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SÚVISIACE PRIHLÁŠKY

[0001] Táto prihláška si nárokuje prioritu pred dočasnou US patentovou prihláškou č. 60/552865
podanou 12. marca 2004, ktorej obsah je tu úplne začlenený.
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0002] Predložený vynález sa týka prevencie, ošetrenia a/alebo zvratu flbrózy. Konkrétne sa
vynález týka nového použitia ligandov špecifických pre farnezoidný X receptor (FXR) u
pacientov s fibróznym ochorením pečene, čriev alebo obličiek, ktorí súčasne netrpia
cholestatickým stavom, s cieľom inhibovať rozvoj a progresiu flbrózy v tých tkanivách, kde sa
exprimuje FXR.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0003] Fibróza je charakterizovaná nadmernou akumuláciou kolagénu v extracelulárnej matrici
príslušného tkaniva. Je to dlhotrvajúci a náročný klinický problém, pre ktorý v súčasnosti nie je k
dispozícii účinné liečenie. Produkcia kolagénu je vysoko regulovaný fyziologický proces,
ktorého porucha môže viesť k rozvoju flbrózy tkaniva. Tvorba fibrózneho tkaniva je časťou
normálneho prospešného procesu hojenia po zranení. V niektorých prípadoch však abnormálna
akumulácia fibrózneho (väzivového) materiálu môže závažne prekážať normálnej funkcii
zasiahnutého tkaniva alebo dokonca zapríčiniť úplnú stratu funkcie zasiahnutého orgánu.
[0004]

Fibróza pečene napríklad predstavuje veľký medicínsky problém s významnou

chorobnosťou a úmrtnosťou. Pri rôznych ochoreniach pečene vedie chronické poškodenie k
progresívnej fibróze, ktorú je pečeň schopná kompenzovať po obdobie až 20-30 rokov, nakoniec
však pacient začne trpiet symptómami a známkami zlyhania pečene v dôsledku závažnej fibrózy
a cirhózy. Celosvetovo rozšírené infekcie chronickej vírusovej hepatitídy, obzvlášť vírusu
hepatitídy B a C, predstavujú hlavnú príčinu flbrózy pečene, avšak v Spojených Štátoch
Amerických je tradične hlavnou príčinou flbrózy pečene a cirhózy chronická konzumácia
alkoholu. V súčasnosti, s rýchlym nárastom výskytu obezity u bežnej populácie, sa stáva
nealkoholické poškodenie pečene tukom (NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Desease)
najrozšírenejším stavom spojeným s fíbrózou pečene a môže sa v nasledujúcich rokoch stať
hlavnou príčinou ochorení a úmrtnosti súvisiacich s fíbrózou pečene. Ďalšie známe príčiny
fibrózy pečene zahŕňajú parazitické infekcie, autoimunitné ochorenia, poruchy ukladania železa
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alebo medi a obštrukcie žlčových ciest. Fibróza pečene sa môže klasifikovať ako hojivá reakcia
na rôzne stimuly, ktorá je charakterizovaná nadmerným ukladaním proteínov extracelulárnej
matrici (medzibunkovej hmoty), medzi ktorými dominuje kolagén typu I. Toto nadmerné
ukladanie proteínov extracelulárnej matrici narušuje normálnu stavbu pečene, čo vyúsťuje v
štrukturálnom a funkčnom poškodení tohto orgánu. Ak sa toto nechá bez liečenia, fibróza pečene
môže pokročiť do cirhózy pečene, čo nakoniec vedie k zlyhaniu orgánu a smrti. Mnoho ďalších
oslabujúcich a potenciálne fatálnych ochorení tiež vedie k fibróze orgánov, ako sú obličky,
zažívací trakt, srdce a pľúca.

[0005] Kvôli kľúčovej úlohe produkcie kolagénu v priebehu fibrózy sa mnoho štúdií zameralo
na reguláciu expresie kolagénu a proliferáciu fibroblastov, hlavných typov buniek zodpovedných
za syntézu kolagénu. V pečeni sú primárnym fibrogénnym typom buniek hepatické hviezdicové
bunky (HSC, Hepatic Stellate Celí).

[0006] Celý rad zlúčenín sa identifikoval ako antifibrózne látky s rôznym mechanizmom účinku,
vrátane supresie expresie kolagénu. Napríklad pantetín (D-bis-(N-pantotenyl-/?-aminoetyl)disulfid) bol opísaný ako účinný pri inhibícii fibrózy pečene (US patent č. 4937266); derivát
hydrazínu, benzhydrazid, sa ukázal ako silná antifibrózna látka (US patent č. 5374660 a
5571846); použitie inhibítorov angiotenzínu v kombinácii so stimulátormi oxidu dusnatého na
inhibíciu progresie fibrózy je opísané v US patente č. 5645839 a 6139847; US patent č. 6005009
opisuje spôsoby použitia určitých pyridoxal benzoyl hydrazónov alebo ich analógov na inhibíciu
fibrózy; US patent č. 6117445 opisuje použitie antagonistov adenozínového A1 receptora a/alebo
antagonistov purínceptora ? 2x na liečenie alebo prevenciu fibrózy a sklerózy. Nedávno boli
opísané antagonisty somatostatínu, hepatocytárne rastové faktory (HGF, Hepatocyte Growth
Factors), inhibítory chymázy a antagonisty interleukínu IL-13 v súvislosti s účinnou inhibíciou
fibrózy (US patent č. 6268342, 6303126, 6500835 a 6664227).

[0007] Farnezoidný X receptor (FXR), tiež známy ako receptor žlčových kyselín (BAR, Bile
Acid Receptor) a NR1H4, je členom nukleárnej receptorovej nadrodiny ligandom aktivovaných
transkripčných faktorov a foriem s retinoidným X receptorom (RXR), heterodimérnym
receptorom kritickým pre homeostázu žlčových kyselín (Forman a koľ, Celí 81:687-693, 1995;
Lu a koľ, J. Biol. Chem. 17:17, 2001). FXR je exprimovaný v rôznych tkanivách vrátane pečene,
obličiek, tenkého a hrubého čreva, vaječníkov a nadobličiek (Forman et aľ, Celí 81:687-693,
1995).

[0008] FXR, ktorý obsahuje konzervatívnu DNA-viažucu doménu (DBD, DNA Binding
Domain) a C koncovú ligand-viažucu doménu, sa viaže a je aktivovaný celým radom prirodzene
sa vyskytujúcich žlčových kyselín, vrátane primárnej žlčovej kyseliny chenodeoxycholovej
(CDCA) a jej taurínových a glycínových konjugátov (Makishima a kol., Science 284:1362-1365,
1999; Parks a kol., Science 284:1365-1368, 1999; Wang a kol., Mol. Cell. 3:543-553, 1999). Po
aktivácii sa dimér FXR-RXR viaže na promótorový región cieľových génov a reguluje expresiu
niekoľkých génov, ktoré sa podieľajú na homeostáze žlčových kyselín. Napríklad aktivácia FXR
v pečeni vedie cez priamu indukciu krátkeho heterodimérneho partnera (SHP, Short Heterodimer
Partner) nukleárneho receptora k redukovanej expresii CYP7A, čo je gén kódujúci enzým, ktorý
katalyzuje rýchlosť limitujúci krok pri syntéze žlčových kyselín (Schwartz a kol., Curr. Opin.
Lipidol. 9:113-119, 1998); zatiaľ čo aktivácia FXR v črevách vedie ku zvýšenej expresii
proteínu viažuceho žlčové kyseliny (I-BABP, Ileal Bile Acid-Binding Proteín), ktorý sa zúčastní
aktívneho transportu žlčových kyselín v ileum (Kanda a kol., Biochem. J. 330: 261-265, 1998).
Pre podrobnejší zoznam FXR regulovaných génov, pozri napr. WO 03/016288, str. 222-23.
[0009] Z dôvodov dôležitosti FXR pri homeostáze žlčových kyselín boli Ugandy aktivujúce FXR
navrhnuté na použitie pri liečení rôznych cholestatických pečeňových ochorení a stavov, kedy sa
normálna enterohepatická cirkulácia žlče zablokuje alebo inak zastaví (pozri napr. WO
02/072598 a WO 03/090745).
[0010] Bez viazania sa na akúkoľvek konkrétnu teóriu, autor predloženého vynálezu odhalil, že
FXR aktivácia môže regulovať smerom dole

syntézu

kolagénu

a následnú

fibrózu

prostredníctvom mechanizmu, ktorý zahŕňa SHP a iné FXR cielené gény. Teda Ugandy
aktivujúce FXR sú účinnými antifibróznymi látkami v tkanivách a orgánoch, kde je FXR
prítomný, ako je pečeň, obličky, črevá a podobne. Predložený opis vynálezu poskytuje nový
spôsob pre prevenciu, liečenie a/alebo zvrat fibrózy na základe prekvapivého odhalenia skôr
neznámych vlastností ligandov aktivujúcich FXR.
STRUČNÁ PODSTATA VYNÁLEZU
[0011] V jednom aspekte tento vynález poskytuje spôsob na inhibíciu fibrózy u subjektu, ktorý
netrpí bezprostredným cholestatickým stavom. Tento spôsob zahŕňa krok podávania účinného
množstva Ugandu špecifického pra farnezoidný X receptor (FXR) subjektu za účelom inhibície
fibrózy, ktorá môže nastať v orgáne, v ktorom sa exprimuje FXR. FXR ligand použitý v
nárokovanom

spôsobe

nie

je

kyselina

chenodeoxycholová

(CDCA)

alebo

kyselina

urzodeoxycholová (UDCA); alternatívne ligand nemá hodnotu EC 50 väčšiu ako 5 p.M v FXR
teste bez buniek alebo v transaktivačnom FXR teste založenom na bunkách. Vo výhodnom
uskutočnení nemá ligand hodnotu EC 50 väčšiu ako 1 |uM.
[0012] V niektorých uskutočneniach je cholestatický stav definovaný abnormálne zvýšenými
hladinami alkalickej fosfatázy, y-glutamyltranspeptidázy (GGT) a 5' nukleotidázy v sére. V
jednom príkladnom uskutočnení je abnormálne zvýšená hladina v sére väčšia ako okolo 125 IU/1
pre alkalickú fosfatázu, väčšia ako okolo 65 IU/1 pro GGT a väčšia ako okolo 17 IU/1 pre 5
’nukleotidázu. V ďalších uskutočneniach je cholestatický stav definovaný tak, že je okrem
abnormálne zvýšených sérových hladín alkalické fosfatázy, GGT a 5' nukleotidázy prítomný
aspoň jeden klinický symptóm. V jednom exemplárnom uskutočnení je klinickým príznakom
svrbenie (pruritus).
[0013] V niektorých uskutočneniach je fibróza, ktorá sa má inhibovať spôsobom podľa tohto
vynálezu, fibróza pečene, fibróza obličiek alebo intestinálna (črevná) fibróza. V ďalších
uskutočneniach subjekt netrpí cholestatickým stavom, ako je primárna biliárna cirhóza, primárna
sklerozujúca

cholangitída,

liekmi

cholestáza

tehotných.

intrahepatálna

indukovaná
V

ešte

cholestáza,
ďalších

dedičná

cholestáza

uskutočneniach

subjekt

alebo
netrpí

cholestatickým stavom spojeným s ochorením alebo stavom, ako je primárna rakovina pečene a
žlčových ciest, metastatický karcinóm, sepsa, chronická totálna parenterálna výživa, cystická
fibróza alebo granulomatózne ochorenie pečene.
[0014] V niektorých uskutočneniach je FXR ligandom tauro-6ECDCA, 6EUDCA, 6aMeCDCA, 6a-PrCDCA, fexaramín alebo guggulsterón.
[0015] V niektorých uskutočneniach je fibróza, ktorá sa má inhibovať, fibróza pečene spojená s
ochorením, ako je hepatitída B; hepatitída C; parazitické ochorenie pečene; posttransplantačné
bakteriálne, vírusové a fungálne infekcie; alkoholické pečeňové ochorenie (ALD, alcoholic liver
disease); nealkoholické poškodenie pečene tukom (NAFLD); nealkoholická steatohepatitída
(NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis); ochorenie pečene vyvolané metotrexátom, izoniazidom,
oxyfenistatínom,

metyldopa,

chlórpromazínom,

autoimunitná hepatitída; sarkoidóza;

tolbutarnidom

Wilsonova choroba;

alebo

amiodarónom;

hemochromatóza; Gaucherova

choroba; ochorenie z nedostatku glykogénu typu III, IV, VI, IX a X; deficiencia al-antitrypsínu;
Zellwegerov syndróm; tyrozinémia; fruktozémia; galaktosémia; vaskulárna porucha spojená s
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Budd-Chiariho syndrómom, venookluzívna choroba alebo portálna žilová trombóza; alebo
kongenitálna fibróza pečene.
[0016] V ďalších uskutočneniach je fibróza, ktorá sa má inhibovať, intestinálna fibróza spojená s
ochorením ako je

Crohnova choroba,

ulcerózna kolitída, postradiačná kolitída alebo

mikroskopická kolitída.
[0017] V niektorých ďalších uskutočneniach je fibróza, ktorá sa má inhibovať, renálna fibróza
spojená s ochorením, ako je diabetická nefropatia, hypertenzná nefŕoskleróza, chronická
glomerulonefritída, chronická transplantačná glomerulopatia, chronická intersticiálna nefritída
alebo polycystické ochorenie obličiek.
[0018] V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje súpravu na inhibíciu fibrózy u subjektu, ktorý
netrpí cholestatickým stavom. Fibróza, ktorá sa má inhibovať, nastáva v orgáne, kde sa
exprimuje farnezoidný X receptor (FXR). Táto súprava obsahuje účinné množstvo ligandu
špecifického pre FXR a inštruktážny materiál, ktorý vysvetľuje indikácie, dávkovanie a časový
rozvrh podávania ligandu pacientovi. FXR ligand v nárokovanej súprave nie je kyselina
chenodeoxycholová (CDCA) alebo kyselina urzodeoxycholová (UDCA); alternatívne, ligand
nemá hodnotu

EC 50

väčšiu ako 5 pM v teste FXR bez buniek alebo v transaktivačnom teste FXR

založenom na bunkách. Vo výhodnom uskutočnení ligand nemá hodnotu

EC 50

väčšiu ako 1pM.

[0019]V niektorých uskutočneniach sa súprava používa na inhibíciu fibrózy pečene, fibrózy
obličiek alebo intestinálnej fibrózy. V ďalších uskutočneniach súprava obsahuje FXR ligand, ako
je tauro-6ECDCA, 6EUDCA, GW4064, 6a -MeCDCA, 6a -PrCDCA, fexaramín alebo
guggulsterón. V ešte ďalších uskutočneniach je FXR v nárokovanej súprave prítomný vo
farmaceutickej kompozícii vhodnej na perorálne alebo intravenózne podávanie.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0020] Obrázok 1 ukazuje expresiu FXR v primárnych kultúrach HSC a HSC-T6 na úrovni
mRNA pomocou RT-PCR (panel a) a na úrovni proteínu pomocou Western blot analýzy (panel
b). Panel b tiež ukazuje, že množstvo FXR v HSC sa zvyšuje v čase počas kultivácie a jeho
zvýšenie zodpovedá expresii a-aktínu hladkého svalu (aSMA a-Smooth Muscle Actin), čo je
marker diferenciácie HSC do myofibroblastom podobných buniek.
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[0021] Obrázok 2 ukazuje expresiu NTCP, BSEP, CYP7A1 a SHP v HSC (panel a) a expresiu
týchto génov regulovaných FXR ligandami (panel b). Výsledky kvantitatívnej RT-PCR na
obrázku 2b ukazujú, že expozícia 6-ECDCA (syntetický FXR ligand) a CDCA (prírodný FXR
ligand) vedie k dvojnásobnému zvýšeniu SHP a BSEP mRNA a k 50-70 % redukcii NTCP a
CYP7A1 mRNA.
[0022] Obrázok 3a ukazuje výsledky RT-PCR a kvantitatívny RT-PCR, ktoré indikujú, že
expozícia HSC FXR ligandom 6-ECDCA (1 pM), CDCA (20 pM) alebo GW4064 (100 nM)
znižuje expresiu kolagénu typu I, ako sa nameralo spôsobmi, ktoré stanovujú expresiu a l
mRNA. Obrázok 3b ukazuje výsledky Northern blot analýzy, ktoré potvrdzujú výsledky na
paneli a.
[0023] Obrázok 4 ukazuje výsledky testov HSC proliferácie, ktoré indikujú, že 6-ECDCA
nebráni HSC proliferácii indukovanej trombínom, PDGF alebo TGFfM’ ako sa nameralo pomocou
stanovenia inkorporácie [3H] -tymidínu (panel a a panel b) alebo počítaním buniek (panel c).
Okrem toho, FXR ligandy nevedú HSC k apoptóze (panel d).
[0024] Obrázok 5 ukazuje inhibíciu uvoľňovania kolagénu a l sprostredkovanú FXR ligandami,
ako sa nameralo pomocou stanovenia koncentrácie hydroxyprolínu v bunkových supernatantoch
(panel a a panel b).
[0025] Obrázok 6 ukazuje, že nadmerná expresia SHP v HSC-T6 ruší a l expresiu na
zostávajúcich HSC-T6, ako sa nameralo pomocou QRT-PCR a Northern blot analýzy a
zabraňuje indukcii a l vyvolanej trombínom, TGF[31 a PDGF.
[0026] Obrázok 7 ukazuje, že zrušenie (potlačenie) expresie SHP prostredníctvom špecifickej
malej interferujúcej RNA (siRNA) zvráti inhibíciu a l mRNA spôsobenú FXR ligandami.
Umlčanie SHP tiež bráni inhibícii a l expresie indukovanej FXR ligandami na HSC ošetrených
mitogénnymi faktormi, ako je trombín, TGF0 a PDGF. Výsledky Northern blot analýzy
potvrdzujú účinok SHP na a l mRNA sú tiež znázornené na obrázku 7.
[0027] Obrázok 8 ukazuje hladiny ukladania kolagénu, hladiny hydroxyprolínu a a l
kolagénovej mRNA v pečeni BDL potkanov liečených alebo neliečených pomocou 6ECDCA.
DEFINÍCIA
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[0028] "Fibróza" sa vzťahuje na stav zahŕňajúci rozvoj nadmerného fibrózneho spojivového
tkaniva, napr. jazvovitého tkaniva v tkanive alebo orgánu. Takáto tvorba jazvovitého tkaniva sa
môže objaviť ako reakcia na infekciu, zápal alebo poranenie orgánu v dôsledku choroby, traumy,
chemickej toxicity a podobne. Fibróza sa môže vyvinúť v rade rôznych tkanív a orgánov, vrátane
pečene, obličiek, čriev, pľúc, srdca, atď.
[0029] Tu používaný výraz "inhibujúci" alebo "inhibícia" sa vzťahuje na akékoľvek
detekovateľné pozitívne účinky na rozvoj alebo progresiu ochorenia alebo stavu. Takýto
pozitívny účinok môže zahŕňať oneskorenie alebo prevenciu nástupu aspoň jedného symptómu
alebo príznaku choroby alebo stavu, zmiernenia alebo zvrátenia symptómu(ov) alebo
príznaku(ov)

a

spomalenia

alebo

prevenciu

ďalšieho

zhoršenia

symptómu(ov)

alebo

príznaku(ov).
[0030] Tu používaný "cholestatický stav" sa vzťahuje na akékoľvek ochorenie alebo stav, pri
ktorom je vylučovanie žlče z pečene narušené alebo blokované, čo môže nastať buď v pečeni
alebo v žlčových cestách. Intrahepatálna cholestáza a extrahepatálna cholestáza sú dva typy
cholestatických stavov. Intrahepatálna cholestáza (ku ktorej dochádza vnútri pečene) je
najbežnejšie vidieť pri primárnej biliárnej cirhóze, primárnej sklerozujúcej cholangitíde, sepse
(generalizovanej

infekciou),

akútnej

alkoholickej

hepatitíde,

liekovej

toxicite,

totálnej

parenterálnej výžive (vnútrožilovej výžive)), malignite, cystickej fibróze a tehotenstve.
Extrahepatálna cholestáza (ktorá nastáva mimo pečene), môže byť zapríčinená nádorom
žlčovodu,

striktúrami,

cystami,

divertikulami, tvorbou kameňov v hlavnom žlčovode,

pankreatídou, nádorom pankreasu alebo pseudocystami a kompresiou v dôsledku masy alebo
nádora v blízkom orgáne.
[0031] Klinické symptómy a príznaky cholestatického stavu zahŕňajú: svrbenie (pruritus), únavu,
zažltnutú kožu alebo oči, neschopnosť tráviť niektoré potraviny, nevoľnosť, zvracanie, svetlú
stolicu, tmavý moč a bolesti brucha v pravom hornom kvadrante. Pacient v cholestatickom stave
sa môže diagnostikovať a klinicky sledovať na základe súboru štandardných klinických
laboratórnych testov, vrátane merania hladiny alkalickej fosfatázy, y-glutamyltranspeptidázy
(GGT), 5' nukleotidázy, bilirubínu, žlčových kyselín a cholesterolu v krvnom sére pacienta.
Všeobecne sa pacient diagnostikuje ako majúci cholestatický stav vtedy, ak sú sérové hladiny
všetkých troch diagnostických markerov, alkalickej fosfatázy, GGT a 5' nukleotidázy,
považované za abnormálne zvýšené. Normálna sérová hladina týchto markerov sa môže meniť

do určitej miery od laboratória k laboratóriu a od postupu k postupu v závislosti od testovacieho
protokolu. Teda lekár bude schopný určiť na základe konkrétneho laboratória a testovacieho
postupu, ako je abnormálne zvýšená krvná hladina pre každý z markerov. Napríklad, pacient
trpiaci cholestatickým stavom má všeobecne v krvi alkalickú fosfatázu vyššiu ako okolo 125
IU/1, GGT vyššiu ako okolo 65 IU/1 a 5' nukleotidázu vyššiu ako okolo 17 IU/1. Vzhľadom
k variabilite hladín markerov v séru môže sa cholestatický stav diagnostikovať na základe
abnormálnych hladín týchto troch markerov navyše k aspoň jednému z vyššie uvedených
príznakov, ako je svrbenie (pruritur).
[0032] "Ligand" špecifický pre FXR označuje prírodnú alebo syntetickú zlúčeninu, ktorá sa
viaže na FXR a je teda schopná špecificky stimulovať ligand-dependentnú transkripčnú aktivitu
FXR diferenciovanú od základnej úrovne stanovenej v neprítomnosti akéhokoľvek ligandu. V
tejto aplikácii je výraz "FXR ligand" zameniteľný s výrazom "FXR aktivujúci ligand."
[0033] Tu používaný výraz "účinné množstvo" sa vzťahuje na množstvo zlúčeniny (napr. FXR
aktivujúceho ligandu), ktoré vytvára akútny alebo chronický terapeutický účinok po podávaní
vhodnej dávky. Účinok zahŕňa prevenciu, korekciu, inhibíciu alebo zvrátenie symptómov,
príznakov a základnej patológie ochorenia/stavu (napr. fibrózy pečene, obličiek alebo čreva) a s
tým spojené komplikácie v akomkoľvek detekovateľnom rozsahu. Presné množstvo a
rozvrhnutie dávkovania bude závisieť od účelu liečenia a bude zistiteľné odborníkom v odbore
za použitia známych techník (pozri napr. Lieberman, Pharmaceutical Dosage Forms (zväzok 1-3,
1992); Lloyd, The Art, Science and Technology o f Pharmaceutical Compounding (1999); a
Pickar, Dosage Calculations (1999)).
[0034] Výraz "orgán" sa vzťahuje na diferencovanú štruktúru (ako srdce, pľúca, obličky, pečeň,
atď) skladajúcu sa z buniek a tkanív a uskutočňujúcu určité špecifické íiinkcie v organizme.
Tento výraz tiež zahŕňa časti tela vykonávajúce funkciu alebo spolupracujúce na určitej aktivite
(napr. oko a súvisiace štruktúry, ktoré tvoria vizuálne orgány). Výraz "orgán" ďalej zahŕňa
akúkoľvek čiastočnú štruktúru diferencovaných buniek a tkanív, ktorá je potenciálne schopná
vyvinúť sa do úplnej štruktúry (napr. lalok alebo sekcia pečene).
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0035] Po prvé sú ligandy špecifické pre farnezoidný X receptor (FXR) a to obzvlášť tie, ktoré
sú schopné aktivovať FXR pri nízkej koncentrácii, ukázané ako účinné pri liečení alebo

