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Virtualna jetra: multidisciplinarni, večnivojski 
izziv sistemske biologije  



Zakaj jetra?  

• Jetra so  centralna tovarna organizma 
 
• So odgovorna za metabolično 

ravnovesje (homeostazo) 
 
• Prispevajo k imunskemu ravnovesju 
 
• Imajo ključno vlogo pri detoksifikaciji 

ksenobiotikov (zdravil, pesticidov, itd.) 
– toksičnst je problem pri razvoju 
zdravil 

 
• Bolezni jeter so del zahodnega 

življenjskega stila  in predstavljajo 
veliko breme zdravstvenega sistema 



Nealkoholne bolezni jeter (NAFLD , S, NASH, NASH-C) 
prizadenejo  6% (29 mio)  EU populacije. Lahko napredujejo tudi 
do raka jeter.  Gre za večfaktorske bolezni, kjer vplivata tako 
genetika kot tudi okolje,  specifičnih zdravil ni.  
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Sistemsko razumevanje etiologije NAFLD je ključ do 

uspešnega zdravljenja   

Cilj                                     Omejitve 

Naik, Kosir, Rozman, Genomics 2013 



Paradigma sistemske biologije/medicine 

“Mokri 
laboratorij” 

Modeliranje 
in simulacija 

Klinične 
študije 

Hipoteze, ki se lahko 
preverjajo 

Kvantitativni podatki  
Hipoteze, ki se lahko 

preverjajo 

Kvantitativni  podatki  

Drasdo et al., J. Hepatol 2014 



Virtualna mreža jeter (VLN): vsenemški program 
sistemske biologije  

 
64 raziskovalnih skupin v 
36 ustanovah 
 
Več kot 200 raziskovalcev 
 
Geografska razpršenost, 
akademske ustanove in 
industrija 
 
 50 Mio eur v 5 letih 

Projektna sodelovanja s tujimi partnerji, tudi Slovenijo  



Sodelavci VLN 

Direktor: dr. Adriano Henney Vodstvo VLN ter vodje  
delovnih paketov  
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VLN izhaja iz preteklega vsenemškega projekta 
HepatoSys in gleda v bodočnost sistemske 

medicine 

HepatoSys 
2001 – 2003: Pripravljalna faza HepatoSyS 
2004 – 2006: 1. obdobje financiranja   
2007 – 2009: 2. obdobje financiranja (integracija) 
 

2009 tekmovalni razpis 
Odločitev, da BMBF podpre eno sam večji program 
2010 – začetek programa Virtualne mreže jeter 
2015 (marec) konec financiranja 
 

2014 začetek širših razpisov sistemske medicine  
 



Kaj je edinstvenega pri projektu VLN?   

Je največji program sistemske biologije v Evropi: 
-   Ena država (Nemčija); en organ (jetra)  
 

Multidisciplinarni večnivojski pristop: 
- Od  znotrajceličnega do organizma; mostovi med mehanističnim in s 

fizikalnimi zakoni pogojenim modeliranjem; interdisciplinarno 
udejstvovanje od moleklarne ravni do kliničnih študij 
 

Nov pristop  k vodenju projekta: 
- Profesionalni direktor po vzoru industrije  

 

Dodana vrednost. Več kot le seštevek sestavnih delov: 
- Osebni razvoj v multidisciplinarnih skupinah, večja zaposljivost 
- Inovacije in tehnološki razvoj 



Večnivojski pogled na procese v jetrih: 

večnivojsko modeliranje  

Modeliranje funkcije človeških jeter pomeni integracijo podatkov 
od ravni molekul do celotnega organa,  v časovnem okviru od 
desetletij do mikrosekund  

OD MAKRO DO NANO 

Cela jetra Beljakovina 
Lobula 
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Jetrna 
celica 

Življenje človeka 

Prebava 

Transport mešičkov 

Odpiranje kanalčkov 

Brownovo gibanje 



Nekaj primerov dosežkov VLN 

Vnetni procesi v jetrih  
 

Cij: razložiti in matematično modelirati kompleksno mrežo interakcij med 
različnimi tipi celic  ter najpomembnejše mehanizme, ki uravnavajo vnetni 
odgovor jeter na spojino LPS.  
 
