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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. 

Klíčová slova: HBV; potlačení virové replikace; restrikční faktory; virový únik; Toll-

like receptory (TLR); regulační immunoreceptory; buněčná signalizace; interferon 

(IFN); proteinkinázy a jejic inhibitory   



 

Abstract 

 

     Hepatitis B virus (HBV) infection is one of the major causes of chronic and 

cancerous liver disease. Elimination of HBV from chronically infected patients by 

recombinant interferon α (IFNα) monotherapy shows that the mechanisms of the innate 

immunity play an important role in suppressing viral infection. However, the 

mechanisms of recognition of the HBV genome and its escape from the mechanisms of 

natural immunity are still little known. One of the principal factors enabling the virus to 

escape from cellular restriction mechanisms is the HBx viral protein. HBx is a 154 

amino acid pleiotropic multifunctional protein affecting transcription, signal 

transduction, cell cycle, protein degradation, apoptosis, and chromosomal stability in 

the host cell. Previous results from our laboratory have shown that activation of the 

MEK1/2-ERK signaling pathway in plasmacytoid dendritic cells leads to inhibition of 

IFNα production. The aim of my work was to determine whether HBx activates the 

MEK1/2-ERK pathway and thus inhibits IFN type I production also in hepatocytes. For 

this purpose, I monitored HBx production in the Huh7 hepatoma cell line by 

transfecting the bicistronic plasmid pHBx-IRES-EGFP and Western blotting. Using the 

same method, I monitored activation of the MEK1/2-ERK signaling pathway by ERK 

kinase phosphorylation. My results show that maximum expression of HBx in Huh7 

cells was reached 1 day after transfection of pHBx-IRES-EGFP. Western blot 

densitometric analysis showed that ERK phosphorylation reached approximately 5-fold 

higher level after transfection with the pHBx-IRES-EGFP plasmid carrying the wild-

type HBx allele than after transfection with the plasmid carrying the mutant HBxR96E 

allele or the empty vector. Transfection of pHBx-IRES-EGFP results in activation of the 

MEK1/2 kinase cascade, which could be blocked by the MEK1/2 kinase inhibitor 

PD0325901. Type I IFN production and inhibition was followed by induction of IFNβ 

expression by polyI:C reaction by RT-PCR. Quantitative PCR showed that transfection 

of pHBx-IRES-EGFP inhibited IFNβ expression approximately 5 times. The obtained 

results confirm the stimulation of IFNβ expression by poly I:C as well as the inhibitory 

effect of HBx on this stimulation in the stable human hepatocyte line Huh7. 

Key words: HBV; suppression of virus replication; restriction factors; virus escape; 

Toll-like receptors (TLR); regulatory immunoreceptors; cell signaling; interferon (IFN); 

proteinkinases and their inhibitors 
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1. Úvod 

 

     Virus hepatitidy B (HBV) je široce rozšířen po celém světě. Infekce HBV 

prostřednictvím horizontálního přenosu vede k vývoji chronické hepatitidy u méně 

10 % dospělých, ale až u 90 % dětí infikovaných vertikálně perinatálně nebo kojením 

během prvního roku života. 

      HBV vyvolává zánět jater, ale může vést i k cirhóze nebo hepatocelulárnímu 

karcinomu. Chronickým zánětem jater vyvolaným virem HBV trpí kolem 290 

milionů pacientů (Razavi-Shearer et al., 2018). Zhruba 10 krát více lidských jedinců 

se s infekcí HBV během života setkalo. Více než 750 000 lidí umírá každoročně na 

infekci HBV, z toho zhruba 300 000 úmrtí je způsobeno rakovinou jater. Virus se 

vyskytuje a přenáší krví a ostatními tělesnými tekutinami. Od okamžiku infekce trvá 

30 až 180 dní k nástupu klinických symptomů choroby. V játrech chronicky 

infikovaných jedinců jsou během celé doby infekce potlačeny reakce přirozené 

imunity (Lebossé et al., 2017). Původně vedla tato zjištění Francise Chisariho 

k vypracování konceptu, podle kterého je HBV „neviditelný“ pro imunitní systém 

(stealth virus) (Wieland and Chisari, 2005). Ačkoliv tento koncept nebyl nikdy zcela 

vyvrácen, je v současnosti nahrazen názorem, že HBV je sice mechanismy přirozené 

imunity detekován, ale účinně je potlačuje. Výzkum ve světě, včetně našeho, je nyní 

soustředěn na studium mechanizmů, kterými HBV před přirozenou imunitou uniká. 

Jedním z faktorů, které umožňují viru potlačit antivirové mechanizmy hostitele je 

virový protein HBx. Vzhledem k dlouhodobým projektům naší pracovní skupiny 

jsem se soustředila na studium mechanismu, kterým by mohl HBx inhibovat tvorbu 

interferonu (IFN) typu I v hepatocytech. 
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2. Literární přehled 

 

2.1. Protivirová imunitní odpověď 

  

     Primární ochranou před virovou infekcí je přirozená imunita. Jde o systém první linie 

obrany založený na rychlé neklonální autonomní odpovědi buněk rozpoznávajících 

infekci nízce specifickými receptory a produkujících vnitrobuněčné virové restrikční 

faktory a sekretující různé druhy cytokinů: chemokiny, interleukiny. Buňka má vyvinuté 

systémy pro detekci patogenů, “sensorové receptory”, PRR (Pattern recognision 

receptor). Tyto receptory detekují PAMP (pathogen associated molecular paterns), které 

může představovat virová dvouřetězcová RNA, nebo DNA, anebo i virové proteiny. 

Dvouřetězcová RNA v cytoplazmě buňky může být rozpoznávaná RIG-I (Retinoid acid-

inducible gen I)-like receptorem (RLR) (Hornung et al., 2006). TLR-3 (Toll-like 

receptor) transmembránovým proteinem nacházejícím se v endozomech, který rovněž 

rozpoznává dvouřetězcovou RNA (Kawai and Akira, 2011). Virovou DNA může buňka 

detekovat pomocí AIM2-like receptorů (ALR) jako je cGAS (cyclic GMP-AMP 

synthetase) nebo IFI16 a přenášet signál pomocí adaptorové molekuly STING (stimulator 

of IFN genes) (Barber, 2013). MDA5 a RIG I mají enzymatický charakter. Nacházejí se 

v cytoplazmě, a mají aktivitu RNA helikázy. I MDA5, i RIG-I obsahují helikázové 

domény, a CARD domény (caspase-recruitment domains), které mají významnou roli v 

aktivaci IFN. Hlavní rozdíl je v tím, že MDA5 rozpoznává dlouhé dsRNA, a RIG I – 

krátké úseky RNA a 5´-terminální trifosfáty (Biacchesi et al., 2012). 

     Z hlediska indukce protivirové odpovědi je významné rozpoznávání  některých 

bakteriálních PAMPů HBV infikovanými hepatocyty, například flagellinu TLR5, LPS 

(lipopolysacharidu) TLR4, a lipopeptidů pomocí TLR1/2/6 (Kawai and Akira, 2011) 

nebo NOD-like receptorů (NLR). Výsledkem signalizace spuštěné interakcí PAMP a 

PRR je tvorba intereronů (IFN) a prozánětlivých cytokinů, jako je IL-6 a TNF-α. Ve své 

práci se budu především věnovat interferonům, jedněm z hlavních regulátorů protivirové 

odpovědi.  

 

2.1.1. Klasifikace druhů interferonu 
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     Virová infekce indukuje tvorbu IFN, cytokinů, které samy o sobě množení virů 

neinhibují, ale řídí expresi stovek genů majících protivirovou aktivitu. Indukcí IFN-

stimulovaných génů (ISG) má IFN schopnost blokovat množení viru v buňce a zabránit 

šiření virů v organizmu. Existují tři skupiny IFN klasifikovaných podle jejich receptorů 

(Obr. 1.1.): Receptor pro IFN typu I (IFNAR) je exprimován většinou buněk lidského 

organizmu. Podobně mohou být po indukci exprimovány jeho ligandy, rodina IFNů typu 

I (13 génů IFN-α, po jednom génu IFN-β, IFN-ω a IFN-ε). Receptor pro IFN typu II 

(IFNGR) je rovněž exprimován většinou buněk na rozdíl od jeho jediného ligandu, IFN 

typu II (IFN-γ), který je po indukci produkován přednostně cytotoxickými CD8 

lymfocyty a NK buňkami. Konečně, receptor pro IFN typu III (IFNLR) je exprimován 

převážně epiteliálními buňkami, zatímco jeho ligandy IFN-λ1 (též IL29), IFN-λ2 (též 

IL28B), IFN-λ3 (též IL28A) a IFN-λ4 (též IL27) mohou být produkovány kromě 

epiteliálních buněk rovněž myeloidními dendritickými buňkami typu 2 (mDC2) a 

plasmacytoidními dendritickými buňkami (pDC) (Ye, Schnepf and Staeheli, 2019).  
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Obr. 1.1. Interferony (IFN), jejich receptory a ISGs: IFN-stimulované gény (ISG). ISG, 

nikoliv IFN jsou efektory IFN odpovědi. USP18 je regulační ISG. JAK: Janus kinase; 

TYK: tyrosine kinase STAT: signal transduced andactivator of transcription; GAS: IFN-

α activation site; IRF: IFN regulatory factor; ISRE: IFN stimulated response elements; 

SOCS (supressor of cytokine signaling), USP18 (ubiquitin specific peptid 18) 

(MacMicking, 2012) 

 

2.1.2. Stimulace IFN odpovědi 

 

     Pro tvorbu interferonů je esenciální interakce PRR s PAMP a následná aktivace 

transkripčních faktorů interferonové odpovědi IRF (IFN responding factor) 3 a 7. 

K počáteční reakci dochází po aktivaci a translokaci do jádra IRF3, který je konstitutivně 

ubiquitous epithelia, 
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přítoment ve všech buňkách lidského organizmu. Jeho translokace vede k transkripci a 

následné translaci génu pro IFN-β. To je počátek IFN odpovědi. IFN-β sekretovaný 

z buňky reaguje autokrinně s IFNAR na jejím povrchu a tím spouští indukci první vlny 

ISG - mezi nimi transkripčního faktoru IRF7 nutného pro produkci IFN-α. Oproti IFN-β, 

jehož účinek je autokrinní a parakrinní, působí IFN-α jak autokrinně a parakrinně, tak 

hlavně endokrinně, v celém organizmu, a spouští indukci druhé vlny ISG.  

     Některé buňky imunitního systému mají syntézu IFN I typu jako hlavní specializaci. 

Plazmacytoidní dendritické buňky (pDC), ve kterých je konstitutivně exprimován IRF7 

prokazují mnohokrát zvýšenou schopnost exprimovat IFN oproti jakýmkoliv jiným 

buňkám. pDC buňky hrají vyznamnou roli v pozitivní regulaci zánětlivých procesů. 

     Podobně jako IFN typu I rovněž IFN typu III může být indukován IRF3 anebo IRF7. 

IFN typu III může být indukován na rozdíl od IFN-I rovněž pomocí IRF1 nebo 

cytosolickým DNA sensorem Ku70 (Lazear, Schoggins and Diamond, 2019). Signalizace 

IFN typu III slouží jako obrana první linie v epiteliálních buňkách. Citlivost IFN typu III 

na epitelových površích souvisí s relativně vysokou expresí IFNLR1 na epiteliálních 

buňkách. Oproti signalizaci IFN typu I má signalizace IFN typu III kratší dosah, méně 

zánětlivé následky a je omezena anatomickou barierou epiteliálních buněk. Teprve když 

je počáteční obrana zprostředkovaná IFN typu III neúčinná aktivuje se silnější více 

prozánětlivější, systémová odpověď IFN typu I. Tento mechanizmus umožňuje 

prostorové oddělení signalizace u epiteliálních bariér, jako je gastrointestinální, respirační 

a urogenitální, stejně jako tkáňové bariéry, jako je BBB a placenta IFN-β, IFN-λ1 a IFN-

λ2 indukují deaminaci a degradaci cccDNA přinejmenším stejně účinně jako IFN-α, což 

naznačuje, že tyto antivirové cytokiny jsou potenciálními kandidáty pro studium nových 

terapeutických strategií pro redukci cccDNA a vyléčení hepatitidy B. Zatímco HBV 

indukuje nízkou IFN odpověď, léčba pegylovaným IFN-α2 může vést k eliminaci HBsAg 

z periférní krve a k „funkčnímu vyléčení“ u pacientů s chronickou hepatitidou B. 

     Kromě dominantní JAK-STAT signalizační odpovědi, jak IFN typu I, tak IFN typu III 

mohou aktivovat MAPK signální dráhu (Lazear et al 2019). Nicméně, studie ve střevních 

organoidních kulturách ukázaly, že antivirová odpověď indukovaná IFN-λ, ale ne IFN-β 

byla blokována inhibitory MAPK ukazujíc na rozdílné efekty signálních dráh nezávislých 

na STAT (Pervolaraki et al.,2017). 
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2.1.3. Signální kaskáda IFN typu I 

 

     IFNAR je tvořen dimerem dvou transmembránových polypeptidů, IFNARI a 

IFNARII (Obrázek 1.1.). Cytoplazmatická část IFNAR je asociovaná s Janus 

Aktivačními Kinázami (JAK). JAK jsou tyrozinové kinázy, nutné pro amplifikaci a šíření 

interferonové signalizace dovnitř buňky. Vazba IFN na IFNAR spouští signální kaskádu, 

která vede k expresi ISG a bude popsána v následující kapitole. 

