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Roles of cytoskeleton in mouse polyomavirus trafficking 

 

ABSTRACT:  
 

Mouse polyomavirus (mPyV) is small non-enveloped DNA virus. Its endocytic 
pathway is studied for a potential utilisation of polyomaviral virus-like particles in gene 
therapy and/or immunotherapy. mPyV enter cells by internalisation into smooth 
monopinocytic vesicles. During it´s journey through the cell, it pass through early 
endosomes, and at the time 3 hours post infection, it is localised in endoplasmic 
reticulum and recycling endosomes. Many aspects of mPyV trafficking and nuclear 
entry are not clear yet.  

Time-lapse live imaging fluorescence confocal microscopy was used to describe 
the mouse polyomavirus intracellular movements. For these studies, we utilised mPyV 
fluorophore-labeled virions and cells expressing GFP-tagged g-actin or alpha-tubulin. 
Some virion-loaded vesicles were seen to move with actin organised into dynamic 
structures. Some of these structures resembled actin comets created by Listeria or 
vaccinia virus. At the same time post infection (40-60 min post infection), movement of 
the virion loaded vesicles along mirotubules was observed suggesting the simultaneous 
involvement of actin and tubulin during mPyV trafficking. Dynamitin, a dominant 
negative inhibitor of dynein-dynactin function reduced mPyV infection. Taken together 
with the known fact that disruption of microtubules by nocodazole treatment inhibits 
viral infection, it suggests an essential role for microtubule-dynein transport of mPyV 
during productive infection. To evaluate the role of actin during mPyV infection, we 
used some drugs affecting its dynamics. While actin stabilisation caused by 
jasplakinolide decreased infectivity, actin depolymerisation caused by latrunculin A 
increased infectivity of mPyV. These data sugest that while intact tubulin is essential for 
productive infection, actin rather plays a role in host cell defence.  

Given the importace of microtubule-dynein dependent transport of mPyV, we 
intended to define the time point of the single virion docking at the nuclear membrane. 
It is known that viruses using molecular motor dynein for their direct journey to the 
perinuclear area are capable to reach the nucleus in 30-60 minutes post infection. Using 
live cell imaging, we observed single virions at close proximity to the nuclear 
membrane as soon as 30 minutes post infection while the majority of viral particles 
were spread in endosomal compartments in the cytoplasm of infected cells. 
Surprisingly, we observed the virion crossing the nuclear membrane at the time 45 
minutes post infection. It suggests that the subpopulation of virions can exploit the 
faster pathway for their trafficking toward the nucleus.  

For studies of individual steps of human BK polyomavirus infection, the 
constructions of expression plasmids for production of BKV structural proteins, VP1 or 
VP2 in mamalian cells were prepared.  

 
 
 
Key words: mouse polyomavirus, virus trafficking, microtubules, actin microfilaments, 
dynein, nuclear entry, BK virus 
 
Klíčová slova: myší polyomavirus, pohyb virionů, mikrotubuly, aktinová 
mikrofilamenta, dynein, vstup do jádra, virus BK 
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Seznam použitých zkratek 

 

AAV   adeno-asociovaný virus 

AF546-SE  Alexa Fluor Succinimidyl Ester 546 

ALV   virus ptačí leukózy 

Arp   „actin related protein“ (aktinu podobný protein) 

ATP   adenosin trifosfát 

bp   páry bazí 

BKV   lidský polyomavirus BK 

BSA   hovězí sérový albumin 

BFM   bromfenolová modř 

BMK  buněčná linie „baby mouse kidney cells“ 

CAR   „coxsackie adenovirus receptor“ 

CBBG250 Coomassie Brilliant Blue G250 

CIP  telecí intestinální fosfatáza 

COPI  „coatomer protein komplex I“ 

CsCl   chlorid cesný 

Da   dalton 

DAPI   4´,6´- diamino - 2 fenylindol 

DMEM  „Doublecco´s Modified Eagle´s Medium“ 

DMSO  dimethylsulfoxid  

dNTP  deoxyribonukleotid trifosfát  

dsDNA  dvojřetězcová deoxyribonukleová kyselina 

DTT  dithiothreitol 

EDTA  kyselina ethylendiaminotetraoctová 

EGTA  kyselina ethylenglykol-bis(β-aminoethyl)-N,N,N´,N´-tetraoctová 

GFP   „green fluorescent protein“ (zelený fluorescenční protein) 

EGFP  „enhance green fluorescent protein“ (zesílený zelený fluorescenční protein) 

EtBr   ethidium bromid 

ER   endoplazmatické retikulum 

HAU  hemaglutinační jednotka 

HIV   virus lidské imunodeficience 

h, hod   hodina 

h p. i.   hodin po infekci 

IC   spojovací řetězec dyneinu 

IEV   „intracellular enveloped virus“ (vnitrobuněčný obalený virus) 
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IMV   „intracellular mature virus“ (vnitrobuněčný maturovaný virus) 

JCV   lidský polyomavirus JC 

LCD   lehký řetězec dyneinu 

LT   velký T antigen 

MCS  „multicloning site“ 

MHC I  glykoprotein hlavního histokompatibilního komplexu I. třídy 

min   minuta 

MLV   virus myší leukemie 

MOI   multiplicita infekce 

mPyV   myší polyomavirus 

MT   střední T antigen 

MTOC   organizační centrum mikrotubulů 

Myo   myozin 

Mw  molární hmotnost 

NLS   jaderný lokalizační signál 

OD   optická denzita 

PBS   „Phosphate Buffered Saline“ 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PKA  proteinkináza A 

RNA   ribonukleová kyselina 

RI   refraktometrický index 

ROI  oblast zájmu („region of interest“) 

rmp   otáčky za minutu 

SDS  dodecylsulfát sodný 

ST   malý T antigen 

SV40   „simian“ virus 40 

TBE  tris-borátový pufr 

TEMED tetramethylethylendiamin 

VLPs  virům podobné částice („virus-like particles“) 

VP1  hlavní kapsidový protein 1 

VP2, VP3 minoritní kapsidový protein 2, 3 

VSV   virus vezikulární stomatitidy 

WASP   „Wiskott-Aldrich syndrome familly protein“ 

WB  Western blot 

ŽA  živný agar 

ŽB  živný bujon 

 



 

9 

 

OBSAH: 

 

1. ÚVOD…………………………………………………………………………………. 12 

2. LITERÁLNÍ P ŘEHLED …………………………………………………………….. 14 

2.1. Mechanizmy vnitrobuněčného transportu v eukaryotické buňce…………………..... 15 

2.1.1. Vnitrobuněčný pohyb založený na aktinu………………………………………..... 15 

2.1.2. Vnitrobuněčný pohyb založený na mikrotubulech.………………………………... 17 

2.2. Role cytoskeletu v transportu virů buňkou……………..……………………………. 19 

2.2.1. Vazba virů na receptor a jejich internalizace…………….………………………... 19 

2.2.2. Transport viru od plazmatické membrány do blízkosti jádra……………………… 21 

2.2.3. Jaderný import………………………………………………………...…………… 24 

2.2.4. Uvolnění viru z buněčných struktur a jeho šíření…………………….……………. 25 

2.2.5. Regulace virem-indukovaného transportu..………………………………………... 26 

2.3. Polyomaviry……………………………………..………………………………....... 28 

2.3.1. Charakteristika polyomavirů……………………...……………………………….. 28 

2.3.2. Struktura virionu mPyV……………………………….…………………………... 29 

2.3.3. Transport polyomavirů k buněčnému jádru…….…………………………………. 30 

2.3.4. Role cytoskeletu v transportu polyomavirů k buněčnému jádru…………………... 35 

2.4. Metody studia interakcí virů s buněčným cytoskeletem…….………………………. 36 

3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE ………………………………………………….……. 40 

4. MATERIÁL A METODY ………………………………………….……………....... 42 

4.1. Materiál………………………………………………………..…………………...... 43 

4.1.1 Použité buněčné linie, bakteriální kmeny a viry…………………………………… 43 

4.1.2. Použité vektory………………………………………………………………..…… 43 

4.1.3. Antibiotika…………………………………………………………………………. 44 

4.1.4. Protilátky a fluorescenční barviva…………………………………………………. 45 

4.1.5. Markery molekulových hmotností……………………………………………........ 47 

4.1.6. Primery pro PCR reakce…………………………………………………………… 48 

4.1.7. Použité restrikční enzymy…………………………………………………………. 48 

4.1.8. Nejčastěji používané roztoky a média……………………………………………... 48 

4.1.9. Přístroje………………………………………….……………………………….... 49 

4.2. Metody……………………………………………………………………………….. 50 

4.2.1. Sterilizace……………………………………………..…………………………… 50 

4.2.2. Práce s tkáňovými kulturami…………………………….………………………… 50 

4.2.2.1. Pasážování savčích buněk…………………….…………………………………. 50 

4.2.2.2. Synchronizace savčích buněk před infekcí…………………………………........ 50 



 

10 

 

4.2.2.3. Infekce savčích buněk virem……………………………………….……………. 50 

4.2.2.4. Vnášení cizorodé DNA do savčích buněk…………………………..…………… 51 

4.2.2.5. Fixace savčích buněk…………………………………………………………….. 51 

4.2.2.6. Nepřímá imunofluorescence………………………………………….………….. 51 

4.2.2.7. Příprava konzerv savčích buněk………………………….…………….………... 52 

4.2.3. Práce s virem………………………....………………………………….………… 52 

4.2.3.1. Izolace myšího polyomaviru…………………………………………………….. 52 

4.2.3.2. Minipreparace myšího polyomaviru…………………………………………….. 53 

4.2.3.3. Hemaglutinační test………………………………….…………………………... 54 

4.2.3.4. Stanovení infekčního titru viru………………..……………………….………… 55 

4.2.3.5. Barvení viru pomocí Alexa Fluor 546 Succinimidyl Ester (AF546-SE)…..……. 55 

4.2.4. Práce s bakteriálními kmeny………………………………..……………………... 56 

4.2.4.1. Kultivace bakterií………………………………………………..………………. 56 

4.2.4.2. Příprava kompetentních buněk pro elektroporaci…………………….……….… 56 

4.2.4.3. Transformace bakteriálních buněk elektroporací……….……………………..… 56 

4.2.4.4. Příprava konzerv a skladování bakteriálních kmenů…………………………...... 57 

4.2.5. Práce s DNA……………………………………………………………..……….... 57 

4.2.5.1. Agarózová elektroforéza………………………………………………………… 57 

4.2.5.2. Izolace plazmidové DNA alkalickou metodou……………………….…………. 57 

4.2.5.3. Minipreparace plazmidové DNA………………………………………………... 58 

4.2.5.4. Purifikace plazmidové DNA ultracentrifugací v gradientu CsCl………..………. 59 

4.2.5.5. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami……………………………….…….. 59 

4.2.5.6. Defosforylace vektorové DNA……………………………………………..……. 59 

4.2.5.7. Amplifikace DNA pomocí PCR……………………….…………………….…... 60 

4.2.5.8. Izolace fragmentů DNA z agarózového gelu……………………………….…… 60 

4.2.5.9. Purifikace PCR fragmentů kitem NucleoSpin Extract II…………………….….. 61 

4.2.5.10. Ligace………...……………………………………………………………….... 61 

4.2.6. Práce s proteiny…...……………………………………………………………….. 61 

4.2.6.1. Příprava vzorků pro SDS-PAGE……………………………………..………….. 61 

4.2.6.2. SDS polyakrylamidová elektroforéza (SDS-PAGE)…………….…………….… 62 

4.2.6.3. Barvení a fixace gelů po SDS-PAGE…………………………….……..……….. 63 

4.2.6.4. Western-blot…………………………………………………………….……….. 63 

4.2.6.5. Dot-blot…………………………………………………………...……………... 63 

4.2.6.6. Imunodetekce proteinů imobilizovaných na nitrocelulózové membráně.……….. 63 

4.2.7. Elektronová mikroskopie………………………………………………………….. 64 

4.2.7.1. Negativní barvení…………………………………………………..……………. 64 



 

11 

 

5. VÝSLEDKY  ………………………………………………………………………….. 65 

5.1. Izolace myšího polyomaviru…………………….…………………………………... 66 

5.2. Příprava fluorescenčně značeného viru…………………………………….………... 71 

5.3. Studium účasti aktinu a tubulinu v časných fázích životního cyklu mPyV..…........... 75 

5.3.1. Sledování účasti aktinu a tubulinu v transportu virionů mPyV v živých buňkách... 75 

5.3.2. Role molekulárního motoru dyneinu v infekci mPyV……………………….......... 77 

5.3.3. Vliv látek ovlivňujících strukturu cytoskeletu na virovou infekci…..……….......... 79 

5.4. Vstup virionů mPyV do buněčného jádra………………………………………........ 86 

5.5. Konstrukce expresních plazmidů pro zajištění produkce kapsidových proteinů VP1 

nebo VP2 viru BK v savčích buňkách………………………………………………......... 
92 

5.5.1. Konstrukce expresního plazmidu pEGFP-C2/VP2……………………………....... 92 

5.5.2. Konstrukce expresního plazmidu pSVL/VP2 (BKV)…………..………………….  97 

5.5.3. Konstrukce expresního plazmidu p∆EGFP-C2/VP1………………….…………… 99 

6. DISKUZE ………………………………………………………………….…………. 103 

6.1. Příprava fluorescenčně značeného viru…………………………………………........ 104 

6.2. Účast cytoskeletálních proteinů v časných fázích životního cyklu mPyV.………….. 107 

6.3. Vstup mPyV do buněčného jádra……………………………………………………. 111 

6.4. Konstrukce expresních plazmidů pro zajištění produkce kapsidových proteinů VP1 

nebo VP2 viru BK v savčích buňkách……………………………………………............. 
112 

7. SOUHRN …………………………………………..…………………………………. 115 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  ……………………………………..……...... 118 

9. PŘÍLOHY   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Viry jsou obligátní parazité. Detailní studium molekulární podstaty jejich 

interakcí s buněčnými strukturami během infekce hraje důležitou roli z medicínského 

hlediska při vývoji léčebných a ochranných prostředků proti významným lidským 

virovým patogenům. Kromě toho, že nás podrobné studium virů učí bránit se jejich 

negativním účinkům, umožňuje nám také využít jejich vlastností v náš prospěch při 

prevenci nebo léčbě některých onemocnění. Velká pozornost je v současné době 

soustředěna na oblasti využití virů v genové terapii a imunoterapii. Kapsidy virů lze 

totiž využít pro přenos buď léčebného genu, nebo imunogenních antigenů do cílových 

buněk. To může v ideálním případě posloužit k nahrazení funkce poškozeného genu či 

naopak umlčení genů s nežádoucími účinky, ke stimulaci imunitního systému nebo 

navození apoptózy buněk nádorové tkáně. Pro efektivní dopravení terapeutického genu 

nebo antigenu do cílových buněk je však nezbytné detailně porozumět časným krokům 

virové infekce. Vedle medicínského pohledu na věc však viry představují také mocné 

nástroje pro studium molekulární a buněčné biologie. 

Polyomaviry jsou malé DNA viry rozšířené u ptáků a savců (včetně člověka) po 

celém světě. Od svého objevení v roce 1953 jsou intenzivně zkoumány a během historie 

se staly modelovými organizmy molekulární biologie. K hlavním objevům učiněným 

během studia polyomavirů patří například objasnění mechanizmů regulace buněčného 

cyklu, funkcí některých nádorových supresorů, objasnění regulace transkripce, 

identifikace eukaryotických počátků replikace, objev alternativního sestřihu, nebo 

identifikace jaderného lokalizačního signálu. Mezi v současné době neprostudovanější 

polyomaviry patří opičí virus SV40 a myší polyomavirus (mPyV). I přes dlouholeté 

intenzivní studium těchto virů existuje řada neobjasněných otázek spojených s jejich 

životním cyklem a to například s dopravou jejich genomu do buněčného jádra nebo s 

mechanizmem morfogeneze virového potomstva. 

Dlouhodobý výzkum v naší laboratoři je zaměřen na studium jednotlivých kroků 

infekce mPyV a v souvislosti s tím také na problematiku transportu mPyV cytoplazmou 

a jeho vstup do jádra. Kromě studia mPyV se v naší laboratoři nově přistoupilo také ke 

studiu molekulárních mechanizmů infekce lidského polyomaviru BK. Ten je přítomný u 

85% populace jako perzistentní infekce ledvin. 
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2.1. Mechanizmy vnitrobuněčného transportu v eukaryotické buňce 

 

Funkce každé žijící eukaryotické buňky jsou kriticky závislé na transportu 

makromolekul a organel cytoplazmou. Volný pohyb částic cytoplazmou je však velmi omezený. 

Zatímco molekuly menší než 500 kDa difundují cytoplazmou volně, objekty větší jsou díky 

velké viskozitě cytozolu a přítomnosti hutné sítě cytoskeletálních vláken prakticky nepohyblivé 

(Luby-Phelps, 2000). Zajištění aktivního transportu je tedy nutnou podmínkou pro zachování 

životaschopnosti každé buňky. Většina pohybů v eukaryotických buňkách je závislá na 

aktinových vláknech a na mikrotubulech. Transport nákladu je vysoce regulovaný a zahrnuje tři 

třídy molekulárních motorů. Kineziny a dyneiny využívají pro transport nákladu síť 

mikrotubulů, zatímco myozinové motory využívají k pohybu aktinová vlákna (Kamal a 

Goldstein, 2002; Karcher et al., 2002; Vale, 2003; Vallee et al., 2004).  Přestože prokaryotické 

buňky mají homology aktinu i tubulinu, s nimi asociované motory u nich objeveny nebyly. 

 

2.1.1. Vnitrobuněčný pohyb založený na aktinu 

Aktinová vlákna jsou stavěna systémem hlava-ocas z monomerních jednotek aktinu. 

Tento způsob uspořádávání dává vláknům polární charakter s rychleji rostoucím plus (+) 

koncem a pomaleji rostoucím mínus (-) koncem. Kromě toho, že aktin hraje klíčovou roli 

v pohybu buňky, zprostředkovává řadu vnitrobuněčných transportních procesů. Ty mohou být 

založeny buď na molekulárních motorech myozinech, které transportují náklad podél 

aktinových vláken, nebo na kontrolované polymerizaci a depolymerizaci aktinu.  

 

Pohyb založený na interakci aktinu s myoziny:  

Myozinové motory jsou tvořeny dvěma těžkými řetězci a jedním nebo více lehkými 

řetězci (Krendel a Mooseker, 2005). Těžký řetězec je tvořen N-koncovou motorovou doménou, 

která váže aktinové vlákno a hydrolyzuje ATP a C-koncovou doménou, která váže 

transportovaný náklad. Plus (+) konec aktinových vláken většinou směřuje k plazmatické 

membráně, takže myoziny pohybující se k (+) konci vlákna (myozin I a myozin V), 

zprostředkovávají transport nákladu k periferii a myoziny pohybující se k (-) konci vlákna 

(myozin VI a myozin IXb) transportují náklad ve směru do centra buňky (shrnuto v Krendel a 

Mooseker, 2005). Některé myoziny a jejich funkce v intracelulárním transportu jsou znázorněny 

na obrázku 2.1. Ve většině případů zahrnuje transport po vláknech jednotlivé organely, ale 

mohutný transport většího počtu organel může být následován také pohybem cytoplazmy. 

Výsledkem takového procesu je takzvané cytoplazmatické proudění dosahující rychlosti 

neuvěřitelných 60µm/s. Je charakteristické pro rostlinné buňky a nejlépe popsáno bylo u řasy 

Nitella. Tento proces se odehrává ve slabé vrstvě cytoplazmy mezi plazmatickou membránou a 

velkou centrální vakuolou a je způsoben myozinem XI, který tlačí endoplazmatické retikulum 
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(ER) podél svazků polarizovaných aktinových vláken asociovaných s chloroplasty. Spolu s ER 

jsou vlečeny další cytoplazmatické komponenty. Membránové váčky se poté v tomto prostředí 

pohybují vysokou rychlostí.  

 

 

 
Obr 2.1. Role myozinů v intracelulárním 
transportu: a) Prodlužování pseudopodií během 
fagocytózy (Myo1, Myo10).  
b) Adheze bakterie nebo částeček potravy na 
buněčný povrch během fagocytózy (Myo7).  
c-d) Reorganizace kortikálního aktinu pro 
umožnění invaginace klatrinem obalených váčků 
(c) nebo pro umožnění fúze exocytovaných váčků 
s plazmatickou membránou (d) (Myo1).  
e) Deformace plazmatické membrány během 
formování klatrinem obaleného váčku (Myo6).  
f-g) transport klatrinem obaleného (f) nebo 
neobaleného (g) váčku podél aktinových vláken 
(Myo6).  
h-i) Odškrcení váčku od plazmatické membrány a 
pohyb váčku zprostředkovaný komplexem Arp2/3 a 
myozinem 1 (Myo1).  
j) Řízený transport exocytického váčku (Myo1).  
k-l) Přepínání mezi pohybem zprostředkovaným 
mikrotubuly a pohybem zprostředkovaným aktinem 
a myozinem.  
Převzato z Krendel a Mooseker (2005) 
 
 

 
 
 
Pohyb řízený polymerizací aktinu: 

De novo polymerizace aktinu je řízena aktivací komplexu Arp2/3. Jedná se o komplex 

sedmi polypeptidů včetně aktinu podobných proteinů Arp2 a Arp3. Jako jeho aktivátory byly 

popsány proteiny rodiny WASP (Wiskott-Aldrich syndrome familly protein) (Higgs a Pollard, 

1999). Jedná se o „scaffold“ proteiny, které prostřednictvím komplexu Arp2/3 spojují aktin 

s proteiny mnoha signálních drah zahrnující receptory tyrozinkináz, G-proteiny nebo malé 

GTPázy Cdc42 a Rac. Konzervovaná C-koncová doména proteinu WASP konstitutivně aktivuje 

Arp2/3. Intramolekulární interakce však WASP auto-inhibují a drží jej v neaktivní formě (Kim 

et al., 2000; Prehoda et al., 2000). Rodina GTPáz Rho, membránové polyfosfoinositidy 

(například PIP2) a proteiny nesoucí SH3 domény spolupracují při překonání této auto-inhibice 

(Higgs a Pollard, 2000; Rohatgi et al., 2000). Váží totiž tu část proteinu WASP, která je 

zahrnuta v intramolekulárních interakcích.  
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Obr 2.2. Struktura proteinu WASP. Domény V, C a A aktivují Arp2/3 komplex. VC váže aktinový 
monomer, CA váže Arp2/3 komplex. C intramolekulárně váže GBD (doména vázající GTP) a tím auto-
inhibuje VCA. Membránově vázaná GTPáza rodiny Rho a polyfosfoinositidy soutěží s doménou C o 
vazebné místo na doméně GBD. To způsobí uvolnění domén VCA a tak umožní jejich interakci s aktinem 
a komplexem Arp2/3. (Upraveno podle Pollard a Earnshaw, Cell Biology). 
 
 

Intracelulární patogenní bakterie Listeria monocytogenes (Theriot et al., 1992) a jiné 

mikroorganizmy (Zeile et al., 1996; Cudmore et al., 1995) využívají tohoto mechanizmu při 

jejich pohybu cytoplazmou. Povrchový protein Listerie ActA je funkčně podobný proteinu N-

WASP a aktivuje komplex Arp2/3 na povrchu bakterie (Welch et al., 1998). Povrchový 

membránový protein Shigella flexneri IcsA váže N-WASP přímo a tím aktivuje Arp2/3 (Gouin 

et al., 1999). Polymerizace aktinu indukovaná těmito mikroorganizmy vede ke vzniku 

takzvaných „aktinových komet“, které mikroorganizmus tlačí cytoplazmou. Dříve se 

předpokládalo, že schopnost indukovat polymerizaci aktinu vedoucí ke vzniku „aktinových 

komet“, je charakteristická výhradně pro patogenní mikroorganizmy. Nicméně v posledních 

letech se ukazuje, že tento způsob pohybu může být hojně využíván také buněčnými 

membránovými váčky, jako jsou lysozomy, endozomy, pinozomy nebo sekreční váčky 

(Merrifield et al., 1999; Rozelle et al., 2000; Taunton et al., 2000). 

 

2.1.2. Vnitrobuněčný pohyb založený na mikrotubulech 

Pro transport nákladu na delší vzdálenosti buňka využívá mikrotubuly. Jedná se o orientovaná 

vlákna s mínus (pomaleji rostoucím) a s plus (rychleji rostoucím) koncem. Jejich (+) konce 

směřují k plazmatické membráně, kde mohou interagovat s aktinovým kortexem a většina (-) 

konců je stabilizována vazbou k organizačnímu centru mikrotubulů (MTOC) v centru buňky. 

Polarity mikrotubulů je využíváno molekulárními motory kineziny a dyneiny pro transport 

nákladů, membránových organel a proteinů do různých buněčných cílů. Nejhojněji 

zastoupeným členem kinezinové rodiny je kinezin 1 (Obr 2.3.). Ten, jako většina dalších členů 

této rodiny, zprostředkovává transport nákladu k (+) konci vlákna, z centra buňky na periferii 
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(Vale, 2003). Výjimkou je rodina kinezinů 14, jejíž členové jsou schopni v polarizovaných 

epiteliálních buňkách a neuronech transportovat náklad i opačným směrem (Hirokawa a 

Takemura, 2005).  

Dyneiny jsou zodpovědné za transport nákladu k (-) konci vlákna, z periferie do centra 

buňky (Vallee et al., 2004). Nejvýznamnějším a nejhojněji zastoupeným členem dyneinové 

rodiny je cytoplazmatický dynein 1 (Obr 2.4.). Ten svým spojovacím řetězcem navíc asociuje 

s proteinovým komplexem dynaktinem, který zvyšuje jeho procesivitu a je nepostradatelný 

v procesu nakládání nákladu na dynein (Schroer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr 2.3. Struktura kinezinu-1. Kinezin-1 je tvořen dvěma těžkými řetězci a dvěma lehkými řetězci. N-
konce těžkých řetězců vytváří motorové domény, které váží ATP a mikrotubuly. Lehké řetězce jsou 
zodpovědné za vazbu nákladu. (Upraveno podle Pollard a Earnshaw, Cell Biology). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 2.4. Struktura cytoplazmatického dyneinu 1. Je tvořen dvěma těžkými řetězci (HC), které váží 
mikrotubuly a hydrolyzují ATP, až šesti lehkými řetězci (LC), dvěma lehkými spojovacími řetězci 
(DLIC) a dvěma spojovacími řetězci (IC). LC, LIC a IC jsou zahrnuty ve vazbě nákladu a IC navíc 
interaguje s proteinovým komplexem dynaktinem (není znázorněn), který je nezbytný pro vazbu nákladu. 
(Upraveno podle Pollard a Earnshaw, Cell Biology). 
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Kineziny a dyneiny zprostředkovávají celou řadu vnitrobuněčných transportních 

procesů, mezi které patří například transport mRNA, endocytických váčků, lysozomů, 

mitochondrií, váčků pohybujících se z endoplazmatického retikula do Golgiho komplexu, nebo 

také pohyb signálních proteinů (King, 2003; Mallik a Gross, 2004; Schroer, 2004; Vallee et al., 

2004). Tento způsob transportu má nezastupitelnou roli v axonech nervových buněk, které 

dosahují délky až 1m. Je nezbytný jak pro transport neuronálních proteinů z míst syntézy do 

míst užitku ale také pro přenos signálu z konce nervu do jeho těla. Kineziny a dyneiny hrají roli 

nejen v dynamickém pohybu organel ale také v celkové organizaci buňky. Příkladem může být 

na dyneinu závislá koncentrace Golgiho aparatur v blízkosti jádra nebo pohyb chromosomů 

během mitózy (Schliwa a Woehkle, 2003). 

 

 

 

2.2. Role cytoskeletu v transportu virů buňkou 

 

Buněčný cytoskelet hraje významnou roli prakticky ve všech fázích životního cyklu 

virů. Tento cyklus začíná vazbou viru na receptor hostitelské buňky, pokračuje jeho 

internalizací a transportem do místa replikace virového genomu, morfogenezí virionů a končí 

exitem nově vytvořeného virového potomstva z infikované buňky. Přestože má buněčný 

cytoskelet nezastupitelnou úlohu ve všech těchto fázích, tato kapitola je zaměřena především na 

s nimi asociované transportní procesy. 

 

2.2.1. Vazba virů na receptor a jejich internalizace 

Před vazbou viru na specifický receptor a před jeho vstupem do buňky, řada virů 

nejprve interaguje s buněčným povrchem prostřednictvím nespecifických interakcí s 

karbohydráty (shrnuto v Marsh a Helenius, 2006). Již před vstupem do buňky, po vazbě viru na 

jeho receptor, mohou některé viry interagovat s aktinovým cytoskeletem. Virus vezikulární 

stomatitidy (VSV) a řada retrovirů (virus myší leukemie - MLV, ptačí leukózy - ALV, virus 

lidské imunodeficience – HIV) se pohybují laterálním pohybem podél filopodií a mikrovilí 

procesem nazývaným “surfování” (Lehmann et al., 2005). Tento proces je závislý na interakci 

viru s jeho specifickým receptorem, na intaktních aktinových filamentech, myozinu II a slouží k 

dopravení viru do míst na těle buňky, kde je možná jeho internalizace, do takzvaných „horkých“ 

míst endocytózy. Přesný mechanizmus tohoto procesu nebyl zatím objasněn, ale předpokládá 

se, že během surfování je virus spojen s aktinovými vlákny uvnitř filopodií prostřednictvím 

cytoplazmatické části receptoru. Pomocí myozinu II může být poté vlákno tlačeno k bázi 

filopodia. Alternativním vysvětlením by mohlo být to, že myozin II nějakým dosud neznámým 

způsobem umožňuje depolymerizaci aktinu na bázi filopodia a tím umožňuje pohyb viru 
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(Lehmann et al., 2005). Pohyb viru podél cytoplazmatické membrány do místa internalizace byl 

také pozorován u viru coxsackie (Coyne a Bergelson, 2006). Receptor CAR („coxsackie 

adenovirus receptor“) umožňující efektivní internalizaci tohoto viru se nachází v oblasti těsných 

mezibuněčných spojů, kde je z apikální strany epitelií pro virus prakticky nepřístupný. Virus 

tedy nejprve interaguje s GPI-vázaným proteinem DAF na apikální straně epitelií.  Po interakci 

virus-DAF je prostřednictvím kinázy Abl aktivována Gho GTPáza (Rac), způsobující 

reorganizaci aktinových filament. Pokusy s inhibitory Abl kinázy a GTPáz rodiny Rho ukázaly, 

že jimi vyvolaná reorganizace aktinu je nezbytná k přesunu viru do oblasti těsných spojů, kde je 

možná jeho interakce s receptorem CAR a jeho internalizace (Coyne a Bergelson, 2006). Přesný 

mechanizmus tohoto procesu není znám.  

Kortikální aktinová síť může také fungovat jako lešení, které určuje rozmístění a míru 

laterálního pohybu oblastí endocytózy na plazmatické membráně (Pelkmans et al., 2002; Yarar 

et al., 2005). Depolymerizace aktinu totiž výrazně zvyšuje laterální pohyblivost kaveol 

(Pelkmans et al., 2002) a klatrinem obalených membránových invaginací (Yarar et al., 2005). 

Navíc bylo ukázáno, kortikální aktin se aktivně podílí na rozmístění receptoru (CD4) a 

koreceptoru (CXCR4) viru HIV-1. Jejich akumulace na plazmatické membráně je totiž jedním 

z limitujících kroků vstupu tohoto viru do buňky (Iyengar et al., 1998). Pokud jsou aktinová 

vlákna depolymerizována, CD4 a CXCR4 se na plazmatické membráně jen vzácně ocitají 

v těsné blízkosti (Iyengar et al., 1998), která je pro vstup HIV-1 nutná.  