prevencii fibrózy v tkanivách alebo orgánoch, ako sú pečeň, obličky a črevá, u pacientov, ktorí
netrpia cholestatickým stavom.
[0036] Bez viazania sa na akúkoľvek konkrétnu teóriu vynálezcovia zistili, že FXR hrá dôležitú
úlohu v regulácii syntézy kolagénu primárne prostredníctvom činnosti SHP, ktorý FXR priamo
reguluje ligand-dependentným spôsobom. Tento objav teda umožňuje použitie ligandov
aktivujúcich FXR na účinnú prevenciu, liečenie a/alebo zvrátenie fibrózy v tkanivách, kde sa
exprimuje FXR, obzvlášť u pacientov, ktorí netrpia žiadnym stavom, pre ktorý bolo použitie
FXR ligandov už skôr navrhnuté, napr. cholestatickým stavom, kde anti-cholestatický
terapeutický účinok FXR ligandu môže tiež nepriamo inhibovať fibrózu.
I. Identifikácia populácie pacientov
[0037] Predložený vynález sa vzťahuje na profylaktické a terapeutické použitie FXR ligandov u
pacientov, ktorí: (1) trpia fíbrózou alebo určitými ochoreniami/stavmi, pri ktorých je známe, že
vedú k fibróze v tkanive alebo orgáne, v ktorom sa exprimuje FXR; a (2) netrpia cholestatickým
stavom, ktorý môže sekundárne zapríčiniť fibrózu pečene, pričom takíto pacienti sa liečia FXR
ligandom pre inhibíciu prebiehajúcej fibrózy pečene alebo prevenciu rozvoja fibrózy pečene.
Nižšie uvedený opis poskytuje stanovenie, či pacient spadá do populácie vhodnej na liečenie
podľa tohto vynálezu.
A. Expresia FXR v orgáne
[0038] Je treba najprv určiť stav expresie FXR v orgáne alebo tkanive pred určením toho, či sa
FXR ligand môže použiť na efektívnu inhibíciu fibrózy v tomto orgáne. Detekcia expresie FXR
sa môže uskutočniť na dvoch rôznych úrovniach: na úrovni nukleových kyselín a na úrovni
polypeptidov.
1. FXR expresia na úrovni nukleových kyselín
[0039] Polynukleotidová sekvencia kódujúca ľudský FXR sa identifikovala Formanem a kol.
(Celí 81: 687-93, 1995) a je k dispozícii pod GenBank prístupovým č. NM_005123. Na základe
týchto informácií sa môže detegovať génová expresia FXR na úrovni nukleových kyselín vo
vzorke z ľudského pacienta. Bežne sa používajú rôzne spôsoby špecifického DNA a RNA
merania za použitia techniky hybridizácie nukleových kyselín (napr. Sambrook a Russell,
Molecular Cloning, A Laboratory Manual (3. vyd.) 2001). Niektoré spôsoby zahŕňajú
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elektroforetické delenie (napr. Southern blot na detekciu DNA a Northern blot na detekciu
RNA), ale detekcia DNA alebo RNA sa môže tiež uskutočniť bez elektroforézy (ako napr.
pomocou dot blot alebo in situ hybridizácie, ak sa detekcia uskutoční v cieľovom tkanive).
Prítomnosť nukleovej kyseliny kódujúcej FXR v bunkách určitého orgánu sa môže tiež
detegovať polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) alebo pomocou spôsobov založených na
PCR, napr. real-time PCR a polymerázová reťazová reakcia spojená s reverznou transkripciou
(RT-PCR) za použitia sekvenčne špecifických primárov.
2. Expresia FXR na úrovni proteínov
[0040] Expresia FXR v orgáne sa môže potvrdiť detekciou FXR proteínu vo vzorke tkaniva z
tohto orgánu. Aminokyselinová sekvencia ľudského FXR sa môže určiť na základe jeho
kódujúcej sekvencie, napr. podľa GenBank prístupového č. NM_51023 a je uvedená v
publikáciách, ako je WO 00/76523. Rôzne imunologické testy (ako je enzýmová imunosorbentná
analýza (ELISA), Western blot a imunohistochémia) sa môžu použiť odborníkmi v odbore na
meranie

hladiny

produktu

génu

FXR,

obzvlášť

za

použitia

polyklonálnych

alebo

monoklonálnych protilátok, ktoré špecificky reagujú s FXR polypeptidom (napr. Harlow a Lane,
Antibodies, a Laboratory Manual, kapitola 14, Cold Spring Harbor, 1988; Kohler a Milstein,
Náture, 256: 495-497, 1975). Tieto techniky vyžadujú prípravu protilátky pomocou výberu
protilátok s vysokou špecifickou proti polypeptidu FXR alebo jeho antigénnej časti. Spôsoby
získania polyklonálnych a monoklonálnych protilátok sú dobre zavedené a ich opis sa môže
nájsť v literatúre, pozri napr. Harlow a Lane, pozri vyššie; Kohler a Milstein, Eur. J. Immunol, 6:
511-519, 1976.
Produkcia protilátok proti FXR
[0041] Spôsoby produkcie polyklonálnych a monoklonálnych protilátok, ktoré špecificky
reagujú s požadovaným imunogénom, sú známe odborníkom v odbore (pozri napr. Coligan,
Current Protocols in Immunology, Wiley/Greene, NY, 1991; Harlow a Lane, Antibodies: A
Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Press, NY, 1989; Stites a kol. (ed.) Basic and Clinical
Immunology (4. vydanie), Lange Medical Publications, Los Altos, CA, a v nich uvedené odkazy;
Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice (2. vydanie) Academic Press, New
York, NY, 1986; a Kohler a Milstein, Náture 256: 495-497, 1975). Takéto techniky zahŕňajú
prípravu protilátok pomocou výberu protilátok z knižnice rekombinantných protilátok vo fágu

alebo podobných vektoroch (pozri Huse a kol., Science 246: 1275-1281, 1989; a Ward a kol.,
Náture 341: 544-546, 1989).
[0042] Na výrobu antiséra obsahujúceho protilátky s požadovanou špecificitou sa môže použiť
polypeptid, ktorý je predmetom záujmu (napr. ľudský FXR) alebo jeho antigénny fragment, na
imunizáciu vhodných zvierat, napr. myší, potkanov, králikov, kôz, koní alebo opice. Štandardné
adjuvans, ako je Freundovo adjuvans, sa môže použiť v súlade so štandardným imunizačným
protokolom. Alternatívne sa môže syntetický antigénny peptid, odvodený od tohto konkrétneho
polypeptidu, konjugovaný do nosného proteínu a následne použiť ako imunogén.
[0043] Imunitná odpoveď zvieraťa na imunogénny prípravok sa monitoruje pomocou krvných
testov a stanovenia titeru reaktivity antigénu, ktorý je predmetom záujmu. Keď sa dosiahne
náležíte vysokého titeru protilátky voči antigénu, je zo zvieraťa odobraná krv a pripravené
antisérum. Ďalej sa môže následne uskutočniť frakcionácia antiséra na navýšenie protilátok
špecificky reaktívnych s antigénom a čistenie protilátok, pozri Harlow a Lane, pozri vyššie a
všeobecný opis čistenia proteínov poskytnutý vyššie.
[0044] Monoklonálne protilátky sa získajú za použitia rôznych techník známych odborníkom v
odbore. Typicky sú bunky sleziny zo zvieraťa imunizovaného požadovaným antigénom
imortalizované, obvykle fúziou s myelomovými bunkami (pozri Kohler a Milstein, Eur. J.
Immunol. 6: 511-519, 1976). Alternatívne spôsoby imortalizácie zahŕňajú napr. transformácie s
vírusmi Epstein-Barrovej, onkogény alebo retrovírusy alebo iné v odbore dobre známe spôsoby.
Kolónie vzniknuté z jednotlivých imortalizovaných buniek sa testujú na produkciu protilátok s
požadovanou špecifickou a afinitou pre antigén a výťažok monoklonálnych protilátok
produkovaných týmito bunkami sa môže navýšiť rôznymi technikami, vrátane injekcie do
peritoneálnej dutiny hostiteľského stavovca.
[0045] Ďalej sa môžu monoklonálne protilátky tiež produkovať rekombinantne na základe
identifikácie sekvencií nukleových kyselín kódujúcich protilátky s požadovanou špecifickou
(napr. špecificky rozpoznávajúce ľudský FXR) alebo viažucich fragment takejto protilátky a to
skríningom cDNA knižnice humánnych B buniek podľa všeobecného protokolu opísaného v
práci Huse a kol., pozri vyššie. Všeobecné princípy a spôsoby produkcie rekombinantných
polypeptidov diskutované vyššie sú použiteľné na produkciu protilátok rekombinantnými
spôsobmi.
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Imunotestv na detekciu FXR expresie
[0046] Ako náhle sú k dispozícii protilátky špecifické pre FXR, prítomnosť a množstvo FXR vo
vzorke, napr. v malej časti tkaniva, sa môže merať pomocou rôznych imunologických spôsobov
(ako je ELISA alebo Western blot), ktoré odborníkovi v odbore poskytujú kvalitatívne a
kvantitatívne výsledky. Pre prehľad imunologických postupov a imunotestov všeobecne pozri
napr. Stites, pozri vyššie; US Patenty č. 4366241; 4376110; 4517288; a4837168.
(a) Značenie v imunotestoch
[0047] Imunotesty často používajú značkovacie látky pre špecifické naviazanie a označenie
väzbového komplexu tvoreného protilátkou a cieľovým proteínom (napr. ľudským FXR).
Značkovacia látka môže byť samotná skupinou obsahujúcou komplex protilátka/cieľový proteín,
alebo to môže byť tretia skupina, ako je napríklad ďalšia protilátka, ktorá sa špecificky viaže na
komplex protilátka/cieľový proteín. Značka sa môže detegovať pomocou spektroskopických,
fotochemických, biochemických, imunochemických, elektrických, optických alebo chemických
prostriedkov. Príklady zahŕňajú, ale nie sú obmedzené iba na ne, magnetické guľôčky (napr.
Dynabeads™), fluorescenčné farbivá (napr. fluoresceín izotiokyanát, Texaskú červenú, rodamín
a podobne), rádioznačky (napr. 3H, 1251, 35S, 14C, alebo 32P), enzýmy (napr. chrenovú peroxidázu,
alkalickú fosfatázu a ďalšie v ELISA testoch bežne používané enzýmy) a kolorimetrické značky,
ako je koloidné zlato alebo farebné sklenené alebo plastové (napr. polystyrén, polypropylén,
latex, a tď .) guľôčky.
[0048] V niektorých prípadoch je značkovacou látkou druhá protilátka nesúca detekovateľnú
značku. Alternatívne môže druhá protilátka postrádať značku, ale môže sa zase viazať značenou
treťou protilátkou špecifickou voči protilátkam druhov, z ktorých je odvodená druhá protilátka.
Druhá protilátka sa môže modifikovať detekovateľnou skupinou, ako je napríklad biotín, na
ktorú sa môže tretia značená molekula špecificky naviazať, ako je napríklad enzýmom značený
streptavidín.
[0049] Ďalšie proteíny, ktoré sú schopné sa špecificky viazať na imunoglobulínové konštantné
regióny, ako je napríklad proteín A alebo proteín G, sa môžu tiež použiť ako značkovacie látky.
Tieto proteíny sú normálnou zložkou bunkových stien streptokokových baktérií. Vykazujú silnú
neimunogénnu reaktivitu s imunoglobulínovými konštantnými regiónmi z celého radu druhov

(všeobecne pozri Kronval a kol., J. Immunol., 111: 1401-1406 (1973); a Akerstrom a kol., J.
Immunol., 135: 2589-2542 (1985)).
(b) Formáty imunotestov
[0050] Imunotesty na detekciu cieľového proteínu, ktorý je predmetom záujmu (napr. FXR), vo
vzorkách môžu byť buď kompetitívne alebo nekompetitívne. Nekompetitívne imunotesty sú
testy, v ktorých sa priamo meria množstvo zachyteného cieľového proteínu. V jednom
výhodnom "sendvičovom" teste, napríklad, protilátka špecifická pre cieľový proteín sa môže
viazať priamo na pevný substrát, kde je protilátka imobilizována. Táto potom zachytáva cieľový
proteín v testovaných vzorkách. Takto imobilizovaný komplex protilátka/cieľový proteín sa
potom viaže na značkovaciu látku, ako je druhá alebo tretia protilátka nesúca značku, ako je
opísané vyššie.
[0051] V kompetitívnych testoch sa množstvo cieľového proteínu vo vzorke meria nepriamo
prostredníctvom merania množstva pridaného (exogénneho) cieľového proteínu premiesteného
(vytlačeného) (alebo vysúpereného) z protilátky špecifickej pre cieľový proteín cieľovým
proteínom prítomným vo vzorke. V typickom príklade takého testuje protilátka imobilizována a
exogénny cieľový proteín je označený. Pretože množstvo exogénneho cieľového proteínu
viazaného na protilátku je nepriamo úmerné koncentrácii cieľového proteínu prítomného vo
vzorke, hladina cieľového proteínu vo vzorke sa tak môže stanoviť na základe množstva
exogénneho cieľového proteínu naviazaného na protilátku a tým imobilizovaného. Pozri napr.
Karlson a kol., Lab. Invest. 70: 705-710 (1994).
[0052] V niektorých prípadoch sa na detekciu a kvantifikáciu prítomnosti FXR vo vzorkách
používa Western blot (imunoblot) analýza. Technika všeobecne zahŕňa oddelenie vzoriek
proteínov gélovou elektroforézou na základe molekulovej hmotnosti, prenos oddelených
proteínov na vhodný pevný nosič (ako je napríklad nitrocelulózový filter, nylonový filter alebo
derivátizovaný nylonový filter) a inkubáciu vzoriek s protilátkami, ktoré sa špecificky viažu na
cieľový proteín. Tieto protilátky sa môžu značiť priamo alebo alternatívne sa môžu následne
detegovať pomocou značených protilátok (napr. značených ovčích anti-myšacích protilátok),
ktoré sa špecificky viažu na protilátky proti FXR. Pozri napr. Pineda a kol., J. Neurotrauma 18:
625-634 (2001); Bowler a kol., J. Biol. Chem. 277: 16505-16511 (2002).

[0053] Rôzne in situ imunochemické spôsoby farbenia s využitím protilátky proti FXR sú tiež
užitočné na preukázanie prítomnosti FXR vo vzorke tkaniva.
[0054]

Iné

testovacie

formáty

zahŕňajú

lipozómovú

imunoanalýzu

(LIA,

Liposome

Immunoassay), ktorá používa lipozómy navrhnuté tak, aby viazali špecifické molekuly (napr.
protilátky) a uvoľňovali zapuzdrené činidlá alebo markery. Uvoľnené chemické látky sa potom
detegujú za použitia štandardných techník (pozri Monroe a kol., Amer Clin Prod Rev. 5: 34-41
(1986)).
[0055] Okrem toho sa môžu na detekciu prítomnosti FXR vo vzorke tkaniva uskutočniť tiež
funkčné testy. Testy na detekciu biologickej aktivity FXR sú všeobecne opísané v ďalšej časti.
B. Diagnostika fibrózy
[0056] Fibróza je patofyziologický proces odozvy na poškodenie tkaniva v dôsledku vírusovej
alebo bakteriálnej infekcie, zápalu, autoimunitnej choroby, úrazu, liekovej toxicity atď. V
priebehu tohto procesu sa exprimuje nadmerné množstvo kolagénu a v extracelulámom priestore
postihnutého tkaniva sa tvorí fibrózny materiál. Takže fibróza sa môže všeobecne rozpoznávať
na základe odlišnej morfológie fibrózneho tkaniva vo vzorke z biopsie z orgánu, pri ktorom je
podozrenie na fibrózu. Iné prostriedky na detekciu prítomnosti fibrózy alebo rozvoja fibrózy
zahŕňajú počítačovú axiálnu tomografiu (CAT alebo CT), ultrazvuk, magnetickú rezonanciu
(MRI, Magnetic Resonance Imaging) a monitorovanie hladiny jedného alebo viacerých
markerov v sére, o ktorých sa vie, že indikujú fibrózu (napr. rôzne typy kolagénov).
[0057] Presný spôsob diagnostikovania fibrózy sa tiež líši v závislosti od orgánu, kde proces
fibrózy prebieha. Napríklad biopsie sú všeobecne účinné na diagnostiku fibrózy vo väčšine
orgánov, zatiaľ čo endoskopia zahŕňajúca nástroje optických vlákien (napr. sigmoidoskop alebo
kolonoskop) môže byť menej traumatickou alternatívou na detekciu fibrózy určitých orgánov,
ako sú napríklad črevá.
i. Biopsia na detekciu fibrózy pečene
[0058] Na získanie biopsie z daného orgánu sa stanovili štandardné postupy. Napríklad vzorka
pečene sa môže získať pri prípravnom chirurgickom zákroku, ale častejšie sa získa biopsiou,
kedy sa ihlou cez kožu odoberie vzorka pečene. Pred uskutočnením tohto zákroku, ktorý sa
nazýva perkutánna pečeňová biopsia, osoba dostane lokálne anestetikum.

Skenovanie

ultrazvukom alebo CT sa môže použiť na lokalizáciu abnormálnych oblastí, z ktorých sa má
vzorka odobrať.
[0059] Pri transvenóznej biopsii pečene sa zavedie katéter do krčnej žily, pretiahne cez srdce a
umiestni sa do jednej z pečeňových žíl, ktoré odvádzajú krv z pečene. Ihla katétra sa potom
zavedie cez žilnú stenu do pečene. Pri tomto postupe je menej pravdepodobné poškodenie
pečene, ako pri perkutánnej pečeňovej biopsii. Je to obzvlášť užitočné u ľudí, ktorí ľahko
krvácajú, čo je komplikácia závažného ochorenia pečene.
[0060] Po obdŕžaní pečeňovej biopsie sa vzorka vyšetrí a k nej sa pridelí hodnota, ktorá indikuje
prítomnosť a úroveň fibrózy vo vzorke. Najčastejšie používané hodnotiace systémy zahŕňajú
METAVIR alebo modifikovaný HAI (ISHAK) bodovací systém. Skórovací systém podľa
Knodella sa môže tiež použiť na analýzu vzorky pečene. Kritéria používané pri vyhodnocovaní
vzoriek pečene sú dobre zavedené a známe odborníkom v odbore. Napríklad systém METAVIR
poskytuje päť stupňov: F0 označuje neprítomnosť fibrózy, FI označuje portálmi fibrózu bez
siept; F2 označuje portálnu fibrózu a niektoré šeptá; F3 označuje septálnu fibrózu bez cirhózy;
F5 označuje prítomnosť cirhózy. Pozri napr. Bedossa a Poynard, Hepatology 24: 289-293, 1996.
[0061] Biopsia nie je užitočná iba na diagnózu fibrózy pečene, ale môže tiež pomôcť lekárom pri
posúdení účinnosti liečenia/prevencie fibrózy spôsobmi podľa tohto vynálezu monitorovaním
progresie fibrózy za použitia spôsobov známych v odbore. Pozri napr. Poynard a kol., Lancet
349:825, 1997.
2. Sérové markery fibrózy pečene
[0062] Existuje rad známych sérových markerov, ktorých hladina môže byť indikatívna pre
prítomnosť a/alebo závažnosť pečeňovej fibrózy. Krvné testy na meranie markerov, napr.
kyseliny hyalurónovej, laminínu, undulínu (kolagénu typu IV), pro-peptidov z kolagénu typu I,
II a IV, lyzyl oxidázy, prolyl hydroxylázy, lyzyl hydroxylázy, PIIINP, PICP, kolagénu VI,
tenascínu, kolagénu XTV, laminínu P I, TIMP-1, MMP-2, a2 makroglobulínu, haptoglobínu,
gamaglutamyltranspeptidázy, y globulínu, celkového bilirubínu, apolipoproteínu A l, atd\, podľa
zavedených spôsobov, môžu byť užitočné ako na diagnostiku fibrózy, tak na sledovanie
progresie fibrózy v pečeni.
3. Ďalšie markery

[0063] Ďalšie markery, ako sú markery nukleových kyselín, sa môžu použiť na detekciu a/alebo
monitorovanie fibrózy. Napríklad Wnt-4 sa nedávno indikoval v laboratórnych experimentoch
ako gén, ktorý hrá dôležitú úlohu pri renálnej fibróze, pri ktorej je mRNA expresia signifikantne
zvýšená vo fibróznom tkanive v obličkách (pozri napríklad Surendran a kol., J. Pediatr. 140:
119-24, 2002). Kvantitatívna detekcia génovej expresie tohto typu markerov môže byť užitočná
na diagnostiku a monitorovanie fibrózy.
C. Identifikácia pacientov so zvvšenvm rizikom rozvoja fibrózy
[0064] Vzhľadom k tomu, že spôsob podľa tohto vynálezu je účinný tiež pri prevencii nástupu
fibrózy alebo spomalení jej progresie po nástupe, pacienti so zvýšeným rizikom fibrózy patria do
populácie pacientov, ktorá je vhodná na liečenie s použitím spôsobu podľa predloženého
vynálezu. Takíto pacienti sú identifikovaní na základe predchádzajúcej diagnózy určitých
ochorení alebo stavov, o ktorých je známe, že vedú k fibróze. Nasledujúca časť opisuje
prostriedky na diagnostiku niektorých z týchto ochorení a stavov. Existujú však ďalšie
ochorenia/stavy, o ktorých je známe, že zvyšujú riziko rozvoja fibrózy u pacienta v neskoršom
veku a ktoré sa môžu ľahko diagnostikovať lekárom. Liečenie pacientov, ktorí trpia niektorým z
týchto ochorení/stavov, FXR ligandom za účelom prevencie, inhibície alebo reverzie fibrózy je
úmyslom predloženého vynálezu a spadá do rozsahu tohto vynálezu. Takéto liečenie môže byť
opodstatnené ako krátkodobo, tak aj celoživotné, ako je to potrebné pre daného pacienta s daným
ochorením/stavom a ako je to určené odborníkom v odbore liečenia takovýchto pacientov.
1. Fibróza pečene
[0065] Nižšie sú uvedené niektoré príklady chorôb, pri ktorých je známe, že u pacienta
signifikantne zvyšujú riziko rozvoja fibrózy pečene: (i) chronickej pečeňovej infekcie (vrátane
vírusových infekcií chronickej hepatitídy B a hepatitídy C; schistosomiázy a ďalších
parazitárnych ochorení pečene; posttransplantačných bakteriálnych, vírusových a fimgálnych
infekcií); (ii) alkoholické poškodenie pečene, (iii) nealkoholické poškodenie pečene tukom
(NAFLD) alebo nealkoholická steatohepatitída (NASH); (iv) ochorenie pečene indukované
liekmi

a

chemikáliami

(vrátane

metotrexátu,

izoniazidu,

oxyfenistatínu,

metyldopa,

chlórpromazínu, tolbutamidu a amiodarónu); (v) autoimunitné ochorenie (vrátane autoimunitnej
hepatitídy, sarkoidózy a lupoidnej hepatitídy); (vi) ochorenie z ukladania vyplývajúce z
vrodených metabolických porúch (vrátane Wilsonovej choroby, hemochromatózy, Gaucherovej
choroby, ochorení z ukladania glykogénu typu III, IV, VI, IX a X, deficiencie ai-antitrypsínu,