     JAK/TYK kinázová kaskáda je jedním typem šíření signálu pocházejícího z 

interleukinových receptorů. V IFN signalizaci jsou zapojeny kinázy JAK1 a 2 a TYK2, 

které se mohou fosforylovat navzájem v případě aktivace interleukinového receptoru. 

Jejich hlavní funkcí je aktivace STAT (signal traducer and activator). TYK2 je také 

důležitý signální protein zodpovědný za šíření signálu nejen IFN, ale i jiných cytokinů, 

například IL-12. Zároveň, má TYK2 v IFN signalizaci ještě jednu významnou funkci – 

jeho strukturní doména chrání IFNAR před degradací (Ragimbeau et al., 2003). 

V případě nepřítomnosti TYK2 mají buňky menší množství receptorů pro IFN na svém 

povrchu  (Majoros et al., 2017).   

     V signalizaci IFN typu I jsou STAT1 a STAT2 významné transkripční faktory 

(Obrázek 1.1.). Při kanonickém průběhu signalizace fosforyluje JAK kináza tyrozin na 

C-konci STATu, což vede k formování dimeru. V případě IFN typu I se jedná o 

fosforylovaný STAT1-STAT2 heterodimer. Fosforylovaný STAT1-STAT2 heterodimer 

se pak transportuje do jádra (McBride et al., 2002), a váže se na regulační faktor 

interferonu 9 (IFR9), čímž se formuje ISGF3 (interferon-stimulated gene factor 3). Tento 

heterotrimer se váže na regulační sekvence v genomu, které se nazývají ISRE (interferon-

sensitive response elements). Z genů s elementy ISRE začíná exprese proteinů ISG, 

zodpovědných za protivirový stav. 

     V poslední době byl popsán způsob zesílení interferonové odpovědi v případě 

dlouhodobé expozice IFN. Aktivace exprese prostřednictvím ISRE vede ke zvýšení 

množství STAT1 a STAT2 v cytoplazmě, což může působit formování 

nefosforylovaného heterotrimeru STAT1-STAT2-IFR9. Tento heterotrimer, i když není 

fosforylovaný, také stimuluje expresi genů s ISRE elementy, čímž posiluje 

interferonovou odpověd´ (Cheon and Stark, 2009).  

IFN typu I je hlavní obranou proti virové infekci - vyvolává „antivirový stav“, čímž 

inhibuje replikaci viru. IFN typu I indukuje expresi enzymů, které zabraňují transkripci 
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v infikované buňce, a parakrinně se šíři k sousedním zdravým buňkám, čímž vytvoří 

oblast s omezenou schopností reprodukce viru. Zároveň IFN zvyšuje expresi MHC I typu 

na povrchu buněk, což zvyšuje pravděpodobnost, že CD8+ T-cytotoxický lymfocyt 

detekuje nakaženou buňku (Majoros et al., 2017). V celém organizmu IFN typu I 

podporuje syntézu IL-12, který slouží jako aktivátor pro NK buňky a stimuluje 

diferenciaci CD4+ T lymfocytů v IFN-γ-produkujicí T-pomocné lymfocyty 1 typu (TH1)  

(Majoros et al., 2017). 

 

2.1.4. Geny indukované interferonem a jejich produkty 

 

     Sekvence ISRE jsou součástí promotorů ISG, což jsou geny, které jsou aktivované 

v důsledky vlivu interferonů na buňku. K těmto genům patří transkripční faktory STAT, 

regulační faktory IFN kaskády (IRF), „sensorové“ receptory, proteiny zpětné vazby a 

efektorové enzymy a faktory. 

     Jednou z prvních událostí po aktivaci interferonového systému je syntéza proteinů 

zpětné vazby (Obrázek 1). Nějaký čas po vystavení IFNu, se buňka dostává do stavu 

‚necitlivosti‘ (desenzibilizace). Hlavním důvodem je zpětná vazba, která musí včas 

zastavit IFN kaskádu. Toto potlačení je způsobené proteiny SOCS (supressor of cytokine 

signaling), které se vážou na fosforylovaný IFNAR nebo JAK kinázu, a blokují další 

kaskádu, a USP18 (ubiquitin specific peptid 18), který působí ubiquitinaci proteinů, 

zejména IFNAR2 (Malterer, Glass and Newman, 2014). Po blokování receptorů a kináz 

se IFN stimulovaná kaskáda zesiluje přes nekanonickou funkci STAT1-STAT2 dimeru 

(Majoros et al., 2017). 

     Dalšími produkty ISG genů jsou proteiny zajišťující ¨antivirový¨ stav v buňce  cílenou 

inhibicí různých kroků virového životního cyklu (Tab. 1.1.). Na oplátku vyvíjejí viry 

mechanizmy, jak tyto proteiny neutralizsovat, což vede k evolučnímu závodu viru a 

hostitelu. 

 

Tab. 1.1. Buněčné restrikční faktory 

Protein Funkce Příklad  

MxA, MxB Inhibijí vnitřní transport 

virového nukleokapsidu 

La Cresse virus, chřipka 

A, HIV 
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do jádra 

CH25H Inhibuje fůzi membrán Hepatitida delta, HCV, 

HSV 

IFITM Zabraňuje rozbalení 

nukleokapsidy v 

lysozomu anebo 

endozomu 

SARS virus, Ebola a 

Marburg viry, HIV 

TRIM (tripartite motif 

proteins) 

Zabraňuje rozbalení 

nukleokapsidu 

HIV (važe se na 

preintegráční komplex) 

SAMHD Pokles hladiny dNTP HBV, HIV a mnohé další 

PKR Zastavení translace v 

buňce 

HCV, HIV a mnohé další 

ADAR Proměna adenosinu na 

inosin 

RNA viry, HIV 

Viperin Zabraňuje pučení  Virus chřipky, HIV, HBV, 

HCV 

Tetherin Zabraňuje pučení HIV, HBV, obalené viry 

 

     Do první skupiny proteinů patři inhibitory virového transportu: rodina Mx (Myxovirus 

rezistence) proteinů, cholesterol-25-dyhydroxyláza (CH25H), IFN-indukované 

transmembranové proteiny (IFITM) a rodina proteinů TRIM (the tripartite motif). Mx 

proteiny jsou inhibitory transportu. Po navázání Mx na virový nukleokapsid, Mx vytváří 

z oligomerů prsten kolem kapsidy, což vede ke konformačním změnám a tento komplex 

už nemůže být transportován do jadra.  CH25H je enzym, který může přimo měnit 

strukturu membrány (Liu et al., 2013). Hlavní antivirovou funkcí CH25H je přímá 

inhibice fúze virové a buněčné membrány. IFITM proteiny inhibují vstup do buňky virů, 

které potřebují v životním cyklu endozomy anebo lysozomy. Proteiny TRIM, podobně 

jako proteiny Mx, interahují s nukleokapsidou. Važou se na proteiny preintegráčního 

komplexu retrovirů a zabraňují rozbalení kapsid. Většina těchto mechanizmů je velmi 

učinná proti obaleným virům. 

     Ke druhé skupině proteinů protivirové obrany patři inhibitory translace a replikace. 

První strategií je zničení nukleinových kyselin. Virové DNA v lysozomech jsou 

degradovány pomocí DNAzyII, která se aktivuje v kyselém pH. DNázaIII/Trek je 
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nespecifickou endonukleazou, která ničí nespecificky DNA v bunečné cytoplazmě. 

Zárověn, buňky produkují DNázuI, což je endonukleáza, která se nachází v séru a působí 

degradaci DNA z apoptotických buněk (Hartmann, 2017). Virová RNA může být 

modifikována buněčnými proteiny ADAR. Ve dvouřetězcevé RNA se pomocí enzymu 

ADAR1 změní adenosin na inozin, což vede k nevratným změnám v genomu (Bass and 

Weintraub, 1988).  

     Jiným mechanizmem je přímé zabránění replikace anebo transkripce HBV (Sommer 

et al., 2016). V protivirovém stavu v buňce se aktivují SAMHD proteiny, které obsahují 

SAM a HD domény. Tyto fosfatázy, katalyzují defosforylaci dNTP na deoxynukleotidy. 

Tento proces vede k poklesu hladiny dNTP v buňce, a ani transkripce, ani translace 

nemohou probíhat (Goldstone et al., 2011). Dvouřetězcová RNA může aktivovat protein 

kinázu R (PKR) a blokovat translaci virových mRNA (Park et al., 2011). Po navázaní 

dvouřetězcové RNA se PKR dimerizuje a autofosforyluje. Aktivovaná PKR inhibuje 

translaci mRNA závislou na čepičce pomocí fosforylace eukariotického iniciačního 

translačního faktorů elF2a. Dalším mechanismem virové restrikce může být ISGylace 

jeho proteinů. ISG15 je malý protein, podobný ubiquitinu. ISGylace virových proteinů 

ve většině připadů vede k degradaci proteinů (Zhao et al., 2013). 

     Posledním krokém virového životního cyklu je uvolnění viru z buňky pomocí lyze, 

endocytózy nebo pučení. Rovněž tato etapa může být inhibována buňkou. Jedním z 

prvních popsaných restrikčných faktorů byl Viperin (virus inhibitory protein, 

endoplasmic reticulum–associated, IFN-inducible). Tento protein se nachází v 

endoplazmatickém retikulu a ovlivňuje tvorbu membrán. Zabraňuje viru chřipky a HIV 

výstupu z buňky. V připadě HCV Viperin inhibuje replikaci vzhledem k replikaci 

virového genomu v membránové síti (Bartenschlager et al., 2011). Jiným inhibitorém 

pučecí je tetherin. Byl popsán jako efektivní inhibitor pro HIV a řadu dalších virů včetně 

HBV(Yan et al., 2015). Tetherin blokuje oddělení membrán pomocí dvoumembranové 

proteinové kotvy, což vede k zastavení širení virové infekci mezi bunkámi (Swiecki, 

Omattage and Brett, 2013). 

     Všechný tyto procesy se spustí po aktivaci PRR a IFN signálního systému. Některé z 

nich mohou být zablokavaný nebo inhibovaný virovými proteiny. 

 

2.1.5. Vzorce rozpoznávající receptory (PRR) v buňkách jater 
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     Systém primitivních senzorových receptorů se vyvinul před receptory adaptivního 

imunitního systémemu, a je evolučně značně konzervatvní i mezi vzdálenými druhy. 

Drozofila, i člověk máj podobný systémy detekce – PRR. Jejich aktivace vede k syntéze 

IFN, což vyvolává výše popsaný protivirový stav v buňkách. 

     PRR jsou exprimované v různém množství v různých buňkách. Je zřejmé, že 

specializované imunitní buňky obsahují větší rozmanitost PRR než ostatní buňky. V této 

části věnuji pozornost PRR, které jsou exprimovány v hepatocytech. 

     Játra nejsou homogenní. Skládají se z několika druhů buněk, které lze rozdělit na 

parenchymální, vlastní hepatocyty, a neparenchymální. K posledním patří: Kupferové 

buňky (KB), jaterní sinusoidní endoteliové buňky (LSEC, liver sinusoidal endothelial 

cells) a jaterní stelátové buňky (HSC, hepatic stellate cells). Všechny hrají významnou 

roli v regulaci imunitní odpovědí. Každý z těchto druhů buněk obsahuje specifický 

soubor PRR, spojený s buněčnou funkcí a lokalizací. V kontextu HBV viru se jedná o 

receptory, které mohou detekovat virové částice – receptory protivirové přirozené 

imunity. 

     V hepatocytech jsou široce exprimovány různé druhy PRR a adaptorové molekuly. Ve 

velkém množství jsou exprimovány TLR3, TLR4, TLR5, které aniž by přímo 

interagovaly s konstituenty HBV, hrají významnou roli v patogeneze hepatitidy B. 

Exprese genů jiných proteinů, na příklad cGAS, MDA-5 a MAVS, byla detekovaná na 

úrovně mRNA, což znamená, že hepatocyty začínají jejich translaci jenom po 

stimulujícím signálu (Faure-Dupuy et al., 2018; Fischer et al., 2018). Transmembránový 

receptor TLR3 nacházející se v endozomech je zodpovědný za detekci virové dsRNA. 

