plazmid pCMV-loxP-
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Gaussia-Transcblocker-loxP-EGFPdnTcf4 bol štiepený enzýmom AseI (konce 

zatupené) a NheI. 

Výsledný vektor obsahuje nsledujúce sekvencie:  

pEF-1α -loxP-Gaussia-3xTranscblocker-loxP-EGFP-SacIEcoRIdnTcf4 

Tento vektor sme použili pri príprave stabilných línií HEPG2. Ako kontrolu 

funkčnosti tohto systému sme používali Cre rekombinázu z plazmidu pCAG, ktorú sme 

kotrensfekovali do buniek 

s vyššie pripraveným 

plazmidom. Po translokácii 

Cre do jadra bunky 

a indukcii 4-

hydroxytamoxifenom 

(4OHT) dôjde 

k vystrihnutiu sekvencie 

transkripčného blokátora 

a Gausssie nachádzajúcich 

sa medzi loxP miestami. 

Následne sa spustí expresia 

fúzneho génu EGFPdnTcf-

4 z promotora EFα-1, ktorú 

sme detegovali ako 

svetelný signál 

lokalizovaný v jadrách 

buniek (Obrázok 21). 

Funkčnosť tohto systému 

sme testovali po vložení 

sekvencie transkripčného blokátora do plazmidu (v hornej časti obrázku), ako aj po výmene 

CMV promotora za EF-1α (v dolnej časti obrázku). Negatívnou kontrolou bol 96% etanol 

(rozpúšťadlo pre 4OHT). 

pCMVloxPGaussiaTranscblockerd
nTcf4 indukcia 4OHT 

pCMVloxPGaussiaTranscblocker
dnTcf4 kontrola 

pEFloxPGaussiaTranscblockerdn
Tcf4 indukcia 4OHT 

pEFloxPGaussiaTranscblockerdn
Tcf4 kontrola 

Obrázok 21: lokalizácia fúzneho proteínu EGFPdnTcf-4 v jadrách 
buniek HEPG2. Do buniek bol transfekovaný vektor pEF-1α -loxP-
Gaussia-3xTranscblocker-loxP-EGFP-SacIEcoRIdnTcf4 a  spolu 
s ním kotransfekovaný vektor pCAG nesúci sekvenciu Cre 
rekombinázy. Po translokácii Cre do jadra bunky a indukcii 4-
hydroxytamoxifenom (4OHT) dôjde k vystrihnutiu sekvencie 
transkripčného blokátora a Gausssie nachádzajúcich sa medzi loxP 
miestami. Následne sa spustí expresia fúzneho génu EGFPdnTcf-4 
z promotora EFα-1, ktorú sme detegovali ako svetelný signál 
lokalizovaný v jadrách buniek. Funkčnosť tohto systému sme testovali 
po vložení sekvencie transkripčného blokátora do plazmidu (v hornej 
časti obrázku), ako aj po výmene CMV promotora za EF-1α (v dolnej 
časti obrázku). Napravo sú zobrazené negatívne kontroly (96% 
etanol).(prevedené v spolupráci s Mgr.Michaelou Krausovou) 
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5 DISKUSIA 

Signálna dráha aktivovaná sekretovanými ligandami Wnt patrí v súčasnej dobe 

k najintenzívnejšie študovaným mechanizmom medzibunkovej komunikácie. Zúčastňuje sa 

na regulácii molekulárnych procesov počas embryogenézy, organogenézy a udržiavaní 

homeostázy orgánov a tkanív. V tkanive pečene je Wnt signálna dráha nevyhnutná počas 

vývoja, regenerácie a rastu tkaniva. Bližšie štúdium tejto signálnej dráhy na molekulárnej 

úrovni je preto potrebné k objasneniu jej úlohy v pečeňových bunkách.  

