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Abstrakt 

Lucia Kvasnicová 

Vplyv solubilného endoglínu na transport ţlčových kyselín v pečeni 

Diplomová práca 

Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci králové 

Farmácia 

 

Cieľ práce:  

Zvýšené sérové koncentrácie solubilného endoglínu (sEng) boli pozorované 

u pacientov s hypercholesterolémiou, ochorením pečene spojeným s cystickou fibrózou, 

alebo u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom s cirhózou. Vzhľadom k tomu, ţe 

nie sú v súčasnosti ţiadne dostupné datá so zameraním na funkčné aspekty sEng v 

pečeni, bolo predmetom tejto diplomovej práce popísanie vplyvu sEng na mechanizmus 

tvorby ţlče a transport ţlčových kyselín v pečeni.  

 

Metódy:  

V experimente boli pouţití šesť mesiacov starí Sol-Eng
+
 samci s vysokou 

plazmatickou hladinou ľudského solubilného endoglínu na CBAxC57BL/6J podklade a 

kontrolné myši (n = 8, v kaţdej skupine). Expresia transportných proteínov 

zodpovených za homeostázu ţlčových kyselín na úrovni mRNA a proteínu bola 

stanovená metódou qRT-PCR a Western blot.  

 

Výsledky:  

Vysoká plazmatická hladina sEng viedla k zníţeniu plazmatickej hladiny 

ţlčových kyselín. Analýzou expresie transportných proteínov na úrovni mRNA 

a proteínu sa zistilo, ţe k tejto zmene dochádza v dôsledku posttranskripčnej indukcie 

kanalikulárnych transportérov, a to Bsep a Mrp2. Expresia efluxného Mrp4 proteínu 
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lokalizovaného na bazolaterálnej membráne hepatocytu bola zníţená, čo vysvetľuje 

zníţenú plazmatickú koncentráciu ţlčových kyselín. 

 

Záver:  

Výsledky práce preukázali, ţe vysoká plazmatická hladina sEng zníţila 

plazmatickú koncentráciu ţlčových kyselín ako dôsledok komplexných zmien v expresii 

zodpovedných tranportných proteínov v pečeni.  
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Abstract 

Lucia Kvasnicová 

Effect of soluble endoglin on bile acids transport in livers  

Diploma thesis   

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové   

Pharmacy 

 

Background:  

Increased plasma levels of soluble form of endoglin (sEng) were observed in 

patients with hypercholesterolemia, cystic fibrosis associated liver disease, or 

hepatocellular carcinoma combined with cirrhosis. As there are not available data 

focused on functional aspects of sEng in the liver, the aim of this diploma thesis was to 

describe the effect of sEng on the mechanism of bile formation and transport of bile 

acids in the liver. 

 

Methods:  

In our study were used six months-old transgenic male mice overexpressing 

human sEng on CBAxC57BL/6J background (sEng) and control mice (n = 8, in each 

group). Expressions of transport proteins responsible for bile acids homeostasis in the 

liver at mRNA and protein level were assessed by qRT-PCR and Western blot. 

 

Results:  

High plasma levels of sEng led to decreased plasmatic levels of bile acids. mRNA 

and protein expression analysis revealed, that this change occurs due to 

posttranscriptional induction of canalicular transporters, Bsep and Mrp2. Expression of 

an efflux Mrp4 protein localized at the basolateral membrane of hepatocyte was 

decreaced, which explains the decreased plasma concentration of bile acids. 
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Conclusion:  

Results of this study showed that high plasma levels of sEng decreased  plasmic 

concentration of bile acids as a consequence of complex changes in the expression of 

responsible liver transport proteins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Obsah  

Abstrakt................................................................................................................3 

Abstract.................................................................................................................5 

Obsah.....................................................................................................................7 

1. Teoretická časť.................................................................................................9 

   1.1 Pečeň........................................................ ...................................................10 

     1.1.1 Morfologická štruktúra pečene ...............................................................10 

    1.1.2  Cievne zásobenei pečene.........................................................................13 

   1.2 Transportné systémy v pečeni ..................................................................14 

     1.2.1 Bazolaterálne transportné proteíny.....................................................14 

        1.2.1.1 NTCP ................................................................................................14 

        1.2.1.2 OATP.................................................................................................14 

        1.2.1.3 OAT...................................................................................................15 

        1.2.1.4 OCT...................................................................................................15 

        1.2.1.5 OST ...................................................................................................15 

        1.2.1.6 MRP1.................................................................................................16 

     1.2.2 Kanalikulárne transportné proteíny....................................................16 

        1.2.2.1 MRP2.................................................................................................16 

        1.2.2.2 MRP3.................................................................................................17  

        1.2.2.3 MDR1................................................................................................17 

        1.2.2.4 MDR3................................................................................................18 

.       1.2.2.5 BSEP..................................................................................................18         

        1.2.2.6 BCRP.................................................................................................19 

     1.3 Ţlč...............................................................................................................21 



 

8 

 

        1.3.1 Ţlčové cesty..........................................................................................21 

        1.3.2 Ţlčové kyseliny.....................................................................................22 

        1.3.3 Premena cholesterolu na ţlčové kyseliny.............................................24 

     1.4 TGF-β faktor... .........................................................................................25 

     1.5. Endoglín....................................................................................................26 

        1.5.1 Solubilný endoglín................................................................................31 

2. Cieľ diplomovej práce.....................................................................................33  

3. Experimentálna časť .......................................................................................34 

  3.1 Metodika........................................................................................................35 

     3.1.1 Chemikálie................................................................................................35  

     3.1.2 Pokusné zvieratá.......................................................................................35 

     3.1.3 Biochemická analýza................................................................................35 

     3.1.4 qRT- PCR.................................................................................................35 

     3.1.5 Western blot..............................................................................................37 

     3.1.6 Štatistická analýza dát..............................................................................38 

  3.2. Výsledky .......................................................................................................39 

     3.2.1 Biochemická analýza.................................................................................39 

     3.2.2 qRT- PCR..................................................................................................39 

     3.2.3 Western blot...............................................................................................43 

4. Diskusia...............................................................................................................45 

5. Záver ..................................................................................................................47  

6. Zoznam pouţitých skratiek...............................................................................48  

7. Zoznam pouţitej literatúry................................................................................50 

 



 

9 

 

1.Teoretická časť 
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1.1 Pečeň 

Pečeň (lat. hepar) je najvačšia ţľaza v ľudskom tele a je uloţená 

intraperitoneálne, viazaná na bránicu vďaka ktorej môţe meniť svoju polohu v rozmedzí 

3 – 4 cm (1). Váţi 1,5 kg. Je veľmi významná pre premenu a degradáciu látok, ktoré sa 

do nej dostávajú cez vena portae. Jedná sa o ţivotne dôleţitý orgán hnedočervenej 

farby, pomerne pruţný a pevný. Dochádza tu k metabolizmu tukov, cukrov a lipidov 

a taktieţ k metabolizmu a  vylučovaniu cudzorodých látok ako napríklad liečiv či 

kancerogénov (2). 

 

1.1.1 Morfologická štruktúra pečene 

Na pečeni môţeme rozlíšiť dve plochy – facies diaphragmatica a facies visceralis. 

Facies diaphragmatica smeruje k bránici a je vypuklá, facies visceralis smeruje nadol 

dozadu a je plochšia. Nachádza sa tu bránka pečene (porta hepatis), ktorá predstavuje 

hlboký zárez, v ktorom vstupujú do pečene nervy, cievy a vystupujú ţlčové cesty. 

Tkanivo pečene je zloţené z 60 – 80 % z pečeňových buniek –hepatocytov. Tie 

vytvárajú trámce, ktoré sa vetvia a zase spojujú v pruhoch, ktoré vedú od centrálnej ţily 

po okraj pečeňového lalôčiku - lobulus (Obr.1). Ten má tvar šesťbokého hranolu 

s centrálnou ţilou uprostred a je základnou morfologickou jednotkou pečene. Medzi 

trámcami sú fenestrované sínusoidy, kadiaľ prichádzajú ţiviny z vena portae 

a okysličenú krv z arteria hepatica propria. Tieto trámce vytvárajú radiálne 

usporiadaný útvar lobulus venae centralis s centrálnou ţilou uprostred (3). 

Hepatocyt má polyedrický tvar o rozmeroch  pribliţne 20 - 30 μm. Obyčajne 

obsahuje jedno alebo dve jadrá. Na strane obrátenej ku kapiláre (Disseho priestor) 

obsahuje mikroklky pre väčšie vstrebávanie ţivín. Hepatocyty sú zodpovedné za 

syntézu a elimináciu rôznych endogénnych a exogénnych látok, metabolizmus tukov, 

ţlčových kyselín, lipoproteínov, ukladanie a vyuţívanie glukózy a iné (4).  
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Obr.1. Usporiadanie a detail pečeňového lalôčiku. Prevzaté z (7).  

 

Povrch hepatocytov je tvorený bazolaterálnou (sinusoidálnou) a kanalikulárnou 

(apikálnou) membránou. Bazolaterálna membrána susedí s Disseho priestorom a má 

absorpčnú a sekrečnú funkciu. Kanalikulárna membrána je exkrečný pól bunky. Zvyšná 

časť povrchu je tvorená hladkou intracelulárnou štrbinou, ktorá je spojená s Disseho 

priestorom a je oddelená od kanalikulárnej membrány tesnými spojmi (tight junction). 

