
Abstrakt 

 

     Infekce virem hepatitidy B (HBV) je jednou z hlavních příčin chronického a nádorového 

onemocnění jater. Eliminace HBV z chronicky infikovaných pacientů monoterapií založené 

na rekombinantním interferonu α (IFNα) ukazuje, že mechanizmy přirozené imunity hrají 

důležitou roli při potlačení virové infekce.  

     Mechanismy rozpoznávání genomu HBV a jeho úniku před mechanismy přirozené imunity 

jsou však stále málo známy. Jedním z principiálních faktorů umožňujících viru uniknout před 

buněčnými restrikčními mechanizmy je virový protein HBx. HBx je pleiotropní multifunkční 

protein složený ze 154 aminokyselin ovlivňující transkripci, přenos signálu, buněčný cyklus, 

degradaci proteinů, apoptózu a chromozomální stabilitu v hostitelské buňce.  

     Předchozí výsledky z naší laboratoře ukázaly, že aktivace signální dráhy MEK1/2-ERK v 

plasmacytoidních dendritických buňkách vede k inhibici produkce IFNα. Cílem mojí práce 

bylo zjistit, zdali HBx aktivuje dráhu MEK1/2-ERK a inhibuje tím produkci IFN typu I 

rovněž v hepatocytech. K tomu účelu jsem sledovala tvorbu HBx v hepatomové linii Huh7 

pomocí transfekce bicistronického plasmidu pHBx-IRES-EGFP a metody Western blot. 

Stejnou metodou jsem sledovala aktivaci signální dráhy MEK1/2-ERK pomocí fosforylace 

kinázy ERK. Moje výsledky ukazují, že maximum exprese HBx v buňkách Huh7 bylo 

dosaženo 1 den po transfekci pHBx-IRES-EGFP. Densitometrická analýza Western blotu 

ukázala, že fosforylace kinázy ERK dosáhla přibližně 5 krát vyšších hodnot po transfekci 

plasmidem pHBx-IRES-EGFP nesoucím divokou alelu HBx než po transfekci plasmidem 

nesoucím mutantní alelu HBxR96E nebo prázdným vektorem. Transfekce pHBx-IRES-EGFP 

vede k aktivaci MEK1/2 kinázovou kaskády, kterou bylo možné blokovat inhibitorem kinázy 

MEK1/2 PD0325901. Tvorbu IFN typu I a jeho inhibici jsem sledovala indukcí exprese IFNβ 

pomocí poly I:C reakcí RT-PCR. Kvantitativní PCR ukázala, že transfekce pHBx-IRES-

EGFP inhibovala přibližně 5 krát expresi IFNβ. Obdržené výsledky potvrzují stimulaci 

exprese IFNβ působením poly I:C a také inhibiční účinek HBx na tuto stimulaci ve stabilní 

linii lidských hepatocytů Huh7. 
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