Nedávná studie ukázala, že polymorfismus v génu TLR3 je spojen s průběhem 

onemocnění hepatitidou B (Fischer et al., 2018). Navíc, aktivace TLR1, TLR2 a také 

TLR3 v hepatocytech infikovaných HBV vede k inhibici virové replikace (Lucifora et 

al., 2018). TLR4 a TLR5 jsou receptory pro bakteriálné lipopolysacharidy a flagelin. I 

v tomto případě  bylo ukázáno, že polymorfismus v génech TLR4 a TLR5 je spojen 

s patogenézou infekce (Katrinli et al., 2018).  Systém TLR signalizace závisí na 

adaptorovém proteinu Myd88, který přenáší aktivační signál na transkripční faktor TLR3 

a NF-kB, vedoucí k aktivaci transkripce genů prozánětlivých cytokinů a IFN. Nedávná 

studie za přispění naši skupiny ukázala, že virus HBV je schopen uniknout z detekce jeho 

DNA v cytoplasmě pomocí PRR cGAS (cyclic guanosine monophosphate-adenosine 

monophosphate synthase) (Verrier et al., 2018). Uzavřená struktura nukleokapsidy HBV 
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při vstupu viru do cytoplasmy nedovoluje cGASu vytvořit dimer na HBV DNA, vedoucí 

k produkci cGAMP (cyclic guanosine-adenosine monophosphate), který by jako 

druhotný posel přenesl aktivační signál na adaptorovou molekulu STING. Signální dráha 

cGAS/STING je dále blokována nepřítomností exprese STING v hepatocytech (Thomsen 

et al., 2016). 

     Zaroveň, výsledky získané v buněčných kulturách hepatocytů infikovaných HBV 

ukázaly, že IFN-α ovlivňuje cccDNA buď epigenetickým transkripčním umlčováním 

(Belloni et al., 2012) nebo snížením její stability (Huser et al., 2014). Rekombinantní 

IFN-α 2a inhibuje transkripci cccDNA hypoacetylací histonů vázaných cccDNA a 

sníženou vazbu transkripčních faktorů STAT1 a STAT2 na IFN-stimulovaný element 

(ISRE) přítomný v genomu HBV (Belloni et al., 2012). Bylo také ukázáno, že cccDNA 

může být degradována necytopatickým způsobem během monoterapie IFN-a indukcí 

APOBEC3A deaminázy, která je rekrutována na cccDNA a deaminuje její cytidiny 

vedoucí k poklesu cccDNA (Huser et al., 2014). 

         LSEC oddělují hepatocyty od krevních cév. LSEC jsou zodpovědné za transport 

živin a toxinů z krve do jater. Mezi LSEC a hepatocyty se nachází prostor Dissé, vyplněný 

mezibuněčným matrixem. Zároveň, se tam nacházejí i HSC buňky, které jsou v játrech 

hlavním zdrojem retinolu, a jsou zodpovědné za vývoj fibrózy v důsledku dlouhého 

zánětu.  Vzhledem k funkci LSEC není překvapující přítomnost vysokého množství 

TLR3, TLR4, TLR7 a STING v těchto buňkách (Faure-Dupuy et al., 2018). Lokální 

stimulace agonistou NOD1 receptoru zvyšuje schopnost LSEC aktivovat T lymfocyty a 

inhibovat replikaci HBV (Huang et al., 2018). HSC buňky jsou podobné LSEC počtem 

PRR, jen že obsahují ještě TLR5.  

     Rovněž v játrech jsou Kupferové buňky – unikátní druh makrofágů, které mají 

schopnost se dělit. Kupferovy buňky, LSEC a HSC jsou antigen prezentujícími buňkami 

(APC). 

KB buňky jsou neparenchymální buňky, naáležející imunitnímu systému. Patří 

k makrofagám, což jsou APC. Obsahují TLR2, TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 a STING 

(Faure-Dupuy et al., 2018). KB jsou důležité pro podporu homeostázy v játrech a digesci 

zbytku poškozených nebo zemřelých buněk. Zároveň, cGAS, už popsaný, a MDA-5 

(melanoma differentiation associated gene 5), RIG-I (retinoic acid-inducible gene I) byly 

detekovaný ve formě proteinu v basalním množství, ale větší množství bylo ve formě 

mRNA (Faure-Dupuy et al., 2018).  
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     Ve skutečnosti, hepatocyty a jiné jaterní buňky májí senzorový systém pro detekci 

HBV, ale virus je schopen imunitní odpověď potlačit, což vede k zahájení infekčního 

procesu. 
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2.2.Virus hepatitidy B 

 

Virus hepatitidy B (HBV) je široce rozšířen po celém světě. Infekce HBV prostřednictvím 

horizontálního přenosu vede k vývoji chronické hepatitidy u <10 % dospělých, ale až u 

90 % dětí infikovaných vertikálně perinatálně nebo kojením během prvního roku života. 

 HBV vyvolává zánět jater, ale může vést i k cirhóze nebo hepatocelulárnímu karcinomu. 

Chronickým zánětem jater vyvolaným virem HBV trpí kolem 290 milionů pacientů 

(Razavi-Shearer et al., 2018). Virus se vyskytuje a přenáší krví a ostatními tělesnými 

tekutinami. V játrech chronicky infikovaných jedinců jsou potlačeny reakce přirozené 

imunity (Lebossé et al., 2017). HBV patří do rodiny Hepadnaviridae, spolu s viry ptačí 

hepatitidy (DHBV).  Proti HBV existuje účinná vakcinční profylaxe, ale ne možnost 

spolehlivého a trvalého vyléčení.  

 

 

2.2.1. Struktura virionů, virový genom a proteiny 

 

2.2.1.1. Struktura virionů 

 

HBV virus patří mezi obalené viry o velikosti kolem 42 nm (Obr. 1.2.). Vnější vrstva 

virionů (HBs, surface) je tvořená virovými proteiny L-HBs (Large), M-HBs (Medium) a 

S-HBs (Small) v poměru 1:1:4 a lipidovým obalem, který je bunečného původu a je 

vytvořen během exocytózy.   

 

 

Obr. 1.2. Strukturní model virionu HBV (Dryden et al., 2006). Virová obálka je 

znázorněna okrově, kapsida modře, genomová DNA červeně. 
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Nukleokapsida je menší – o průměru kolem 22 nm. Skládá se z kapsidového proteinu 

(HBc) a částečně dvojvláknového řetězce DNA, přičemž 5´ konec vlákna je navázán na 

virovou reverzní transkriptázu. 

 

2.2.1.2. Struktura genomu a virové proteiny 

 

   Genom HBV je tvořen cirkulární DNA, která obsahuje 4 ORF (open reading frame, 

otevřený čtecí rámec) pro expresi proteinů (Obr. 1.3.): preS\S, preC\C, P a X. Genom má 

velikost 3,2 kb, a kóduje 7 proteinů (tab. 1.2.). Genom obsahuje čtyři promotory, dva 

enhancery a jeden polyadenylační signál pro regulaci transkripce virových RNA.  

 

Obr. 1.3. Struktura virového genomu HBV. Převzato z https://viralzone.expasy.org/9 

Nahoře: Kódující sekvence HBV DNA (vyznačná modře) a mRNA produkované po 

transkripci 4 ORF (vyznačeno separátními zelenými liniemi) zahájené z promotorů 

(vyznačeno bílými šipkami) a ukončené PolyA. Dole: Translace preC mRNA (vedoucí 

k produkci HbeAg), pg mRNA (vedoucí k produkci C a RT-Pol, zahrnuje posun čtecího 

https://viralzone.expasy.org/9
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rámce), preS1 mRNA (vedoucí k produkci L-HBs), S mRNA (vedoucí k produkci M-

HBs a S-HBs, zahrnuje posun čtecího rámce) a X mRNA (vedoucí k produkci HBx). 

Použité zkratky: Enh, zesilovače; DR, přímé opakování 

 

Negativní řetězec DNA, z něhož se transkribuje HBV mRNA obsahuje celý genom 

délky 3020-3320 nt s navázanou RT-Pol, na rozdíl od nekódujícího pozitivního řetězce 

délky 1700-2800 nt majícího variabilní 3'-konce. V buněčném jádře se pozitivní řetězec 

virové DNA doplní pomocí hostitelské DNA polymerázy, zatímco z negativního řetězce 

jsou odstraněny nekódující nukleotidy a navázaná RT-Pol. V důsledku uvedených změn 

a ligace opravených DNA řetězců se vytvoří cccDNA (covalent close circular DNA). 

Všechny virové transkripty jsou syntetizovány z negativního řetězce. Virové mRNA jsou 

polyadenylované a obsahují čepičku pro transport z jádra. 

Malá frakce (5 % - 20 %) virionů obsahuje dvouřetězcovou lineární (dsl) DNA 

místo cirkulární DNA. Viriony s dslDNA jsou infekční, ale při zahájení infekce se mohou 

ztratit důležité sekvence na konců dslDNA. dslDNA je nejčastěji pozorovaná jako 

integrovaná do genomu buňky. K integraci virového genomu dochází průměrně v 1 

případě z 1000 buněk (Urban et al., 2018). Virový genom se integruje náhodně,  

spreferencí integrace do CpG ostrovů a telomer (Zhao et al., 2016). 

 

2.2.1.3.Virové proteiny 

 

Virový genom kóduje sedm proteinů (Tab. 1.2.). 

Tab. 1.2. Virové proteiny HBV 

Název proteinu Funkce proteinu 

HBc Tvorba virové kapsidy 

HBe Immunomodulátor, tolerogen 

RT-Pol Enzym zajištující reverzní transkripci 

pregenomové RNA na virový genom 

HBV DNA 

(S)-HBs, M-HBs, L-HBs Tvorba virové obálky; L-HBs interakce 

s receptorem 

HBx Transaktivátor; regulační funkce 
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HBc velikosti 21 kDa syntetizovaný na základě pgRNA je esenciální pro výstavbu 

virové kapsidy. Navíc, díky NLS (nuclear localization signal) má zásadní význam pro 

transport virové nukleokapsidy do jádra buňky a díky vazbě na cccDNA rovněž pro 

regulaci transkripce virového genomu. Pre-C protein syntetizovaný na základě pre-C 

RNA nemá význam pro virovou replikaci, ale reguluje imunitní odpověď a je 

prekursorem diagnosticky významného časného (early) proteinu HbeAg v plasmě 

infikovaných individuí.  

Produktem RT-Pol genu je polymeráza, která se skládá ze 3 domén. Jedna doména 

funguje jako primer pro syntézu negativních řetězců virové DNA. Funkci reversní 

transkriptázy a RNAzy H nesou další dvě domény enzymu.  

PreS/S geny kódují tři transmembránové obalové glykoproteiny. Nejmenším je S-

HBs protein, nejrozšířenější obalový protein ve virionech. Obsahuje hlavní antigenní 

determinanty, kvůli čemuž je jedním z nejdůležitějších diagnostických markerů HBV 

virové infekce. Velikost HBs proteinu je 24-27 kDa. 

Prostřední (medium) M-HBs protein má molekulovou hmotnost 31 kDa. V 

diagnostice je využíván obdobně jako HBsAg. Virový obal obvykle obsahuje kolem 10-

15 % M-proteinu. Tento protein je důležitý pro sestavení virového obalu. 

     Největší protein exprimovaný z PreS/S ORF je L-HBs protein s molekulovou 

hmotnosti 42 kDa. L protein je ligandem pro virové receptory. 

     Produktem nejmenšího virového genu X je regulační protein HBx, s molekulovou 

hmotností 17 kDa. HBx má kratký poločas života. Tento protein byl detekován v buněčné 

cytoplazmě i v jádře. Detailnější popisu HBx a jeho interakčních partnerů budou 

následovat níže. 

     Každý z popsaných proteinů hraje významnou roli v replikačním cyklu viru v buňce 

anebo má vliv na celý hostitelský organizmus. 

      

2.2.2. Životní cyklus 

 

     Hostitelskými buňkami HBV jsou hepatocyty. Virus vstupuje do hepatocytů přes 

NTCP (sodium taurocholate cotransporting polypeptide) receptor na buněčném povrchu 

(Obr. 1.4). Po vstupu do cytoplazmy se nukleokapsida transportuje pomocí mikrotubulů 

do jádra. Transport nukleokapsidy do jádra je zajištěný α/β importinem (Chen et al., 

2016). Následující procesy záleží na tom, jaká DNA byla uvnitř virionu - relaxovaná 



28 

cirkulární (rcDNA) nebo dvouřetězcová lineární (dslDNA), která se vyskytuje jen zřídka. 

rcDNA se kovalentně uzavře pomocí buněčných reparačních enzymů, čímž se vytvoří 

cccDNA. Cirkulární episom je stabilním templátem pro transkripci virové mRNA. 

dslDNA se integruje do buněčného genomu, čímž působí větší nestabilitu a náchylnost k 

mutacím. (prodat citace) 

 

Obr.1.4. Životní cyklus viru HBV v buňce (převzato z 

https://viralzone.expasy.org/1280). Vstup HBV do hepatocytu je umožněn navázáním na 

HSPG a poté vazbou na NTCP. Po fúzi je nukleokapsid přenesen do hostitelského jádra. 

RcDNA je opravena hostitelskými enzymy za vzniku cccDNA. Virové mRNA a pgRNA 

jsou transkribovány z cccDNA mRNA a pgRNA hostitelskou RNA polymerázou II. 