Hepatocyty smerujú jednou stranou ku krvnej vlásočnici a boky sa dotýkajú ostatných 

hepatocytov. Jednotlivé hepatocyty sú spojené bunkovými spojmi- desmozomami.  

V pečeni sa nachádzajúce Kupferove bunky sú súčasťou mononukleárneho 

fagocytárneho systému, ktorý zbavuje organizmus potenciálne toxických látok a starých 

erytrocytov. Kupferove bunky sa nachádzajú prevaţne v periportálnej oblasti 

pečeňového acinu (5). V pečeni sa nachádzajú i Itove bunky, ktoré majú hviezdicovitý 

tvar, obsahujú aktín, myozín a kontraktilné proteíny. Skladujú lipidové kvapôčky, ktoré 

skladujú vitamín A vstrebaný v čreve a majú podpornú funkciu pri regenerácii pečene. 

Poškodenie týchto buniek vedie k rozvoju pečeňovej cirhózy a fibrózy (8) (Obr. 2). 
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Obr. 2. Usporiadanie parenchymových a neparenchymových pečeňových buniek. Prevzaté 

a upravené z (9).  

 

Primárny pečeňový acinus je funkčnou pečeňovou jednotkou a je tvorený 

pomyslenými dvomi trojuholníkmi, ktoré sa v základňach dotýkajú a majú vo svojom 

vrchole vena centralis (6). Rozdeľuje sa na tri zóny:  

1) zóna periportálna, ktorá je najlepšie zásobená ţivinami a kyslíkom. Prebieha tu 

predovšetkým glukoneogenéza a syntéza glutathionu. 

2) zóna intermediálna, ktorá je prechodnou zónou medzi prvou a treťou zónou. 

3) zóna pericentrálna, ktorá je najmenej zásobená kyslíkom a ţivinami, hrá 

dôleţitú úlohu v oxidácii cytochrómu P450, glykolýze a lipogenéze (8). 

 

Pečeň je rozdelená na 4 laloky, lobus dexter, ktorý je najväčší a je umiestený 

vpravo, lobus sinister – plochý ľavý lalok, lobus quadratus- štvorhranný lalok vzadu 
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medzi ľavým a pravým lalokom, lobus caudatus – vzadu medzi pravým a ľavým 

lalokom. Lobus caudatus a lobus quadratus sú rozdelené hilom pečene.  

 

1.1.2 Cievne zásobenie pečene 

V hile pečene penetrujú portálna ţila a hepatická artéria do pečene.Výţivový obeh 

tvorí pečeňová tepna, ktorá privádza okysličenú krv a pracovný obeh zaisťuje objemná 

vrátnicová ţila, ktorá privádza do pečene krv zo všetkých orgánov brušnej dutiny (napr. 

ţalúdka, pankreasu a sleziny) (Obr.2). Vrátnicová ţila vstupuje do vrát pečene a v nej sa 

rozvetvuje na zloţitú sieť medzilalôčkových ţíl, ktoré prenikajú pomedzi trámce 

pečeňových buniek k osi lalôčika, kde sa vlievajú do spoločnej centrálnej ţily. Takto sa 

dostávajú  do pečene takmer všetky vstrebané ţiviny, kde sa zadrţujú a spracúvajú. 

Spracované látky  sa ukladajú v pečeni do zásoby, alebo sú odvádzané do krvného 

obehu, a tým do celého organizmu. Všetka krv odteká pečeňovými ţilami do dolnej 

dutej ţily (8). 

 

 

Obr.3. Schéma pečeňového lalôčiku. Duálne zásobenie pečene je zabezpečené hepatickou 

artériou a hepatickou portálnou ţilou, ktorá privádza ţiviny do pečene. Prevzaté z 

http://tissupath.com.au/education-medical-student-liver/ (28.8.2017) (10). 

 

 

http://tissupath.com.au/education-medical-student-liver/
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1.2 Transportné systémy v pečeni 

 

1.2.1. Bazolaterálne transportné proteíny (Obr.4.) 

 

1.2.1.1 NTCP (SLC10A1) 

„Na
+
 taurocholate co-transporting polypeptide― je transmembránový transportér, 

ktorý je najviac exprimovaný na bazolaterálnej membráne hepatocytu a je zapojený do 

spätného príjmu ţlčových kyselín z portálnej krvi do hepatocytov,  kedy naviazaním 

dvoch sodných iónov dochádza k prenosu jednej molekuly konjugovanej ţlčovej 

kyseliny (11). NTCP zaisťuje i prenos hormónov štítnej ţlazy a steroidných hormónov 

(12). Hnacou silou je kotransport Na
+
 s taurocholátom. Rodina SLC10A transportérov 

ţlčových kyselín závislých od sodíka pozostáva zo siedmich členov (SLC10A1-

SLC10A7).  

 

1.2.1.2 OATP (SLCO) 

„Organic anion trasporting polypeptides― je rodina transportérov, ktoré sú dôleţité 

pre farmakokinetiku liečiv. U človeka ich nachádzame 11, a to OATP1A2, OATP1B1, 

OATP1B3, OATP1C1, OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, OATP4A1, OATP4C1, 

OATP5A1 a OATP6A1 (13). 

OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1 sú lokalizované na sinusoidálnej membráne 

hepatocytu a sú zodpovedné za uptake substrátov (14). Zatiaľ čo niektoré z prenášačov 

sú selektívne exprimované v jednom tkanive ako napríklad pečeň, iné sú exprimované 

v rôznych orgánoch zahrňujúc hematoencefalickú bariéru, pľúca, srdce, obličky 

a semeníky (13). Na rozdiel od NTCP, OATP proteíny nie sú závislé na Na
+
 transporte. 

Prenášajú látky obomi smermi, kedy hnacou silou môţe byť antiport taurocholátu 

a bikarbonátu alebo tyroidných hormónov (15). Transportujú mimoriadne rozmanitú 

škálu liečiv, ako napríklad antineoplasiká (napr. pazopanib, vandetanib, nilotinib, 

canertinib a erlotinib), antibiotíká, lipidy a antidiabetiká. Inhibítory tyrozínkinázy sa 

povaţujú za inhibítory expresie OATP proteínov (14). 
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1.2.1.3 OAT (SLC22A) 

„Organic anion transporters― prenášače pozostávajú zo skupiny 10 

transmembránových proteínov. Aj keď sú schopné prenášať substráty obomi smermi, 

väčšina proteínov z OAT rodiny uľahčuje pohyb organických aniónov do epitelových 

buniek (transportéry pre uptake). Táto rodina transportérov sa nachádza v mozgu, 

placente, očiach a v bazolaterálnej membráne proximálneho tubulu obličiek (16). 

Transportéry OAT3 a OAT1 sprostredkovávajú uptake malých hydrofilných 

organických aniónov z plazmy do cytoplazmy proximálnych tubulárnych buniek 

obličiek. Odtiaľ sú transportované do lumen nefronu, kde sa vylučujú. Jedná sa 

o obojsmerný transport, kedy dochádza k výmene molekuly organického aniónu, ktorý 

je transportovaný do bunky za molekulu endogénnej dikarboxylovej kyseliny (napr. 

glatarát a ketoglutarát), ktorá je transportovaná von z bunky (16,17).  

 

1.2.1.4 OCT (SLC22A) 

Skupina „Organic cation trasporters― prenáša organické katióny obomi smermi. 

V pečeni sa nachádza OCT1, ktorý je zodpovedný za prenos pozitívne nabitých 

a neutrálnych malých molekúl (18). 

U človeka boli identifikované tri členy transportérov tejto rodiny, a to OCT1, 

OCT2, OCT3. OCT2 transportér je exprimovaný v luminálnej membráne pľúc a taktieţ 

v pyramídových bunkách mozgovej kôry a hipokampe. OCT3 transportér, tieţ známy 

ako extraneuronálny monoamínový transportér je exprimovaný na bazolaterálnej 

membráne pečene, apikálnej membráne enterocytu a v pľúcach (17). 

 

1.2.1.5 OST α/β (SLC51) 

OST α/β („Organic solute transporter α/β―) je heterodimér, ktorý zaisťuje 

transport sulfátu estronu, taurocholátu, digoxinu a prostaglandiun E2. Tento transportér 

je esenciálny pre transport ţlčových kyselín a konjugovaných steroidov. Mechanizmus 

transportu je zaloţený na facilitovanej difúzii, kedy sú substráty prenášané obomi 

smermi v závislosti na elektrochemickom gradiente. Je exprimovaný v semeníkoch, 

hrubom čreve, pečeni, obličkách a ovariach (19).  
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1.2.1.6 MRP1 (ABCC1) 

MRP1(„Multidrug resistance-associated protein 1―) patrí do podrodiny ABCC 

transportérov, ktorá pozostáva z 13 členov. Podieľa sa na efluxe xenobiotík (napr. 

doxorubicin, vinkristin) a endogénnych látok (napr. konjugáty glutationu). Tento 

proteín funguje ako multišpecifický organický aniónový transportér. Medzi jeho 

substráty patrí napr. oxidovaný glutation alebo aktivovaný aflatoxín B1. Taktieţ 

transportuje glukuronidy a sulfatované konjugáty steroidných hormónov a ţlčových 

kyselín (20). Nachádza sa vo väčšine tkanív, avšak najviac je exprimovaný v pľúcach, 

pankrease, obličkách, placente a štítnej ţľaze (21).  