Určenie expresie génov Wnt v pečeni na úrovni mRNA v rôznych vývojových 

štádiách ontogenézy a u myší bolo hlavným cieľom tejto diplomovej práce. Takisto nás 

zaujímala funkcia kanonickej signálnej dráhy v regeneračných procesoch pečene po parciálnej 

hepatektómii. Ďalším našim cieľom bolo lokalizovať tieto gény a tkanivovo špecifické gény 

v pečeni pomocou in situ hybridizácie mRNA. Doteraz sa nám z dôvodou časovej náročnosti 

u týchto experimentov podarilo úspešne previesť hybridizáciu mRNA enzýmu 

glutamínsyntetázy. Pripravené stabilné línie buniek HEPG2 odvodené od hepatocelulárneho 

karcinómu pečene s regulovanou expresiou (dominantne negatívnych) dn-Tcf-4 a dn-Lef-1 

budú vhodným nástrojom pri identifikácii génov regulovaných týmito transkripčnými 

faktormi. 

Prvým predmetom záujmu na začiatku riešenia tejto práce bola analýza expresného 

profilu génov Wnt počas ontogenézy pečene u myši. Spomedzi 19 známych Wnt génov sme 

v tkanive pečene dospelého jedinca identifikovali 7 zástupcov (Wnt2, Wnt2b, Wnt4, Wnt5a, 

Wnt5b, Wnt7b a Wnt11). Medzičasom bol odpublikovaný článok, ktorý sa zaoberal podobnou 

problematikou expresie Wnt a Frizzled génov v rôznych bunkových typoch pečene (Monga 

2006). V laboratóriu S.P. Mongu bolo identifikovaných 11 Wnt génov (Wnt1, Wnt2, Wnt2b, 

Wnt3, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b, Wnt8b,Wnt9a, Wnt9b a Wnt11), ktoré sú exprimované v tkanive 

pečene dospelého jedinca myši. Naša štúdia bola doplnená o expresné profily Wnt-ov vo 

vývine embryonálnej pečene myši ako aj pečene novorodenca. Podobnosť s našimi 

výsledkami je zrejmá až na niekoľko Wnt génov, ktoré v americkom laboratóriu detegovali 

navyše. Rozdielnosti v získaných výsledkoch sú pravdepodobne dôsledkom rôzneho 

metodického prístupu (použitie menej presnej semikvantitatívnej RT PCR v americkom 

laboratóriu) a použitím rôzne dizajnovaných primerov. V laboratóriu S.P. Mongu stanovili aj 

rozdielnu úroveň expresie génov Wnt v rôznych bunkových populáciách v pečeni. Špecifické 

rozdiely v expresii boli pozorované najmä pri porovnaní aktívneho stavu týchto buniek a 
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ich pokojového štádia. Táto diverzita Wnt signálnej dráhy v rôznych bunkových typoch 

pečene si vyžaduje komplexné štúdie jednotlivých Wnt a Frizzled génov. Je dôležité objasniť 

úlohu „upstream“ efektorových Wnt molekúl, pretože spomedzi 19 známych Wnt proteínov je 

ich význam vo väčšine prípadov v ontogenenéze pečene nejasný, u niektorých poznáme ich 

vplyv len čiastočne. Poznanie ich funkcií je dôležité vo vývoji a raste pečene, ako aj pri 

poznávaní príčin onemocnení tohto tkaniva. Výsledky tejto analýzy boli dôležité tiež pre 

navrhnutie ďalších experimentov ako in situ hybridizácia mRNA. 

Okrem celkového expresného profilu Wnt génov sme sa zamerali aj na analýzu 

expresie transkripčných faktorov Wnt signálnej dráhy (Tcf-1, Tcf-3, Tcf-4, Lef-1) a inhibítorov 

Dickkopf (Dkk1, Dkk2, Dkk3). Zvýšenú aktivitu génu Lef-1 sprevádza kompenzačné zníženie 

expresie génu Tcf-1. Táto redundancia v rámci transkripčných faktorov je dôležitým 

regulačným mechanizmom Wnt signálnej dráhy. Expresia génov Dickkopf má 

v embryonálnom období klesajúcu tendenciu a jej ustálenie v postnatálnom období dokazuje 

nevyhnutnosť Wnt signálnej dráhy v regulácii molekulárnych procesov počas embryogenézy 

pečene.  

