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SOUHRN 
Lipokaliny tvoří velkou skupinu malých extracelulárních proteinů. Vykazují velkou rozmanitost na úrovni sekvenčního uspořá-
dání, terciární struktura je oproti tomu vysoce konzervovaná a představuje ji β-válec tvořený osmi antiparalelními strukturami 
β-skládaného listu. Vazebné místo ligandu se nachází uvnitř β-válce. Zastávají rozličné funkce, např. transportují retinoidy, 
steroidy, biliny, feromony, účastní se syntézy prostaglandinů, tvorby ochranného zbarvení bezobratlých, vytváření čichových 
vjemů, jsou zapojené do regulace buněčné homeostázy a modulace imunitní odpovědi. 
Lipokalin-2 (neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin), časný marker různých typů renálního poškození, vykazuje pleio-
tropní biologické aktivity v různých typech buněk a tkání. Hraje významnou roli v angiogenezi, apoptóze, organogenezi, 
zánětu, hematopoeze, v procesu hojení ran, v renální fyziologii, v nádorové a reprodukční biologii. 
Klíčová slova:� lipokalin, β-válec, lipokalin-2, neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin.

SUMMARY
Fořtová M., Průša R., Vajtr D.: Structure, function and medical significance of lipocalins
The lipocalin protein family is a large group of small extracellular proteins. The family demonstrates great diversity at the 
sequence level; however, lipocalin crystal structures are highly conserved and comprise a single eight-stranded antiparallel 
β-barrel, which encloses an internal ligand-binding site. They have been associated with a variety of different functions, 
among them transport of retinoids, steroids, bilins, pheromones, enzymic synthesis of prostaglandins, cryptic coloration, 
olfaction, immune response, cell regulation. 
Lipocalin-2 (also known as neutrophil gelatinase-associated lipocalin), which is a useful biomarker for early detection of various 
renal injuries, shows pleiotropic bioactivities in a variety of different cell types and tissues. It plays important roles in angiogenesis, 
apoptosis, organogenesis, inflammation, hematopoiesis, wound healing, renal physiology, tumor and reproductive biology. 
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Úvod

Lipokaliny patří do rodiny calycinů a tvoří velkou 
skupinu funkčně rozdílných malých extracelulárních 
proteinů s charakteristickou terciární strukturou, které 
obvykle váží malé hydrofobní molekuly. Vzhledem k této 
schopnosti byly v minulosti označovány jako transport-
ní proteiny (retinoidů, bilinů, steroidů, lipidů, feromonů), 
postupně však byly objevovány jejich další funkce. Li-
pokaliny jsou např. zapojené do regulace buněčné ho-
meostázy a modulace imunitní odpovědi, do interakce 
nádorových buněk, účastní se syntézy prostaglandinů 
a enzymů, vývoje tkání, vytváření čichových vjemů, 
fungují též jako transportéry savčích feromonů (např. 
v nosním hlenu hlodavců), lipokalinová podskupina 
„major urinary protein“ (která se nachází v moči myší) 
zastává přímo funkci feromonů. U bezobratlých hrají li-
pokaliny úlohu při tvorbě ochranného zbarvení (např. 
insecticyanin larvy můry lišaje tabákového, biliverdin-
binding protein larvy motýla martináče hedvábného, 
bilin-binding protein motýla běláska zelného, lazarillo 
lučních kobylek, Bla g4 protein švábů, crustacyanin 
humrů, karotenoprotein láčkovců). Do rozvoje zánětlivé 
reakce je zapojený např. α-1-mikroglobulin, α-1-kyselý 
glykoprotein, C8γ složka komplementu. Lipokaliny jsou 
známými respiračními alergeny myší, koček, psů, koní 
a dalších zvířat, lidské alergické reakce na lipokaliny do-

sud nejsou přesně zmapované. Lipokaliny se nacházejí 
u obratlovců i bezobratlých, rostlin a gramnegativních 
bakterií [1-3].

Struktura a klasifikace lipokalinů

Lipokaliny vykazují velkou rozmanitost na úrovni 
sekvenčního uspořádání, všechny však sdílejí krátký 
konzervovaný sekvenční motiv, jehož přítomnost je nut-
ná pro začlenění určitého proteinu do lipokalinové „ro-
diny“. Skupinu lipokalinů můžeme rozdělit na dvě pod-
skupiny: strukturálně příbuzné „kernel“ (core) lipokaliny 
a méně početné, různorodější „outlier“ lipokaliny. 

„Kernel“ lipokaliny sdílejí tři konzervované sek-
venční motivy, které odpovídají třem hlavním struk-
turálně konzervovaným oblastem. První z nich se vy-
skytuje u všech lipokalinů a představuje jejich hlavní 
charakteristický znak. Do této skupiny patří např.: 
retinol vázající protein (retinol-binding protein, RBP), 
kyselinu retinovou vázající proteiny, bilin vázající 
protein, purpuriny, α-1-mikroglobulin, major urinary 
protein, α-2u-globulin, α-crustacyanin, glykodelin,  
β-laktoglobulin, C8γ složka komplementu, apolipo-
protein D, lazarillo, prostaglandin-D syntáza, neutro-
filní s gelatinázou asociovaný lipokalin (NGAL), cho-
roid plexus protein.