Kortikální aktin představuje pro virus bariéru, kterou je třeba pro dosažení místa 

replikace překonat. Z tohoto důvodu si viry vybírají různé varianty endocytózy. Ta je totiž v 

neinfikovaných buňkách spojena s lokální reorganizací kortikálního aktinu, která umožňuje 

otevření cest pro endocytické váčky. Bylo ukázáno, že pro infekci viru HIV pseudotypovaného 

obalovým glykoproteinem viru Eboly (Yonezawa et al., 2005), adenoviru 2 (Nakano et al., 

2000), psího parvoviru (Suikkanen, nepublikovaná data) a viru chřipky (Lakadamyali et al., 

2003) je nutná dynamika aktinových filament. Jejich stabilizace způsobená jasplakinolidem 

nebo depolymerizace způsobená cytochalazinem blokují vstup těchto virů do buňky. Nicméně 

vstup některých virů se naopak zdá být na dynamice aktinu nezávislý (Sanlioglu et al., 2000). I 

přes možnosti, které endocytóza nabízí, se musí řada virů při vstupu do buňky vypořádat 

s aktinovým kortexem (Fackler et al., 1999; Pelkmans et al., 2002). Například virus HIV-1 

vstupuje do buněk převážně receptorem zprostředkovanou fúzí s plazmatickou membránou a to 

i v místech s hustou kortikální aktinovou sítí. Tu mu pomáhá překonávat virem kódovaný 

protein Nef. Během fúze s plazmatickou membránou se totiž ocitá na cytoplazmatické části 

plazmatické membrány, kde přímo interaguje s výměnným faktorem malých GTPáz rodiny Rho 

(Fackler et al., 1999). Tato interakce vede ke zvýšení aktivity výměnného faktoru a potažmo 

k aktivaci Rho závislé signalizace. Jejím výsledkem je taková reorganizace aktinu, která umožní 

viru proniknout skrz kortikální aktin do cytoplazmy (Fackler et al., 1999; Campbel et al., 2004). 
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Během vstupu do buňky je kortikální aktin narušován také signalizací vyvolanou virem SV40 

(Pelkmans et al., 2002; Pelkmans et al., 2005). Ten indukuje tyrozinovou fosforylaci vedoucí 

k destabilizaci aktinových vláken a současnému povolání „aktinových kometek“, které tlačí 

virus cytoplazmou a napomáhají tak transportu viru (Pelkmans et al., 2002). Navíc inhibice PI 

(4,5)-kinázy a Cdc42 dráhy také destabilizuje aktinový kortex a zvyšuje efektivitu infekce viru 

SV40 (Pelkmans et al., 2005).  

 

2.2.2. Transport viru od plazmatické membrány do blízkosti jádra 

Po vstupu do buňky je třeba dopravit virový genom do místa replikace. Aktinový 

cytoskelet je viry využíván především k transportu na kratší vzdálenosti, často na buněčné 

periferii. Tento transport může být zprostředkován molekulárními motory myoziny 

pohybujícími se po aktinových vláknech nebo indukcí de novo polymerizace aktinu způsobené 

aktivací komplexu Arp2/3. Různé viry tedy využívají aktin různým způsobem. Komano a jeho 

spolupracovníci (2004) ukázali, že pohyb virů HIV-1, SIV a viru vakcinie je přímo závislý na 

aktivaci komplexu Arp2/3. Nicméně mechanizmus aktivace komplexu Arp2/3 nebyl zatím 

objasněn. Protože v mnoha případech nebyly identifikovány virem kódované proteiny 

zodpovědné za aktivaci Arp2/3, předpokládá se, že po vstupu těchto virů do buňky jsou 

atrahovány  adaptorové molekuly asociující s Arp2/3 a k jeho aktivaci dochází nepřímo. 

(Komano et al., 2004). I studie prováděné na živých buňkách ukázaly, že virus HIV-1 se 

pohybuje buňkou nejprve pohybem závislým na aktinu (McDonald et al., 2002; Arhel et al., 

2006), pravděpodobně do oblastí s bohatší mikrotubulární sítí. Odtud je k centru buňky 

transportován prostřednictvím motorů asociovaných s mikrotubuly (McDonald et al., 2002; 

Arhel et al., 2006). S použitím aktin depolymerizujících látek a fluorescenční mikroskopie na 

živých buňkách bylo prokázáno, že celá řada dalších virů využívá bezprostředně po vstupu do 

buněk aktinem zprostředkovaný transport. Jedná se o virus chřipky (Lakadamyali et al., 2003), 

opičí virus SV40 (Pelkmans et al., 2002), virus vztekliny (Ceccaldi et al., 1997) a adeno-

asociovaný virus (Sanlioglu et al., 2000). 

Pro pohyb virionů na delší vzdálenosti není většinou aktinem zprostředkovaný pohyb 

dostatečný. Proto celá řada virů za tímto účelem využívá mikrotubuly a s nimi asociované 

molekulární motory dyneiny a kineziny. Přítomnost intaktních mikrotubulů je nezbytná pro 

transport a infekci mnoha virů. Patří mezi ně například adenovirus (Suomalainen et al., 1999; 

Kelkar et al., 2004), adeno-asociovaný virus (Sanlioglu et al., 2000), virus herpes simplex 

(Döhner et al., 2002), virus HIV-1 (McDonald et al., 2002), psí parvovirus (Suikkanen et al., 

2003) a celá řada dalších. Organizační centrum mikrotubulů (MTOC) se nachází v těsné 

blízkosti buněčného jádra a proto je dynein ideálním kandidátem pro transport virionů od 

buněčné periferie do blízkosti jádra. Mnoho virů dynein opravdu využívá. Dynein se ukázal 

jako esenciální v transportu viru HIV (McDonald et al., 2002), adenoviru (Suomalainen et al., 
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1999; Kelkar et al., 2004), herpesviru (Döhner et al., 2002), viru chřipky (Lakadamyali et al., 

2003), viru dětské obrny (Mueller et al., 2002), lidského spumaviru (Petit et al., 2003) a viru 

afrického moru prasat (Alonso et al., 2001). Virus může s dyneinem interagovat buď přímou 

interakcí některého z virových proteinů s podjednotkami motoru nebo nepřímo prostřednictvím 

jiných dynein vázajících adaptorových proteinů. Přestože všechny podjednotky 

cytoplazmatického dyneinu 1 (s výjimkou těžkého řetězce) jsou schopné vázat náklad, 

nejčastějším vazebným partnerem virových proteinů bývají jeho lehké řetězce (LCD) (Jacob et 

al., 2000;  Raux et al., 2000; Alonso et al., 2001; Petit et al., 2003; Douglas et al., 2004). 

Tabulka 2.1 shrnuje některé z virových proteinů, které jsou schopné s dyneinem asociovat 

přímou interakcí. Jak bylo řečeno, kromě vazby motorových podjednotek mohou viry také 

využívat adaptorové molekuly asociující s dyneinem. Jedním takovým adaptorem je dynaktin. 

Jedná se o komplex deseti odlišných proteinů, který se účastní řady buněčných transportních 

procesů (Schroer, 2004). Rozrušení dynaktinu brání transportu většiny výše uvedených virů 

k jádru (do oblasti organizačního centra mikrotubulů). Identifikace dalších virových proteinů 

zodpovědných za vazbu motorů je kritickým krokem k pochopení interakcí virů s cytoskeletem.  

Viry mohou putovat po miktotubulech buď holé, nebo ve váčku. Retrovirus 

subtypovaný povrchovým glykoproteinem viru Eboly, poliovirus nebo virus chřipky jsou 

transportovány podél mikrotubulů uvnitř endocytických váčků, dokud nedojdou do oblasti 

MTOC (Mueller et al., 2002; Lakadamyali et al., 2003; Yonezawa et al., 2005). 

 

 

virus  charakter interakce viru s dyneinem citace 

Adenovirus celá kapsida interaguje s dyneinem  Kelkar et al., 2004 

Adeno-asociovaný virus celá kapsida interaguje s dyneinem  Kelkar et al., 2005 

protein UL34 interaguje se spojovacím (IC) řetězcem dyneinu Ye et al., 2000 
Herpes simplex 

protein VP26 interaguje s lehkými řetězci (Tctex1 a Rp3) dyneinu   Douglas et al., 2004 

Lidský papillomavirus 16 protein L2 interaguje s lehkým řetězcem (Tctex1) dyneinu  Florin et al., 2006 

Lidský spumavirus  Gag interaguje s lehkým řetězcem (LC8) dyneinu  Petit et al., 2003 

Lyssavirus Mokola fosfoprotein interaguje s lehkým řetězcem (LC8) dyneinu  Jacob et al., 2000 

Psí parvovirus celá kapsida interaguje s dyneinem  Suikkanen et al., 2003 

Virus afrického moru prasat  glykoprotein p54 interaguje s lehkým řetězcem (LC8) dyneinu  Alonso et al., 2001 

Virus vztekliny protein P interaguje s lehkým řetězcem (LC8) dyneinu Raux et al., 2000 

 

 

Tab. 2.1. Příklady virů a jejich komponent interagujících s molekulárním motorem dyneinem. 
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Narozdíl od nich adenovirus nebo psí parvovirus opouštějí endocytické váčky velmi krátce po 

vstupu do buňky a po mikrotubulech putují „holé“ (Suomalainen et al., 1999; Leopold et al., 

2000; Suikkanen et al., 2003). Cytoplazmatické kineziny a dyneiny jsou schopné dosáhnout 

rychlosti přibližně 2 µm/s pro různé typy nákladu. Rychlost transportu virových částic 

cytoplazmou činí přibližně 1-2,5 µm/s, což bylo ukázáno například pro pohyb viru HIV 

(McDonald et al., 2002), viru vakcinie (Ward, 2005) nebo viru chřipky (Lakadamyali et al., 

2003). Rychlost transportu je velmi důležitá především pro pohyb neurotropních virů. Ty musejí 

překonávat velké vzdálenosti od místa infekce přes periferní nervy až do centrální nervové 

soustavy. Mezi takové viry patří poliovirus, herpesvirus nebo virus vztekliny. Všechny tyto viry 

jsou do cíle transportovány pravděpodobně pomocí dyneinu (Jacob et al., 2000; Raux et al., 

2000; Döhner et al., 2002; Mueller et al., 2002; Ohka et al., 2004). Například membránový 

receptor polioviru PVR je svou cytoplazmatickou částí schopen interagovat s lehkým řetězcem 

dyneinu (Mueller et al., 2002; Ohka et al., 2004). Endocytické váčky obsahující poliovirus 

vázaný na receptor krátce po internalizaci asociují s lehkým řetězcem dyneinu a po 

mikrotubulech putují axonem k tělu motorického neuronu (Mueller et al., 2002). Znázorněno na 

obrázku 2.5.  

Interakce virových proteinů s lehkými řetězci dyneinu (LCD) však nemusí být vždy 

spojeny s retrográdním transportem virionů. Příkladem je fosfoprotein viru vztekliny. Ten také 

interaguje s lehkým řetězcem dyneinu a původně se předpokládalo, že tato interakce by mohla 

souviset s retrográdním transportem tohoto viru do MTOC (Raux et al., 2000). Nicméně 

nedávné studie ukázaly, že LCD hraje roli také v efektivitě časné transkripce a replikace 

v neuronech (Tan et al., 2007). Autoři se domnívají, že LCD by mohl sloužit jako kofaktor 

virové polymerázy a mohl by modulovat její transkripční aktivitu.   

Dynein dopraví svůj náklad pouze do oblasti MTOC. V těsné blízkosti MTOC se 

nacházejí takzvané „aggresomes“ (Johnson et al., 1998; Kopito et al., 2000) ve kterých se 

shromažďují proteinové agregáty (Garcia-Mata et al., 1999). Jedná se o takové „buněčné 

popelnice“, kde se chaperony a proteazomy podílejí na skládání nebo degradaci proteinových 

agregátů. Dyneiny rozpoznávají nesprávně sbalené proteiny a jejich agregáty a dopravují je do 

MTOC. Zatímco pro některé viry znamená toto prostředí jistou smrt (Yan et al., 2002), jiné viry 

jej vyžadují k zahájení infekce (Watenebe et al., 2005). 
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Obr 2.5. Schematické znázornění transportu viru polio z neuromuskulárního spoje do těla motorického 
neuronu. 1) Po replikaci viru ve svalové tkáni jsou viriony uvolněny do neuromuskulárního spoje. Po 
interakci s receptorem CD155 (=PVR) na presynaptické membráně jsou viriony endocytovány. 
Endocytický váček nesoucí virus se prostřednictvím cytoplazmatické části receptoru PVR váže k lehkému 
řetězci dyneinu. 2) Váčky s intaktními viriony putují po mikrotubulech axonem k tělu motorického 
neuronu. 3) Po dosažení těla neuronu virus opouští váček, uvolní se virová RNA a je započata replikace. 
Ta vede k destrukci motorického neuronu. Převzato z Mueller et al., 2002.  

 

 

 

2.2.3. Jaderný import 

MTOC se nachází v blízkosti jádra. Ale jaké je spojení mezi MTOC a jaderným 

transportem není doposud uspokojivě objasněno. Strunze a kolegové (2005) ukázali, že jaderný 

exportní faktor CRM1 je nezbytný pro transport adenoviru od MTOC k jádru. Inhibice CRM1 

totiž vede k zadržování viru v oblasti MTOC. Autoři se domnívají, že CRM1 nebo nějaký 

jaderný faktor exportovaný za účasti CRM1 napomáhá disociaci adenoviru z mikrotubulů v 

MTOC a umožňuje vazbu viru na komplex jaderného póru. Transport viru od MTOC 

k jadernému póru by mohl být zprostředkován motorem kinezinem. To je podporováno 

zjištěním, že jaderný exportní faktor CRM1 interaguje s RanBP2 (Bernard et al., 2004), který 

může poté vázat kinezin (Cai et al., 2001). Možnost využití kinezinu v tomto procesu je také 
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podporována faktem, že nadprodukce proteinu FEZ-1 blokuje transport retrovirové DNA do 

jádra (Naghavi et al., 2005). Nedávná studie totiž ukázala, že FEZ-1 je ústředním regulátorem 

kinezinu a spolu s nákladem kooperuje při jeho aktivaci (Blasius et al., 2007). Existují také 

evidence, že i dynein by mohl hrát roli v jaderném importu. Mezi vazebné partnery dyneinu 

totiž patří některé faktory jaderného transportu jako například importiny (Pemberton a Paschal, 

2005). Další cytozolické proteiny nesoucí jaderný lokalizační signál (NLS) také váží dynein a 

importiny (Mesika et al., 2005; Salman et al., 2005). Navíc nedávno bylo zjištěno, že sekvence 

vázající lehký řetězec dyneinu výrazně zesilují NLS-závislý transport do jádra. Tato sekvence 

zatím neznámým způsobem spolupracuje s NLS a zesiluje jadernou lokalizaci buněčných i 

virových proteinů (Moseley et al., 2007). Tento jev byl prokázán u fosfoproteinu viru vztekliny, 

ale i u jiných proteinů nesoucích NLS spolu s dynein vazebnou doménou (Moseley et al., 2007). 

 
2.2.4. Uvolnění viru z buněčných struktur a jeho šíření 

Po replikaci genomu a syntéze strukturních proteinů dochází k morfogenezi virového 

potomstva. To opouští buňku buď exocytózou, pučením z plazmatické membrány nebo pouhým 

uvolněním po lyzi hostitelské buňky. Obecně je možné říci, že pro exit virů platí podobná 

pravidla jako pro jejich vstup. Pro transport na delší vzdálenosti je často využíván pohyb 

založený na mikrotubulech (Koshizuka et al., 2005; Ward a Moss, 2004; Diefenbach et al., 

2002) zatímco v oblastech blíže plazmatické membráně je pohyb zprostředkován aktinem. 

Aktinový kortex zde také představuje bariéru, kterou je třeba překonat a to například využitím 

sekrečních nebo exocytických drah (Sasaki et al., 1995). Aktin zde má dvojí roli. Slouží jako 

bariéra a zároveň jako kolejnice zprostředkovávající pohyb založený na myozinech. Proto 

depolymerizace aktinových vláken může v případě některých virů jako je HIV nebo virus 

chřipky exit inhibovat (Sasaki et al., 1995; Simpson-Holley et al., 2002), zatímco u jiných virů 

cestě z buňky napomáhá (Chen et al., 2004). 

Virus herpes simplex, virus vakcinie nebo virus afrického moru prasat interagují s 

motorem kinezinem a využívají jeho pohybu k (+) konci mikrotubulů při cestě z místa 

morfogeneze k plazmatické membráně (Diefenbach et al., 2002; Ward a Moss, 2004; Koshizuka 

et al., 2005). Povrchové proteiny těchto virů se váží přímo k lehkému řetězci kinezinu. Nicméně 

podobně jako je tomu u interakcí virových proteinů s dyneinem, nemusí být interakce virového 

proteinu s motorem vždy spojena s transportem viru.  Například protein viru herpes simplex 

UL56 interaguje s kinezinem, ale předpokládá se, že tato interakce je spíše příčinou vzniku 

neuronálních dysfunkcí. UL56 totiž vyvazuje podjednotky neuronálního kinezinu 3, který je pro 

životaschopnost nervových buněk nezbytný (Koshizuka et al., 2005). Asi nejlépe jsou 

mechanizmus transportu k buněčnému povrchu a cesta z buňky popsány u viru vakcinie. 

Vakcinie se replikuje v cytoplazmatických továrnách poblíž MTOC a prodělává složitý životní 

cyklus, který ústí ve vznik dvou cytoplazmatických forem viru: intracelulárního maturovaného 
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viru (IMV) a intracelulárního obaleného viru (IEV) (Smith et al., 2003). IEV vzniká z IMV 

získáním membrány odvozené z endozomálního kompartmentu (Smith et al., 2003). IEV je poté 

prostřednictvím kinezinu intenzivně transportován k plazmatické membráně (Rietdorf et al., 

2001). Jako receptor pro vazbu kinezinu byl popsán virový membránový protein A36R 

(Rietdorf et al., 2001; Ward a Moss, 2001). Nicméně ačkoliv byla prokázána jeho přímá 

interakce s lehkým řetězcem kinezinu (Ward a Moss, 2004), nedávné studie ukázaly, že i v 

nepřítomnosti A36R je virus schopen dorazit k buněčné periferii (Herrero-Martinez et al., 

2005). Je tedy pravděpodobné, že existuje ještě další virový protein zodpovědný za vazbu 

kinezinu. Poté co IEV dorazí k buněčné periferii, fúzuje s plazmatickou membránou (Ward a 

Moss, 2001; Rietdorf et al., 2001; Ward, 2005). Po fúzi však zůstává virus asociovaný 

s buněčnou membránou a k jeho odtržení dochází až v okamžiku, kdy povrchový virový protein 

A36R povolá a aktivuje komplex Arp2/3 (Newsome et al., 2004). Polymerizace aktinu 

způsobená jeho aktivací vede totiž k tvorbě “aktinových komet”, které virus tlačí před sebou a 

umožňují mu tak šířit se z buňky na buňku (Ward, 2005). Virus afrického moru prasat používá 

také při transportu k periferii kinezin 1 (Jouvenet et al., 2004). Jeho protein zodpovědný za 

vazbu kinezinu nebyl zatím identifikován, nicméně bylo ukázáno, že nepřítomnost vnějšího 

kapsidového proteinu pE120R má za následek akumulaci viru v místě morfogeneze a zabraňuje 

jeho transportu k periferii (Jouvenet et al., 2004). Pohyb po mikrotubulech je podobně jako u 

viru vakcinie následován polymerizací aktinu, která umožňuje jeho únik z hostitelské buňky 

(Jouvenet et al., 2004; Jouvenet et al., 2006).                                                                                                                                                                    

 

2.2.5. Regulace virem-indukovaného transportu  

Transport založený na mikrotubulech se většinou odehrává oběma směry (Jordens et al., 

2005) za spoluúčasti dyneinu a kinezinu. Změny směru probíhají často s vysokou frekvencí a 

výsledný směr pohybu je dán bilancí pohybů k (+) a (-) konci mikrotubulu. To platí 

pochopitelně i pro pohyby virů (Suomalainen et al., 1999; Lakadamyali et al., 2003; Kelkar et 

al., 2004). Bohužel není známo, proč viry vykonávají natolik komplexní pohyby. Dříve se 

předpokládalo, že by to mohlo být způsobeno kompeticí motorů o náklad, ale nedávné studie 

naznačují, že přepínání motorů je regulováno (Kural et al., 2005; Smith et al., 2004). Smith a 

kolegové (2004) ukázali, že v případě herpetických virů je přepínání motorů řízeno funkčním 

stavem kapsidy, tedy tím, zda virus do buňky přichází nebo ji opouští. Podrobnější studie 

ukázaly, že směr transportu je ovlivňován proteinovým složením kapsidy, konkrétně 

přítomností nebo nepřítomností specifických tegumentových proteinů. Jejich zastoupení na 

povrchu kapsidy se totiž během virového replikačního cyklu mění. Pak závisí na tom, zda ten či 

onen tegumentový protein je schopen interagovat s kinezinem nebo dyneinem (Luxton et al., 

2005), (znázorněno na obrázku 2.6 C).   
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V regulaci transportu hraje také významnou roli signalizace. V odpovědi na ni může 

docházet buď k modulaci struktury cytoskeletu, nebo ke změně vlastností virových proteinů 

zodpovědných za transport a jeho regulaci. Například signalizace indukovaná virem vakcinie 

ovlivňuje zapojování a uvolňování kinezinu během exitu viru z buňky (Hall, 2004; Newsome et 

al., 2004). Když IEV forma vakcinie fúzuje s plazmatickou membránou, virový obalový protein 

B5R aktivuje kinázy rodiny Src. Ty fosforylují obalový protein A36R. Fosforylace A36R je 

klíčová pro disociaci kinezinu a přepnutí z pohybu zprostředkovaného mikrotubuly na pohyb 

zprostředkovaný aktinem (Newsome et al., 2004). Dochází k aktivaci komplexu Arp2/3, jejímž 

výsledkem je polymerizace aktinu a formování “aktinových komet” (Newsome et al., 2004), 

(znázorněno na obr 2.6 A). Tvorba “aktinových komet” může být také indukována kinázami 

rodiny Abl, které indukují uvolnění viru z buněk (Newsome et al., 2006).  

Příchozí adenovirus stimuluje signální dráhy vedoucí k lokální aktivaci proteinkinázy A 

(PKA) a p38/MAP kinázové dráhy (Suomalainen et al., 2001). Pokud jsou tyto dráhy 

inhibovány, je znemožněn transport viru do jádra. Virus se naopak pohybuje k periferii, kde se 

zadržuje. Tato signalizace ovlivňuje rovnováhu pohybů k (-) a (+) konci mikrotubulů tím, že 

zesiluje frekvenci pohybu k (-) konci a redukuje frekvenci transportu k (+) konci (Suomalainen 

et al., 2001) (znázorněno na obrázku 2.6. B). Organizace mikrotubulů je závislá na signalizaci 

(Gundersen et al., 2004). Buňky se stabilizovanými mikrotubuly vykazují vyšší frekvenci 

pohybu k (-) konci (Giannakakou et al., 2002). Tento stav by mohl být cílem virů: PKA 

aktivovaná vstupem adenoviru (Suomalainen et al., 2001) inhibuje mikrotubuly-destabilizující 

protein op18/stathmin (Holmfeldt et al., 2001). Funkce op18/stathminu je taktéž inhibována 

signalizací Rac-1 (Wittmann et al., 2004). Tato signalizace je mimo jiné indukována vstupem 

viru HIV (Fackler et al., 1999) nebo vstupem adeno-asociovaného viru (Sanlioglu et al., 2000). 

Stabilizace mikrotubulů je indukována také signalizací spouštěnou virem HHV-8 (s lidským 

herpesvirem 8, asociovaným s Kaposiho sarkomem). Ten indukuje pro změnu jejich acetylaci, 

což je jedna z modifikací, která mikrotubuly efektivně stabilizuje (Gundersen et al., 2004). 

Obrázek 2.6 znázorňuje tři základní mechanizmy regulace transportu virionů.  
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Obr 2.6. Regulace transportu virionů. A) Fosforylace indukovaná obalovým proteinem viru vakcinie B5R 
vede k přepnutí z transportu zprostředkovaného mikrotubuly na transport zprostředkovaný polymerizací 
aktinu. B) Adenovirem indukovaná aktivace PKA a p38/MAPK vede k modulaci bilance obousměrného 
pohybu po mikrotubulech ve prospěch pohybu k (-) konci a neprospěch pohybu k (+) konci mikrotubulu. 
C) Regulace směru pohybu herpesviru po mikrotubulech zprostředkovaná odlišnou kompozicí kapsidy 
během vstupu do buňky a exitu viru. (Převzato z Greber, 2005) 
 
 
 

 

2.3. Polyomaviry 

 

2.3.1. Charakteristika polyomavirů 

Taxonomicky jsou polyomaviry řazeny do samostatné čeledi Polyomaviridae. Ta 

vznikla rozdělením původní čeledi Papovaviridae, která zahrnovala také papilomaviry. 

Hostitelské spektrum polyomavirů je široké. Zahrnuje ptáky, hlodavce, králíky a primáty včetně 

člověka. Myší polyomavirus (mPyV) a opičí virus SV40 jsou v současné době nejlépe 

prostudovaní zástupci této skupiny. Čeleď Polyomaviridae zahrnuje také některé významné 

lidské patogeny. Jedná se o viry JC a BK. Oba infikují člověka v raném dětství a jejich genomy 

vykazují vysokou homologii s genomem opičího viru SV40. 

Polyomaviry jsou malé neobalené viry s ikosahedrální kapsidou o velikosti 45 nm, 

jejichž genomem je kruhová dvojřetězcová DNA o velikosti přibližně 5 kbp. Replikační cyklus 

těchto virů začíná vazbou na receptor na plazmatické membráně a pokračuje transportem virové 

DNA do jádra. Zde probíhá transkripce časných genů: malého, středního a velkého T antigenu u 
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hlodavčích polyomavirů a malého a velkého antigenu u polyomavirů primátích. Ty jsou 

nezbytné pro virovou replikaci a navození S fáze buněčného cyklu hostitelské buňky. Následuje 

replikace virového genomu a exprese pozdních genů. Ty kódují virové strukturní proteiny VP1, 

VP2 a VP3, které se spolupodílejí na tvorbě kapsidy. Cyklus je zakončen morfogenezí virionů a 

uvolněním virového potomstva z lyzovaných buněk.  

 

2.3.2. Struktura virionu mPyV 

Kapsida myšího polyomaviru je tvořena třemi strukturními proteiny VP1, VP2 a VP3. 

Uvnitř kapsidy se nachází virová dsDNA v komplexu s buněčnými histony H2A, H2B, H3 a 

H4. Hlavní kapsidový protein VP1 (Mw = 45 kDa) je uspořádán do 60 hexavalentních a 12 

pentavalentních pentamer. V centru každého pentameru se nachází jeden z minoritních 

kapsidových proteinů VP2 (Mw = 35 kDa) nebo VP3 (Mw = 23 kDa) (Barouch  a Harrison, 

1994).  Izolací myšího polyomaviru z infikovaných buněk lze získat tři druhy kapsid. Prvním 

typem jsou infekční virové částice obsahující jednu molekulu virové DNA. Kromě infekčních 

virových částic je možné izolovat také prázdné kapsidy tvořené pouze strukturními proteiny 

nebo takzvané pseudoviriony, které mají na místo virové DNA enkapsidované fragmenty 

buněčné DNA. 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 2.7 a) Kapsida myšího polyomaviru (převzato z www.viperdb.scripps.edu). b) Pentamer tvořený 
proteinem VP1 (model vytvořen podle Chen et al., 1998, převzato z ncbi.nlm.nih.gov). c) Schematické 
znázornění interakce mezi kapsidovými proteiny VP1 a VP2. Protein VP2 (červený) vstupuje do centrální 
dutiny pentametru VP1 (černý) od báze pentameru a pokračuje do horní části kónické dutiny. V dutině se 
otáčí zpět a tvoří vlásenku, která specificky interaguje s vnitřní plochou pentametru VP1 (převzato z Chen 
et al., 1998). Znázorněny jsou pouze dvě z pěti molekul VP1 tvořících pentametr (c).  
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2.3.3. Transport polyomavirů k buněčnému jádru 

Přesto, že zástupci čeledi Polyomaviridae sdílejí řadu společných znaků, jejich transport 

buňkou není totožný. Doposud nejlépe byl popsán transport viru SV40.  

 

Virus SV40 

Jako receptor pro vazbu viru SV40 k hostitelským buňkám byly nejprve identifikovány 

molekuly MHC I (Breau et al., 1992). Nicméně později bylo ukázáno, že MHC I nejsou 

endocytovány spolu s virem do buněk (Anderson et al., 1998) a jako funkční receptor pro vstup 

SV40 byl identifikován gangliosid GM1 (Tsai et al., 2003). Přestože za vazbu na receptor je 

zodpovědný hlavní strukturní protein VP1, předpokládá se, že by zde mohl hrát roli i minoritní 

strukturní protein VP2. Množství jeho molekul inkorporovaných ve virionu totiž ovlivňuje 

schopnost viru vázat se na buněčný povrch (Daniels et al., 2006). Virus je internalizován do 

hladkých monopinocytických váčků (Kartenbeck et al., 1989) v oblastech membrány bohatých 

na kaveolin, invaginacemi zvanými kaveoly. Již mnohokrát bylo ukázáno, že kaveolin je pro 

produktivní vstup SV40 do buněk nezbytný. Rozrušení kaveol totiž inhibuje virovou infekci 

(Anderson et al., 1996; Norkin, 1999; Gilbert et al., 2003). Vazba viru na membránové 

mikrodomény od nichž se kaveoly odvozují je následována tyrozinovou fosforylací v ní 

obsažených proteinů. Pouze viriony na mikrodoménách s fosforylovanými tyroziny jsou 

následně buňkou internalizovány (Pelkmans et al., 2002). Řada virů vstupujících do buněk 

receptorem zprostředkovanou endocytózou se rozvolňuje nebo prodělává konformační změny 

vlivem kyselého pH endozomů (Marsh a Helenius, 2006). Nicméně SV40 tuto cestu 

neabsolvuje. Přestože některé monopinocytické váčky nesoucí virus fúzují s časnými 

endozomy, předpokládá se, že tento krok není pro produktivní infekci SV40 nutný (Pelkmans et 

al., 2004). Infekce SV40 není závislá na nízkém pH endozomálních organel (Norkin a Einck, 

1978; Ashok a Atwood, 2003; Eash et al., 2004). A protože nikdy nebyla pozorována 

kolokalizace viru s markery pozdních endozomů a Golgiho aparátu předpokládá se, že virus tyto 

(„kyselejší“) organely spíše obchází (Pelkmans et al., 2001). Namísto do časných endozomů 

nebo Golgiho aparátu jsou kaveolinové monopinocytické váčky obsahující virus jsou 

směřovány do kaveozomu (Pelkmans et al., 2001). Kaveozomy jsou nekyselé membránové 

organely obsahující kaveolin, které nedisponují markery časných endozomů, lysozomů, 

endoplazmatického retikula a Golgi (Pelkmans et al., 2001). Po několika hodinách jsou viriony 

z kaveozomů sortovány do tubulárních membránových váčků, které již kaveolin neobsahují. 