Ďalšie experimenty boli zamerané na sledovanie molekulárnych procesov Wnt 

signálnej dráhy prebiehajúcich po čiastočnej hepatektómii. Štúdium regeneračných procesov 

je v súčasnosti intenzívne skúmaným javom. Pri tomto chirurgickom zákroku bolo 

odstránených až 70% tkaniva a zo zvyšného tkaniva boli v rôznych časových intervaloch 

odoberané vzorky, ktoré sme použili na analýzu génovej expresie a proteínovú analýzu. 

Signifikantné zvýšenie expresie sme zaznamenali u niekoľkých Wnt génov: Wnt2, Wnt2b, 

Wnt4, Wnt5a, Wnt5b. V kontrolnom tkanive sme však tiež zaznamenali mierny nárast 

expresie, s dokonca vyššími Ct hodnotami ako u myší 5 minút po hepatektómii. 

Pravdepodobne už samotné otvorenie brušnej dutiny u kontrolných myší spúšťa molekulárne 

procesy, ktoré sú reakciou organizmu na narušenie homeostázy. Zníženie expresie Wnt génov 

krátko po hepatektómii a jej následná reaktivácia sú dôkazom spustenia regeneračných 

procesov v tkanive pečene. Zaujímavé je, že expresia Axin2 génu sa znížila v prvých dvoch 

intervaloch po hepatektómii a zvýšila sa až v poslednom, t.j. 40 hodinovom odbere. To 

znamená, že pokiaľ je Axin2 cieľovým génom, ktorý sa vždy aktivuje v prípade kanonickej 

signalizácie, tak táto dráha sa nezúčastnuje na regeneračných procesoch. Ďalšou z možností 

je, že dráha Wnt aktivuje mechanizmy degradácie niektorých mRNA (napríklad Axin2), a to 

hypoteticky prostredníctvom určitých mikroRNA. Tento jav ale zatiaľ nebol potvrdený.  

Po parciálnej hepatektómii sa mierne zvyšuje hladina β-kateninu. Oveľa výraznejšia 

aktivácia β-kateninu bola pozorovaná pri podobnej štúdii u potkanov (Monga 2001). 
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V priebehu prvých piatich minút po hepatektómii pozorovali výrazný počiatočný nárast 

hladiny β-kateninu, ako aj jeho translokáciu do jadra. Príčinou tejto zvýšenej hladiny je však 

nie je aktivácia jeho transkripcie, ale zastavenie prirodzenej degradácie β-kateninu. Wnt 

signálna dráha sa podľa tejto štúdie zúčastňuje prostredníctvom regulácie β-kateninu 

a transkripcie cieľových génov na aktivácii bunkovej proliferácie. Tieto výsledky sa nám však 

nepodarilo zreprodukovať. Možným vysvetlením je skutočnosť, že Monga a spolupracovníci 

použili laboratórne potkany, ktoré môžu mať inú dynamiku regenerácie ako myši. Pokúsili 

sme sa rovnako sledovať pokles produkcie negatívneho regulátora signalizácie Wnt proteínu 

APC, ktorý bol zaznamenaný v regenerujúcej sa pečeni potkana (Monga 2001), ale výsledok 

bol tiež negatívny. To znamená, že množstvo APC proteínu zostávalo počas regenerácie 

konštatné. Z našich výsledkov vyplýva, že u myši sa nám nepodarilo preukázať súvislosť 

aktivovanej signalizácie Wnt s regeneračným rastom tkaniva pečene. (podľa množstva β-

kateninu a trankripcie cieľových génov). Naše výsledky, t.j. neúčasť dráhy Wnt pri 

regenerácii myšej pečene sú v súlade s pozorovaním Moriyami a spolupracovníkov 

(Moriyama 2007). 

