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Abstract 

  
 Even though prophylactic vaccine against human papillomavirus (HPV) is currently 

licensed, infections by the virus continue to be the major health problem mainly in developing 

countries. Considerable effort is being devoted to preparation of therapeutic vaccine and to 

decrease of the production costs of current vaccine. Viral proteins such as the E7 oncoprotein 

and the L2 capsid protein from HPV type 16 are promising targets for the development of the 

experimental anti-HPV vaccine.  

 The aim of our work was optimization of expression of mutagenized E7 oncoprotein 

(E7ggg) fused to the C-terminus of Tobacco mosaic virus (TMV) coat protein (CP) or Potato 

virus X (PVX) CP in viral vectors derived from these plant viruses. The impact of linkers 

connecting CP and E7ggg fusion partners on expression and stability of fusion proteins was 

examined. The fusion proteins were first expressed in Escherichia coli (E. coli) MC1061 to 

assess the characteristics of the recombinant protein prior to their transient expression in both 

non-transgenic or transgenic Nicotiana benthamiana (N. benthamiana). We have obtained the 

high level expression in E. coli, but most of the expressed proteins based on TMV CP 

remained in insoluble inclusion bodies. To increase the ratio of soluble protein various 

molecular chaperones (Trigger factor (TF), DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL-GroES) were used. The 

L2108-120 epitope fused to the C-terminus of PVX CP was successfully expressed in transgenic 

N. benthamiana carrying gene for movement protein (MP) from TMV. Fusion of E7ggg or 

L2108-120 to the C-terminus of PVX CP is the first report of the C-terminal protein/epitope 

fusion with PVX CP in planta.  

 Other topic solved in our work was the characterization of some properties of 

expressed fusion proteins like solubility, stability, immunological reactivity and ability to 

form virus-like particles (VLP). 

 Biotechnological use of transient expression of pharmaceutical proteins in plants using 

viral vectors derived from plant viruses seems to be a promising nascent technology for 

production of experimental vaccines and pharmaceutical proteins in plants.   

 

Key words: human papillomovirus (HPV), HPV E7 oncoprotein, HPV L2108-120 epitope, 

bacterial expression, transient expression in plants 
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Abstrakt 

 
 Infekce lidskými papillomaviry (HPV) je zejména v rozvojových zemích stále velkým 

problémem. Přestože jsou proti HPV komerčně dostupné profylaktické vakcíny, je jejich 

využití ekonomicky náročné a neřeší problém již infikovaných osob. Proto se vyvíjí další úsilí 

vedoucí ke vzniku terapeutických vakcín a zároveň se hledají postupy vedoucí ke snížení 

produkční ceny profylaktických vakcín. Virové proteiny, jako například E7 onkoprotein a L2 

kapsidový protein z HPV typu 16, patří mezi slibné kandidáty pro přípravu experimentálních 

vakcín proti HPV.   

 V předkládané práci jsme optimalizovali expresi mutovaného E7 onkoproteinu 

(E7ggg) připojeného k C-konci kapsidového proteinu (CP) Viru tabákové mozaiky (TMV) 

nebo X viru bramboru (PVX). Byl sledován vliv linkerů spojujících CP a E7ggg na expresi a 

stabilitu fúzních proteinů. Fúzní proteiny byly nejprve produkovány v bakteriích Escherichia 

coli (E. coli) MC1061 a poté v netransgenních i transgenních rostlinách Nicotiana 

benthamiana (N. benthamiana). Protože se fúzní proteiny obsahující TMV CP připravené v  

E. coli produkovaly v nerozpustné podobě, byl pro zvýšení podílu rozpustných proteinů 

testován vliv molekulárních chaperonů (Trigger faktoru (TF), DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL-

GroES). L2108-120 epitop připojený k C-konci PVX CP byl produkován v transgenních 

rostlinách N. benthamiana nesoucích gen pro pohybový protein (MP) z TMV. Připojení 

E7ggg a L2108-120 na C-konec PVX CP je prvním příkladem fúze v této pozici popsaným 

v literatuře.  

 Další části práce se zabývají charakterizací vlastností exprimovaných fúzních proteinů,  

jako jsou rozpustnost, stabilita, schopnost reagovat s příslušnými protilátkami a schopnost 

tvořit viru podobné částice (VLP).  

 Biotechnologické využití rostlin jako nového produkčního systému pro medicínsky 

cenné proteiny založené na výzkumu variabilních expresních kazet odvozených od 

rostlinných virů je nadějnou koncepcí pro přípravu experimentálních vakcín v rostlinách.
   

Klíčová slova: lidský papillomavirus (HPV), HPV E7 onkoprotein, HPV L2108-120 epitop, 

bakteriální exprese, transientní exprese v rostlinách. 
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Seznam použitých zkratek  

 
35S   35S promotor z Viru mozaiky květáku  

5S-rrnBT  terminátor E. coli 

AEBSF  4-(2-Aminoethyl) benzensulfonyl fluorid hydrochlorid 

AK   aminokyselina 

Ampr    gen rezistence ke karbenicilinu (ampicilinu) 

araC   regulační gen arabinosového operonu 

ATP   adenosintrifosfát 

BCIP/NBT                 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát/nitro blue tetrazolium 

BSA   hovězí sérový albumin 

bla (ApR) gen kódující β-laktamasu, také gen rezistence ke karbenicilinu 

(ampicilinu) 

bp   páry basí nukleotidů  

cAMP    cyklický adenosinmonofosfát 

cDNA    komplementární DNA (complementary DNA)  

CmR   gen rezistence k chloramfenikolu 

CMV    Virus mozaiky okurky (Cucumber mosaic virus) 

ColE1 ori  počátek replikace v E. coli 

CP    kapsidový protein (coat protein) 

CPMV   Cowpea mosaic virus 

CRP cAMP vazebný protein (cAMP receptor protein, dříve známe pod 

zkratkou CAP) 

DNA    deoxyribonukleová kyselina  

dnaJ   gen kódující ko-chaperon DnaJ 

dnaK   gen kódující chaperon DnaK 

DNasa   deoxyribonukleasa 

dNTPs   deoxynukleotidtrifosfáty  

dpi   den po inokulaci 

DTT   dithiothreitol 

dsDNA dvojvláknová DNA 

E                                 časné proteiny (early proteins) lidského papillomaviru  např. E6 nebo  

   E7 
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E7ggg    mutovaná forma E7 onkoproteinu Lidského papillomaviru typu 16 

ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

f1 (IG)   intergenová oblast fága f1 (intergenic region) 

f1 ori   počátek replikace fága f1 

GFP zelený fluorescenční protein z medúzy (jellyfish green fluorescent 

protein) 

groEL gen kódující chaperon GroEL 

groES gen kódující chaperon GroES 

grpE gen kódující ko-chaperon GrpE 

GroELS jiné označení pro chaperonový komplex GroEL-GroES 

HC-Pro  Helper component protease protein potyvirů 

HPV    lidský papillomavirus (human papillomavirus) 

HPV 16   HPV typ 16 

Hsp   proteiny tepelného šoku (heat shock proteins) 

Ibp A/B     proteiny A/B vázající inkluzní tělíska (inclusion bodies binding proteins 

A/B) 

IC  vazba antigenu pomocí protilátek např. na stěnu mikrozkumavky 

(immuno-capture) 

IC RT PCR RT PCR využívající vazbu antigenu na stěnu mikrozkumavky pomocí 

protilátky 

IL inokulovaný list 

KanR gen rezistence ke kanamycinu 

kDa   kilodalton 

KJE   jiné označení pro chaperonový komplex DnaJ-DnaK-GrpE 

L    pozdní proteiny (late proteins) HPV – proteiny L1 a L2  

L4/L15  linker o délce 4 nebo 15 AK 

LacZ   gen kódující β-galaktosidasu 

L2108-120  epitop 108-120 AK z proteinu L2 z HPV 16 

LB    levá hranice (left border) 

LB médium  Luria–Bertani médium 

LCR   dlouhá kontrolní oblast (long control region) 

MCS   mnohočetné klonovací místo (multiple cloning site) 

MP    pohybový protein (movement protein) 
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mRNA   mediátorová RNA (messenger RNA) 

Nb    Nicotiana benthamiana 

Nb-HC-Pro   transgenní Nb exprimující HC-Pro z A viru bramboru 

Nb-MP   transgenní Nb exprimující MP z Viru tabákové mozaiky 

Nb-MPxHC-Pro transgenní Nb exprimující MP z Viru tabákové mozaiky a HC-Pro           

z A viru bramboru 

Nos Ter  terminátor Nopalin syntasy z A. tumefaciens 

nt nukleotidy 

Nt   Nicotiana tabacum 

Nt-NN   Nicotiana tabacum cv. Samsun NN 

Nt-SR1  Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1 

NTR   nepřekládaná oblast (non-translated region) 