Tyto váčky jsou podél mikrotubulů transportovány do endoplazmatického retikula (ER) 

(Pelkmans et al., 2001). Zde se virus nachází v časovém rozmezí 5-10 hodin po infekci 

(Kartenbeck et al., 1989; Pelkmans et al., 2001; Norkin et al., 2002). Zajímavostí je to, že 

ačkoliv virus nebyl nikdy pozorován během cesty do ER v Golgiho komplexu, je infekce SV40 

citlivá a brefeldinu A. Ten blokuje retrográdní transport z Golgiho komplexu do ER (Norkin et 
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al., 2002; Richards et al., 2002). Endoplazmatické retikulum, zdá se, hraje klíčovou roli 

v infekci SV40 (Daniels et al., 2006; Gilbert et al., 2006; Schelhaas et al., 2007). Dochází zde 

totiž k rozvolnění virové částice. Potlačení funkcí proteinů ER, které se účastní oxidoredukčních 

a izomeračních dějů, značně snižuje infektivitu SV40 (Gilbert et al., 2006; Schelaas et al., 

2007). ERp57 izomerizuje specifické disulfidické vazby stabilizující kapsidu, což vede 

k rozvolnění virionu (Schelhaas et al., 2007). Co se vstupu do jádra týká, neexistují přímé 

experimentální důkazy o tom, že virus vstupuje do jádra přímo z ER. Přepokládá se tedy, že je 

nejprve transportován do cytoplazmy a poté do jádra. Celá řada neobalených virů uvolňuje svůj 

genom do cytoplazmy formováním pórů do membránových struktur nebo jejich lyzí (shrnuto v 

Marsh a Helenius, 2006). To je pravděpodobně i případ SV40. Bylo totiž ukázáno, že minoritní 

kapsidové proteiny VP2 a VP3 se integrují do membrán ER, v nichž vytváří oligomery. Toto 

uspořádání velmi připomíná uspořádání charakteristické pro viroporiny (Daniels et al., 2006). 

Autoři se proto domnívají, že tato interakce s membránou ER vede k vytvoření póru a uvolnění 

virového minichromozomu do cytoplazmy. Dalším způsobem jak dopravit virovou DNA v 

komplexu s proteiny ven z ER je jejich transport prostřednictvím translokonů  Derlin1 a Sel1L 

(Schelhaas et al., 2007). Ty jsou zodpovědné za transport nesprávně sbalených proteinů z ER 

k jejich proteazomální degradaci v cytoplazmě. Narušení funkce tohoto systému buď inhibicí 

funkcí proteazomů nebo inhibicí translokonů vede k rapidnímu snížení infektivity SV40 

(Schelhaas et al., 2007). Yamada a Kasamatsu (1993) uvádějí, že celé intaktní viriony vstupují 

do jádra prostřednictvím jaderných pórů. Nicméně není jasné, jak by částice o takové velikosti 

jako má SV40 (45 nm) mohly projít jaderným pórem, jehož maximální funkční velikost činí 

přibližně 25 nm, ani jak se do cytosolu uvolní z endocytických kompartmentů. Všechny tři 

strukturní proteiny SV40 nesou jaderný lokalizační signál. Ty jsou v intaktních virionech 

orientovány dovnitř částice (Liddington et al., 1991). Zdá se proto pravděpodobnější, že viriony 

jsou částečně rozbaleny v ER a do cytozolu je transportována virová DNA v komplexu 

s některým z virových kapsidových proteinů (Norkin et al., 2002). Jeho jaderný lokalizační 

signál by poté zprostředkoval import virového genomu do jádra. To je podporováno zjištěním, 

že jaderný lokalizační signál proteinu VP3 je rozpoznáván α2/β importinem a je nezbytný pro 

transport virového genomu do jádra pokud jsou viriony dopraveny do cytozolu injekcí 

(Nakanishi et al., 1996; Nakanishi et al., 2002). 
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Obr. 2.8 Model vstupu SV40 a jeho penetrace z endoplazmatického retikula. 1) Vazba viru na povrch 
buňky zprostředkovaná proteiny VP1 a VP2. 2) Navázaný virion je internalizován prostřednictvím kaveol 
do monopinocytických váčků. 3) Monopinocytické váčky s virem jsou transportovány do kaveozomu. 4) 
Viriony jsou transportovány z kaveozomu do ER. 5) V ER je kapsida rozvolněna, VP1 pentamery se 
uvolňují z virionu. 6) Další disociace VP1 pentamer vede k uvolnění minoritních kapsidových proteinů 
VP2 a VP3. 7) VP2 a VP3 oligomerizují a integrují se do membrány ER. 8a) Virová DNA je 
prostřednictvím póru vytvořeného proteiny VP2 a VP3  transportována přímo do jádra. 8b) Komplex 
virové DNA s některým z kapsidových proteinů („VPX“) je transportován do cytoplazmy. Zde „VPX“ 
(pravděpodobně VP3) nesoucí jaderný lokalizační signál a DNA vazebnou doménu zprostředkovává 
transport virové DNA do jádra. (Upraveno podle Daniels et al., 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Myší polyomavirus 

Viriony myšího polyomaviru rozpoznávají na povrchu hostitelských buněk kyselinu 

sialovou, která je součástí receptorů mPyV, gangliosidů GD1a a GT1b (Tsai et al., 2003). 

Předpokládá se, že při interakci mPyV s povrchem buňky hrají roli také integríny, konkrétně 

pak  α4β1, který by se mohl uplatňovat jako koreceptor (Caruso et al., 2003). Jedna z nejstarších 

analýz transportu mPyV (Mackay a Consigli, 1976) ukazuje, že viriony vstupují do buněk, 

podobně jako viriony SV40, v hladkých monopinocytických váčcích. Role kaveolinu a kaveol 

během infekce mPyV není zdaleka tak jasná jako v případě infekce viru SV40. Gilbert a 

Benjamin, (2000) publikovali, že vstup mPyV do myších fibroblastů NIH 3T3 a myších 

primárních ledvinových buněk BMK není zprostředkováván kaveolami a virová infekce 

pokračuje i v případě, že jsou kaveoly rozrušeny. Naopak studie prováděné v naší laboratoři na 

buňkách NIH 3T6 a MNuMG ukázaly, že kaveolin se na transportu mPyV podílí. Vstupující 

viriony kolokalizují s kaveolinem jak na plazmatické membráně, tak během transportu 

v cytozolu (Richterová et al., 2001). Následující studie provedené na krysích buňkách C6 také 

ukázaly, že transport viru je na kaveolách závislý (Gilbert a Benjamin, 2004). Zdá se tedy, že 

virus může v různých typech buněk využívat poněkud odlišné cesty. Krátce po vstupu do buňky 

byl virus pozorován v časných endozomech (Mannová a Forstová, 2003; Liebl et al., 2006). 

Monopinocytické kaveolinové váčky obsahující virus s nimi pravděpodobně fúzují. Infekce je 

navíc, na rozdíl od viru SV40, závislá na kyselém pH endozomálních organel. Jeho zvýšení 

výrazně redukuje infektivitu viru a způsobuje jeho zadržování v časných endozomech (Liebl et 

al., 2006). V čase 3 hodiny po infekci se viriony objevují v ER a recyklujících endozomech 

(Mannová a Forstová, 2003). Necitlivost infekce k brefeldinu A a to, že virus během transportu 

nekolokalizuje s β-COP ukazuje, že virus je transportován do ER nezávisle na COPI váčcích 

(Mannová a Forstová, 2003). ER hraje podobně, jako v případě SV40, pravděpodobně roli 

v rozvolňování virionů (Magnuson et al., 2005; Chromy et al., 2006; Gilbert et al., 2006; Lilley 

et al., 2006; Rainey-Barger et al., 2007). Protein disulfid izomeráza (PDI) a chaperon Hsc70 

interagují s viriony a rozvolňují jejich struktury (Chromy et al., 2006; Gilbert et al., 2006). 

ERp29 (protein podobný PDI) izomerizuje specifické disulfidické vazby a způsobuje 

konformační změnu kapsidy vedoucí k vytrčení C konců proteinů VP1. Částice se touto změnou 

stává hydrofobní a získává afinitu k membránám (Magnuson et al., 2005). Navíc vytrčení C-

konců VP1 destabilizuje interakce stabilizující kapsidu a dochází k exponování N-konce 

proteinu VP2. VP2 se poté spolu s VP3 integruje do membrán a VP2 tyto membrány penetruje 

(Rainey-Barger et al., 2007). Autoři se domnívají, že tato vlastnost by mohla souviset 

s penetrací viru z ER do cytoplazmy. Podobně jako v případě SV40, by mohl být virový 

minichromozom transportován do cytoplazmy také prostřednictví translokonu Derlin 2. 

Blokování jeho funkce totiž snižuje infektivitu mPyV a způsobuje zadržování viru v ER (Lilley 
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et al., 2006). Vstup mPyV do jádra by mohl probíhat podobně, jako se předpokládá v případě 

SV40. Experimentální důkazy však zatím u obou polyomavirů chybí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.9 Schéma transportu mPyV k jádru. Viriony jsou prostřednictvím lipidových raftů internalizovány 
do hladkých monopinocytických váčků, z nichž některé mohou obsahovat kaveolin. Vstup viru je spojen 
s tyrozinovou fosforylací (nepublikovaná data) a přechodnou reorganizací aktinových vláken (Richterová 
et al., 2001). Monopinocytické váčky nesoucí virus fúzují s časnými endozomy. Poté je virus směrován 
do recyklujících endozomů a ER. Nicméně byla také pozorována přímá fúze virus nesoucích 
monopinocytických váčků s ER (Richterová et al., 2001). Existuje také hypotéza, že konformační změny 
viru způsobené kyselým pH endozomů, by mohli umožnit únik viru do cytozolu. Pravdivost této hypotézy 
však zatím nebyla potvrzena. Mechanizmus vstupu mPyV do jádra zatím nebyl jednoznačně objasněn, ale 
předpokládá se, že by se mohl odehrávat podobně, jako se předpokládá v případě SV40, prostřednictvím 
jaderného póru po úniku virového minichromozomu z ER. Alternativou by mohla být penetrace viru z ER 
přímo do jádra. Převzato z Liebl et al., 2006. 
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Lidský polyomavirus BK (BKV) 

Za vazbu viru BK na povrch hostitelských buněk jsou zodpovědné gangliosidy GD1b a 

GT1b (Low et al., 2006). Jejich inkorporace do membrán buněk původně necitlivých k BKV je 

činí citlivými k infekci. Virus vstupuje do buněk podobně jako SV40 prostřednictvím kaveol 

(Eash et al., 2004; Moriyama et al., 2007). Jejich rozrušení, stejně jako v případě SV40, vede 

k inhibici infekce. Infekce je však, na rozdíl od SV40, citlivá ke změnám endozomálního pH 

(Eash et al., 2004). V čase 6-10 hodin po infekci se virus objevuje v ER (Low et al., 2006; 

Moriyama et al., 2007; Moriyama a Sorokin, 2008). Není zatím jasné, zda virus na své cestě do 

ER prochází Golgiho komplexem nebo zda se mu, jako SV40, vyhýbá.  Nebyla sice pozorována 

kolokalizace viru s markery Golgiho komplexu (Eash et al., 2004; Moriyama a Sorokin, 2008), 

nicméně infekce BKV je citlivá k brefeldinu A a Drachenberg a  jeho kolegové (2003) ve svých 

ultrastrukturních elektronmikroskopických studiích pozorovali virus v membránových 

strukturách vycházejících z Golgiho komplexu. Je také možné, že tyto viry využívají buď 

transportní dráhu citlivou k brefeldinu A, která je nezávislá na Golgi nebo projdou Golgi tak 

rychle, že v něm nemohou být detekovány (Low et al., 2006). 

 

Lidský polyomavirus JC (JCV) 

JCV, na rozdíl od ostatních polyomavirů, vstupuje do buněk endocytózou 

zprostředkovanou klatrinem (Pho et al., 2000). Vzhledem k tomuto způsobu endocytózy je 

internalizace JCV rychlejší než u SV40 nebo BKV, jejichž endocytóza je závislá na kaveolinu 

(Pho et al., 2000; Eash et al., 2004; Moriyama et al., 2007). Krátce po infekci se JCV nachází 

v časných endozomech, kde kolokalizuje s markerem klatrinové endocytózy, transferinem 

(Ashok a Atwood, 2003). Přestože je internalizace viru závislá na klatrinu, je JCV z časných 

endozomů sortován do váčků bohatých na kaveolin identifikovaných jako kaveozomy (Querbes 

et al., 2006). To je zajímavé vzhledem k tomu, že endocytická dráha závislá na kaveolinu a 

kaveozomech je charakterizována nezávislostí na klatrinu a kyselém endozomálním pH (Nabi a 

Le, 2003). Transport JCV představuje příklad křížení klatrinové a kaveolinové endocytické 

dráhy (Querbes et al., 2006). Tato dráha je závislá na cholesterolu, klatrinu, kaveolinu, GTPáze 

Rab5 řídící sortování endocytovaného materiálu v časných endozomech a v neposlední řadě na 

nízkém endozomálním pH (Pho et al., 2000; Ashok a Atwood, 2003; Querbes et al., 2006). 

 

 

2.3.4. Role cytoskeletu v transportu polyomavirů k buněčnému jádru 

Stejně jako v případě mnoha jiných virů je i transport polyomavirů závislý na funkcích 

buněčného cytoskeletu. Společnou charakteristikou sdílenou všemi polyomaviry je citlivost 

jejich infekce k depolymerizaci mikrotubulů. Intaktní mikrotubuly jsou tedy pro jejich infekci 

esenciální (Krauzewicz et al., 2000; Pelkmans et al., 2001; Richterová et al., 2001; Gilbert et 
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al., 2003; Ashok a Atwood, 2003; Gilbert a Benjamin, 2004; Eash a Atwood, 2005; Moriyama a 

Sorokin, 2008).  Předpokládá se, že minimálně v případě virů SV40 a mPyV, jsou mikrotubuly 

nezbytné především během transpotru virionů z kaveozomu do endoplazmatického retikula 

(Pelkmans et al., 2002; Gilbert a Benjamin, 2004). Role aktinových vláken během 

polyomavirové infekce není zdaleka jasná. Navíc se může u jednotlivých polyomavirů lišit. 

Zatímco depolymerizace aktinových vláken zcela inhibuje infekci viru JC (Ashok a Atwood, 

2003), virus BK je k ní necitlivý (Eash a Atwood, 2005). Viry SV40 a mPyV reagují na totožné 

podmínky snížením infektivity (Pelkmans et al., 2002; Gibert a Benjamin, 2004), ale byly 

zaznamenány i případy, kdy depolymerizace aktinových vláken vedla naopak k rapidnímu 

zvýšení infektivty (Gilbert et al., 2003). 

 

 

 

2.4. Metody studia interakcí virů s buněčným cytoskeletem 

 

První poznatky o roli aktinového a tubulinového cytoskeletu během virové infekce 

přicházejí většinou ze studií sledujících vliv látek ovlivňující dynamiku cytoskeletu. Například 

látky způsobující depolymerizaci nebo naopak stabilizaci aktinových a tubulinových vláken 

jsou pro tyto studie často používaným nástrojem. Nicméně tento přístup poskytuje pouze 

omezený vhled do problematiky interakcí virů s cytoskeletárními proteiny, protože nám nedává 

informace o povaze interakcí a jejich dynamice. Kromě toho mají tyto látky řadu vedlejších 

účinků, na které je třeba brát při jejich používání zřetel. Jedná se často o metabolity rostlin, hub 

a mořských řas. Tabulka 2.2 shrnuje ty z nich, které jsou nejčastěji používané.  

Relativně nedávno se začaly studovat interakce virů s cytoskeletem na živých buňkách. 

Tyto studie přinesly již řadu cenných informací jak na poli virologie, tak na poli buněčné 

biologie.  Prvním krokem ke studiu transportu viru na živých buňkách je fluorescenční značení 

viru a relevantních buněčných struktur. Existuje několik způsobů, jak připravit fluorescenčně 

značný virus, který je možno spolehlivě detekovat v živých buňkách.  

Asi nejznámějším a nejpoužívanějším způsobem je značení virionů pomocí 

fluorescenčních proteinů jako je například GFP („green fluorescent protein“). Výhodou tohoto 

přístupu je to, že fluorescenční proteiny jsou kódovány přímo virovým genomem, fúzované 

s některým z virových proteinů. Vybrané virové struktury jsou tak vizualizovány hned po jejich 

syntéze v hostitelské buňce, což umožňuje sledovat nejen transport vstupujícího viru buňkou ale 

také morfogenezi virového potomstva a jeho exit z infikované buňky. Bylo úspěšně vytvořeno 

již mnoho rekombinantních virů kódujících GFP-fúzní proteiny. GFP byl například úspěšně 

fúzován s minoritním proteinem Vpr viru HIV1 (McDonald et al., 2002), tegumentovými 

proteiny nebo malý kapsidovým proteinem VP26 viru herpes simplex (Döhner et al., 2005; 
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Greber, 2005; Sampaio et al., 2005). Takto připravené rekombinantní viry byly použity 

v mnoha studiích sledujících dynamiku jejich pohybu podél mikrotubulů. Tento přístup má však 

jistá omezení. Jedním z nich je to, že není možné vytvořit GFP rekombinanty u všech typů virů 

jako například u viru hepatitidy B (HBV), hepatitidy C (HCV) nebo u malých neobalených virů 

s ikosahedrální kapsidou. Jejich struktura má totiž přísně definovanou geometrii a limitovaný 

vnitřní prostor. Dalším problémem je, že GFP (se svou nemalou velikostí 238 aminokyselin) 

může narušit infektivitu viru. Je tedy vždy nutné přesvědčit se o tom, že se rekombinantní virus 

chová totožně jako divoký typ viru. Některé z těchto překážek mohou být překonány výběrem 

specifické GFP inzerce uvnitř kapsidových proteinů, jako to bylo ukázáno pro malý parvovirus 

AAV2 (Lux et al., 2005; Warrington et al., 2004). 

 

 

 

látky ovliv ňující dynamiku mikrotubul ů 

Taxol 

Váže a stabilizuje mikrotubuly vazbou k β-tubulinu a brání jejich 
depolymerizaci. Tím je uchovává v nedynamickém stavu. Zastavuje 
buněčný cyklus v G2-M fázi a zabraňuje dělení buněk (Jordan et al., 1998). 
Jeho vysoká koncentrace indukuje apoptózu (Torres a Horwitz, 1998). 

Nocodazol 
Váže volné podjednotky tubulinu a tím zabraňuje jejich polymerizaci do 
vláken (Vasquez et al., 1997). Navíc stimuluje vnitřní GTPázovou aktivitu 
tubulinu, což vede k depolymerizaci preexistujících vláken (Mejillano et al., 
1996). Podobně jako taxol také zastavuje buněčný cyklus a může 
navozovat apoptózu (Jordan et al., 1992; Wang et al., 1998). 

Colcemid Způsobuje depolymerizaci mikrotubulů. Efektivně zastavuje buněčný cyklus, 
a proto je hojně využíván při synchronizaci buněk. 

látky ovliv ňující dynamiku aktinu 

Cytochalasin 

Váže aktinová vlákna a blokuje jejich prodlužování. Inhibuje dělení buňky a 
může vést buňku do apoptózy (Haidle a Myers, 2004). Kromě toho také 
inhibuje transport monosacharidů přes plazmatickou membránu (Cooper, 
1987). 

Latrunculin 
Váže volné aktinové monomery v poměru 1:1 a zabraňuje jejich 
polymerizaci do vláken. To v důsledku vede k depolymerizaci aktinových 
vláken (shrnuto v Yarmola et al., 2000). 

Jasplakinolid Váže a stabilizuje aktinová vlákna a uchovává je v nedynamickém stavu 

 

 
Tab. 2.2 Nejčastěji používané látky ovlivňující dynamiku cytoskeletu a jejich vliv na strukturu 
cytoskeletu. 
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Dalším způsobem, jak připravit fluorescenčně značený virus, je jeho chemická 

konjugace s malými molekulami fluoroforů (Suomalainen et al., 1999; Gilbert a Benjamin, 

2000; Leopold et al., 2000; Pelkmans et al., 2001; Suomalainen et al., 2001; Lakadamyali et al., 

2003). Tento přístup se používá především v případě malých neobalených virů. Protože jsou 

tímto způsobem barveny purifikované viriony, fluorofory se váží výhradně na povrch virionů a 

to nejčastěji k jejich aminovým a thiolovým skupinám. Vnitřní struktury intaktních virionů jsou 

konjugaci s fluorofory nepřístupné. Základním požadavkem této metody je označit virion 

dostatečným množstvím fluoroforů potřebným k detekci částice bez ztráty její infektivity. 

Například adenovirus modifikovaný fluorofory na všech jeho 252 kopiích kapsidového hexonu 

je plně infekční a vykazuje aktivní pohyb po mikrotubulech (Suomalainen et al., 1999). Ale v 

případech barvení jiných virů může být situace odlišná. Například pokud se naváže více než jen 

několik málo molekul fluoroforů na strukturu virionu AAV, stává se virus neinfekčním 

(Seisenberg et al., 2001). Některé viry mohou tedy reagovat na tento způsob barvení ztrátou 

infektivity. Pro speciální účely mohou být použity barvy citlivé ke změně pH (shrnuto 

v Giempans et al., 2006). Například cyaninová barva CypHer5 není fluorescenční při pH=7,4. 

Maxima své fluorescence dosahuje při pH=5,5, což umožňuje sledovat pH, ve kterém se virion 

během svého transportu nachází. Na základě toho je možné odhadnou, zda se virion nachází 

v kyselém endozomu nebo například volně v cytozolu. Tyto typy barviček byly úspěšně použity 

například při studiu transportu adenoviru (Leopold et al., 2000; Miyazawa et al., 1999; 

Miyazawa et al., 2001) a viru chřipky (Lakadamyali et al., 2003).  

U virů jejichž kapsida je opatřena vnějším lipidovým obalem se nabízí další způsob 

značení. Jedná se o lipofilní barvičky, které se spontánně integrují do membrán. Jde například o 

cyaninovou barvu zvanou DiD a její analoga, které byly použity při studiu transportu viru 

chřipky (Lakadamyali et al., 2003). 

Jedním z nejnovějších způsobů přípravy fluorescenčně značených virů je značení tzv. 

„tetracysteinových kotev“. Jedná se o vazbu fluorescenční biarsenické sondy ke specifickým 

sekvencím obsahujícím dvě dvojice cysteinů rozdělené dvěma libovolnými aminokyselinami 

(CCXXCC) (Runder et al., 2005; Arhel et al., 2006). Biarsenické sondy procházejí volně skrz 

plazmatickou membránu do buňky a jejich fluorescence je aktivována až po vazbě cysteinové 

sekvence (Obr. 2.10). Tento přístup byl zatím využit při studiu transportu viru HIV (Runder et 

al., 2005; Arhel et al., 2006). Arhel  a jeho kolegové (2006) vložili tetracysteinovou sekvenci do 

sekvence virové reverzní transkriptázy a jen několik málo biarsenických sond uvnitř virionu jim 

umožnilo vizualizovat transport tohoto viru (nebo jeho genetické informace) od plazmatické 

membrány až do buněčného jádra. 
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Obr. 2.10 Schematické znázornění vazby biarsenické sondy (FIAsH-EDT2) k cílové proteinové sekvenci 
tvořené dvěma dvojicemi cysteinů oddělených aminokyselinami prolinem a glycinem. Po vazbě sondy 
k této sekvenci je iniciována fluorescence. 
 

 

Posledním a velmi atraktivním způsobem jak připravit fluorescenčně značený virus je 

barvení virové nukleové kyseliny. Genomy mohou být barveny v přítomnosti fluorescenčně 

značených nukleotidů nebo v přítomnosti barev vázajících nukleové kyseliny. Nicméně tento 

způsob je značně problematický tím, že většinou vyžaduje in vitro skládání virionů. Plazmatická 

membrána je totiž pro fluorescenčně značené nukleotidy neprostupná. Dá se říci, že tento 

způsob barvení viru je spíše teoretický, protože zatím nebyl s úspěchem použit při studiích 

transportu viru na živých buňkách. Alternativou může být značení nukleové kyseliny 

speciálními oligonukleotidovými hybridizačními sondami (Cui et al., 2005). Tyto sondy jsou 

zajímavé tím, že mají strukturu smyčky s fluorescenční značkou na jednom konci a zhášečem na 

konci druhém. V nepřítomnosti cílové (např. virové) sekvence je fluorescenční značka 

v kontaktu se zhášečem a nevykazuje fluorescenci. Vazbou k cílové sekvenci se změní 

konformace smyčky, fluorescenční značka se oddálí od zhášeče a začne svítit (Tyagi et al., 

1998). Cui a jeho kolegové (2006) s pomocí této sondy pozorovali pohyb poliovirové RNA 

v živých buňkách. 
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3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Dlouhodobým cílem studia mPyV v naší laboratoři je objasnění časných fází infekce, 

převážně pak objasnění mechanizmu transportu mPyV od plazmatické membrány do jádra 

hostitelské buňky. V souvislosti s touto problematikou bylo již dříve v naší laboratoři zjištěno, 

že viriony mPyV jsou buňkou internalizovány do hladkých monopinocytických váčků a na své 

cestě k jádru procházejí časnými endozomy, recyklujícími endozomy a endoplazmatickým 

retikulem. Vzhledem k tomu, že převážná většina intracelulárních pohybů je zajišťována 

buněčným cytoskeletem, zajímalo nás, jaká je jeho úloha v dopravě virionů mPyV od 

plazmatické membrány k buněčnému jádru. Protože některé z kroků transportu mPyV buňkou 

mohou být velmi dynamické, v některých případech jsme se rozhodli pro sledování těchto kroků 

v živých buňkách. 

Cílem mé diplomové práce tedy bylo: 

 

• Připravit fluorescenčně značený virus, který by bylo možno použít k pozorování 

časných fází virové infekce v živých buňkách. 

 

• S využitím fluorescenčně značeného viru a fluorescenční konfokální mikroskopie v 

živých buňkách postihnout pohyby viru související s cytoskeletálními proteiny 

aktinem a tubulinem. 

 

• S použitím nástrojů ovlivňujících funkce cytoskeletálních proteinů alespoň 

částečně přispět k objasnění role aktinového a tubulinového cytoskeletu během 

mPyV infekce. 

 

 

Spolu s myším polyomavirem bylo v nedávné době v naší laboratoři zahájeno také studium 

lidského polyomaviru BK. Jedním z prvních kroků vedoucích k objasnění molekulární podstaty 

jeho infekce je odhalení funkcí jednotlivých proteinů kódovaných jeho genomem. Ve 

zbývajícím čase bylo mým cílem:  

 

• Zkonstruovat plazmidové vektory pro zajištění produkce alespoň některých 

kapsidových proteinů lidského polyomaviru BK v savčích buňkách. 
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4. MATERIÁL A METODY 
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4.1 Materiál 

 

4.1.1 Použité buněčné linie, bakteriální kmeny a viry 

 

NIH 3T6  stabilní buněčná linie myších fibroblastů, senzitivní a 

permisivní pro mPyV (Prof. Griffin, Royal Postgraduate School 

London) 

NIH 3T3  stabilní buněčná linie myších fibroblastů, senzitivní a 

nepermisivní pro mPyV 

NIH 3T6/Aktin-GFP  stabilní buněčná linie myších fibroblastů produkující F-aktin 

fúzovaný s GFP, senzitivní a permisivní pro mPyV 

NMuMG/LBR-GFP  stabilní buněčná linie odvozená od epitelu myší prsní žlázy 

produkující protein lamin B receptor fúzovaný s GFP 

NMuMG/Tubulin-GFP  stabilní buněčná linie odvozená od epitelu myší prsní žlázy 

exprimující α-tubulin fúzovaný s GFP, senzitivní a permisivní 

pro mPyV 

WME  primární buněčná kultura myších embryonálních buněk 

(připravena M. Stančíkovou) 

 

Escherichia coli DH5α  recA1 endA1 thi-1 hsdR17 supE44 gyrA96 relA1 Φ80 lac 

Z∆M15 (sbírka Katedry genetiky a mikrobiologie, PřF UK) 

 

Myší polyomavirus kmen A2 (poskytnutý B. Griffin, Royal Postgraduate School, London) 

 

4.1.2 Použité vektory 

 

pBluescript II KS(+)-BK  plazmidový vektor obsahující kompletní genom viru BK 

(poskytnuto K. Dorries) kódující rezistenci k ampicilinu 

pDynamitinEGFP-N1  plazmidový vektor pro zajištění exprese fúzního proteinu 

dynamitin-GFP v savčích buňkách (poskytnuto B. Sodeik), 

kódující rezistenci ke kanamycinu 

pEGFP-C2   plazmidový vektor určený k produkci C-koncových fúzních 

proteinů s proteinem EGFP v savčích buňkách (Clontech) 

kódující rezistenci ke kanamycinu (Obr. 4.1) 
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Obr. 4.1 Mapa plazmidu pEGFP-C2 (www.clontech.com) 

 

 

pSVL/VP2  plazmidový vektor zajišťující produkci proteinu VP2 myšího 

polyomaviru v savčích buňkách kódující rezistenci k ampicilinu 

(Obr. 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Mapa plazmidu pSVL/VP2 

 

4.1.3 Antibiotika 

 

Kanamycin (Léčiva): používán v konečné koncentraci 50 µg/ ml  

Ampicilin (Léčiva): používán v konečné koncentraci 100 µg/ ml 

Geneticin (Sigma): používán v konečné koncentraci 200 µg/ml 

Směs antibiotik pro tkáňové kultury (Sigma): používaný 100x koncentrovaný roztok obsahuje 

na 1ml: 10 000 jednotek penicilinu, 10 mg streptomycinu, 25 mg amphotericinu B 
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4.1.4 Protilátky a fluorescenční barviva 

 

Primární protilátky   

anti PyVP1-A1: myší monoklonální protilátka proti hlavnímu strukturnímu proteinu VP1, 

použita neředěná (A. Morávková, Diplomavá práce) 

anti PyVP1: králičí polyklonální protilátka namířená proti VP1 kapsidám izolovaným 

z hmyzích buněk, použité ředění 1:2000 (L. Horníková) 

anti PyVP1 sérum: králičí sérum namířené proti hlavnímu strukturnímu proteinu VP1, použité 

ředění 1:100 (D. Liebl) 

anti PyVLT-LT4:  krysí monoklonální protilátka namířená proti časnému antigenu LT myšího 

polyomaviru, použita neředěná (J. Forstová) 

anti BKV VP1:  králičí polyklonální protilátka proti hlavnímu strukturnímu proteinu lidského 

polyomaviru BK (M. Stančíková) 

anti SV40 VP2/VP3: Králičí polyklonální protilátka namířená proti minoritním strukturním 

proteinům viru SV40, použité ředění 1:1000 (poskytnuto A.Oppenheim) 

anti GFP: králičí monoklonální namířená protilátka proti N-konci proteinu GFP, určena 

k detekci GFP-fúzních proteinů (WB), použité ředění 1:500 (Sigma) 

anti GFP: kuřecí polyklonální protilátka proti proteinu GFP, použité ředění 1:500 (Abcam) 

anti tubulin:  myší monoklonální protilátka proti α tubulinu, izotyp IgG, použité ředění 1:200 

(Exbio) 

anti aktin: kozí polyklonální protilátka proti aktinu, použité ředění 1:200 (Santa Cruz 

Biotechnology) 

anti Cav-1: králičí monoklonální protilátka namířená proti kaveolinu-1, použité ředění 1:200 

(Santa Cruz Biotechnology) 

anti Rab11: kozí polyklonální protilátka proti GTPáze Rab11 - markeru recyklujících 

endozomů, použité ředění 1:50 (Santa Cruz Biotechnology) 

anti Lamin B: kozí polyklonální protilátka proti laminu B, izotop IgG, použité ředění 1:100 

(Santa Cruz Biotechnology) 

 

Sekundární protilátky  

Oslí protilátka namířená proti myším imunoglobulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Kozí protilátka namířená proti myším imunoglobulinům Alexa Fluor 546, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Kozí protilátka namířená proti králičím imunoglobulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 

1:1000 (Molecular Probes) 
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Kozí protilátka namířená proti králičím imunoglobulinům Alexa Fluor 546, použité ředění 

1:1000 (Molecular Probes) 

Kuřecí protilátka namířená proti králičím imunoglobulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 

1:1000 (Molecular Probes) 

Oslí protilátka namířená proti kozím imunoglobulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Oslí protilátka namířená proti kozím imunoglobulinům Alexa Fluor 546, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Kozí protilátka namířená proti krysím imunoglibulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Kozí protilátka namířená proti krysím imunoglobulinům Alexa Fluor 546, použité ředění 1:1000 

(Molecular Probes) 

Kozí protilátka namířená proti kuřecím imunoglobulinům Alexa Fluor 488, použité ředění 

1:1000 (Molecular Probes) 

Oslí protilátka namířená proti králičím imunoglobulinům konjugovaná s Cy5, použité ředění 

1:100 (Sigma) 

Ovčí protilátka namířená proti myším imunoglobulinům konjugovaná s Cy3, použité ředění 

1:100 (Sigma) 

Kozí protilátka namířená proti myším imunoglobulinům konjugovaná s peroxidázou, použité 

ředění 1:1000 (BioRad) 

Kozí protilátka namířená proti králičím imunoglobulinům konjugovaná s peroxidázou, použité 

ředění 1:1000 (BioRad)  

 

Fluorescenční barviva 

Alexa Fluor Succinimidyl Ester 546 (Molecular Probes) (Obr. 4.3) 

DAPI (4´,6´- diamino - 2 fenylindol), použitá koncentrace 0,1 µg/ml (Sigma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Alexa Fluor 546 Succinimidyl Ester (AF546-SE), převzato z návodu k použití AF546-SE 
(Molecular Probes). 
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4.1.5 Markery molekulových hmotností 

 

Marker molekulových hmotností DNA: DNA bakteriofága λ (Fermentas) štěpená restriktázou 

Pst I (Fermentas) na fragmenty o velikosti (bp): 11 501*, 5 077, 4 749, 4 507, 2 838, 2 556*, 

2459, 2 443, 2 140, 1 986, 1 700, 1 159, 1 093, 805, 514, 468, 448, 339, 264, 347, 216, 211, 

200, 164, 150, 94, 87, 72, 15. Kohezivní konce o přesahu 12 bazí fragmentů 11501 a 2556 (zde 

označených *) mohou asociovat a vytvářet další fragment o velikosti 14057 bp (Obr. 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Marker molekulových vah DNA. 0,5 µg λ/Pst I v 1,5% agarózovém gelu (www.fermentas.com).   