Dosežek: iPad aplikacija, ki pravilno predvidi odgovor jeter na LPS ex vivo. 
Naprava lahko popiše 6000 eksperimentalnih podatkov pod 124 različnimi 
pogoji. Simlira že lahko odziv na LPS pod nekaterimi (ne vsemi) pogoji in vivo. 

Končni cilj: Na podlagi vstavljenih kliničnih 
meritev  bolnika  bi aplikacija predvidela potek 
vnetja v jetrih, temu ustrezno pa bi lahko 
prilagodili bolnikovo terapijo.  

Dooley & Timmer 



Arhitektura jeter 

Cilj: rekonstrukcija arhitekture jeter of celice do organa 
 

Dosežek:  večnivojski model jeter z vgrajeno mehaniko tekočin, ki lahko 

predvidi  serumske biomarkerje,  kot je npr. bilirubin (holestaza) 

Zerial & Drasdo 



HepatoNet1: najbolj natančen popis metabolizma v jetrih  

Vsebuje  777 metabolitov,  2539 reakcij, vključno s 1466 transportnimi reakcijami. Bazira na 

podatkih, zbranih iz preko  41500 originalnih  znanstvenih publikacij.  

Je rezultat ponavljajočega cikla med zbiranjem podatkov in računskim testiranjem s ti. i. 

“contraind based” tehniko modeliranja 

Gille et al., Molecular Systems Biology 6:411, 2010 



Primer uporabe HepatoNet1 – razstrupljanje amonijaka 

Gille et al., Molecular Systems Biology 6:411, 2010 

Simulacija detoksifikacije 

Fiziologija 

http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/Kapitola-07-07-ENG-01.jpg


Naš pristop k modeliranju bolezni jeter: Modeliranje z objekti 

A. Belič, Fakulteta za elektrotehniko in Lek d.d. 



SteatoNet: prvi model, ki vsebuje več tkiv in popiše dejavnike 
pri nastanku zamaščenosti jeter (steatoze)  

 
 

 
Glycolysis/Gluconeogenesis 

Fatty acid synthesis 

145 Metabolitov 

259 Encimov 

60 Protein 

Pathways: 

 Glycolysis/ Gluconeogenesis 

 Pentose Phosphate Pathway 

 Fatty acid synthesis/ oxidation pathway 

 Citric Acid Cycle 

 Cholesterol metabolism 

 Amino acid metabolism 

Hormonal regulation (Insulin, Glucagon) 

• Adipokine (Adiponectin, Leptin) & cytokine regulation (TNFA) 

• Gene expression regulation by transcription factors (PPAR; LXR; 

FXR; SREBP-1c,-2; FOXO1) 

• Liver- Blood- Adipocyte- Peripheral tissue exchange (LDL-R, CD36 

etc.) 

Naik , Rozman, Belič, PLOS Comput. Biol, v tisku 



Analiza občutljivosti SteatoNet je izpostavila številne dejavnike procesa  

zamaščenosti jeter 

Naik , Rozman, Belič, PLOS Comput. Biol, v tisku 



 Zaključki 

- Virtualna mreža jeter je nedvoumno  pokazala pomen 
matematičnega modeliranja in simulacij za kliniko 
 

- Vzpostavila je platformo za razvoj  sistemske medicine v Nemčiji 
in uspela z modeliranjem in simulacijamo preko različnih 
prostorskih in časovnih okvirnov (angl. multiscale modelling)  

 
- Pospešila je povezovanje med molekularnimi sistemi , 

mehanističnim modeliranjem in fizikalnimi ter fiziološkimi 
pristopi, vzpostavila  mednarodna sodelovanja ter vzgojila vrsto 
lažje zaposljivih interdisciplinarnih strokovnjakov 
 

- Slovenski raziskovalci v sodelovanju s sodelavci VLN 
opredeljujemo molekularne mehanizme različnih stopenj 
bolezni jeter, uvedli pa smo tudi komplementarne pristope 
matematičnega modeliranja  