OAS   „počátek poskládání“ (origin of assembly) 

OD   optická hustota (optical density) 

ORF   otevřený čtecí rámec (open reading frame) 

pACYC ori  počátek replikace z plasmidu pACYC 

PAE    místo pro časnou polyadenylaci 

PAL   místo pro pozdní polyadenylaci 

pBAD   promotor inducibilní L-arabinosou 

PBS   fosfátový solný pufr (phosphate buffered saline) 

PCR    polymerasová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

PEG   polyethylenglykol 

PT7   promotor z bakteriofága T7 

PTGS    posttranskripční genové umlčování (posttranscriptional gene silencing) 

pRb    retinoblastomový protein (retinoblastoma protein) 

PVA    A virus bramboru (Potato virus A) 

PVX    X virus bramboru (Potato virus X) 

Pzt-1   promotor inducibilní tetracyklinem 

RB   pravá hranice (right border) 

RdRp    RNA-dependentní RNA polymerasa 

rep (pMB1)  replikon z plasmidu pMB1 

RNA    ribonukleová kyselina  

RNasa   ribonukleasa 

RNP    ribonukleoproteiny (ribonucleoproteins) 
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RT  reversní transkripce 

RT PCR  reversní transkripce následovaná polymerasovou řetězovou reakcí 

SAP    alkalická fosfatasa z krevety (shrimp alkaline phosphatase) 

Sa Rep   počátek replikace A. tumefaciens 

SDS   dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE  akrylamidová elektroforesa v přítomnosti SDS 

SL   systémový list 

SOE PCR  PCR která spojuje fragmenty DNA na základě jejich překrývajících se 

   konců (Splicing by overlap extension PCR)  

+ssRNA  pozitivní jednovláknová RNA 

STR(R)   gen rezistence ke streptomycinu 

Taq    polymerasa z termofilní bakterie Thermus aquaticus 

T-DNA   část DNA z Ti-plasmidu (transfer DNA) 

TEMED  N,N,N´,N´- tetramethylethylendiamin 

tetR   gen kódující TetR represor 

TF   Trigger faktor 

TGB      „blok tří genů“ (tripple gene block) 

TGBp1-3  proteiny TGB 1 – 3  

tig   gen kódující Trigger faktor 

Ti-plasmid  plasmid z bakterie A.  tumefaciens indukující vznik nádorů (tumor 

inducing plasmid) 

TMV   Virus tabákové mozaiky (Tobacco mosaic virus) 

TNFR1  Receptor 1 tumor nekrotizujícího faktoru (Tumor necrosis factor 

receptor 1) 

Tris   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

TSP   celkové rozpustné proteiny (total soluble proteins) 

TVCV   Turnip vein-clearing virus 

VLP   viru podobné částice (tzv. virus-like particles)

WB    Western blot 
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Úvod 

 
Lidé využívali rostliny od pradávna. Sloužily jim jako zdroj potravy a také jako první 

léky. Rostliny produkují nejen kyslík, který je nezbytný pro život na Zemi, ale také řadu 

proteinů, mezi než patří např. potenciálně důležitá terapeutická léčiva pro léčení nemocí lidí a 

zvířat. S vývojem metod molekulární biologie lze v rostlinách připravit i heterologní 

(cizorodé) proteiny, čímž se rostliny stávají vážným konkurentem klasických expresních 

systémů, jako jsou např. bakterie, kvasinky nebo savčí buňky. Expresní systémy založené na 

rostlinách mají celou řadu výhod. Proteiny exprimované v rostlinách nejsou kontaminované 

savčími patogeny nebo bakteriálními toxiny. Navíc rostliny jsou relativně levným a 

nenáročným produkčním systémem, který zajišťuje posttranslační modifikace (Cunningham a 

Porter, 1998). Farmaceuticky zajímavé proteiny mohou být exprimovány v jedlé části rostlin, 

a tak mohou být konzumovány syrové a bez purifikace, proto hovoříme o konceptu jedlé 

vakcíny.  

Geny pro heterologní proteiny lze do rostlin vnést dvěma rozdílnými způsoby, které 

vedou buď k permanentní, nebo k přechodné (transientní) expresi heterologního proteinu 

(Walmsley a Arntzen, 2000). Pro transientní expresi heterologního proteinu lze použít 

rostlinné virové vektory odvozené např. od Viru tabákové mozaiky (Tobacco mosaic virus, 

TMV) nebo X viru bramboru (Potato virus X, PVX), které jsou mechanicky přenosné a množí 

se v rostlinách do vysokých titrů.  

Rostliny se začaly využívat pro produkci antigenů odvozených od závažných patogenů 

zvířat a lidí, jako jsou např. lidské papillomaviry (human papillomaviruses; HPV). Infekce 

vysoce-rizikovými typy HPV je spojena s rakovinou děložního čípku (Touze a kol., 1998), 

která je druhou nejčastější rakovinou u žen na světě. Dominantními typy vysoce-rizikových 

HPV, které lze identifikovat v 70 % případů zmíněných onemocnění, jsou HPV 16 (přítomen 

více než v 50 % případů) a HPV 18 (de Villiers a kol., 1987). V současné době jsou proti 

HPV komerčně dostupné dvě profylaktické vakcíny. Tyto vakcíny jsou vysoce imunogenní a 

vedou ke vzniku neutralizačních protilátek proti virionům HPV (Koutsky a kol., 2002, Villa a 

kol., 2005 a Harper a kol., 2006). Navzdory vysoké efektivitě profylaktických vakcín 

v ochraně proti infekci HPV, tyto vakcíny nemají terapeutický efekt proti již existující 

infekci. Navíc, díky vysoké ceně, jsou tyto vakcíny prakticky nedostupné v rozvojových 

zemích, kde jsou potřeba nejvíce. To jsou hlavní důvody, proč jsme se zaměřili na vývoj 
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experimentálních vakcín proti HPV a na vývoj cenově dostupnějších technologií, mezi něž 

patří právě produkce heterologních proteinů v rostlinách. 
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1 Literární přehled 

 
1.1 Rostlina jako expresní systém  

Použití rostlin jako „biotováren“ pro přípravu peptidů a proteinů, které se používají 

v medicíně a průmyslu, je v dnešní době intenzivně studováno. Pro cílenou produkci proteinů 

v rostlinách se ujalo výstižné označení „plant molecular farming“, pěstování proteinů 

v rostlinách (Ammann a kol., 2004). Mezi medicínsky zajímavé proteiny exprimované 

v rostlinách patří např. růstové faktory, protilátky, cytokiny a jiné terapeutické proteiny. 

Rychle postupuje především výzkum exprese proteinů využitelných jako vakcíny. Příklady 

proteinů exprimovaných v rostlinách jsou uvedeny v tabulce 1, str. 17. 

Produkce proteinů v rostlinách je ve srovnání s ostatními expresními systémy 

(bakteriální a kvasinkové kultury, kultury ze savčích buněk a transgenní zvířata) relativně 

finančně nenáročná a jednoduchá. Rostliny lze snadno pěstovat ve velkém množství bez 

požadavků na speciální vybavení: pro růst vyžadují dostatek světla, vody a CO2, přiměřenou 

teplotu a minerály z půdy. Proteiny exprimované v rostlinách nejsou kontaminované 

bakteriálními toxiny či savčími patogeny, což je velkou výhodou v případech produkce 

proteinů potenciálně využitelných v medicíně. Rostliny zajišťují správné skládání proteinů, 

posttranslační modifikace a umístění proteinů na místo účinku (Cunningham a Porter, 1998). 

Plody rostlin mohou tvořit sterilní obal pro cenný terapeutický protein. 

Dalším cílem vědců je produkovat proteiny v jedlých rostlinách nebo jejich jedlých 

částech (např. v semenech obilovin či  luštěnin, listech salátu nebo v plodech banánu), a tak 

získat tzv. jedlé vakcíny (edible vaccines). Jedlé vakcíny by pak mohly být konzumovány 

přímo v místech pěstování, čímž by odpadly problémy vzniklé se skladováním za snížené 

teploty. Tímto způsobem by bylo možné zajistit vakcinaci v rozvojových zemích, kde 

dostupnost základní vakcinace často chybí (Lauterslager a kol., 2001). Světová zdravotnická 

organizace odhaduje, že v rozvojových zemích umírá ročně na infekční nemoci, proti kterým 

by mohla být podána vakcína, až 10 milionů dětí. V případě zamýšleného orálního požití 

vakcíny dochází na rozdíl od tradičních vakcín k indukci buněk slizničního imunitního 

systému a ke stimulaci tvorby specifických protilátek třídy IgA. Limitujícím faktorem použití 

perorálně podaných antigenů poživatelných vakcín jsou právě nedostatečné znalosti týkající 

se principů navození mukozní imunity, která je zajištěna tvorbou IgA. Nevýhodou tohoto 

systému by mohlo být určení přesné dávky, kdy obsah aktivní látky se může měnit v 
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závislosti na podmínkách pěstování jednotlivých rostlin. Dalším problémem se zdá být i 

povětšinou nízká koncentrace exprimované látky v hostitelské rostlině (Tacket a kol., 1998). 