 

 

Marker molekulových hmotností proteinů pro SDS-PAGE (Sigma): 

α2 – makroglobulin (169,07 kDa) 

β – galaktosidáza (112,57 kDa) 

Lactoferin (91,93 kDa) 

Pyruvátkináza (66,86 kDa) 

Fumaráza (58,99 kDa) 

Laktátdehydrogenáza (36,53 kDa) 

Thiosofosfátizomeráza (31,55 kDa) 
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4.1.6 Primery pro PCR reakce  

 

VP1-BKV/NheI  (NheI):  

5´ GGC CTC GCT AGC ATG GCC CCA ACC AAA AGA AAA G 3´ 

VP1-BKV/SmaI (SmaI):  

5´ GAA CTC CCC GGG TTA AAG CAT TTT GGT TTG CAA TTG 3´ 

pSVL-VP2-A (XhoI):  

5´ CTT CGA CTC GAG ATG GGT GCT GCT CTA GCA C 3´ 

pSVL-VP2-B (BamHI):  

5´ GTC CCA GGA TCC TTA ACT TCT AGA ACT TCT ACT CC 3´ 

pFBHTA1  (EcoRI):  

5´ CAG GCT GAA TTC GGT GCT GCT CTA GCA C 3´ 

Podtržené sekvence označují sekvence rozpoznávané restriktázami, kurzívou jsou označeny 

sekvence komplementární k amplifikovanému genu. 

 

 

4.1.7 Použité restrikční endonukleázy 

 

BamHI, BglII, EcoRI, KpnI, NdeI, NheI, PstI, SmaI, SspI, StuI, XhoI  

Všechny restrikční endonukleázy (Fermentas) byly používány spolu s pufry doporučenými a 

dodávanými výrobcem. 

 

 

4.1.8 Nejčastěji používané roztoky a média 

 

• PBS (Phosphate Buffered Saline): 1,37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM 

Na2HPO4.12H2O, 18 mM KH2PO4, pH=7,4 

• pufr B:  10 mM Tris-HCl (pH=7,4); 150 mM NaCl; 0,01 mM CaCl2   

• pufr TE:  10mM Tris-HCl (pH=8); 1mM EDTA-NaOH (pH=8) 

• kompletní médium DMEM: DMEM (Dublecco´s Modified Eagle´s Medium) (Sigma) 

10% fetální bovinní sérum (Sigma), 2 mM L-glutamin (Gibco), směs antibiotik pro 

tkáňové kultury (Sigma) 

• médium DMEM bez séra: DMEM (Dublecco´s Modified Eagle´s Medium) (Sigma),  

2 mM L-glutamin (Gibco), směs antibiotik pro tkáňové kultury (Sigma) 

• médium RPMI 1640 (Sigma) s 5% fetálním bovinním sérem (Sigma)  
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4.1.9 Přístroje 

 

Amaxa Nucleofector II® (Amaxa Biosystem) 

Aparatura pro SDS-PAGE (Hoefer) 

Aparatura pro western blotting (Biorad) 

Centrifuga GS-15R, rotor S4180 (Beckman) 

Centrifuga Microfuge Lite Centrifuge (Beckman) 

CO2 termostat (Forma Scientific) 

Elektroforéza E-C Apparatus corporation (Hoefer) 

Elektronový mikroskop JEOL JEM 1200EX 

Elektroporátor Gene Pulser Apparatus (Biorad) 

Fluorescenční mikroskop BX-60 (Olympus) 

Fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 

Konfokální mikroskop LCS SP2 Laser scanning confocal microscope (Leica) 

Kultivační přístroje (Labnet, Lab Therm) 

Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5 

PCR aparatura MiniCycler TM (MJ Research) 

Ruční sonikátoru UP50H (dr. Hielscher)  

Sonikátor Bransonic 5 (Cole-Parmer Instrument Company) 

Spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss-Jena) 

Termostat TCH 100 (laboratorní přístroje Praha) 

Třepačka (Labnet) 

Ultracentrifuga L5-50B, rotory SW28, SW41 (Beckman) 

UV transiluminátor (Biolum) 

Vortex-Genie 2 (Scientific Industries) 
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4.2 Metody 

 

4.2.1 Sterilizace 

Roztoky, mikrozkumavky a špičky k pipetám byly sterilizovány v autoklávu po dobu 30 

minut při teplotě 127˚C a tlaku 120 kPa. Roztoky, které nemohly být sterilizovány v autoklávu, 

byly sterilizovány filtrací přes sterilní filtr (0,22 mikrometrů). Umělohmotné centrifugační 

zkumavky byly sterilizovány 24 hodin parami kyseliny peroctové. Chemické sklo bylo 

sterilizováno horkým vzduchem 3 hodiny při teplotě 160˚C. Pinzety a mikrobiologické hokejky 

byly sterilizovány žíháním nebo vypálením po namočení do etanolu. 

 

4.2.2 Práce s tkáňovými kulturami 

Savčí buňky byly kultivovány v termostatu (Forma Scientific) při 37˚C a 5% atmosféře 

CO2.   

 

4.2.2.1 Pasážování savčích buněk 

Buňky narostlé na Petriho miskách o průměru 6 cm byly po dosažení konfluence 

pasážovány v poměru 1:6 (přibližně každé tři dny). Z Petriho misky bylo nejprve odsáto 

kompletní médium DMEM a buňky byly opláchnuty 5 ml roztoku Versenu (Sevac) 

předehřátého na 37˚C. Poté bylo k buňkám přidáno 0,3 ml 0,25% trypsinu (Sigma) v PBS. S 

trypsinem byly buňky inkubovány 5-10 minut v termostatu CO2 dokud nedošlo k jejich 

uvolnění od podkladu Petriho misky. Poté bylo k buňkám přidáno 6 ml kompletního média 

DMEM předehřátého na 37˚C, buněčná suspenze byla důkladně promíchána a po 1ml rozdělena 

na 6 Petriho misek. Objem v každé misce byl doplněn do 6 ml kompletním médiem DMEM. 

V případě potřeby kultivace buněk na mikroskopických sklíčkách ve 24 jamkové destičce, bylo 

do každé jamky dáno 50 µl buněčné suspenze a objem v každé jamce byl doplněn do 1ml 

kompletním médiem DMEM. Buňky byly inkubovány při 37˚C v CO2 termostatu. 

 

4.2.2.2 Synchronizace savčích buněk před infekcí 

Buňky byly inkubovány 20-24 hodin v médiu DMEM bez séra pro dosažení jejich 

synchronizace v Go fázi buněčného cyklu. 

 

4.2.2.3 Infekce savčích buněk virem 

Virové inokulum bylo 2x po minutě sonikováno ve stolním vodním sonikátoru 

(Bransonic 5). Buňky narostlé do 50% konfluence byly opláchnuty médiem DMEM bez séra. 

Na Petriho misku byl přidán 1ml média DMEM bez séra, na mikroskopické sklíčko v 24 

jamkové destičce bylo přidáno 200µl média DMEM bez séra. Do média bylo poté přidáno 

takové množství virové suspenze, aby bylo dosaženo požadované multiplicity infekce (MOI). 
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Buňky byly spolu s virovým inokulem 60-90 minut inkubovány v CO2 inkubátoru při 37˚C a po 

uplynutí této doby bylo k buňkám přidáno kompletní médium DMEM předehřáté na 37˚C. 

Buňky byly inkubovány v  CO2 inkubátoru při 37˚C. V případě, že bylo třeba zajistit synchronní 

vstup virových částic do buněk, buňky narostlé na mikroskopických sklíčkách v 24 jamkové 

destičce byly s virovým inokulem inkubovány 30-40 minut na ledu. Při 0˚C je virus adsorbován 

na buněčný povrch, ale není buňkou internalizován. Po uplynutí této doby bylo k buňkám 

přidáno předehřáté kompletní médium DMEM a tím byl zahájen vstup viru do buněk. 

 

4.2.2.4 Vnášení cizorodé DNA do savčích buněk  

Za účelem vnášení cizorodé DNA do savčích buněk byl použit elektroporátor Amaxa 

Nucleofector II a reagencie Amaxa Nucleofector Kit (Amaxa Biosystem). 

Savčí buňky narostlé na Petriho miskách do 60-80% konfluence byly opláchnuty 

roztokem Versen (Sevac) a opůsobeny 0,25% roztokem trypsinu (Sigma) v PBS. Poté, co se 

buňky uvolnily od povrchu Petriho misky, byly resuspendovány v kompletním médiu DMEM a 

spočítány. Objem buněčné suspenze odpovídající počtu 4x106 buněk byl 10 minut sedimentován 

při 1500 rpm při laboratorní teplotě (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Vzniklý 

sediment byl resuspendován ve 100 µl transfekčního roztoku (Nucleofector Solution V) a bylo 

přidáno 6 µg DNA. Směs byla důkladně promíchána a převedana do transfekční kyvety. Buňky 

byly podrobeny transfekci programem doporučovaným pro danou buněčnou linii (U-030 pro 

NIH 3T3 a T-030 pro NIH 3T6). Bezprostředně po transfekci bylo k buňkám přidáno 500 µl 

předehřátého média RPMI (Sigma) s 5% sérem v němž byla suspenze buněk 15 minut 

inkubována při 37˚C. Po uplynutí této doby byly buňky převedeny do kompletního media 

DMEM. V čase 4 hodiny po transfekci bylo médium vyměněno za čerstvé. 

 

4.2.2.5 Fixace savčích buněk 

Z buněk narostlých na mikroskopických sklíčkách ve 24 jamkové destičce bylo odsáto 

médium DMEM a buňky byly opláchnuty roztokem PBS. Buňky byly 30 minut fixovány 3% 

paraformaldehydem (Sigma) v PBS při laboratorní teplotě za stálého kývání. Po fixaci byly 

buňky 5 minut permeabilizovány 0,5% Tritonem X-100 (Serva) v PBS a poté 3x po 10 

minutách promyty v roztoku PBS. V některých případech byly buňky fixovány a 

permeabilizovány pětiminutovou inkubací buněk ve směsi metanolu a acetonu (1:1). 

 

4.2.2.6 Nepřímá imunofluorescence 

Fixované a permeabilizované buňky na mikroskopických sklíčkách byly vysyceny 30 

minutovou inkubací v roztoku 0,25% BSA (Sigma) a 0,25% želatiny (Sigma) v PBS. 

K vysyceným buňkám byla přidána primární protilátka ředěná v roztoku 0,25% BSA a 0,25% 

želatiny v PBS a buňky byly inkubovány 60 až 90 minut při laboratorní teplotě za stálého 
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kývání. Po inkubaci s primární protilátkou byly buňky 3 x 10 minut promývány v roztoku PBS a 

poté byly buňky 30 minut inkubovány se sekundární protilátkou ředěnou v roztoku 0,25% BSA 

a 0,25% želatiny v PBS. Buňky byly promyty 3 x 10 minut v roztoku PBS. Mikroskopická 

sklíčka byla po osušení na vzduchu umístěna na kapky 50 % glycerolu (Lech-Ner) v destilované 

vodě umístěné na podložních sklíčkách. V případě, že bylo zapotřebí zviditelnit i DNA buněk, 

bylo do 50% glycerolu přidáno DAPI (10 µg/ml). 

 

4.2.2.7 Příprava konzerv savčích buněk 

Buňky narostlé na Petriho misce o průměru 10 cm do 80-90% konfluence byly 

opláchnuty roztokem Versen (Sevac) a inkubovány v roztoku 0,25% trypsinu (Sigma) v PBS. 

Poté, co se buňky uvolnily od povrchu Petriho misky, byly resuspendovány v kompletním 

médiu DMEM a 10 minut sedimentovány při 1500 rpm při laboratorní teplotě (Beckman 

Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Vzniklý sediment byl resuspendován v 1 ml zamražovacího 

média (10% DMSO (Sigma), 50% FBS (Sigma) v médiu DMEM) a vzniklá suspenze byla 

převedena do kryozkumavky. Kryozkumavky byly poté obaleny několika vrstvami buničité 

vaty, uloženy v polystyrenové krabici a uchovávány po dobu 24 hodin  při teplotě -80˚C. Poté 

byly zkumavky uloženy do tekutého dusíku k dlouhodobému skladování. 

 

 

4.2.3 Práce s virem 

 

4.2.3.1 Izolace myšího polyomaviru 

(Türtler a Beard, 1985) 

Buňky WME byly pasážovány v poměru 1:10 a den poté infikovány myším 

polyomavirem s multiplicitou infekce MOI=0,1. Po deseti dnech infekce byly buňky na Petriho 

miskách 3 x zmraženy/rozmraženy a seškrabány gumovým škrabátkem do média DMEM, 

v němž probíhala infekce. Buněčná suspenze byla převedena do centrifugačních zkumavek a 

sedimentována 40 minut při 4800 rpm a teplotě 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor 

S4180). Supernatant byl uskladněn při 4˚C, sediment byl resuspendován v 10 mM Tris-HCl 

(pH=7,4) a homogenizován v Potter Elvehjem homogenizátoru. K homogenátu byly přidány 

neuraminidáza (0,01U/ml) (Sigma) a inhibitor proteáz aprotinin (2µg/ml) (Sigma). Směs byla 

inkubována přes noc při laboratorní teplotě za soustavného kývání. Poté byla suspenze 40 minut 

centrifugována při 4800 rpm a 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180) a vzniklý 

supernatant byl spojen s předchozím a uskladněn při 4˚C. Sediment byl resuspendován v 10 mM 

Tris (pH=9) a inkubován 4 hodiny při laboratorní teplotě za soustavného kývání. Suspenze byla 

opět 40 minut centrifugována při 4800 rpm a 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). 

Vzniklý supernatant byl spojen se dvěma předchozími a uskladněn při 4˚C. 
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Virus byl ze směsi supernatantů získaných výše uvedeným postupem zahuštěn 

centrifugací přes 10% sacharozový polštář: Suspenze byla převedena do ultracentrifugačních 

kyvet, podvrstvena 2-3 ml 10% sacharózy (Lach-Ner) v pufru B a centrifugována 3 hodiny při 

25 000 rpm a 4˚C (ultracentrifuga L5-50B, rotor SW28). Supernatant byl odstraněn a sediment 

byl přes noc rozplaven v pufru B. Následující den byl sediment homogenizován. 

  

Izopyknická centrifugace v gradientu CsCl  

Izopyknická centrifugace byla použita k separaci prázdných kapsid a virionů na základě 

jejich odlišné vznášivé hustoty v gradientu CsCl a zároveň k jejich oddělení od nežádoucích 

buněčných zbytků. 7,9 g homogenizátu získaného v předchozím kroku bylo v ultracentrifugační 

kyvetě (pro rotor SW41) smícháno s 3,79g CsCl (Serva) tak, aby výsledná hustota roztoku 

činila 1,3 g/cm3. Směs byla převrstvena parafinovým olejem a 24 hodin centrifugována při 

35 000 rpm (ultracentrifuga L5-50B, rotor SW41) a 18˚C. Po centrifugaci byl vzniklý gradient 

peristaltickou pumpou rozdělen na 15-20 frakcí a pro každou z nich byl stanoven 

refraktometrický index (RI). Byly spojeny frakce obsahující prázdné částice (RI=1,362-1,363), 

frakce obsahující viriony (RI=1,365-1,367) a zbylé frakce. Spojené frakce byly přes noc 

dialyzovány proti pufru B a poté zahuštěny centrifugací přes 10% sacharozový polštář výše 

uvedeným způsobem (SW41/35 000 rpm/3 hodiny/4˚C). Sediment byl rozplaven v pufru B, a 

dlouhodobě skladován v 5% glycerolu při -20˚C. 

 

Izokinetická centrifugace v sacharozovém gradientu 

Pro dosažení vyší čistoty virové suspenze byly viriony získané v předchozím kroku dále 

čištěny centrifugací v lineárním sacharozovém gradientu. Nejprve byl připraven gradient 40%-

10% (w/w) sacharózy. Na gradient bylo naneseno 50-200 µl virové suspenze. Centrifugace 

probíhala 2 hodiny při 25 000 rpm a 4˚C (ultracentrifuga L5-50B, rotor SW41). Gradient byl 

posléze rozdělen na 15-20 frakcí a v každé z nich byla stanovena přítomnost virového proteinu 

VP1 metodou dot-blot (kap. 4.2.6.5). Frakce obsahující viriony byly spojeny, dialyzovány proti 

pufru B a následně zahuštěny ultracentrifugací přes 10% sacharozový polštář (SW41/35 000 

rpm/3 h/4˚C). Sediment byl rozplaven v pufru B a skladován v 5% glycerolu při -20˚C.  

 

4.2.3.2 Minipreparace myšího polyomaviru 

Tato metoda je zkrácenou verzí metody předcházející. Umožňuje získání menšího 

množství viru z jedné Petriho misky (průměr 15 cm) o vysoké čistotě. 

Myší fibroblasty 3T6 narostlé na jedné Petriho misce o průměru 15 cm byly infikovány 

myším polyomavirem multiplicitou infekce MOI=0,1. Po deseti dnech byly buňky 3 x zmraženy 

a rozmraženy. Buněčná suspenze byla sedimentována 40 min při 4800 rpm a 4˚C (Beckman 

Centrifuge GS-15R, rotor S4180), supernatant byl uskladněn při 4˚C a sediment byl 
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resuspendován v 1,5 ml 10 mM Tris-HCl (pH=7,4) a homogenizován v Potter Elvehjem 

homogenizátoru. Byly přidány neuraminidáza (Sigma) (0,01U/ml) a inhibitor proteáz aprotinin 

(Sigma) (2µg/ml) a výsledná směs byla inkubována přes noc při laboratorní teplotě za 

soustavného kývání. Směs byla sedimentována a supernatant byl spojen s přechozím a 

uskladněn při 4˚C. Virus ze spojených supernatantů byl zahuštěn ultracentrifugací přes 10% 

sacharozový polštář (SW41/35 000 rpm/3 h/4˚C) a poté purifikován izopyknickou centrifugací v 

gradientu CsCl (SW41/35 000 rpm/24 h/18˚C) způsobem uvedeným v kapitole 4.2.3.1. Gradient 

byl rozdělen na jednotlivé frakce a v každé z nich byl změřěn refraktometrický index. Podle 

refraktometrických indexů byly spojeny frakce obsahující viriony (RI=1,365-1,367), frakce 

obsahující prázdné kapsdy (RI=1,362-1,363) a frakce zbytkové. Následně byly spojené frakce 

dialyzovány proti pufru B, centrifugovány přes 10% sacharozový polštář (SW41/35 000 rpm/3 

h/4˚C) a virové částice byly rozplaveny v pufru B. Nakonec byla provedena 

elektronmikroskopická analýza (kap. 4.2.7.1) a byl stanoven infekční (kap. 4.2.3.4) a 

hemaglutinační titr viru (kap. 4.2.3.3).  

 

4.2.3.3 Hemaglutinační test 

(Türtler a Beard, 1985)  

Hemaglutinační test umožňuje zjistit přibližný počet částic (virionů, prázdných kapsid i 

pseudokapsid) v roztoku viru. Využívá se zde schopnosti hlavního kapsidového proteinu VP1 

interagovat s kyselinou sialovou na povrchu erytrocytů. Důsledkem této interakce je aglutinace 

erytrocytů, jejíž míra je dána množstvím částic ve virové suspenzi. Míra aglutinace je sledována 

v mikrotitračních destičkách ve tvaru „U“. Zatímco neaglutinované erytrocyty sedimentují na 

dno jamky, kde vytvářejí okem viditelný červený bod, erytrocyty aglutinované v přítomnosti 

virových částic vytváří difúzní vrstvu, která pokrývá dno jamky rovnoměrně. Počet 

hemaglutinačních jednotek (HAU= haemaglutination units) odpovídá nejvyššímu ředění viru, 

při kterém ještě erytrocyty aglutinují. Pomocí elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že 1 HAU 

odpovídá u myšího polyomaviru (kmen A2) počtu 1 x 107
 

částic (infekčních i neinfekčních).  

Čerstvá morčecí krev byla 20 minut sedimentována při 2600 rpm a 4˚C (Beckman 

Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Sediment byl 3x promyt v roztoku 0,2% BSA (Serva) v PBS 

a pomocí hematokrytu byla stanovena koncentrace erytrocytů: Sediment byl resuspendován 

v několika mililitrech roztoku 0,2% BSA (Sigma) v PBS a 30 µl vzniklé suspenze bylo 

převedeno do heparinizovaných kapilár. Jeden z konců kapilár byl nad plamenem zataven a 

kapiláry byly 5 minut centrifugovány při 2500 rpm ve speciálním rotoru na hematokryt (MPW-

300). Poté byl z kapilár, jako procentuální vyjádření výšky sloupce PBS k výšce sloupce 

sedimentu erytrocytů, odečten hematokryt. Suspenze erytrocytů byla naředěna roztokem 0,2 % 

BSA (Sigma) v PBS tak, aby výsledná koncentrace erytrocytů činila 0,4 %. Do jamek 

mikrotitrační destičky tvaru „U“ bylo naneseno 50 µl 0,2 % BSA v PBS. Byla připravena 
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sestupná ředící řada virové suspenze tak, že do první jamky (všechny jamky již obsahovaly 50 

µl PBS s 0,2 % BSA) bylo přidáno 50 µl vhodně naředěné virové suspenze (5 µl suspenze a 45 

µl pufru B), směs v jamce byla důkladně promíchána a 50 µl této suspenze bylo z této jamky 

přeneseno do jamky následující. Tento postup byl opakován až do poslední jamky. Nakonec 

bylo do každé jamky přidáno 50 µl 0,4 % suspenze erytrocytů a mikrotitrační destička byla 

uložena na 6 hodin do 4˚C. Po uplynutí doby byl odečten hemaglutinační titr. 

 

4.2.3.4 Stanovení infekčního titru viru 

 Virové inokulum s neznámým počtem infekčních částic bylo 2x po jedné minutě 

sonikováno ve stolním vodním sonikátoru (Bransonic 5) a naředěno (10-2-10-5x) do média 

DMEM bez séra. Buňky narostlé na mikroskopických sklíčkách do 50% konfluence byly 

opláchnuty médiem DMEM bez séra a infikovány ředěnými virovými inokuly (kap. 4.2.2.3). 

20-24 hodin po infekci byly buňky fixovány a metodou nepřímé imunofluorescence (kap. 

4.2.2.6) testovány na přítomnost časného virového antigenu LT. Poté byl určen počet buněk 

pozitivních na LT a jeho základě byl stanoven infekční titr virového inokula. 

 

4.2.3.5 Barvení viru pomocí Alexa Fluor 546 Succinimidyl Ester (AF546-SE) 

Virus skladovaný v pufru B s 5% glycerolem byl 12-14 hodin dialyzován proti 0,1M 

NaHCO3 (pH=8,3) (Sigma) při 4˚C. Po dialýze byla k virové suspenzi pomalu přidána 

fluorescenční barvička Alexa Fluor 546 Succinimidyl Ester (Molecular Probes) naředěná 

v DMSO. Na 1mg proteinu bylo použito 0,1 mg AF546-SE. Virus byl s AF546-SE inkubován 1 

hodinu při laboratorní teplotě za soustavného kývání a poté ještě 12 hodin při teplotě 4˚C pro 

zvýšení efektivity barvení. Poté byl virus 20 hodin dialyzován zpět do pufru B a nenavázaná 

AF546-SE byla od virionů oddělena v lineárním 10%-40% sacharózovém gradientu (kap. 

4.2.3.1). Gradient byl rozdělen na jednotlivé frakce a v každé z nich byla metodou dot-blot (kap. 

4.2.6.5) stanovena přítomnost virového proteinu VP1. Frakce obsahující viriony byly spojeny, 

dialyzovány proti pufru B a zahuštěny ultracentrifugací přes 10% sachrozový polštář (SW41/35 

000 rpm/3 h/4˚C). Nakonec byla provedena elektronmikroskopická analýza (kap. 4.2.7.1) a byl 

stanoven infekční (kap. 4.2.3.4) a hemaglutinační titr (kap. 4.2.3.3) fluorescenčně značeného 

viru.   
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4.2.4 Práce s bakteriálními kmeny 

 

4.2.4.1 Kultivace bakterií 

Bakteriální buňky byly kultivovány 12-16 h při teplotě 37˚C a to buď na pevném médiu, 

4% živném agaru č. 2 (Imuna) v termostatu nebo v tekutém médiu, 2,5% živném bujonu č. 2 

(Imuna) v termostatové třepačce. Pro selekci transformovaných klonů nesoucích plazmid s 

rezistencí k antibiotiku, byla do media přidána antibiotika: Ampicilin (Léčiva) byl použit 

v koncentraci 100µg/ml a kanamycin (Léčiva) v koncentraci 50µg/ml. 

 

4.2.4.2 Příprava kompetentních buněk pro elektroporaci 

Bakteriální buňky kmene DH5α byly zaočkovány do 10 ml TPN média (2% pepton pro 

bakterie (Imuna), 5% kvasničný autolyzát (Imuna), 0,5% NaCl) a aerobně kultivovány 12-16 h 

při 37˚C. Bezprostředně po skončení kultivace byla změřena optická denzita (OD) buněčné 

suspenze při vlnové délce λ=560 nm a suspenze byla naředěna do TPN média tak, aby její 

výsledná OD560 v 500 ml byla rovna 0,1. Buňky byly dále aerobně kultivovány až do okamžiku, 

kdy OD560 buněčné suspenze dosáhla hodnoty 0,5 až 0,7. Po dosažení této OD byly buňky 10 

minut sedimentovány při 4300 rpm (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180) a 4˚C. 

Sediment byl resuspendován v 500 ml předchlazené (4˚C) demineralizované vody a vzniklá 

suspenze byla 10 minut sedimentována při 4300 rpm (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor 

S4180) a 4˚C. Následně byl sediment resuspendován ve 250 ml předchlazené (4˚C) 

demineralizované vody a opět 10 minut sedimentován při 4300 rpm (Beckman Centrifuge GS-

15R, rotor S4180) a 4˚C. Dále byl sediment totožným způsobem promyt 20 ml a 10 ml 

předchlazeného (4˚C) roztoku 10% glycerolu v demineralizované vodě. Nakonec byl sediment 

resuspendován v 1 ml roztoku 10% glycerolu v demineralizované vodě, buněčná suspenze byla 

rozdělena po 100 µl do mikrozkumavek a zmražena v tekutém dusíku. Takto připravené 

kompetentní buňky byly dlouhodobě skladovány při -80˚C. 

 

4.2.4.3 Transformace bakteriálních buněk elektroporací 

Kompetentní buňky byly pozvolna rozmraženy při teplotě 0˚C. Ke 40 µl buněčné 

suspenze bylo přidáno 1-5 µl DNA. Vzniklá směs byla důkladně promíchána a převedena do 0,2 

cm elektroporační kyvety (Bio-Rad Laboratories) vychlazené na 0˚C. Elektroporační kyveta 

byla umístěna do elektroporátoru (Gene Pulser Apparaturs), kde byly buňky vystaveny pulzu o 

napětí 2,5 kV, odporu 200 Ω a velikosti elektrického náboje 25 µF po dobu 4,5 až 5,0 ms. 

Bezprostředně po pulzu byl k buňkám přidán 1 ml média SOC (2% pepton pro bakteriologii 

(Imuna), 0,5% kvasničný autolyzát (Imuna), 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2 , 10 mM 

MgSO4, 20 mM glukóza) a suspenze byla 60 minut aerobně kultivována při 37˚C. Buňky byly 
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vysety na misky s pevným médiem obsahujícím selekční antibiotikum a kultivovány 12-16 h při 

37˚C. 

 

4.2.4.4 Příprava konzerv a skladování bakteriálních kmenů 

Krátkodobě (1 týden) byly bakterie skladovány na agarózových miskách při 4˚C 

v ledničce. Za účelem dlouhodobého skladování byly přípraveny bakteriální konzervy. 

Bakteriální buňky byly aerobně kultivovány přes noc v tekutém médiu (živný bujon č.2) při 

37˚C. K suspenzi bylo přidáno takové množství glycerolu (Lach-Ner), aby jeho finální 

koncentrace činila 15-20%. Konzervy byly skladovány při teplotě -70˚C. 

 

 

4.2.5 Práce s DNA 

 

4.2.5.1 Agarózová elektroforéza 

(Sambrook et al., 1989) 

1% agarózový gel byl připraven zahřátím agarózy (Sigma) v odpovídajícím množství 

0,5x koncentrovaného pufru TBE (45 mM kyselina boritá; 20 mM Tris-HCl, pH=8; 1mM 

EDTA-NaOH, pH=8). Po ochladnutí na teplotu 50˚C byl k agaróze přidán EtBr (Serva) do 

konečné koncentrace 0,5 µg/ml. Takto připravený agarózový gel byl nalit do hranolu 

s hřebenem a po utuhnutí agarózy (30 min) byl hranol vložen do elektroforetické nádoby. 

Hřeben byl odstraněn a gel byl převrstven 0,5 x koncentrovaným pufrem TBE. Do jamek 

vzniklých odstraněním hřebenu byl nanesen vzorek DNA ve směsi s bromfenolovou modří 

(40% sacharóza v 0,5x pufru TBE; 0,12% bromfenolová modř). Vzorek DNA putoval 

agarózovým gelem při napětí 5V/cm do okamžiku, kdy signál bromfenolové modře dosáhl 

spodního okraje agarózového gelu. Vzorky DNA rozdělené v agarózovém gelu byly 

fotografovány pod UV světlem transluminátoru (BioLum). 