Zellwegerovho syndrómu, tyrozinémie, fruktozémie, galaktosémie), (vii) vaskulárna porucha
(vrátane Buddovho-Chiariho syndrómu, venookluzívneho ochorenia, trombózy portálnej žily) a
(viii) kongenitálna fibróza pečene.
Hepatitída B
[0066] Hepatitída B spôsobuje zápal pečene v dôsledku infekcie vírusom hepatitídy B (HBV,
Hepatitis B Virus, čo je DNA vírus patriaci do čeľade Hepadnaviridae). Akútna HBV infekcia
obvykle vedie k uzdraveniu, avšak vzácne môže tiež viesť k akútnemu zlyhaniu pečene a
niekedy aj k chronickej infekcii. Chronická infekcia môže mať za následok zdravý stav nositeľa
alebo vývoj cez fibrózu k cirhóze a jej komplikáciám, vrátane rakoviny pečene.
[0067] Akútna hepatitída B je počiatočné, krátko trvajúce ochorenie s rýchlym nástupom, ktoré
je následkom HBV infekcie. Asi 70 % dospelých s akútnou hepatitídou B má niekoľko alebo
žiadne symptómy, zatiaľ čo pri zostávajúcich 30 % sa vyvinú signifikantné symptómy počas
dvoch až štyroch mesiacov po expozícii vírusu HBV. Najbežnejšími príznakmi akútnej
hepatitídy B sú únava, strata chuti k jedlu, nevoľnosť, zvracanie, tmavý moč, svetlá stolica a
bolesti brucha v oblasti pečene. Žltačka často sprevádza tieto rôzne príznaky.
[0068] Diagnóza chronickej hepatitídy B sa môže uskutočniť, podľa definície, až šesť mesiacov
od nástupu akútnej hepatitídy B. Väčšina jedincov s chronickou infekciou vírusom hepatitídy B
zostáva bez príznakov po mnoho rokov, dokonca až dva alebo tri desaťročia. Počas tejto doby sú
krvné pečeňové testy pacienta obvykle nanajvýš mierne abnormálne a zápal a zjazvenie pečene
(teda fibróza) postupuje pomaly. Príležitostne sa však pri týchto jedincoch, s inak neaktívnou
chronickou hepatitídou B, môžu vyvinúť signály (reaktivácie) akútnych symptómov, zvýšené
pečeňové krvné testy a zápal pečene. Tieto signály sa podobajú akútnej hepatitíde a môžu
zapríčiniť rýchlejšiu progresiu fibrózy pečene.
[0069] Okrem vyššie opísaných príznakov je diagnóza hepatitídy B potvrdená krvnými testami
na detekciu protilátok proti HBV.
Hepatitída C
[0070] Infekcia vírusom hepatitídy C (HCV, Hepatitis C Virus, RNA virus, ktorý je členom
Flaviviridae) je jedným z najvýznamnejších zdravotných problémov, ktoré postihujú pečeň. Viac
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ako 4 milióny Američanov (1,3 % populácie v USA) a odhadom 170 miliónov ľudí na svete (3
% celosvetovo) je infikovaných vírusom HCV. Asi 85 % jedincov na začiatku infikovaných
týmto vírusom sa stáva chronicky infikovanými obvykle po celé desaťročia. Zostávajúcich 15 %
HCV infikovaných jedincov má jednoducho akútnu infekciu.
[0071] Na začiatku HCV infekcie vykazuje charakteristické príznaky akútnej hepatitídy iba
okolo 25 % pacientov. Tieto príznaky zahŕňajú únavu, svalové bolesti, nechutenstvo a nízku
horúčku. Vzácne tiež nastáva zažltnutie kože a/alebo očí (žltačka).
[0072] Len čo sa hepatitída stáva chronickou, väčšina ľudí zostáva bez príznakov a môže sa
diagnostikovať iba pomocou rutinného krvného obrazu, kde sa detegujú HCV protilátky. Ak sa
ochorenie dobre kompenzuje, infikovanie jedinca nemusí vykazovať žiadne príznaky aj napriek
tomu, že prebieha progresívny zápal pečene, nekróza a fibróza, ktoré sú všeobecne sa
vyskytujúcimi znakmi chronického infekčného procesu. Ak pacienti môžu v dôsledku
postupujúcej choroby pociťovať chronickú alebo občasnú únavu a znížený pocit pohody. Na
druhej strane, únava bola opísaná u niektorých jedincov s relatívne miernym ochorením.
[0073] V súčasnej dobe je pre infekciu HCV k dispozícii rad diagnostických testov. Skríningové
testy a uskutočňujú za účelom zistenia prítomnosti protilátok proti HCV v krvi. Enzymatická
imunosorbentná analýza (EIA) je konvenčný, počiatočný skríningový test na diagnostiku
infekcie HCV pomocou merania špecifických protilátok proti HCV antigénom. Tento test je
preto označoval ako test na anti-HCV protilátky. Pacienti, ktorí majú zvýšené hodnoty
pečeňových enzýmov (ALT/AST) a/alebo akékoľvek z rizikových faktorov pre HCV, sa môžu
diagnostikovať na prítomnosť HCV s viac ako 95 % istotou, ak je EIA pozitívne.
[0074] Keď je jedinec s nízkym rizikom infekcie HCV v teste EIA pozitívny, uskutoční sa
potvrdzujúce testovanie pomocou špecializovaného testu, ktorý navyše testuje protilátky proti
HCV proteínom. Tento test sa nazýva Rekombinantná Imunoblotová analýza (RIBA).
[0075] Vzhľadom k tomu, že HCV je RNA vírus, niekoľko diagnostických testov je založených
na detekcii HCV RNA v krvi človeka. Tieto testy sa označujú ako molekulárne testy, pretože
skúmajú vírus na molekulárnej úrovni. Dva najbežnejšie systémy na meranie HCV RNA sú
reverzne transkripčná polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) a test DNA s rozvetveným
reťazcom (bDNA, branched chain DNA). V poslednej dobe je k dispozícii tretí typ testu nazvaný
transkripčne sprostredkovaná amplifikácia (TMA, Transcription-Mediated Amplification).
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Alkoholické ochorenie pečene
[0076] Alkoholické ochorenie pečene (ALD, Alcoholic Liver Disease) je chronické ochorenie
pečene spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu. Príznaky ALD sú obvykle nešpecifické
a nemusia nutne indikovať závažnosť skrytého poškodenia pečene. Medzi všeobecné príznaky
ALD patrí únava, nevoľnosť a zvracanie, hnačka alebo bolesti brucha. Mnoho pacientov,
dokonca aj

s pokročilým ALD vyznačujúcim sa progresívnou fíbrózou pečene a toxicitou,

nemusí mať žiadne príznaky a ich stav sa diagnostikuje iba krvnými pečeňovými testami. Najprv
v pokročilejších štádiách dekompenzovaného ALD (ťažká alkoholická hepatitída alebo cirhóza)
sa bude u poškodeného prejavovať viac špecifických symptómov súvisiacich s pečeňov, ako je
žltačka, ascites, hemateméza alebo encefalopatie.
[0077] Diagnóza ALD sa stanoví na základe anamnézy zneužívania (konzumácie) alkoholu,
krvných testov, ktoré preukazujú prítomnosť a závažnosť poškodenia pečene. Ultrazvukové
vyšetrenie pečene môže pomôcť vyhodnotiť závažnosť ochorení a vylúčiť iné stavy s podobnými
príznakmi. Pečeňová biopsia je najspoľahlivejší prostriedok na stanovenie prítomnosti a štádia
ALD.

Nealkoholické stukovatenie pečene (nealkoholické poškodenia pečene tukom1)
[0078] Nealkoholické stučnení pečene (NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) sa
vzťahuje na široké spektrum ochorení pečene siahajúce od jednoduchého stučnenia pečene
(steatózy), cez nealkoholickú steatohepatitídu (NASH, Non-Alcoholoc Steatohepatitis), až k
cirhóze. Všetky štádia NAFLD majú spoločné hromadenie tuku v hepatocytoch. V prípade
NASH je akumulácia tuku spojená s rôznymi stupňami zápalu (hepatitídy) ajazvenia (fibrózy)
pečene. NAFLD a NASH sa vyskytujú u jedincov, ktorí nekonzumujú nadmerné množstvo
alkoholu. Napriek tomu sa v mnohých ohľadoch histologický obraz NAFLD biopsie podobá
tomu, čo sa môže vidieť pri ochorení pečene, ktoré je spôsobené zneužívaním alkoholu. NAFLD
a NASH sú považované za primáme ochorenia stučnenia pečene. Sekundárne ochorenia
stučnenia pečene zahŕňajú tie, ktoré sa vyskytujú pri iných typoch pečeňových ochorení. Takže
alkoholické ochorenie pečene (ALD) je najčastejším sekundárnym ochorením stučnenia pečene.
Sekundárne stučnenie pečene môže nastať tiež pri chronické vírusovej hepatitíde C (HCV),
chronickej vírusovej hepatitíde B (HBV), chronickej autoimunitnej hepatitíde (AIH) a
Wilsonovej chorobe.
[0079] Symptómy pre NAFLD a NASH sú identické. Obvykle nie sú dramatické a bývajú
nešpecifické (ako sa môže pozorovať tiež pri iných chorobách). Príznaky sú minimálne u väčšiny
pacientov, ktorí však môžu príležitostne pociťovať neurčité bolesti brucha v pravom hornom
kvadrante. Táto bolesť je charakteristicky jednotvárna a bolestivá, bez predvídateľného
charakteru výskytu. Nie je to intenzívna, náhla a prudká bolesť, ku ktorej môže dôjsť, napríklad,
pri žlčových kameňoch. Pri bolesti brucha v prípade NAFLD a NASH sa predpokladá, že k nej
dochádza v dôsledku rozťahovania pečeňového krytu (kapsuly), keď sa pečeň zväčší a/alebo v
prípade, že ide o zápal pečene. Na rozdiel od ALD, hepatitídy B alebo hepatitídy C, nie sú v
prípade NAFLD alebo NASH pozorované príznaky ťažkého, akútneho zlyhania pečene (napr.
žltačka, intenzívna únava, strata chuti k jedlu, nevoľnosť, zvracanie a zmätenosť). Obezita a
súvisiace stavy (napr. diabetes, hypertenzia) sú často vidieť u ľudí, ktorí trpia NAFLD alebo
NASH a klasické príznaky inzulínovej rezistencie často dominujú pri lekárskych prehliadkach
NAFLD a NASH. Acanthosis nigricans, tmavá pigmentácia kože pod pazuchou a krku, môže
byť známkou inzulínovej rezistencie a je často videná u detí s NASH. Ak sa pečeň vyšetrí
pohmatom, obvykle sa zdá normálna. Avšak keď sa v pečeni nahromadí veľmi veľké množstvo

tuku, potom sa pečeň stáva pomerne veľkou s mäkkou zaoblenou hranou, ktorú môže lekár
ľahko cítiť.
[0080] Okrem vyššie opísaných symptómov je diagnóza NAFLD alebo NASH založená na
nasledujúcich kritériách: klinické a/alebo biochemické príznaky inzulínovej rezistencie;
chronicky zvýšená ALT; príznaky stučnenia v pečeni na ultrazvuku; vylúčenie iných príčin
zvýšenej ALT a stučnenia pečene. Iba biopsia pečene však môže stanoviť definitívnu diagnózu a
určiť závažnosť NAFLD alebo NASH.
Parazitárne ochorenie pečene
[0081] Pri rôznych parazitárnych ochoreniach je známe, že poškodzujú pečeň a vedú k fibróze
alebo dokonca cirhóze. Klonorchióza, napríklad, je infekčné ochorenie spôsobené pečeňovou
motolicou Clonorchis sinensis (motolica žlčová). Pacienti na začiatku infekcie týmto parazitom
obvykle nemajú žiadne príznaky, kým nie je počet červíkov vyšší ako 500. Bežnými príznaky sú
zimnica, hnačka, horúčka, bolesti v podbrušku, žltačka a opuch pečene. Pri diagnostikovaní tejto
choroby by sa mala zhodnotiť anamnéza, vrátane otázok týkajúcich sa stravy, cestovania,
regiónov, kde pacient bol predtým. Lekárske vyšetrenie by malo zahŕňať jemné prehmatanie
pečene. Ďalšie testovanie zahŕňa endoskopiu a vyšetrenie vzorky stolice na prítomnosť vajíčok.
[0082] O. tenuicollis (O. felineus) a O. viverrini sú ďalšie dva parazity, ktoré úzko súvisia s
Clonorchis sinensis a môžu viesť k trvalému poškodeniu pečene. Diagnostické spôsoby sú
podobné tým opísaným vyššie. Dôkladné porovnanie morfológie vajíčok a dospelých červov je
potrebné na rozlíšenie infekcií spôsobených týmito parazitmi.
[0083] Schistosomiáza je ďalšie parazitárne ochorenie pečene, zažívacieho traktu a močového
mechúra spôsobené motolicami rodu Schistosoma (krvničkami), červami triedy Trematoda, ktoré
parazitujú na ľuďoch, ktorí prichádzajú do styku s kontaminovanou vodou.
[0084] Existujú tri hlavné druhy týchto trematodných červov (motolíc) - Schistosoma
haematobium, S. japonicum a S. mansoni - ktoré spôsobujú ochorenia u ľudí. Počas niekoľkých
dní po infekcii sa u pacienta môže vyvinúť vyrážka alebo svrbenie kože. Horúčka, zimnica,
kašeľ a bolesť svalov môže začať počas 1-2 mesiacov od infekcie, aj keď väčšina ľudí nemá
žiadne príznaky v skorej fáze infekcie. Vajíčka parazitov cestujú do pečene alebo sa presunujú
do čreva alebo močového mechúra. Vzácne sa vajíčka nachádzajú v mozgu alebo mieche a môžu
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spôsobiť záchvaty, ochrnutie alebo zápal miechy. U ľudí, ktorí sa opakovane infikujú po mnoho
rokov, parazity môžu poškodiť pečeň, čreva, pľúca a močový mechúr.
[0085] Diagnóza schistozomiázy zahŕňa vyšetrenie pacientových vzoriek stolice alebo moču na
prítomnosť vajíčok a/alebo dospelého parazita. Vyvinul sa krvný test na detekciu protilátok proti
tomuto parazitu. Anamnéza odrážajúca možný kontakt s kontaminovanou vodou je tiež užitočná
na vytvorenie správnej diagnózy.
Autoimunitná hepatitída
[0086] Autoimunitná hepatitída, tiež známa ako lupoidná hepatitída, zahŕňa zápal pečene
spôsobený imunitnými bunkami, ktoré správne nerozpoznajú normálne pečeňové bunky pečene
od cudzieho tkaniva alebo patogénu. Osoba s autoimunitnou hepatitídou má autoprotilátky
cirkulujúce v krvnom riečišti, ktoré spôsobujú, že imunitný systém atakuje pečeň. Toto
ochorenie je spojené s inými autoimunitnými chorobami, vrátane tyreoiditídy, diabetu typu 1,
ulceróznej kolitídy, hemolytickej anémie a proliferativnej glomerulonefritídy.
[0087] Príznaky autoimunitnej hepatitídy môžu zahŕňať tmavý moč, stratu chuti k jedlu, únavu,
všeobecný pocit nepohodlia (diskomfort), nepokoj alebo pocit ochorenia (nevoľnosť), brušnú
distenziu, celkové svrbenie, svetlú alebo ílovito zafarbenú stolicu, nevoľnosť a zvracanie.
[0088] Diagnóza sa môže uskutočniť na základe niekoľkých kritérií, ako je biopsia pečene, ktorá
ukáže chronickú hepatitídu a fibrózu, abnormálne hodnoty pečeňových testov, ako aj testy
spojené s autoimunitnou hepatitídou, napr. pozitívne antinukleáme protilátky, pozitívne
protilátky proti hladkému svalstvu, pozitívne protilátky proti mikrozómom pečene a obličiek,
pozitívne antimitochondriálne protilátky, zvýšená rýchlosť sedimentácie, zvýšené sérové IgG.
Sarkoidóza
[0089] Ďalšie autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje pečeň, je sarkoidóza. Sarkoidóza je
ochorenie, ktoré v dôsledku chronického zápalu spôsobuje malé hrudky alebo granulómy vo
veľkej škále telesných tkanív. Sarkoidóza sa môže objaviť takmer v každom orgáne tela, ale
najčastejšie začína v pľúcach a lymfatických uzlinách. Tiež ovplyvňuje oči, pečeň a kožu; a
menej často slezinu, kosti, kĺby, kostrové svalstvo, srdce a centrálny nervový systém (napr.
mozog a miechu). Vo väčšine prípadov sú granulómy vyliečené liečením alebo bez liečenia. V

prípadoch, kedy sa granulómy nehoja a nemiznú, tkanivá majú tendenciu zostať zapálenými a
stáť sa fibrotickými.
Neonatálne ochorenia pečene
[0090] Novorodenecké ochorenia pečene sa vzťahujú k závažným poruchám pečene u
novorodencov v neonatálnom období (t.j. prvých 60 dní života). Možné príčiny týchto porúch
môžu zahŕňať vírusovú infekciu, dedičné metabolické ochorenia, neopláziu a vaskulárne
problémy. Takto postihnuté deti často majú žltačku, nepriberajú na váhe a rastú normálne a majú
zväčšenú pečeň a slezinu. Tieto deti nemôžu absorbovať vitamíny pre správny rast.
[0091] Okrem vyššie uvedených príznakov k diagnóze novorodeneckých ochorení pečene
napomáha biopsia pečene a to obzvlášť v prípadoch, kedy tento stav nie je zapríčinený vírusovou
infekciou.
Wilsonova choroba
[0092] Wilsonova choroba je autozomálna recesívna dedičná porucha, pri ktorej sa v tele
hromadí príliš veľa medi. Hoci akumulácia medi začína pri narodení, príznaky ochorenia sa
objavia až neskoršie v živote, vo veku medzi 6 a 40 rokmi. Diagnostickým rysom Wilsonovej
choroby je to, čo sa nazýva Kayserov-Fleischerov prstenec, prstenec okolo obvodu rohovky,
ktorý má sýtu medenú farbu. Toto predstavuje ukladanie medi v oku.
[0093] Najvýznamnejším klinickým následkom je pre okolo 40 percent pacientov s Wilsonovov
chorobou ochorenie pečene. U ostatných pacientov sú prvé symptómy neurologické alebo
psychiatrické alebo obidvoje a zahŕňajú tras, rigidítu, slinenie, ťažkosti s rečou, náhlu zmenu
osobnosti, hrubo nevhodné chovanie a nevysvetliteľné zhoršenie výkonu v škole alebo práci,
neurózy a psychózy.
[0094] Wilsonova choroba sa môže tiež diagnostikovať genetickým testovaním na identifikáciu
obidvoch kópií mutovaného génu, ktorý je lokalizovaný na chromozóme 13 medzi 13ql4.3q 2 1.1.
Hemochromatóza

[0095] Hemochromatóza je dedičná porucha nadmerného hromadenia železa v tele. Je bežná u
bielej populácie, postihuje približne 1 zo 400 jedincov európskeho pôvodu. U pacientov s
hemochromatózou sa predpokladá, že z ich bežnej stravy absorbujú nadmerné množstvo železa,
ktoré sa časom akumuluje v pečeni, kostnej dreni, pankrease, koži a semenníkoch.
[0096] Pacienti so skorou hemochromatózou nemajú žiadne príznaky a choroba sa môže objaviť,
keď sa pri rutinnom testovaním krvi pozorujú zvýšené hladiny železa v krvi. U mužov sa
nemusia príznaky objaviť až do veku 40-50 rokov. Ukladanie železa v koži spôsobuje stmavnutie
kože. Pretože ženy strácajú železo v priebehu menštruačnej straty krvi, vyvíja sa u nich
poškodenie orgánov z hromadenia železa v priemeru o 15-20 rokov neskôr ako u mužov.
[0097] Ukladanie železa v hypofýze a semenníkoch spôsobuje zmenšenie semenníkov a
impotenciu. Ukladanie železa v slinivke brušnej spôsobuje zníženie produkcie inzulínu, ktorá
vedie k diabetu mellitus. Ukladanie železa v srdcovom svale môže spôsobiť zlyhanie srdca, ako
aj abnormálne srdcové rytmy. Hromadenie železa v pečeni spôsobuje zjazvenie pečene (fibrózu a
cirhózu) a zvýšené riziko rozvoja rakoviny pečene.
[0098] Počiatočný skríning na hemochromatózu zahŕňa testovanie hladiny železa a feritínu v
krvi, pričom feritín je krvný proteín, ktorý slúži ako indikátor množstva železa uloženého v tele.
Hladiny železa a feritínu v krvi sú vysoké u pacientov s hemochromatózou. Pretože feritín môže
byť zvýšený tiež pri určitých infekciách, ako je vírusová hepatitída a iné zápaly v tele, zvýšenie
feritínu samo o sebe nestačí na presnú diagnózu hemochromatózy.
[0099] Najpresnejším testom na hemochromatózu je meranie obsahu železa v pečeňovom
tkanive získané biopsiou. Biopsia zahŕňa získanie vzorky tkaniva pečene na analýzu a obvykle sa
uskutoční pomocou ihly v lokálnej anestéze. Na znecitlivenie kože a podkladového tkaniva lekár
zavedie ihlu do pečene cez pravý dolný hrudný kôš, niekedy pod ultrazvukovou kontrolou.
Tkanivo získané ihlou sa študuje pod mikroskopom na poškodenie pečene alebo cirhózu.
Množstvo železa v pečeni sa obvykle významne zvýši pri hemochromatóze.
[0100] A konečne, genetické testovanie môže účinne potvrdiť diagnózu hemochromatózy. Gén
pre dedičnú hemochromatózu, HFE, sa identifikoval v roku 1996 a môže sa identifikovať
testovaním krvi 90 percent pacientov pôvodom zo severnej Európy.
Ochorenia z nedostatku glvkogénu