 

Tab. 1: Příklady exprimovaných heterologních proteinů v rostlinách. Heterologní 
proteiny byly exprimovány v různých částech rostlin a v různých rostlinných druzích.                           
CPMV – Cowpea mosaic virus; CMV – Virus mozaiky okurky (Cucumber mosaic virus).  
 

Heterologní protein Hostitel Způsob vnesení 
heterologního genu 

Produkované 
množství Citace 

Hemaglutinin 
 z Viru ptačí chřipky 

A (H7N7) 
izolovaného                       

z Kachny divoké 

Nicotiana 
benthamiana – listy 

Transientní exprese 
z CPMV 

0,2 g/kg čerstvých 
listů 

Kanagarajan a kol., 
2012 

Endo-beta-1,4-
xylanasa z 

Trichoderma reesei 

Populus spp.                  
– chloroplasty 

Transformace 
pomocí                           

Agrobacterium 
tumefaciens 

1,016 mg/g 
čerstvých listů Kim a kol., 2012 

Lidský sérový 
albumin Oryza sativa – zrno 

Transformace 
pomocí                           

A. tumefaciens 
2,75 g/kg rýže He a kol., 2011 

Lidský proinsulin Tabák, salát                   
- chloroplasty 

Bombardování 
mikročásticemi 

2,92 mg/g listů 
tabáku;  

3,28 mg/g listů 
salátu 

Boyhan a Daniell, 
2011 

Lidský transferin O. sativa – zrno Bombardování 
mikročásticemi 10 g/kg suchých zrn Zhang a kol., 2010 

B podjednotka 
tepelně nestabilního 

enterotoxinu 
bakterie Escherichia 

coli 

Glycine max                      
– semena 

Bombardování 
mikročásticemi 

8 mg/g suchých 
semen 

Moravec a kol., 
2007 

Povrchový antigen 
Viru hepatitidy B 

Musa acuminata                   
– plody 

Transformace 
pomocí                          

A. tumefaciens 
neuvedeno Sunil Kumar a kol., 

2005 

Mimotop Viru 
hepatitidy C 

Nicotiana. Tabacum 
– listy 

Transientní exprese 
z CMV 

50 μg/g čerstvých 
listů Natilla a kol., 2004 
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1.2 Rostlinné viry (Fytoviry) 
Jako rostlinné viry označujeme viry, které jsou schopny infikovat rostlinné buňky a 

reprodukovat se v nich. Některé rostlinné viry se mohou reprodukovat i v jiných typech buněk 

(např. hmyzí vektory), ale na tyto hostitele na rozdíl od rostlinné buňky nepůsobí patologicky. 

Fytoviry nemají membránový obal. Rostlinné viry pozměňují metabolismus rostlin ve svůj 

prospěch a tím negativně působí na zdraví rostlin. Napadení hospodářských rostlin fytoviry 

vede k ekonomickým ztrátám, které jsou způsobeny snížením výnosu a kvality sklizně. 

Nejčastěji používanými modelovými rostlinami pro studium rostlinných virů jsou Nicotiana 

tabacum nebo Nicotiana benthamiana. 

 

1.2.1 Přenos rostlinných virů 
Rostlinné buňky jsou chráněny buněčnou stěnou a nemají na svém povrchu receptory, 

tudíž fytoviry nejsou schopné aktivně vstupovat do rostlinných buněk. Při překonání buněčné 

stěny jim pomáhá buď mechanické poškození rostliny (vzniklé např. vzájemným otěrem 

rostlin, polomem, mrazem nebo prořezáváním kulturních dřevin člověkem) nebo jiný 

organismus tzv. vektor (např. hmyz nebo houba). Přenos virů vektory nezahrnuje jenom 

mechanický přenos, ale je zároveň velmi specifickou biologickou interakcí mezi virem a 

vektorem. Konkrétní viry jsou zpravidla úzce specializované na určitý druh přenosu - jsou 

například přenosné jenom určitým druhem hmyzu a již blízce příbuzné druhy virus buď 

nepřenášejí vůbec, nebo jen neúčinně. Typickým vektorem rostlinných virů je hmyz, jako 

například mšice, brouci, molice a křísi.  

Způsoby přenosu virů jsou podle doby setrvané v/na vektoru děleny na neperzistentní, 

semiperzistentní a perzistentní. V případě neperzistentního přenosu se virus z infikované 

rostliny dostává na povrch sacího ústrojí vektora, odkud může být přenesen na jinou rostlinu 

během dalšího jednoho až dvou sání (během několika minut). Neperzistentně se přenáší např. 

Virus mozaiky okurky (Cucumber mosaic virus) nebo Y virus bramboru (Potato virus Y) 

nejčastěji mšicí broskvoňovou. Perzistentní přenos vyžaduje dlouhé akviziční sání. Virus 

projde celým zažívacím ústrojím vektora, přes hemolymfu do slinných žláz, odkud může být 

opět sacím (kousacím) ústrojím vylučován. Doba, během níž virus prochází tělem vektora, se 

nazývá inkubační a končí infekčností vektora. Vektor zůstává infekční po dlouhou dobu 

(týdny až celý život), svoji infekčnost neztrácí ani po svlékání. Dojde-li během perzistentního 

přenosu k množení viru, jde o propagativní typ přenosu. Takto se přenáší např. Sow thistle 

vein virus mšicí locikovou. Pokud se virus ve vektoru nemnoží, přenos viru je perzistentní 
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cirkulativní (např. Virus bronzovitosti rajčat (Tomato spotted wilt virus) třásněnkami). 

Semiperzistentní přenos tvoří přechod mezi neperzistentním a perzistentním přenosem. 

Vektor obvykle získá virus po delším sání, ale přenáší ho prakticky ihned bez latentní 

periody. Při svlékání ztrácí pak vektor svoji infekčnost. Semiperzistentně se přenáší např. 

Virus žloutenky řepy (Beet yellow virus) mšicemi. 

Viry mohou být přenášeny i vegetativně (rouby, očka, řízky) během kořenových srůstů 

dřevin nebo hyfami hub. V případě virů přenášených semeny je virus přítomen v embryu. 

Jedná se např. o fazole (Virus obecné mozaiky fazolu, Been common mosaic virus) nebo salát 

(Virus mozaiky salátu, Lettuce mosaic virus). Přenos viru je možný i na povrchu semen, např. 

Virus mozaiky tabáku. TMV je přenášen na semenech rajčat a k infekci klíčících rostlin 

dochází v místech poranění při klíčení. Tomuto způsobu přenosu virových infekcí lze snadno 

předcházet povrchovou dezinfekcí semen. Viry mohou být vzácně přenášeny i pylem.  

Mechanický přenos je nejběžnější experimentální metodou přenosu virů na  

experimentální rostliny. Přenos se provádí směsí šťávy z infikovaných rostlin, abraziva a 

pufru. Abraziva (např. karborundový prášek) pomáhají narušit rostlinná pletiva a zvyšují 

úspěšnost umělé infekce. Fosfátové pufry u některých rostlin zvyšují infekčnost inokula. 

Vznik a průběh následující infekce závisí na vlastnostech inokula (zdroj viru, koncentrace a 

stabilita viru, způsob přípravy, složky inokula).  

K mechanickému přenosu může docházet i přirozeně, a to v případě vysoce stabilních 

virů vyskytujících se v pletivech ve vysoké koncentraci (např. TMV nebo PVX). Tyto viry 

mohou být přenášeny přímo z rostliny na rostlinu na rukou, oděvech nebo nástrojích. Byla 

rovněž zjištěna kontaminace půdy, vody a vzdušných aerosolů stabilními viry (Hull, 2009).  