Okamžitě po polyadenylaci jsou exportovány do cytoplazmy, kde jsou přeloženy do 

virových proteinů. pgRNA je zabalena capsidovým proteinem s virovou polymerázou a 

virový genom je reverzně transkribován za vzniku rcDNA. Zralý nukleokapsid je uvolněn 

z buněk infikovaných HBV nebo je transportován zpět do jádra k recyklaci. Použité 

zkratky: HSPG, povrchový heparan sulfát proteoglykan; NTCP (sodium/taurocholate 

cotransporting polypeptide); rcDNA, uvolněná cirkulární DNA; cccDNA, kovalentně 

uzavřená kruhová DNA; pgRNA, pregenomická RNA; pgRNA, pregenomická RNA. 

 

https://viralzone.expasy.org/1280
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     Virová pgRNA (pre-genomová RNA) se transkribuje z cccDNA, transportuje se do 

cytoplazmy, obaluje se kapsidovými proteiny a může být transportovaná zpět do jádra, 

anebo sekretovaná jako součást nové virové částice. Vytvořené kapsidy obsahují nejen 

pgRNA, ale i RT-Pol nutnou pro její reverzní transkripci. Přepis pgRNA na HBV DNA 

obvykle probíhá v kapsidě, před pučením. Někdy může být tento proces nedokončený. 

   V průběhu životního cyklu HBV se obvykle vytvoři množství subvirových částic, které 

jsou tvořeny převážně obalovými proteiny HBs, neobsahují genom a nemohou se množit. 

Sferické subvirové partikule se skládají z M-HBs a S-HBs proteinů, a obsahují jen malé 

množství L-Hbs proteinu. Zároveň vznikají tubulární subvirové partikule, které obsahují 

stejné množství M a L proteinů. Subvirové částice agregují náhodně v cytoplazmě a jsou 

sekretované z buněk stejně jako virové částice. Tyto subvirové částice mají velký vliv na 

průběh infekce a aktivaci imunitní odpovědí. 

 

2.3. Antivirová terapie a vakcinace 

 

     V současnosti existuje několik možností léčby pacientů schválených národními 

regulačními institucemi. Nejobvyklejší je použití nukleotidových analogů, což jsou 

inhibitory RT-Pol. Mezi ně patří: L-nukleozidy (lamivudin a telbivudin), alkylové 

fosfonáty (adenofovir, dipivoxil a tenofovir) a D-cyklopentany (entecavir). Nukleotidové 

analogy inhibují reversní transkripci v cytoplasmě lokalizovaných kapsidách a blokují tak 

tvorbu nových infekčních partikulí. Nemají však vliv na stabilitu a expresi HBV cccDNA 

ani integrované HBV DNA v jádře buněk. V důsledku toho pokračuje v přítomnosti RT-

Pol inhibitorů produkce HbsAg, HbeAg, RT-Pol a pgRNA i jejich kompletování do 

struktur viru podobných částic – postrádajících však HBV DNA. HBV infekce je pro 

hepatocyty jen málo nebo vůbec toxická a také smrt infikovaných hepatocytů HBV-

specifickými cytotoxickými T-lymfocyty probíhá u chronicky infikovaných jedinců 

pomalu, s poločasem týdnů či měsíců. Smrt infikovaných buněk vede v průběhu léčby 

inhibitory RT-Pol k pomalému poklesu HBV DNA, ale nikoliv k její eradikaci. Další 

nevýhodou tohoto lečení je vývoj rezistentních mutant během léčby, i když léčba pomocí 

tenofoviru vede jen k nízké rezistenci.  

     Léčba pegylovaným interferonem α (IFN-α) může být u pacientů s mírnou až středně 

těžkou chronickou hepatitidou B považována za alternativní léčbu. Kromě nežádoucích 

vedlejších účinků vede monoterapie IFN-α k trvalé inhibici HBsAg, destrukci cccDNA a 
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vyléčení až 15% chronicky infikovaných pacientů. Několik možných mechanizmů účinku 

je popsáno níže  Zárověn, IFN-terapie snižuje riziko vývoje cirhózy a hepatocelulárního 

karcinomu (Razavi-Shearer et al., 2018).  

     Zatímco možnosti vyléči chronickou hepatitidu jsou velmi omezené, existuje proti 

HBV velmi účinná profylaktická vakcína. V Europě se používá většinou M/S-HBs 

rekombinantní vakcína nebo monovakcína s S-HBs proteinem. Vakcína je imunogenní a 

vytvořená imunita je protektivní - vytvořené protilátky jsou namířeny proti obalovému 

proteinu HBs. Kolem 95 % osob odpovídá na vakcinaci adekvátní tvorbou protilátek.  

 

2.4. Charakteristika HBx 

 

     HBx je malý regulační protein HBV. Molekulární hmotnost je kolem 17kDa, a protein 

se skládá z 154 aminokyselin. HBx patří k nestrukturovaným proteinům, které se dosud 

nepodařilo krystalizovat. Poločas života HBx v buňce je 15-20 minut. HBx není 

bezpodmínečně nutný pro replikaci nebo strukturní funkci. HBV se může ačkoliv 

s nízkou účinností replikovat i bez HBx  (Melegari, Scaglioni and Wands, 1998).  HBx 

je vysoce pleiotropní protein uskutečňující své funkce jak v cytoplazmě tak v jádře. HBx 

lokalizovaný v cytoplazmě aktivuje signalizační proteiny, zatímco v jádře reguluje 

transkripci HBV cccDNA a její chromatinovou strukturu. V obou případech vykazuje 

významnou anti-restrikční funkci. 

  

2.4.1. HBx je virový anti-restrikční faktor 

 

V buněčném jádře ovlivňuje HBx systém oprav DNA. HBx je součásti DDB1-CUL4-

ROC1 (CRL4) E3 komplexu, který iniciuje ubikvitinaci a následnou degradaci Smc5/6 

(structural maintenance of chromosomes protein 5/6). Smc 5/6 je komplexní protein, 

nutný pro podporu stability genomu pomocí reparací DNA. Je jedním z hlavních 

restrikčních faktorů, které detekují a inhibují transkripci z HBV cccDNA (Murphy et al., 

2016). Degradace Smc5/6 je považována za jednu z hlavních, ne-li nejdůležitější funkci 

HBx při potlačování virové restrikce. 

HBx má přímý vliv na signalizaci RIG-I, významného PRR receptoru přirozené imunity 

(Wei et al., 2010).  V buněčných liniích, které exprimovaly HBx byla zvýšená hladina 

Ca2+, které buňky čerpaly z mezibuněčného prostoru (Yang and Bouchard, 2012). 
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Zároveň, HBx vede k ubikvitinace a degradaci MAVS (mitochondrial antiviral signaling) 

(Kumar et al., 2011), adaptoru, který hraje významnou roli v RIG-I signalizaci.  

     HBx může blokovat ne jenom signalizaci PRR, ale i IFN kaskádu. Hepatocyty 

pacientů trpících chronickou hepatitidou B exprimující HBx vykazují zvýšenou hladinu 

exprese SOCS (Suppressors of Cytokine Signaling) (Tsunematsu et al., 2017). Zvýšená 

exprese SOCS může vést k inhibici STAT1 kinázové dráhy a k rezistenci k IFN typu I 

(Obr. 1).   

 

2.4.2. HBx aktivuje buněčnou proliferaci a inhibuje apoptózu 

          

     Historicky byla jedním z prvních interakčních partnerů HBx popsaná RNA 

polymeráza II. Zároveň, byla popsaná interakce s transkripčními faktory TFIIB, TFIIH. 

HBx se může též vázat na acetyltransferázu CBP/p300 a PCAF, což vede k aktivace 

genové exprese CREBu (cAMP response element-binding protein)  (Le et al., 2005) . 

     HBx protein v cytoplazmě reguluje signální kaskády, aktivující klíčové proteiny 

ovlivňující apoptózu, buněčnou proliferaci a imunitní odpověď. HBx může aktivovat 

proteinkinázu B (AKT) z PI3K (fosfatidilinozitol 3-kináza)/AKT signální kaskády. 

PI3K/AKT signalizace reguluje množství buněčných procesů zejména apoptózu. Tato 

kaskáda je stimulovaná různými růstovými faktory a aktivuje transkripci v buňce 

jaderným faktorem hepatocytů 4 (HNF4). HNF4 je důležitý pro vývoj hepatocytů, a 

nachází se v jádře buňky. Pokud je HNF4 fosforylován AKT, migruje z jádra a jeho 

transkripce klesá. Tímto způsobem, HBV snižuje pravděpodobnost apoptózy 

v infikovaných buňkách, ačkoli tak ovlivňuje i produkci vlastních RNA (Rawat and 

Bouchard, 2015). 

     HBx interaguje rovněž se signální kaskádou, která primárné aktivuje proliferaci, ale 

též inhibuje apoptózu. HBx stimuluje vstup buněk do S-fáze buněčného cyklu pomocí 

aktivace Ras-Raf-MAPK kinázové signalizace. HBx přímo aktivuje Src tyrozinovou 

kinázu, která pak vede k aktivaci Ras GTPázy (Xia et al., 2012). V oválných buňkách 

jater, vede aktivace PI3K a MAPkináz k nadprodukce cyklinu D, důsledkem čehož je 

proliferace buněk (Wang et al., 2014). 

     Aktivace MAPK (ERK) kinázy má i jiné důsledky. HBx indukuje přes MAP 

kinázovou kaskádu expresi proteinu SATB1 (special AT-rich binding protein-1), funkcí 

kterého je podpora chromatinové organizace a transkripce. Nadprodukce SATB1 vede 
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k inhibici anoikie – buněčné programované smrti, která vede k ztrátě adherence a atrezie 

buňky – mající za následek rychlé šíření metastáz v případě transformace buněk (Tu et 

al., 2019). 
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2.5. Cíle práce 

 

     HBx je malý protein kódovaný genomem HBV, s nejednoznačně určitelnou 

strukturou a krátkým poločasem života. Obtížně se detekuje dostupnými protilátkami. 

HBx je jedním z principiálních faktorů umožňující viru uniknout před buněčnými 

restrikčními mechanizmy. 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 produkci IFN typu I rovněž v hepatocytech. Za tímto účelem jsem rozdělila 

práci do třech logických bloků.  

Prvním cílem  bylo připravit  systém exprese HBx proteinu, který by umožnil detekovat a 

kvantifikovat množství HBx v buněčných lyzátech.  Potvrzení exprese proteinu HBx v hepatomové 

buněčné linii Huh7 transfekované expresním plasmidem HBx-IRES-EGFP je předpokladem 

zkoumání jeho vlivu na buněčné signální kaskády.  

Druhým cílem bylo potvrdit aktivaci kinázy MEK1/2 v důsledku exprese proteinu HBx 

v buňkách Huh7 a ukázat specifičnost aktivace pomocí inhibitoru MEK1/2 PD0325901. Mým cílem 

bylo rovněž otestovat vliv mutantního proteinu HBxR96E na aktivaci MAP kinázové dráhy. 

  Třetí část našeho projektu byla zaměřena na studium role HBx v potlačení imunitní odpovědi, 

jmenovitě v inhibici exprese IFNβ, který je jedním z IFN typu I v buňkách Huh7. Snížení imunitní 

odpovědi jsme se rozhodli detekovat prostřednictvím mRNA IFNβ, která může být snadno 

detekována pomocí qPCR. Cílem bylo zjistit zdali HBx inhibuje indukci IFN I typu v buňkách 

Huh7. 
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3. Materiály a metody 

 

3.1. Roztoky 

 

Agarózový gel: 1% agaróza (w/v, Bioline), 1x TAE 

Blotovací pufr: 25 mM Tris (Sigma), 190 mM glycin (Lachema), 20% methanol (v/v, 

Serva), 0,1% SDS (w/v, Sigma) 

Elektroforetický pufr pro SDS-PAGE elektroforézu: 25 mM Tris (Sigma), 192 mM 

glycin (Lachema), 0,1% SDS (w/v, Sigma) 

Nanášecí pufr pro SDS-PAGE elektroforézu (4x): 1 M Tris pH 6,8 (Sigma), 20% SDS 

(w/v, Sigma), 40% glycerol (v/v, Penta), bromfenolová modř 1 mg (Sigma), 10 µM β-

merkaptoethanol (v/v, Sigma) 

PBS–Tween: 0,1% Tween (v/v, Sigma), 1x PBS 

Polyakryamidový dělící gel 13%: 13% akrylamid/bis-akrylamid (Sigma), 0,375 M Tris 

pH 8,8, 0,1% SDS (w/v, Sigma), 0,1% APS (Sigma), 0,04% TEMED (v/v, LKB 

Produktor AB) 

Polykarylamidový zaostřovací gel: 5% akrylamid/bis-akrylamid (Sigma), 0,2 M Tris pH 

6,8, 0,1% SDS (Sigma), 0,1% APS (Sigma), 0,1% TEMED (v/v, LKB Produtor AB) 

Proteinový lyzační pufr: 25 mM HEPES (Sigma), pH 7,4, 1% Triton X (Sigma), 2 mM 

EDTA (Serva), 0,1 M NaCl (Sigma), 25 mM NaF, 1 mM Na3VO4, 1 µg/ml Leupeptin, 1 

µg/ml Pepstatin, 1 µg/ml Antipain, 3 µg/ml PMSF 

1x TAE: 40 mM Tris (Sigma), 10 mM EDTA pH 8,0 (Serva), 0,112% kyselina octová 

(v/v, Penta) 

 

3.2. Seznam použitých primerů 

 

Tab. 2.1. Seznam použitých primerů 

Název 

primeru 

Sekvence 

OB-IF-

HBx-FW 

5‘ CGTCAGATCCGCTAGCATGGCTGCTAGGCTGTGCTGCCAA

CT 3‘ 
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OB-IF-

HBx-RV 

5‘ GAAGCTTGAGCTCGAGTTAGGCAGAGGTGAAAAAG 3‘ 

CMV-

FW(SeqMe

) 

5’CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 3‘ 

OB-

hIFNB1-

FW 

5‘ GACGCCGCATTGACCATCTATG 3‘ 

OB-

hIFNB1-

RV 

5‘ AGGTGCAGACTGCTCATGAGTT 3‘ 

hGAPDH-

FW 

5‘ AACGTGTCAGTGGTGGACCT 3‘ 

hGAPDH-

RV 

5‘ TCGCTGTTGAAGTCAGAGGA 3‘ 

 

3.3. Buněčná linie 

 

    Huh7 jsou diferencované hepatocyty derivované z lidského hepatokarcinomu získané 

od JCRB Cell Bank (Japanese Collection of Research Bioresources Cell Bank). Buňky 

jsou imortalizované, mají mutovaný gen p53 (stimulátor apoptózy).  Huh-7 jsou 

adherentní buňky rostoucí na povrchu misek.  