Pomocou metódy in situ hybridizácie na mrazových tkanivových rezoch sme 

identifikovali mRNA proteínu glutamímsyntetázy v perivenóznom priestore pečeňového 

tkaniva. Úspešné prevedenie tohto experimentu nám potvrdilo správnosť vykonávania tejto 

náročnej techniky. Úspešnosť v in situ hybridizácii mRNA si vyžaduje skúsenosti 

experimentátora a potrebné technické vybavenie laboratória. Preto sa nám z časových 

dôvodov nepodarilo detegovať mRNA vybraných génov Wnt. Je známe, že Wnt signálna 

dráha je hlavným regulátorom zonácie pečeňového tkaniva (Burke and Tosh 2006). Doposiaľ 

však nikto neobjasnil úlohu ligandov Wnt v týchto procesoch. Taktiež nie je známe, v ktorej 

časti pečeňového tkaniva sú tieto proteíny lokalizované. Aký typ buniek v pečeni je zdrojom 

Wnt signálu, ktorý aktivuje β-katenin v perivenóznych bunkách? Jednou z hypotéz sú 

endoteliálne bunky centrálnej vény produkujúce sekretované ligandy Wnt, ktoré sú ďalej 

distribuované do miesta pôsobenia. Bude nevyhnutné previesť ďalšie experimenty, ktoré 

potvrdia alebo vyvrátia tento predpoklad.  

Ďalším našim cieľom bolo objasniť molekulárne procesy súvisiace s kanonickou 

dráhou Wnt pri vzniku nádorov. Je známe, že medzi génmi aktivovanými Wnt signálnou 

dráhou sú aj také, ktoré regulujú bunkový cyklus (napr. c-Myc, cyclin D1). Dôsledkom 

nefyziologickej aktivácie Wnt dráhy je neúmerná aktivácia prepisu práve týchto génov. To 

následne vedie k nádorovej transformácii buniek. Pre túto štúdiu sme navrhli systém 
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tamoxifenom regulovanej expresie dnTcf-4 a dnLef-1 v nádorovej bunkovej línii HEPG2. 

Podarilo sa nám pripraviť vektory exprimujúce dominatne negatívnu formu proteínov EGFP-

dnTcf-4 a EGFP-dnLef-1. Rozdiely v bazálnej tranksripcii integrovaného reportéru 

TOPFLASH pri testovaní dominantne negatívnych proteínov EGFP-dnTcf-4, EGFP-dn-Lef-1 

a dSacITcf-4 boli zrejme spôsobené rôznym stupňom  prežívania buniek po transfekcii určitou 

plazmidovou DNA. Uvedené výsledky jasne ukazujú, že všetky dominantne negatívne 

proteíny majú inhibičný efekt na transkripciu promotoru aktivovateľného dráhou Wnt.  

Stabilné línie buniek produkujú buď dn-Tcf-4 alebo dn-Lef-1, pričom tieto mutantné formy 

neviažu β-katenin, ale zachovávajú si schopnosť interagovať s promotormi a tým blokujú 

expresiu priľahlých génov. Po izolácii celkovej RNA z týchto buniek ako aj z kontrolných 

buniek (bez zapnutia transgénu) je možné pomocou hybridizácie k expresným DNA čipom 

sledovať zmeny expresných profilov génov. Uvedené vektory s transgénmi bude možné 

použiť taktiež pri transgenéze myší.  
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6 ZÁVER 

 Metódou qRT-PCR sme stanovili expresné profily génov Wnt v ontogenéze tkaniva 

pečene u myši. 

 Identifikovali sme zmeny v expresi niektorých Wnt génov a ďalších vybraných 

zástupcov Wnt signálnej dráhy po čiastočnej hepatektómii. Zvyšuje sa expresia 

génov Wnt2, Wnt2b, Wnt4, Wnt5a, Wnt5b. 

 Pomocou metódy western blot sme stanovili mieru produkcie proteínu β-kateninu po 

čiastočnej hepatektómii. Hladina β-kateninu sa po tomto zákroku mierne zvyšuje.  

 Lokalizovali sme mRNA enzýmu glutamínsyntetáza na mrazových pečeňových 

rezoch v perivenóznej oblasti pomocou metódy in situ hybridizácia. 

 Pripravili sme bunkové línie s inducibilnou expresiou transgénov EGFP-hTcf4 a 

EGFP-hLef1. Tieto bunky v budúcnosti použijeme ako nástroj pre expresné analýzy 

génov regulovaných Wnt signálnou dráhou. 
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