 

1.2.2 Šíření viru rostlinou a vznik příznaků virové infekce  
Infekce první buňky (přenos viru pomocí vektorů, mechanickým poškozením nebo 

jinak) je principiálně odlišný proces od infekce všech ostatních buněk. Rostlinné buňky jsou 

navzájem propojeny mezibuněčnými spoji (plazmodesmaty), takže k infekci sekundárních a 

dalších buněk dochází prostým pohybem virových replikačních center z jedné buňky                        

do druhé. Toto je významná adaptace, která odlišuje rostlinné viry od živočišných. Důležitou 

roli při šíření viru v rostlině hrají specifické pohybové proteiny tzv. „movement proteins“ 

(MP). V řadě případů bylo experimentálně zjištěno, že MP virů různých druhů, rodů i čeledí 

se mohou zastupovat (Fuentes a Hamilton, 1991; Ziegler-Graff a kol., 1991; Richins a kol., 

1993). Je-li potom tento protein exprimován v transgenní rostlině, způsobí výrazné zvýšení 
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prostupnosti plazmodesmat pro viry. Na druhé straně mutace v genu pro MP znemožní šíření 

viru v rostlině, ale replikační schopnost viru zůstane neovlivněna. Vedle typických 

pohybových proteinů se na pohybu virionů a jejich částí podílejí i další virové proteiny (např. 

kapsidový protein, coat protein, CP).   

Na větší vzdálenosti se viry šíří vodivými pletivy. Rozhodující fáze pro tento způsob 

šíření jsou vstup a výstup virů z vodivých pletiv. Významnou roli zde hrají kapsidové 

proteiny. Byl rovněž prokázán podíl virových replikačních proteinů na transportu virů 

vodivými pletivy a zatím neznámých kofaktorů hostitele.  

Rychlost postupu infekce záleží na druhu viru, druhu rostliny a na vnějších 

podmínkách.  Jestliže infikovaná buňka je vnímavá k virové infekci, dochází během několika 

hodin ke změně jejího metabolismu, je nastartován reprodukční cyklus viru. Infekce je 

zahájena v místě inokulace a po namnožení se šíří rostlinou. V místě vstupu viru do rostliny 

se vyvíjejí lokální příznaky infekce. Pokud dochází k šíření viru v rostlině, reagují rostliny         

na virovou infekci systémovými příznaky (obr. 1). Je nutné upozornit, že přehled projevů 

virové infekce je pouze rámcový a obdobné příznaky mohou být vyvolány celou řadou 

biotických i abiotických faktorů. Příznaky podobné virózám mohou být vyvolány infekcí 

jednoduchými intrabuněčnými bakteriemi jako jsou fytoplasmy, spiroplasmy a rickettsie, ale i 

toxiny produkovanými některými členovci. Řada změn bývá vyvolána v důsledku 

genetických změn, poruch výživy a metabolismu, vysokou teplotou, herbicidy a jedovatými 

emisemi.  

 

 
Obr. 1: Schématické znázornění průběhu systémové virové infekce v rostlinách. Rostlina 
je první den inokulována na listy 2 a 3, na kterých se příznaky objevují jako první. Infekce 
se odtud šíří cévními svazky do dalších částí rostliny. Po dvou týdnech je napadena většina 
rostlinných pletiv, listy vykazují chlorotické léze až rozsáhlé chlorózy a začínají postupně 
odumírat. Převzato z Moravec, 2001. 
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Virová infekce se v hostiteli může omezit pouze na množení viru v původně 

infikovaných buňkách. Pokud se virus v rostlině šíří plazmodesmaty do nejbližšího okolí 

infikovaných buněk, jedná se o lokální infekci. Napadené buňky mohou být poškozené 

(chlorotické léze) nebo dojde k jejich smrti (nekrotické léze). V závislosti na druhu nebo 

kmeni viru se vytvářejí lokální nekrotické léze malé (1mm v průměru) nebo velké (5mm 

v průměru). Možný je i vznik nepravidelných kroužkovitých skvrn a kroužkových lézí, které 

se vyznačují kruhem odumřelých buněk s nekrotickým centrem, mezi kterými je pás 

neporušených buněk. Nejtěžší poškození rostlin způsobují viry, které se vodivými pletivy 

postupně šíří do celé rostliny (systémová infekce), kde jsou příčinou barevných změn 

(chloróza, mozaika, žloutnutí žilek, prosvětlení žilek, lemování žilek, antokyanizace), změny 

habitu (svinutka, hypertrofie, atrofie, metlovitost) nebo jejich kombinace. Latentní a kryptické 

infekce se neprojevují žádnými viditelnými příznaky (Kůdela a kol., 1989; Matthews, 1991). 

Rostliny se dělí podle reakce na virovou infekci na rostliny imunní a hostitelské. 

Hostitelské rostliny jsou dále rozděleny na rezistentní, tolerantní a citlivé. V imunní rostlině 

se virus nemnoží, tudíž nedochází ke vzniku příznaků a virus nelze detekovat. Rostliny nejsou 

hostiteli pravděpodobně proto, že nemají příslušné faktory vnímavosti. Rezistentní rostliny 

obsahují geny rezistence, které působí proti odpovídajícím genům virulence patogena, tudíž 

rostlina dokáže bránit vstupu viru a jeho šíření. V tolerantních rostlinách se virus může 

neomezeně množit, ale ke vzniku hospodářsky významných příznaků nedochází. Citlivé 

rostliny se nedokáží virové infekci bránit, virus se snadno a rychle množí, vznikají příznaky, 

které mohou vést až k případnému úhynu rostlin (Cooper a Jones, 1983; Hull, 2009).  

U rostlin jsou běžné také směsné infekce dvěma nebo více viry. Výsledkem může být 

zesílení (synergismus) nebo zeslabení (antagonismus) efektu virové infekce. Zvláštní případ 

virové infekce se podílí na jevu křížové ochrany (cross-protection). Rostlina systémově 

infikovaná jedním kmenem viru se stává imunní nebo rezistentní k pozdějším infekcím jinými 

kmeny téhož viru, včetně vysoce virulentních kmenů (Rosypal a kol., 2002). Přestože 

mechanizmus křížové ochrany není přesně znám, lze jej využít tak, že rostliny se záměrně 

infikují mírným kmenem viru a jsou tím chráněny před infekcí kmene viru způsobujícího 

výraznější ekonomické ztráty. 
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1.2.3 Obrana rostlin proti virové infekci   
Rostliny nemají na rozdíl od živočichů imunitní systém v pravém slova smyslu. To ale 

neznamená, že nemají způsoby, jak se přítomnosti virů bránit. První překážkou, na kterou 

virus narazí, je buněčná stěna krytá vosky nebo kutikulou, jde o tzv. pasivní obranu. Aktivní 

obrana rostlin zahrnuje kaskádu reakcí, které mohou vést až ke zničení viru. Po infekci rostliny 

patogenem jsou aktivovány časné lokální obranné reakce a později systémové reakce, které 

působí proti napadení patogenem (Bülow a kol., 2004). Mezi časné lokální reakce patří 

hypersenzitivní reakce, která vede k místnímu programovanému odumření rostlinné buňky, aby 

zbavila virus jeho výživového základu (Greenberg, 1997; Pontier a kol., 1998). Později se mohou 

vyvinout mechanismy rezistence a prevence reprodukce a šíření virové infekce (např. získaná 

systemická resistence, systemic acquired resistance). Tyto mechanismy jsou však dosud velmi 

málo prostudovány. 

Zvláštní obranou rostlin proti virové infekci je genové umlčování (gene silencing). Při 

genovém umlčování dochází ke zhášení genové exprese virů pomocí specifických interakcí 

nukleotidových sekvencí na transkripční i post-transkripční úrovni (posttranskripční genové 

umlčování, posttranscriptional gene silencing, PTGS; Baulcombe, 1996; Al-Kaff a kol., 1998; 

Vance a Vaucheret, 2001; Zhao a kol., 2005). Při transkripčním genovém umlčování dochází 

k modifikací histonů, okolo genu se vytvoří vnější heterochromatin, tudíž gen je nepřístupný 

pro transkripční mašinerii. 

Během evoluce si některé viry vytvořily tzv. supresorové proteiny, které potlačují 

PTGS, umožňují replikaci viru a jeho šíření v hostiteli. Známým supresorem PTGS je 

multifunkční proteasa HC-Pro (Helper component proteinase) virů z čeledi Potyviridae.      

HC-Pro potlačuje PTGS proteolytickým štěpením proteinů obranného systému hostitele 

(Anandalakshmi a kol., 1998; Kasschau a Carrington, 1998). V infikovaných buňkách rostlin 

HC-Pro nespecificky zvyšuje propustnost plazmodesmat a společně s kapsidovým proteinem 

viru umožňuje přenos virionu mezi buňkami. Napomáhá tak rychlejšímu šíření viru                          

v hostiteli a tím zvyšuje jeho expresi (Pruss a kol., 1997). Jiným supresorem PTGS je např. 

multifunkční protein TGBp1 potexvirů (Voinnet a kol., 2000). 