 

3.3.1. Pasážování a kultivace buněk 

 

   Huh7 buněčná linie byla kultivována ve 37oC v atmosféře 5% CO2. Buňky byly 

pěstovány na miskách P100 v 10 ml kultivačního média DMEM/F12 (Sigma-Aldrich) 

s 10 % fetálního telecího séra (FCS, Gibco) v přítomnosti antibiotik (1× antibiotic-

antimycotic solution, Sigma). Jednou za 2-3 dny byly buňky pasážovány v poměru 1:2. 

Pro oddělení buněk od povrchu misky a od sebe navzájem byly buňky opláchnuty 
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fosfátovým pufrem PBS a následně krátce inkubovány ve směsi Trypsin-EDTA 

(Invitrogen Life Technologies). Poté byla enzymatická reakce zastavena pomocí 

kultivačního média se sérem. Po 10-11 pasážích byl rozmražen nový alikvot buněk.   

 

3.3.2 Zamražování buněk 

 

   Pro přípravu zamražených buněčných alikvotů bylo použito kultivační médium s 20% 

finální koncentrací FCS a 10% finální koncentrací DMSO (Sigma). Zamražování 

probíhalo pomalu a postupně, buňky byly dlouhodobě skladovány v tekutém dusíku. 

 

3.4. Plazmidy 

 

Pro expresi cílového proteinu byl použit eukaryotický expresní bicistronický plazmid 

pHBx-IRES-EGFP, případně pHBxR96E-IRES-EGFP. Transkripce bicistronické kazety 

je řízena z promotoru CMV, přítomnost sekvence IRES pak umožňuje translaci dvou 

proteinů ze společné mRNA. Pro detekci úspěšně transfekovaných buněk byl použit 

zelený fluorescenční protein (EGFP). 

Plazmid pGEM-IFNβ obsahující část lidské sekvence IFNβ byl vytvořen na základě 

vektoru pGEM-TEasy (Promega), který je vhodný pro vkládání sekvencí, jež se 

nebudou exprimovat v eukaryotických buňkách. 

 

3.4.1. Příprava plazmidu pHBxR96E-IRES-EGFP 

 

Plazmidy pIRES-EGFP a pHBx-IRES-EGFP (obr. XX) byly laskavě poskytnuty 

laboratoří Ivy Pichové, ÚOCHB. Stejná laboratoř poskytla i plazmid pcDNA4-HBxR96E, 

který kódoval mutantní verzi proteinu HBxR96E, jež však nebyla v kontextu bicistronické 

kazety. Substituce R96E v HBx proteinu zrušila schopnost vazby na buněčný protein 

DDB1 (Hodgson et al., 2012). Plazmid pHBxR96E-IRES-EGFP (obr. 2.1.) jsem 

připravila pomocí In-Fusion klonování. Nejprve byla pomocí PCR amplifikována 

sekvence HBxR96E, která byla následně vložena do restrikčně naštěpeného plazmidu 

pIRES-EGFP. 
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Obr. 2.1. Mapy plazmidů pIRES-EGFP,pHBx-IRES-EGFP, pHBxR96\E-IRES-EGFP 

 

3.4.1.1. Amplifikace sekvence HBxR96E pomocí PCR 

 

Amplifikace byla provedena pomocí Phusion Hot Start polymerázy (Thermo Scientific), 

která má kromě 5‘-3‘ polymerázové aktivity také 3‘-5‘ exonukleázovou aktivitu a je 

tedy schopná amplifikovat sekvence s velkou přesností. Byl namnožen fragment o délce 

468 bp, který zahrnuje kódující oblast HBxR96E včetně startovacího ATG kodonu a TAA 

stop kodonu. který Tabulky 2.2.a 2.3. uvádějí podrobnosti PCR reakce. 
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Tab. 2.2. Reakční směs pro namnožení DNA sekvence HBxR96E v celkovém objemu 50 

μl. 

Složka Objem (μl) Finální koncentrace 

5x HF pufr 10 1x 

10mM dNTP 1 200 µM 

10μM OB-IF-HBx-FW 

primer 

2,5 0,5 µM 

10μM OB-IF-HBx-RV 

primer 

2,5 0,5 µM 

Templát pcDNA4- HBxR96E 1 20 ng 

Fúzní polymeráza (2U/μl) 0,5 0,02 U/µl 

H2O 32,5  

 

Tab.2.3. Program pro amplifikaci DNA sekvence HBxR96E v přístroji ProFlex PCR 

System (Life Technologies) 

Počet opakování Čas (s) Teplota (oC) 

1 30 98 

 10 98 

30 30 58 

 30 72 

1 600 72 

 

 

3.4.1.2. Příprava lineární formy plazmidu pIRES-EGFP 
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     Plazmid pIRES-EGFP byl současně naštěpen dvěma restrikčními enzymy NheI a 

XhoI (NEB) v pufru CutSmart (NEB) ve 37OC přes noc. Přítomnost očekávaného 

fragmentu o délce 5286 bp, který představoval linearizovaný pIRES-EGFP fragment, 

byla potvrzena pomocí horizontální elektroforézy. 

 

3.4.1.3. Elektroforetické rozdělení DNA a izolace z gelu 

 

     Pro elektroforetické rozdělení DNA v elektrickém poli byl použit 1% agarózový gel 

v TAE pufru, elektroforéza probíhala při napětí 80 V. Vizualizaci DNA v gelu umožnilo 

interkalační činidlo ethidium bromid (finální koncentrace 0,5 µg/ml). DNA fragmenty 

byly vizualizované pomocí UV zaření s vyšší vlnovou délkou (kolem 310 nm), cílové 

fragmenty byly vyříznuty z gelu a následně izolovány pomocí QIAEX II Gel Extraction 

Kit (Qiagen) podle protokolu doporučeného výrobcem. 

 

3.4.1.4. Měření koncentrace nukleových kyselin  

 

     Pro měření koncentrace nukleových kyselin byl použit spektrofotometr NanoDrop 

ND-1000, který umožňuje měřit absorbanci neředěného vzorku ve sloupci tekutiny, jež 

vzniká mezi optickými vlákny. Koncentrace vzorku nukleové kyseliny byla stanovena 

na základě absorbance při 260 nm. Čistota vzorku byla určena na základě poměrů 

absorbancí při vlnových délkách 260/230 nm a 260/280 nm.  

 

3.4.1.5. Vložení izolovaného fragmentu HBxR96E do pIRES-EGFP 

 

Pro vložení HBxR96E do pIRES-EGFP byl použit In-Fusion HD Clonning Kit 

(Clontech). In-Fusion enzym z tohoto kitu umožňuje fúzi DNA fragmentů, které mají na 

svých koncích stejné sekvence o délce 15 bp. Tyto překrývající se sekvence o délce 15 

bp jsou obsaženy na 5‘ koncích primerů navržených pro PCR amplifikaci (Obr. 2.2.). 
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Obr. 2.2. Schéma In-Fusion klonování (převzato z manuálu k In-Fusion HD Clonning 

Kit, Clontech). 

 

Fragment HBxR96E amplifikovaný pomocí PCR a izolovaný z gelu byl vložen do 

plazmidu pIRES-EGFP, fúzní reakce probíhala podle protokolu doporučeného 

výrobcem (Tab. 2.4.). 

 

Tab. 2.4. Reakční směs pro vložení fragment HBxR96E do pIRES-EGFP. Celkový objem 

10µl. 

Složka Množství (µl) Finální koncentrace 

5x In-fusion HD Enzym 

premix 
2 1x 

Linearizovaný vektor pIRES-

EGFP (50 ng) 
1,5 5 ng/µl 

Purifikovaný PCR fragment 

HBxR96E (40 ng) 
1 4 ng/µl 

H2O 5,5  

 

    Namíchaná směs byla inkubovaná 15 minut při 50OC, pak byla zchlazena na ledu a 

transformována do bakterií. 
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3.4.1.6. Příprava plazmidu pGEM-IFNβ 

 

     Plazmid pGEM-IFNβ  obsahující část sekvence lidského IFNβ byl využit pro 

konstrukci kalibrační křivky IFNβ pro kvantitativní RT-PCR (viz dále). Tento plazmid 

jsem připravila pomocí PCR amplifikace fragmentu lidského IFNβ a následné ligace 

s použitím kitu pGEM-T-Easy (Promega). Sekvence IFNβ byla namnožena použitím 

PCR z cDNA pocházející z Huh7 buněčné linie stimulované pomocí poly I:C (postup 

stimulace, izolace RNA a přípravy cDNA je uveden níže). PCR reakce byla, stejně jako 

v předchozím případě, provedena pomocí Phusion Hot Start polymerázy, která se 

vyznačuje vysokou procesivitou. Reakční směs byla připravena, jak je uvedeno v Tab. 

3, s použitím primerů OB-hIFNB1-FW a OB-hIFNB1-RV a cca 50 ng cDNA. 

Podmínky PCR reakce odpovídaly Tab. 4, pouze annealing primerů probíhal při 60 oC. 

Získaný fragment o velikosti 206 bp byl izolován z gelu podle výše uvedeného postupu. 

Dalším krokem bylo přidání A (Adeninových nukleotidů) na tupé 3‘ konce získaného 

fragmentu. K tomuto cíli byla využita Taq polymeráza bez 3‘-5‘ exonukleázové 

aktivity. Složení reakce je uvedeno v Tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5. Reakční směs pro přidání A na 3´ konce fragmentu IFNβ. Celkový objem je 

10µl. 

Složka Objem (µl) 

IFNβ PCR produkt 5 

10x Biotherm pufr 1 

2 mM dATP 1 

Taq polymeráza (Biotherm, 5 U/µl) 0,7 

H2O 2,3 

 

     Namíchaná směs byla inkubovaná 30 minut při 72oC. Reakční směs byla dále přímo 

použita do ligační reakce. pGEM-T Easy vektor (Promega) je linearizovaný vektor 

s 3‘ T přesahy na obou koncích. Toto uspořádání umožňuje snadnou ligaci s PCR 
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produktem, který má 3‘ A přesahy na obou koncích. Složky ligační reakce jsou 

obsaženy v kitu a jsou uvedeny v Tab. 2.6. 

 

Tab. 2.6. Ligace IFNβ do p-GEM-TEasy plazmidu. Celkový objem 15 µl. 

Složka Objem (µl) 

IFNβ PCR produkt s A na 3´ koncích 5  

2x ligační pufr 7,5 

pGEM-T Easy (50 ng/µl) 1 

T4 DNA ligáza (3 U/µl) 1 

H2O 0,5 

 

    Ligační reakce probíhala při 4OC přes noc. Poté byla provedena transformace 

bakterií. 

 

3.5. Namnožení plazmidu v bakteriálních kulturách  

 

    V této práci jsem používala bakteriální kmen Escherichia Coli XL-1 Blue. Zamražené 

alikvoty chemokompetentních bakterií byly skladovány při – 80 oC. Bakterie byly 

kultivovány na solidním médiu LB agaru s přidaným kanamycinem (finální koncentrace 

50µg/ml, bicistronické expresní vektory) nebo ampicilinem (finální koncentrace 

100µg/ml, pGEM-TEasy vektor). Bakterie transformované pGEM-T Easy ligační směsí 

byly vysívány na agarové plotny s 0,1 mM IPTG a 40 µg/ml X-gal (Maneko), díky 

kterým je umožněna modrobílá selekce prázdných vektorů (modré kolonie) a vektorů 

obsahujících požadovaný fragment (bílé kolonie). Pro namnožení bakterií bylo 

použito tekuté LB médium s antibiotiky ve stejné koncentraci. LB agar i tekuté LB 

médium byly získány z přípravny médií a roztoků, ÚMG. Bakterie byly kultivovány 

aerobně při 37oC. 