MRP1 hrá dôleţitú úlohu v rozvoji rezistencie liečiv pri niektorých druhoch 

rakoviny (napr. rakoviny pľúc, prsníkov alebo prostaty) (22). MRP1 je taktieţ 

exprimovaný v krvi v mozgu, semeníkoch a cerebrospinálnej tekutine, čo je povaţované 

za prispievanie k ochrane týchto orgánov pred toxickými látkami (23). 

 

1.2.2 Kanalikulárne transportné proteíny (Obr.4.) 

 

1.2.2.1. MRP2 (ABCC2) 

MRP2 („Multidrug resistance-associated protein 2―) je primárne exprimovaný 

v pečeni, kde pomáha udrţať biliárnu homeostázu, tým ţe eliminuje konjugované 

metabolity (24). Nedostatok MRP2 spôsobuje Dubin-Johnson syndróm, ktorý je 

charakterizovaný konjugovanou hyperbilirubinémiou (25). Tento proteín je kódovaný 

ABCC2 génom. MRP2 hrá veľmi dôleţitú úlohu pri distribúcii látok, obzvlášť 

organických aniónov a metabolitoch liečiv ako napríklad glukuronidov. Jedná sa o 

efluxný transportér, ktorý je zodpovedný za biliárnu a renálnu exkréciu mnohých liečiv. 

Je lokalizovaný na apikálnej membráne hepatocytu, v proximálnom tubule obličiek a 

taktieţ v bronchoch a placente (26). 

Na rozdiel od MDR1 alebo BCRP („Breast cancer resistance protein―), nebol 

MRP2 nájdený v testikulárnej bariére alebo v hematoencefalickej bariére. Je však 

prítomný v kapilárach hipokampu u pacientov s epilepsiou temporálneho laloku a 

malígnymi nádormi obličiek, u pacientov s hepatocelulárnym, ovariálnym, 
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kolorektálnym, pľúcnym, prsným a ţalúdočným karcinómom. Medzi substráty Mrp2 

patria napr. antineoplastika (vinblastin a cisplatina) (27).   

Negatívne nabité organické anióny sú transportované z krvi do endotelových buniek 

renálnych proximálnych tubulov transportérom OAT1. Následne sú tieto molekuly 

transportované do lumen tubulov pomocou MRP2. Liečivá ako adefovir, cidofovir 

a tenofovir inhibujú MRP2 transportér, čím dochádza k nahromadeniu organických 

aniónov v renálnom proximálnom tubule, dochádza k spomaleniu syntézy 

mitochondriálnej DNA, čo má za následok jatrogenný Fanconiho syndróm. MRP2 

zaisťuje efflux mnohých organických aniónov, zahrňujúc endogénne zlúčeniny ako 

napríklad bilirubín, glutation, čím ovplyňuje na ţlčových kyselinách nezávislý tok ţlče. 

Ďalej transportuje aj liečivá (napr. pravastatin, metotrexát a indinavir) a toxické látky 

(napr.2-acetylaminofluorén) (28.27). 

Expresia MRP2 sa môţe meniť v závislosti na patologickej situácii, pričom 

výrazne klesá počas cholestázy pečene, avšak v rakovinových tkanivách je jeho 

expresia zvýšená. Zmenené hladiny MRP2 v hepatocyte sú odozvou na hormóny 

(glukokortikoidy), alebo liečívá ako rifampicín a fenobarbital. Karcinogén 2-

acetylaminofluorén  zvyšuje expresiu MRP2 v pečeni (27,29). 

 

1.2.2.2 MRP3 (ABCC3) 

Ľudský MRP3 je jediným bazolaterálnym efluxným proteínom, ktorý transportuje 

glukuronidy bilirubínu. Expresia MRP3 v hepatocytoch je zvýšená pri cholestáze a 

nedostatku MRP2 ako kompenzačný mechanismus zníţeného kanalikulárneho efluxu 

zlúčenín do ţlče a prispieva tak k vyrovnaniu rýchlosti absorpcie alebo syntézy zlúčenín 

v hepatocytoch s kapacitou pre eflux do ţlče (29,30). 

 

1.2.2.3 MDR1 (ABCB1) 

„Multidrug Resistance Protein 1―, označovaný ako P-gp (P-glykoprotein), hrá 

dôleţitú úlohu pri distribúcii liečiv. Je exprimovaný primárne v tenkom čreve, 

hematoencefalickej bariére, hepatocytoch a v bunkách proximálnych obličkových 

tubulov. Jeho úlohou je export xenobiotík z buniek do extracelulárneho priestoru. 
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Preferenčne transportuje neutrálne a pozitívne nabité hydrofóbne molekuly. P-gp je 

efluxný transportér, ktorý zabraňuje liečivám preniknúť do tkanív, ako je mozog a 

črevo, a taktieţ sa podieľa na vylučovaní liečiv obličkami. Medzi substráty P-gp patrí 

napr. chinidín, nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy HIV typu 1 (napr. 

ritonavir), digoxín, etopozid, glukokortikoidy (napr. dexametazón), endogénne látky 

vrátane steroidov a bilirubínu. MDR1 je dôleţitý pre liekovú rezistenciu voči nádorom, 

obzvlášť chemoterapeutikám ako napr. vinkristin, vinblastin a paklitaxel. Inhibítory 

MDR1 ako paklitaxel, loperamid a vinblastin sa kumulujú v mozgu, pečeni a tenkom 

čreve (31).  

MDR1 ako efluxný transportér je dôleţitý pri liekovej rezistencii rakovinových 

buniek, kedy jeho inhibícia môţe zvýšiť účinnosť protirakovinových liečiv v terapii 

(32). 

 

1.2.2.4 MDR3 (ABCB4) 

 MDR3 je spojený s progresívnou familiárnou intrahepatickou cholestázou typu 3. 

Ľudský MDR3 („Multidrug resistance protein 3―) je transmembránový proteín, ktorý 

transportuje fosfolipidy (napr. fosfatidylcholín) do ţlče (34,33). Mdr2 transportér, je 

homológom MDR3 u potkanov. 

 

1.2.2.5 BSEP (ABCB11) 

BSEP („Bile salt export pump―) je efluxný transportér, ktorý hrá dôleţitú úlohu 

pri efluxe solí ţlčových kyselín z pečene do ţlčovodu. Zaisťuje tvorbu a tok ţlče pričom 

tento tok je závislý na ţlčových kyselinách. Mutácia v géne pre BSEP môţe mať za 

následok nahromadenie solí ţlčových kyselín v pečeni, čo následne môţe viesť k  

progresívnej familiárnej intrahepatálnej cholestáze typu 2, ktorej prejavmi sú ţltačka, 

hepatomegália aţ progresívne degeneratívne poškodenie pečene, ktoré je fatálne, pokiaľ 

nie je liečené transplantáciou pečene. BSEP je exprimovaný na kanalikulárnej 

membráne hepatocytu bohatej na cholesterol (34). 
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1.2.2.6 BCRP (ABCG2) 

BCRP („Breast cancer resistance protein―)  sa nachádza v hrubom čreve, tenkom 

čreve, hematoencefalickej bariére a placente (35,36).  

V pečeni je lokalizovaný na kanalikulárnej membráne hepatocytov, kde pôsobí 

ako efluxná pumpa. Medzi jeho substráty patrí napr. nitrofurantoin, dipyridamol, 

cimetidin, chlorothiazid, chemoterapeutiká, ale i endogénne látky ako estrony alebo 

ţlčové kyseliny. BCRP transportuje aj hydrofilné konjugované organické anióny, napr. 

sulfáty a taktieţ ho môţme nájsť v rôznych nádorových bunkách (napr. endometria, 

pľúcach, tráviacom trakte). BCRP je tieţ známy ako marker kmeňových buniek, jeho 

expresia v rakovinových bunkách môţe byť dôkazom metabolických a signalizačných 

ciest, ktoré prinášajú viaceré mechanizmy liekovej rezistencie. Preto blokovanie 

aktívneho efluxu sprostredkovaného BCRP proteínom môţe poskytnúť terapeutický 

prínos pre rakovinu (34). Fyziologickou funkciou BCRP je ochrana plodu a mozgu pred 

toxínmi. 

BCRP sa podieľa na eliminácii protoporfyrínu a hematoporfyrínu. Jeho zhoršená 

funkcia zvyšuje riziko rozšírenia protoporfýrie. Je zodpovedný i za transport kyseliny 

listovej a jej polyglutamátových konjugátov a je dôleţitý v bunkovej homeostáze folátu. 

Okrem toho transportuje aj konjugované steroidné hormóny ako napríklad estron-3 

sulfát, dehydroepiandrosteron sulfát a dihydrotestosteron (36). 
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Obr.4. Transportné proteíny nachádzajúce sa na bazolaterálnej a kanalikulárnej 

membráne.hepatocytu (37). 
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1.3 Ţlč 

Ţlč je ţltohnedá tekutina obsahujúca ţlčové soli, ţlčové pigmenty ako bilirubín a 

biliverdín, mastné kyseliny, tuky a cholesterol. Za deň sa jej vyprodukuje 0,5 - 0,7 l. 