Vzhledem ke snaze produkovat heterologní proteiny v rostlinách pomocí virových 

vektorů, jsou supresory PTGS často používané ke zvýšení transientní exprese heterologních 

proteinů.    
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1.2.4 Detekce rostlinných virů 
Rostlinné viry mají některé jedinečné vlastnosti, které je odlišují od ostatních 

mikrobiálních patogenů. Jsou extrémně malé, tudíž jsou schopné pronikat filtry, které zadrží 

bakterie nebo houby. Fytoviry se navíc málo liší po morfologické stránce. Rostlinné viry lze 

obecně detekovat pomocí metod založených na detekci nukleových kyselin (polymerasová 

řetězová reakce - PCR, reversní transkripce a následné PCR - RT PCR, a kvantitativní PCR). 

Další možností, jak detekovat rostlinné viry, je použití imunochemických metod (Enzyme-

linked immunosorbent assay - ELISA, Imunoelektronová mikroskopie nebo Western blot - 

WB). Velice specifickou a citlivou možností detekce rostlinných virů je metoda, která 

kombinuje vazbu virů pomocí protilátek a jejich následnou detekci pomocí RT PCR (immuno 

capture (IC) RT PCR).  

K detekci rostlinných virů se často používají imunochemické metody, jejichž aplikace 

je však podmíněna dostupností vhodných monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. 

Protilátky získané na základě antigenů odvozených z purifikátů rostlinných virů vykazují 

často křížové reakce s rostlinnými proteiny a navíc purifikace některých rostlinných virů je 

technicky náročná a omezena nízkým výtěžkem. Jednoduchou alternativou je rekombinantní 

příprava virových antigenů v bakteriích (Čeřovská a kol., 2010; Folwarczna a kol., 2008; 

Čeřovská a kol., 2002) nebo v kvasinkách a jejich následné použití pro imunizaci. Pro 

rekombinantní přípravu proteinů se nejvíce používají bakterie Escherichia coli. E. coli má 

krátkou dobu reprodukce a snadno se manipuluje s jejím genomem (Fajardo-Moser a kol., 

2008). Samotné expresi předchází příprava cDNA (komplementární DNA) žádaného virového 

proteinu. cDNA se volí tak, aby bakteriemi exprimovaný protein nebyl pro bakterie toxický a 

byl zároveň imunogenní (Hwang a kol., 1994). 

 

1.3   Vnášení heterologních genů do rostlin  
Heterologní proteiny mohou být v rostlinách produkovány buď trvale (permanentně) 

nebo přechodně (transientně; Walmsley a Arntzen, 2000). Pro permanentní expresi cílového 

proteinu je nezbytné zabudování jeho nukleotidové sekvence do jaderné či plastidové DNA 

rostlinné buňky (Scholthof a kol., 1996). Pro transientní expresi heterologních proteinů se 

využívají např. virové vektory. 
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1.3.1 Permanentní transformace rostlin  

Prvním krokem ke vzniku transgenní rostliny je vložení heterologní sekvence do 

genomu rostlinné buňky. Dalším důležitým krokem je selekční a regenerační protokol 

umožňující izolovat transgenní buňku a vypěstovat z ní celou fertilní rostlinu. Pro některé 

rostliny je regenerace z jediné buňky na dospělou rostlinu snadná (huseníček rolní, tabák) a 

pro některé velmi obtížná (maniok) či zatím zcela neznámá. V roce 1983 byl jako první 

transgenní rostlina vypěstován tabák, který nesl rezistenci ke kanamycinu. 

Hladinu exprese heterologního proteinu může ovlivnit mnoho dalších faktorů, jako 

jsou použitý typ promotoru, typ kodónů, sekvence směřující antigen do buněčných 

kompartmentů a dále i například poziční efekt, kdy při agroinfekci dochází k integraci 

heterologní DNA do náhodných pozic genomu (Walmsley a Artzen, 2000). V některých 

případech lze dosáhnout vyšší exprese heterologního proteinu transformací chloroplastů 

(Daniell a kol., 2005). Důvodem je přítomnost většího počtu kopií heterologního genu a také 

absence genového umlčování a pozičního efektu.  

Pro přípravu transgenních rostlin se používají nejčastěji dvě metody – transformace 

pomocí půdní gramnegativní bakterie Agrobacterium tumefaciens (obr. 2, str. 25) a přímá 

biolistická transformace, kdy je DNA “nastřelena“ genovým dělem do buněčného jádra.  

Při transformaci pomocí A. tumefaciens se využívá přirozené schopnosti této 

patogenní bakterie vnášet určité geny z tzv. Ti-plasmidu (tumor-inducing) do genomu 

rostliny. A. tumefaciens v přírodě infikuje hostitelské rostliny a vytváří nádory v rostlinných 

pletivech (Escobar a Dandekar, 2003). Virulentní kmeny této bakterie jsou schopny přenášet 

část své DNA (T-DNA, transfer DNA) z Ti-plasmidu do jádra rostlinné buňky. T-DNA je 

vložena do genomu rostlin heterologní rekombinací. T-DNA A. tumefaciens je ohraničena 25 

páry basí nukleotidů (bp) dlouhými  přímými repeticemi (RB, pravá hranice, right border; LB, 

levá hranice, left border), které představují signální sekvence pro přenos T-DNA. 

Transformují-li se buňky A. tumefaciens heterologní DNA a kultivují-li se s rostlinnými 

buňkami, dochází k pronikání bakterie do rostlinných buněk a sekvence ohraničená LB a RB 

je začleňována do jejich genomu. 
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Obr. 2: Agrobacterium tumefaciens. Převzato z Kůdela a kol., 2002. 

  

Druhou hlavní  možností transformace rostlin je transformace přímá, kdy heterologní 

DNA, která je tvořená genem pro heterologní protein, vhodným promotorem, terminátorem, 

případně dalšími regulačními sekvencemi a selekčním markerem, je navázána na částice 

těžkých kovů (např. zlata nebo wolframu) a pomocí genové pušky nastřelena do pletiva. 

S určitou pravděpodobností částice s navázanou DNA vniknou do buněčných jader a v malé 

části případů dojde k začlenění heterologní DNA do genomu rostlin.  

Hlavní výhodou stabilní transformace rostlin je stálá přítomnost genu pro heterologní 

protein ve všech následujících generacích dané transgenní rostliny. Na druhou stranu je 

příprava stabilní transgenní linie velice časově náročná, podle druhu rostliny jde o horizont i 

několika let. Navíc hladina exprese heterologního proteinu bývá často nízká. 

 

1.3.2 Transientní exprese v rostlinách 

Alternativou k permanentní transformaci rostlin je transientní transformace, kdy je gen 

pro heterologní protein přítomen přechodně a je tudíž exprimován jenom dočasně. Na rozdíl 

od trvalé transformace jde o časově nenáročnou metodu exprese heterologních proteinů 

v rostlinách, během které je obvykle dosaženo řádově vyšších výtěžků žádaných proteinů.    

Pro transientní expresi heterologních proteinů se využívá pozměněných rostlinných virů,               

tzv. rostlinných virových vektorů, které jsou odvozené hlavně od virů nesoucích pozitivní 

jednořetězcovou RNA (+ssRNA; Gleba a kol., 2004;  Lico a kol., 2008). Rostlinné viry mají 

relativně malé genomy, což je umožňuje zkoumat a měnit in vitro metodami reversní 

genetiky. Rostlinné viry, od kterých jsou odvozeny virové vektory,  mají navíc široké 

spektrum rostlinných hostitelů, tudíž rostlinný vektor může být kompatibilní s mnoha 
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rostlinnými druhy. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že vektory odvozené od rostlinných 

virů lze použít pro produkci proteinů jako jsou protilátky nebo antigeny použitelné pro 

přípravu vakcín.   

 

1.3.3 Rostlinné virové vektory  
 Rostlinné virové vektory představují atraktivní strategii pro přípravu správným 

způsobem poskládaných a funkčních terapeutických proteinů, které jsou biologicky aktivní a 

navíc jsou správně glykosylovány (Varsani a kol, 2006; Santi a kol., 2006; Giritch a kol., 

2006; Palmer a kol., 2006). Navíc s malými genomy rostlinných virů je inokulace rostlin 

jednodušší a rychlejší a vložené sekvence jsou amplifikovány do vysokých koncentrací. Na 

druhou stranu jsou tyto konstrukty poměrně nestabilní, což  má často za následek ztrátu 

vloženého genu rekombinací (Angell a Baulcombe, 1997).  

Rostlinné virové vektory jsou odvozeny od virů, které se v hostitelské rostlině množí 

do vysokých titrů a jsou snadno přenosné. Jsou to například vektory odvozené od Viru 

tabákové mozaiky nebo X viru bramboru. TMV i PVX jsou mechanicky snadno přenosné, 

mnohé hostitele systémově infikují a dosahují v nich vysokého titru a osvědčenými 

purifikačními postupy je lze z rostlin s nízkými ztrátami snadno izolovat. 