 

3.5.1. Transformace E.coli XL1-Blue 
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     Pro transformaci XL1-Blue byl zpravidla použit celý objem ligační směsi. 

Chemokompetentní bakterie s přidanou ligační směsí byly nejprve drženy 30-45 minut 

na ledu. Následně proběhl tepelný šok, kdy byly bakterie inkubovány 90 sekund při 

42oC ve vodní lázni. Po tepelném šoku byly bakterie okamžitě přeneseny do 0,5 ml LB 

tekutého média bez antibiotik. Pro obnovení bakteriální stěny byly bakterie třepány v 

bakteriálních zkumavkách při 250 ot.min-1 po dobu 50 minut při 37oC. Získané 

bakteriální kultury byly naneseny na misky se solidním LB-agarovým médiem 

s antibiotikem a byly kultivovány přes noc při 37oC. 

 

3.5.2. Izolace plazmidu 

 

     Narostlé kolonie z agarového média byly přeneseny do tekutého média LB 

s antibiotikem. Z narostlé bakteriální kultury byla izolována plazmidová DNA ve dvou 

alternativních formátech pomocí kolonkového kitu. Plazmidová DNA izolovaná 

QIAprep Spin Miniprep kitem (Qiagen) byla použita pro analýzu sekvence izolovaného 

plazmidu, plazmidová DNA izolovaná pomocí Plasmid DNA Purification Kit (Qiagen) 

byla použita pro transfekce buněčné linie Huh7. Izolace plazmidové DNA probíhala 

podle postupu doporučeného výrobcem. 

 

3.6. Analýza sekvence plazmidové DNA 

 

Správnost sekvence HBxR96E byla ověřena pomocí sekvenace plazmidu pHBxR96E-

IRES-EGFP s použitím primeru CMV-FW(SeqMe). 500 ng plazmidové DNA bylo 

zpracováno firmou SeqMe (www.seqme.eu), k analýze získané sekvence byl využit 

software SnapGene (www.snapgene.com). 

 

3.7. Transfekce buněčné linie Huh7 

 

    Pro transfekci Huh7 buněk bylo použito transfekční činidlo pro citlivé buňky 

GenJetII (SignaGen Laboratories). Buňky byly pasážovány 24 hodiny před transfekcí 

tak, aby v den transfekce měly 90 % konfluenci. Hodinu před transfekcí bylo buňkám 

vyměněno médium. 

http://www.seqme.eu/
http://www.snapgene.com/
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     Podle postupu doporučeného výrobcem byla plazmidová DNA a činidlo GenJet 

rozpuštěny v médiu bez séra, smíchány a inkubovány po dobu 15 minut. Poté byla směs 

po kapkách nanesena na buněčnou kulturu. Po 5 hodinách bylo vyměněno médium, což 

minimalizovalo toxický vliv transfekčního činidla na hepatocyty. 

     Kontrola exprese plazmidových genů byla provedena 24 hodin po transfekci. Další 

experimenty byly prováděny podle schématu uvedeného v kapitole 2.8. 24 hodin po 

transfekci. 

 

3.8. Fluorescenční mikroskopie 

 

     Exprese EGFP v transfekovaných buňkách Huh7 byla detekovaná 24 hodin po 

transfekci pomocí inverzního mikroskopu Olympus IX51 s fluorescenčním světelným 

zdrojem U-LH100HG v modrém spektru světla s použitím filtru, který propouští zelené 

světlo. 

      

3.9. Indukce IFNβ v Huh7 buňkách 

 

     Poly I:C (Sigma) byl použit jako induktor IFN typu I (IFN I). Jedná se o 

dvojřetězcovou RNA (kyselina polyinosinová:polycytidylová), agonistu TLR3, jehož 

aktivace vede k produkci IFN. 

     Poly I:C byl dopraven do buněk pomocí Lipofectaminu RNAiMAX (Thermofisher). 

Poly I:C (100 ng/ml) a Lipofectamin byly podle výrobcem doporučeného protokolu 

rozpuštěny v Opti-MEM médiu. Opti-MEM médium představuje optimalizované 

EMEM médium, které díky svému složení umožňuje výrazně snížit procento séra 

v kultivačním médiu, aniž by toto snížení séra ovlivnilo buněčný růst. Snížení množství 

séra pak zvyšuje účinnost transfekce. Při transfekci Poly I:C bylo použito Opti-MEM 

médium zcela bez přidání séra. Roztok poly I:C a roztok Lipofectaminu byly smíchány 

a ponechány inkubovat 5 minut za pokojové teploty. Poté byla transfekční směs 

nakapána na buňky, ze kterých bylo těsně předtím odsáto médium. Po 2-4 hodinách 

kultivace v 37oC bylo přidáno kultivační médium. 

     Exprese IFNβ je stimulována během 3-4 hodin, ale maximální hodnoty se projeví po 

10-20 hodinách po přidání Poly I:C (Verrier et al., 2018) 
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3.10. Buněčné proteiny 

 

3.10.1. Izolace proteinů 

 

     Izolace proteinů z eukaryotických buněk byla provedena pomocí proteinového 

lyzačního pufru. Po odsátí kultivačního média byly buňky opláchnuty studeným PBS 

pufrem. Poté byl po kapkách přidáván lyzační pufr a pomocí sterilní stěrky byly buňky 

seškrábnuty z povrchu misky. Obdržené lyzáty byly rozmíchány a zamraženy při -80OC. 

Po rozmražení byly lyzáty drženy na ledu a zcentrifugovány po dobu 5 minut při 4 oC a 

16000 g pro oddělení lipidů. 

 

3.10.2. Imunoprecipitace  

 

     Koncentrace HBx proteinů z proteinových lyzátů Huh7 buněk byla provedena 

imunoprecipitací. 

     G-sefarózové kuličky (Invitrogen) byly promyty PBS pufrem a inkubovány s 2-

5µg/µl králičí polyklonální protilátky proti HBx (Gilead) po dobu 1 hodiny při 4OC. Pak 

byly kuličky s navázanou protilátkou odmyty od volných protilátek 3 násobnou 

centrifugací v PBS pufru. Komplex G-sefarózových kuliček s navázanou protilátkou byl 

přes noc při 4oC inkubován s proteinovým lyzátem. G-sefarózové kuličky s protilátkou 

a navázaným HBx proteinem byly promyty lyzačním pufrem, s následující centrifugací 

při 4oC a 16000 g po dobu 3 minut a promytím v 50 mM Trisu, pH 7,5. Ke kuličkám 

byl přidán nanášecí pufr a směs byla povařena 5 minut, aby byly rozrušeny disulfidové 

můstky. Povařené lyzáty byly 1-2 minuty centrifugovány při 16000 g. Supernatant byl 

použit pro detekci HBx pomocí Western blotu. 

 

3.10.3. Western Blot 

 

3.10.3.1. Separace proteinů v SDS-PAGE 

 

     Elektroforetická separace proteinů pro detekci HBx proteinu (17kDa) probíhala v 

13% polyakrylamidovém gelu. Vzorky byly před nanesením povařeny v nanášecím 
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pufru. Elektroforetické dělení proteinů probíhalo 40 minut při 180 V v elektroforetické 

vaně, v elektroforetickém pufru. 

 

3.10.3.2. Přenos proteinů na membránu 

 

     Pro přenos proteinů z gelu na membránu byl použit blotovací pufr. Pro detekci kináz 

ERK/fosforylovaná forma ERK byla použita PVDF membrána (velikost pórů -0,45 

µm), která byla před transferem aktivovaná metanolem a poté inkubovaná v blotovacím 

pufru po dobu 10 minut. Pro přenos HBx proteinů byla zvolená nitrocelulózová 

membrána (velikost pórů – 0,2µm), která byla před transferem 10 minut inkubovaná 

v transferovém pufru bez aktivace metanolem. 

     Přenos proteinů byl proveden pomocí semi-dry metodiky (polosuchým způsobem) s 

použitím zařízení Trans Blot semi dry transfer cell (BioRad), při 20 V po dobu 20 

minut. 

 

3.10.3.3. Vizualizace přenesených proteinů 

 

     Po přenosu proteinů byla membrána blokována proti nespecifické vazbě protilátky, 

což vede k nižšímu pozadí při vizualizaci. Byl použit 5% roztok netučného suchého 

mléka, pro fosforylované proteiny byl použit 1% roztok bovinního albuminu. 

Membrána byla hodinu inkubována v blokujícím roztoku. Následně byla membrána 

přes noc inkubována v roztoku PBS-Tween (Sigma) s primární protilátkou. Pro detekci 

HBx byla použita komerční myší monoklonální anti-HBx protilátka (ředění 1:1000) a 

nekomerční myší monoklonální anti-HBx protilátka (Gilead) (ředění 1:250). Pro detekci 

kináz ERK byly použity králičí polyklonální protilátky proti celkové kináze ERK 

(ředění 1:1000) a proti její fosforylované formě (ředění 1:1000) (obě Cell Signaling).  

     Po inkubaci s primární protilátkou byla membrána 3 krát promyta PBS-Tween a poté 

inkubovaná se sekundární protilátkou, konjugovanou s peroxidázou, v ředění 1:3000. 

Pro HBx byla použita anti-myší protilátka (Cell Signaling), pro detekci kinázy 

ERK/fosforylované formy ERK byla použita anti-králičí protilátka (Cell Signaling). 

     Po promytí od sekundární protilátky byla membrána inkubovaná ve vyvolávacím 

roztoku peroxidu vodíku a luminolu (Thermofisher). V přítomnosti peroxidu vodíku 

konvertuje peroxidáza konjugovaná se sekundární protilátkou přidaný luminol na 
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reakční intermediát, který emituje chemiluminiscenční signál. Výsledky byly 

vizualizovány pomocí prohlížeče LAS3000. 

 

3.10.3.4. Stanovení množství proteinů  

 

     Měrění intenzity bylo provedeno pomocí počítačového programu AIDA Image 

analysis software. 

  

3.11. Měření exprese IFNβ 

 

3.11.1. Izolace RNA a přepis do cDNA 

 

     Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk byl použit RNAzol RT (Molecular 

Research Center,Inc.) a postup doporučený výrobcem. Získané vzorky RNA byly 

skladované v – 80OC. 

     Pro odstranění DNA ze vzorků byla použita RQ1 RNAse free DNAse (Promega). 

Podle protokolu byl 1 μg RNA inkubován s DNázou po dobu 30 minut při 37 OC, poté 

byl přidán RQ1 DNase Stop roztok a inaktivace DNázy probíhala 10 minut při 65 OC. 

     Purifikovaná RNA byla pak použita pro přepis do cDNA. Pro reverzní transkripci 

byl použit kit ProtoScript II Reverse Transcriptase (NEB), který obsahuje 

rekombinantní M-MuLV reverzní transkriptázu, a náhodné hexanukleotidy jako 

primery. Složení reakce je uvedeno v Tab. 2.7. 

 

Tab. 2.7. Reakční směs pro reverzní transkripci. 

Složka Množství (µl) Finální koncentrace 

5x reakční pufr 10 1x 

10x DTT 5 1x 

Náhodné hexanukleotidy 0,5 

µg/µl 
2 20 ng/µl 

10 mM dNTP 1,25 0,25 mM každý z dNTP 
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ProtoScript II reverzní 

transkriptáza 200 U/ µl 
0,5 100 U 

RNA 1 µg  

H2O do 50 µl  

 

Reverzní transkripce probíhala v celkovém objemu 50 μl za následujících podmínek: 

25OC po dobu 10 minut, během které nasedají náhodné hexanukleotidy, 50 minut při 

42OC, kdy probíhá reverzní transkripce, a nakonec 20 minut při 65OC, kdy se inaktivuje 

reverzní transkriptáza. Reakce byla provedena v přístroji ProFlex PCR System (Life 

Technologies). Obdobně byly připraveny i tzv. „RTminus“ (RT-) vzorky, v tomto 

případě však reakce neobsahovala reverzní transkriptázu. RT- vzorky sloužily jako 

kontrola množství DNA kontaminace obsažené v RNA vzorcích. Získaná cDNA byla 

skladovaná při -20 OC. 

 

3.11.2. Kvantitativní PCR 

 

     Kvantitativní PCR byla provedena v bílých neprůhledných 96 jamkových destičkách 

s použitím CFX96 optického detekčního modulu na C1000 PCR přístroji (BioRad). 

Každá reakce obsahovala celkem 20 µl reakční směsi, jejíž složení je uvedeno v tabulce 

2.8. Pro PCR byl použit Mesa green qPCR MasterMix Plus for SYBR asssay kit 

(Eurogentec), který v sobě zahrnuje mimo jiné dNTP i polymerázu. 

 

Tab. 2.8. Reakční směs pro kvantitativní PCR. 