Tvorí sa v pečeni a zhromaţďuje a zahusťuje sa v ţlčníku (vesica fellea). Sekrécia ţlče 

je riadená osmózou v lumen ţlčového kanáliku, kde sú ţlčové kyseliny exkretované z 

hepatocytov do ţlčových kapilár. Sekrécia ţlče  je závislá na ţlčových kyselinách („bile 

salt-dependent bile flow― zprostredkovaný Bsep transportérom) alebo nezávislá na 

ţlčových kyselinách („bile salt- independent bile flow―, zprostredkovaný Mrp 

transportérom) (38).  

 

1.3.1 Ţlčové cesty  

Ţlčové cesty môţeme podľa lokalizácie rozdeliť na intrahepatálne 

a extrahepatálne. Intrahepatálne cesty začínajú v pečeni medzi hepatocytmi ako ţlčové 

kapiláry (canaliculus bilifer) a pokračujú ako intralobulárne ţlčovody, ktoré idú medzi 

dvomi radami buniek, ktoré smerujú k periférii lalôčku (Obr.5). Ţlč sa v lalôčikoch 

pohybuje smerom od stredu k periferii. Na ne naväzujú Heringove kanáliky (ductus 

biliferi), ktoré sú vystlané jednovrstevným  kubickým epitelom a následne sa vlievajú 

do väčších ţlčovodov. Ich pokračovaním ţlčovod vyúsťuje v porta hepatis (spolu s vena 

portae a arteria hepatica propria). 

Extrahepatálne cesty naväzujú na intrahepatálne cesty v porta hepatis a začínajú 

ako ductus hepaticus dexter et sinister. Tie sa spojujú a vzniká ductus hepaticus 

communis, ktorý vstupuje do ligamentum hepatoduodenale, ktorý sa spojuje s vývodom 

ţlčníku - ductus cysticus. Tak vzniká ductus choledochus (ţlčovod), ktorý  delíme na 4 

časti: pars supraduodenalis, pars retroduodenalis, pars pancreatica a pars 

intramuralis. Hepatocyty produkujú ţlč, ktorá odteká jemnými štrbinami medzi 

bunkami do medzilalôčikových ţlčových vývodov, ktoré  sa postupne spájajú, aţ 

nakoniec z príslušného laloka pečene vystupuje pravý a ľavý pečeňový vývod. Ich 

spojením a pripojením ţlčníkového vývodu zo ţlčníka vzniká ţlčovod, ktorý vyúsťuje 

do dvanástnika (39).  
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Obr.5. Schéma ţlčových ciest. Prevzaté  z 

http://medicalassessmentonline.com/terms.php?R=77&L=L (28.8.2017) (40). 

 

1.3.2 Ţlčové kyseliny 

Ţlčové kyseliny sú steroidné zlúčeniny, ktoré vznikajú oxidáciou cholesterolu a 

v ţlči  tvoria jej najväčšiu organickú zloţku. Tieto kyseliny hrajú významnú úlohu pri 

trávení lipidov, v metabolizme cholesterolu. Primárnymi ţlčovými kyselinami sú 

kyselina cholová a chenodeoxycholová, ktoré vznikajú v  hepatocytoch syntézou 

z cholesterolu (41). Ich tvorba je regulovaná na princípe spätnej väzby - pokiaľ je ich 

koncentrácia vysoká, ich syntéza je brzdená a naopak je urýchlená ich sekrécia do ţlče. 

Kyselina deoxycholová a litocholová sú sekundárne ţlčové kyseliny a sú syntetizované 

činnosťou črevnej flóry. Za fyziologických podmienok odstráni pečeň z krvi aţ 80 

% kyseliny cholovej a 60 % kyseliny chenodeoxycholovej . Aby sa zvýšila rozpustnosť 

ţlčových kyselín vo vodnom prostredí a zabránilo sa ich precipitácii, sú ţlčové kyseliny 

vylučované do ţlče ako konjugáty taurínu a glycínu (42). 

http://medicalassessmentonline.com/terms.php?R=77&L=L
https://sk.wikipedia.org/wiki/Steroid
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDl%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lipidy
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_cholov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_chenodeoxycholov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatocyt&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tn%C3%A1_v%C3%A4zba
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDl%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_cholov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_chenodeoxycholov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Denne sa v pečeni nasyntetizuje 200 - 500 mg ţlčových kyselín, ktoré sa 

uskladňujú a zahusťujú v ţlčníku, a následne sú transportované do tenkého čreva 

pôsobením cholecystokinínu. V terminálnom ileu sú ţlčové kyseliny aktívnym 

transportným systémom rezorbované aţ z 95%. Portálnym systémom sa vracajú späť do 

pečene, hovoríme o tzv. enterohepatálnom obehu ţlčových kyselín. Iba malá časť 

ţlčových kyselín nie je rezorbovaná a je vylúčena stolicou. Jedná sa i o hlavnú cestu 

eliminácie cholesterolu. V čreve dochádza činnosťou bakteriálnej flóry k zmene 

štruktúry ţlčových kyselín, kedy vznikajú sekundárne ţlčové kyseliny ako kyselina 

deoxycholová, kyselina lithocholová a terciárne ţlčové kyseliny, napr. kyselina 

ursodeoxycholová. Kyselina ursodeoxycholová je najviac vo vode rozpustná zo 

všetkých ţlčových kyselín  a vyuţíva sa v terapii cholestázy a rozpúšťaní ţlčových 

kameňov (43). 

Hlavnou fyziologickou úlohou ţlčových kyselín je napomáhať pri trávení, 

rezorbcii lipidov a exkrécii cholesterolu. Pri nedostatočnom prísune ţlčových kyselín do 

čreva dochádza k poruche trávenia a rezorbcii lipidov a vitamínov rozpustných 

v tukoch. Pri ochoreniach pečene klesá eliminácia ţlčových kyselín jednak zníţenou 

schopnosťou hepatocytov vychytávať ţlčové kyseliny (zápal, nekróza), jednak 

poruchou perfúzie (patologická prestavba) alebo kombináciou obidvoch príčin. 

Stanovenie ţlčových kyselín u pacientov nalačno je citlivým ukazovateľom poruchy 

portobiliárnej funkcie, alebo zníţeného prietoku krvi pečeňou. Ţlčové kyseliny sú 

metabolizované v pečeni a slúţia ako marker správnej činnosti pečene. 

Enterohepatálna cirkulácia ţlčových kyselín hrá dôleţitú úlohu v absorpcii ţivín 

ako taktieţ v distribúcii, metabolickej regulácii a homeostáze. Tento fyziologický 

proces je regulovaný komplexným membránovým transportným systémom v pečeni 

a čreve prostredníctvom nukleárnych receptorov PXR („Pregnane X receptor―) a FXR 

(„Farnesoid X receptor―) (42). Ţlčové kyseliny aktivujú tieto nukleárne receptory, 

a aktivujú aj  CAR („Constitutive androstane receptor―) a G proteín viazaný receptor, 

ktorý signalizuje reguláciu hepatických lipidov, glukózy a energickej homeostázy 

(41,44). FXR je aktivovaný voľnými a konjugovnými ţlčovými kyselinami. Je najviac 

exprimovaný v pečeni a čreve a hrá dôleţitú úlohu pri detoxifikácii ţlčových kyselín a 

liečiv. PXR je známy tým, ţe inhibuje génovú transkripciu CYP7A1 inhibovaním 

transaktivity génu CYP7A1. Ţlčové kyseliny aktivujú prozápalové cytokíny (TNFalfa 

a IL-1β) ktoré sú uvolňované  z Kupferových buniek (45). Vrodené alebo získané 
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defekty transportérov na kanalikulárnej membráne môţu spôsobiť kumuláciu ţlčových 

kyselín v hepatocytoch a v systémovej cirkulácii. NTCP zabezpečuje absorpciu 

konjugovaných aj nekonjugovaných  ţlčových kyselín cez membránu hepatocytu. 

Ţlčové kyseliny sú transportované cez kanalikulárnu membránu pomocou BSEP 

transportéru. Jeho zníţená expresia zniţuje sekréciu solí ţlčových kyselín a tak 

dochádza k vzniku familiárnej intrahepatálnej cholestáze typu 2 (46). Eflux ţlčových 

kyselín z enterocytu na bazolaterálnu membránu zabezpečuje  heterodimér OST α/β, 

ktorý prenáša ţlčové kyseliny do portálnej ţily. Tento transportér  je exprimovaný 

najmä v ileu a jeho zníţená expresia spôsobuje malabsorpciu ţlčových kyselín (47).   

Ţlčové kyseliny sú cytotoxické, ak sú prítomné v nefyziologicky vysokých 

koncentráciách. K nahromadeniu ţlčových kyselín môţe dôjsť intracelulárne, ako napr. 

u hepatocytov pri cholestáze, alebo extracelulárne v hrubom čreve u pacientov s 

malabsorpciou ţlčových kyselín (48). 