[0101] Ochorenie z ukladania glykogénu (GSD, Glycogen Storage Disease), známe tiež ako
glykogenózy, sú geneticky podmienené metabolické poruchy, ktoré zahŕňajú enzýmy regulujúce
metabolizmus glykogénu a ktoré sa vyznačujú ukladaním abnormálneho množstva glykogénu v
tkanivách. GSD sa často prejavujú príznaky skoro v kojeneckom alebo detskom veku pacienta. V
niektorých prípadoch však tento stav sa nemusí odhaliť až do dospelosti alebo dokonca starobe.
Podľa typu existujú štyri hlavné príznaky, ktoré typicky vedú lekára k podozreniu na GSD: nízka
hladina cukru v krvi, zväčšená pečeň, retardovaný rast a abnormálny biochemický krvný profil.
Definitívna diagnóza sa získa biopsiou postihnutého orgánu alebo orgánov, pričom vzorka z
biopsie sa testuje na obsah glykogénu a analyzuje na aktivitu enzýmu. Na diagnostiku niektorých
GSD z ľahšie dostupných vzoriek, ako je krv alebo koža, existujú techniky na báze DNA. Tieto
DNA techniky sa môžu tiež použiť na prenatálne testovanie.
[0102] Pri určitých typoch GSD vedie narušenie metabolizmu glykogénu často k akumulácii
abnormálnych metabolických vedľajších produktov, ktoré môžu poškodiť orgány, ako sú pečeň a
obličky. Medzi všetky GSD sa typy III, IV, VI, IX a X najviac vzťahujú ku vzniku fibrózy
pečene.
[0103] Ochorenie z ukladania glykogénu typu III (Coriho choroba) je charakterizované
neprítomnosťou odvetvovacieho enzýmu amylo-l,6-glukozidázy, ktoré spôsobuje hromadenie
typu polysacharidu zvaného limitný dextrín. Štruktúra glykogénu uloženého v pečeni a svaloch
je abnormálna a jeho množstvo je výrazne zvýšené. Najnápadnejšia je krátka vonkajšia vetva
glykogénu, takže iba malá časť tohto abnormálneho glykogénu je funkčne aktívna ako dostupný
zdroj glukózy. Príznaky tejto poruchy zahŕňajú zväčšenie pečene, hypoglykémiu, ketózu,
hyperurikémiu, hyperlipidémiu atď. V mladosti je u postihnutých touto chorobou narušený rast,
puberta je často oneskorená a kosti sa môžu oslabiť osteoporózou. Krvné doštičky sú tiež
ovplyvnené a čiastočné krvácanie z nosu a bežná je ľahká tvorba modrín. Primárne príznaky sa
zlepšujú s vekom, ale vo veku 20-30 rokov sa môžu objaviť nádory pečene, chronické ochorenie
obličiek a dna. Diagnóza tohto stavu vychádza z vyššie uvedených príznakov a je potvrdená
testovaním štruktúry glykogénu.
[0104] Ochorenie z ukladania glykogénu typu IV (Andersenova choroba) je charakterizované
neprítomnosťou rozvetvovacieho enzýmu ( a - 1,4 až a-1,6), čo má za následok, že glykogén
konštruovaný pri GSD typu IV má veľmi dlhé vonkajšie vetvy a je nerozpustný. Ako sa
abnormálny glykogén hromadí v bunkách, bunková smrť vedie k poškodeniu orgánov. Deti

narodené s GSD IV sa zdajú pri narodení normálne, ale sú diagnostikované zväčšenou pečeňou a
neprospievaním počas svojho prvého roku. U kojencov, ktorí prežijú svoje prvé narodeniny, sa
vo veku 3-5 rokov vyvinie cirhóza pečene a umierajú v dôsledku chronického pečeňového
zlyhania. Diagnóza tohto ochorenia pomáha detekcii charakteristickej abnormálnej štruktúry
glykogénu.
[0105] Ochorenie z ukladania glykogénu VI (Hersova choroba) je spôsobená nedostatkom
pečeňovej fosforylázy, čo blokuje prvý krok glykogenolýzy. Na rozdiel od väčšiny iných GSD,
ktoré zahŕňajú autozomálne mutácie, GSD typu VI je viazané na chromozóm X. Pri tejto
chorobe vedie nedostatok fosforylázy ku zvýšenému množstvu glykogénu v pečeni. Medzi
príznaky patrí zväčšenie pečene, hypoglykémie, ketóza, hyperurikémia, hyperlipidémia atď.
Nízka hladina cukru v krvi je jedným z hlavných príznakov. Mierne retardovaný rast môže
nastať u postihnutých mladých ľudí.
[0106] Ochorenie z ukladania glykogénu IX je spôsobené nedostatkom pečeňovej glykogénfosforylázy-kinázy (PhK) a ak ide o príznaky, sú veľmi podobné ako pri GSD typu VI. Hlavné
rozdiely spočívajú v tom, že príznaky nemusia byť tiež závažné a môžu tiež zahŕňať s pohybom
súvisiace svalové problémy, ako je bolesť a kŕče. Tieto príznaky pri riadnom liečení doznejú po
puberte. Väčšina prípadov GSD typu IX je viazaná na chromozóm X a preto postihuje muža.
Enzymatické testovanie a meranie obsahu glykogénu poskytuje definitívnu diagnózu.
[0107] PhK (fosforyláza-kináza) je enzým, ktorý aktivuje glykogénfosforylázu, čím stimuluje
odbúravanie glykogénu v rôznych tkanivách a ide o tetramérny enzým skladajúci sa zo štyroch
rôznych podjednotiek (a(3y§), ktoré sú zodpovedné za rôzne podtypy GSD typu IX, ktoré sa líšia
ako v postihnutom tkanive (pečeň/svaly/RBC/srdcové tkanivo), tak v spôsobe dedičnosti. Gény
pre a, p a y podjednotky sa klonovali a mapovali na chromozóme X (a), chromozóme 16ql2 (P) a
chromozóme 7pl2 (y).
[0108] Najbežnejšou formou deficitu PhK je X-viazaná forma a tá predovšetkým postihuje
pečeň. Klinickí pacienti s touto formou PhK deficitu vykazujú v kojeneckom veku
hepatomegáliu, miernu hypoglykémiu, spomalenie rastu, hyperlipidémiu, hyperketózu a
oneskorený motorický vývoj. Tieto príznaky sa zlepšujú s vekom a dospelí pacienti majú
normálny telesný vzrast a normálnu pečeň.
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[0109] Autozomálna recesívna forma deficitu PhK ovplyvňuje ako pečeň, tak svaly, v závislosti
od toho, či došlo k mutácii v enzýmovej podjednotke a alebo |3. Symptómy sa môžu pohybovať
od miernej myopatie so svalovými kŕčmi až po ťažkú myopatickú formu.
[0110] Ochorenie z ukladania glykogénu X je autozomálne recesívne ochorenie spôsobené
nedostatkom

cAMP-dependentnej

fosfoglycerátmutázy

(fosfoglycerátmutáza

závislá

od

cyklického adenozínmonofosfátu) a má príznaky podobné GSD typu VI a IX. Gén zapojený do
tohto stavu sa mapoval na chromozóme 7pl2-pl3.
Nedostatok al-antitrvpsínu
[0111] Nedostatok al-antitrypsínu je dedičné ochorenie, pri ktorom je prítomná v pľúcach nižšia
hladina al-antitrypsínu, ako je normálne, al-antitrypsín je proteín, ktorý sa tvorí v pečeni a
potom sa uvoľní do krvného riečišťa. V normálnych pľúcach al-antitrypsín chráni pľúca pred
škodlivými účinkami neutrofilnej elastázy. U pacienta, ktorý trpí nedostatkom al-antitrypsínu,
môže viesť poškodenie pľúcneho tkaniva neutrofilnou elastázou k emfyzému a dýchacím
ťažkostiam. Najnápadnejší príznak tohto ochoreniach je dušnosť počas denných aktivít.
Ochorenia pečene spojené s touto chorobou zahŕňajú tie, ktoré majú skorý nástup, ako je
hepatitída alebo novorodenecká žltačka alebo tie, ktorá majú neskorý nástup, ako je cirhóza a
primárna rakovina pečene (hepatóm).
[0112] Nedostatok al-antitrypsínu sa môže diagnostikovať na základe symptómov, ako je
dušnosť a chronický kašeľ. Krvný test na zistenie hladiny al-antitrypsínu a funkčný test pľúc
môže tiež pomôcť k stanoveniu diagnózy. Pretože je táto choroba spôsobená autozomálne
recesívnou mutáciou, konečná diagnóza je založená na výsledkoch genetického testovania.
Gaucherova choroba
[0113] Gaucherova choroba je spôsobená genetickým defektom v enzýme glukocerebrozidáza.
Tento enzým pomáha telu odbúrať chemickú látku glukocerebrozid. Defektný enzým u
pacientov s Gaucherovou chorobou vedie k hromadeniu glukocerebrozidu v slezine, pečeni a
lymfatických uzlinách. Gaucherova choroba je najbežnejšia u aškenázských Židov (Židia
európskeho pôvodu), avšak varianty boli opísané vo všetkých etnických skupinách. V závislosti
od presného typu ochorenia môžu mať postihnutí pacienti rôzne stupne symptómov.
Najčastejšou skorou známkou Gaucherovej choroby je zväčšenie sleziny. Toto môže byť
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sprevádzané únavou, anémiou a nízkym počtom krvných doštičiek. Ťažké postihnutie kostí môže
viesť k bolesti a kolapsu (aseptickej nekróze) kostí bedrových, ramenných a chrbtice. Môže
nastať zlá funkciapľúc a mozgu a dokonca môže dôjsť aj k záchvatom.
[0114] Diagnóza Gaucherovej choroby je potvrdená pomocou špeciálneho testu, v ktorom sa
meria aktivita P-glukocerebrozidázy fíbroblastov. Pacienti s Gaucherovou chorobou majú menej
ako 15 % normálnej hladiny glukocerebrozidázy. Vzhľadom ku genetickej povahe ochorenia je
možná tiež diagnostika založená na testovaní génov.

Zellwegerov syndróm
[0115] Zellwegerov syndróm je genetická porucha, nazývaná tiež cerebrohepatorenálny
syndróm, vyznačujúci sa redukciou alebo absenciou peroxizómov v bunkách pečene, obličiek a
mozgu. Zellwegerov syndróm je jedným zo skupiny porúch nazývaných leukodystrofia, z
ktorých všetky majú vplyv na myelínové pošvy, tukový kryt, ktorý pôsobí ako izolant na
nervových vláknach v mozgu. Najbežnejším rysom Zellwegerova syndrómu sú zväčšená pečeň,
vysoké hladiny železa a medi v krvi a poruchy videnia. Niektorí postihnutí kojenci môžu
vykazovať prenatálnu poruchu rastu. Symptómy pri narodení môžu zahŕňať nedostatočný
svalový tonus a neschopnosť sa pohybovať. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať neobvyklé rysy na
tvári, mentálnu retardáciu, záchvaty a neschopnosť sať a/alebo prehítať. Môže tiež nastať žltačka
a gastrointestinálne krvácanie.
[0116] Toto ochorenie je spôsobené mutáciami v ktoromkoľvek z niekoľkých rôznych génov,
ktoré sa podieľajú na tvorbe peroxizómov. Tieto gény ležia na aspoň dvoch rôznych
chromozomálnych miestach, vrátane chromozómu 2 (región 2pl5) a chromozómu 7 (oblasti
7q21-p22). Takže diagnóza sa môže potvrdiť genetickým testovaním.
Tvrozinémia
[0117] Dedičná tyrozinémia je genetická vrodená porucha metabolizmu spojená so závažným
ochorením pečene v kojeneckom veku. Táto choroba je dedičná autozomálne recesívnym
spôsobom. Klinické rysy ochorenia majú tendenciu sa deliť do dvoch kategórií: pri akútnej
forme choroby sa abnormality objavujú v prvom mesiaci života. Deti môžu vykazovať zlé
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priberanie na váhe, zväčšenú pečeň a slezinu, nafúknuté brucho, opuchy nôh a zvýšený sklon ku
krvácaniu, obzvlášť krvácaniu z nosa. Žltačka môže alebo nemusí byť nápadná. Pri viac
chronickej forme tyrozinémie je výrazné zväčšenie pečene a sleziny, brucho je zväčšené
tekutinou, priberanie na váhe môže byť zlé a často dochádza k zvracaniu a hnačke. U
postihnutých pacientov sa obvykle vyvinie cirhóza a s ňou spojené komplikácie. U starších
pacientov je zvýšené riziko rakoviny pečene.
[0118] Pri diagnostike tohto ochorenia sa často používajú pečeňové testy. Nízky sérový albumín
a často sú nájdené nízke koagulačné faktory. Pečeňové enzýmy transaminázy môžu byť mierne
až stredne zvýšené, ale bilirubín sa zvyšuje v nerovnakej miere. Pretože sa jedná o biochemický
defekt, v moči sa môžu namerať abnormálne produkty, ktoré potvrdzujú diagnózu. Tými sú
kyselina parahydroxyfeny 1m 1iečna a kyselina pnrahydroxyfenylpyruvátová. Okrem toho sa v
moči našiel sukcinylacetón a sukcinylacetoacetát. Môže sa vyskytnúť hypoglykémia a dôkazy o
strate niektorých látok v moči, vrátane cukru, bielkovín a aminokyselín. Základná biochemická
porucha je

abnormalita kľúčového

enzýmu v metabolizme esenciálnej aminokyseliny

fenylalanínu. Týmto enzýmom je fiimarylacetoacetát hydroláza (FAH), ktorá je výrazne znížená
u postihnutých pacientov. Prenatálna diagnóza je možná a môže sa uskutočniť meraním
sukcinylacetónu v plodovej vode alebo fumarylacetoacetát hydrolázy (FAH) v bunkách
amniotickej tekutiny.
Fruktozémia
[0119] Fruktozémia, tiež známa ako intolerancia fruktózy alebo deficiencia fruktoaldolázy B, je
metabolické ochorenie spôsobené absenciou enzýmu 1-fosfofruktoaldolázy (t.j. fruktoaldolázy
B). Dedičná intolerancia fruktózy sa dedí ako autozomálne recesívna choroba. Môže byť v
niektorých európskych krajinách tak bežná, že postihuje 1 z 20 000. U ľudí, ktorí sú intolerantní
k fruktóze, dochádza pri požití fruktózy (ovocného cukru) a sacharózy (trstinového alebo
repného, stolného cukru) k zložitým chemickým zmenám, ktoré sa nemôžu korigovať z dôvodu
absencie enzýmu 1-fosfo fruktoaldolázy. Požitie fruktózy spôsobuje hlbokú hypoglykémiu a
progresívne poškodenie pečene. Diagnóza tohto stavu vychádza z príznakov intolerancie
fruktózy, výsledkov testov, ktoré merajú hladinu fruktoaldolázy B a z genetickej analýzy pre
identifikáciu mutácie(ií) v génu.
Galaktosémia

[0120] Galaktosémia je vzácna dedičná choroba, ktorá vedie nielen k cirhóze u kojencov, ale, čo
je vážnejšie, ak nie je rýchlo diagnostikovaná, vedie ku skorým devastujúcim ochoreniach. Toto
ochorenie je spôsobené zvýšenými hladinami galaktózy v krvi vyplývajúce z nedostatku
pečeňového enzýmu GALT (galaktóza-l-fosfát-uridyltransferáza), ktorý je potrebný pre jej
metabolizmus. Galaktosémia sa dedí ako autozomálne recesívny znak. Existujú dve formy
choroby, deficiencia GALT (klasická galaktosémia) a deficiencia galaktokinázy. Z týchto dvoch
foriem je deficiencia GALT tá najzávažnejšia. Gén pre GALT sa nachádza na chromozóme
9pl3.
[0121] Ľudia s galaktosémiou nie sú schopní metabolizovať jednoduchý cukor galaktózu. Ak je
dieťaťu s galaktosémiou podané mlieko, galaktóza vytvára u kojencov systém, ktorý spôsobuje
poškodenie pečene, mozgu, obličiek a očí. Jedinci s galaktosémiou nemôžu tolerovať žiadnu
formu mlieka (ľudského alebo iného) alebo akékoľvek iné potraviny obsahujúce galaktózu. Styk
s mliečnymi výrobkami bude mať za následok poškodenie pečene, mentálnu retardáciu, šedý
zákal a zlyhania obličiek. Typicky sa u novorodenca s galaktosémiou potom, čo sa kŕmil
mliekom, vyvinie žltačka, zvracanie, letargia, podráždenosť a konvulzia (kŕče). Pečeň je
zväčšená a hladina cukru v krvi môže byť nízka. Pokračovanie kŕmenia kojenca mliečnymi
výrobkami vedie k cirhóze pečene, tvorbe šedého zákalu v očiach, ktoré vedie k čiastočnému
oslepnutiu a mentálnej retardácii.
[0122] Symptómy galaktosémie zahŕňajú žltačku, zvracanie, zlé stravovanie, zlé priberanie na
váhe, letargia, podráždenosť, kŕče a zákal očných šošoviek. Medzi detekované príznaky patrí
zväčšenie pečene (hepatomegália), hypoglykémie, aminoacidúria, cirhóza, ascites, šedý zákal a
mentálna retardácia.
[0123] Diagnóza je obvykle založená na preukázaní nedostatočnej aktivity enzýmu GALT v
erytrocytoch. Prenatálna diagnóza pomocou priameho merania enzýmu je tiež možná.
Testovanie na báze DNA je pre diagnostiku tohto stavu tiež možné.
Chronicky zápalový stav
[0124] Chronický zápalový stav pečene je progresívne pečeňové ochorenie a môže viesť k
fibróze alebo smrti, pokiaľ dôjde k úplnému zlyhaniu pečene. Príčinou tohto stavu môže byť
bakteriálna alebo vírusová infekcia, pôsobenie toxických látok alebo v niektorých prípadoch, sú
nie známe príčiny.
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[0125] Klinické príznaky tohto ochorenia sa pohybujú od miernych až po závažné. Typické
príznaky môžu byť únava, strata hmotnosti, nevoľnosť, zvracanie, zvýšené močenie a
vyprázdnenie, zhromažďovanie tekutiny v bruchu (ascites), žltačka, krv v stolici a abnormálne
neurologické chovanie. Konečná diagnóza chronického zápalového ochorenia pečene sa
uskutoční testovaním vzorky biopsie.
Vaskulárna porucha
[0126] Vaskuláme poruchy môžu tiež prispievať k zvýšenému riziku fibrózy pečene.
Najčastejšia abnormalita obehu, ktorá ovplyvňuje pečeň, je mestnavé zlyhanie srdca, čo vedie k
zníženiu odtoku krvi z pečene. Iné príčiny pečeňovej kongescie zahŕňajú konštriktívnu
perikarditídu, obštrukciu dolnej dutej žily a pečeňové žily (Buddov-Chiariho syndróm), oklúziu
malých pečeňových žíl (venookluzívna choroba), trombózu portálnej žily. Zvýšená rezistencia
voči pečeňovému žilovému odtoku má za následok kongestívnej hepatomegálii, dilatácii
pečeňových žiliek a sínusoíd a hypoxiu. Hypoxia zase vedie k poškodeniu hepatocytov s možnou
fibrózou a cirhózou.
Lieková toxicita
[0127] Toxíny, ako je alkohol, drogy alebo jedy, môžu spôsobiť hepatitídu priamo (poškodením
pečeňového

tkaniva)

alebo

nepriamo

(znížením

obranyschopnosti

alebo

stimuláciou

autoimunitnej reakcie); obidva prípady môžu viesť k fibróze pečene.
[0128] Alkohol sa primárne metabolizuje v pečeni, kde sa produkujú rôzne metabolity, ktoré
môžu spôsobiť poškodenie pečene. Riziko pečeňovej toxicity sa zvyšuje, ak sa za deň
konzumuje viac ako 40 g alkoholu alebo okolo štyri poháriky.
[0129] Mnohé lieky (medikácia) môžu poškodiť pečeň a to od miernych asymptomatických
zmien v chemickom zložení pečene, až po zlyhanie pečene a smrť. Toxicita pečene môže alebo
nemusí byť závislá od dávky. Dilantín (antikonvulzívum), metotrexát (liek používaný na liečenie
rôznych

nádorových

ochorení,

lupienky

a

reumatoidnej

artritídy),

chlórpromazín

(antipsychotický liek) a izoniazid (antituberkulózna látka) sú príklady liekov, ktoré môžu
spôsobiť hepatitídu podobnú vírusovo vyvolanej („viral-like“ hepatitis).

• •

•
•
•

•
•

•

[0130] Ako environmentálne, tak priemyslové toxíny môžu zapríčiniť celý rad zmien v pečeni.
Poškodenie pečene nie je nevyhnutne závislé od dávky a môže sa pohybovať od mierneho
asymptomatického zápalu až po fulminantné zlyhanie alebo progresívnu fibrózu a cirhózu.
[0131] Pacienti s rizikom vzniku fibrózy pečene v dôsledku ich vystavenia drogám alebo
toxínom sú všeobecne identifikované preskúmaním ich anamnézy a nepretržitým monitorovaním
funkcie ich pečene.
Koneenitálna fibróza pečene
[0132] Kongenitálna fibróza pečene (CHF, Congenital Hepatic Fibrosis) je vzácne dedičné
ochorenie charakterizované periportálnou fibrózou s nepravidelne tvarovanými proliferatívnymi
žlčovými cestami, intrahepatálnou portálnou hypertenziou a pečeňovými varixami. CHF je
spojená s oslabením funkcie obličiek a obvykle je spôsobená autozomálne recesívnym
polycystickým ochorením obličiek (ARPKD, Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease).
Táto choroba sa dedí autozomálne recesívnym spôsobom, ale vyskytujú sa len ojedinelé prípady.
Typické pečeňové abnormality zahŕňajú zväčšenie pečene (hepatomegáliu), portálmi hypertenziu
a

fibrózu pečene.

U

mnohých

pacientoch

s

CHF

tiež

dochádza

ku

krvácaniu

z

gastrointestinálneho traktu (napr. zo žalúdka a čriev). Diagnóza CHF sa uskutoční na základe
týchto príznakov, obzvlášť v spojení s ARPKD. Genetické testovanie je tiež možným
prostriedkom na diagnostiku tohto stavu.
2. Intestinálna fibróza
[0133] Niekoľko chorôb je známych tým, že zvyšujú u pacienta riziko vzniku intestinálnej
fibrózy a to vrátane: Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy, postradiačnej kolitídy a
mikroskopickej kolitídy.
Crohnova choroba
[0134] Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čriev. Toto primárne spôsobuje
ulceráciu (trhliny vo výstelke) tenkého a hrubého čreva, ale môže tiež zasahovať tráviaci systém
kdekoľvek od úst až po konečník. Je tiež nazývané granulomatóznou enteritídou alebo kolitídou,
regionálnou enteritídou, ileitídou alebo terminálnou ileitídou. Príčina Crohnovej choroby nie je
doteraz objasnená. Tradične sa klasifikovala ako autoimunitné ochorenie a niektorí vedci sa
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domnievajú, že príčinou tohto ochorenia je infekcia spôsobená určitými baktériami, ako sú druhy
mykobaktérií.
[0135] Bežné príznaky Crohnovej choroby zahŕňajú bolesti brucha, hnačku a chudnutie. Menej
časté príznaky zahŕňajú nechutenstvo, horúčku, nočné potenie, rektálnu bolesť a krvácanie z
konečníka. Príznaky Crohnovej choroby sú závislé od polohy, rozsahu a závažnosti zápalu.
Rôzne podtypy Crohnovej choroby a ich príznaky sú:
(1) Crohnova kolitída je zápal, ktorý je obmedzený na hrubé črevo. Bolesti brucha a krvavá
hnačka sú bežné príznaky. Análne pišťala a perirektálne abscesy sa tiež môžu objaviť.
(2) Crohnova enteritída sa vzťahuje na zápal obmedzený na tenké črevo (prvú časť nazvanú
jejunum alebo druhou časť nazvanú ileum). Zasiahnutie iba samotného ilea sa označuje ako
Crohnova ileitída. Bolesť brucha a hnačka sú bežnými príznakmi. Môže tiež nastať obštrukcia
tenkého čreva.
(3) Crohnova terminálna ileitída je zápal, ktorý postihuje iba samotný koniec tenkého čreva
(terminálne ileum), časť tenkého čreva, ktorá je najbližšie hrubému črevu. Bolesť brucha a
hnačka sú bežné príznaky. Obštrukcia tenkého čreva tiež môže nastať.
(4) Crohnova enterokolitída a ileokolitída sú výrazy, ktoré opisujú zápal, ktorý postihuje ako
tenké, tak hrubé črevo. Krvavá hnačka a bolesti brucha sú bežné príznaky. Obštrukcia tenkého
čreva tiež môže nastať.
[0136] Crohnova terminálna ileitída a ileokolitída sú najbežnejšími typmi Crohnovej choroby.
Až jedna tretina pacientov s Crohnovou chorobou môže mať jeden alebo viac z nasledujúcich
stavov postihujúcich análnu oblasť:
(1) Opuch tkaniva análneho zvierača, čo je sval na konci hrubého čreva, ktorý riadi defekáciu.
(2) Rozvoj vredov a trhlín (dlhých vredov) vnútri análneho zvierača. Tieto vredy a praskliny
môžu spôsobovať krvácanie a bolesti pri defekácii.
(3) Rozvoj análnej píšťaly (abnormálne tunely medzi konečníkom alebo rektom a kožou
obklopujúci konečník). Hlien a hnis môže vytekať z otvorov píšťaly na kožu.