. 

1.3.3.1  První generace virových vektorů („strategie celého viru“, the full-length virus 

strategy)  

Virové vektory první generace jsou navrženy tak, aby se exprimoval nativní funkční 

virus, který ve své genetické informaci nese heterologní gen. Heterologní protein může být 

exprimovaný ze silného,  zdvojeného virového promotoru (například subgenomový promotor 

pro CP viru) nebo ve fúzi s virovým CP (používá se např. pro expresi malých proteinových 

fragmentů, jako jsou epitopy). Pro inokulaci rostlin se používá nukleová kyselina nesoucí 

příslušný gen nebo virová částice v kombinaci s abrazivem. K rozvoji infekce dochází 

v závislosti na typu vektoru do dvou až tří týdnů (obr. 3, str. 28). Alternativní způsob, jak 

infikovat rostliny virovými vektory první generace, je infiltrace kulturou A. tumefaciens 

nesoucí plasmid s infekční cDNA viru. Tato metoda je jednoduchá a rychlá. Avšak A. 

tumefaciens představuje zdroj možné biokontaminace pro eventuální klinické použití.  

Produkce heterologních proteinů pomocí vektorů první generace má řadu nevýhod. 

Výtěžky heterologního proteinu mohou být nízké (Kohl a kol., 2006; Varsani a kol., 2006) 

díky nestabilitě produkovaného proteinu ve vybraném buněčném kompartmentu nebo 
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nestabilitě vložené části do virového genomu. Také byla prokázána negativní korelace mezi 

velikostí inzertu a stabilitou vektoru (Gleba a kol., 2007; Avesani a kol., 2007). Na druhou 

stranu byl takto úspěšně produkován poměrně velký protein (fragment proteinu A ze 

Staphylococcus aureus, 133 AK), který byl navázán na C-konec CP tobamoviru přes 

flexibilní linker (Werner a kol., 2006). Pokud jde o fúze epitopů s CP, jejich  výsledkem je 

často  omezení nebo ztráta některé z funkcí kapsidového proteinu, například neschopnost 

tvořit částice. Další nevýhodou virových vektorů první generace je, že takto infikované 

rostliny produkují infekční virové částice a může tak dojít k úniku virového vektoru a 

kontaminaci dalších rostlin.  

 

1.3.3.2  Druhá generace virových vektorů (dekonstruované viry) 

Vektory druhé generace neobsahují všechny komponenty přirozeně se vyskytující 

v genomu rostlinného viru. Některé části virového genomu jsou buď z vektoru zcela 

odstraněny nebo je jejich produkce zajištěna přímo rostlinou. Mezi komponenty virového 

genomu, které lze eliminovat patří např. proteiny zajišťující přenos viru vektorem, replikaci či 

systémové šíření viru. Při eliminaci kapsidového proteinu viru lze exprimovat geny o délce až 

2300 bp. Dekonstruovaný virus pak obsahuje jen ty části, které jsou nezbytné pro efektivní 

expresi heterologního proteinu. (Marillonnet a kol., 2005; Gleba a kol., 2005; Gleba a kol., 

2007). 



                                                                                                     Literární přehled 

 28 

 
Obr. 3: Schématický popis infekce a šíření virových replikonů založených                               
na a) vektorech první generace a b) vektorech druhé generace. Převzato z Gleba a kol., 
2007. 
 
1.4 Virus tabákové mozaiky  (Tobacco mosaic virus, TMV)  

Virus tabákové mozaiky je nejdéle známý virus, který objevil v roce 1892 Dmitrij 

Ivanovskij. TMV patří díky své jednoduché struktuře, stabilitě a snadnosti izolace mezi 

nejprozkoumanější rostlinné viry. TMV je členem rodu Tobamovirus, jeho částice mají 

tyčinkovitý tvar o rozměrech 18x300 nm (obr. 4, str. 29; Watson, 1954). Uvnitř částice je 

vnitřní kanál o velikosti 4 nm. TMV se akumuluje v infikované rostlině v obrovském 

množství, jeho částice jsou extrémně stabilní a jsou infekční řadu let (Creager a kol.,1999).  

2. Pohyb viru z buňky  
    do buňky. 

3. Pohyb viru z buňky  
   do buňky, systémové šíření     
   viru, akumulace virových  
   částic. 

1. Transfekce celé rostliny  
    pomocí A. tumefaciens  
    nesoucího virový konstrukt. 

2.  Pohyb viru z buňky                        
     do buňky.   

3. Pohyb viru z buňky           
    do buňky 

1. Lokalizovaná infekce   
    způsobená virem/ 
    virovou RNA. 
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Obr. 4: Virové částice Viru tabákové mozaiky. TMV partikule má tyčkovitý tvar o 
rozměrech 18x300 nm. Uvnitř částice je vnitřní kanál o velikosti 4 nm. Snímky převzaty 
z http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/tobacccomos1.jpg a http://pathmicro.med.sc.edu/ mhunt/ 
tobaccomos2.jpg). 
 

TMV se snadno mechanicky přenáší. Infikuje přibližně 200 rostlinných druhů (Zaitlin 

a Israel, 1975). Jeho hlavní hostitelskou rostlinou jsou různé druhy tabáku, ale virus může být 

přenesen na mnoho druhů čeledí lilkovitých, merlíkovitých a tykvovitých (Rosypal a kol., 

2002). Mezi příznaky způsobené TMV patří tvorba skvrn, mozaiky a nekróz na listech (obr. 5, 

str. 30), kadeřavost listů, zakrslost rostlin a žloutnutí rostlinných tkání. Typ příznaků závisí na 

typu hostitelské rostliny, ale také na jejím stáří, na podmínkách okolí a na virovém kmeni. 

TMV nese +ssRNA, která je přibližně 6400 nukleotidů (nt) dlouhá a je obalená zhruba 

2130 kopiemi TMV CP (obr. 6, str. 31; Goelet a Karn, 1982). 5´ konec genomu je chráněn 

čepičkou (m7GpppG; Zimmern, 1975; Keith a Fraenkel-Conrat, 1975). Po odstranění čepičky 

dochází ke ztrátě infektivity RNA (Ohno a kol., 1976). TMV má úvodní 5´ nepřekládanou 

oblast (5´ non-translated region, 5´NTR) - Ω vedoucí sekvenci (68 nt; Richards a kol., 1978), 

která je chudá na guanin a obsahuje několik CAA tripletů. Tato sekvence působí jako velice 

silný translační zesilovač nejen v rostlinách, ale i v E. coli a v živočišných buňkách (Rosypal 

a kol., 2002). 5´NTR je důležitá také při replikaci viru (Takamatsu a kol., 1990). 
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Obr. 5: Příznaky způsobené TMV: (A) Systémová infekce na N. tabacum cv. Turk. (B) 
Nekrotické lokální léze na N. tabacum cv. Glur. Snímky převzaty z http//www.apsnet.org/ 
publications/apsnetfeatures/pages/tmv.aspx.  

 

První otevřený čtecí rámec (open reading frame, ORF) kóduje protein o velikosti 

zhruba 126 kilodaltonů (kDa), který je přeskočením terminačního kodónu pročítán zhruba v             

5 % poměru do proteinu o velikosti 183 kDa (Pelham, 1978). Konkrétní velikosti obou 

proteinů jsou mírně odlišné u každého kmene TMV. Oba tyto proteiny jsou nezbytné pro 

efektivní replikaci  virové RNA (Kamer and Argos, 1984; Haseloff a kol., 1984). 

Nepřítomnost proteinu o velikosti 126 kDa vede ke snížení replikační efektivity a bez 

přítomnosti 183 kDa proteinu nedochází k replikaci vůbec (Ishikawa a kol., 1986). Protein o 

velikosti 126 kDa má N-terminální doménu, která obsahuje motivy typické pro 

methyltransferasy, guanyltransferasy a S-adenosylmethionin vázající proteiny (Dunigan a 

Zaitlin, 1990; Koonin a Dolja, 1993; O'Reilly a kol., 1998). C-terminální doména 126 kDa 

proteinu je podobná doméně helikasové. C-terminální doména obsahuje šest motivů, které 

jsou vysoce konzervované u známých helikas, jako je např. translační iniciační faktor eIF-4A 

(Koonin a Dolja 1993). Motivy I a II zajišťují vazbu ATP (Evans a kol., 1985), chelataci 

hořečnatých kationtů a hydrolýzu ATP. Motiv VI se podílí na vazbě RNA (Buck, 1996). 

Protein o velikosti 183 kDa obsahuje motivy charakteristické pro RNA-dependentní RNA 

polymerasy (RdRp). Proteiny o velikosti 126 kDa i 183 kDa se překládají z genomové RNA. 