Ţlčové kyseliny vznikajú syntézou de novo z cholesterolu pomocou CYP7A1, čo 

je vysoko špecifická hydroxyláza nachádzajúca sa v endoplazmatickom retikule 

s nízkou hladinou cholesterolu (44). Preto je dostupnosť cholesterolu ako substrátu 

regululovaná aktivitou CYP7A1 mechanizmom spätnej väzby. Stimuláciou syntézy 

ţlčových kyselín sa zniţuje hladina cholesterolu v pečeni, čo vedie k stimulácii syntézy 

cholesterolu de novo za vzniku substrátu pre CYP7A1. Homeostáza cholesterolu je 

udrţiavaná vďaka jeho diétnemu príjmu, syntézy cholesterolu de novo z acetyl CoA 

činnosťou HmgCoA-reduktázy (3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktáza) 

a konverziou cholesterolu na ţlčové kyseliny (49).  

 

 1.3.3 Premena cholesterolu na ţlčové kyseliny 

Cholesterol ako lipofilná látka sa nemôţe eliminovať, a preto je spracovávaný v 

pečeni, kde je uskladnený, transportovaný  a premenený na ţlčové kyseliny. Finálne 

produkty cholesterolu sú 4 nekonjugované ţlčové kyseliny - kyslina cholová, 

chenodeoxycholová a ich metabolity – kyselina deoxycholová a litocholová (50). 

Hepatocyty premieňajú 75 % cholesterolu na ţlčové kyseliny. Denne sa vylúči asi 1 g 

cholesterolu ako ţlčové kyseliny a voľný cholesterol. V čreve sa cholesterol buď 

reabsorbuje, alebo sa premieňa na koprosterol, ktorý slúţi k syntéze steroidných 
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hormónov ako glukokortikoidy a mineralokortikoidy, pohlavné hormóny a ţlčové 

kyseliny. Premena cholesterolu na ţlčové kyseliny je dôleţitá pre udrţanie homeostázy 

cholesterolu a predchádzanie akumulácie cholesterolu, triglyceridov, a toxických  

metabolitov. 

 

1.4. TGF-β faktor 

Transformujúci rastový faktor (TGF-β) je označenie pre skupinu rastových 

faktorov a cytokínov. Nachádza sa v rôznych typoch tkanív (napr. mozog, srdce, 

obličky, pečeň a semeníky) a účastni sa na bunkovej diferenciácii, embryogenéze, 

vylučovaní hormónov a regenerácii tkanív (51). Nadmerná expresia TBF-β môţe 

spôsobiť renálnu fibrózu, ochorenie obličiek a diabetes.  

Mutácia v géne TGF-β typu II spôsobuje Marfanov syndróm, čo je dedičná 

porucha, ktorá postihuje spojivové tkanivo (52).   

U človeka boli identifikované tri izoformy TGF-β – TGF-β1, TGF-β2 a TGF-β3. 

TGF-β2 je zloţený z dvoch monomérov a kaţdý z nich je zloţený z dvoch 

antiparalelných párov β vlákien. Je uvoľnovaný v latentnej neaktívnej forme . TGF-β 

ligandy sú homodimerické polypeptidy. U cicavcov sa nachádza 5 TGF-β receptorov 

typu I a 7 TGF-β receptorov typu II. Tieto receptory pozostávajú z extracelulárnej N- 

terminálnej viaţúcej domény, transmembránovej domény a C- terminálnej serín/treonín 

kinázovej domény. Typ I receptor obsahuje región, ktorý je bohatý na glycínové 

a serínové zvyšky (Obr. 6) (53).   

Väzba ligandov TGF-β pomocou TGF-β RII indukuje receptor typu I k asociácii s 

TGF-β RII, čo dovolí receptoru typu I fosforyláciu a aktiváciu jeho kinázovej domény. 

Aktivovaný receptor typu I propaguje signalizáciu fosforylovaním rodiny Smad 

transkripčných korepresorov a koaktivátorov. Vo väčšine buniek sa TGF-β1 viaţe na 

ALK 5 receptor, ktorý aktivuje Smad2 a Smad3 receptor. Iba v niektorých bunkách 

TGF-β1 aktivuje ALK1 a to v prítomnosti funkčného ALK5, čo spôsobí fosforyláciu 

Smad1 a Smad5. Aktivácia ALK1 spúšťa proliferáciu a migráciu buniek, pričom 

aktivácia ALK5 má opačné účinky na endotelové bunky. ALK1 a ALK5 sa spájajú 

s receptorom TGF beta typu II (Obr.9).  
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Obr.6. Štruktúra TGF beta III faktoru znázorňujúca TMD („Transmembrane domain―), ZP 

(„Zona pellucida―). Prevzaté  z (54). 

 

1.5. Endoglín 

Endoglín (CD 105, TGF-β receptor III) je homodimerický transmembránový 

glykoproteín, ktorý má regulačnú úlohu v TGF-β signalizačnej dráhe. Je exprimovaný 

v plazmatickej membráne endotelových buniek, ktoré hrajú dôleţitú úlohu pri 

vaskulárnom rozvoji a angiogenéze, sklerodermatických fibroblastoch, buniek hladkej 

svaloviny, monocytov, makrofágov, mezangiálnych buniek a Itových buniek. Ľudský 

gén endoglínu je lokalizovaný na chromozóme 9. V 80. rokoch minulého storočia bol 

pôvodne identifikovaný ako marker ľudskej endotelovej bunky, ktorý bol rozpoznaný 

monoklonálnou protilátkou 44G4, generovanou proti pre-B leukemickej bunkovej línii 

(55). 

Endoglín pozostáva z veľkej extracelulárnej domény, ktorá je zloţená z 561 

amino kyselín, hydrofóbnej transmembránovej domény a krátkej cytoplazmatickej 
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domény pozostávajúcej zo 45 aminokyselín. Najvzdialenejšia extracelulárna oblasť je 

označená ako sirotčia doména a je to časť, ktorá viaţe ligandy (napr. BMP9). Označenie 

sirotčia doména vychádza z podstaty, ţe je bez homológie s akýmkoľvek iným známym 

proteínom. Po sirotčej doméne nasleduje sekvencia kódujúca doménu zona pellucida 

(ZP) ktorá je rozdelená na podjednotky označované ako ZP-N koniec (ZP-N) a ZP- C 

koniec (ZP-C). Predpokladá sa, ţe endoglín má 5 potenciálnych N-viazaných 

glykozylačných miest v N-terminálnej doméne a O-glykánovú doménu blízko 

transmembránovej domény, ktorá je bohatá na serín a treonín. ZP doména je prítomná v 

mnohých proteínoch ktoré sú lokalizované extracelulárne a všetky majú spoločné 

jednak biologické vlastnosti zdieľané s endoglínom ale i to, ţe boli všetky detekované v 

rozpustnej forme, a obsahujú sekvenciu hydrofóbnych sekvencií na C-konci a sú 

významne glykozylované (56).  

Homológna oblasť ZP obsahuje prísne konzervované cysteínové zvyšky, ktoré 

môţu tvoriť intramolekulové disulfidické väzby. Tieto cysteínové zvyšky sa nachádzajú 

u rôznych druhov cicavcov, vrátane myší, potkanov, ošípaných, psa ale i u ľudí. PDZ 

(serín-serín-metionín-alanínová sekvencia) doména obsahuje tripeptidovú sekvenciu - 

arginín-glycín-asparágová kyselina (RGD), ktorá umoţňuje bunkovú adhéziu 

prostredníctvom väzby integrínov alebo iných RGD väzbových receptorov (57).  

Táto RGD sekvencia endoglínu je vôbec prvá sekvencia RGD identifikovaná v 

endotelovom tkanive (Obr. 7). 
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Obr. 7. Štruktúra endoglínu,kde je znázornená extracelulárna doména (EC-„extracellular 

domain―), transmembránová doména (TM - „transmembrane domain―) a cytoplazmatická 

doména(CYT – „cytoplasmatic domain―) a zóna pellucida( ZP). Prevzaté z (58). 

 

Endoglín nemá sám o sebe kinázovu aktivitu, má dve izoformy, ktoré sa líšia v ich 

cytozolických doménach. Rozlišujeme L a S izoformu. Líšia sa úrovňou fosforylácie 

a ich schopnosťou regulovať niektoré dráhy v TGF-β odpovediach. Bolo dokázané, ţe 

obe izoformy sa líšia v niektorých funkciach. Obe isoformy interagujú s ALK 1 a ALK 

5 ale s rôznou afinitou. L–endoglín má proangiogénne účinky, zatiaľ čo S- endoglín 

antiangiogénne účinky (Obr. 8) (59). 

 

Obr. 8. Schéma L a S izoforiem endoglinu. Prevzaté z (60). 

 

Endoglín je antagonista TGF-β signalizačnej kaskády. Neviaţe sa priamo na 

extracelulárnu doménu TGF-β receptoru, viaţe cirkulujúce ligandy TGF-β signalizačnej 

kaskády: TGF-β1 a BMP9. Viaţe dve izoformy TGF-β a to TGF-β1 a TGF-β3, nie však 

TGF-β2. Zvýšená expresia endoglínu koreluje s rozvojom tumoru v endotelových 

bunkách a taktieţ s karcinómom prsníku. Anti- endoglín protilátky inhibujú rast 
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endotelových buniek. Hoci sa endoglin viaţe s TGF-β RII a moduluje aktivitu TGF-β 

RII, ALK1 a ALK5, funkcia endoglínu v endotele zostáva nejasná. Fosforylácia 

endoglínu je regulovaná karboxy-koncovým PDZ ligandovým tripeptidylovým 

motívom (64). Bolo však preukázané, ţe TGF-β sa viaţe s vysokou afinitou iba na malé 

mnoţstvo dostupného endoglínu, čo naznačuje, ţe existuje ďalší faktor regulujúci túto 

väzbu. 