(4) Rozvoj perirektálnych abscesov (obsahujúcich hnis v análnej a rektálnej oblasti). Perirektálne
abscesy môžu spôsobovať horúčku, bolesť a citlivosť v okolí konečníka.
[0137] V podozrení z diagnózy Crohnovej choroby sú pacienti s horúčkou, bolesťami brucha a
citlivosťou, hnačkou s krvácaním alebo bez krvácania a s análnym ochorením. Laboratórne
krvné testy môžu ukázať zvýšené počty bielych krviniek a sedimentačnú rýchlosť, čo obidve
naznačuje infekciu alebo zápal. Iné krvné testy môžu ukázať nízky počet červených krviniek
(anémiu), nízke krvné proteíny a nízke telesné minerály, čo odráža stratu týchto prvkov kvôli
chronickej hnačke.
[0138] Rôntgenové vyšetrenie s báriom sa môže použiť na definovanie distribúcie, povahy a
závažnosti ochorení. Bárium je kriedový materiál, ktorý je viditeľný rôntgenovými lúčmi a
zobrazuje sa bielo na rôntgenových filmoch. Keď sa bárium požije perorálne (horné GI časti),
potom vypĺňa črevo a môžu sa tak zhotoviť obrázky (rôntgenové) žalúdka a tenkého čreva. Keď
sa bárium podáva cez konečník (Bárium Enema, irigografie), môžu sa získať obrázky hrubého
čreva a terminálneho ilea. Rôntgenové vyšetrenie s báriom môže ukázať ulcerácie, zúženie a
niekedy píšťalu čreva.
[0139] Priama vizualizácia konečníka a hrubého čreva sa môže dosiahnuť pomocou flexibilnej
pozorovacej trubice (kolonoskopia). Kolonoskopia je presnejšia ako rôntgenové vyšetrenie s
báriom pri detekcii malých vredov alebo malých oblastí zápalu hrubého čreva a terminálneho
ilea. Kolonoskopia umožňuje tiež odber malých vzoriek tkaniva (biopsiu), ktoré sú odoslané na
mikroskopické vyšetrenie s cieľom potvrdiť diagnózu Crohnovej choroby. Kolonoskopia je tiež
presnejšia ako rôntgenové vyšetrenie s báriom pri posudzovaní stupňa (aktivity) zápalu.
[0140] Počítačová axiálna tomografia (CAT alebo CT, Computerized Axial Tomography) je
skenovacia počítačová rôntgenová technológia, ktorá umožňuje zobrazenie celého brucha a
panvy. Toto môže byť obzvlášť nápomocné pri odhaľovaní abscesov.
[0141] V poslednej dobe bol na zoznam diagnostických testov pre diagnózu Crohnovej choroby
pridaná video-kapsulová endoskopia. Pri kapsulovej endoskopii dôjde k prehltnutiu kapsuly
obsahujúcej miniatúrnu videokameru. Ako kapsula prechádza tenkým črevom, posiela video
obrázky sliznice tenkého čreva do prijímača, ktorý je pripevnený na opasku v páse. Obrázky sa
potom stiahnu a spracujú na počítači. Hodnota video-kapsulovej endoskopie je v tom, že môže
identifikovať skoré, mierne abnormality Crohnovej choroby. Video-kapsulová endoskopia môže

byť obzvlášť užitočná pri silnom podozrení na Crohnovu chorobu, keď je však rôntgenové
vyšetrenie s báriom normálne. (Rôntgenové vyšetrenie s báriom nie je tak dobré pri identifikácii
skorej, miernej Crohnovej choroby).
Ulcerózna kolitída
[0142] Ulcerózna kolitída je ďalšie chronické zápalové ochorenie, ktoré úzko súvisí s Crohnovou
chorobou, ale obvykle postihuje iba konečník alebo konečník a sigmoidnú klučky na distálnom
konci hrubého čreva. Jedná sa o tzv. ulceróznu proktitídu respektíve proktosigmoiditídu.
Súhrnne sa často Crohnova choroba a ulcerózna kolitída označujú ako zápalové črevné
ochorenia (IBD, Inflammatory Bowel Disease).
[0143] Bežné príznaky ulceróznej kolitídy zahŕňajú rektálne krvácanie a hnačku, ale existuje
široká škála príznakov u pacientov s týmto ochorením. Variabilita príznakov odráža rozdiely v
rozsahu ochorení (t.j. množstvo hrubého čreva a konečníka, ktoré sú v zápale) a intenzitu zápalu.
Všeobecne majú pacienti so zápalom, ktorý je obmedzený na konečník a krátky úsek hrubého
čreva priliehajúceho ku konečníku, miernejšie symptómy a lepšiu prognózu, ako pacienti s viac
rozšíreným zápalom hrubého čreva. Rôzne typy ulceróznej kolitídy sú klasifikované v závislosti
na polohy a rozsahu zápalu:
(1) Ulcerózna proktitída sa vzťahuje na zápal, ktorý sa obmedzuje na konečník. U mnohých
pacientov s ulceróznou proktitídou môže byť jediným príznakom mierne občasné krvácanie.
U ostatných pacientov s ťažším rektálnym zápalom môže navyše dochádzať k rektálnej bolesti,
naliehavosti (náhly pocit, že by sa mal vyprázdniť a potreba ponáhľať sa na záchod zo strachu zo
znečistenia) atenezm usom (neefektívny, bolestivý a urgentný pohyb čriev, ktorý nie je
sprevádzaný uspokojivým vyprázdnením).
(2) Proktosigmoiditída zahŕňa zápal konečníka a sigmoidného hrubého čreva (krátky úsek
hrubého čreva priliehajúci ku konečníku). Príznaky proktosigmoiditídy, ako tie pri proktitíde,
zahŕňajú krvácanie z konečníka, naliehavosť a tenezmus.

U niektorých pacientov

s

proktosigmoiditídou sa tiež môže rozvinúť krvavá hnačka a kŕče.
(3) Ľavostranná kolitída zahŕňa zápal, ktorý začína v konečníku a rozšíri sa na ľavú časť hrubého
čreva (sigmoidné hrubé črevo a vzostupný tračník). Príznaky ľavostrannej kolitídy zahŕňajú
krvavú hnačku, brušné kŕče, stratu hmotnosti a ľavostrannú bolesť brucha.

(4) Pankolitída alebo univerzálna kolitída sa vzťahuje na zápal postihujúci celé hrubé črevo
(proximálnu časť hrubého čreva, distálnu časť hrubého čreva, priečny tračník a konečník).
Príznaky pankolitídy zahŕňajú krvavú hnačku, bolesti brucha a kŕče, chudnutie, únavu, horúčku a
nočné potenie. Niektorí pacienti s pankolitídou majú zápal nízkeho stupňa a mierne príznaky,
ktoré reagujú rýchle na lieky. Všeobecne však pacienti s pankolitídou trpia závažnejším
ochorením, ktoré je na liečenie ťažšie, ako je tomu u tých, ktorí trpia obmedzenejšou formou
ulceróznej kolitídy.
(5) Fulminantná kolitída je vzácna, ale závažná forma pankolitídy. Pacienti s fulminantnou
kolitidou sú extrémne postihnutí dehydratáciou, silnou bolesťou brucha, zdĺhavou hnačkou s
krvácaním a dokonca šokom. Sú v riziku rozvoja stavu nazvaného toxický megakolón
(označenie dilatácie hrubého čreva v dôsledku závažného zápalu) a prasknutie hrubého čreva
(perforácia). Pacienti s fulminantnou kolitidou a toxickým megakolónom sú liečení v nemocnici
silnými intravenóznymi liekmi. Pokiaľ nereagujú na liečenie rýchle, je potrebné chirurgické
odstránenie chorého hrubého čreva, aby sa zabránilo jeho prasknutiu.
[0144] Diagnóza ulceróznej kolitídy je indikovaná symptómami bolesti brucha, krvácaním z
konečníka a hnačkou. V prvom kroku sa odoberie vzorka stolice na analýzu, aby sa vylúčila
infekcia a parazity, pretože tieto stavy môžu zapríčiniť kolitídu, ktorá imituje ulceróznu kolitídu.
Potom sa môžu uskutočniť krvné testy, ktoré ukážu anémiu a zvýšený počet bielych krviniek
alebo rýchlosť sedimentácie (bežne označovaná ako SED rýchlosť). Zvýšený počet bielych
krviniek a SED rýchlosť odrážajú prebiehajúci zápal v hrubom čreve. Potvrdenie ulceróznej
kolitídy vyžaduje test vizualizácie hrubého čreva. Flexibilná trubica zavedená do konečníka
(sigmoidoskopia a kolonoskopia) umožňuje priamu vizualizáciu vnútornej časti hrubého čreva
na stanovenie diagnózy a zmeranie rozsahu kolitídy. Malé vzorky tkaniva (t.j. biopsia) sa môžu
získať v priebehu tohto postupu na určenie závažnosti kolitídy. Poznatky o rozsahu a vážnosti
kolitídy sú dôležité pri výbere medzi rôznymi možnosťami liečenia. Rôntgenové vyšetrenie
s báriom (bárium enema) môže tiež indikovať diagnózu ulceróznej kolitídy. Počas tohto
vyšetrenia sa kriedová látka podáva do konečníka a injikuje do hrubého čreva. Bárium je
nepriepustné pre žiarenie a môže vykresliť hrubé črevo na rôntgenovom obrázku. Vyšetrenie
„bárium enema“ je pri diagnostikovaní ulceróznej kolitídy menej presné a užitočné ako priama
vizualizačná technika.
Postradiačná kolitída

[0145] Postradiačná kolitída je typ pretrvávajúceho podráždenia hrubého čreva, ktoré sa
vyskytuje u pacientov, ktorí sa skôr vystavili značnému množstvu žiarenia, ako sú tí, ktorí
podstúpili rádioterapiu pri liečení rakoviny. Aj keď celkové príznaky sú podobné stavom, ktoré
súvisia s neradiačným podráždením hrubého čreva, ako je bolesť a chronická hnačka, pacienti,
ktorí trpia postradiačnou kolitidou, sa môžu ľahko identifikovať na základe ich anamnézy.
Mikroskopická kolitída
[0146] Mikroskopická kolitída (MC, Microscopic Colitis) zahŕňa dve morfologicky odlišné
entity kolagénovej

kolitídy (CC, Collagenous Colitis) a lymfocytárnej

kolitídy (LC,

Lymphocytic Colitis). Pacienti s MC všeobecne vykazujú chronickú hnačku, ktorá môže byť
sprevádzaná kŕčmi a nadúvaním. Endoskopické a rádiologické vyšetrenie je obvykle normálne.
Histologické vyhodnotenie odhaľuje zápal skladajúci sa prevažne z lymfocytárnej infiltrácie a
diagnostickým rysom CC je zhrubnutá subepiteliálna kolagénová vrstva. Ako LC, tak aj CC
môžu byť spojené s autoimunitnými chorobami, ako je celiakia, diabetes, artritída a tyroitída,
presný mechanizmus podieľajúci sa na patogenéze zostáva zatiaľ nejasný.
3. Renálna fibróza
[0147] Pri rôznych obličkových chorobách a stavoch je známe, že zvyšujú u pacienta
pravdepodobnosť rozvoja renálnej fibrózy, ktorá nakoniec vedie k terminálnemu štádiu
ochorenia obličiek a potrebe dialýzy a transplantácie. Tieto choroby a stavy zahŕňajú: diabetickú
nefropatiu, hypertenznú nefrosklerózu, chronickú glomerulonefritídu, chronickú transplantačnú
glomerulopatiu, chronickú intersticiálnu nefŕitídu, polycystické ochorenie obličiek a ďalšie
menej známe ochorenie postihujúce obličky.
Diabetická nefropatia
[0148] Diabetická nefropatia je ochorenie obličiek spojené s dlhotrvajúcim diabetom. Známe tiež
ako Kimmelstielova-Wilsonova choroba (alebo syndróm) zasahuje sieť drobných ciev
(mikrovaskulatúra) v glomerule, čo je kľúčová štruktúra v obličkách, ktorá sa skladá z
kapilárnych ciev potrebných na filtráciu krvi.
[0149] Príznaky tohto ochorenia zahŕňajú nadmernú filtráciu proteínov do moču (proteinúriu),
peniaci moč (znamenajúci proteín v moči), vysoký krvný tlak (hypertenziu), opuchy nôh
(zhoršujúce sa po chôdzi/státí), svrbenie, nevoľnosť/zvracanie, nevysvetlený úbytok hmotnosti,
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únavu/letargiu, zvýšenú potrebu močenia v noci a vyžadovanie menej piluliek alebo inzulínu na
kontrolu diabetu.
[0150] Diabetická nefropatia všeobecne spôsobuje progresívne sa zhoršujúcu funkciu obličiek.
Vo svojej závažnej forme môže toto ochorenie viesť k zlyhaniu obličiek a konečnému štádiu
renálneho ochorenia a pacient môže potrebovať chronickú dialýzu obličiek alebo transplantáciu
obličiek. Diabetická nefropatia sa tiež označuje ako interkapiláma glomerulonefritída.
Hvpertenzná nefroskleróza
[0151] Hypertenzná nefroskleróza je stvrdnutie (skleróza) obličiek v súvislosti s hypertenziou.
Obličky hrajú dôležitú úlohu pri regulácii krvného tlaku. Obličkové ochorenia môžu ovplyvniť
funkciu obličiek a narušiť takúto reguláciu, čo vedie k zvýšenému krvnému tlaku. Na druhej
strane, ďalej trvajúca hypertenzia môže viesť k poškodeniu obličiek, pretože vysoký krvný tlak
môže mať prostredníctvom zúženia a zhrubnutia ciev vplyv na kardiovaskulárny systém.
[0152] V svojom ranom štádiu nemusí hypertenzná nefroskleróza po dlhú dobu vykazovať
žiadne výrazné príznaky. Ak je prítomná, potom všeobecné príznaky zahŕňajú: vysoký krvný
tlak, bolesti hlavy, diskomfort krku, únavu, nevoľnosť alebo zvracanie a proteín v moči
(proteinúriu).
Chronická glomerulonefritída
[0153] Glomerulonefritída je zápalový stav, ktorý postihuje prevažne glomeruly, filtračné
hlavičky nefŕónov v obličkách. Chronická glomerulonefritída obvykle vedie ku konečnej fáze
ochorenia obličiek.
[0154] Všeobecné príznaky glomerulonelfitídy zahŕňajú krv alebo proteín v moči, peniaci moč
(obvykle svedčiaci o proteíne v moči), tmavý alebo ružovo zafarbený moč, opuchy nôh,
systémové ochorenia, ako je diabetes alebo autoimunitné ochorenia so systémovými prejavmi,
napr. nevysvetlený úbytok hmotnosti, artritída alebo kožná vyrážka.
[0155] Existuje celý rada rôznych stavov, ktoré môžu spôsobiť glomerulonefŕitídu alebo
vyplývajú z glomerulonefritídy. Niektoré z týchto stavov sa diskutujú nižšie. Jedným príkladom
stavu súvisiaceho s glomerulonefritídou IgA nefropatia, ochorenie obličiek, kedy sa vnútri
glomerulov v obličkách ukladá IgA. Ukladanie IgA bráni procesu filtrovania, čo vedie k
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symptómom prítomnosti krvi a proteínu v moči, opuchom rúk a nôh. Toto ochorenie spôsobuje
glomerulárny zápal, ktorý v konečnom dôsledku vedie k zníženiu alebo dokonca k úplnej strate
funkcie obličiek.
[0156] Autoimunitné ochorenia môžu tiež viesť k vzniku glomerulonefritídy. Jedným takýmto
príkladom je lupusová nefritída (alebo sekundárna glomerulonefritída spôsobená lupusom).
V iných prípadoch môžu baktérie (napr. Streptococcus) alebo vírusy (napr. HIV alebo HBV)
spôsobiť postinfekčnú glomerulonefritídu, obzvlášť u detí mladších desať rokov.
[0157] Glomerulonefritída sa tiež vzťahuje na fokálnu segmentálnu glomerulosklerózu
(FSGS), čo je ochorenie, ktoré nastane, keď sa jazvovité tkanivo tvorí v niektorých glomerulách
obličiek. Výraz "fokálny" znamená, že niektoré z glomerulov sa stávajú zjazvenými, zatiaľ čo
ostatné zostávajú normálne. Výraz "segmentálny" znamená, že iba časť individuálneho
glomerula je poškodená. Medzi príznaky FSGS patrí peniaci moč, opuchy tela (t.j.
generalizovaný edém zo zadržaných tekutín), priberanie na váhe a znížená chuť do jedla.
[0158] Diagnóza sa môže uskutočniť na základe: vyšetrenia moču, ktoré ukazuje proteín s
malým množstvom krvi alebo bez krvi; renálnej biopsie, ktorá podáva dôkaz o zjazvení; a test
imunofluorescenčnej mikroskopie, ktorý ukazuje ložiská IgM.
[0159] Existujú dva typy membránoproliferatívnej glomerulonefritídy, čo sú poruchy
obličiek s podobnými príznakmi, ktoré vedú k narušeniu alebo zníženiu funkcie obličiek,
spôsobenej zápalom a zmenami v mikroskopickej štruktúre obličkových buniek. Príznaky
zahŕňajú: krv v moči, tmavý moč, zakalený moč, pokles objemu moču, opuchy akékoľvek časti
tela, zmeny duševného stavu (napr. znížená ostražitosť, znížená koncentrácia). Lekárske
vyšetrenie odhalí tieto príznaky v rôznej miere. Diagnóza je podporená analýzou moču a
potvrdená biopsiou obličiek.
[0160] Rýchlo postupujúca glomerulonefritída je forma ochorenia obličiek, ktorá spôsobuje
poškodenie vnútornej štruktúry obličiek a rýchlu stratu funkcie, biopsia obličiek vykazuje
abnormality polmesiacovitého tvaru. Bežné príznaky zahŕňajú: edém, tmavý alebo dymovo
zafarbený moč, krv v moči, znížený objem moču, horúčku, bolesti svalov, kĺbov, dušnosť, kašeľ,
všeobecne zlý pocit, bolesť brucha, stratu chuti do jedla, hnačku a podobne. Pri diagnostikovaní
tohto stavu môže lekárske vyšetrenie v kombinácii s krvnými testami a vyšetrením moču odhaliť
mnohé z vyššie uvedených príznakov, ako aj zvýšený BUN (Blood Urea Nitrogen) a kreatinín,
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znížený klírens kreatinínu a/alebo prítomnosť antiglomerulárnych protilátok proti bazálnej
membráne

a

antineutrofilných

cytoplazmatických

protilátok

(ANCA,

Anti-Neutrophil

Cytoplasmatic Antibodies). Biopsia obličiek potvrdí polmesiacovitú glomerulonefritídu.
[0161] Sklerodermia je autoimunitné ochorenie spojivového tkaniva nazývané tiež systémová
skleróza. Tento stav je charakterizovaný fibrózou v koži a orgánoch tela. Diagnóza sklerodermie
je založená na zistení klinických rysov ochorenia. Skoro všetci pacienti sa sklerodermiou majú
krvné testy, ktoré naznačujú, autoimunitné antinukleárne protilátky (ANA). Konkrétna
protilátka, čo je protilátka proti centromerám (anticentroméma protilátka), sa nachádza skoro
výlučne

pri limitovanej

alebo

CREST

forme

sklerodermie.

Anti-Scl

70

protilátka

(antitopoizomerázová I protilátka) sa môže najčastejšie vidieť u pacientov s difúznou formou
sklerodermie.
[0162] Vaskulitída je všeobecný výraz pre skupinu neobvyklých ochorení, ktoré sa vyznačujú
zápalom ciev, čo vedie k poškodeniu na stenách rôznych ciev. Laboratórne skúšky krvi alebo
telových tekutín u pacienta s aktívnou vaskulitídou všeobecne indikujú zápal v tele. V závislosti
od stupňa postihnutia orgánov môžu byť abnormálne rôzne testy funkčnosti orgánov, čo svedčí o
danom stave. Diagnóza vaskulitídy je nakoniec stanovená po biopsii zasiahnutého tkaniva
(napríklad obličiek) a ukazuje charakter zápalu ciev. V závislosti od situácie môže byť
alternatívou k biopsii rôntgenové vyšetrenie ciev, napr. angiogram.
[0163] Wegenerova granulomatóza (WG) je vzácne ochorenie, ktoré postihuje mnoho rôznych
orgánov vrátane dýchacích ciest (dutín, nosu, priedušnice a pľúc) a obličiek. Jedným z hlavných
rysov tohto ochorenia je zápal krvných ciev (alebo vaskulitída). Zápal zužuje cievy a znižuje
prietok krvi do postihnutých orgánov a následne poškodzuje postihnuté tkanivá a orgány.
[0164] Presná príčina WG zostáva neznáma, ale predpokladá sa, že súvisí s autoimunitným
stavom. A skutočne, autoprotilátky sa často detegujú u niektorých pacientov s WG. Jedným z
najbežnejších príznakov WG je chronická nádcha a ďalšie príznaky podobné nachladnutiu, ktoré
nereagujú na štandardné liečenie. Symptómy nachladenia sa postupne zhoršujú a môžu viesť k
sinusitíde (zápal dutín), infekcii stredného ucha (otitis média), kašľu, vykašlávaniu krvi a zápalu
pľúc (pleuritíde a pneumónii). Medzi ďalšie príznaky patrí horúčka, únava, strata chuti do jedla,
úbytok telesnej hmotnosti, bolesť kĺbov, nočné potenie, zmena farby moču a slabosť. Ochorenie
obličiek je najzávažnejší vývoj WG.
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[0165] Krvné testy pacientov s WG často ukazujú anémiu (nízky počet červených krviniek) a
vysoký počet bielych krviniek. Pokiaľ sú zasiahnuté obličky, červené krvinky sú vidieť v moči
pri pozorovaní pod mikroskopom. Tiež krvné testy zamerané na meranie funkcie obličiek môžu
ukázať abnormality. Rôntgenové vyšetrenie hrudníka sa používa na určenie, či sú zasiahnuté
pľúca. Obličková biopsia a CT skeny vedľajších dutín dýchacích ciest alebo pľúc sú tiež
dôležitými nástrojmi používanými v diagnostike WG.
[0166] Špecifický typ protilátky nazvanej antineutrofilná cytoplazmatická protilátka (ANCA) je
pozorovaný v krvi asi 90 % pacientov s WG. ANCA je druh vlastných protilátok proti
pacientovým vlastným bielym krvinkám (t.j. neutrofilom). Tieto antineutrofilné cytoplazmatické
protilátky sú detekované aj pri iných zápalových stavoch a ochoreniach (ako je infekcia HIV).
ANCA test je užitočný na potvrdenie diagnózy WG, ale nemôže sa na stanovenie diagnózy
použiť samotný.
[0167] Polyarteritická nodóza (PAN, Polyarteritis Nodosa) je vzácne autoimunitné ochorenie
charakterizované spontánnym zápalom telových artérií (tepien). Medzi najčastejšie postihnuté
orgány patria črevá a obličky. Zhoršená funkcia alebo bolesť v niektorom z týchto orgánov môže
byť príznakom. Zlý prívod krvi do čriev môže spôsobiť bolesť brucha a krvácanie. Únava, strata
hmotnosti a horúčka sú tiež často pozorované u pacientov. Príčina PAN je nejasná aj keď bolo
opísané, že môže nastať po HBV infekcii.
[0168] Diagnóza PAN je podporovaná testami, ktoré indikujú zápal vrátane zvýšenej rýchlosti
sedimentácie a c-reaktívneho proteínu. Počet bielych krviniek a krvných doštičiek sa môže
zvýšiť, zatiaľ čo počet červených krviniek sa zníži (anémia). Niektorí pacienti môžu byť
pozitívny na HBV testy. Testovanie moču môže ukázať prítomnosť proteínov a červených
krviniek v moči. V niektorých prípadoch sa môžu pozorovať abnormality pri nervových
funkčných testoch. Diagnóza je potvrdená biopsiou alebo angiogramom postihnutého tkaniva,
ktorá odhalí zapálené krvné cievy.
[0169]