 

4.2.5.2 Izolace plazmidové DNA alkalickou metodou 

(Birnboim a Doly, 1979) 

Bakteriální kultura E.coli byla zaočkována do 500 ml živného bujónu č. 2 (Imuna) a přes 

noc aerobně kultivována při 37˚C. Buněčná suspenze byla 10 min sedimentována při 4 800 rpm 

a 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Sediment byl resuspendován ve 20 ml 

roztoku I (25 mM Tris-HCl, pH=8; 10 mM EDTA-NaOH, pH=8; 50 mM glukóza) a ke směsi 

bylo přidáno 40 ml čerstvě připraveného roztoku II (0,2 M NaOH; 1% SDS). Suspenze byla 

opatrně promíchána otáčením zkumavky a 5 minut inkubována při laboratorní teplotě. Ke směsi 

bylo dále přidáno 30 ml vychlazeného roztoku III (60 ml 5M octanu draselného; 11,5 ml 

kyseliny octové; 28,5 ml destilované vody) a po opatrném promíchání otáčením zkumavky byla 
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suspenze 20 minut inkubována na ledu. Po inkubaci byla suspenze 30 minut centrifugována při 

4 800 rpm a 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Vzniklý supernatant byl 

přefiltrován přes 4 vrstvy gázy a na každý 1 ml filtrátu bylo přidáno 0,7 ml izopropanolu. Směs 

byla důkladně promíchána, 10 min inkuována při 4˚C a poté 30 min centrifugována při 4 800 

rpm a 18˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). Vzniklý sediment byl opláchnut 80% 

etanolem, vysušem při laboratorní teplotě a nakonec rozpuštěn ve 3 ml pufru TE. Pro oddělení 

nežádoucí příměsi proteinů byl roztok DNA podroben fenol-chloroformové extrakci za použití 

upraveného fenolu (redestilovaný krystalický fenol upravený saturací Tris-HCl, pH=8 na 

pH=7,8-8,0) a upraveného chloroformu (chloroform s izoamylalkoholem v poměru 24:1). 

K DNA v pufru TE byl přidán fenol v poměru 1:1, směs byla důkladně promíchána a 5 minut 

centrifugována na stolní centrifuze při 13 000 rpm (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor 

F241,5). Horní vodná fáze byla odebrána a smíchána se stejným objemem směsi fenol-

chloroform v poměru 1:1. Směs byla opět důkladně promíchána a 10 min centrifugována při 

13 000 rmp (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). Tento krok byl opakován do 

okamžiku kdy na rozhraní vodné fáze a fáze fenol-chloroform nebyla viditelná vrstva proteinů. 

K roztoku DNA byl přidán chloroform v poměru 1:1. Směs byla důkladně promíchána a 10 min 

centrifugována při 13 000 rpm (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). Vodná fáze 

obsahující DNA byla odebrána a k ní bylo přidáno 0,1 objemu 3 M octanu sodného (pH=5,2) a 

2,5 objemu vychlazeného (-20˚C) 96% etanolu. Roztok DNA byl přes noc srážen při -20˚C. 

Vzniklá sraženina byla 30 min centrifugována při 15 300 rpm a 4˚C (Beckman Microfuge 

Centrifuge, rotor F241,5) a sediment byl resuspendován v pufru TE. Nežádoucí příměs RNA 

byla ze vzorku odstraněna 1 hodinovou inkubací roztoku DNA s RNázou A (Serva), použitou v 

konečné koncentraci 1mg/ml. Roztok DNA byl opět podroben fenol-chloroformové extrakci a 

srážení 3 M octanem sodným a 96% etanolem výše uvedeným způsobem. Sraženina byla opět 

30 min centrifugována při 15 300 rpm a 4˚C (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5) a 

sediment byl resuspendován v pufru TE. 

 

4.2.5.3 Miniprepace plazmidové DNA alkalickou metodou 

Tato metoda je zkrácenou verzí metody předcházející. Umožňuje rychlou purifikaci 

plazmidové DNA z menšího množství bakteriální kultury než metoda předcházející. Bakteriální 

kultura byla zaočkována do 700 µl živného bujónu č. 2 (Imuna) a aerobně kultivována přes noc 

při 37˚C. Buňky byly sedimentovány 1 minutovou centrifugací při 15 300 rpm a 4˚C (Beckman 

Microfuge Centrifuge, rotor F241,5) a sediment byl resuspendován ve 250 µl roztoku I (25 mM 

Tris-HCl, pH=8; 10 mM EDTA-NaOH, pH=8; 50 mM glukóza). K buněčné suspenzi bylo 

přidáno 250 µl čerstvě připraveného roztoku II (0,2 M NaOH; 1% SDS), směs byla opatrně 

promíchána a poté bylo přidáno 200 µl roztoku III (60 ml 5M octanu draselného; 11,5 ml 

kyseliny octové; 28,5 ml destilované vody). Směs byla opět důklaně promíchána a poté 5 min 
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centrifugována při 15 300 rpm a 4˚C (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). 

Supernatant byl smíchán s 500 µl izopropanolu a směs byla 10 min centrifugována při 15 300 

rpm (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). Vzniklý sediment byl opláchnut 80% 

etanolem a rozpuštěn v 15-20 µl pufru TE s RNázou A (konečná koncentrace 1mg/ml) (Serva). 

 

4.2.5.4 Purifikace plazmidové DNA ultracentrifugací v gradientu CsCl 

(Sambrook et al., 1989) 

Plazmidová DNA byla izolována alkalickou metodou (kap. 4.2.5.2) z 500 ml bakteriální 

kultury a rozpuštěna ve 4 ml pufru TE. K roztoku DNA byly přidány 4 g CsCl (Serva) a 104 µl 

EtBr (Sigma) (10 mg/ml). Vzniklá směs byla 5 hodin centrifugována při 85 000 rpm a 18˚C 

(ultracentrifuga L5-50B, rotor NVT 90). Frakce vzniklého gradientu CsCl obsahující 

nadšroubovicovou formu plazmidové DNA byla odebrána, opakovaně promývána 

ekvivalentním množstvím izoamylalkoholu (Lechema) a 3 minuty centrifugována ve stolní 

centrifuze při 13000 rpm (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). Extrakce 

izoamylalkoholem byla opakována 5x-10x, dokud nevymizelo růžové zabarvení roztoku 

způsobené EtBr. Po extrakci byla DNA 24 hodin dialyzována proti pufru TE. Nakonec byla 

DNA srážena 0,1x objemem 3 M octanu sodného a 2,5x objemem 96% etanolu a rozpuštěna ve 

200 µl pufru TE.  

 

4.2.5.5 Štěpení DNA restrikčními endonukleázami  

(Sambrook et al., 1989)  

DNA byla štěpena v restrikční směsi (uvedeno pro celkový objem reakce 20 µl):  

0,5 – 2 µg DNA  

pufr pro restrikční endonukleázu (Fermentas)  

5-10 U restrikčního enzymu (Fermentas)  

demineralizovaná H2O (doplněna do objemu 20 µl)  

Směs byla inkubována přes noc při teplotě doporučované pro jednotlivé restrikční endonukleázy 

(nejčastěji 37˚C). Poté byla směs srážena 2,5x objemem 96% etanolu a 0,1x objemem 3 M 

octanu sodného a rozpuštěna v pufru TE.  

 

4.2.5.6 Defosforylace vektorové DNA 

Konce molekul vektorové DNA opůsobené restrikčními endonukleázami byly defosforylovány 

ve směsi:  

50 µl štěpené vektorové DNA 

38 µl demineralizované vody 

10 µl pufru pro alkalickou fosfatázu CIP (Boehringer Mannheim) 

2 µl alkalické fosfatázy CIP (Boehringer Mannheim) 
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Směs byla inkubována 1 hodinu při 37˚C. Reakce byla zastavena přidáním 5 µl 20% SDS 

(Sigma), 1 µl 0,5 M EDTA a 2 µl proteinázy K (5 µg/µl) a 30 minutovou inkubací této směsi při 

teplotě 55˚C. Poté byla DNA podrobena fenol/chloroformové extrakci a nakonec po přidání 

0,1x objemu 3 M octanu sodného srážena 2,5x objemem 96% etanolu. Vysrážená DNA byla 

rozpuštěna v pufru TE.  

 

4.2.5.7 Amplifikace DNA pomocí PCR 

Byla připravena reakční směs o celkovém objemu 50 µl: 

39,5 µl demineralizované vody 

5 µl 10x koncentrovaného pufru pro termostabilní polymerázy (BioLabs) 

1 µl templátové DNA (10 ng / µl) 

1 µl dNTP (10 µM) 

1,5 µl primeru 1 (10 µM) 

1,5 µl primeru 2 (10 µM) 

0,5 µl termostabilní polymerázy Vent (cca 3U) (BioLabs) 

Mikrozkumavka s reakční směsí byla vložena do přístroje Mini Cycler PTC-150, kde probíhala 

amplifikační reakce podle přednastaveného programu. Program byl nastaven následovně:  

1. krok (denaturace DNA) – 3 min při 94˚C  

2. krok (denaturace DNA) – 40 sec při 94˚C  

3. krok (hybridizace primerů na templát) –  teplota dána teplotou tání primeru 

4. krok (polymerizace) – 1 min při 72˚C  

5. krok – 30x opakování kroků 2. - 4. 

6. krok (polymerizace) – 7 min při 72˚C  

 
4.2.5.8 Izolace fragmentů DNA z agarózového gelu kitem NucleoSpin Extract II 

Fragment DNA našeho zájmu byl separován v 1% agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1) a 

zviditelněn pod UV transluminátorem (BioLum). Část gelu obsahující námi požadovaný 

fragment byla vyříznuta a převedena do mikrozkumavky. Na každých 100 mg agarózového gelu 

bylo přidáno 200 µl pufru NT. Agarózový gel v pufru NT byl inkubován 5 – 10 minut při 

teplotě 50˚C, dokud nedošlo k jeho úplnému rozpuštění. Směs byla převedena do 

mikrozkumavky s kolonkou „NucleoSpin Extract II“ v níž byla 1 minutu centrifugována při 

11000 rpm ve stolní centrifuze (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5). 

DNA zachycená na silikonové membráně uvnitř kolonky mikrozkumavky byla poté promyta 

600 µl pufru NT3 minutovou centrifugací při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge 

Centrifuge, rotor F241,5). Pro dokonalé odstranění zbytků pufru NT3 byla mikrozkumavka 2 

minuty centrifugována při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor 
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F241,5). Nakonec byla DNA eluována 15-50 µl pufru NE (eluční pufr) minutovou centrifugací 

při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5). 

 

4.2.5.9 Purifikace PCR fragmentů kitem NucleoSpin Extract II 

Na každých 100 µl roztoku DNA získaného reakcí PCR bylo přidáno 200 µl pufru NT. 

Směs byla promíchána, převedena do mikrozkumavky s kolonkou „NucleoSpin Extract II“ a 

skrz kolonku 1 min centrifugována při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge 

Centrifuge, rotor F241,5). DNA navázaná na membránce uvnitř kolonky byla promyta 600 µl 

pufru NT3 minutovou centrifugací při 11000 rpm. Pro dokonalé odstranění zbytků pufru NT3 

byla mikrozkumavka 2 minuty centrifugována při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman 

Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5). Nakonec byla DNA eluována 15-50 µl pufru NE (eluční 

pufr) minutovou centrifugací při 11000 rpm (Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, 

rotor F241,5). Totožným způsobem jako fragmenty PCR byly touto metodou přečišťovány i 

ligační směsi (kap. 4.2.5.10). 

 

4.2.5.10 Ligace 

(Sambrook et al., 1989) 

Byla připravena ligační směs o celkovém objemu 10 µl: 

100 ng vektorové DNA s defosforylovanými konci 

100 ng vkládaného fragmentu získaného metodou PCR 

1 µl 10x koncentrovaného pufru pro T4 DNA ligázu (Fermentas) 

0,5-5 U T4 DNA ligázy (Fermentas) 

demineralizovaná voda (doplněna do objemu 10 µl) 

Směs byla inkubována 16 hodin při teplotě 16˚C, přečištěna pomocí kitu NucleoSpin Extract II 

(kap. 4.2.5.9) a použita k transformaci bakterií metodou elektroporace. 

 

 

4.2.6 Práce s proteiny 

 

4.2.6.1 Příprava vzorků pro SDS-PAGE 

Savčí buňky narostlé na Petriho misce o průměru 6 cm byly 2x opláchnuty roztokem 

PBS do něhož byly následně seškrabány gumovým škrabátkem. Buněčná suspenze byla 10 

minut centrifugována při 15000 rpm a 4˚C (Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180). 

V následujících krocích bylo se vzorkem pracováno na ledu. Sediment byl resuspendován ve 

100 µl pufru RIPA (150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl pH=7,4, 0,05% NP-40, 1% 

deoxycholát sodný, 1% Triton X-100, 0,1% SDS) s inhibitorem proteáz PMSF (0,1 mg/ml). 

Směs byla inkubována 20 minut na ledu a poté sonikována ručním sonikátorem. Vzniklý lyzát 
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byl 10 min centrifugován při 15300 rpm a 4˚C (Beckman Microfuge Centrifuge, rotor F241,5). 

Supernatant byl odebrán, smíchán s 25 µl 5x koncentrovaného vzorkového pufru (5% SDS, 50 

mM Tris-HCl pH=6,8, 50% glycerol, 25% β-merkaptoetanol, 0,005% bromfenolová modř). 

Nakonec byl vzorek 5 minut povařen a krátce centrifugován. 

 

4.2.6.2 SDS polyakrylamidová elektroforéza (SDS-PAGE) 

(Sambrook et al., 1989) 

Skla pro elektroforézu byla důkladně umyta, osušena a umístěna do aparatury na 

nalévání gelů. Do aparatury byl vložen hřeben a na skle byl označen spodní okraj zubů hřebenu. 

Spodní 10% gel byl nalit do výšky 1 cm pod znaménko, převrstven demineralizovanou vodou a 

ponechán 30 min, aby polymerizoval. Po uplynutí této doby byla demineralizovaná voda 

odstraněna a spodní gel byl převrstven vrchním 5% gelem, do něhož byl opatrně zasunut 

hřeben. Vrchní gel byl ponechán 30 min, aby polymerizoval.  

 

Příprava spodního 10% gelu (celkový objem 12 ml): 

4 ml 30% akrylamidu 
4,5 ml 1M Tris-HCl (pH=8,8) 
120 µl 10% SDS (Sigma) 
3,25 ml demineralizované vody 
*40 µl 10% amonium persulfátu 
*8,5 µl TEMED 
 

Příprava vrchního 5% gelu (celkový objem 3 ml): 

0,5 ml 30% akrylamidu 
0,375 ml 1M Tris-HCl (pH=6,8) 
30 µl 10% SDS (Sigma) 
2,11 ml demineralizované vody 
*20 µl 10% amonium persulfátu 
*5 µl TEMED 
 
* Přidat těsně před nalitím gelu v uvedeném pořadí 
 
 

Hřeben byl odstraněn a gel byl vložen do aparatury, kde byl přelit elektroforetickým pufrem (25 

mM Tris, 192 mM glycin, 0,1% SDS, pH=8,3). Do jamek vytvořených hřebenem byly naneseny 

vzorky (10-20 µl). Ty putovaly nejprve při nižší intenzitě elektrického pole 80 V/cm, dokud 

nedorazily na rozhraní dvou gelů, a poté při intenzitě 120 V/cm, dokud čelo označené 

bromfenolovou modří nedorazilo ke spodnímu okraji gelu. 
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4.2.6.3 Barvení a fixace gelu po SDS-PAGE 

Gel po SDS-PAGE byl inkubován 1-2 hodiny ve fixačním roztoku (5% HClO4, 50% 

metanol) za soustavného kývání. Poté byl gel převeden do barvícího roztoku (0,5% CBBG250, 

3,5% HClO4) v němž byl inkubován přes noc při pokojové teplotě. Nakonec byl gel promýván 

v destilované vodě, dokud nebylo odstraněno barevné pozadí. 

 

4.2.6.4 Western-blot 

(Sambrook et al., 1989) 

Gel po SDS-PAGE byl inkubován 10 min v blotovacím pufru (25 mM Tris, 195 mM 

glycin, 20% metanol, pH=8,3). Podle obrázku 4.5 byl vytvořen blotovací sendvič, který byl 

vložen do aparatury naplněné blotovacím pufrem. Přenos proteinů na nitrocelulózovou (NC) 

membránu probíhal 3 hodiny při 250 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Blotovací sendvič. Návody k virologickému praktiku: Španielová, Liebl - 2003 

 

 

4.2.6.5 Dot-blot  

(Sambrook et al., 1989) 

Vzorek (1 µl) byl nanesen na suchou nitrocelulózovou membránu. Po zaschnutí vzorku 

byla membrána použita k imunologické detekci (kap. 4.2.6.6). 

 

4.2.6.6 Imunodetekce proteinů imobilizovaných na nitrocelulózové membráně 

(Sambrook et al., 1989) 

Nitrocelulózová membrána byla 30 min inkubována v 5% odtučněném mléce v roztoku 

PBS. Membrána byla opláchnuta v PBS a položena na kapku (200-500 µl) primární protilátky 

(ředěné v 5% odtučněném mléce v roztoku PBS) umístěné na parafilmu. Inkubace s primární 

protilátkou probíhala 60-90 min při pokojové teplotě. Poté byla membrána 3x 10 minut 

promývána v roztoku PBS a následně 30 min inkubována v kapce sekundární protilátky (ředěné 

+ 

- 
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v 5% odtučněném mléce v roztoku PBS) konjugované s peroxidázou. Membrána byla opět 3x 

10 min promývána v roztoku PBS. Nakonec byla membrána přelita roztokem Luminolu (ECL 

Western Bloting Detection Reagens, Amersham) a uložena do fólie na níž byl přiložen RTG 

film (Forma). Doba expozice byla v rozmezí 15 vteřin – 5 min. Poté byl film vyvolán a ustálen. 

 

 

4.2.7 Elektronová mikroskopie 

 

4.2.7.1 Negativní barvení 

(Kalina a Pokorný, 1981) 

Na 5 µl kapku vzorku byla položena síťka s parlodionovou a pouhlíkovanou 

membránou. Vzorek byl nechán 5-10 min adsorbovat. Poté byla síťka promyta 2x 1 min na 100 

µl kapkách redestilované H2O a obarvena 2x 1 min na 50 µl kapkách 2 % PTA (kyselina 

fosfowolframová) (Fluka) pH = 7,4. Přebytek barviva byl z povrchu síťky opatrně odsát 

okrajem filtračního papíru. Po usušení na vzduchu byl preparát vložen do elektronového 

mikroskopu JEM 1200 EX, pracujícím při urychlovacím napětí 60 kV.  

Všechny elektronmikroskopické snímky prezentované v této diplomové práci byly 

vyhotoveny Mgr. Vojtěchem Žílou. 
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5. VÝSLEDKY 
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5.1 Izolace myšího polyomaviru  

 

Myší polyomavirus používaný v experimentech (na živých i fixovaných buňkách) byl 

pomnožován opakovaně a to na myších fibroblastech 3T6 nebo na primární kultuře buněk 

WME. V této kapitole je modelově popsán způsob pomnožení a izolace myšího polyomaviru z 

buněk WME narostlých na dvaceti Petriho miskách o průměru 10 cm. Virus byl v buňkách 

pomnožován až do okamžiku, kdy byl v buněčné kultuře patrný výrazný cytopatický efekt (cca 

10. den infekce). Infekce byla zastavena a virus obsažený v médiu a buňkách byl izolován ve 

dvou CsCl gradientech (kap. 4.2.3.1). Gradienty byly rozděleny na jednotlivé frakce a v každé z 

nich byl stanoven refraktometrický index (Tab. 5.1). 

 

Gradient 1 Gradient 2 
frakce Refr. index Frakce Refr. index 

1/1 1,375 2/1 1,375 
1/2 1,375 2/2 1,374 
1/3 1,377 2/3 1,370 
1/4 1,369 2/4 1,368 
1/5 1,367 2/5 1,367 
1/6 1,366 2/6 1,366 
1/7 1,365 2/7 1,364 
1/8 1,364 2/8 1,364 
1/9 1,364 2/9 1,363 

1/10 1,363 2/10 1,362 
1/11 1,362 2/11 1,362 
1/12 1,361 2/12 1,361 
1/13 1,359 2/13 1,359 
1/14 1,358 2/14 1,358 

 
 
Tab. 5.1 Hodnoty refraktometrických indexů v jednotlivých frakcích dvou CsCl gradientů. Na základě 
hodnot refraktometrických indexů byly gradienty rozděleny na tři frakce (F1, F2, F3). 
 

Přítomnost virového proteinu VP1 v jednotlivých frakcích byla ověřena metodou dot-blot (kap. 

4.2.6.5) (není ukázáno). Na základě refraktometrických indexů byly spojeny frakce obsahující 

viriony (F2) (RI=1,365-1,366), frakce obsahující prázdné kapsidy (F3) (RI=1,362-1,363) a 

frakce zbytkové (F1) (Tab. 5.1):   

F1: 1/3-1/5 a 2/3-2/5 + 1/13 a 2/13 

F2: 1/6-1/9  a  2/6-2/8     

F3: 1/10-1/12 a 2/9-2/12     

Spojené frakce byly dialyzovány proti pufru B a zahuštěny centrifugací přes sacharózový 

polštář. Kvalita virového izolátu byla ověřena elektronovou mikroskopií, metodou negativního 

barvení (kap. 4.2.7.1) (Obr 5.1). Bohužel se ukázalo, že virus purifikovaný výše popsaným 
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způsobem nebyl pro použití v některých z našich experimentů dostatečně čistý. Obsahoval totiž 

relativně velké množství buněčných zbytků a pentamer proteinu VP1, které vytvářely pozadí 

viditelné na mikroskopických snímcích (Obr. 5.1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.1 Viriony myšího polyomaviru (kmen A2) čištěné centrifugací v CsCl gradientu zobrazené 
metodou negativního barvení.  a) Frakce F2 obsahuje především částice obsahující DNA (plné částice)    
b) Frakce F3 obsahuje kromě plných částic také velké množství částic prázdných (označeny šipkami). 
Měřítko 100 nm 
 

 

Z tohoto důvodu byla frakce obsahující viriony (F2) (Obr. 5.1 a) dále čištěna v lineárním 

sacharózovém gradientu, kde byly viriony zbaveny nečistot. V jednotlivých frakcích 

sacharózového gradientu byla metodou dot-blot (kap. 4.2.6.5) stanovena přítomnost virového 

proteinu VP1 (Obr. 5.2). Frakce obsahující viriony byly spojeny (vybrané frakce vyznačeny 

obdélníkem na obrázku 5.2), dialyzovány proti pufru B a zahuštěny centrifugací přes 

sacharózový polštář. Nakonec byly stanoveny u přečištěné virové suspenze hemaglutinační 

jednotky (kap. 4.2.3.3) a infekční titr na myších fibroblastech 3T6 (kap. 4.2.3.4) (Tab. 5.2) a 

byla provedena elektronmikroskopická analýza (Obr. 5.3). Ta ukázala, že virus je již dostatečně 

čistý a může být použit v následujících experimentech, především pak pro přípravu 

fluorescenčně značeného viru (kap. 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.2 Imunologická detekce proteinu VP1 v jednotlivých frakcích sacharózového gradientu. Do 
dalších kroků purifikace byly vybrány frakce 7-13 (označeno rámečkem). NK označuje negativní 
kontrolu - lyzát z neinfikovaných buněk (označena červenou kružnicí). 1- frakce s nejvyšší koncentrací 
sacharózy, 18- frakce s nejnižší koncentrací sacharózy. 

klesající koncentrace sacharózy 
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Obr. 5.3 a) Viriony myšího polyomaviru (kmen A2) purifikované centrifugací v gradientu CsCl a v 
sacharózovém gradientu zobrazené metodou negativního barvení. b) Detail virionů. Měřítko 200 nm  
 

 

 

 

 

 

Tab. 5.2  Infekční a hemaglutinační titr viru čištěného v CsCl a sacharózovém gradientu 

 

 

Minipreparace myšího polyomaviru z jedné Petriho misky 

 

Pro účely rychlé a efektivní izolace viru jsme jej izolovali z menšího množství buněk (1 

Petriho miska o průměru 15 cm; cca 1,5x107 buněk). Virus byl jako v předchozím případě 

izolován v gradientu CsCl (kap. 4.2.3.1). V jednotlivých frakcích gradientu byl stanoven 

refraktometrický index (Tab. 5.3) a přítomnost virového proteinu VP1 byla ověřena metodou 

dot-blot (kap. 4.2.6.5) (Obr. 5.4). Na základě hodnot referaktometrických indexů byl gradient 

rozdělen na tři frakce (Tab. 5.3) a pro další charakterizaci byla vybrána pouze frakce F2 

(RI=1,365-1,366), obsahující plné částice. Ta byla dialyzována proti pufru B a zahuštěna 

centrifugací přes sacharózový polštář. Nakonec byl stanoven infekční (kap. 4.2.3.4) a 

hemaglutinační (kap. 4.2.3.3) titr viru (Tab. 5.4) a metodou negativního barvení byla ověřena 

kvalita virové suspenze (kap. 4.2.7.1). Z obrázku 5.5 je patrné, že virus purifikovaný tímto 

způsobem vykazuje relativně vysokou koncentraci částic a také vyšší čistotu v porovnání s 

izolací z většího množství buněk (Obr. 5.1 a). V tomto případě již nebylo nutné virus dále čistit 

centrifugací v sacharózovém gradientu. 

hemaglutinační titr           
(počet částic/ml) 

infekční titr                       
(počet infekčních částic/ml) 

1,6 x 1012 1 x 109 
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Tab. 5.3 Hodnoty refraktometrických indexů v jednotlivých frakcích 
gradientu CsCl. Na jejich základě byl gradient rozdělen na tři frakce (F1, 
F2 a F3). 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Obr. 5.4 Imunologická detekce proteinu VP1 v jednotlivých frakcích gradientu CsCl. NK označuje 
negativní kontrolu - lyzát z neinfikovaných buněk (označeno červenou kružnicí). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 5.5 a) Viriony myšího polyomaviru (kmen A2) izolované z jedné Petriho misky  (průměr 15 cm) v 
gradientu CsCl (frakce plných částic-F2) zobrazené metodou negativního barvení. Frakce obsahuje 
především plné částice. b) Detail virionů. Měřítko 200 nm 

Gradient 
frakce Refr. index 

1 1,375 
2 1,374 
3 1,372 
4 1,369 
5 1,367 
6 1,366 
7 1,365 
8 1,364 
9 1,364 
10 1,363 
11 1,363 
12 1,362 
13 1,360 
14 1,359 
15 1,357 

klesající koncentrace CsCl 
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Tab. 5.4 Infekční a hemaglutinační titr viru izolovaného z jedné Petriho misky o průměru 15 cm. 
 
 

Z tabulky 5.4 je patrné, že u viru izolovaného z buněk WME připadá na jednu infekční částici 2 

tisíce částic neinfekčních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemaglutinační titr           
(počet částic/ml) 

infekční titr                       
(počet infekčních částic/ml) 

8,2 x 1011 5 x 108 
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5.2 Příprava fluorescenčně značeného viru 

 

Pro pozorování interakce virionů myšího polyomaviru s buněčnými strukturami v 

živých buňkách jsme se rozhodli připravit fluorescenčně značený virus. Pro tento účel jsme 

vybrali fluorescenční barvu “Alexa Fluor 546 Succinimidyl Ester” (AF546-SE) (Molecular 

Probes). AF546-SE se váže kovalentní vazbou k primárním aminům (R-NH2) (Obr. 5.6) 

přítomných na peptidech, proteinech nebo na aminem modifikovaných nukleových kyselinách. 

AF546-SE navíc reaguje velmi slabě s aromatickými aminy, alkoholy a fenoly včetně tyrozinu a 

histidinu. To umožňuje její selektivní konjugaci téměř výhradně s lysiny a argininy peptidů a 

proteinů. Díky těmto vlastnostem je AF546-SE hojně využívána například k fluorescenčnímu 

značení primárních protilátek.  

 

 

 

Obr 5.6 Schematické znázornění vazby AF546-SE k primárnímu aminu. 

 

K fluorescenčnímu značení látkou AF546-SE byl použit virus izolovaný centrifugací v 

CsCl a sacharózovém gradientu (kapitola 5.1, Obr. 5.3). Virus byl barven, dle protokolu 

doporučeného výrobcem (kap. 4.2.3.5). Molekuly AF546-SE, které se během barvící reakce 

nenavázaly na viriony, a nepodařilo se je odstranit dialýzou, byly od virových částic odděleny 

centrifugací v sacharózovém gradientu. Obrázek 5.7 znázorňuje přítomnost virového proteinu 

VP1 v jednotlivých frakcích dvou sacharózových gradientů. Frakce obsahující viriony 

(označeny rámečky na Obr. 5.7) byly spojeny, dialyzovány proti pufru B a v nich obsažený 

virus byl zahuštěn centrifugací přes sacharózový polštář (kap. 4.2.3.1).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obr. 5.7 Imunologická detekce proteinu VP1 v jednotlivých frakcích dvou sacharózových gradientů A a 
B. Rámečky označují vybrané frakce obsahující viriony. NK označuje negativní kontrolu - lyzát z 
neinfikovaných buněk (označeno červenou kružnicí). 1- frakce s nejvyšší koncentrací sacharózy, 15- 
frakce s nejnižší koncentrací sacharózy. 

 

klesající koncentrace sacharózy 
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Při fluorescenčním značení viru bylo provedeno několik kontrol. S cílem otestovat 

integritu hlavního strukturního proteinu VP1 a případné kovalentní provázání virových struktur 

byla provedena SDS elektroforéza (kap. 4.2.6.2) viru konjugovaného s AF546-SE a viru, který 

neprošel barvicí procedurou. Z obrázku 5.8 není patrné kovalentní provázání kapsidových 

proteinů. V případě viru konjugovaného s AF546-SE (Obr. 5.8, dráha 1) je však viditelná změna 

pohyblivosti části proteinů VP1 způsobená vazbou AF546-SE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. 5.8 SDS elektroforéza znázorňující proteinové složení viru konjugovaného s AF546-SE (dráha1) a 
viru, který neprošel barvicí procedurou (dráha 3). M označuje marker molekulových vah. Proteiny 
zviditelněny pomocí CBBG250 (kap. 4.2.6.3). 