Endoglín samotný neviaţe ligandy TGF, ale sa viaţe ku komplexu receptora TGF-

β. Endoglín je konštitučne fosforylovaný na serínových a treonínových zvyškoch v 

cytoplazmatickej doméne. PDZ ligandový motív je dôleţitý pre reguláciu jeho 

fosforylácie, ktorá reguluje adhéziu a rast endotelových buniek pomocou ALK1 (61).  

Štúdie s myšími fibroblastmi preukázali, ţe zvýšená expresia endoglínu vedie k 

zníţenej migrácii buniek, zmene bunkovej morfológie a tvorbe intercelulárnych 

klastrov. Predpokladá sa, ţe je endoglín zapojený do cytoskeletálnej organizácie 

ovplyvňujúcej morfológiu a migráciu buniek. Moţnosť zacielenia a účinného zníţenia 

alebo zastavenia neoangiogenézy v nádoroch by zabránila metastázam rakovinových 

buniek v iných oblastiach organizmu (62).  

Jeho zvýšené hladiny boli nájdené u tehotných ţien s preeklampsiou (63) a taktieţ 

u pacientov s rakovinou prsníka, kedy dochádza k zníţeniu endoglínu a k zvýšeniu jeho 

solubilnej formy  v korelácii s metastázou rakovinových buniek. Endoglín hrá dôleţitú 

úlohu vo vaskulárnom vývoji a v angiogenéze a dôsledkom mutácie v géne kódujúcom 

endoglín je autozomálne dominantná vaskulárna porucha známa ako dedičná 

hemoragická teleangiektázia typu 1 (HHT1). Všetky gény, ktoré sa podieľajú na 

výskyte HHT, kódujú proteíny patriace do signalizačnej dráhy TGF-β. Prejavmi 

hereditárnej hemoragickej teleangiektázy, známej ako Olser-Weber–Rendu syndróm je 

častá epistaxia, gastrointestinálne krvácanie, arteriovenózne malformácie v mozgu, 

pľúcach a pečeni (64). Hereditárna hemoragická teleangiektáza typu 2 (HHT2) je 

spôsobená mutáciou v géne, ktorý kóduje TGB-β typ 1 receptor ( ALK1). Jej prejavy sú 

rovnaké ako u HHT1, avšak menej výrazné (65). 

Endoglín viaţe rôzne izoformy TGF-β s vysokou afinitou a hrá dôleţitú úlohu 

v procese angiogenézi, keďţe  homozygotné myši, ktoré neexprimujú endoglín umierajú 

v polovici gravidity z dôvodu  ťaţkého kardiovaskulárneho poškodenia a defektnej 

angiogenézy (66).  
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Endoglín môţe fungovať ako regulátor sprostredkovanej TGF- β signalizácie, 

kedy ALK1 stimuluje endotelovú migráciu buniek a proliferáciu, čo spôsobuje zvýšenú 

angiogenézu. Naopak aktivácia endoglínu, ALK5 a Smad 2 inhibuje aktivitu 

endotelových buniek, blokuje angiogenézu inhibíciou endotelovej bunkovej 

proliferácie. Jednou z relevantných vlastností signalizácie ALK1 je prísna závislosť na 

aktivite ALK5, ako sa pozoruje u ALK5-deficitných endotelových buniek(55,67).  

Glomerulárne mesangiálne bunky (GMC-„glomerulal mesangial cells―) a hepatické  

stelátové bunky (HSC-„hepatic stellate cells―) majú podstatnú úlohu pri vývoji a 

progresii renálnej a pečeňovej fibrózy. GMC a HSC môţu byť modifikované TGF-β,  

ktorý reguluje aktiváciu, proliferáciu a morfogenézu. Endoglín je exprimovaný v GMC , 

ktoré môţu hrať dôleţitú úlohu v rozvoji glomerulárnej fibrózy. Okrem toho sa ukázalo, 

ţe expresia endoglínu zniţuje TGF- β1 v ľudských GMC, a preto endoglín môţe mať 

významnú úlohu v patogenéze renálnych fibróz.  TGF-β ako hlavný profibrogenetický 

cytokín aktivuje HSC, ktoré sa transdiferujú na myofibroblasty a spôsobujú fibrogenézu 

pečene.  (55,68).  

Endoglín exprimovaný v endotelových bunkách, rôzne reguluje  signalizáciu 

TGF-β a to buď  inhibíciou ALK5-Smad2/3 signalizácie alebo stimuláciou  ALK1-

Smad1/5 signalizácie (69). Nadmerná expresia endoglínu v hepatických stelátových 

bunkách  je spojená so zvýšenou fosforyláciou Smad1 / 5 proteínov riadenou TGF-ß.. 

Endoglín teda hrá dôleţitú úlohu vo fibróze pečene, tým ţe ovplyvňuje rovnováhu 

signalizácie TGF- β prostredníctvom dráh ALK1-Smad1/5 a ALK-Smad2/3 a mohol by 

teda byť pouţitý v liečbe pečeňovej fibrózy. 

 TGF-β receptor typu I sa fosforyluje primárne v juxtamembránovej doméne 

konštitutívnou serín/treonínkinázovou aktivitou TGF-β receptora typu II. Následne 

dochádza k jeho aktivácii a k fosforylácii signalizačných molekúl nazvaných Smads, 

ktorými sa šíri signál do jadra (70). Smad proteíny sú nukleárne efektory TGF-β 

receptorov. Existujú tri rôzne typy proteínov Smad: regulované receptory (R), spoločné 

mediátory (Co) a inhibítory (I) Smads. Medzi prvé spomínané patria Smad1, Smad2, 

Smad3, Smad5 a Smad8. Sú fosforylované receptorom typu I, ALK1 alebo ALK5. 

ALK1 prostredníctvom transkripčných faktorov Smad1, Smad5 a Smad8 indukuje 

proliferáciu a migráciu buniek, zatiaľ čo ALK5 prostredníctvom Smad2 a Smad3 pôsobí 

antagonisticky ako ALK1. Aktivované Smad proteíny interagujú so Smad4 (tzv. „Co-
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Smad―), čím vytvárajú komplex, ktorý sa translokuje do jadra, kde reguluje 

transkripčnú aktivitu mnohých cieľových génov (napr. SMIF, MSG1). Napokon, I-

Smads, Smad6 a Smad7 zabraňujú aktivácii R-Smads (Obr. 9) (71).   

 

Obr. 9. Schéma TGF-β signalizačnej dráhy, ktorá popisuje dva druhy receptorov spolu 

s transkripčnými faktormi a väzbou endoglinu. Prevzaté z (72).  

 

1.5.1 Solubilný endoglín  

Solubilný endoglín (sEng) vzniká proteolytickým štiepením endoglínu 

metaloproteinázou 14 (MMP14, „Matrix Metalloproteinase 14―) (Obr.10) (73).  
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Obr. 10. Zobrazenie proteolytického štiepenia endoglínu pomocou MMP-14, za vzniku 

solubilného endoglínu. Prevzaté z (68). 

 

Podieľa sa na ateroskleróze, tumorgenézii, preeklampsii, HELLP syndróme, 

hypertenzii a diabete mellite typu 2. Jeho zvýšené hladiny boli taktieţ zaznamenané pri 

hypercholesterolémii, cystickej fibróze asociovanej pečeňovej chorobe (CFLD- „cystic 

fibrosis associated liver disease―), hepatocelulárnom karcinóme kombinovanom 

s cirhózou. Pomocou SPR („Surface Plasmon Resonance―) analýzy sa preukázalo ţe 

extracelulárna doména endoglínu môţe priamo viazať BMP9. Toto pozorovanie bolo 

potvrdené in vivo funkčnými testami, kde prítomnosť endoglínu účinne inhibovala 

signalizáciu BMP9 (74). 

Aj keď endoglín slúţi ako marker rôznych ochorení (napr. ateroskleróza, 

preeklapsia, HELLP syndróm), zatiaľ nie sú dostupné ţiadne dáta, ktoré by sa zaoberali 

funkčnými aspektami vplyvu solubilného endoglínu v pečeni (75). 
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2. Cieľ diplomovej práce 

Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zistenie vplyvu solubilného 

endoglínu na transport ţlčových kyselín v pečeni s objasnením jeho mechanizmu 

pomocou biochemickej analýzy plazmy a analýzy expresie tranportných proteínov 

zodpovedných za transport ţlčových kyselín v hepatocytoch. 
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3.EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
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3.1 Metodika  

3.1.1 Chemikálie 

Spotrebný materiál a ostatné chemikálie boli zakúpené od firmy Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA) a Bio-Rad Laboratories (Herkules, CA, USA). 

3.1.2 Pokusné zvieratá 

Transgénne myši s nadmernou expresiou ľudského sEng (Sol-Eng
+
) s 

CBAxC57BL/6J základom pouţité pri experimente boli generované na Oddelení 

geneticky modifikovaných organizmov (Univerzita v Salamnke, Španielsko). 

V experimente boli pouţití šesť mesiacov starí Sol-Eng
+
 samci s nadmernou expresiou 

solubilného endoglínu a CBAxC57BL/6J kontrolné myši (n = 8, v kaţdej skupine). 