Ďalšia

choroba

je

Goodpastureov

syndróm,

čo

je

autoimunitné

ochorenie

charakterizované kombináciou ochorení pľúc a obličiek, obzvlášť pľúcnou hemoragiou
(krvácaním do pľúc) a glomerulonefritídou (zápalom glomerulov) v dôsledku závažného zápalu
bazálnych membrán pľúcnych alveol a glomerulov v obličkách, pričom sa na obidvoch miestach
tvoria protilátky proti zložkám bazálnej membrány. Klinické príznaky zahŕňajú kašeľ s krvavým

spútom, krvavý moč, znížené vylučovanie moču, únavu, hypertenziu, opuch (edém) a
nevysvetliteľné chudnutie. Tento syndróm sa tiež nazýva ochorenie s tvorbou protilátok proti
glomerulárnej bazálnej membráne.
Chronická transplantačná glomerulopatia
[0170] Chronická transplantačná glomerulopatia sa vzťahuje na rôzne stavy, ktoré sa vyskytujú u
pacientov, ktorí dostali obličkový transplantát a majú charakteristické zmeny v štruktúre
obličiek, vrátane expanzie mesangiálnej matrix, mesangiálnej proliferácie, zhrubnutie bazálnej
membrány s dvojitými kontúrami a periférnej mesangiálnej interpozície, niekedy sprevádzanej
fokálnou segmentálnou sklerózou. Tieto zmeny sú spravidla spojené s výraznou proteinúriou,
často v nefrotickom rozsahu. Diagnóza týchto stavov sa uskutoční na základe posúdenia
anamnézy (tu je pacient príjemcom transplantátu), analýzy moču a biopsia obličky.
Chronická intersticiálna nefritída
[0171] Intersticiálna nefritída je typ nefritídy spôsobený poruchami spojivového tkaniva v
obličkách, závažnými alergickými reakciami, vystavením toxickým látkam, odmietnutím
transplantátu, zablokovaním močového traktu alebo inými faktormi, ktoré vedú k zápalu
priestoru medzi renálnymi tubulmi a zápalom môžu byť zasiahnuté aj tubuly (kanálky). Príznaky
intersticiálnej nefritídy môžu zahŕňať horúčku, bolesti v oblasti obličiek, zvýšené alebo znížené
vylučovanie moču, zmeny duševného stavu (od ospalosti cez zmätenosť až po kómu), nevoľnosť
alebo zvracanie, vyrážku, opuchy tela, priberanie na váhe kvôli zadržovania tekutín a prítomnosť
krvi alebo proteínov v moči.
[0172] Vyšetrenie pacienta trpiaceho intersticiálnou nefritídou môže odhaliť edém alebo
preplnenie tekutinou alebo známky objemovej deplécie s abnormálnymi zvukmi, ktoré sa môžu
počuť pri počúvaní srdca alebo pľúc stetoskopom. Krvný tlak je obvykle vysoký. Analýza moču
často ukazuje malé množstvo proteínov a niekedy červených krviniek, obličkových tubulámych
buniek a iné abnormality. Počet bielych krviniek (WBC, White Blood Count) a WBC valca v
moči (obzvlášť eozinofily) sú často vidieť. Kompletný krvný obraz (CBC, Complete Blood
Count) môže demonštrovať eozinofiliu (vyšší počet eozinofilov ako je normálne). Špecifická
hmotnosť a osmolalita moču ukazuje na zlyhanie koncentrovať moč aj keď je príjem vody
obmedzený. pH moču môže ukázať zlyhanie správneho okyslenia moču. Arteriálne krvné plyny
a biochemické vyšetrenie krvi môžu vykazovať metabolickú acidózu. BUN (Blood Urea

Nitrogen) a hladiny kreatinínu sú používané na posúdenie úrovne fungovania obličiek. RBC
(Red Blood Count) moču ukazuje zvýšený počet červených krviniek, čo indikuje ochorenie
obličiek. Konečne, biopsia obličiek môže potvrdiť diagnózu intersticiálnej nefritídy a slúži na
vyhodnotenie rozsahu poškodenia obličiek.
Polvcvstické ochorenie obličiek
[0173] Polycystické ochorenie obličiek (PKD, Polycystic Kidney Disease) je porucha, ktorá sa
vyznačuje rastom početných cýst v obličkách. Cysty sú vyplnené tekutinou. PKD cysty môžu
nahradiť väčšinu hmotnosti obličiek, čím sa zníži funkcia obličiek a to vedie k zlyhaniu obličiek.
Keď PKD spôsobí zlyhanie obličiek, čo sa obvykle stáva až po mnohých rokoch, pacient
vyžaduje dialýzu alebo transplantáciu obličiek. U približne jednej polovice ľudí s primárnou
formou PKD dôjde až k zlyhaniu obličiek alebo ku konečnému štádiu ochorenia obličiek (ESRD,
End-Stage Renal Disease).
[0174] PKD môže spôsobiť cysty v pečeni a problémy v iných orgánoch, ako sú srdce a cievy v
mozgu.

Tieto

komplikácie

lekárom

pomôžu

odlíšiť

PKD

od

obvykle

neškodných

"jednoduchých" cýst, ktoré sa často tvoria v obličkách v neskorších rokoch života.
[0175] Existujú dve hlavné dedičné formy PKD a nededičná forma. Autozomálne dominantné
PKD je najbežnejšou dedičnou formou. Symptómy sa obvykle vyvíjajú vo veku medzi 30 a 40
rokmi, ale môžu začať už v detstve. Asi 90 percent všetkých prípadov PKD sú autozomálne
dominantné PKD. Najbežnejšie príznaky sú bolesti v chrbte a bokoch (medzi rebrami a bokmi) a
bolesti hlavy. Tupá bolesť môže byť dočasná alebo trvalá, mierna alebo ťažká. U ľudí s
autozomálne dominantným PKD sa môžu tiež vyskytnúť nasledujúce problémy: infekcia
močových ciest; hematúria (krv v moči); cysty v pečeni a slinivke brušnej; abnormálna srdcová
chlopňa; vysoký krvný tlak; obličkové kamene; aneuryzmy (výdute v stenách ciev) v mozgu; a
divertikulóza (malé vačky na hrubom čreve).
[0176] Pri diagnostike autozomálne dominantného PKD lekár obvykle pozoruje pomocou
ultrazvukového zobrazovania tri alebo viac obličkových cýst. Diagnóza je posilnená rodinnou
anamnézou autozomálne dominantného PKD a prítomnosťou cýst v iných orgánoch.
[0177] Vo väčšine prípadov autozomálne dominantného PKD sa fyzický stav danej osoby javí
normálne po mnoho rokov, dokonca desaťročí, takže choroba môže zostať bez povšimnutia.

Lekárske prehliadky a vyšetrenia krvi a moču nemusia viesť k diagnóze. Len čo však vznikne
cysta, diagnóza je možná pomocou zobrazovacej technológie. Ultrazvuk sa používa najčastejšie,
pretože ultrazvukové zobrazenie (sonografia) nepoužíva žiadne injikovateľné farbivá alebo
žiarenie a je bezpečné pre všetkých pacientov, vrátane tehotných žien. Môže tiež detegovať cysty
v obličkách plodu.
[0178] Účinnejšie zobrazovacie spôsoby, ako sú CAT skenovanie a MRI, tiež môžu detegovať
cysty. Pokrok v molekulárnej technológii viedol k vytvoreniu DNA testu na potvrdenie diagnózy
autozomálne dominantného PKD ešte pred rozvojom cýst.
[0179] Autozomálne recesívne PKD je druhá dedičná forma tejto choroby. Toto je relatívne
vzácne. Autozomálne recesívne PKD je spôsobené genetickým defektom, ktorý je odlišný od
toho, ktorý spôsobuje autozomálne dominantné PKD. Rodičia, ktorí nemajú toto ochorenie,
môžu mať dieťa s touto chorobou, ak sú obidvaja rodičia nositeľmi abnormálneho génu a obidva
prenesú gén na ich dieťa. Pravdepodobnosť, že sa to stane (keď obidvaja rodičia nesú
abnormálny gén) je jedna ku štyrom. Ak iba jeden z rodičov nesie abnormálny gén, dieťa
nemôže tuto chorobu dostať.
[0180] Symptómy autozomálne recesívneho PKD môžu začať v prvých mesiacoch života a to
dokonca aj v maternici, takže sa to často nazýva "infantilné PKD." U detí narodených s
autozomálne recesívnym PKD obvykle dôjde k zlyhaniu obličiek počas niekoľkých rokov.
Závažnosť ochorenia sa líši. Deti s najhoršími prípadmi umierajú hodiny alebo dni po narodení.
Deti s infantilnou verziou môžu mať dostatočnú renálnu funkciu pre bežné aktivity počas
niekoľkých rokov. Ľudia s juvenilnou verziou môžu žiť do ich dospievania a dvadsiatich rokov a
obvykle tiež trpia problémami pečene.
[0181] Deti s autozomálne recesívnym PKD vykazujú symptómy zahŕňajúce vysoký krvný tlak,
infekciu močových ciest a časté močenie. Toto ochorenie obvykle postihuje pečeň, slezinu a
slinivku a spôsobuje nízke počty krviniek, kŕčové žíl a hemeroidy. Pretože funkcia obličiek má
zásadný význam pre ranný telesný vývoj, deti s autozomálne recesívnym PKD sú obvykle
menšie ako je priemerná veľkosť.
[0182] Pri diagnostike tohto ochorenia môže ultrazvukové vyšetrenie plodu alebo novorodenca
odhaliť cysty v obličkách ale nerozlišuje medzi cystami autozomálne recesívneho a autozomálne
dominantného PKD. Ultrazvukové vyšetrenie obličiek príbuzného môže byť užitočné pri

vytváraní správnej diagnózy. Napríklad rodičia alebo prarodičia s autozomálne dominantnými
PKD cystami by mohli pomôcť potvrdiť diagnózu autozomálne dominantného PKD pri plode
alebo dieťati. Toto je extrémne vzácne, aj keď nie nemožné, aby sa osoba s autozomálne
recesívnym PKD stala rodičom. Pretože autozomálne recesívne PKD má tendenciu zjazviť
pečeň, ultrazvukové zobrazenie pečene tiež pomáha pri diagnóze.
[0183] Podobne ako v diagnostike autozomálne dominantného PKD, autozomálne recesívne
PKD môže byť s konečnou platnosťou diagnostikovania na základe analýzy DNA.
[0184] Získané cystické ochorenie obličiek (ACKD, Acquired Cystic Kidney Disease) je
nededičná forma PKD a má tendenciu sa vyskytovať v neskorších rokoch života. ACKD sa často
vyvíja v súvislosti s dlhodobými problémami s obličkami (napr. poškodenie obličiek a
zjazvenie), obzvlášť u pacientov, pri ktorých došlo k zlyhaniu obličiek a ktorí boli na dialýze po
dlhú dobu. Asi u 90 percent ľudí, ktorí sú na dialýze počas 5 rokov, sa vyvinie ACKD. Pacienti s
ACKD môžu mať akékoľvek základné ochorenie obličiek, ako je glomerulonefritída alebo
ochorenie obličiek spôsobené diabetom.
[0185] ACKD cysty môžu krvácať. Takže prvým znateľným príznakom ACKD je krv v moči
alebo hematúria. Diagnóza ACKD je potvrdená pomocou ultrazvuku, CAT skenovanie alebo
MRI obličiek. Okrem toho sa môžu u ľudí s ACKD vyvinúť nádory obličiek, vrátane rakoviny
obličiek (renálnej rakoviny). Aj keď rakovina obličiek je vzácna, vyskytuje sa aspoň dvakrát
častejšie u pacientov s ACKD ako pri bežnej populácii.
II. Vylúčenie cholestatických stavov
A. Cholestatickv stav
[0186] Aj keď rôzne cholestatické stavy môžu pravdepodobne viesť k fíbróze pečene,
predložený vynález nezahŕňa liečenie/prevenciu fibrózy pečene u pacienta, ktorý už trpí
cholestatickým stavom, ako je primárna biliárna cirhóza, primárna sklerozujúca cholangitída,
liekmi indukovaná cholestáza, dedičná cholestáza a intrahepatálna cholestáza tehotných,
cholestáza spojená s celkovou parenterálnou výživou, sepsa a cystická fibróza. Nasledujúca časť
opisuje, ako vylúčiť pacientov s týmito cholestatickými stavmi pri praktizovaní tohto vynálezu.
B. Diagnóza cholestatických stavov

[0187] Typické príznaky cholestatického stavu zahŕňajú svrbenie (pruritus), únavu, nažitiu kožu
alebo oči, neschopnosť tráviť niektoré potraviny, nevoľnosť, zvracanie, svetlú stolicu, tmavý
moč a bolesti brucha v pravom hornom kvadrante. Orgánové zlyhanie môže nastať v prípade
sepsy (ale nie z cholestázy samotnej) a vyrážka alebo horúčka môžu byť v niektorých prípadoch
následky liekmi indukovanej cholestázy.
[0188] Diagnóza cholestatického stavu je všeobecne založená na detekcii zvýšených hladín
konjugovaného

bilirubínu,

alkalickej

fosfatázy,

y-glutamyltranspeptidázy

(GGT),

5'

nukleotidázy, žlčových kyselín a cholesterolu v krvi pacienta. Pre každý z vyššie uvedených
stavov sa môžu aplikovať špecifické diagnostické kritéria.
[0189] Primárna biliárna cirhóza (PBC) je chronické ochorenie charakterizované pomalým,
progresívnym zápalom a deštrukciou malých žlčovodov v pečeni. Zápal a deštrukcia interferujú s
vylučovaním žlče, spôsobujú zjazvenie a nakoniec vedú k cirhóze. V skorých štádiách PBC je
hlavným problémom to, že sa v krvi tvoria látky (ako sú žlčové kyseliny, cholesterol), ktoré sa
normálne vylučujú do žlče. Mnoho pacientov s PBC nemá žiadne príznaky choroby a sú
diagnostikované pomocou nálezu abnormalít pri rutinných pečeňových krvných testoch.
Svrbenie a únava sú bežné príznaky. Ostatné príznaky zahŕňajú žltačku, ukladanie cholesterolu v
koži, hromadenie tekutiny v členkoch a bruchu a stmavnutie kože. Niekoľko ďalších porúch je
často spojené s PBC. Najbežnejšie je narušenie fungovania slzných a slinných žliaz, čo
spôsobuje suché oči alebo ústa. Môžu tiež byť prítomná artritída a problémy so štítnou žľazou.
Môžu sa vyvinúť obličkové kamene a žlčové kamene. V neskorších štádiách ochorenia môže
nastať mäknutie a krehnutie kostí, čo vedie ku zlomeninám.
[0190] Diagnóza PBC je založená na niekoľkých indikáciách, ktoré môžu potvrdiť diagnózu a
to: pacient môže mať príznaky (ako je svrbenie) naznačujúce poškodenie žlčových ciest;
laboratórne testy, ako je test aktivity alkalickej fosfatázy. Test na antimitochondriálne protilátky
(AMA) je obzvlášť užitočný, pretože je pozitívny skoro u všetkých pacientov s PBC. Občas sa
uskutoční rôntgenové vyšetrenie žlčovodov na vylúčenie možnosti iných príčin ochorení
žlčových ciest, ako je obštrukcia. Biopsia pečene je užitočná pri potvrdení diagnózy a poskytnutí
informácií o závažnosti a rozsahu poškodenia pečene.
[0191] Boli stanovené kritéria na definitívnu diagnózu PBC na identifikáciu všetkých pacientov
s klasickou PBC a vylúčenie akéhokoľvek pacienta s diskutabilnou diagnózou. Definitívna

diagnóza PBC sa uskutoční u pacienta, ktorý spĺňa všetky tri nasledujúce podmienky:
cholestatické pečeňové testy (alkalická fosfatáza a GGT sú zvýšené viac ako ALT a AST); AMA
pozitívne pri titeri, ktorý je väčší ako alebo rovný 1:40; a pozitívne čítanie diagnostickej alebo
kompatibilnej pečeňovej biopsie.
[0192] U pacienta trpiaceho primárnou sklerozujúcou cholangitídou (PSC) dochádza k
zapáleniu a zjazveniu žlčovodov vnútri a mimo pečene. Ako sa zvyšuje zjazvenie, žlčovody sa
zablokujú, čo vedie k nahromadeniu žlči v pečeni a poškodeniu pečeňových buniek. Špekuluje sa
o rôznych príčinách PSC, vrátane bakteriálnej alebo vírusovej infekcie alebo abnormalít
imunitného systému.
[0193] Hlavné príznaky PSC sú svrbenie, únava a žltačka. Infekcia v žlčových ciest môže
spôsobiť zimnicu a horúčku. PSC sa diagnostikuje pomocou cholangiografie, ktorá zahŕňa
vstrekovanie farbiva do žlčovodov a urobenie rôntgenového obrázku. Cholangiografia sa môže
uskutočniť ako endoskopická procedúra (endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia,
ERCP) a to prostredníctvom rádiológie alebo chirurgického zákroku alebo magnetickej
rezonancie (MRI).
[0194] Liekmi indukovaná cholestáza sa vzťahuje na zablokovanie prietoku žlče z pečene v
dôsledku určitého liečenia. Mnoho liekov môže zapríčiniť tento typ cholestázy. Medzi
niektorých bežnejších vinníkov patria: zlaté soli, nifŕofurantoín, anabolické steroidy, perorálne
antikoncepcie, chlórpromazín, prochlórperazín, sulindak, cimetidín, erytromycín, tobutamid,
imipramín, ampicilín a iné antibiotiká na báze penicilínu. Iné lieky môžu tiež neočakávane
spôsobiť cholestázu pri niektorých jedincoch. Príznaky liekmi indukovanej cholestázy sú
podobné ako pri iných cholestatických stavov a to konkrétne svrbenie, zažltnutie kože alebo očí,
veľmi tmavý moč, veľmi svetlá stolica, horúčka alebo vyrážka z citlivosti na lieky, bolesti
brucha v pravom hornom kvadrante a nevoľnosť/zvracanie. Diagnóza liekmi indukovanej
cholestázy sa uskutoční, okrem starostlivej anamnézy, na základe krvných testov, ktoré odhalia
zvýšenú hladinu bilirubínu a hladín alkalickej fosfatázy.
[0195] Dedičná cholestáza je dedičná forma cholestatického stavu, autozomálne recesívneho
ochorenia. S mnohými symptómami podobnými tým, ktoré sa vyskytujú pri nededičnom type
cholestázy, sa tento stav diagnostikuje a odlišuje od nededičného typu na základe skorého
nástupu príznakov a rodinnej anamnézy. Genetické testovanie je najspoľahlivejší spôsob na
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identifikáciu pacientov s týmto stavom. Napríklad ATP8B1 (FIC1) a ABCB11 (BSEP) sa
identifikovali ako dva gény zapojené do dedičnej cholestázy (pozri napr. van Mil a kol., Semin
Liver Dis. 21: 535-44, 2001; Chen a kol., J. Pediatr. 140: 119- 24, 2002).
[0196] Intrahepatálna cholestáza tehotných (ICP, Intrahepatic Cholestasis o f Pregnancy) je
cholestatický stav pozorovaný u tehotných žien. Ženy s ICP môžu vykazovať príznaky, ako sú
anorexia, únava, mastná stolica, tmavý moč a epigastrický diskomfort. Infekcie močových ciest
sú častejšie u žien s ICP ako u nepostihnutých tehotných žien. Nakoniec, nedostatok vitamínu K
sa môže vyvinúť u žien, ktoré majú predĺžený priebeh ICP. Diagnóza ICP je založená na
krvných testoch, ktoré vykazujú zvýšené hladiny žlčových kyselín a určitých pečeňových
enzýmov (napr. alkalickej fosfatázy, GGT, 5' nukleotidázy). Prítomnosť svrbenia bez primárnej
vyrážky tiež napomáha k potvrdeniu diagnózy. Biopsia pečene alebo ultrazvuk je na stanovenie
diagnózy potrebný iba vzácne.
[0197] Cholestáza spojená s celkovou parenterálnou výživou je typ cholestázy, ktorý sa
vyskytuje u pacientov, ktorí dostávajú 100 % svojej výživy parenterálne. Hoci klinické príznaky
môžu byť podobné ako u iných cholestatických stavov, títo pacienti sú ľahko identifikovateľní,
pretože dostávajú kvapalnú výživu prostredníctvom intravenózneho katétra.
[0198] Potenciálne život ohrozujúci stav sepsa sa tiež označuje ako "infekcia krvného riečišťa".
Tento stav odráža reakciu tela na infekciu a je charakterizovaná prítomnosťou infekčných
organizmov (ako sú baktérie, vírusy, huby, kvasinky, parazity atď.) alebo ich toxínov v krvi
alebo v iných tkanivách tela. Sepsa sa môže spojiť s klinickými príznakmi systémového
ochorenia, ako je horúčka, zimnica, malátnosť, nízky krvný tlak a znížená mentálna bdelosť.
Diagnostika sepsy je založená na krvných kultúrach na detekciu prítomnosti baktérií alebo
kvasiniek, ktoré sa môžu rozšíriť z iného miesta v tele.
[0199] Cystická fibróza (CF) spôsobená genetickým defektom, ktorý sa dedí autozomálne
recesívnym spôsobom, je chronické, progresívne a často fatálne ochorenie mukóznych žliaz tela.
Klinické rysy tohto ochorenia zahŕňajú: chronické infekcie pľúc, emfyzém, progresívnu
respiračnú

nedostatočnosť,

gastrointestinálne

problémy

(vrátane

pankreasu

a

pečene),

pankreatickú nedostatočnosť (bez sekrécie trypsínu a ďalších tráviacich enzýmov do čriev),
intestinálne obštrukcie pri narodení, pokračujúci nedostatok pankreatických enzýmov, obštrukciu
žlčových ciest, zúženie hlavného žlčovodu, cirhózu pečene, opakujúce sa epizódy bolesti v
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pravej spodnej časti brucha, adenokarcinóm ilea, srdcové problémy, ako je cor pulmonale
(hypertrofia pravej srdcovej komory) a reprodukčné problémy, ako je mužská neplodnosť.
Laboratórne testy sú potrebné na diagnostiku CF. Pacient s CF často vykazuje pozitívne
výsledky testu potu, nedostatok trypsínu v stolici (a vysokú hladinu trypsínu v krvnom sére).
Gén podieľajúci sa na CF sa identifikoval, takže testovanie DNA je najspoľahlivejší
diagnostický nástroj pre tento stav.
III. FXR Ligandy
A. Testy na identifikovanie FXR lieandov
[0200] Niekoľko testovacích systémov sa vytvorilo na identifikáciu FXR ligandov, obzvlášť
tých, ktoré majú vysokú schopnosť aktivovať FXR. Napríklad, kandidátna zlúčenina sa môže
testovať v bezbunkovom koregulátorovom prijímacom teste na určenie, či je zlúčenina ligandom
aktivujúcim FXR a určenie jej účinnosti. Stručne povedané, tento systém využíva väzbu medzi
FXR a koregulátorovým proteínom alebo peptidom. Koregulátory sú jadrové proteíny, o ktorých
je známe, že sa prijali do FXR po naviazaní FXR na jeho ligand (napr. SRC1). Liganddependentné prijatie (recruitment) koregulátorového proteínu alebo peptidu k FXR sa meria
rôznymi spôsobmi, ako je fluorescenčný rezonančný prenos energie (FRET), fluorescenčná
polarizácia alebo luminiscenčné bezdotykové (proximitné) testy. N a tento účel sa môže použiť
buď ľudský FXR alebo potkaní FXR. Pre podrobný opis tohto testovacieho systému pozri napr.
Maloney a kol., J. Med. Chem. 43: 2971-2974, 2000; Pellicciari a kol., J. Med. Chem. 45: 35693572, 2002; Cui a kol., J. Bio. Chem. 277: 25963-25969, 2002; a Jones a kol., Methods
Enzýmol. 364: 53-71, 2003.
[0201] Alternatívne sa môžu kandidátne zlúčeniny testovať na ich schopnosť viazať sa na FXR v
bezbunkových testoch, ako je gélová filtrácia alebo scintilačné proximitné testy, kde sa
používajú rádioligandy, pozri napr. Jones a kol., Methods Enzýmol. 364: 53-71, 2003.
[0202] Ďalší testovací systém vhodný na testovanie zlúčeniny pre jej vlastnosti FXR ligandu je
celobunkový model (napr. v pečeňových hviezdicových bunkách) zahŕňajúci reportérový gén
(ako je luciferáza alebo (3-galaktozidáza) riadený transkripčným regulačným elementom
reagujúcim na ligandom aktivovaný FXR. V teste sa môže použiť buď ľudský alebo potkaní
FXR. Miera reportérovej aktivity indikuje účinnosť testovanej zlúčeniny ako FXR aktivačného
ligandu. Pre podrobný opis takéhoto skríningového systému založeného na reportérovom géne
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pozri napr. Goodwin a kol., Mol. Cell. 6: 517-526, 2000; Cui a kol., J. Bio. Chem. 277: 2596325969, 2002.
[0203] V jednej z dvoch tried testovacích systémov opísaných vyššie je v priebehu testu
demonštrovaná účinnosť konkrétneho FXR Ugandu meraním jeho ECso (t.j. koncentrácia Ugandu
potrebná na produkciu 50 % maximálnej hodnoty meraného účinku). FXR Ugandy vhodné na
použitie v predloženom vynáleze sú tie, ktoré nemajú ECso väčšie ako 5 pM, výhodne nie väčšia
ako 2 pM, výhodnejšie nie väčšie ako 1,5 pM a najvýhodnejšie nie väčšie ako 1 pM, ako je
stanovené v FXR teste bez buniek alebo v transaktivačnom teste založenom na bunkách s
použitím ľudského alebo potkanieho FXR podľa spôsobov opísaných v odkazoch uvedených
vyššie.
[0204] Okrem toho existujú spôsoby pre skríning Ugandu špecifického práve pre FXR a nie pre
iné nukleárne receptory, obzvlášť RXR. Napríklad WO 00/76523 opisuje testovací systém, v
ktorom sa rekombinantný RXR mutuje bodovou substitúciou (RXRd 322 P) na odstránenie RXR
väzbového miesta pre ligand, takže použitie FXR-RXRd322p heterodiméru dovoľuje jednoznačnú
identifikáciu zlúčenín, ktoré sú schopné modulovať aktivitu FXR.
[0205] Zlúčeniny s podobnými alebo odlišnými chemickými štruktúrami preukázali svoju
schopnosť špecificky viazať FXR. Napríklad WO00/40965, WOOO/76523, W003/015771,
WO03/015777, W003/016280, W003/016288, W003/030612 a W003/043581 poskytujú dlhý
zoznam takýchto zlúčenín ako potenciálnych kandidátov na FXR aktivujúce Ugandy.
B. Príklady známych FXR aktivujúcich ligandov
[0206]