 

 

 

Dále bylo pomocí elektronové mikroskopie (kap. 4.2.7.1) sledováno, zda vazbou 

AF546-SE nedošlo k narušení struktury virionů. Z obrázku 5.9 je patrné, že barvicí procedura 

zanechala viriony v intaktním stavu. Barvený virus byl následně použit k infekci myších 

fibroblastů 3T6 (kap. 4.2.2.3). 15 minut po infekci byly buňky fixovány (kap. 4.2.2.5) a pomocí 

nepřímé imunofluorescence (kap. 4.2.2.6) s použitím protilátky proti kapsidovému proteinu 

VP1 byla testována úspěšnost barvení viru. Z obrázku 5.10 je zřejmé, že většina virionů byla 

obarvena, protože signál proteinu VP1 (zelená) se většinou překrývá se signálem viru barveného 

(červená). Nakonec byl stanoven hemaglutinační (kap. 4.2.3.3) a infekční (kap. 4.2.3.4) titr 

barvného viru (Tab. 5.5).  
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Obr 5.9 Viriony myšího polyomaviru (kmen A2) konjugované s AF546-SE znázorněné metodou 
negativního barvení. Měřítko 200 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.10 Vizualizace viru konjugovaného s AF546-SE. Myší fibroblasty 3T6 infikované barveným 
virem počtem 103 částic/buňka. Fixováno 15 min po infekci a barveno myší monoklonální protilátkou 
proti proteinu VP1 (zelená) a oslí sekundární protilátkou AF488 proti myším imunoglobulinům; viriony 
konjugované s AF546-SE (červená); jádro (modrá) vybarveno prostřednictvím DAPI. Pravý panel 
znázorňuje detail oblasti vyznačené čtvercem. Fotografováno na fluorescenčním mikroskopu Olympus 
IX81 (Cell-R system). Měřítko 10 µM.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tab. 5.5 Infekční a hemaglutinační titr barveného viru. 

virus hemaglutinační titr           
(počet částic/ml) 

infekční titr                       
(počet infekčních částic/ml) 

virus konjugovaný s 
AF546-SE 4 x 1011 0 
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I přesto, že integrita virionů nebyla procedurou barvení viditelně narušena (Obr. 5.9), z 

měření infektivity viru (Tab. 5.5) jasně vyplývá, že virus procedurou barvení ztratil převážnou 

většinu své původní infektivity (kap. 5.1, Tab. 5.2). Ačkoliv jsme si byli vědomi neinfekčnosti 

barveného viru, použili jsme jej v některých z následujících experimentů. Učinili jsme tak proto, 

že i “mrtvé” virové částice mohou v časných fázích infekce využívat stejné dráhy jako infekční 

viriony, podobně jako tomu bylo ukázáno u VLPs (virům podobných částic) tvořených pouze 

hlavním strukturním proteinem VP1 (Richterová et al., 2001). 
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5.3 Studium účasti aktinu a tubulinu v časných fázích životního cyklu mPyV 

  

5.3.1 Sledování účasti aktinu a tubulinu v transportu virion ů mPyV v živých buňkách. 

 

Z dřívějších pozorování elektronovou mikroskopií ultratenkých řezů infikovaných 

buněk víme, že virus se pohybuje od membrány k endoplazmatickému retikulu 

v endozomálních váčcích. Nepozorovali jsme v prvních hodinách po infekci neobalené virové 

částice v cytoplazmě. Zatím není známo zdali, a kde se virus může uvolnit z endozomálních 

kompartmentů.  Proto budeme-li hovořit v této kapitole o pohybu virionů cytoplazmou, bude 

míněn pohyb virionů internalizovaných v endozomálních váčcích. Již dříve bylo v naší 

laboratoři ukázáno, že váčky s viriony myšího polyomaviru během transportu cytoplazmou 

kolokalizují jak s oblastmi bohatými na aktin, tak s oblastmi bohatými na tubulin (Richterová et 

al., 2001). Protože aktinové i tubulinové struktury jsou charakteristické výraznou dynamikou a 

neustále se mění, rozhodli jsme se pozorovat interakce mPyV s těmito strukturami v živých 

buňkách. Za tímto účelem jsme využili viriony konjugované s AF546-SE (kap. 5.2), buněčnou 

linii myších fibroblastů 3T6 stabilně produkujících F-aktin fúzovaný s GFP (NIH 3T6/Aktin-

GFP) a buněčnou linii myších epiteliálních buněk NMuMG stabilně produkujících α-tubulin 

fúzovaný s GFP (MNuMG/Tubulin-GFP).  

Buňky byly infikovány barveným virem v počtu 103 částic/buňka. Barvené viriony byly 

na povrch buněk adsorbovány 30 minutovou inkubací na ledu (kap. 4.2.2.3) tak, aby bylo 

dosaženo synchronního vstupu virionů do buněk. Po adsorpci byly buňky uloženy nejprve na 15 

minut do termostatu (37˚C) a poté přemístěny do vyhřívané CO2 komůrky konfokálního (Leica 

TSC) nebo fluorescenčního (Olympus IX81/ Cell-R system) mikroskopu. Infikované buňky 

byly pozorovány v časech 15-60 minut po infekci. V mnoha případech jsme pozorovali statický 

signál virionů velmi blízko buněčné periferie. V některých případech jsme však pozorovali 

signály virionů hlouběji uvnitř buňky pohybující se spolu se signálem aktinového shluku 

v oblastech bohatých na aktin (Obr. 5.11, video č. 1 v přiloženém materiálu) nebo podél 

mikrotubulů (Obr. 5.12, videa č. 3 - 5 v přiloženém materiálu).   

 Pohyb virionů asociovaný s aktinem nebyl pozorován jako pohyb podél aktinových 

vláken, ale jako pohyb zprostředkovaný dynamickými aktinovými strukturami. Virus byl ve 

většině případů pozorován v endozomech, kterými v jeden okamžik pohybovalo více těchto 

dynamických aktinových struktur (Obr. 5.11 a, video č. 1 v přiloženém materiálu). Takto se 

pohybující endozomy se v infikovaných buňkách vyskytovaly ve velkém množství, i když 

většina z nich virus neobsahovala. Pouze ojediněle byl pozorován pohyb virus obsahujícího 

váčku pomocí jedné dynamické aktinové struktury, která připomíná tzv. „aktinovou kometu“ 

(Obr. 5.11 c, video č. 2 v přiloženém materiálu). 
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Obr. 5.11 Pohyb virionů mPyV zprostředkovaný aktinem. Myší 
fibroblasty 3T6 produkující F-aktin fúzovaný s GFP infikované virem 
konjugovaným s AF546-SE (103 virových částic na buňku). Aktin-
zelená, viriony mPyV-červená. Šipky označují virus transportovaný za 
účasti aktinu. A a B znázorňují rozfázované pohyby virus nesoucího 
endozomu ve dvou různých buňkách. C znázorňuje detail dynamické 
aktinové struktury pohánějící váček s virem, která připomíná „aktinovou 
kometku“.  Pozorováno v časových intervalech T = 3 s. Snímky jsou 
vybrané z videí pořízených v čase 40 minut po infekci na konfokálním 
mikroskopu Leica TSC (A) a fluorescenčním mikroskopu Olympus 
IX81 (Cell-R system) (B). Měřítko 5 µm. 
 

 

 
Obr. 5.12 Pohyb virionů mPyV podél mikrotubulárních vláken. Myší epiteliální buňky NMuMG stabilně 
produkující α-tubulin fúzovaný s GFP infikované virem konjugovaným s AF546-SE (103 virových částic 
na buňku). Tubulin-zelená, viriony mPyV-červená. Šipky ukazují viriony transportované podél 
mikrotubulárních vláken. Rozfázované pohyby virionů jsou pořízeny ze tří různých buněk v čase 45-60 
minut po infekci na fluorescenčním mikroskopu Olympus IX81 (Cell-R system). Snímáno v časových 
intervalech T=3 s. Měřítko 10 µm. 

C
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5.3.2 Role molekulárního motoru dyneinu v infekci mPyV  

 

Jak již bylo uvedeno, mikrotubuly jsou pro pohyb mPyV vedoucí k produktivní  infekci 

esenciální. V souvislosti s pozorovaným pohybem virionů podél mikrotubulárních vláken (Obr. 

5.12) nás zajímalo, zda by mohl být transport virionů podél mikrotubulů k centru buňky 

zprostředkován molekulárním motorem dyneinem a zda je tento motor pro virovou infekci 

nezbytný. Pro tento účel jsme využili skutečnosti, že nadprodukce proteinu dynamitinu v 

savčích buňkách inhibuje dyneinem zprostředkovaný transport (Schroer, 2004). Pro 

nadprodukci dynamitinu v savčích buňkách jsme použili expresní plazmid pDynamitin-EGFP-

N1 (získán od B. Sodeik) produkující protein dynamitin fúzovaný s GFP.  

DNA plazmidu pDynamitin-EGFP-N1 byla transfekcí vnesena do myších fibroblastů 

3T6 (kap. 4.2.2.4). Transfekční směs byla po 30 µl rozdělena do jamek 24 jamkové destičky 

s připravenými mikroskopickými sklíčky. V čase 8 hodin po transfekci byly buňky infikovány 

mPyV s multiplicitou infekce MOI=20 tak, aby každá buňka byla virem infikována (kap. 

4.2.2.3). 24 hodin po infekci byly buňky fixovány (kap. 4.2.2.5) a prostřednictvím nepřímé 

imunofluorescence (kap. 4.2.2.6) byl stanoven poměr buněk produkujících virový antigen LT a 

protein dynamitin-GFP. V každém zorném poli mikroskopu (Olympus BX60) byl vždy nejprve 

spočítán celkový počet buněk, jako počet jader vybarvených prostřednictvím DAPI. Poté byl 

v zorném poli určen počet buněk produkujících pouze antigen LT, počet buněk produkujících 

pouze protein dynamitin-GFP a nakonec počet buněk produkujících oba proteiny současně. 

Celkem bylo spočítáno 40 zorných polí (vždy 10 polí na 4 různých mikroskopických sklíčkách). 

Směrodatná odchylka a míra inhibice infekce byly počítány ze čtyř hodnot odpovídajících 

čtyřem mikroskopickým sklíčkům. Na obrázku 5.13 je možné vidět, že významná část buněk 

produkujících protein dynamitin-GFP (zelená) neprodukuje současně virový antigen LT 

(červeně), tudíž nebyla produktivně infikována.  Počty buněk produkujících jednotlivé proteiny 

jsou shrnuty v tabulce 5.6.  

Po vyhodnocení jsme dospěli k výsledku, že infekce byla inhibována z 72% (Tab. 5.6). 

Nebylo však dosaženo stejné míry produkce proteinu dynamitin-GFP ve všech buňkách. 

Zatímco některé buňky produkovali protein dynamitin-GFP masivně (Obr. 5.13 b), jiné ho 

produkovaly o poznání méně (Obr. 5.13 c). I buňky které produkovaly jen malé množství 

proteinu dynamitin-GFP (ty, co svítily slabě zeleně) a byly infikovány mPyV byly počítány jako 

„buňky infikované produkující dynamitin-GFP“. V těchto buňkách však nemusela být produkce 

proteinu dynamitin-GFP dostatečná na to aby inhibovala dyneinem zprostředkovaný transport. 

Buňky produkující malé množství dynamitinu pak mohly být infikovány snadněji než ty, které 

ho produkovaly více. Tento pokus byl v totožném uspořádání jednou zopakován. Jeho 

výsledkem byla míra inhibice infekce 68% (± 11%).  
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Obr. 5.13 Míra produkce proteinu dynamitin-GFP a virového antigenu LT. Myší fibroblasty 3T6 
transfekované plazmidem pDynamitin-EGFP-N1 a infikované mPyV s multiplicitou infekce MOI=20. 
Buňky byly fixovány 24 hodin po infekci a barveny krysí monoklonální protilátkou proti antigenu LT 
(červená) a oslí sekundární protilátkou AF546 proti krysím imunoglobulinům; kuřecí protilátkou proti 
proteinu GFP (zelená) a kozí sekundární protilátkou AF488 proti kuřecím imunoglobulinům. 
Fotografováno na fluorescenčním mikroskopu Olympus BX60. Měřítko 10µm 
b - buňka masivně produkující protein dynamitin-GFP 
c - buňka slabě produkující protein dynamitin-GFP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.6 Míra inhibice infekce způsobená produkcí proteinu dynamitin-GFP v myších fibroblastech 3T6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vyhodnocených buněk 1135 

Počet infikovaných buněk (produkujících LT antigen) 665 

Počet buněk produkujících dynamitin-GFP 651 

Počet infikovaných buněk produkujících dynamitin-GFP 181 

Míra inhibice infekce (%) 72% (± 8%) 

b

c 

a 
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5.3.3 Vliv látek ovlivňujících strukturu cytoskeletu na virovou infekci 

 

Vliv aktin stabilizujících a destabilizujících látek na virovou infekci 

 

V souvislosti s rolí aktinu během virové infekce nás zajímalo, jak bude ovlivněna 

infektivita mPyV, pokud budou aktinová vlákna depolymerizována nebo naopak stabilizována. 

Již dříve bylo publikováno, že depolymerizace aktinu způsobená latrunculinem A vede v 

buňkách BMK a myších fibroblastech NIH 3T3 ke zvýšení infektivity mPyV (Gilbert et al., 

2003). Nicméně nepublikovaná data (Liebl a kolektiv, manuskript v přípravě) získaná v naší 

laboratoři na buňkách 3T6 ukázala, že depolymerizace aktinu vede naopak ke snížení 

infektivity. To je zdánlivě v rozporu s publikovanými daty. Oba autoři však použili odlišné 

koncentrace latrunculinu A a různé buněčné linie. Rozhodli jsme se proto tento experiment 

zopakovat s použitím různých koncentrací latrunculinu A na myších fibroblastech 3T6.  

Myší fibroblasty 3T6 narostlé na mikroskopických sklíčkách byly nejprve 

synchronizovány (kap. 4.2.2.2). Hodinu před infekcí byly převedeny do média DMEM bez séra 

s 0,1 µM nebo 0,5 µM latrunculinem, aby byla zajištěna depolymerizace aktinových vláken již 

před zahájením infekce. Buňky byly infikovány s MOI=1 (kap. 4.2.2.3) v přítomnosti výše 

zmíněné látky (0,1 µM nebo 0,5 µM latrunculinu  A). Agens bylo buď ponecháno po celou 

dobu infekce, nebo bylo v čase 4 hodiny po infekci odmyto a viriony, které do tohoto okamžiku 

nebyly buňkami internalizovány, byly inaktivovány přidáním anti-VP1 séra. Jako „kontrola“ 

k buňkám infikovaným v přítomnosti latrunculinu A byly totožným způsobem infikovány 

buňky v nepřítomnosti latrunculinu A. Buňky byly fixovány 24 hodin po infekci (kap. 4.2.2.5) a 

pomocí nepřímé imunofluorescence byly stanoveny počty buněk produkujících virový antigen 

LT (kap. 4.2.2.6). Počet buněk produkujících antigen LT byl vztažen k celkovému počtu buněk 

spočítaných podle jader vybarvených prostřednictvím DAPI. Celkem bylo počítáno 40 zorných 

polí (vždy 10 polí na 4 různých mikroskopických sklíčkách) (mikroskop Olympus BX60). 

Grafy na obrázcích 5.14 a 5.15 znázorňují vliv latrunculinu A na infekci mPyV. Hodnoty jsou 

vztaženy k počtům buněk pozitivních na LT v kontrolách bez přítomnosti agens, který byl 

stanoven jako 100%. Směrodatná odchylka a hodnota infektivity byly počítány vždy ze čtyř 

hodnot odpovídajících čtyřem mikroskopickým sklíčkům. Bylo zjištěno, že si výše zmiňované 

poznatky Gilbertové a Liebla neodporují. V případě, kdy byla použita nižší koncentrace 

latrunculinu  (0,1 µM), infektivita viru vzrostla o polovinu (Obr. 5.14 a). Pokud byla použita 

koncentrace o něco vyšší (0,5 µM), infektivita viru naopak o polovinu klesla (Obr. 5.15 a).  
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Obr. 5.14 a) Vliv 0,1 µM latrunculinu A (LatA) na infekci mPyV. Počet buněk pozitivních na LT 
v kontrolních buňkách (bez přítomnosti latrunculinu) byl stanoven jako 100% infekce. Hodnoty v grafu 
reprezentují 40 zorných polí. b) kontrola struktury mikrotubulů (zelená) a aktinových mikrofilament 
(červená) po opůsobení buněk 0,1 µM  latrunculinem A. c) kontrola struktury mikrotubulů (zelená) a 
aktinových mikrofilament (červená) po odmytí latrunculinu A. Buňky fixovány 24 hodin po infekci a 
vybarveny myší protilátkou proti tubulinu (zelená) a oslí sekundární protilátkou AF488 proti myším 
imunoglobulinům; kozí protilátkou proti aktinu (červená) a oslí sekundární protilátkou AF546 proti 
kozím imunoglobulinům; jádra vybarvena prostřednictvím DAPI. Fotografováno na fluorescenčním 
mikroskopu Olympus BX60. Měřítko 20 µm. 
 

 

 

 
Obr. 5.15 a) Vliv 0,5 µM latrunculinu A (LatA) na infekci mPyV. Počet buněk pozitivních na LT 
v kontrolních buňkách (bez přítomnosti latrunculinu) byl stanoven jako 100% infekce. Hodnoty v grafu 
reprezentují 40 zorných polí. b) kontrola struktury mikrotubulů (zelená) a aktinových mikrofilament 
(červená) po opůsobení buněk 0,1 µM  latrunculinem A. c) kontrola struktury mikrotubulů (zelená) a 
aktinových mikrofilament (červená) po odmytí latrunculinu A. Buňky fixovány 24 hodin po infekci a 
vybarveny myší protilátkou proti tubulinu (zelená) a oslí sekundární protilátkou AF488 proti myším 
imunoglobulinům; kozí protilátkou proti aktinu (červená) a oslí sekundární protilátkou AF546 proti 
kozím imunoglobulinům; jádra vybarvena DAPI. Fotografováno na fluorescenčním mikroskopu Olympus 
BX60. Měřítko 20 µm.  

c 

c 
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V případech, kdy bylo agens 4 hodiny po infekci odmyto, byl jak v případě použití 0,1 

µM, tak v případě použití 0,5 µM latrunculinu A zaznamenán vzestup infektivity. Ten byl 

obzvláště výrazný v případě 0,5 µM latrunculinu A, kde činil více než dvojnásobek původní 

infektivity napočítané pro buňky infikované v jeho nepřítomnosti („kontrola“, Obr. 5.15 a). 

Protože látky rozrušující aktinová filamenta by mohly mít vliv také na strukturu 

mikrotubulů, provedli jsme prostřednictvím nepřímé imunofluorescence kontrolu struktury 

aktinového a tubulinového cytoskeletu pro všechny analyzované případy (Obr. 5.14 b, c; Obr. 

5.15 b, c). Z obrázků 5.14 b a 5.15 b (červená) je patrné, že aktinová vlákna byla při použití 

obou koncentrací inhibitoru rozrušena stejným způsobem, ale při srovnání struktury 

mikrotubulů na obrázcích 5.14 b a 5.15 b (zelená) je patrný rozdíl. Použitím 0,5 µM 

latrunculinu A totiž došlo k výraznému narušení struktury mikrotubulů, což vysvětluje snížení 

infektivity pozorované při vyšší koncentraci inhibitoru. Z toho vyplývá, že samotná 

depolymerizace aktinu vede ke zvýšení infektivity mPyV (Obr. 5.14 a). 

V případě, kdy jsme aktinová vlákna naopak stabilizovali pomocí jasplakinolidu, jsme 

zaznamenaly pokles infektivity. Schéma experimentu bylo shodné s předchozím. Buňky byly 

vystaveny působení 25 nM jasplakinolidu již jednu hodinu před infekcí, aby byla zajištěna 

stabilizace aktinových vláken. Buňky byly infikovány s multiplicitou MOI=1 v médiu DMEM 

bez séra v přítomnosti nebo nepřítomnosti jasplakinolidu (kap. 4.2.2.3). Ten byl buď ponechán 

po celou dobu infekce, nebo byl v čase 4 hodiny po infekci odmyt a viriony, které do této doby 

nevstoupily do buněk, byly inaktivovány přidáním anti-VP1 séra. Buňky byly fixovány 24 

hodin po infekci (kap. 4.2.2.5) a pomocí nepřímé imunofluorescence byly stanoveny počty 

buněk produkujících virový antigen LT (kap. 4.2.2.6). Počet buněk produkujících antigen LT 

byl vztažen k celkovému počtu buněk spočítaných podle jader vybarvených prostřednictvím 

DAPI. Celkem bylo počítáno 40 zorných polí (vždy 10 polí na 4 různých mikroskopických 

sklíčkách) (Olympus BX60). Hodnoty jsou vztaženy k počtům buněk pozitivních na LT 

v kontrolách bez přítomnosti agens, který byl stanoven jako 100%. Směrodatná odchylka a 

hodnota infektivity byly počítány vždy ze čtyř hodnot odpovídajících čtyřem mikroskopickým 

sklíčkům. Jak ukazuje graf 5.1, infektivita mPyV byla vlivem jasplakinolidu snížena. 
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Graf 5.1 Vliv stabilizace aktinových filament způsobené 25 nM jasplakinolidem (Jas) na infekci mPyV. 
Hodnoty jsou vztaženy k počtům buněk pozitivních na LT v kontrolách bez přítomnosti agens, který byl 
stanoven jako 100%. Hodnoty v grafu reprezentují 40 zorných polí. 
 

 

 

Lokalizace virionů v buňkách s depolymerizovaným aktinem nebo tubulinem 

 

Transport virionů podél mikrotubulů směrem do centra (ale i z centra) buňky byl 

pozorován u celé řady virů. Překvapením se stalo pozorování, že viriony mPyV se i za 

podmínek, kdy jsou mikrotubuly depolymerizovány, dostávají do blízkosti buněčného jádra 

(Moserová, Diplomová práce). Ačkoliv produktivní infekce mPyV je závislá na intaktních 

mikrotubulech, viriony mPyV se i za podmínek, kdy jsou mikrotubuly depolymerizovány, 

překvapivě dostávají do blízkosti buněčného jádra (Moserová, Diplomová práce). To naznačuje, 

že pohyb do perinukleární oblasti není na mikrotubulech závislý. Chtěli jsme tedy zjistit, v jaké 

organele je za těchto podmínek virus lokalizován. Kromě toho nás také zajímalo, do jaké 

organely jsou viriony směrovány v buňkách s depolymerizovanými aktinovými vlákny. 

Lokalizaci virionů v buňkách s rozrušenými mikrotubuly nebo aktinovými vlákny jsme se 

rozhodli sledovat v čase 3 hodiny po infekci, kdy se viriony za normálních okolností (v 

nepřítomnosti cytoskelet rozrušujících agens) nacházejí již v perinukleární oblasti, částečně 

v endoplazmatickém retikulu a částečně v recyklujících endozomech. V tomto čase významná 

populace virionů také kolokalizuje s endozomálními strukturami bohatými na protein kaveolin-

1. Ten může být v perinukleární oblasti součástí například recyklujících endozomů nebo organel 

označovaných jako kaveozomy (kap. 2.3.3). Jako markery lokalizace virionů v blízkosti jádra 

jsme tedy zvolili Bip – marker endoplazmatického retikula a kaveolin-1.  

 Synchronizované myší fibroblasty 3T6 (kap. 4.2.2.2) byly vystaveny působení 10 µM 

nocodazolu nebo 0,1 µM latrunculinu A jednu hodinu před infekcí, aby byla zajištěna 
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depolymerizace mikrotubulů nebo aktinových vláken. Buňky byly infikovány s multiplicitou 

infekce MOI=50 (kap. 4.2.2.3) v přítomnosti 10 µM nocodazolu nebo 0,1 µM latrunculinu A. 

Jako „kontrola“ k buňkám infikovaným v přítomnosti cytoskelet rozrušujících agens byly 

totožným způsobem infikovány buňky také v jejich nepřítomnosti. Tři hodiny po infekci byly 

buňky fixovány (kap. 4.2.2.5) a s použitím metody nepřímé imunofluorescence byla sledována 

kolokalizace virionů s markerem ER (Bip) (Obr. 5.18) a kaveolinem-1 (Obr. 5.17).   

Z obrázku 5.17 je patrné, že v kontrolních buňkách infikovaných v nepřítomnosti 

inhibitorů, část virionů kolokalizuje s organelami bohatými na protein kaveolin-1. Lokalizace 

virionů do těchto organel není nijak narušena, pokud jsou buňky infikovány v přítomnosti 

latrunculinu A nebo nocodazolu (Obr. 5.17).  

Na obrázku 5.18 je možné pozorovat, že v kontrolních buňkách subpopulace virionů 

kolokalizuje a markerem ER (Bip). V případech, kdy byly buňky infikovány v přítomnosti látek 

depolymerizujících aktinová nebo tubulinová vlákna také část virionů kolokalizovala s tímto 

markerem. Nicméně vzhledem k tomu, že struktura a tvar buněk byly vlivem inhibitorů značně 

ovlivněny, není možné s jistotou říci, zda se viriony nacházejí uvnitř ER. Především 

depolymerizace aktinových vláken má za následek smrštění buněk, které je následováno 

akumulací buněčných kompartmentů v menším prostoru.   
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Obr. 5.17 Vliv depolymerizace aktinových filament a mikrotubulů na lokalizaci virionů v organelách 
bohatých na kaveolin-1 (Cav-1). Myší fibroblasty 3T6 infikované mPyV s multiplicitou infekce MOI=50 
v nepřítomnosti inhibitorů (kontrola), v přítomnosti 10 µM nocodazolu a v přítomnosti 0,1 µM 
latrunculinu A. Buňky fixovány 3 hodiny po infekci a barveny myší monoklonální protilátkou proti 
proteinu VP1 (zelená) a oslí sekundární protilátkou AF488 proti myším imunoglobulinům; králičí 
protilátkou proti kaveolinu (červená) a oslí sekundární protilátkou AF546 proti kozím imunoglobulinům; 
jádro (modrá) vybarveno prostřednictvím DAPI. Vybrané konfokální řezy pořízené na konfokálním 
mikroskopu Leica TSC. Měřítko 10 µm. 
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Obr. 5.18 Vliv depolymerizace aktinových filament a mikrotubulů na lokalizaci virionů 
v endoplazmatickém retikulu (Bip). Myší fibroblasty 3T6 infikované mPyV s multiplicitou infekce 
MOI=50 v nepřítomnosti inhibitorů (kontrola), v přítomnosti 10 µM nocodazolu a v přítomnosti 0,1 µM 
latrunculinu A. Buňky fixovány 3 hodiny po infekci a barveny myší monoklonální protilátkou proti 
proteinu VP1 (zelená) a oslí sekundární protilátkou AF488 proti myším imunoglobulinům; králičí 
protilátkou proti proteinu Bip (červená) a oslí sekundární protilátkou AF546 proti kozím 
imunoglobulinům; jádro (modrá) vybarveno prostřednictvím DAPI. Vybrané konfokální řezy pořízené na 
konfokálním mikroskopu Leica TSC. Měřítko 10 µm. 
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5.4 Vstup virionů myšího polyomaviru do buněčného jádra 

 

Již dříve publikovaná data ukazují, že většina virionů se do těsné blízkosti jaderné 

membrány dostává přibližně v čase 3 hodiny po infekci. Nicméně některá data získaná v naší 

laboratoři naznačují, že by se jednotlivé viriony mohly dostávat do blízkosti jaderné membrány 

a i do buněčného jádra již v kratších časech po infekci. Chtěli jsme tedy zjistit, v jakém čase po 

infekci můžeme pozorovat první viriony v blízkosti jaderné membrány.  

 

Sledování lokalizace virionů v blízkosti jaderné membrány v živých buňkách 

Pro sledování interakcí virionů mPyV s jadernou membránou jsme se rozhodli použít 

živé buňky. Použili jsme virus konjugovaný s AF546-SE a myší epiteliální buňky NMuMG 

stabilně produkující protein lamin B receptor fúzovaný s GFP (NMuMG/LBR-GFP). Ten se 

nachází uvnitř jádra, na vnitřní jaderné membráně. 

 Buňky byly infikovány virem konjugovaným s AF546-SE (103 částic/buňka), umístěny 

do vyhřívané CO2 komůrky konfokálního mikroskopu Leica TSC a pozorovány v časech 15-90 

minut po infekci. První viriony jsme v těsné blízkosti jaderné membrány pozorovali již v čase 

30 minut po infekci (Obr. 5.20). V čase 45 minut jsme dokonce pozorovali virion (zelená) 

procházející skrz jadernou membránu (červená) (Obr. 5.21 b). Toto pozorování naznačuje, že 

některé viriony mohou dosáhnout jádra v mnohem kratším čase po infekci.  

 

Sledování interakce virionů s jadernou membránou metodou FRET 

Dále jsme charakterizovali blíže interakci virionů s jadernou membránou (laminem B) 

prostřednictvím metody FRET. Ta slouží ke studiu interakcí proteinů, které se nacházejí v těsné 

blízkosti. FRET (fluorescence resonance energy transfer) popisuje přenos energie mezi dvěma 

chromofory, z nichž jeden je donorem a druhý akceptorem energie. Pokud se donorový 

chromofor nachází v excitovaném stavu, přenáší energii na akceptorový chromofor. Přijatá 

energie se pak projeví zvýšením fluorescence akceptoru. Aby mohlo dojít k takovému přenosu 

energie, emisní spektrum donoru se musí překrývat s absorpčním spektrem akceptoru. Tuto 

podmínku splňuje například dvojice fluorescenčních proteinů CFP (cyan fluorescent protein) / 

YFP (yellow fluorescent protein) nebo dvojice fluorescenčních cyaninových barev 

Cy3(donor)/Cy5(akceptor). K efektivnímu přenosu energie dochází pouze v případě, kdy jsou 

molekuly chromoforů (donoru a akceptoru) od sebe vzdáleny 2-10 nm.  

Myší fibroblasty 3T6 byly synchronizovány (kap. 4.2.2.2) a infikovány mPyV 

s multiplicitou infekce MOI=1000 (kap. 4.2.2.3). Buňky byly fixovány (kap. 4.2.2.5) v časech 

1,5 a 3 hodiny po infekci a zpracovány metodou nepřímé imunofluorescence (kap. 4.2.2.6). 

Marker jaderné membrány – lamin B byl vybarven primární protilátkou a sekundární 

protilátkou konjugovanou s molekulou Cy5 (akceptor) a pro viriony mPyV byla použita 
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sekundární protilátka konjugovaná s molekulou Cy3 (donor). Na takto značených buňkách byla 

pomocí konfokálního mikroskopu Leica TSC měřena efektivita přenosu energie (FRET). Buňky 

byly nejprve vysvíceny skenováním oblasti zájmu (ROI = region of interest) s použitím laseru 

633 nm HeNe nastaveného na intenzitu 100%. Tím došlo k vysvícení akceptorové molekuly 

Cy5. Efektivita přenosu energie (FRET) byla poté počítána s použitím vzorce Ef = (Dpost – Dpre) 

x 100/Dpost, kde Dpost a Dpre jsou intenzity fluorescence donorové molekuly Cy3 před a po 

vysvícení. Celkem bylo vybráno 20 oblastí zájmu (ROI) na buňkách fixovaných 1,5 hodin po 

infekci a stejný počet ROI na buňkách fixovaných 3 hodiny po infekci (Obr. 5.22, Obr. 5.23). 

Jako „kontrola“ byly totožným způsobem provedeny výpočty Ef na stejném počtu 

nevysvícených oblastí, abychom odečetli vliv pozadí na přenos energie (Obr. 5.22 c, Obr. 5.23 

c).  

Vyšší míra přenosu energie mezi molekulami laminu B značenými Cy5 a molekulami 

VP1 značenými Cy3 byla zaznamenána u buněk fixovaných v čase 1,5 hodin po infekci (Obr. 

5.22 c). V případě buněk fixovaných v čase 3 hodiny po infekci byla míra přenosu energie 

srovnatelná s „kontrolou“ (Obr. 5.23 c).  
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Obr. 5.20 Lokalizace jednotlivých virionů na jaderné membráně živých buněk v různých časech po 
infekci. Myší epiteliální buňky NMuMG produkující protein lamin B receptor fúzovaný s GFP infikované 
barvenými viriony mPyV (AF546-SE) množstvím 103 částic na buňku. Lamin B receptor (zelená); 
viriony konjugované s AF546-SE (červená); endoplazmatické retikulum (modrá) vybarveno 
prostřednictvím barvičky ER-tracker. Konfokální řezy čtyřmi různými buňkami získané v časech 30, 35, 
85 a 90 minut po infekci na konfokálním mikroskopu Leica BX60. Měřítko 10 µm. 
 