Složka Množství (µl) Finální koncentrace 

2x reakční pufr 10 1x 

10 µM primer OB-hIFNB1-

FW 
0,5 250 nM 

10 µM primer OB-hIFNB1-

RV 
0,5 250 nM 
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cDNA 2  

H2O 7  

 

Podmínky PCR reakce jsou uvedeny v Tab. 2.9. 

 

Tab. 2.9. Kvantitativní PCR reakce. 

Počet opakování Čas (s) Teplota (oC) 

1 300 95 

 15 95 

40 20 60 

30 72 

Odečet fluorescence 

1 600 72 

      

Výsledky byly získány na základě fluorescence SYBR Green. Každý vzorek byl měřen 

jako technický triplikát, byly analyzovány také RT- kontroly a tzv. „NTP“ kontroly, což 

jsou vzorky bez přidaného templátu, které ukazují na případnou kontaminaci exogenní 

DNA v reakci. Množství cDNA vložené do reakce bylo pro jednotlivé vzorky 

kvantifikováno na základě exprese housekeeping genu, v tomto případě lidské mRNA 

kódující GAPDH. Reakce kvantifikující expresi GAPDH probíhaly paralelně a podle 

stejného protokolu jako reakce kvantifikující expresi IFNβ, byly v nich však použity 

primery hGAPDH-FW a hGAPDH-RV.

4. Výsledky 

 

4.1. Detekce proteinu HBx po transfekci do buněčné linii Huh7 

 

     Pro vypracování projektu, který je založený na účinku proteinu HBx v hepatocytech, 

jsem nejprve testovala účinnost a specificitu jeho exprese po transfekci do buněčné linie 

Huh7. Transfekovala jsem bicistronické vektory nesoucí divokou nebo mutovanou alelu 
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genu HBx vedle reportérového genu EGFP, případně jsem transfekovala prázdný 

vektor.  Po transfekci buněk Huh7 pomocí plazmidů pHBx-IRES-EGFP, pHBxR96E-

IRES-EGFP, pIRES-EGFP (obr.2.1.) jsem s použitím Western blotu testovala expresi 

cílových proteinů HBx a HBxR96E a nepřítomnost exprese HBx v kontrolním vzorku, 

který byl transfekován prázdným plazmidem. 

 Plazmid pHBxR96E-IRES-EGFP jsem vytvořila pomocí In-Fusion klonování, jak 

je uvedeno v materiálech a metodách. Nejprve jsem použila PCR k amplifikaci oblasti 

kódující HBxR96E (obr. 3.1.), kterou jsem následně vložila do předem naštěpeného 

pIRES-EGFP plazmidu. Správnost vytvořeného konstruktu byla ověřena sekvenováním. 

 

 

Obr. 3.1. Kódující oblast genu HBxR96E amplifikovaná pomocí PCR pro následné 

klonování do pHBxR96E-IRES-EGFP. 

 

     Huh7 buňky patří mezi obtížně transfekovatelný typ buněk, jsou značně citlivé na 

toxické účinky transfekčního činidla. Na základě zkušenistí v naší laboratoří jsem 

použila transfekční činidlo GenJetII, který má pro buňky Huh7 minimální toxicitu. 

Úspešnost tranfekce bicistronických konstruktů byla kontrolovaná pomocí fluorescenční 

mikroskopie. Úspěšně transfekované buňky mají v poli fluorescenčního mikroskopu 

v UV spektru záření zelenou barvu. Vzhledem k použití bicistronického konstruktu 

předpokládá exprese jednoho genu (EGFP) z bicistronické kazety také expresi druhého 

genu z konstruktu. Ilustrační fotografie znázorňující úspěšnou transfekci je uvedena na 

obr. 3.2. 
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Obr. 3.2. Detekce EGFP-pozitivních buněk Huh7 po transfekci pHBxR96E-IRES-EGFP.  

 

    Exprese HBx v transfekovaných buňkách byla prokázaná pomocí metody Western 

blot. Tento způsob detekce HBx je obtížný z důvodu malého množství HBx proteinu 

přítomného v buňkách. Detekce proteinu HBx přímo v buněčném lyzátu nebyla 

úspěšná. Optimalizovala jsem tedy postup a začala využívat imunopreciptaci, jakožto 

dodatečnou metodu pro koncentraci proteinů HBx. Kvůli krátkému poločasu života 

HBx proteinu byly buněčné lyzáty  připraveny 24 hodin po transfekci konstruktu pHBx-

IRES-EGFP. Pomocí následné imunoprecipitace byly připraveny vzorky s dostatečnou 

koncentrací HBx pro detekci Western blotem (obr.3.3.). 
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Obr. 3.3. Detekce HBx ve vzorcích bez imunoprecipitace (ctrl) a po imunoprecipitaci 

(IMP) HBx technikou Western blotu. 

 

     Poté, co jsem optimalizovala detekci HBx proteinu v buněčných lyzátech, jsem 

provedla experiment, jehož cílem byla kvantifikace proteinu HBx. Opět jsem použila 

imunoprecipitaci HBx a následný Western blot, jako srovnávací kontrola byl použit 

HBx namnožený v E.coli, který má známou koncentraci (Tab. 3.1.). Tento 

„standard“ byl laskavě poskytnutý Karolínou Pokornou, ÚOCHB.  

     Western blot po imunoprecipitaci byl proveden s použitím dvou různých protilátek 

s různou specifitou k HBx, které poskytly různé výsledky při detekci HBx (obr. 

3.4.A,B). Komerční protilátka nebyla dost citlivá pro detekci HBx proteinu 

o koncentraci nižší než 2 ng/ml (Obr. 3.4.A.). HBx v nízkých koncentracích se dal 

detekovat pouze pomocí citlivější nekomerční protilátky (Obr. 3.4.B), která byla 

laskavě poskytnutá ÚOCHB a Gileadem.  

 

 

Obr. 3.4.A. Western blot získaný po imunoprecipitaci HBx z lyzátu Huh7 buněk 24 

hodin po transfekci pHBx-IRES-GFP, pHBxR96E-IRES-GFP, pIRES-GFP. Byla použita 

komerční protilátka s nízkou citlivostí. Pořadí vzorků zleva doprava: 1. až 6. ředění 

HBx o známé koncentraci (viz obr.3.5.), 7. proteinový velikostní marker, 8. transfekce 

pHBx-IRES-EGFP, 9. transfekce pHBXR96E-IRES-EGFP, 10. transfekce pIRES-EGFP. 

B. Western blot získaný po imunoprecipitaci HBx z lyzátu Huh7 buněk 24 hodin po 
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transfekci pHBx-IRES-GFP, pHBxR96E-IRES-GFP, pIRES-GFP. Byla použita 

nekomerční protilátka s vyšší citlivostí. Pořadí vzorků zleva doprava: 1. až 6. ředění 

HBx o známé koncentraci (viz obr.3.5), 7. proteinový velikostní marker, 8. transfekce 

pHBx-IRES-EGFP, 9. transfekce pHBXR96E-IRES-EGFP, 10. transfekce pIRES-EGFP. 

 

         Pro kvantifikaci HBx v buněčných lyzátéch byla provedená densitometrická 

analýza obdržených výsledků, pomocí které bylo určeno relativní množství HBx 

proteinu ve vzorcích (obr. 3.5).   

 

 

Obr. 3.5. Koncentrace HBx proteinu vypočítané na základě  výsledku Western blotu 

 

     V první části jsem optimalizovala detekci proteinu HBx. Pomocí imunorecipitace se 

mi podařilo zviditelnit protein HBx exprimovaný z bicistronického konstruktu 

transfekovaného do Huh7 buněk. Specifita tohoto proteinu byla ověřena pomocí HBx 

proteinu syntetizovaného v prokaryotickém systému. Tento syntetizovaný HBx protein 

umožnil také kvantifikaci množství HBx exprimovaného po transfekci v Huh7 buňkách. 

Koncentrace proteinu HBx v imunoprecipitovaných lyzátech z Huh7 24 hodin po 

transfekci pHBx-IRES-EGFP je 0,036 ng/ml (obr.3.5.). Zároveň se ukázalo, že 

mutantní protein HBxR96E zřejmě není detekovaný použitými protilátkami. 
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4.2. Efekt HBx na aktivaci MEK1/2-ERK kinázové kaskády 

 

     K zjištění, zdali HBx aktivuje v hepatocytech MAPK kinázovou dráhu, byla využita 

specifická aktivita kinázy MEK1/2 spočívající ve fosforylaci kinázy ERK. Tuto aktivitu 

lze určit specifickými protilátkami proti fosforylované formě kinázy ERK (P-ERK) 

technikou Western blotu a kontrolovat ji vysoce specifickým inhibitorem kinázy 

MEK1/2, PD0325901. ERK kináza je protein s molekulární hmotností 42 kDa. 

     Pro kontrolu vlivu transfekce na aktivaci MAPK dráhy, byla přítomnost kinázy ERK 

detekována v lyzátech transfekovaných a netransfekovaných buněk Huh7 (Obr. 3.6.). 

  

  

Obr. 3.6. Exprese kinázy ERK v buněčném lyzátu buněk Huh7  transfekovaných nebo 

netransfekovaných plazmidem pHBx-IRES-EGFP detekovaná polyklonální protilátkou 

proti ERK ve Western blotu. 

  

     Z obdržených výsledků je vidět, že přítomnost HBx proteinu slabě ovlivňuje  bazální 

úroveň exprese kinázy ERK v transfekovaných buňkách. 

     K zjištění kinetiky fosforylace jsem využila efektu vyčerpání fosforylované formy 

kinázy P-ERK v buňkách kultivovaných v absenci růstových faktorů v médiu bez séra, 

zatímco množství celkového proteinu ERK zůstává nezměněno (Janovec et al., 2018). 

Za tím účelem byly buňky Huh7 hladověny 75 hodin v bez sérovém médiu a po přidání 

séra vystaveny účinku PMA, a inhibitoru kinázy MEK1/2 (PD0325901) (Obr. 3.7.). 

Buněčné lyzáty z buněk Huh7 byly připraveny po 0, 15, 60 a 120 minutách inkubace 

(Obr. 3.7. ).  
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Obr. 3.7. Schéma přípravy lyzátů buněk Huh7 hladověných v médiu bez séra, 

vystavených následně působení PMA, inhibitoru kinázy MEK1/2 PD0325901 a 

znovupřidání séra.   

 

Zatímco celkové množství kinázy ERK vykazovalo během 120 min působení PMA 

pozvolnou sestupnou tendenci (Obr. 3.8. A.), úroveň P-ERK nejprve stoupla během 

prvních 15 min, a pak rovněž vykázala sestupnou tendenci (Obr. 3.8. B.). PD0325901 

účinně  inhiboval aktivaci P-ERK již 15 min po současném přidání inhibitoru a séra 

(Obr. 3.8. B.). 60 min působení samotného séra vedlo k výrazné aktivaci P-ERK oproti 

úrovni v čase nula (Obr. 3.8. B.). 
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Obr. 3.8. A. Exprese kinázy ERK v lyzátu buněk Huh7 hladověných v médiu bez séra, 

vystavených následně působení PMA, inhibitoru kinázy MEK1/2, PD0325901 a 

znovupřidání séra.  ERK byl zviditelněn protilátkou proti celkové kináze ERK pomocí 

Western blotu. B. Exprese fosforylované formy kinázy ERK (P-ERK) v lyzátu buněk 

Huh7 byla zviditelněna  protilátkou proti P-ERK. 

 

     Konečným cílem této části mé práce bylo zjistit vliv proteinu HBx na signalizaci 

MEK1/2-ERK. Efekt transfekce pHBx-IRES-EGFP, mutovaného pHBxR96E-IRES-

EGFP a prázdného pIRES-EGFP na expresi fosforylované a nefosforylované kinázy 

ERK byl sledován podle schématu na obr. 3.9. Specifický inhibitor kinázy MEK1/2 
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PD0325901 sloužil jako kontrola specificity účinku HBx na signalizační dráhu 

MEK1/2-ERK. 

 

Obr. 3.9. Transfekční a kultivační schéma. 5 hodin po transfekci byly buňky 

inkubovány přes noc s inhibitorem kinázy MEK1/2 nebo v normálním médiu.  

 

     Aktivita kinázy ERK a P-ERK byla detekovaná pomocí metody Western blot. 

Basální úroveň exprese kinázy ERK se výrazně nezměnila (obr. 3.10.A.).  Značné 

rozdíly byly zjištěny v aktivitě kináz P-MEK pod vlivem exprese proteinu HBx a 

inhibitoru kinázy MEK.  
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Obr. 3.10. Exprese kinázy ERK A. a P-ERK B.C v lyzátu buněk Huh7 transfekovaných 

plasmidy pIRES-EGFP, pHBxR96E-IRES-eGFP, pHBx-IRES-EGFP v přítomnosti nebo 

nepřítomnosti inhibitoru kinázy MEK1/2 PD0325901. B. Exprese celkové nebo 

fosforylované formy kinázy ERK v lyzátu buněk Huh7 byla zviditelněna příslušnou 

protilátkou. C. Kvantitativní vyhodnocení úrovně fosforylace P-ERK pomocí 

densitometrie Western blotu v panelu  
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     Samotná transfekce buněk plasmidem pIRES-EGFP má inhibující účinek na aktivitu 

P-ERK. Mutantní protein HBxR96E nevykazuje vliv na úroveň aktivace kinázy P-ERK ve 

srovnání s transfekcí prázdným vektorem. HBx oproti jiným účinkům, má aktivační vliv 

na kinázu MEK1/2. Kvantitativní vyhodnocení Western blotu pomocí densitometrie 

ukazuje, že transfekce pHBx-IRES-EGFP zvyšuje 5x fosforylaci P-ERK ve srovnání 

s transfekcí prázdným vektorem (obr. 3.10. C.). V souhrnu, ve stabilní linii lidských 

hepatocytů může HBx aktivovat MEK1/2 kinázovou kaskádu, kterou lze blokovat 

inhibitorem kinázy MEK1/2 PD0325901. 