Rastúci

zoznam

známych

FXR

špecifických

ligandov

obsahuje

kyselinu

chenodeoxycholovú (CDCA), 6ECDCA, GW4064, 6a-MeCDCA, 6a-PrCDCA, fexaramín,
kyselinu litocholovú (LCA), cholát (CA), kyselinu urzodeoxycholovú (UDCA) a kyselinu
deoxycholovú (DCA) (pozri napr. Pellicciari a kol., J. Med. Chem. 45: 3569-3572, 2002). Medzi
FXR Ugandy sú na praktizovanie tohto vynálezu účinné tie, ktoré majú nižšie ECso, napr. nie
väčšie ako 5 pM, výhodne nie väčšie ako 2 pM, výhodnejšie nie väčšie ako 1,5 pM a
najvýhodnejšie nie väčšia ako 1 pM, ako sa stanovilo v FXR teste bez buniek alebo
transaktivačnom teste založenom na bunkách s použitím ľudského alebo potkanieho FXR. FXR
ligand, ktorý vykazuje ECso nie väčšie ako 0,2 pM alebo nie väčšie ako 0,1 pM, ako je
6ECDCA, je obzvlášť účinný na liečebný spôsob podľa tohto vynálezu (pozri napr. Fioracci a

kol., Gastroenterology 127: 1497-1512, 2004). Tieto FXR ligandy sa môžu chemicky
syntetizovať podľa dobre známych spôsobov alebo niektoré z nich sa môžu kúpiť od
komerčných dodávateľov, ako je Sigma-Aldrich (USA), Erregierre (Taliansko) a Hengchanlong
Pharmaceuticals (Čína).
IV. Farmaceutické kompozície a podávanie
[0207] Predložený vynález tiež poskytuje farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú účinné
množstvo ligandu FXR na liečenie fíbrózy ako pri profylaktických, tak aj pri terapeutických
aplikáciách. Farmaceutické kompozície podľa vynálezu sú vhodné na použitie v rôznych
systémoch podávania liekov. Vhodné prípravky na použitie v rámci predloženého vynálezu sa
môžu nájsť v Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, Philadelphia,
PA, 17. vydanie (1985). Pre stručný prehľad spôsobov na podávanie liekov pozri Langer,
Science 249: 1527-1533 (1990).
[0208] Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sa môžu podávať rôznymi
cestami,

napr.

perorálnou,

subkutánnou,

intramuskulámou,

intravenóznou

alebo

intraperitoneálnou. Predložené spôsoby podávania farmaceutických kompozícií sú perorálne,
subkutánne a intravenózne, v denných dávkach asi 0,01 až 5000 mg, výhodne 5-500 mg FXR
ligandu na 70 kg váhy dospelého človeka na deň. Vhodná dávka sa môže podávať v jednej
dennej dávke alebo v rozdelených dávkach podávaných vo vhodných intervaloch, napríklad ako
dve, tri, štyri alebo viac čiastočných dávok za deň.
[0209] Na prípravu farmaceutických kompozícií obsahujúcich FXR ligand sa používajú inertné a
farmaceutický prijateľné nosiče. Farmaceutický nosič môže byť buď pevný alebo kvapalný.
Pevné formy prípravkov zahŕňajú napríklad prášky, tablety, disperzibilné granule, kapsule,
škrobové kapsule a čapíky. Pevný nosič môže byť jedna alebo viac látok, ktoré môžu tiež
pôsobiť ako riedidlá, ochucovadlá, rozpúšťadlá (solubilizátory), lubrikanty, suspendačné činidlá,
spojivá alebo tabletové dezintegračné činidlá; môže to byť tiež kapsulačný materiál.
[0210] V práškoch je nosičom obvykle jemne delená pevná látka, ktorá je v zmesi s jemne
delenou účinnou zložkou, napríklad FXR ligandom. V tabletách sa účinná zložka (FXR ligand)
zmieša s nosičom, ktorý má potrebné väzbové vlastnosti, vo vhodných pomeroch a zlisuje sa do
požadovaného tvaru a veľkosti.
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[0211] Na prípravu farmaceutických kompozícií vo forme čapíkov sa najprv rozpustí
nízkotopiaci vosk, ako je zmes glyceridov mastných kyselín a kakaového masla a v ňom sa
disperguje účinná zložka, napríklad, miešaním. Tekutá homogénna zmes sa potom vyleje do
vhodne veľkých foriem a nechá sa ochladiť a stuhnúť.
[0212] Prášky a tablety výhodne obsahujú približne 5 % až 70 % hmotnostných percent účinnej
zložky FXR ligandu. Medzi vhodné nosiče patrí, napríklad, uhličitan horečnatý, stearát
horečnatý, mastenec, laktóza, cukor, pektín, dextrín, škrob, tragant, metylcelulóza, sodná soľ
karboxymetylcelulózy, vosk s nízkou teplotou topenia, kakaové maslo a podobne.
[0213] Farmaceutické kompozície môžu obsahovať prípravok účinnej zlúčeniny FXR ligandu s
kapsulačným materiálom ako nosičom poskytujúcim kapsulu, v ktorej je FXR ligand (s inými
nosičmi alebo bez nich) obklopený nosičom, takže takýto nosič je teda v spojení so zlúčeninou.
V podobnom spôsobe, môžu byť zahrnuté škrobové tablety. Tabletky, prášky, škrobové tablety a
kapsule sa môžu použiť ako pevné dávkové formy vhodné na perorálne podávanie.
[0214] Kvapalné farmaceutické kompozície obsahujú, napríklad, roztoky vhodné na perorálne
alebo parenterálne podávanie, suspenzie a emulzie, vhodné na perorálne podávanie. Sterilné
vodné roztoky účinnej zložky (napr. FXR ligandu) alebo sterilné roztoky účinnej zložky v
rozpúšťadlách, ktoré obsahujú vodu, upravenú vodu, fyziologický roztok, PBS, etanol alebo
propylénglykol, sú príklady kvapalných kompozícií vhodných na parenterálne podávanie. Tieto
kompozície môžu obsahovať farmaceutický prijateľné pomocné látky, ktoré zaisťujú priblíženie
sa fyziologickým podmienkam, ako sú činidlá upravujúce pH a upravovacie činidlá, tonicitu
upravujúce činidlá, zmáčadlá, detergenty a podobne.
[0215] Sterilné roztoky sa môžu pripraviť rozpustením účinnej zložky (napr. FXR ligandu) v
požadovanom systéme rozpúšťadla, po ktorom nasleduje filtrovanie výsledného roztoku cez
membránový filter za účelom sterilizácie alebo alternatívne, rozpustením sterilnej zlúčeniny v
dopredu sterilizovanom rozpúšťadle za sterilných podmienok. Výsledné vodné roztoky sa môžu
zabaliť na použitie ako také alebo lyofilizovať, pričom lyofilizovaný prípravok sa pred podaním
kombinuje so sterilným vodným nosičom. Hodnota pH týchto prípravkov bude typicky medzi 3
a 11, výhodnejšie od 5 do 9 a najvýhodnejšie od 7 do 8.
[0216] Farmaceutické kompozície obsahujúce ligandy FXR sa môžu podávať na profylaktické
a/alebo terapeutické ošetrenie. V terapeutických aplikáciách sa kompozície podávajú pacientovi,
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ktorý už trpí fibrózou orgánu, kde sa FXR exprimuje, v množstve dostatočnom na prevenciu,
liečenie, zvrátenie alebo aspoň čiastočné spomalenie alebo zastavenie symptómov ochorenia a
jeho komplikácií. Množstvo dostatočné na dosiahnutie tohto cieľa je definované ako
"terapeuticky účinná dávka". Účinné množstvo na toto použitie bude závisieť od závažnosti
ochorenia alebo stavu a od hmotnosti a celkového stavu pacienta, ale obvykle sa pohybuje v
rozmedzí približne od 0,1 mg do 2000 mg na deň pre pacienta o hmotnosti 70 kg, bežnejšie
okolo od 5 mg do 500 mg na deň pre pacienta o hmotnosti 70 kg.
[0217] V profylaktických aplikáciách sa farmaceutické kompozície obsahujúce ligandy FXR
podávajú v množstve, ktoré je dostatočné na oddialenie alebo prevenciu nástupu príznakov
fibrózy a to pacientovi, ktoré je náchylný alebo inak rizikový voči rozvoju fíbrózy v orgáne, kde
sa exprimuje FXR, napríklad v pečeni, obličkách, črevách atď. Takéto množstvo je definované
ako "profylaktický účinná dávka". Pri tomto použití opäť závisí presné množstvo FXR ligandu
od zdravotného stavu pacienta a jeho váhy, ale všeobecne sa pohybuje v rozmedzí od okolo 0,1
mg do 2000 mg na deň pre pacienta o hmotnosti 70 kg, bežnejšie od okolo 5 mg do 500 mg na
deň pre pacienta o hmotnosti 70 kg.
[0218] Jedno alebo viac podávaní kompozície sa môže uskutočniť s hladinami dávok a v
schéme, ktorá je vybraná ošetrujúcim lekárom. V každom prípade by mali farmaceutické
kompozície poskytovať také množstvo FXR ligandu, ktoré je dostatočné na účinnú inhibíciu
fibrózy u pacienta, či už terapeutickej alebo profylaktickej.
V. SÚPRAVY
[0219] Tento vynález tiež poskytuje súpravy na prevenciu, liečenie alebo zvrátenie fibrózy
spôsobom podľa predloženého vynálezu. Tieto súpravy obvykle obsahujú farmaceutickú
kompozíciu, ktorá obsahuje účinné množstvo ligandu, ktorý je špecifický pre FXR a schopný
stimulovať transkripčnú aktivitu FXR, ako aj informačný materiál, ktorý obsahuje inštrukcie, ako
pripraviť farmaceutickú kompozíciu, vrátane opisu typu pacientov, ktorí sa môžu liečiť (napr.
osoba s rizikom rozvoja pečeňovej fibrózy pečene v orgáne, kde sa exprimuje FXR ale ktorá
netrpí cholestatickým stavom), časový rozvrh (napr. dávkovanie a frekvencia) a spôsob
podávania a podobne.
PRÍKLADY
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[0220] Nasledujúce príklady sú poskytnuté iba na ilustráciu a nie ako obmedzenie. Odborník v
tomto odbore ľahko rozpozná rad nekritických parametrov, ktoré sa môžu zmeniť alebo
modifikovať na dosiahnutie v podstate podobných výsledkov.
Príklad 1: FXR ligandom sprostredkovaná supresia expresie kolagénu typu al v
pečeňových hviezdicovitých bunkách (HSC, Hepatic Stellate Cells)
[0221] Fibróza pečene vedúca nakoniec k cirhóze je proces zjazvenia pečene, ktorý zahŕňa
zložky ako zvýšenú fibrogenézu tak aj kontrakcie súvisiace s poranením. Pečeňové hviezdicovité
bunky (HSC) sú rozpoznané ako hlavný typ buniek zodpovedný za pečeňovú fibrogenézu. Pri
chronickom ochorení pečene bunky HSC získavajú "aktivovaný" fenotyp, ktorý zahŕňa zvýšenú
proliferáciu, kontraktilitu, fibrogenézu, degradáciu matrix, chemotaxiu a uvoľňovanie cytokínov
(Friedman, J. Biol. Chem. 275: 2247-2250, 2000). Aktuálna paradigma predpokladá, že
aktivovaný stav buniek HSC sa dosiahne prostredníctvom transformovaného mikroprostredia,
ktoré je podporované z časti rastovým faktorom PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), teda
rastovým faktorom odvodeným z krvných doštičiek a transformačným rastovým faktorom beta
(TGF-p,

Transforming

Growth

Factor

B),

reaktívnymi

kyslíkovými

medziproduktmi

uvoľňovanými hepatocytmi a fibrilárnou matricou vytvorenou predtým aktivovanými HSC
bunkami, ako aj reakciou na stimuláciu trombínom a jeho receptorom typu I (proteinázou
aktivovaný receptor 1 alebo PAR-1) (Fiorucci a kol., Hepatology 39: 365-75, 2004). a-1 typ
kolagénu I (al) predstavuje hlavný podtyp kolagénu nachádzajúci sa v normálnej a cirhotickej
pečeni (Friedman, J. Biol. Chem. 275: 2247-2250, 2000). Kolagén al sa generuje vo fibrotickej
a cirhotickej pečeni aktivovanými HSC bunkami.
[0222] Žlčové kyseliny pôsobia ako signalizačné molekuly, ktoré regulujú svoju vlastnú
biosyntézu a transport naviazaním a aktiváciou farnezoidného X receptora (FXR), tiež známeho
ako NR1H4 a receptora žlčových kyselín (BAR, Bile Acid Receptor), čo je nukleárny receptor
exprimovaný v tkanivách vystavených žlčovým kyselinám, ako sú pečeň, črevá, žlčník a obličky.
FXR mení transkripciu naviazaním DNA sekvencií zložených z dvoch invertovaných repetícií
oddelených jedným nukleotidom (IR-1), ako je heterodimér s receptorom pre 9-cis-retinovú
kyselinu (9-cis-RA) (RXR, tiež známy ako NR2B1). V hepatocytoch, po aktivácii, FXR iniciuje
transkripciu kohorty (skupiny) génov, ktoré fungujú s cieľom znížiť koncentráciu žlčových
kyselín v hepatocyte. Konkrétne, aktivovaný FXR indukuje expresiu génov kódujúcich BSEP
(Bile-Salt Export Pump, exportnú pumpu žlčových kyselín), multiliekový rezistentný proteín 3
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(MDR3, Multidrug Resistence Proteín 3; ABCB4) a 2 (MRP2). Okrem toho, aktivácia FXR jeho
ako prirodzene sa vyskytujúcimi ligandami (napr. kyselinou chenodeoxycholovou, CDCA), tak
aj syntetickými ligandami (napr. 6ECDCA a GW4064) vedie ku spätnoväzbovej represii
Na+/taurocholát kotransportného polypeptidu (NTCP, SLC10A1), CYP7A1 a CYP8B1. Tieto
gény kódujú cholesterol-7a-hydroxylázu a sterol-12a-hydroxylázu, ktoré sú obidve centrálne pri
syntéze žlčových kyselín z cholesterolu. FXR dependentná supresia CYP7A1 je sprostredkovaná
transkripčným represorom, krátkym heterodimérnym partnerom (SHP, Short Heterodimer
Partner; NR0B2), čo je atypický nukleárny receptor, ktorý nemá DNA väzbovú doménu. Takže,
po aktivácii, FXR priamo indukuje expresiu SHP, ktorý najskôr interaguje s pečeňovým
receptorovým homológom 1 (LRH-1, Liver Receptor Homolog-1;

NR5A2), čo je známy

pozitívny regulátor CYP7A1 a potláča jeho transkripčnú aktivitu. Štúdie uskutočnené na
myšiach nesúcich narušený SHP gén potvrdili dôležitosť kaskády FXR-SHP-LRH-1 pri supresii
CYP7A1 (pozri napr. Forman a kol., Celí 81: 687-693, 1995; Seol a kol., Mol. Endocrinol. 9: 7285, 1995; Sinal a kol., Celí 102: 731-744, 2000; Ananthanarayanan a kol., J. Biol. Chem. 276:
28857-28865, 2001; Holt a kol., Genes Dev. 17: 1581-1591, 2003; Kast a kol., J. Biol. Chem.
277: 2908-2915, 2002; Goodwin a kol., Mol. Celí 6: 517-526, 2000; a Lu a kol., Mol. Celí 6:
507-515, 2000).
[0223] Cieľom štúdií, ktoré sú opísané nižšie, je: 1) preukázať, či bunky HSC exprimujú FXR;
2) preukázať, či FXR ligandy modulujú expresiu kolagénu al a syntézu in vitro; a 3) definovať
molekulárne medziprodukty tohto efektu. Dva typy HSC buniek sa použili v tejto štúdii a to buď
čerstvo izolované bunky v primárnych kultúrach alebo imortalizované bunkové línie (HSC-T6)
získané z potkaních HSC buniek.
[0224] Výsledky, ako je znázornené na obrázku 1, ukazujú, že ako primárne kultúry HSC, tak aj
HSC-T6 exprimujú FXR, ako sa zistilo meraním mRNA (Panel a) pomocou reverzne
transkripčnej polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) a proteínu pomocou Western blot
analýzy (Panel b). Panel b ukazuje, že množstvo FXR sa v bunkách HSC v čase zvyšuje počas
kultivácie a jeho zvýšenie zodpovedá expresii a aktínu hladkého svalstva (aSMA, a Smooth
Muscle Actin), čo je marker diferenciácie HSC buniek do myofibroblastom podobných buniek.
Takže zatiaľ čo HSC bunky získavajú svoj diferencovaný fenotyp, exprimujú tiež FXR. V súlade
s tým sa FXR expresia tiež detegovala v bunkách HSC-T6.
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[0225] Potom sa posudzovalo, či HSC bunky exprimujú gény, o ktorých je známe, že sú FXR
transkripčnými cieľmi. Ako je znázornené na obrázku 2, Panel a, NTCP, BSEP, CYP7A1 a SHP
expresia sa detegovala v HSC bunkách. Okrem toho, ako je znázornené na obrázku 2, Panel b,
expresia týchto génov v HSC bunkách sa reguluje FXR ligandami. Kvantitatívna RT-PCR
znázornená na obrázku 2b ukazuje, že expozícia (vystavenie účinku) 6ECDCA, čo je syntetický
FXR ligand (v koncentrácii 1 pM), a CDCA, čo je prirodzený FXR ligand (v koncentrácii 20
pM), má za následok 2násobné zvýšenie mRNA SHP a BSEP a 50-70 % zníženie mRNA NTCP
a CYP7A1.
[0226] Ako je znázornené na obrázku 3a, expozícia HSC buniek FXR ligandom 6ECDCA (1
pM), CDCA (20 pM) a GW4064 (100 pM) znižuje expresiu kolagénu typu I, ako sa nameralo na
základe vyhodnotenia expresie a l mRNA pomocou RT-PCR a kvantitatívnou RT-PCR. Tieto
pozorovania sa potvrdili Northern blot analýzou, ako je znázornené na obrázku 3b.
[0227] Inhibičný účinok FXR ligandov vyvinutý na syntézu a l kolagénu in vitro nesúvisí s
inhibíciou proliferácie HSC buniek alebo s indukciou smrti HSC buniek, pretože, ako je
znázornené na obrázku 4a-c, 6ECDCA nebráni HSC proliferácii indukovanej trombínom, PDGF
a TGF131, ako sa posúdilo stanovením inkorporácie [3H]-tymidínu (Panely a a b) alebo počítaním
buniek (Panel c). Okrem toho, expozícia FXR ligandu nemá za následok žiadnu apoptózu HSC
buniek (Panel d).
[0228] Ako je znázornené na obrázku 5, FXR ligandy inhibujú tiež uvoľňovanie kolagénu a l ,
ako sa nameralo pomocou stanovenia koncentrácií hydroxyprolínu v bunkových supernatantoch,
čo je meradlom uvoľňovania kolagénu z HSC buniek.
[0229] Pretože gén a l nemá IR, ktorý by sa mohol využiť FXR receptorom na navádzanie na a l
promótor, skúmali sme mediátory zapojené do inhibície a l expresie indukovanej FXR ligandami
v HSC bunkách a našli sme dôkaz, že SHP indukcia sa na inhibíciu a l expresie striktne vyžaduje
FXR ligandami. A skutočne, ako je znázornené na obrázku 6, nadmerná expresia SHP v bunkách
HSC-T6 ruší expresiu a l v zostávajúcich HSC-T6 bunkách, ako sa meralo pomocou QRT-PCR
(Panel a) a Northern blot analýzou (Panel b) a zabraňuje a l indukcii vyvolanej trombínom,
TGF131 a PDGF.
[0230] Naproti tomu, ako je znázornené na obrázku 7, zrušenie SHP expresie prostredníctvom
špecificky malej interferujúcej RNA (siRNA) zvrátilo inhibíciu a l mRNA spôsobenú FXR

ligandy (Panel a). Umlčanie SHP tiež zabránilo inhibícii a l expresie indukovanej FXR
ligandami v HSC bunkách, ktoré sa spracovali mitogénnymi faktormi, ako je trombín, TGF a
PDGF (Panel 7c). Tieto údaje sa potvrdili analýzou Northern blot.
[0231] V súhrne tu uvedené údaje ukazujú, že HSC bunky, ktoré produkujú kolagén v pečeni a
sú zodpovedné za fibrózu pečene, exprimujú FXR a že expozícia týchto buniek prirodzeným
alebo syntetickým FXR ligandom reguluje mRNA kolagénu a l a jeho sekréciu mechanizmom,
ktorý zahŕňa indukciu SHP.
Materiály a spôsoby
Real-Time PCR
[0232] Kvantitatívna analýza expresie génu sa uskutočnila pomocou Real-Time polymerázovej
reťazovej reakcie (Q-RT-PCR). Celková RNA sa izolovala (TRIzol reagent, Invitrogen) z
potkaních pečeňových hviezdicovitých buniek (HSC) alebo T6 bunkové línie, ktoré hladovali
počas 24 hod. a stimulovali sa FXR ligandom 6ECDCA, 1 pM, počas 18 hodín. Jeden pg RNA
sa čistil od genómovej DNA pôsobením enzýmu DNasel (Invitrogen) počas 15 min. pri teplote
miestnosti. DNasel sa inaktivuje pri teplote 95 °C počas 5 minút v prítomnosti 2,5 mM EDTA.
RNA sa náhodne reverzne transkribovala pomocou Superscript III (Invitrogen) v 20 pl reakčnom
objeme. 100 ng templátu sa použilo vo finálnom 25 pl reakčnom objeme pre Real-Time PCR
obsahujúcom nasledujúce reakčné činidlá: 0,3 pM každého priméru, 12,5 pl 2 x SYBR Green
PCR Master Mix (Bio-Rad). Všetky reakcie sa uskutočnili v triplikátoch a teplotné cyklické
podmienky boli nasledujúce: 2 minúty pri 95 °C, nasledovalo 50 cyklov pri 95 °C počas 10
sekúnd a pri 60 °C počas 30 sekúnd v prístroji iCycler iQ (BioRad, Hercules, CA). Priemerná
hodnota replikátov pre každú vzorku sa vypočítala a vyjadrila ako prah cyklu (CT, Cycle
Treshhold: počet cyklov, pri ktorom každá PCR reakcia dosiahne vopred stanovenú prahovú
hodnotu fluorescencie, nastavené v lineárnom rozsahu všetkých reakcií). Množstvo génovej
expresie sa potom vypočíta ako rozdiel (A C t) medzi hodnotou C t vzorky cieľového génu a
strednou hodnotou C t vzorky vnútornej kontroly (aktínu). Relatívna expresia sa vypočíta ako
rozdiel (A A C t) medzi hodnotami A C t testovanej vzorky a kontrolnej vzorky (WT) pre každý
cieľový gén. Relatívna kvantitatívna hodnota sa vyjadrila a ukázala ako 2 -A A C t. Všetky PCR
priméry sa navrhli za použitia softvéru PRIMER3-OUTPUT s použitím publikovaných
sekvenčných údajov z databázy NCBI. Priméry: Rat SHP: 5' cctggagcagccctcgt 3' a 5'
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aacactgtatgcaaaccgagga 3'; Rat FXR: 5' tggactcatacagcaaacagaga 3' a 5' gtctgaaaccctggaagtctttt
3'; Rat CollAl:

5' tctccaagaggcagggttc 3' a 5' ggttagcttcggctcatgc 3'; Rat c-Jun: 5'

gaagcagagcatgaccttga 3' a 5' gacgtgagaaggtccgagtt 3'; Rat JunD: 5' atcttgggctgctcaaactc 3' a 5'
gccaccttagggtagaggaa 3'; Rat Actin: 5' ttaatgtcacgcacgatttc 3' a 5' taccactggcattgttgatgg 3'.
Analýza Northern blot
[0233] Hladiny kolagénu I alfa I sa stanovili Northern blot analýzou celkovej RNA vzoriek
pripravených z primárnych pečeňových hviezdicovitých buniek (HSC), bunkových línií T6 a
HepG2. Na tento účel sa 10 pg celkovej RNA rozdelilo pomocou gélovej elektroforézy (1 %
agaróza s obsahom 0,98 M formaldehydu). Bezprostredne po elektroforéze sa RNA prenesie na
pozitívne nabitú Nylonovú membránu (Amersham Life Sciences corp.). Prenesená RNA sa
prepojí (cross-linked) s membránou pomocou UV žiarenia. Membrána sa prehybridizuje počas 4
hodín v 6 x SSC a 2 % SDS a následne hybridizuje pri teplote 65 °C počas 20 hodín so značenou
sondou P32 pre kolagén I alfa I alebo GAPDH (ako vnútorná kontrola). Hybridizované
membrány sa premyli v koncovom stringentnom roztoku 1 x SSC, 1,0 % SDS pri 65° C a
exponovali na filme Kodak AR-2 pri teplote -80 °C. Údaje sú vyjadrené relatívne k vnútornej
kontrole GAPDH.
Analýza Western Blot
[0234] Konfluentné kultúry bunkových línii HSC alebo T6 sa nechali bez séra (vyhladovali sa)
počas 48 hod. a potom sa inkubovali počas 18 hod. pri teplote 37 °C v DMEM s trombínom
alebo bez nej (10 jednotiek/ml) za prítomnosti 6ECDCA (1 pM). Celkové lyzáty sa pripravili
solubilizáciou buniek vo vzorkovom tlmivom roztoku SDS Laemmly (62,5 mM Tris-HCl, pH
6,8, 10 % glycerol, 2 % SDS, 0,015 % brómfenolová modrá) a 3-4 x 105 buniek sa podrobilo
elektroforéze v 10 % polyakrylamidovom géli. Oddelené proteíny sa potom preniesli na
nitrocelulózové membrány (BioRad) a membrány sa označili primárnymi protilátkami proti cJun, JunD, SHP, FXR, aSMA (Santa Cruz Biotechnology). Konjugát antiimunoglobulínu G
viazaný s chrenovou peroxidázou (BioRad) sa pridal ako sekundárna protilátka a špecifické
proteínové väzby sa vizualizovali s použitím posilnenej chemiluminiscencie (ECL, Enhanced
Chemiluminiscence; Amersham corp.) podľa protokolu doporučeného výrobcom.
Koimunoprecipitačný test

[0235] Na prípravu extraktov na imunoprecipitáciu sa primárne HSC bunky alebo T6 bunky a
T6 nadmerne exprimujúce SHP bunky najprv trikrát premyli ľadovým PBS a potom lyžovali
sonikáciou v E1A tlmivom roztoku (50 mM Hepes, pH 7, 250 mM NaCl, 0,1 % NP-40, 5 mM
EDTA, 1 mM DTT, 1 mM fenylmetylsulfonylfluorid, 1 mg/ml leupeptínu, 1 mg/ml aprotinínu a
1 mg/ml pepstatínu A). Lyzáty sa očistili od membránových zvyškov centrifúgáciou pri 13000
otč. počas 10 minút a koncentrácia proteínov v supernatantných extraktoch sa upravila na 1
mg/ml. Od jedného do štyroch mg celkových proteínov alebo 107 bunkových lyzátov sa
imunoprecipitovalo s anti-SHP, anti-JunD alebo anti-c-Jun (Santa Cruz Biotechnology, Santa
Cruz, Kalifornie) alebo s anti-CD28 ako nezávislou protilátkou (kontrolou) cez noc pri teplote
+4 °C v prítomnosti 10 pl proteín-A-sefarózy (Amersham Pharmacia Biotechnology,
Piscataway, New Jersey). Výsledný imunoprecipitát sa premyl 5 krát tlmivým roztokom E1A a
potom podrobil SDS-PAGE a imunoblotoval s protilátkami (reverznými) použitými v
imunoprecipitátoch.
Transdukcia SHP génu do T6 buniek sprostredkovaná vírusovým vektorom
[0236] Sekvencia kódujúca SHP sa klonovala z potkaních primárnych hepatocytov. Stručne,
jeden pg celkovej RNA sa retrotranskriboval pomocou Superscript III reverznou traskriptázou
(Invitrogen) v reakcii o objeme 20 pl za použitia 0,3 pM náhodných hexamérov. Dvesto cDNA
templátu sa použilo na amplifikáciu kódujúcu sekvencie SHP pomocou Pfu DNA polymerázy
(Stratagene)

v

50

pl

PCR

reakcii

s

použitím

špecifických

primérov

5'-

CATGAGCACCAGCCAACCAG-3' a 5'- CTGGAACAGGTCACCTGAGC-3'. SHP kódujúca
sekvencia sa najprv klonovala vo vektore pCR2.1 (TOPO-TA cloning, Invitrogen) a potom
subklonovala do retrovírusového vektora PINCO. Modifikované zahaľujúce (packaging) bunky
293T (ONX) sa kultivovali v médiu DMEM s 10 % FBS a s pomocou fosforečnanu vápenatého
prechodne transfektovali s PINCO-SHP chimérou a s PINCO samotným ako negatívnou
kontrolou. 48 hodín po transfekcii sa vírusový supernatant rekuperoval a použil na infekciu
buniek T6. PINCO vektor nesie gén pre EGFP (Emerald Green Fluorescence Proteín, zelený
fluorescenčný proteín), ktorý umožňuje oddelenie

infikovaných buniek (zelených)

od

neinfikovaných buniek. Čistá populácia T6 buniek exprimujúcich SHP sa získala pomocou
FACS (Fluorescence Activated Celí Sorter, fluorescenčné aktivované triedení buniek) delenia.
Expresia SHP sa detegovala analýzou Western blot.
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Príklad 2: podávanie FXR ligandov vedie k redukcii fibrózy pri potkanom BDL modeli
(BDL, Bile Duet Ligated rats, potkany s podviazaným žlčovodom)
[0237] BDL je model chronickej cholestázy. V tomto modeli však progresívna pečeňová fibróza
vedie 3-4 týždne po podviazaní k rozvoju cirhózy, preto sa tento model tiež používa ako model
fibrózy pečene (Kountouras a kol., Br. J. Exp. Pathol. 65: 305-311, 1984). Pretože tento model
nám umožňuje testovanie účinku antifibrotických liekov, podávali sme potkanom 3 dni po BDL
(podviazanie žlčovodu) látku 6ECDCA v dávke 1 až 3 mg/kg do úst denne počas 2 týždňov.
Protokol štúdie sa schválil Výborom pre štúdium zvierat Univerzity v Perugii. Pečeňová fibróza
sa vyvolala pri 8-9 týždňov starých samcoch potkanov Wistar (Charles River, Monza, Taliansko)
pomocou BDL. BDL sa uskutočnilo tak, ako ho pôvodne opísal Kountouras a kol. (Br. J. Exp.
Pathol. 65: 305-311, 1984). Jeden týždeň po BDL sa potkany náhodne vybrali, aby dostávali
jedno z nasledujúcich ošetrení a to placebo (subkutánne injekcie 100 pl PBS) alebo 6ECDCA v
dávkach 1 a 3 mg/kg/deň perorálne. Zvieratá sa potom sledovali počas 3 týždňov.
[0238] Na konci štúdie sa potkany, ktoré prežili, usmrtili v anestézii pentobarbitalom sodným
(50 mg/kg i.p) a terminálne vykrvácali srdcovou punkciou. Krv sa odstránila pri 7250 otč. počas
20 minút pri teplote 4 °C; výsledné sérum sa uskladnilo pri -20 °C až do uskutočnenia analýzy
(maximálne 2 týždne). V dobe smrti sa potvrdilo, že ligatúra žlčovodu je intaktná s proximálnou
dilatáciou hlavného žlčovodu. Na stanovenie hmotnosti sa vzorky pečene rýchlo zmrazili v
kvapalnom dusíku a skladovali pri teplote -70 °C pre následnú analýzu. Pre histologické
vyšetrenie sa časti pravého a ľavého laloku pečene (10-15 mg/každý) z každého zvieraťa fixovali
v 10 % formalíne, vložili do parafínu, narezali a zafarbili hematoxylínom a eozínom alebo
satumovov červenou (Sirius red). Na farbenie satumovov červenou sa rezy inkubovali počas 30
minút v 0,1 % saturnovej červenej Sirius red F3B (Sigma Chemical Čo.), ktorá obsahuje
nasýtenú kyselinu pikrovú a 0,1 % Fast Green. Po dvojitom premytí destilovanou vodou sa rezy
krátko dehydratovali 70 % etanolom a prekryli sklíčkom. Povrchová hustota kolagénu zo vzoriek
pečene sa kvantifíkovala za použitia počítačového systému analýzy obrazu, ako je skôr opísané
(Image Acquisition System Ver. 005, Delta Sistemi, Rím, Taliansko). Povrchová hustota
kolagénu pri slepých vzorkách sa merala pri zväčšení zobrazenia na obrazovke videa podľa
spôsobu opísaného autormi Rockey a Chung (Rockey, D.C., Chung, J.J. J. Clin. Invest. 98:
1381-1388, 1996) a vyjadrila percentuálne (ako pomer plochy povrchu kolagénu voči celkovej
analyzovanej ploche poľa). Priemer skóre odobraný z 10 náhodných polí sa použil pri
generovaní jediného skóre pre pečeň každého zvieraťa.

[0239] Ako je znázornené na obrázku 8, in vivo dodanie 6ECDCA viedlo k signifikantnej
redukcii ukladania kolagénu v pečeni, ako sa meralo pomocou skórovania farbenia satumovov
červenou (obrázok 8a), obsahu hydroxyprolínu v pečeni (obrázok 8b) a pečeňová a l mRNA
merané pomocou RT-PCR (obrázok 8c). Kvantitatívna analýza farbenia kolagénu v pečeni
satumovov červenou ukázala zníženie obsahu pečeňového kolagénu o 62 % po liečení s
6ECDCA. Údaje na obrázku 8 sú priemery ± SE; * označuje P<0,01 proti placebo operovaným
potkanom (sham operated) a ** P<0,01 oproti BDL potkanom. "Centrálne" a "portálne"
odkazujú na centrálne žily a portálne oblasti traktu, ako aj parenchymálnu oblasť v
bezprostrednom okolí týchto miest. "Všetko" sa vzťahuje na všetky pečeňové oblasti, ktoré sa
vizualizujú pri malom zväčšení.
Príklad 3: Podávanie FXR ligandov na inhibíciu fíbrózy
[0240] Predložený vynález sa môže praktizovať podľa nasledujúceho príkladu. Pacientka vo
veku 58 rokov, o hmotnosti približne 60 kg, trpí infekciou chronickej vírusovej hepatitídy C
(HCV) a hľadá liečenie na inhibíciu rozvoja a progresie fibrózy pečene. Hladiny alkalickej
fosfatázy, GGT a 5' nukleotidázy v krvnom sére pacientky sa považujú za spadajúce do rozsahu,
ktorý neindikuje cholestatický stav. Po vyhodnotení stavu a fázy pečeňovej fibrózy
uskutočnením biopsie pečene a/alebo meraním neinvazívnych markerov v sére sú pacientke
predpísané tablety s obsahom 6ECDCA na perorálne podávanie dvakrát za deň. Celkom 300 mg
6ECDCA sa berie každý deň. Pacientka zotrváva na tej schéme podávania lieku po zvyšok jej
života. Rozvoj alebo progresia fibrózy pečene sa môže monitorovať na základe merania
sérových markerov alebo analýzy biopsie pečene.
USKUTOČNENIA
1. Spôsob inhibície fibrózy u subjektu, ktorý netrpí cholestatickým stavom, tento spôsob
zahŕňa krok, pri ktorom sa subjektu podáva účinné množstvo ligandu špecifického pre
farnezoidný X receptor (FXR), pričom fibróza, ktorá sa má inhibovať, sa vyskytuje v
orgáne, kde sa exprimuje FXR, s podmienkou, že ligandom nie je kyselina
chenodeoxycholová (CDCA) alebo kyselina urzodeoxycholová (UDCA).
2. Spôsob inhibície fibrózy u subjektu, ktorý netrpí cholestatickým stavom, tento spôsob
zahŕňa krok, pri ktorom sa subjektu podáva účinné množstvo ligandu špecifického pre
farnezoidný X receptor (FXR), pričom fibróza, ktorá sa má inhibovať, sa vyskytuje v
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orgáne, kde sa exprimuje FXR a kde ligand nemá ECso väčšie ako 5 pM v FXR teste bez
buniek alebo v transaktivačnom FXR teste založenom na bunkách.

3. Spôsob podľa uskutočnenia 2, kde ligand nemá hodnotu ECso väčšiu ako 1 pM.
4. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde je cholestatický stav definovaný abnormálne
zvýšenými sérovými hladinami alkalickej fosfatázy, y-glutamyltranspeptidázy (GGT) a 5'
nukleotidázy.
5. Spôsob podľa uskutočnenia 4, kde sa cholestatický stav ďalej definovuje prítomnosťou
aspoň jedného klinického symptómu.
6. Spôsob podľa uskutočnenia 5, kde symptómom je svrbenie (pruritus).
7. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde je fibróza vybraná zo skupiny, ktorú tvorí
fibróza pečene, fibróza obličiek a intestinálna fibróza.
8. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde je cholestatický stav vybraný zo skupiny,
ktorú tvorí primárna biliáma cirhóza, primárna sklerozujúca cholangitída, liekmi
indukovaná cholestáza, dedičná cholestáza a intrahepatálna cholestáza tehotných.
9. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde subjekt netrpí cholestatickým stavom
spojeným s chorobou alebo stavom vybraným zo skupiny, ktorú tvorí primárna rakovina
pečene a žlčových ciest, metastatický karcinóm, sepsa, chronická totálna parenterálna
výživa, cystická fibróza a granulomatózne ochorenie pečene.
10. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde je ligand vybraný zo skupiny, ktorú tvoria
tauro-6ECDCA, 6EUDCA, 6a-MeCDCA, 6a-PrCDCA, fexaramín a guggulsterón.
11. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde má subjekt fibrózu pečene spojenú s chorobou
vybranou zo skupiny, ktorou tvorí hepatitída B; hepatitída C; parazitárne ochorenie
pečene; posttransplantačnej bakteriálnej, vírusovej a fúngálnej infekcie; alkoholické
ochorenie

pečene

(ALD);

nealkoholické

poškodenie

pečene

tukom

(NAFLD);

nealkoholická steatohepatitída (NASH); ochorenia pečene vyvolané metotrexátom,
izoniazidom,
amiodarónom;

oxyfenistatínom,
autoimunitná

metyldopa,

chlórpromazínom, tolbutamidom

hepatitída;

sarkoidóza;

Wilsonova

alebo

choroba;

hemochromatóza; Gaucherova choroba; ochorenia z ukladania glykogénu typu III, IV,
VI, IX a X; deficit ai-antitrypsínu; Zellwegerov syndróm; tyrozinémia; fruktozémia;
galaktosémia;

vaskulárna

porucha

spojená

s

Buddiho-Chiariho

syndrómom,

venookluzívna choroba alebo trombóza portálnej žily; a kongenitálne pečeňová fibróza.
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12. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde má subjekt intestinálnu fibrózu spojenú s
chorobou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí Crohnova choroba, ulcerózna kolitída,
postradiačná kolitída a mikroskopická kolitída.
13. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde má subjekt renálnu fibrózu spojenú s chorobou
vybranou zo skupiny, ktorú tvorí diabetická nefropatia, hypertenzná nefroskleróza,
chronická glomerulonefritída,

chronická transplantačná glomerulopatia, chronická

intersticiálna nefritída a polycystické ochorenie obličiek.
14. Súprava na inhibíciu fibrózy u pacienta, ktorý netrpí cholestatickým stavom, kde fibróza,
ktorá má byť inhibovaná, nastáva v orgáne, kde je exprimovaný farnezoidný X receptor
(FXR), pričom súprava obsahuje:
účinné množstvo ligandu špecifického pre FXR, s tou podmienkou, že ligandom
nie je kyselina chenodeoxycholová (CDCA) alebo kyselina urzodeoxycholová (UDCA);
a inštruktážny materiál vysvetľujúci indikácie, dávkovanie a časový rozvrh
podávania ligandu pacientovi.
15. Súprava na inhibíciu fibrózy u subjektu, ktorý netrpí cholestatickým stavom, kde fibróza,
ktorá sa má inhibovať, nastáva v orgáne, kde je exprimovaný farnezoidný X receptor
(FXR), pričom súprava obsahuje:
účinné množstvo ligandu špecifického pre FXR, pričom ligand nemá hodnotu
EC 50

väčšiu ako 5pM v FXR teste bez buniek alebo v transaktivačnom FXR teste

založenom na bunkách
a inštruktážny materiál vysvetľujúci indikácie, dávkovanie a časový rozvrh
podávania ligandu k pacientovi.
16. Súprava podľa uskutočnenia 15, kde ligand nemá hodnotu

EC 50

väčšia ako 1 pM.

17. Súprava podľa uskutočnenia 14 alebo 15, kde je fibróza vybraná zo skupiny, ktorú tvorí
fibróza pečene, fibróza obličiek a intestinálna fibróza.
18. Súprava podľa uskutočnenia 14 alebo 15, kde je ligand vybraný zo skupiny, ktorú tvorí
tauro-6ECDCA, 6EUDCA, 6a-MeCDCA, 6a-PrCDCA, fexaramín a guggulsterón.
19. Súprava podľa uskutočnenia 14 alebo 15, kde je ligand prítomný vo farmaceutickej
kompozícii vhodnej na perorálne alebo intravenózne podávanie.

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zlúčenina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kyselina tauro-6-etyl-chenodeoxycholová, kyselina
6-etyl-urzodeoxycholová,

kyselina

6-a-metyl-chenodeoxycholová,

kyselina

6-a-propyl-

chenodeoxycholová, fexaramín a guggulsterón, na použitie v spôsobe inhibície fibrózy u
subjektu, ktorý netrpí cholestatickým stavom, pričom fibróza, ktorá sa má inhibovať, nastáva
v orgáne, kde sa exprimuje FXR.
2. Zlúčenina na použitie podľa nároku 1, kde je zlúčenina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí
kyselina tauro-6-etyl-chenodeoxycholová, kyselina 6-etyl-urzodeoxycholová, kyselina 6-ametyl-chenodeoxycholová, kyselina 6-a-propyl-chenodeoxycholová.
3.

Zlúčenina

na použitie

podľa

nároku

1, kde zlúčenina je

kyselina tauro-6-etyl-

chenodeoxylová.
4. Zlúčenina na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde je cholestatický stav
definovaný abnormálne zvýšenými sérovými hladinami alkalickej fosfatázy, 7-glutamyl
transpeptidázy (GGT) a 5' nukleotidázy.
5. Zlúčenina na použitie podľa nároku 4, kde je cholestatický stav ďalej definovaný
prítomnosťou aspoň jedného klinického symptómu, pričom výhodne je symptómom svrbenie
(pruritus).
6. Zlúčenina na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde je fibróza vybraná zo
skupiny, ktorú tvorí fibróza pečene, fibróza obličiek a intestinálna fibróza, pričom subjekt má
výhodne
(i)

fibrózu pečene spojenú s chorobou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí hepatitída B;

hepatitída C; parazitárne ochorenie pečene; posttransplantačná bakteriálna, vírusová a fúngálna
infekcia; alkoholické ochorenie pečene (ALD); nealkoholické poškodenie pečene tukom
(NAFLD); nealkoholická steatohepatitída (NASH); ochorenie pečene vyvolané metotrexátom,
izoniazidom, oxyfenistatínom, metyldopa, chlórpromazínom, tolbutamidom alebo amiodarónom;
autoimunitná hepatitída; sarkoidóza;

Wilsonova choroba; hemochromatóza; Gaucherova

choroba; ochorenia z ukladania glykogénu typu III, IV, VI, IX a X; deficit al-antitrypsínu;
Zellwegerov syndróm; tyrozinémia; fruktozémia; galaktosémia; vaskulárna porucha spojená s

Buddiho-Chiariho syndrómom, venookluzívna choroba alebo trombóza portálnej žily; a
kongenitálna fibróza pečene alebo
(ii) intestinálnu fibrózu spojenú s chorobou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí Crohnova
choroba, ulcerózna kolitída, postradiačná kolitída a mikroskopická kolitída alebo
(iii) fibrózu obličiek spojenú s chorobou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí diabetická
nefropatia, hypertenzná nefroskleróza, chronická glomerulonefritída, chronická transplantačná
glomerulopatia, chronická intersticiálna nefritída a polycystické ochorenie obličiek.
7. Zlúčenina na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde je cholestatický stav
vybraný zo skupiny, ktorú tvorí primárna biliárna cirhóza, primárna sklerozujúca cholangitída,
liekmi indukovaná cholestáza, dedičná cholestáza a intrahepatálna cholestáza tehotných.
8. Zlúčenina na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde subjekt netrpí
cholestatickým stavom spojeným s chorobou alebo stavom vybraným zo skupiny, ktorú tvorí
primárna rakovina pečene a žlčových ciest, metastatický karcinóm, sepsa, chronická totálna
parenterálna výživa, cystická fibróza a granulomatózne ochorenie pečene.
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