ORF 3 a 4 jsou tvořeny geny pro pohybový a kapsidový protein, které jsou překládané       

ze subgenomových mRNA. Pohybový protein (MP) je 30 kDa velký a je nezbytný pro pohyb 

viru z buňky do buňky (Deom a kol., 1992). MP je produkován transientně v raném stádiu 

infekčního cyklu (Joshi a kol., 1983; Watanabe a kol., 1984). MP se váže na  +ssRNA a tento 

komplex poté prochází plazmodesmaty (Kawakami a kol.,  2004), které jsou díky působení 

MP zvětšené. Zvětšování propustnosti plazmodesmat činností MP může být negativně 
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regulováno pomocí fosforylace serinu nebo threoninu v blízkosti C-konce MP (Citovsky a 

kol., 1990 a 1992). MP je schopný komplementovat defektní mezibuněčný pohyb 

nepříbuzných virů jako je např. CMV (Cooper a kol., 1996) nebo PVX (Morozov a kol., 

1997). 

 
Obr. 6: Schématické znázornění genomu TMV: 5´ a 3´NTR - 5´ a 3´nepřekládaná oblast, 
m7GpppG – čepička na začátku 5´ NTR, Ω - vedoucí sekvence (68nt), RdRp – proteiny o 
velikosti 126/183 kDa, které se podílejí na replikaci virové RNA, MP – pohybový protein, CP 
– kapsidový protein, ** počátek poskládání (origin of assembly, OAS), který je umístěn buď 
v genu pro MP nebo CP. 
 

TMV CP je 17,5 kDa velký strukturní protein, který má 158 aminokyselin (AK). 

Monomery TMV CP jsou šroubovicovitě uspořádány kolem virové RNA v počtu 16,3 na 

jednu otočku; jedna podjednotka CP interaguje vždy se třemi nukleotidy RNA. CP je 

produkován v pozdějším stádiu infekce do vysokých titrů. CP je multifunkční protein, který 

zajišťuje systémový pohyb viru a enkapsidaci virové RNA, čímž ji chrání proti degradaci 

buněčnými RNasami (Dawson a kol., 1988). TMV CP má schopnost samovolně polymerovat 

bez přítomnosti genomové RNA za vzniku viru podobných částic (tzv. virus-like particles, 

VLP).  Strukturní analýzy TMV CP  ukázaly, že N-konec, C-konec a smyčka v oblasti 55-60 

AK jsou exponovány na povrchu částice (McCormick a Palmer, 2008). 3´ konec genomu je 

tvořen 3´NTR, která je zakončená nefosforylovaným adenosinem (Sugiyama a Fraenkel-

Conrat, 1961; Stein-Schneider a Fraenkel-Conrat, 1966). 3´NTR je zhruba 200 nt dlouhá a je 

složená do struktury podobné transférové RNA (Okada, 1999). Ztráta některé části na                    

3´ konci genomu vede ke ztrátě infektivity viru (Dawson a kol., 1986). 

TMV byl jedním z prvních modelových systémů pro studium spontánního poskládání 

multimerní biologické struktury in vitro. Skládání TMV částice je iniciováno specifickou 

interakcí mezi proteinovým diskem (protohelixem (20S)) a tzv. „počátkem poskládání“ 

(origin of assembly, OAS; Zimmern, 1977). Proteinový disk je poměrně stabilní a má 

dvouvrstvou cylindrickou strukturu. Každá vrstva disku se skládá ze 17 podjednotek CP. 

Molekulová hmotnost disku je zhruba 600 kDa (Klug, 1999). Podle pozice OAS jsou 

tobamoviry rozděleny na dvě podskupiny: 1) OAS je umístěn v oblasti genu kódujícího MP a 

2) OAS je umístěn v oblasti genu kódujícího CP (Fukuda a kol., 1981). OAS má strukturu 

CCAOH 

   MP (30 kDa) 

m7GpppG   *       Ω 
     (68 nt) 

3´NTR (200 nt) 

RdRp (130/180 kDa) 

* 
5´NTR  

CP (17,5 kDa) 
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stabilní vlásenky, která obsahuje smyčku s cílovou sekvencí GAXGUUG (Zimmern, 1977; 

Okada, 1986). Mechanismus vzniku částice je znázorněn na obr. 7. Stabilita částice je 

ovlivněna interakcí CP a RNA (Culver, 2002).  

 

 
Obr. 7: První kroky při skládání virové částice TMV: TMV disky se váží na OAS v RNA, 
poté se na iniciační komplex připojují další disky a přitahují  5' konec RNA do vnitřního 
kanálu, který vzniká uvnitř nové virové částice. Snímek převzat z 
http://fibernet.vanderbilt.edu/fiber/images.html, autoři H. Wang a G. Stubbs, 1994. 
 

S dostupností infekčních cDNA klonů TMV začalo být možné vkládat cizí geny do 

jejich genomu. Existuje několik strategií, jak použít TMV jako expresní vektor: 1) fúze 

různých epitopů s TMV CP; 2) TMV vektory, které mají duplikovaný subgenomový 

promotor a 3) vektory, které mají vyměněnou genetickou informaci pro CP za heterologní gen 

(obr. 8, str. 33; Yusibov a kol., 1999). Jelikož je známa struktura TMV na úrovni atomů, lze 

navrhnout fúzní proteiny tak, aby přidané sekvence ležely na povrchu virové částice. Expresní 

vektory založené na TMV byly úspěšně použity pro produkci medicínsky zajímavých peptidů 

nebo proteinů v tabáku, jako např. epitopů malárie (Fitchen a kol., 1995) a experimentální 

vakcíny proti Viru hepatitidy C (Nemchinov a kol., 2000).  

 



                                                                                                     Literární přehled 

 33 

 
Obr. 8: Systémová infekce N. benthamiana způsobená virovým vektorem odvozeným            
od TMV, jehož CP byl nahrazen zeleným fluorescenčním proteinem z medúzy (jellyfish 
green flourescent protein, GFP). Autorem snímků je Mgr. Tomáš Moravec Ph.D.. 
 

1.5 X virus bramboru (Potato virus X, PVX)  
X virus bramboru je zástupce virů rodu Potexvirus, do kterého je řazeno přibližně 40 

druhů (Stols a kol., 1970). Podobně jako TMV je i PVX jedním z oblíbených modelových 

virů v rostlinné virologii. Virová částice PVX má tvar vlákna, které je 515 nm dlouhé a má 

průměr 13 nm (obr. 9, str. 34; Huisman a kol., 1988). PVX se přenáší mechanicky a infikuje 

hlavně rostliny čeledi lilkovité, ale také některé zástupce čeledi laskavcovitých a 

merlíkovitých (Bercks, 1970). Mezi hospodářsky významné plodiny, které PVX napadá, patří 

hlavně brambory a rajčata. Během infekce PVX se na listech bramboru tvoří lehká mozaika 

(obr. 10, str. 34) a výnosové ztráty hlíz mohou dosáhnout až  25 %. 
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Obr. 9: Virové částice PVX. Viriony PVX mají průměr 13 nm a tvoří vlákna dlouhá kolem 
515 nm. Snímek je převzatý z http://www.plantwise.org/UploadsCompendialImages/Normal/ 
potato2.jpg. 
 

 
Obr. 10: Mírné příznaky PVX na Solanum tuberosum. Převzato z 
http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000npcyBstE_IM. 
   

Genom PVX je tvořen +ssRNA (Bercks, 1970; Milne, 1985; van Regenmortel, 2000), 

která je přibližně 6400 nt dlouhá. Virová RNA kóduje 5 ORF, na 5´ konci je chráněná 

čepičkou a její 3´ konec je polyadenylován (obr. 11, str. 35; Sonenberg a kol., 1978). PVX má 

úvodní 84 nt dlouhou 5´NTR, která je rozdělena do dvou oblastí α (1-41 nt, bohatá na adenin 

a cytosin) a β (42-84 nt) (Smirnyagina a kol., 1991). 5´ NTR je nezbytná pro pohyb viru 

z buňky do buňky. 5´ NTR v kombinaci s oblastí kódující virovou replikasu ovlivňuje 

replikaci viru (Lough a kol., 2006) a má také vliv na syntézu subgenomových RNA (Kim 

a Hemenway, 1996; Sriskanda a kol., 1996). 
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Obr. 11: Schématické znázornění genomu PVX. RdRp – RNA-dependentní RNA 
polymerasa, TGBp1 – 3  - proteiny 1 – 3 z „bloku tří genů“ (tripple gene block), CP - 
kapsidový protein, 5´ a 3´ NTR - 5´ a 3´ nepřekládaná oblast, α, β – oblasti 5´NTR. 
 