 

4.3. Indukce exprese IFNβ 

 

     Dalším cílem práce bylo ověřit v Huh7 buněčné linii indukci exprese IFNβ pomocí 

poly I:C a také ověřit negativní dopad HBx na tuto indukci. Exprese mRNA pro IFNβ 

byla měřena pomocí kvantitativní PCR reakce. V buňkách Huh7 byla 24 hodin po 

transfekci pHBx-IRES-EGFP indukovaná exprese IFNβ pomocí poly I:C. 20 hodin po 

transfekci poly I:C byly buňky lyzovány pro izolaci celkové RNA. Pomocí RT-PCR 

byla buněčná RNA přepsána do cDNA, která sloužila jako templát pro kvantitativní 

PCR s primery specifickými pro lidský IFNβ.  

     Při kvantitativní PCR metodě se po proběhnutí každého cyklu kvantifikuje 

fluorescence. V exponenciální fázi PCR se stanovuje tzv. Ct hodnota (cycle threshold, 

jinak též Cq – quantification cycle), při kterém dojde k překročení fluorescenčního 

prahu. Srovnáním těchto hodnot mezi jednotlivými vzorky lze stanovit výchozí 

množství templátu v reakci. Pro kvantifikaci exprese IFNβ jsem využila kalibrační 

křivku, kterou představovalo desítkové ředění plazmidu o známé koncentraci. Tento 

plazmid, který jsem si naklonovala, obsahoval část lidské sekvence IFNβ a sloužil tedy 

jako templát pro specifické primery IFNβ. Podle obdržené kalibrační křivky bylo 

vypočítáno výchozí množství cDNA pro IFNβ ve vzorcích. (obr. 3.11.).  
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Obr. 3.11. Kvantifikace množství cDNA IFNβ ve vzorcích. Pro výpočet byly použity 

technické triplikáty každého vzorku.  

 

Během kvantitativního PCR bylo použito několik kontrol. Kontroly bez přidaného 

templátu, které poukazují na případnou exogenní kontaminaci v reakci, a také RT- 

kontroly, které detekují přítomnost DNA v RNA vzorku. Signál z žádné z těchto kontrol 

nebyl detekován před 40. cyklem PCR. Stejně tak byla provedena kvantifikace exprese 

housekeeping genu GAPDH, která umožňuje porovnat množství cDNA vložené do 

reakce v jednotlivých vzorcích. Naměřené Ct hodnoty pro GAPDH vykazovaly 

maximální rozdíl 1,8 cyklu mezi jednotlivými vzorky, zatímco maximální rozdíl Ct pro 

IFNβ činil 7 cyklů. Z tohoto důvodu jsem nepoužila normalizaci množství IFNβ na 

GAPDH. Tab. 3.1. uvádí detekované Ct pro jednotlivé vzorky. 

 

Tab. 3.1. Ct naměřené v jednotlivých vzorcích pro IFNβ a GAPDH. 
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Ct vzorku IFNβ GAPDH 

Huh7 indukované poly I:C 29,55 16,24 

Huh7  36,55 16,34 

Huh7 transfekované pHBX-IRES-EGFP 34,48 18,02 

Huh7 transfekované pHBX-IRES-EGFP a indukované poly 

I:C 
33,11 17,04 

 

 

     Obdržené výsledky potvrzují stimulaci exprese IFNβ působením poly I:C a také 

inhibiční účinek HBx na tuto stimulaci ve stabilní linii lidských hepatocytů Huh7. Podle 

získaných výsledků inhibuje HBx tvorbu IFNβ 5krát.  
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5.  Diskuse 

 

     Virus HBV zůstává stále nebezpečným patogenem, vyvolávajícím závažné 

onemocnění u člověka: akutní nebo chronickou formu hepatitidy anebo hepatocelulární 

karcinom a cirhózu. Hlavním problémem je nepřítomnost adekvátní imunitní odpovědí 

hostitele a její potlačení virem. Významnou roli v potlačení hostitelských restrikčních 

mechanizmů hraje virový regulační protein HBx mající významný vliv na buněčný 

metabolizmus, signalizaci a dělení.  

     Protein HBx byl vzhledem k velkému množství interakčních partnerů původně 

pokládán za transformující faktor. Přímý vliv nebo mechanizmus transformace lidských 

hepatocytů však nebyl prokázán. Onkogenní aktivita HBx byla prokázaná na myším 

modelu (Oishi et al., 2007). Na druhé straně byl protein HBx popsán jako induktor 

apoptózy vzhledem ke schopnosti interagovat s antiapoptotickým proteinem Bcl-2  

(Jiang et al., 2016) a ovlivňovat citlivost buňky k proapoptotickému signálu zvýšením 

koncentraci Ca2+ v cytoplazmě (Yang and Bouchard, 2012). Transformace hepatocytů 

během dlouhé chronické infekce je důsledkem velkého množství procesů a interakcí 

různých faktorů. 

     V současnosti je HBx řazen mezi transaktivační proteiny mající velké množství 

popsaných interakčních partnerů. HBx dosud nebyl krystalizován, a neexistuje model 

jeho struktury, kvůli čemuž je mechanizmus interakcí HBx s jinými buněčnými proteiny 

obtížně predikovatelný. Mimořádný význam je přikládán jeho interakci s proteinem 

DDB1 (Damaged DNA Binding  Protein 1) směrující ubiquitin ligázovou aktivitu 

komplexu CUL4-DDB1 E3 k likvidaci Smc5/6, restrikčního faktoru zabraňujícímu 

expresi extrachromosomální HBV DNA (Decorsière et al., 2016). 

     Náš projekt se zabývá důsledky interakce HBx s hostitelskými proteiny. 

V molekulární signalizaci existují proteiny, které mohou ovlivňovat několik signálních 

dráh (Hirsch et al., 2017). Podle výsledků získaných naší laboratoří je jedním 

z takových proteinů kináza MEK1/2. Bylo prokázáno, že inhibitory MEK1/2 kinázy 

zvyšují významně expresi IFNα v stimulovaných pDC buňkách (Janovec et al., 2018), 

což poukazuje na souvislost mezi kinázovou kaskádou MEK1/2  a expresí IFN I typu.  

     Cílem mojí práce bylo zjistit, zdali HBx aktivuje dráhu MEK1/2-ERK a inhibuje tím 

produkci IFN typu I rovněž v hepatocytech. Prvním krokem bylo vytvořit systém pro 

studium interakce kinázy MEK1/2 a proteinu HBx. Mezi hepatomovými buněčnými 
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liniemi byly buňky Huh7 zvolený kvůli vyšší účinnosti transfekce oproti jiným 

hepatomovým liniím. Vzhledem k použití bicistronického vektoru kódujícího EGFP 

byly úspěšně transfekované buňky jednoduše detekovány fluorescenční mikroskopií. 

Pomocí western blotu byl detekován i samotný HBx z buněčných lyzátů. Za podmínek 

ektopické exprese byla hladina proteinu HBx obtížně detekovatelná metodou Western 

Blot. Mutantní forma HBx proteinu HBxR96E nebyla oproti HBx detekována ani jednou 

ze dvou protilátek (obr.3.4.A, B). Tuto mutantní formu proteinu HBx jsem zvolila 

vzhledem ke změně aminokyselin v interakční doméně s DDB1 (Hodgson et al., 2012). 

Mým cílem bylo zjistit, zdali HBxR96E má stejný vliv na MEK1/2-ERK signalizaci jako 

wt HBx. 

     Druhým krokem bylo potvrdit vliv proteinu HBx na aktivaci signalizace MEK1/2-

ERK v hepatocytech popsané v řadě předešlých studií. (Benn et al., 1996; Nijhara et al., 

2002; Noh et al., 2004; Xia et al., 2012; Wang et al., 2014). 

      Moje výsledky ukazují, že přítomnost proteinu HBx vede k rychlé fosforylaci ERK 

v buňkách pěstovaných v absenci růstových faktorů v médiu bez séra, zatímco množství 

celkového proteinu ERK zůstává nezměněno. Fosforylace ERK v hladověné kultuře 

buněk Huh7 je vyvolána znovu přidáním séra a je potenciována PMA.   

     Výsledky potvrdily, že protein HBx vyvolává fosforylaci kinázy ERK v důsledku 

aktivace kinázy MEK1/2, citlivé k inhibitoru PD0325901. Samotná transfekce buněk 

Huh7 plasmidem pIRES-EGFP vyvolala dvojnásobný pokles aktivity kinázy MEK1/2 

(obr. 3.10.). Oproti wt HBx, HBxR96E neměl téměř žádný vliv na aktivaci kinázy 

MEK1/2. Ačkoliv bychom mohli předpokládat, že pro interakci s DDB1 a aktivaci 

signalizace MEK1/2-ERK používá protein HBx stejnou interakční doménu nesoucí 

mutaci R96E, je tento výsledek třeba brát s reservou s ohledem na nejistotu ve stanovení 

množství HBxR96E po transfekci. Ani mutantní forma, ani wt HBx neměly významný 

vliv na aktivitu inhibitoru kinázy MEK1/2. 

     Zároveň, naše výsledky prokazují pokles exprese IFNβ po trasfekci pHBx-IRES-

EGFP.  Exprese IFN I byla indukovaná pomocí Poly I:C, agonistou TLR3 receptoru. 

Samotný HBx vyvolal pokles množství mRNA IFNβ 5,3 krát, v porovnání se vzorkem 

buněk Huh7 nevystavených HBx. Inhibiční vliv může mít i transfekční čenidlo, ale ve 

vzorku transfekovaných buněk Huh7 vyvolala samotná transfekce pHBx-IRES-EGFP 

malé zvýšení exprese IFNβ (obr. 3.11.). Analogické výsledky byly popsány pro 
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buněčnou linie HepG2.2., kde byl jako induktor IFN  použit virus Sendaj (Jiang and 

Tang, 2010). 

     Uvedené výsledky mají předběžný charakter, potřebují zopakovaní a statistické 

zpracovaní.  Pro hledání souvislostí mezi prokázanou aktivací MEK1/2-ERK kinázové 

dráhy a poklesem exprese IFN I v buňkách Huh7 bude důležitým krokem vytvoření 

systému kontrol a zvolení nejcitlivějších metod. Dokončení tohoto projektu představuje 

první část mého PhD studia.   
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6. Souhrn 

 

     HBx protein je multifunkčním transaktivátorem. Jeho aktivita ovlivňuje většinu 

buněčných procesů od metabolizmu po buněčnou transformaci. V dnešní době je 

protein HBx cílem imunologického výzkumu. Jeho účinky na buněčný signální systém 

přímo ovlivňují imunitní odpověď buňky infikované virem HBV. 

     Během infekce je HBx je exprimován ve velmi nízkém množství, a také kvůli 

krátkému poločasu života je HBx obtížně detekovatelný. V transfekovaných buňkách 

Huh7 se mi podařilo HBx protein detekovat pouze po modifikaci izolačních metod. 

Vylepšení protokolu pro izolaci a detekci HBx proteinu v transfekovaných buňkách 

bylo úspěšné a dovolilo dokonce vypočítat koncentraci HBx v buněčných lyzátech. 

     Dále byla charakterizována kinetika MEK1/2 kináz v přítomností HBx. Obdržené 

výsledky ukazují na zvýšenou aktivitu MEK1/2 kinázy v buňkách Huh7 

transfekovaných pHBx-IRES-EGFP, což vede k zvýšené koncentraci fosforylované 

ERK1/2 kinázy. Zvolené kontroly mi umožnily vypočítat změny v relativní koncentrací 

kináz. Dále jsem prokázala, že mutantní forma HBxR96E nezpůsobila aktivaci MEK1/2 

kinázy. 

     Zároveň, byl potvrzen vliv HBx na IFN I typu známý z literatury. Podle našich 

výsledků má HBx výrazně inhibiční vliv na expresi IFNβ. Výsledky qPCR ukazují 

pětinásobný pokles v množství mRNA pro IFNβ v přítomností HBx proteinu oproti 

buňkám Huh7, kde byl IFNβ indukovaný pomocí Poly I:C. 

    Úkolem naší skupiny do budoucna je zjistit, zda je křížení MAPK kinázové dráhy a 

IFN signalizace popsané pro pDC buňky platné i pro hepatocyty.  
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