Počas celého experimentu boli laboratórne zvieratá kŕmené štandardnou laboratórnou 

diétou a chované vo viváriu Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové za definovaných podmienok (striedavý svetelný reţim 12 hodín svetlo a 12 

hodín tma, teplota vzduchu 22 ± 2 °C, dostatočný príjem potravy a vody). Všetky 

experimenty boli uskutočnené v súlade s pokynmi uvedenými vo vyhláške č. 207/2004 

Sb. o ochrane, chove a vyuţití pokusných zvierat, potom čo boli schválené etickou 

komisiou Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 

Zvieratá boli v  experimente usmrtené exsanguináciou z dolnej dutej ţily. Vzorky 

plazmy boli získáné centrifugáciou vzoriek krvi pri 3000 g po dobu 5 min a následne 

zamrazené pri -80 °C. Pečeň bola vyňatá, ihneď zchladená tekutým dusíkom a následne 

uchovávaná pri teplote -80 °C.  

3.1.3 Biochemická analýza 

Koncentrácia ţlčových kyselín v plazme bola meraná komerčne dostupným kitom 

(Diazyme, Poway, CA, USA) podľa inštrukcií udaných výrobcom. 

 

3.1.4 qRT-PCR 

Pre stanovenie génovej expresie Ntcp, Oatp1a4, Mrp3, Mrp4, Bsep a Mrp2 bola 

vyuţitá metóda qRT-PCR pomocou Applied Biosystems 7500 HT Fast Real-Time PCR 

systému (Life Technologies, Foster City, USA). Zo vzoriek myších pečení bola 
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izolovaná RNA homogenizáciou v TRI reagente (Sigma-Aldrich, St. Luis, MO, USA). 

Meraním absorbancie pri 260 nm za pouţitia NanoDrop ND-1000 spektrofotometra 

(BioTech a.s., ČR) bola stanovená presná koncentrácia RNA a jej čistota pomerom 

absorbancie pri 260 a 280 nm. Za pouţitia „High Capacity cDNA Reverse Trancription 

KITu― (Life Technologies, Foster City, USA) bola RNA prepísaná do cDNA. Reakčná 

zmes obsahovala 12,5 ng analyzovanej DNA. Kaţdá vzorka bola amplifikovaná 

v triplikátoch pomocou „TaqMan® Fast Universal PCR Master Mixu― a „Taq-Man®― 

Gene Expression Assay mixu― pre jednotlivé gény – Tab. 1. Časovo-teplotný profil 

pouţitý vo „fast― modu bol: 95 °C po dobu 20 s; 40 cyklov: 95 °C po dobu 3 s, 60 °C po 

dobu 30 s. Pomer relatívnej expresie bol vypočítaný podľa (76): 

 

 

kde Etarget a Ehousekeeping sú hodnoty efektivity určené zo sklonu kalibračnej krivky 

pre kaţdý gén, ∆Cttarget a ∆Cthousekeeping  sú rozdiely prahových hodnôt (Ct) medzi 

kontrolnými a sEng vzorkami pre kaţdý z génov, tj. Ntcp, Oatp1a4, Mrp3, Mrp4, Bsep 

a Mrp2, a referenčný gén (GAPDH).  

Tab. 1         TaqMan® Gene Expression Assay kity (Life Technologies) pouţité pre        

kvantitatívnu real time RT-PCR. 

Symbol génu Transportér 
Označenie assay 

Life              Technologies 

Slc10a1 Ntcp Mm00441421_m1 

Slco1a4 Oatp1a4 Mm00453136_m1l 

Abcb11 Bsep Mm00445168_m1 

Abcc2 Mrp2 Mm00496899_m1 

Abcc3 Mrp3 Mm005515501_m1 

Abcc4 Mrp4 Mm01226380_m1 

Gapdh  Mm99999915_g1 
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3.1.5 Western blot 

Pečeň bola homogenizovaná vo vychladenom Tris-sukrózovom pufri (10 mmol/l 

Tris–HCl, 250 mmol/l sukrózy, pH 7,6), ktorý obsahoval inhibítory proteáz (0,5 mg/ml 

leupeptinu, 0,5 mg/ml pepstatinu, 2 mg/ml aprotininu, 50 mg/ml benzamidínu a 40 

mg/ml fenylmethylsulfonylfluoridu (PMSF)) pomocou Magna Lyseru (Roche 

Diagnostics GmbH, Německo) 2 x 30s pri 6000 rpm. Peleta obohatenej membránovej 

frakcie bola získana zo supernatantu po ultracentrifugácii (100 000 g, pri 4 °C po dobu 

60 min). Následne bola peleta resuspendovaná v Tris-HCl pufri (50 mmol/l Tris–HCl, 

pH 7,4, inhibítory proteáz). Koncentrácia proteínu bola stanovená BCA metódou (BCA 

Protein Assay Kit, Rockford, IL, U.S.A.) a vzorky boli uchované pri -80 °C aţ do doby 

analýzy. Vzorky boli inkubované so vzorkovým pufrom (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, USA) pri pokojovej teplote po dobu 30 min. Následne boli proteíny 

separované pomocou  SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-Polyacrylamide gel 

electrophoresis) s pouţitím gélu o koncentrácii 6,25 % (pre proteíny 

o veľkosti 150-200 kDa) a gélu o koncentrácii 10 % (pre proteíny o veľkosti 40 kDa). 

Následne boli proteíny prenesené na PVDF (polyvinylidenfluoridovú) membránu 

(Millipore, NY, USA). Po dobu jednej hodiny bola membrána ponorená v 5 % roztoku 

odtučneného mlieka s TRIS pufrom (0,05 % Tween 20) (TBS-T), kedy boli 

nešpecifické väzbové miesta blokované laktoglobulínmi. Membrány boli inkubované s 

primárnou a sekundárnou protilátkou pri izbovej teplote po dobu 1 h pri koncentráciach 

uvedených v Tab. 2. Následne bola membrána premytá v roztoku TBS-T a pomocou 

chemiluminiscenčného činidla (ECL kit, Amerham-Pharmacia, Buckinghamshire, 

Veľká Británia) bola uskutočnená detekcia. Expozíciou filmu (Foma, Hradec Králové, 

Česká republika) bol získaný obraz, ktorý bol naskenovaný kalibrovaným 

denzitometrom ScanMaker i900 (UMAX, Praha, ČR) a následne kvantifikovaný 

pomocou softwaru QuantityOne 36 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA). Ako 

endogénna kontrola bola stanovená expresia total Erk (t-Erk).  
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Tab. 2 Primárne a sekundárne protilátky pouţité pre Western blot. 

Proteín Veľkost v kDa Pôvod 

Riedenie 

primárnej 

protilátky 

Rriedenie 

sekundárnej 

protilátky 

Bsep 146 ThermoFisher 1:1000 1:2000 

Mrp2 174 Alexis 1:500 1:1000 

Mrp4 150-170 Abcam 1:2000 1:4000 

t-Erk 40 ThermoFisher 1:2000 1:4000 

 

3.1.6 Štatistická analýza dát 

Experimentálne dáta sú vyjadrené ako priemer ± SEM (stredná chyba priemeru), 

pre 8 zvierat v obidvoch skupinách. Štatistické hodnotenie bolo urobené nepárovym t-

testom, pomocou GraphPad Prism 5.0 softwaru (San Diego, Kalifornia). Za štatisticky 

významnú bola povaţovaná hodnota p < 0,05. 
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3.2 Výsledky 

3.2.1 Biochemická anaýza 

Plazmatickú koncentráciu ţlčových kyselín znázorňuje Obr. 11. V skupine zvierat 

s vysokou hladinou solubilného endoglínu (sEng) bola pozorovaná zníţená koncentrácia 

ţlčových kyselín v plazme.  

 

Koncentrácia žlčových kyselín
 v plazme

Kontrola sEng
0

1

2

3

4

*


m

o
l/
l

 

 

Obr. 11. Koncentrácia ţlčových kyselín v plazme. Dáta sú vyjadrené ako priemery ± 

SEM (n = 8 v kaţdej skupine); 
*
p < 0.05, 

**
p < 0.01, pre porovnanie s Kontrolou.  

 

3.2.2 qRT-PCR 

Pre objasnenie mechanismu zodpovedného za pozorovaný účinok endoglínu na 

plazmatickú koncentráciu ţlčových kyselín boli analyzované hladiny mRNA u Ntcp, 

Oatp1a4, Bsep, Mrp2, Mrp3 a Mrp4 génov, ktoré sú zodpovedné za tento proces.  

V sEng skupine zvierat nedošlo k signifikantným zmenám mRNA expresie u 

Ntcp, Oatp1a2, Bsep a Mrp3 transportéru. Oproti tomu, u tejto skupiny zvierat bola 

preukázaná zvýšená expresia kanalikulárneho efluxného Mrp2 proteínu a zníţená 

expresia bazolaterálneho efluxného Mrp4 transportéru. 
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Hodnoty v obrázkoch sú vyjadrené ako priemery ± S.E.M. (n = 8, v kaţdej 

skupine). Kontrola, CBAxC57BL/6J kontrolnej myši; sEng, skupina transgénnych myší 

s vysokou hladinou sEng. Signifikantný rozdiel oproti kontrolnej skupine (* p < 0,05;). 