 

 

Obr. 5.21 Průchod virionu mPyV přes jadernou membránu v čase 40 minut po infekci. Myší epiteliální 
buňky NMuMG produkující protein lamin B receptor fúzovaný s GFP infikované barvenými viriony  
mPyV (AF546-SE) množstvím 103 částic na buňku a pozorovány v čase 40 minut po infekci. Snímáno 
v časových intervalech T=3s. Lamin B receptor (červená); viriony konjugované s AF546-SE (zelená).  
a - konfokální řez buňkou získaný na konfokálním mikroskopu Leica BX60, b – rozfázovaný detail 
oblasti vyznačené rámečkem na obrázku a, znázorňující virion procházející přes jadernou membránu. 
Číslice v pravém horním rohu označují čas (s), který uplynul od chvíle, kdy byl virion poprvé pozorován 
v těsné blízkosti jaderné membrány (0s). Měřítko 10 µm. 
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 ROI ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 

D pre 66,11 39,41 37,16 72,70 33,59 

D post 67,98 44,77 40,94 70,69 34,58 
A pre 40,51 58,19 78,58 60,66 78,79 
A post 19,80 27,40 51,32 41,35 44,22 

FRET (%) 2,75 5,66 9,25 0,00 2,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.22 

a 

b 

c
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ROI ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 

D pre 41,50 37,52 112,35 19,47 
D post 41,44 37,37 114,92 19,36 
A pre 113,93 84,24 130,15 20,14 
A post 62,61 67,54 90,25 17,24 

FRET (%) 0,00 0,00 2,23 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.23 

a 

b 

c
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Obr. 5.22 FRET mezi laminem B (Cy5) a proteinem VP1 (Cy3) v čase 1,5 hodiny po infekci. Myší 
fibroblasty 3T6 infikovány s MOI=103, fixovány 1,5 h p.i. a značeny kozí protilátkou proti proteinu lamin 
B (červená) a oslí sekundární protilátkou konjugovanou s Cy5 namířenou proti kozím imunoglobulinům; 
myší monoklonální protilátkou proti proteinu VP1 a ovčí sekundární protilátkou konjugovanou s Cy3 
namířenou proti myším imunoglobulinům. a) Nepřímá imunofluorescence znázorňující donor (VP1 
značený Cy3, vizualizovaný v zeleném kanálu) a akceptor (lamin B značený Cy5, vizualizovaný 
v červeném kanálu) s pěti oblastmi zájmu (ROI). b) Hodnoty FRET měřené ve vybraných ROI 
vyznačených na obrázku a); D-donor, A-akceptor, pre-před vysvícením, post-po vysvícení. c) Histogram 
efektivity přenosu energie (FRET); modrá-„kontrola“- FRET v nevysvícených ROI, šedá - FRET ve 
vysvícených ROI.  
  
 

 

Obr. 5.23 FRET mezi laminem B (Cy5) a proteinem VP1 (Cy3) v čase 3 hodiny po infekci. Myší 
fibroblasty 3T6 infikovány s MOI=103, fixovány 3 h p.i. a značeny kozí protilátkou proti proteinu lamin 
B (červená) a oslí sekundární protilátkou konjugovanou s Cy5 namířenou proti kozím imunoglobulinům; 
myší monoklonální protilátkou proti proteinu VP1 a ovčí sekundární protilátkou konjugovanou s Cy3 
namířenou proti myším imunoglobulinům. a) Nepřímá imunofluorescence znázorňující donor (VP1 
značený Cy3, vizualizovaný v zeleném kanálu) a akceptor (lamin B značený Cy5, vizualizovaný 
v červeném kanálu) se čtyřmi oblastmi zájmu (ROI). b) Hodnoty FRET měřené ve vybraných ROI 
vyznačených na obrázku a); D-donor, A-akceptor, pre-před vysvícením, post-po vysvícení. c) Histogram 
efektivity přenosu energie (FRET); modrá-„kontrola“- FRET v nevysvícených ROI, šedá - FRET ve 
vysvícených ROI.  
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5.5 Konstrukce expresních plazmidů pro zajištění produkce kapsidových proteinů 

VP1 nebo VP2 viru BK v savčích buňkách 

 

Lidský polyomavirus BK je přítomný u 85% populace. U svého hostitele způsobuje perzistentní 

infekci ledvin, která je většinou bezpříznaková. Avšak u pacientů s oslabeným imunitním 

systémem dochází k jeho reaktivaci a masivnímu pomnožení. BKV byl identifikován u pacientů 

s onemocněním ledvin, močového měchýře a u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Tento 

virus je také spojován se zánětem sítnice, zápalem plic nebo encefalitidou. Molekulární 

mechanizmy infekce BKV však nejsou zcela známé. Vzhledem k tomu, že se v naší laboratoři 

již dlouho zabýváme studiem rolí strukturních proteinů mPyV, rozhodli jsme se podívat se na 

to, jaké role v životním cyklu mají také strukturní proteiny viru BK.   

Pro studium funkcí jednotlivých strukturních proteinů je vhodné nejprve zajistit jejich 

expresi v savčích buňkách a pozorovat jejich vlastnosti odděleně od ostatních virových proteinů. 

Proto jsme v jednom z prvních kroků studia funkcí proteinů VP1 a VP2 lidského polyomaviru 

BK přistoupili k přípravě konstruktů pro zajištění jejich produkce v savčích buňkách. Za tímto 

účelem byly konstruovány tři plazmidy: 

 

• pEGFP-C2/VP2 – pro zajištění produkce proteinu VP2 fúzovaného s proteinem EGFP 

na N-konci 

• pSVL/VP2 -  pro zajištění produkce proteinu VP2 

• p∆∆∆∆EGFP-C2/VP1 – pro zajištění produkce hlavního strukturního proteinu VP1 

 

 

5.5.1 Konstrukce expresního plazmidu pEGFP-C2/VP2 

 

Expresní plazmid pEGFP-C2/VP2 byl získán vložením sekvence kódující protein VP2 

do polylinkeru plazmidu pEGFP-C2 (Obr. 4.1) do míst rozeznávaných endonukleázami EcoRI a 

BamHI (Obr. 5.24). Gen kódující protein VP2 byl amplifikován metodou PCR (kap. 4.2.5.7). 

Jako templát pro PCR posloužil plazmid pBluescript II KS(+)-BK, který obsahuje celý genom 

polyomaviru BK a jako primery byly použity oligonukleotidy pFBHTA1 a pSVL-VP2-B (kap. 

4.1.6). Produkt PCR byl přečištěn (kap. 4.2.5.9) a následně štěpen restriktázami EcoRI a BamHI 

(kap. 4.2.5.5). Restrikční směs byla rozdělena v 1% agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1) a fragment 

DNA velikostně odpovídající genu VP2 (1 056 bp) byl z gelu izolován (kap. 4.2.5.8) (Obr. 5.25 

b).  

pEGFP-C2 byl metodou elektroporace (kap. 4.2.4.3) vnesen do kompetentních buněk 

DH5α. Vybrané bakteriální kolonie nesoucí pEGFP-C2 byly přeočkovány do 50 ml živného 



 

93 

 

bujónu č. 2 a pomnoženy 16 hodinovou kultivací při 37˚C.  Z narostlé bakteriální kultury byla 

alkalickou metodou izolována DNA plazmidu pEGFP-C2 (kap. 4.2.5.2) (Obr. 5.25 a). pEGFP-

C2 byl štěpen restriktázami BamHI a EcoRI (kap. 4.2.5.5), které se nacházejí v polylinkeru, a 

5´konce štěpeného plazmidu byly defosforylovány alkalickou fosfatázou (kap. 4.2.5.6) (Obr. 

5.25 a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.24 Schéma konstrukce plazmidu pEGFP-C2/VP2. Restrikční místa v oblasti polylinkeru (MCS), 
která byla vybrána pro inzerci sekvence kódující protein VP2 jsou označena kroužkem. Plazmid kóduje 
rezistenci ke kanamycinu, dále obsahuje časný promotor cytomegaloviru (CMV) a gen kódující protein 
EGFP. Za oblastí kódující EGFP se nachází polylinker (MCS).  

 

 

Podle kapitoly 4.2.5.10 byla připravena ligační směs. Po 16 hodinové inkubaci při 16˚C 

byla ligační směs přečištěna (kap. 4.2.5.9) a vnesena elektroporací do kompetentních buněk 

DH5α (kap. 4.2.4.3). Buňky byly 45 minut inkubovány v médiu SOC a poté vysety na agarové 

plotny s kanamycinem (50 µg/ ml). Z vyrostlých kolonií byla metodou minipreparace izolována 

plazmidová DNA (kap. 4.2.5.3). Ta byla štěpena restriktázami BamHI a EcoRI (kap. 4.2.5.5) a 

restrikční směs byla separována v 1% agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1) (Obr. 5.26, dráha 1).  

Plazmidová DNA, z níž bylo možno zpětně vyštěpit vkládaný fragment, byla ověřována 

dalšími restriktázami. Byly použity takové kombinace restriktáz, aby vždy alespoň jedna z nich 

štěpila plazmidovou DNA ve vloženém fragmentu (StuI, NdeI, SspI) (Obr. 5.26). Bakteriální 

klon nesoucí restrikčně ověřený plazmid pEGFP-C2/VP2 byl pomnožen v 500 ml živného 

bujónu č. 2. Alkalickou metodou byla z narostlé bakteriální kultury izolována plazmidová DNA 

(kap. 4.2.5.2), která byla dále přečištěna centrifugací v gradientu CsCl (kap. 4.2.5.4).  



 

94 

 

 

 
Obr. 5.25 1% agarózový gel a) DNA plazmidu pEGFP-C2 izolovaného alkalickou metodou (dráha 1), 
DNA plazmidu pEGFP-C2 štěpeného restriktázami BamHI+EcoRI a defosforylovaného alkalickou 
fosfatázou (dráha 2). b)  DNA fragment kódující protein VP2 získaný metodou PCR, štěpený 
restriktázami BamHI+EcoRI, izolovaný z gelu. M označuje marker, kterým je DNA bakteriofága λ 
štěpená restriktázou PstI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 5.26 1% agarózová elektroforéza plazmidové DNA pEGFP-C2/VP2 získané z pozitivní kolonie. 
Štěpeno restriktázami BamHI+EcoRI (dráha 1), NdeI (dráha 2), SspI (dráha 3), StuI (dráha 4). M 
označuje marker, kterým je DNA bakteriofága λ štěpená restriktázou PstI. 
Velikosti vzniklých fragmentů:  

1 056 bp a 4 700 bp pro restriktázy BamHI+EcoRI 
732 bp, 1332 bp a 3 640 bp pro restriktázu NdeI 
220 bp, 553 bp, 669 bp, a 4 274 bp pro restriktázu SspI 
153 bp, 561 bp, 1341 bp a 3 701 bp pro restriktázu StuI 
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DNA plazmidu pEGFP-C2/VP2 byla transfekcí vnesena do myších fibroblastů 3T3 

(kap. 4.2.2.4). Transfekované buňky byly po 50 µl rozděleny do jamek 24 jamkové destičky 

s připravenými sklíčky a inkubovány 12 hodin v CO2 termostatu při 37˚C. Po uplynutí této doby 

byly buňky fixovány (kap. 4.2.2.5) a podrobeny nepřímé imunofluorescenci (kap. 4.2.2.6) 

s cílem zjistit, zda produkují fúzní protein EGFP-VP2. S použitím protilátek proti proteinu GFP 

a minoritním proteinům viru SV40* bylo zjištěno, že signály proteinů GFP a VP2 se v buňkách 

překrývají (Obr. 5.28 panely a, b). Oba tyto proteiny byly lokalizovány uvnitř buněčného jádra 

(Obr. 5.28 panel c). Oproti tomu, samotný protein EGFP produkovaný z plazmidu pEGFP-C2 je 

lokalizován jak v jádře, tak v cytoplazmě (Obr. 5.28 d). Pro ověření správné velikosti fúzního 

proteinu EGFP-VP2 a pro vyloučení možnosti tvorby jiných genových produktů byl lyzát 

transfekovaných buněk separován pomocí SDS-PAGE (kap. 4.2.6.2). Rozdělené proteiny byly 

imobilizovány na nitrocelulozové membráně (kap. 4.2.6.4). Metodou imunodetekce proteinů byl 

s použitím protilátky proti proteinu GFP detekován fúzní protein (kap. 4.2.6.6) (Obr. 5.27). Na 

obrázku 5.27 je viditelné, že protilátka proti proteinu GFP označila protein velikostně 

odpovídající fúznímu proteinu EGFP-VP2 (65,4 kDa).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr 5.27 Imunologická detekce fúzního proteinu EGFP-VP2 produkovaného z plazmidu pEGFP-C2/VP2 
v transferovaných myších fibroblastech 3T3. 12 hodin po transfekci. Značeno králičí protilátkou 
namířenou proti N-konci proteinu EGFP a kozí sekundární protilátkou konjugovanou s peroxidázou 
namířenou proti králičím imunoglobulinům. M – marker molekulových vah  

 

 
*protilátka namířená proti minoritním proteinům opičího viru SV40 byla použita k detekci minoritního proteinu viru 
BK proto, že strukturní proteiny těchto dvou jsou si sekvenčně podobné. Protilátka anti VP2/3 SV40 proto reaguje i 
s minoritními proteiny viru BK. Pro minoritní proteiny BKV dosud protilátka připravena nebyla. 
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Obr. 5.28 Ověření produkce fúzního proteinu EGFP-VP2 

prostřednictvím nepřímé imunofluorescence. Panely a, b znázorňují 
kolokalizaci proteinu EGFP (zelená) a proteinu VP2 (červená). 
Panel c znázorňuje lokalizaci fúzního proteinu EGFP-VP2 (zelená) 
v buněčném jádře ohraničeném jadernou laminou (červená). 
Obrázek d znázorňuje lokalizaci samotného proteinu EGFP 
v buňkách transfekovaných plazminem pEGFP-C2. 
Myší fibroblasty 3T6 transfekované pEGFP-C2/VP2 (a, b, c), 
fixované 12 hodin po transfekci a barveny kuřecí protilátkou proti 
GFP (zelená) a kozí sekundární protilátkou AF488 proti kuřecím 
imunoglobulinům; králičí protilátkou proti proteinům VP2/3 viru 
SV40 (červená) a kozí sekundární protilátkou AF546 proti králičím 

imunoglobulinům (panely a, b); kozí protilátkou proti laminu B (červená) a oslí sekundární protilátkou 
AF546 proti kozím imunoglobulinům (panel c). Jádra (modrá) vybarvena prostřednictvím DAPI. Vybrané 
konfokální řezy ze tří různých buněk (a,b,c,d) pořízené konfokálním mikroskopem Leica TSC. Měřítko 
10 µM. 
 

a 

b

c

d 
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5.5.2 Konstrukce expresního plazmidu pSVL/VP2 (BKV) 

 

pSVL/VP2 (BKV) byl vytvořen z již existujícího plazmidu pSVL-VP2 (mPyV) 

výměnou sekvence kódující protein VP2 myšího polyomaviru za sekvenci kódující protein VP2 

viru BK (Obr. 5.29). Sekvence kódující protein VP2 (BKV) byla amplifikována metodou PCR 

(kap. 4.2.5.7). Jako templát pro reakci PCR byl použit plazmid pBluescript II KS(+)-BK, 

kódující genom viru BK a jako primery byly použity oligonukleotidy pSVL-VP2-A a pSVL-

VP2-B (kap. 4.1.6), které ohraničují fragment genu VP2. Produkt reakce PCR byl přečištěn 

(kap. 4.2.5.9) a poté štěpen restriktázami BamHI a XhoI. Restrikční směs byla separována v 1% 

agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1) a fragment DNA velikostně odpovídající genu VP2 (1 056 bp) 

byl z gelu izolován (kap. 4.2.5.8) (Obr. 5.30 b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.29 Schéma konstrukce expresního plazmidu pSVL/VP2 (BKV) z preexistujícího plazmidu pSVL-
VP2 kódujícího sekvenci proteinu VP2 mPyV. Plazmid kóduje rezistenci k ampicilinu, dále obsahuje 
SV40 ori , SV40 pozdní promotor, VP1 „leader“ sekvenci spolu s VP1 intronem.   
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Plazmid pSVL-VP2 (mPyV) byl metodou elektroporace vnesen do kompetentních 

buněk DH5α (kap. 4.2.4.3). Transformované buňky nesoucí pSVL-VP2 (mPyV) byly 

pomnoženy v 50 ml živného bujónu č. 2 a poté z nich byla alkalickou metodou izolována 

plazmidová DNA (kap. 4.2.5.2). Z plazmidu pSVL-VP2 (mPyV) byla restriktázami XhoI a 

BamHI vyštěpena oblast kódující protein VP2 mPyV (kap. 4.2.5.5). Restrikční směs byla 

rozdělena v 1% agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1), fragment DNA velikostně odpovídající 

plazmidu pSVL (5 337 bp) byl z gelu izolován (kap. 4.2.5.8) a jeho 5´konce defosforylovány 

alkalickou fosfatázou (kap. 4.2.5.6) (Obr. 5.30 a). Do takto připraveného vektoru byl ligován 

fragment kódující protein VP2 (kap. 4.2.5.10).  Ligovaná DNA byla elektroporací vnesena do 

kompetentních buněk DH5α (kap. 4.2.4.3). Porované buňky byly vysety na agarové plotny 

obsahující ampicilin (100 µg/ml) a z vyrostlých kolonií byla metodou minipreparace izolována 

plazmidová DNA (kap. 4.2.5.3). Ta byla následně analyzována restrikčními enzymy. Nejprve 

byl restriktázami BamHI a XhoI zpětně vyštěpen vkládaný fragment (Obr. 5.31 a) a poté byla 

DNA ověřena dalšími enzymy (KpnI, NdeI, PstI, SspI) (Obr. 5.31 b). Bakteriální klon nesoucí 

ověřenou DNA plazmidu pSVL/VP2 (BKV) byl pomnožen v 500 ml živného bujónu č. 2 a 

z narostlé bakteriální kultury byla alkalickou metodou izolována plazmidová DNA. Ta byla 

následně přečištěna centrifugací v gradientu CsCl. Transfekce pSVL/VP2 (BKV) do savčích 

buněk 3T3 a opičích buněk Cos1 (kap. 4.2.2.4) však neměla pozitivní výsledek. Nebyly 

nalezeny žádné buňky produkující protein VP2.  

 
 
 

 

Obr. 5.30 1% agarózový gel a) DNA plazmidu pSVL štěpeného restriktázami BamHI+XhoI, izolovaná 
z gelu. b) DNA fragment kódující protein VP2 (BKV) získaný metodou PCR, štěpený restriktázami 
BamHI+XhoI, izolovaný z gelu. M označuje marker, kterým je DNA bakteriofága λ štěpená restriktázou 
PstI. 
 



 

99 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.31 1% agarózový gel DNA plazmidu pSVL/VP2 (BKV) získaná z pozitivní kolonie a) štěpena 
restriktázami BamHI+XhoI b) štěpen dalšími restriktázami: PstI (dráha 1), KpnI (dráha 2), NdeI (dráha 3) 
a SspI (dráha 4). M označuje marker, kterým je DNA bakteriofága λ štěpená restriktázou PstI. 
Velikosti vzniklých fragmentů:  

4462 bp a 1931 bp pro restriktázu KpnI (dráha 2) 
3072 bp, 2589 bp a 732 bp pro restriktázu NdeI (dráha 3) 
3050 bp, 1922 bp, 640 bp, 561 bp a 220 bp pro restriktázu SspI (dráha 4) 
 

 
 

 

5.5.3 Konstrukce expresního plazmidu p∆∆∆∆EGFP-C2/VP1 

 

Expresní plazmid p∆EGFP-C2/VP1 byl vytvořen z plazmidu pEGFP-C2 (Obr. 4.1) 

výměnou sekvence kódující protein EGFP za sekvenci kódující protein VP1 (Obr. 5.32). 

Sekvence kódující protein VP1 byla amplifikována metodou PCR. Jako templát pro reakci PCR 

byl použit plazmid pBluescript II KS(+)-BK, kódující genom viru BK a jako primery byly 

použity oligonukleotidy VP1-BKV/NheI a VP1-BKV-BKV/SmaI (kap. 4.1.6), které ohraničují 

fragment genu VP1. Produkty reakce PCR byly přečištěny (kap. 4.2.5.9) a štěpeny restriktázami 

NheI a SmaI (kap. 4.2.5.5) a separovány v 1% agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1). Fragment DNA 

velikostně odpovídající genu VP1 (1 086 bp) byl z gelu izolován (kap. 4.2.5.8) (Obr. 5.33).   

pEGFP-C2 byl metodou elektroporace (kap. 4.2.4.3) vnesen do kompetentních buněk 

DH5α. Vybrané bakteriální kolonie nesoucí pEGFP-C2 byly přeočkovány do 50 ml živného 

bujónu č. 2 a pomnoženy 16 hodinovou kultivací při 37˚C.  Z bakteriální kultury byla alkalickou 

metodou izolována DNA plazmidu pEGFP-C2 (kap. 4.2.5.2). Sekvence kódující protein EGFP 

byla z plazmidu vyštěpena restriktázami NheI a SmaI (kap. 4.2.5.5). DNA byla rozdělena v 1% 

agarózovém gelu (kap. 4.2.5.1) a fragment velikostně odpovídající plazmidu pEGFP (již bez 

EGFP) (3 980 bp) byl z gelu izolován a jeho 5´konce defosforylovány alkalickou fosfatázou 

(kap. 4.2.5.6) (Obr. 5.33). 

b a 
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Obr. 5.32 Schematické znázornění konstrukce plazmidu p∆EGFP-C2/VP1. Sekvence kódující protein 
EGFP na plazmidu pEGFP-C2 byla vyměněna za sekvenci kódující protein VP1 viru BK. Výměna byla 
provedena pomocí restriktázy NheI, která rozpoznává sekvenci nacházející se těsně před začátkem genu 
pro EGFP a pomocí restriktázy SmaI, rozpoznávající sekvenci uvnitř polylinkeru. Plazmid kóduje 
rezistenci ke kanamycinu a obsahuje časný promotor cytomegaloviru (CMV). 

 

 

Do defosforylovaného vektoru byl ligován fragment kódující protein VP1 (kap. 

4.2.5.10). Ligační směs byla přečištěna (kap. 4.2.5.9) a elektroporací vnesena do kompetentních 

buněk DH5α, (kap. 4.2.4.3) které byly následně vysety na agarové plotny s kanamycinem (50 

µg/ml). Z kolonií vyrostlých na plotnách byla metodou minipreparace izolována plazmidová 

DNA (kap. 4.2.5.3), která byla podrobena restrikční analýze. Nejprve byl enzymy SmaI a NheI 

zpětně vyštěpován vkládaný fragment. Plazmidová DNA, z níž bylo možno tento fragment 

vyštěpit, byla dále analyzována restriktázami StuI, PvuII, BglII, EcoRI a XbaI (kap. 4.2.5.5) 

(Obr. 5.34). Bakteriální klon nesoucí ověřenou DNA p∆EGFP-C2/VP1 byl pomnožen v 500 ml 

živného bujónu č. 2 a z narostlé kultury byla alkalickou metodou izolována plazmidová DNA 

(kap. 4.2.5.2). Ta byla nakonec přečištěna centrifugací v gradientu CsCl (kap. 4.2.5.4) a 

transfekcí vnesena do myších fibroblastů 3T3 (kap. 4.2.2.4). Transfekované buňky byly po 50 

µl rozděleny do jamek 24 jamkové destičky s připravenými sklíčky a inkubovány v kompletním 

médiu DMEM s trichostatinem (200 ng/ml). 24 hodin po transfekci byly buňky fixovány (kap. 

4.2.2.5) a metodou nepřímé imunofluorescence testovány na produkci proteinu VP1 (kap. 

4.2.2.6). Protein VP1 (zelená) byl pozorován především v jádrech transfekovaných buněk 

(modrá) a částečně také v cytoplazmě (Obr. 5.35). 
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Obr. 5.33 1% agarózová elektroforéza 
fragmentu VP1 získaného metodou PCR, 
štěpeného restriktázami NheI a SmaI a 
izolovaného z gelu (dráha 1) a vektoru 
p∆EGFP-C2 štěpeného totožnými 
restriktázami, izolovaného z gelu a 
defosforylovaného (dráha 2). M označuje 
marker, kterým je DNA bakteriofága λ 
štěpená restriktázou PstI. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.34 1% agarózová elektroforéza plazmidové DNA p∆EGFP-C2/VP1 získané z pozitivní kolonie. 
Štěpeno restriktázami StuI (dráha1), PvuII (dráha 2), SmaI+NheI (dráha 3), XbaI (dráha 4), BglII+EcoRI 
(dráha 5). M označuje marker, kterým je DNA bakteriofága λ štěpená restriktázou PstI. 
Velikosti vzniklých fragmentů: 
 259 bp, 1442 bp a 3300 bp  (StuI) 
 608 bp, 1174 bp a 3218 bp (PvuII) 
 1100 bp a 3900 bp (NheI+SmaI) 
 602 bp a 4400 bp (BglII a EcoRI) 

 
 
 
 
 
 



 

102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obr. 5.35 Ověření produkce proteinu VP1. Myší fibroblasty 3T3 transfekované plazminem p∆EGFP-
C2/VP1 a fixované 24 hodin po transfekci. Barveno králičí polyklonální protilátkou proti proteinu VP1 
(zelená) a kozí sekundární protilátkou AF488 proti králičím imunoglobulinům; jádro (modrá) vybarveno 
prostřednictvím DAPI. Konfokální řez ze tří různých buněk pořízený konfokálním mikroskopem Leica 
TSC. Měřítko 10 µm. 
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6. DISKUZE 
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6.1 Příprava fluorescenčně značeného viru 

 

Virová infekce je komplexní proces, který zahrnuje řadu kroků a interakcí virionů 

s mnoha buněčnými strukturami. Nejen tyto interakce jsou dynamické, ale často buněčné 

struktury sami o sobě jsou dynamické. Pozorování transportu jednotlivých virových částic 

pomocí fluorescenční mikroskopie na živých buňkách proto nabízí výjimečnou příležitost 

monitorovat dynamiku interakcí mezi virem a buněčnými strukturami. Pro úspěšné sledování 

pohybu virových částic v živých buňkách je nutné fluorescenčně označit virus a náležité 

buněčné struktury. Fluorescenční značení nepatří mezi nejnovější způsoby studia virů, ale svůj 

rozvoj zaznamenalo až v posledních letech spolu s rozvojem výkonnějších fluorescenčních 

konfokálních mikroskopů. Jeden z prvních virů, jehož transport byl tímto způsobem studován, 

byl adenovirus (Suomalainen et al., 1999). Přestože existuje několik způsobů, jak virus barvit 

(kap. 2.4), rozhodli jsme se pro studium transportu mPyV buňkou viriony značit konjugací 

s molekulami fluoroforů AF546-SE, které se váží na povrch virionů. Pro využití tohoto způsobu 

jsme měli dva důvody. 1) U virů jako je mPyV se jen velmi těžko dají připravit rekombinantní 

viry, kódující fluorescenční protein (např. GFP). mPyV patří totiž mezi malé neobalené viry s 

ikosahedrální kapsidou, která má přísně definovanou strukturu. Do té lze stěží zasahovat 

vložením proteinu o velikosti GFP tak, aby nedošlo k narušení struktury a infektivity virionu. 

Konjugace s fluorofory v těchto případech poskytuje alternativní řešení. Nicméně již dříve byla 

v naší laboratoři snaha o přípravu viru, který by bylo možno v živých buňkách detekovat 

prostřednictvím GFP. Jednalo se o přípravu virionů s inkorporovaným histonem H2B 

fúzovaným s GFP. Ten však nebyl do virionů efektivně inkorporován (Plevka, Diplomová 

práce). 2) Virus SV40, blízký příbuzný mPyV, se pomocí molekul fluoroforů podařilo obarvit 

bez ztrát na infektivitě (Pelkmans et al., 2001; Pelkmans et al., 2002), proto jsme se rozhodli 

barvit mPyV totožným způsobem.  

Pro konjugaci s AF546-SE byl nejprve připraven dostatečně čistý virus (Obr. 5.3) tak, 

aby byly selektivně barveny pouze viriony nikoli proteinové „pozadí“ často obsažené ve 

virových izolátech. Amin-reaktivní značky jako je AF546-SE se váží k proteinům kovalentní 

vazbou. I přesto, že AF546-SE nepatří mezi barvy s vysokým počtem reaktivních skupin, které 

jsou schopné kovalentně provázat proteiny, rozhodli jsme se pro jistotu otestovat, zda 

nezpůsobuje provázání kapsidových proteinů. To by totiž mohlo negativně ovlivnit přirozené 

vlastnosti virionů. Tato možnost se však nepotvrdila (Obr. 5.8). Většina virionů byla obarvena a 

byla uvnitř infikovaných buněk snadno detekovatelná pomocí fluorescenční mikroskopie (Obr. 

5.10). Přestože si barvené viriony zachovaly svou integritu (Obr. 5.9), vázaly se na buněčný 

povrch a byly buňkou internalizovány (Obr. 5.10), jejich infektivita klesla na hodnotu blízkou 

nule (Tab. 5.5). Nula v tomto případě znamená, že 1 µl virové suspenze (4x108 částic) postačil 

k infekci dvou buněk na mikroskopickém sklíčku. Tyto dvě buňky však mohly představovat 
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dělící se buňky, v nichž je doprava genomu do jádra vzhledem k nepřítomnosti jaderné 

membrány během dělení podstatně snazší.  

Jednou z častých příčin neinfekčnosti barveného viru je to, že je na virion navázáno příliš 

velké množství molekul barvy. Tento jev byl pozorován například u adeno-asociovaného viru, 

kde navázání většího počtu molekul barvy znamenalo ztrátu infektivity, zatímco snížení počtu 

molekul barvy pomohlo infektivitu zachovat (Bartlett et al., 2000; Seisenberg et al., 2001). 

Z tohoto důvodu jsme se pokoušeli snížit množství z doporučovaného 0,1 mg barvy na 1 mg 

proteinu na 0,005 mg na 1 mg proteinu. I když jsme se při použití této koncentrace ocitli na 

hranici detekce částic prostřednictvím fluorescenční mikroskopie, infektivita viru zachována 

nebyla.  

Ztráta infektivity barveného viru může mít několik příčin: 1) Vazba AF546-SE na povrch 

virionů mohla znemožnit jejich interakci se specifickým receptorem (popř. koreceptorem) a 

barvené viriony se na buňku vázaly prostřednictvím nespecifických interakcí. Internalizace poté 

mohla vést virus na nespecifickou cestu, která nevedla k produktivní infekci. Je totiž známo, že 

během infekce pouze několik málo virionů dopraví svůj genom do jádra, zatímco zbytek je 

směrován k degradaci (Mannová a Forstová, 2003). 2) Vazba AF546-SE na povrch virionů 

mohla znemožnit konformační změny kapsidových proteinů nutné buď již na povrchu buňky 

pro případnou interakci s koreceptorem nebo konformační změny probíhající již uvnitř buňky, 

například v časných endozomech. Kyselé pH endozomů je totiž pro produktivní infekci 

nezbytné a předpokládá se, že by mohlo spouštět konformační změnu kapsidových proteinů 

(Liebl et al., 2006). 3) Vazba AF546-SE mohla blokovat rozbalování virionů, které se s největší 

pravděpodobností odehrává v ER.  Řada prací ukazuje, že proces rozvolnění virionu v ER je 

nezbytný k pokračování infekce (Magnuson et al., 2005; Gilbert et al., 2006; Rainey-Barger et 

al., 2007). 4) V neposlední řadě mohla mít na ztrátu infektivity viru vliv samotná procedura 

barvení, tedy pufr, v němž barvení probíhalo. Abychom vyloučily vliv samotné procedury 

barvení, byl virus inkubován po dobu tří dnů v 0,1 M NaHCO3 (bikarbonátu), v němž barvení 

probíhalo. Snížení infektivity však zaznamenáno nebylo. Schopnost barvených virionů 

rozvolňovat se na kapsomery a „nucleocore“ byla testována v redukčím prostředí za současného 

nedostatku Ca2+. Za těchto okolností se viriony mPyV standardně rozvolňují. Redukční 

podmínky byly navozeny 10 mM DTT a absence vápenatých iontů byla docílena 1 mM EGTA. 

Barvené viriony se v těchto podmínkách ochotně rozvolňovaly (Obr. 6.1 b). 

Nejpravděpodobnější příčinou, proč virus barvením ztratil infektivitu je tedy varianta 1) nebo 2) 

(popřípadě jejich kombinace). To, že se totožným způsobem podařilo úspěšně obarvit virus 

SV40 bez ztráty na infektivitě (Pelkmans et al., 2001) a mPyV nikoliv by mohlo být dáno tím, 

že i přes blízkou sekvenční podobnost se u těchto dvou virů liší rozmístění lyzinů a argininů na 

povrchu virionů (na které se AF546-SE váže) (Obr. 6.1). Vazba molekul barvy k těmto 

aminokyselinám může mít poté u obou virů různý efekt. 
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Obr. 6.1 Vliv 10 mM DTT a 1 mM EGTA na rozvolňování virionů barvených AF546-SE. a) viriony 
konjugované s AF546-SE. b) viriony konjugované s AF546-SE rozvolněné vlivem redukčního prostředí a 
nedostatku Ca2+. Měřítko 200 nm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6.2 Schematické znázornění rozmístění lyzinů a argininů (vyznačeny žlutě) na vnější straně 
pentameru viru SV40 a mPyV. 