Kontrola = 100 %. 
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Obr. 12. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Ntcp transportéru.  
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Obr.13. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Oatp1a4 transportéru.  
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Obr. 14. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Bsep transportéru.  
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Obr. 15. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Mrp2 transportéru.  

 



 

42 

 

Mrp3 mRNA

Kontrola sEng
0

50

100

150

%
 k

o
n

tr
o

ly

 

Obr. 16. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Mrp3 transportéru.  
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Obr. 17. Grafické znázornenie výsledkov qRT-PCR analýzy Mrp4 transportéru.  
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3.2.3 Western blot 

Proteínová expresia hlavných pečeňových transportérov bola hodnotená metódou 

Western blot. Pri porovnaní s kontrolnou skupinou bola pozorovaná zvýšená expresia 

kanalikulárneho Bsep a Mrp2 transportéru a zníţená expresia bazolaterálneho Mrp4 

proteínu. Potvrdenie jednotnej nanášky proteínov (t-Erk) znázorňuje Obr. 10.  

Hodnoty v obrázkoch sú vyjadrené ako priemery ± S.E.M. (n = 8, v kaţdej 

skupine). Kontrola, CBAxC57BL/6J kontrolné myši; sEng, skupina transgénnych myší 

s vysokou hladinou sEng. Signifikantný rozdiel oproti kontrolnej skupině (* p < 0,05). 

Reprezentatívne obrázky Western blotu sú zobrazené pod príslušnými grafmi s 

denzitometrickou analýzou dát (kontrola = 100 %). 
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Obr. 18. Grafické znázornenie výsledkov Western blot analýzy Bsep transportéru.  
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Obr. 19. Grafické znázornenie výsledkov Western blot analýzy Mrp2 transportéru.  
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Obr. 20. Grafické znázornenie výsledkov Western blot analýzy Mrp4 transportéru.  

 

 

Obr. 21. Reprezentatívny obrázok detekcie t-Erk. 
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4. Diskusia 

Endoglín (CD 105) je transmembránový glykoproteín, ktorý je typ III TGF-β ko- 

receptoru a je exprimovaný v plazme endotelových buniek, sklerodermatických 

fibroblastoch, bunkách hladkého svalstva ciev, monocytoch, makrofágoch, 

mezangiálnych bunkách a hepatických stelátových bunkách. V endotelových bunkách 

hrá veľmi dôleţitú úlohu pri vaskulárnom rozvoji a angiogenéze. Mutácia v géne 

endoglínu spôsobuje hemoragickú hereditárnu teleangiektázu typu 1 (HHT1), taktieţ 

známu ako Olser- Weber – Rendu syndrom, čo je dedičné autozomálne dominantné 

ochorenie, prejavujúce sa vaskulárnou dyspláziou, epistaxiou, arteriovenóznymi 

malformáciami v pľúcach, pečeni, mozgu a gastrointestinálnom trakte. (64) Mutácia 

v géne, ktorý kóduje TGF-β receptor typu 1 (ALK1) spôsobuje hereditárnu 

hemoragickú teleangiektázu typu 2, ktorá má podobné prejavy ako HHT1 avšak menej 

výrazné (65). Solubilný endoglín (sEng) vzniká proteolytickým štiepením 

extracelulárnej domény endoglínu pomocou metaloproteinázy-14 (73). Slúţi ako 

biomarker pri preeklampsii, kedy jeho zvýšené hodnoty korelujú so závaţnosťou 

ochorenia (63). Jeho zvýšená plazmatická hladina bola zistená u pacientov 

s hypercholesterolémiou, aterosklerózou, diabetom mellitom typu 2 alebo 

hepatocelulárnym karcinómom kombinovaným s cirhózou pečene (68). Vzhľadom 

k tomu, je moţné predpokladať vplyv sEng i na transport a metabolizmus ţlčových 

kyslín v pečeni. Dosiaľ ale nie sú dostupné ţiadne dáta zamerané na funkčné aspekty 

sEng v pečeni. Preto bolo cieľom tejto diplomovej práce zistiť, či a akým spôsobom 

ovplyvňuje sEng hladinu ţlčových kyselín. 

V  práci boli pouţité 6 mesiacov staré transgénne myši, s vysokou expresiou 

ľudského solubilného endoglínu. Počas celej štúdie (3 mesiace) boli kŕmené 

štandardnou diétou.  

Z výsledkov tejto štúdie vyplýva, ţe sEng viedol ku signifikantnému zníţeniu 

plazmatickej koncentrácie ţlčových kyselín u myší s vysokou hladinou ľudského 

solubilného endoglínu. Pre objasnenie mechanizmu tejto zmeny bola hodnotená genová 

a proteínová expresia transportérov zodpovedných za transport ţlčových kyselín 

v hepatocyte - Ntcp, Oatp1a4, Bsep, Mrp2, Mrp3 a Mrp4.  
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Na úrovni mRNA neboli u ţiadneho tranportného proteínu zaznamenané ţiadne 

zmeny. Na úrovni proteínu došlo k signifikantnému zvýšeniu expresie kanalikulárneho 

Bsep a Mrp2 transportéru a zníţeniu expresie bazolaterálneho Mrp4 proteínu.  

Mrp4 transportér zabezpečuje transport ţlčových kyselín späť do krvi a tým sa 

podieľa na homeostáze ţlčových kyselín v hepatocyte. Jeho zníţená expresia môţe 

vysvetľovať zníţenú plazmatickú koncentráciu ţlčových kyselín. Súčasne zvýšená 

expresia kanalikulárného Mrp2 transportéru, zodpovedného za na ţlčových kyselinách 

nezávislý tok ţlče a Bsep transportéru, ktorý je zodpovedný za na ţlčových kyselinách 

závislý tok ţlče vedie k zvýšenému efluxu ţlčových kyselín z hepatocytu do ţlče.  

Ţlčové kyseliny sú agonisti nukleárnych receptorov (FXR, PXR, CAR), 

prostredníctvom ktorých môţu ovplyvňovať expresiu proteínov na bazolaterálnej a 

kanalikulárnej membráne a tak ovplyvňovať transport ţlčových kyselín v hepatocyte 

(42). Aktivácia FXR vedie k inhibícii Cyp7a1, kľúčového enzýmu pri premene 

ţlčových kyselín z cholesterolu (42, 44). Vzhľadom k zníţenej expresii bazolaterálneho 

Mrp4 transportéru a súčasne zvýšenej expresii kanalikulárneho Bsep a Mrp2 je moţné 

predpokladať, ţe sEng by mohol určitým spôsobom ovplyvňovať i expesiu Cyp7a1. 

Presný mechanizmus pozorovaných zmien, ale vyţaduje ďalšiu detailnejšiu analýzu. 
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5. ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberala vplyvom sEng na ţlčové kyseliny u zdravých myší 

a myší s vysokou hladinou ľudského solubilného endoglínu s následným objasnením 

tohto mechanizmu, analýzou expresie kanalikulárnych a bazolaterálnych transportných 

proteínov na úrovni mRNA a na úrovni proteínu. Zistili sme, ţe sEng viedol k zvýšenej 

expresii kanalikulárnych Bsep a Mrp2 proteínov a súčasne viedol k zníţeniu expresie 

Mrp4 proteínu. Z výsledkov tejto štúdie vyplýva, ţe sEng vedie k zníţenej koncentrácii 

ţlčových kyselín pravdepodobne z dôvodu zníţenej expresie bazolaterálneho efluxného 

Mrp4 transportéru. Podrobný popis mechanizmu tohto deja vyţaduje ďalšie analýzy. 
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6. ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK  

ABC „ATP binding cassette―  

ALK1             „Activin receptor-like kinase 1― 

BCRP             „Breast cancer resistance protein―  

BSEP          „Bile salt export pump―  

FXR                „Farnesoid X receptor―  

CAR               „Constitutive androstane receptor―  

CFLD             „Cystic fibrosis associated liver disease― 

CYP                 Izoformy cytochromu P450  

Cyp7a1            Cholesterol-7α-hydroxyláza  

GAPDH          „Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase―  

GMC               „Glomerular mesangial cells― 

HHT1               Hereditárna hemoragická teleangiektáza typu 1 

HMG CoA r.   3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reduktáza 

HSC                „ Hepatic stellate cells―  

IL-1                  „Interleukin 1― 

LXR                „Liver X receptor―  

MDR               „Multidrug resistance protein―  

MMP-14         „ Matrix metalloproteinase 14― 

MRP               „Multidrug resistance-associated proteins―  

NTCP             „Na+-taurocholate cotransporting polypeptide―  

OAT               „Organic anion transporter―  

OATP             „Organic anion transporting polypeptide―  

OCT               „Organic cation transporter―  
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OSTα/β           „Organic solute transporter α/β―  

PDZ                 serín-serín-alanínová sekvencia 

PPAR-α           „Peroxisome proliferator-activated receptor α―  

PXR                „Pregnane X receptor―   

RGD                arginín-glycín-asparágová kyselina 

RT-PCR          „Reverse transcriptase-polymerase chain reaction―  

sEng                „Soluble endoglin― 

SLC                 „Solute carrier―  

SPR                 „Surface plasmon resonance― 

TNF-α             „Tumor necrosis factor α―  

 

Poznámka : 

Skratky uvedených transportných proteínov a biotransformačných enzýmov sú 

u ľudí veľkými písmenami a u myší malými písmenami. 
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