 

 

I přesto, že barvené viriony nebyly infekční, byly použity v některých z dalších 

experimentů. Pro studium časných fází virové infekce totiž splňovaly základní požadavky: Byly 

buňkou internalizovány a transportovány do perinukleární oblasti. Barvené viriony se svými 

vlastnostmi podobají pseudovirionům. Pseudoviriony, které se liší od virionů nepřítomností 

autentické virové genetické informace, jsou totiž internalizovány a transportovány buňkou 

podobným způsobem jako infekční viriony (Richterová et al., 2001). Pseudoviriovy jsou 

schopné vstoupit i do jádra, ale jen s velmi malou účinností (Forstová et al., 1995).  

Příprava infekčního barveného viru spočívá pravděpodobně ve výběru jiného způsobu 

barvení než je jeho konjugace s aminy-reagujícími fluorofory. V současné době je v naší 

laboratoři připravován rekombinantní polyomavirus kódující uvnitř nukleotidové sekvence genu 
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pro minoritní proteiny VP2 a VP3 „tetracysteinovou kotvu“ (kap. 2.4, Obr. 2.10), kterou je 

bezprostředně po syntéze příslušného proteinu možno snadno detekovat. V principu se jedná o 

analogii barvení virů prostřednictvím GFP. „Tetracysteinová kotva“ je však svou velikostí šesti 

aminokyselin vhodnějším kandidátem pro inkorporaci do kapsidových struktur malých 

ikosahedrálních neobalených virů jako je mPyV. Alternativou by mohla být také plánovaná 

konjugace virionů s thiol-reaktivními fluorofory, které se váží na redukované cysteiny. Na 

virionu mPyV se nachází jeden takový, z povrchu virionu částečně přístupný cystein.  

 

 

6.2 Účast cytoskeletálních proteinů v časných fázích životního cyklu mPyV 

 

Viriony myšího polyomaviru jsou po interakci se svým receptorem na povrchu buňky 

internalizovány do monopinocytických váčků a směrovány do centra buňky. Jejich cílem je 

buněčné jádro, kde je za účasti hostitelských enzymů replikována virová DNA. Viry vyvinuly 

mnoho mechanizmů jak využít buněčný transportní systém založený na aktinu a tubulinu pro 

zajištění transportu jejich genomů do místa replikace. V rámci studia časných fází infekce 

mPyV nás zajímalo, jak se cytoskeletální proteiny mohou podílet na transportu virionů od 

buněčné periferie k jádru. V této problematice jsme navazovali na studie provedené v naší 

laboratoři D. Lieblem a F. Difatem. 

S použitím fluorescenčně značeného viru a buněčných linií stabilně produkující aktin 

fúzovaný s GFP (NIH 3T6 / Aktin-GFP) nebo tubulin fúzovaný s GFP (NMuMG / Tubulin-

GFP) jsme pozorovali pohyby virionů a jejich vztah k cytoskeletu. Krátce po infekci (30 min) 

došlo k rozrušení aktinových stresových vláken a v cytoplazmě infikovaných buněk se začaly 

utvářet endozomy poháněné několika (nejčastěji dvěma) dynamickými aktinovými strukturami 

(Obr. 5.11). Některé z těchto endozomů obsahovaly viriony. V některých případech byly 

pozorovány malé (pravděpodobně monopinocytické) váčky nesoucí virus jak fúzují s většími 

endozomy poháněnými dynamickými aktinovými strukturami. Tento typ fúze byl již dříve 

pozorován také prostřednictvím elektronové mikroskopie (Richterová et al., 2001). Přítomnost 

dynamických aktinových struktur na povrchu větších endozomů může mít význam jak v pohybu 

endozomů, tak v jeho fúzích s monopinocytickými váčky nesoucími viriony. Aktin se totiž 

významně podílí na fúzích membránových struktur během endocytózy. Ve vzácných případech 

se váček obsahující virus pohyboval pomocí jediné dynamické aktinové struktury připomínající 

„aktinovou kometku“ (Obr. 5.11 c). Polymerizace aktinu a s ní spojená tvorba „aktinových 

kometek“ je charakteristická pro pohyb některých patogenů buňkou. Příkladem může být 

Listeria monocytogenes nebo vakcinia virus. Ty indukují polymerizaci aktinu a tvorbu kometek 

prostřednictvím specifických povrchových proteinů (Gouin et al., 1999; Welch et al., 1998). 

Tvorba „aktinových kometek“ byla pozorována také u viru SV40 (Pelkmans et al., 2002), 
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blízkého příbuzného mPyV. Mechanizmus jejich tvorby však není v tomto případě znám. 

Vzhledem k tomu, že se jak viriony mPyV, tak viriony SV40 pohybují cytoplazmou ve váčku, 

není polymerizace aktinu vedoucí k tvorbě kometky patrně indukována specifickým virovým 

proteinem, ale je spíše součástí endocytózy. V posledních letech se totiž ukázalo, že „aktinové 

kometky“ jsou zodpovědné za pohyb některých typů endozomů (Merrifield et al., 1999; Rozelle 

et al., 2000; Taunton et al., 2000). Ačkoliv bylo v naší laboratoři pomocí elektronové 

mikroskopie pozorováno mnoho virionů asociovaných v infikovaných buňkách s aktinovými 

vlákny (Richterová et al., 2001), v našich pokusech prováděných na živých buňkách pohyb 

podél aktinových vláken pozorován nebyl. V asociaci s aktinovými vlákny jsme pozorovaly 

pouze statické viriony. To naznačuje, že viriony by mohly být aktinovými svazky spíše 

zadržovány a to v souvislosti s jeho obranou rolí během virové infekce. Ve stejném čase (30-60 

minut po infekci), kdy byl pozorován pohyb virionů asociovaný s dynamickými aktinovými 

strukturami, byl pozorován také pohyb virionů podél vláken mikrotubulů (Obr. 5.12). Zdá se 

tedy, že aktin a tubulin mohou být během infekce mPyV využívány současně a to v závislosti na 

tom, zda je virion zachycen aktinovou dynamickou strukturou nebo zda se váže na některý 

z motorů umožňujících pohyb podél mikrotubulů. Oproti tomu, pohyby některých jiných virů je 

možno rozdělit do dvou fází. Například u viru chřipky bylo pozorováno, že viriony se pohybují 

nejprve prostřednictvím aktinu, pravděpodobně do oblastí s bohatší sítí mikrotubulů a poté 

v pozdějších časech po infekci podél mikrotubulů do perinukleární oblasti (Lakadamyali et al., 

2003). Otázkou prozatím zůstává, které z námi pozorovaných pohybů mPyV vedou 

k produktivní infekci a které naopak mohou viriony svádět na cestu vedoucí k jejich degradaci 

(Mannová a Forstová, 2003).   

Již mnohokrát bylo publikováno, že depolymerizace tubulinových vláken prostřednictvím 

nocodazolu inhibuje infekci mPyV (Pelkmans et al., 2001; Gilbert et al., 2003; Gilbert a 

Benjamin, 2004; Liebl, manuskript v přípravě). Mikrotubuly jsou tedy pro produktivní infekci 

mPyV esenciální. V souvislosti s pozorovaným pohybem mPyV podél mikrotubulů (Obr. 5.12) 

jsme si položili otázku, zda je tento transport, podobně jako například u adenoviru, herpesviru 

nebo viru HIV (Suomalainen et al., 1999; Döhner et al., 2002; McDonald et al., 2002), 

zprostředkován molekulárním motorem dyneinem. K zodpovězení této otázky jsme v buňkách 

nejprve nadprodukovali protein dynamitin a následně jsme buňky infikovaly mPyV. O 

dynamitinu je totiž známo, že jeho nadprodukce v savčích buňkách inhibuje dyneinem 

zprostředkovaný transport. Touto inhibicí jsme výrazně snížili schopnost virionů mPyV 

produktivně infikovat myší fibroblasty NIH 3T6. Inhibice infekce činila 72% (Tab. 5.6), ale 

předpokládáme, že by za ideálních podmínek mohla činit i více. Ideálními podmínkami je 

myšleno to, že by bylo ve všech buňkách použitých v tomto experimentu dosaženo alespoň 

přibližně stejné míry produkce proteinu dynamitinu. Ten byl totiž po transfekci v některých 

buňkách produkován v menší míře, která nemusela být postačující pro inhibici dyneinem 
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zprostředkovaného transportu. Tyto buňky pak mohly být infikovány snadněji než ty, které 

produkovaly dynamitinu více. Srovnatelné míry produkce tohoto proteinu by mohlo být 

dosaženo například překlonováním jeho kódující sekvence pod kontrolu inducibilního 

promotoru, díky němuž by bylo možné spustit produkci dynamitinu ve všech transfekovaných 

buňkách ve stejný okamžik. Nicméně i výsledek dosahující inhibice infekce 72% nasvědčuje 

tomu, že molekulární motor dynein hraje v produktivní infekci mPyV významnou roli, což jen 

potvrzuje esenciální roli mikrotubulů v tomto procesu. Zajímavé je, že v případě polyomavirů 

SV40, BKV a JCV jejichž infektivita je, stejně jako u mPyV, závislá na přítomnosti intaktních 

mikrotubulů, nemá nadprodukce proteinu dynamitinu na infektivitu vliv (Ashok a Atwood, 

2003; Moriyama a Sorokin, 2008). Autoři se domnívají, že transport je zprostředkován jiným 

způsobem než prostřednictvím „konvenčního“ cytoplazmatického dyneinu 1. Existují totiž i 

jiné, v buňkách méně zastoupené, „nekonvenční“ typy dyneinů, na jejichž funkci nemá 

nadprodukce dynamitinu vliv. Zatím však žádný z nich nebyl identifikován jako motor 

zodpovědný za transport částic virů během infekce. 

Interpretace úlohy aktinu během časných fází infekce polyomavirem je poněkud 

obtížnější. Data dostupná k této problematice se totiž v některých případech rozcházejí. Zatímco 

některá data ukazují, že depolymerizace aktinu způsobná latrunculinem A vede ke snížení 

infektivity mPyV (Gilbert a Benjamin, 2004; Liebl et al., manuskript v přípravě), jiná data 

ukazují, že vede naopak ke zvýšení infektivity (Gilbert et al., 2003). Mnohdy však byly použity 

různé buněčné linie a poněkud odlišné koncentrace latrunculinu A. (Liebl a kolektiv použili 

koncentraci 0,5 µM a Gilbert a kolektiv koncentraci 0,1 µM.) Rozdíl v naměřených 

infektivitách pak mohl spočívat například v odlišné citlivosti různých buněčných linií na danou 

koncentraci latrunculinu A. Rozhodli jsme se tedy tento experiment zopakovat na myších 

fibroblastech NIH 3T6 s použitím dvou výše zmíněných koncentrací latrunculinu. Zjistili jsme, 

že vyšší koncentrace latrunculinu vede kromě depolymerizace aktinu také k narušení struktury 

tubulinových vláken (Obr. 5.15). To by mohlo být důvodem snížené infektivity pozorované 

Lieblem a jeho spolupracovníky. Nižší koncentrace latrunculinu, která spolehlivě postačila 

k depolymerizaci aktinových vláken a zanechala mikrotubuly v intaktním stavu, vedla k téměř 

dvojnásobnému zvýšení infektivity mPyV oproti kontrolním buňkám bez latrunculinu (Obr. 

5.14). To naznačuje, že aktin hraje během polyomavirové infekce spíše obranou roli a to 

pravděpodobně dvěma způsoby. i) Aktinová kortikální vlákna pod plazmatickou membránou 

slouží jako bariera a zadržuje vstupující virus. ii) Pozorované aktinové dynamické struktury pak 

mohou svádět virus, který prošel kortexem, na neproduktivní cestu vedoucí k jeho degradaci. 

Depolymerizace aktinu poté umožní většímu počtu virionů dosáhnout produktivní cesty 

například vazbou molekulárního motoru transportujícího náklad podél mikrotubulů do 

perinukleární oblasti. Zjednodušeně řečeno: Pro virus se „otevře“ cesta, která je za normálních 

okolností prostřednictvím aktinu špatně přístupná. V případě, kdy byl aktin depolymerizován 
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účinkem vyšší koncentrace latrunculinu (0,5 µM) a 4 hodiny po infekci odmyt, infekce vzrostla 

na 238% původní infektivity (Obr. 5.15). Tento dramatický vzestup mohl být způsoben tím, že 

se narušená tubulinová vlákna obnovila rychleji než aktin a virus tak mohl využít mikrotubuly 

pro transport k jádru dříve, než byl prostřednictvím aktinu sveden na neproduktivní cestu. Pro 

podporu této hypotézy také částečně svědčí to, že přítomnost jasplakinolidu, látky stabilizující 

aktinová vlákna, snižuje infektivitu mPyV (Graf 5.1). To je v souladu s již dříve publikovanými 

výsledky Gilbertové a jejích kolegů (2003). Stabilizace aktinových vláken totiž může přispět 

k prevenci produktivní infekce zvýšením rigidity aktinového kortexu. 

K přesnému objasnění rolí aktinu a tubulinu během infekce mPyV by jistě přispěla také 

identifikace organel, v nichž se viriony zadržují, pokud jsou aktinová nebo tubulinová vlákna 

depolymerizována, popřípadě do jakých organel virus za těchto podmínek nedorazí. Moserová 

(Diplomová práce) pozorovala, že viriony se v buňkách s depolymerizovanými mikrotubuly 

dostávají překvapivě až do perinukleární oblasti, což naznačuje, že virus je do těchto míst 

dopravován i nezávisle na mikrotubulech. V souvislosti s tímto pozorováním jsme se pomocí 

konfokální mikroskopie na fixovaných buňkách pokoušeli zjistit, v jaké organele je možné 

viriony pozorovat v buňkách s depolymerizovaným aktinem nebo tubulinem v čase 3 hodiny po 

infekci. V tomto čase se část virionů za normálních okolností (v nepřítomnosti látek 

rozrušujících cytoskelet) nachází v endoplazmatickém retikulu (Obr. 5.18) a část 

v perinukleárních endozomálních organelách bohatých na kaveolin-1 (Obr. 5.17). Organelami 

obsahujícími ve větší míře protein kaveolin-1 mohou být například recyklující endozomy nebo 

kaveozomy. Pozorovali jsme, že jak v buňkách s depolymerizovaným aktinem, tak v buňkách 

s depolymerizovanými mikrotubuly relativně velká populace virionů kolokalizovala s 

kaveolinem-1 (Obr. 5.17). To, že se virus za obou podmínek dostává do velkých váčků 

bohatých na kaveolin (Obr. 5.17) by mohla naznačovat, že virus směřovaný do této organely je 

odsouzen na neproduktivní cestu. Zvažuje se také možnost, že by se tyto kaveolinové organely 

aktivně účastnily odstraňování viru z buňky prostřednictvím exocytózy (Šurinová, Diplomová 

práce). Tato možnost je v současné době v naší laboratoři intenzivně zkoumána. Kolokalizaci 

viru s markerem endoplazmatického retikula (Bip) jsme sice také pozorovali jak v buňkách 

s rozrušenými mikrotubuly tak v buňkách s rozrušeným aktinem, ale bohužel nejsme schopni 

s jistotou říci, zda se viriony za těchto podmínek opravdu nacházejí uvnitř ER. Buňky totiž 

vlivem cytoskelet destabilizujících látek výrazně měnily tvar. Smrštily se, což vedlo 

k nahromadění buněčného obsahu do malého prostoru. Vzhledem k rozlišovací schopnosti 

konfokálního mikroskopu cca 200 nm je obtížné určit, v jaké organele se viriony přesně 

nacházejí. Řešení tohoto problému by mohlo spočívat v plánovaném využití metody FRET, jejíž 

rozlišovací schopnost činí 2-10 nm.  
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6.3 Vstup mPyV do buněčného jádra 

 

Přestože není přesně znám mechanizmus vstupu mPyV do buněčného jádra, řada autorů 

se domnívá, že viriony jsou nejprve transportovány do ER, kde dojde k jejich rozvolnění. 

Rozvolněné viriony jsou transportovány do cytoplazmy a poté prostřednictvím jaderného póru 

do jádra (Magnuson et al., 2005; Gilbert et al., 2006; Lilley et al., 2006; Rainey-Barger et al., 

2007). Předpokládá se, že viriony tímto způsobem dosáhnou jádra přibližně v čase 3 hodiny po 

infekci. Existují však i práce, které popisují vstup mPyV do jádra jiným způsobem. Mackay a 

Consigli (1976) pomocí elektronové mikroskopie pozorovali intaktní viriony uvnitř jádra již 15 

minut po infekci a naznačili model, v němž monopinocytické váčky nesoucí virus přímo fúzují 

s jadernou membránou. I řada dalších elektronmikroskopických studií týkajících se mPyV a 

SV40 naznačuje možnost fúze hladkých monopinocytických váčků nesoucích virus s jadernou 

membránou (Hummeler et al., 1970; Maul et al., 1978; Kartenbeck et al., 1989; Liebl, 

nepublikované výsledky). 

Vzhledem k tomu, že jsme pozorovali viriony mPyV pohybující se podél mikrotubulů 

(Obr. 5.12) a že byla prokázána účast molekulárního motoru dyneinu v produktivním transportu 

mPyV (Tab. 5.6) zajímalo nás, v jakém čase po infekci je možné pozorovat jednotlivé viriony u 

jaderné membrány. U virů, které ke svému pohybu využívají motor dynein bylo totiž teoreticky 

i prakticky ukázáno, že jednotlivé viriony jsou schopné dorazit do bezprostřední blízkosti jádra 

již v čase 30-45 minut po infekci (Miyazawa et al., 1999; Miyazawa et al., 2001). Viriony 

mPyV jsme v těsné blízkosti jaderné membrány pozorovaly již v čase 30 minut po infekci (Obr. 

5.20). V čase 45 minut po infekci jsme dokonce pozorovali virion vstupující přes jadernou 

membránu dovnitř jádra (Obr. 5.21). Těsnou interakci virionů mPyV s vnitřní jadernou 

membránou jsme v kratším čase po infekci (1,5 h p. i.) pozorovali také na fixovaných buňkách 

metodou FRET (Obr. 5.22).   

 Již dříve bylo v naší laboratoři ukázáno, že pouze malá část virionů dopraví svůj genom 

do jádra, zatímco ostatní viriony jsou směrovány na neproduktivní cestu vedoucí 

pravděpodobně k jejich degradaci (Mannová a Forstová, 2003). Není tedy možné vyloučit, že 

„ty úspěšné“ viriony, které dopraví svůj genom do jádra, jsou buňkou transportovány 

alternativním způsobem, který se liší od transportu „těch neúspěšných“ (směrovaných k 

degradaci). Alternativní cesta by mohla spočívat v rychlém transportu podél mikrotubulu přímo 

do blízkosti jádra a poté, například, ve fúzi virus nesoucího váčku s jadernou membránou. Pro 

ověření nebo vyvrácení tohoto modelu by mohlo posloužit další plánované pozorování na 

živých buňkách. V něm by byla plazmatická membrána, od níž se monopinocytické váčky 

odvozují, značena lipofilní barvičkou FM 4-64 (Molecular Probes) a jaderná membrána 

prostřednictvím lamin B receptor-GFP. S použitím fluorescenčně značeného viru by bylo poté 

možné pozorovat, zda membrána monopinocytického váčku doprovází virus až k jaderné 
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membráně popř. zda s ní fúzuje. Dalším plánovaným pokusem je na živých buňkách spolu 

s jadernou membránou a virem zviditelnit také ER (ER-tracker, Molecular Probes) a sledovat, 

zda viriony, které se dostávají krátce po infekci do jádra, procházejí na své cestě podél 

mikrotubulů endoplazmatickým retikulem či nikoliv.  

 

 

6.4 Konstrukce expresních plazmidů pro zajištění produkce kapsidových proteinů VP1 

nebo VP2 viru BK v savčích buňkách 

 

V rámci širšího studia časných fází infekce myším polyovavirem jsou v naší laboratoři 

zkoumány také role minoritních kapsidových proteinů mPyV VP2 a VP3. Přestože jejich úloha 

není zatím zcela jasná, je evidentní, že jsou nezbytné pro zajištění transportu virového genomu 

do jádra hostitelské buňky. Viriony s chybějícím proteinem VP2 nebo VP3 jsou prakticky 

neinfekční (Mannová, 2002). Předpokládá se, že během časných fází infekce by minoritní 

proteiny mohly být zodpovědné například za interakci mPyV s koreceptorem na povrchu buňky, 

za únik virionů z endozomálních váčků nebo endoplazmatického retikula nebo za vstupu virionů 

do buněčného jádra. V relativně nedávné době jsme se však v naší laboratoři začali zabývat 

kromě myšího polyomaviru také lidským polyomavirem BK. V porovnání s ostatními 

polyomaviry však není zatím mnoho známo o molekulární podstatě interakcí kapsidových 

proteinů BKV se strukturami hostitelské buňky. Přestože protein VP1 vykazuje u všech 

polyomavirů vysokou homologii (Frisque et al., 1999), minoritní proteiny mPyV a BKV se liší. 

C-konec minoritních proteinů virů BKV je v porovnání s mPyV delší a je zodpovědný za 

schopnost proteinů VP2 a VP3 BKV interagovat s DNA (Clever et al., 1993, Dean et al., 1995). 

Bude tedy zajímavé sledovat jak se funkce strukturních proteinů VP1 a VP2 viru BKV liší od 

funkcí strukturních proteinů mPyV.  

Ve zbývajícím čase své diplomové práce jsem se tedy zaměřila na přípravu konstruktů 

pro zajištění produkce kapsidových proteinů VP1 nebo VP2 viru BKV v savčích buňkách se 

záměrem sledovat jejich vzájemné interakce a interakce s buněčnými strukturami. Byly 

zkonstruovány plazmidy p∆EGFP-C2/VP1, pEGFP-C2/VP2 a pSVL/VP2. Ty byly použity pro 

transfekci myších fibroblastů NIH 3T3 s cílem ověřit produkci proteinů kódovaných 

vkládanými sekvencemi. Linie buněk NIH 3T3 byla vybrána z toho důvodu, že je v ní 

dosahováno vysoké účinnosti transfekce (65-95%, v závislosti na použité DNA).  

Zatímco produkce fúzního proteinu EGFP-VP2 z plazmidu pEGFP-C2/VP2 byla 

detekována v 60-80% transfekovaných buněk, produkce proteinu VP1 z plazmidu p∆EGFP-

C2/VP1 byla pozorována pouze v několika desítkách buněk na sklíčko. To, že bylo dosaženo z 

plazmidu p∆EGFP-C2/VP1 tak nízké produkce by mohlo být způsobeno tím, že gen kódující 

protein VP1 byl vkládán do plazmidu pod kontrolu promotoru CMV (časný promotor 
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cytomegaloviru). Již dříve bylo zjištěno, že produkce pozdních antigenů mPyV (VP1, VP2 a 

VP3) není úspěšná při jejich produkci ze standardně používaných promotorů jako je CMV 

(Plevka, Diplomová práce; Forstová, osobní sdělení). Další příčinou nízké produkce proteinu 

VP1 mohla být nezvyklá sekundární struktura mRNA vznikající přepisem genu pro VP1. Ta 

mohla mít negativní vliv na stabilitu mRNA. Adami a Carmichel (1987, 1987) totiž zjistily, že 

pro stabilitu pozdních mRNA polyomaviru  a pro produkci kapsidových proteinů je nutná 

přítomnost „leader“ (vedoucí) sekvence před exprimovaným genem. Tu jsme však do vektoru 

spolu se sekvencí kódující protein VP1 nevkládaly. Je tedy možné, že tento jev pozorovaný u 

mPyV se v určité míře uplatňuje i při produkci kapsidových proteinů virů BKV. To, že byl pod 

kontrolou CMV promotoru a v nepřítomnosti „leader“ sekvence velmi snadno produkován fúzní 

protein EGFP-VP2 je pravděpodobně dáno tím, že mRNA vzniklá přepisem fúzního genu 

získala díky přítomnosti sekvence EGFP jinou sekundární strukturu, která mohla zajistit její 

stabilitu.  Protein VP2, který měl být produkován z plazmidu pSVL/VP2 se nám bohužel 

v transferovaných buňkách detekovat nepodařilo. Jeho produkce v buňkách mohla být natolik 

nízká, že ji nebylo možno detekovat. Jiným vysvětlením by mohla být chyba vzniklá při 

klonování. Ta mohla vzniknout například v sekvenci vektorové DNA, v promotorové oblasti, 

což produkci proteinu VP2 znemožnilo. Vektorová DNA pSVL totiž prošla již řadou 

klonovacích procesů, v nichž do klonování vstupovala vždy plazmidová DNA z monokolonie 

E.coli a původně vložený gen byl vyměňován za gen jiný. Několikanásobnou selekcí 

monokolonií mohlo dojít ke vzniku mutací. Další příčinou mohla být chyba polymerázy během 

PCR. Pro ověření této možnosti je nutné provést sekvenaci pSVL/VP2.  

Prostřednictvím nepřímé imunofluorescence na fixovaných buňkách byla sledována 

lokalizace proteinu VP1 nebo VP2 během jejich produkce v myších fibroblastech NIH 3T3. 

Přestože byl protein VP1 v některých buňkách lokalizován částečně i v cytoplazmě, jeho 

převážná většina se nacházela v jádře (Obr. 5.35). Jaderná lokalizace byla vzhledem 

k přítomnosti jaderného lokalizačního signálu v sekvenci tohoto proteinu očekávána. Podobná 

lokalizace byla pozorována také v případě produkce proteinu VP1 myšího polyomaviru (Plevka, 

Diplomová práce). Fúzní protein EGFP-VP2 byl detekován převážně výhradně v jádrech 

transferovaných buněk. Zatímco samotné EGFP je lokalizováno ve všech částech buňky, jeho 

fúze s VP2 způsobila přesun signálu proteinu EGFP do jádra (Obr. 5.28). Tento jev je způsoben 

přítomností jaderného lokalizačního signálu v sekvenci proteinu VP2. Fúze proteinů s GFP je 

výhodná především proto, že nabízí možnost sledovat produkci fúzních proteinů v živých 

buňkách. Je však třeba připravit konstrukty pro produkci fúzních proteinů s EGFP na C i N-

konci sledovaného proteinu. Proteiny produkované samotné, fúzované s EGFP na N-konci a 

fúzované s EGFP na C-konci se totiž mohou v buňkách chovat odlišně. Například při studiu role 

minoritního kapsidového proteinu VP2 mPyV se ukázalo, že pro buňku je produkce samotného 

tohoto proteinu toxická. Fúzní protein VP2-EGFP je rovněž toxický avšak opačně fúzovaný 
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protein EGFP-VP2 vlastnosti nativního proteinu ztrácí a jeho toxicita je výrazně menší 

(Huerfarno, nepublikované výsledky).  Proto bude v souvislosti se studiem proteinu VP2 viru 

BK nutno připravit také konstrukt, z něhož by docházelo k produkci fúzního proteinu VP2-

EGFP a samozřejmě také, pro srovnání, konstrukt pro produkci nativního, nefúzovaného VP2. 

Jaderná lokalizace minoritních kapsidových proteinů byla pozorována také v případě produkce 

minoritních proteinů myšího polyomaviru VP2-EGFP, VP3-EGFP (Bouřa, Diplomová práce), 

VP2 a VP3 (Kečkéšová, Diplomová práce) v savčích buňkách.  

Geny pro VP2 a VP3 se překrývají. Úplná sekvence kratšího (VP3) je obsažena v C-

koncové oblasti delšího (VP2). Gen kódující protein VP2 v pEGFP-C2/VP2 tudíž obsahuje 

iniciační kodón pro VP3. Existuje tedy možnost, že se z tohoto plazmidu produkuje 

v transfekovaných buňkách i samotný protein VP3. Tato možnost je však spíše teoretická 

vzhledem k tomu, že translace je v eukaryotických buňkách zahajována většinou z prvního 

AUG kodonu. Vzhledem k tomu, že se signál vyvolaný protilátkou proti společné oblasti 

proteinů VP2 a VP3 překrývá se signálem proteinu EGFP, se domníváme, že k produkci 

proteinu VP3 v buňkách transferovaných pEGFP-C2/VP2 nedochází. Při produkci proteinu VP2 

mPyV v savčích buňkách také nebyla produkce proteinu VP3 pozorována (Kečkéšová, 

Diplomová práce). Vzhledem k odlišnosti minoritního proteinu VP2 viru BKV od proteinu VP2 

mPyV, bude jistě zajímavé zjistit jaký vliv má tato odlišnost na interakci VP2 s buněčnými 

strukturami a také na interakci s hlavním strukturním proteinem VP1. Například u viru JC bylo 

totiž zjištěno, že C-koncové sekvence minoritních proteinů primátů, které minoritní proteiny 

mPyV postrádají, mají schopnost dovést protein VP1 do specifických PML domén v buněčném 

jádře (Shishido-Hara et al., 2004). 
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1. S použitím molekul fluoroforů AF546-SE byl připraven fluorescenčně 

značený virus, který byl v buňkách snadno detekovatelný a bylo možné jej 

použít pro sledování interakcí virionů mPyV s buněčnými strukturami v 

živých buňkách. Přestože virus ztratil barvením svou infektivitu, mohl být 

použit v některých dalších pokusech. 

 

2. S použitím fluorescenčně značeného viru a buněčných linií produkujících 

cytoskeletální proteiny fúzované s EGFP jsme v živých buňkách pozorovali 

pohyby virionů asociované s cytoskeletem. Viriony se pohybovaly uvnitř 

endocytických váčků: 

• pomocí aktinových dynamických struktur, které v některých 

případech připomínaly „aktinové kometky“ 

• podél vláken mikrotubulů 

 

3. Bylo zjištěno, že inhibice molekulárního motoru dyneinu výrazně snižuje 

schopnost mPyV produktivně infikovat myší fibroblasty. To naznačuje, že 

dynein hraje v produktivní infekci mPyV významnou roli, což podporuje již 

mnohokrát popsanou důležitost mikrotubulů pro infekci mPyV. 

 

4. S použitím látek ovlivňujících dynamiku cytoskeletu jsme zjistili, že zatímco 

stabilizace aktinových vláken vede ke snížení infektivity mPyV, jejich 

depolymerizace výrazně napomáhá virové infekci. Z toho lze usoudit, že 

aktin hraje roli spíše v obraně buňky před patogenem než v produktivní 

infekci. 

 

5. S fluorescenčně značeným virem a buněčnými liniemi produkujícími 

protein lamin B receptor fúzovaný s EGFP jsme v živých buňkách 

pozorovali, že jednotlivé viriony mPyV jsou schopné dopravit se do 

blízkosti jaderné membrány již v časech 30-60 minut po infekci. V čase 45 

minut po infekci jsme dokonce pozorovali virion procházející skrz jadernou 

membránu. To naznačuje, že jednotlivé viriony mohou dosáhnout jádra již 

v krátkém čase po infekci, zatímco většina virionů je rozptýlena 

v endozomálních kompartmentech cytoplazmy. 
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6. Pro studium rolí kapsidových proteinů VP1 a VP2 lidského polyomaviru 

BK byly konstruovány expresní plazmidy k zajištění jejich individuální 

produkce v savčích buňkách: 

• pEGFP-C2/VP2 (pro produkci proteinu EGFP-VP2) 

• pSVL/VP2 (pro produkci proteinu VP2) 

• p∆EGFP-C2/VP1 (pro produkci proteinu VP1) 

Produkce požadovaných proteinů v transfekovaných buňkách se však 

podařilo zajistit jen z plazmidů pEGFP-C2/VP2 a p∆∆∆∆EGFP-C2/VP1. 
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