První ORF je tvořen genem pro virovou RNA-dependentní RNA polymerasu                  

(165 kDa; Skryabin a kol., 1988), která má metyltransferasovou, helikasovou a RNA- 

polymerasovou aktivitu (Koonin a Dolja, 1993; Longstaff a kol., 1993; Davenport 

a Baulcombe, 1997). RdRp je překládaná z genomové RNA. ORF 2 až 4 jsou tvořeny 

malými, částečně se překrývajícími sekvencemi nazývanými „blok tří genů“ (triple gene 

block, TGB), které kódují proteiny TGBp1, TGBp2 a TGBp3 (25, 12, a 8 kDa; Morozov a 

kol., 1989) zodpovědné za pohyb viru z buňky do buňky i za transport na delší vzdálenost 

(Angell a kol., 1996; Lough a kol., 2000). Proteiny TGB jsou překládáné ze subgenomových 

RNA (Verchot a kol., 1998). TGBp1 je multifunkční protein. Má helikasovou, ATPasovou a 

RNA-vazebnou aktivitu (Kalinina a kol., 1996 a 2002). TGBp1 je také spoluodpovědný               

za vznik komplexů tvořených virovou RNA, CP a TGBp1 (tzv. ribonukleoproteinů, 

ribonucleoproteins, RNP; Karpova a kol., 2006). TGBp1 také zvětšuje póry plazmodesmat, 

čímž umožňuje šíření infekčních RNP z buňky do buňky. TGBp1 je supresorem PTGS.  

TGBp2 a TGBp3 jsou integrální membránové proteiny, které se váží na endoplasmatické 

retikulum. TGBp2 má dvě hydrofóbní transmembránové domény a TGBp3 má jednu 

hydrofóbní transmembránovou doménu (Krishnamurthy a kol., 2003; Mitra a kol., 2003). 

TGBp2 zvyšuje velikost pórů plazmodesmat. Exprese TGBp3 v buňce vede ke vzniku 

membránových struktur blízko buněčné stěny, především v okolí plazmodesmat (periferní 

tělíska, periferní váčky), které jsou připojené k síti endoplasmatického retikula. TGBp2 a 

TGBp3 spolu úzce spolupracují, vytvářejí komplexy TGBp2-TGBp3. Komplexy TGBp2-

TGBp3 odpovídají za vstup TGBp1 do plazmodesmat pravděpodobně tak, že transportují 

RNP do blízkosti plazmodesmat (Morozov a Solovyev, 2003).  

Poslední ORF je tvořen genem pro CP, který je 25 kDa velký. Částice je tvořena 

zhruba 1300 kopiemi PVX CP. Monomery PVX CP jsou šroubovicovitě uspořádány 

kolem virové RNA v počtu 8,9 na jednu otáčku; jeden monomer CP interaguje vždy s pěti 

AAAAAA 
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(25 kDa) 

 
RdRp (165 kDa) 

3´NTR  
(72 nt) 

CP (25 kDa) 
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nukleotidy (Tollin a kol., 1980; Parker a kol., 2002). Výška závitu šroubovice tvořené CP 

kolísá v závislosti na obsahu vody mezi 3,3 – 3,6 nm. Také kapsidový protein PVX má 

schopnost samovolně polymerovat bez přítomnosti genomové RNA za vzniku VLP. N-konec 

CP je exponován na povrchu proteinu (Baratova a kol., 1992), čehož se využívá pro vkládání 

heterologních epitopů především pro expresi experimentálních vakcín in planta. CP je 

součástí RNP. RNA je pravděpodobně pouze v komplexu s CP a TGBp1 schopná procházet 

plazmodesmaty. Proto je tedy CP zřejmě nutný pro pohyb viru z buňky do buňky. Jiná teorie 

ale předpokládá, že tvorba RNP není pro mezibuněčný pohyb nutná, a že RNA se v buňce 

pohybuje směrem k plazmodesmatům ve váčcích vzniklých v důsledku exprese TGBp2 

(Verchot-Lubicz a kol., 2007). CP je také překládaný ze subgenomové mRNA (Hefferon a 

kol., 1997). 

Na 3´ konci virové RNA je 3´ NTR, která je tvořena 72 nukleotidy (Huisman a kol., 

1988).  

PVX byl použit jako expresní virový vektor pro produkci farmaceuticky a průmyslově 

významných proteinů. Existuje několik strategií pro inzerci a expresi heterologních proteinů 

z PVX vektorů: 1) strategie využívající duplikovaný subgenomový promotor (Baulcombe a 

kol., 1995), 2) exprese heterologních proteinů v N-terminální fúzi s CP, kde gen pro 

heterologní protein je od N-konce CP oddělen 2A katalytickým peptidem z Viru slintavky a 

kulhavky (Foot a mouth disease virus). Expresní vektor pGR106, který je odvozený od PVX a 

který se často používá pro produkci heterologních proteinů, kombinuje výhody transfekce 

zprostředkované A. tumefaciens a virové infekce (Wagner a kol., 2004). Ve srovnání s mnoha 

dalšími systémy rostlinných virových vektorů, genom PVX je schopný pojmout velké inzerce 

sekvencí heterologních proteinů, jako je například gen pro β-glukuronidasu nebo gen pro GFP 

z medúzy (Chapman a kol., 1992; Baulcombe a kol., 1995) bez inhibice schopnosti skládání 

virových částic.  
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1.6 Lidské papillomaviry (Human papillomaviruses, HPV) 
Lidské papillomaviry patří do čeleďi Papovaviridae. Jejich genom je tvořen 

kovalentně uzavřenou dsDNA o 7500 – 8000 bp. Virové částice jsou neobalené, mají průměr 

55 nm (obr. 12). HPV jsou velmi rozšířené, v současnosti bylo charakterizováno zhruba 118 

typů HPV (Jo a Kim, 2005).  

 

  
Obr. 12: Částice lidského papillomaviru (HPV). Virová částice HPV je neobalená a má               
55 nm v průměru. Převzato z Lowyho a Schillera (2006) a z http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Human_papillomavirus. 
 

Řada typů HPV je sexuálně přenosných. Jako receptor pro jejich vstup do buněk 

epitelu byl identifikován integrin alfa 6 (Evander a kol., 1997). Všechny typy HPV mají velmi 

podobnou strukturu genomu (Vonka, 1997).  

HPV lze klasifikovat dvěma způsoby. Podle typu cílové tkáně, kterou napadají je 

dělíme na genitální a kožní. Kožní HPV způsobují rozsáhlé postižení kůže bradavicemi 

verruca, epidermodysplasia verruciformis (http://lekarske.slovniky.cz; Chan a kol., 1995). 

Dále HPV dělíme podle jejich onkogenního potenciálu na nízce- a vysoce-rizikové (Franconi 

a kol., 2002). Nízce-rizikové HPV způsobují většinou pouze benigní změny na děložním 

čípku nebo bradavice na genitáliích (condyloma acuminata). Do této skupiny jsou zařazeny 

např. HPV 6 a 11 (Li a kol., 2005; Sur a Cooper 1998). Infekce vysoce-rizikovými HPV může 

vést až k rakovině děložního čípku. Mezi tyto papillomaviry jsou řazeny HPV 8, 16, 18, 31, 

33 a některé další (Motoyama a kol., 2004).   

Genom HPV lze rozdělit do tří částí – dlouhá kontrolní oblast (LCR – long control 

region, ~1 kb), oblast kódující časné proteiny (E - early proteins, ~4 kb) a oblast kódující 

pozdní proteiny (L – late proteins, ~3 kb; obr. 13, str. 38). 
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Obr. 13: Genom HPV 16. E1 – E7 geny časné exprese kódující E1-E7 proteiny; L1,L2 – 
geny pozdní exprese kódující majoritní (L1) a minoritní (L2) protein, které spolu vytvářejí 
virovou částici. P97, P670 – časný a pozdní promotor, LCR – dlouhá kontrolní oblast, která 
obsahuje vazebná místa pro proteiny E1, E2 a transkripční faktor SP1. PAE, PAL – místa pro 
časnou a pozdní polyadenylaci. Převzato z Doorbar, 2006. 
 

LCR obsahuje místo počátku replikace a rovněž místa pro vazbu virových a 

buněčných transkripčních faktorů. Uprostřed LCR je zesilovač, který reguluje promotor genů 

E6/E7. Časná oblast genomu obsahuje ORF pro E1-E7. Časné proteiny se podílejí                       

na replikaci viru, kterou zajišťuje buněčná DNA polymerasa α, a také na perzistenci viru 

v infikované tkáni a imortalizaci buňky. E1 je jaderný fosfoprotein. Má ATPasovou a 

helikasovou aktivitu (McDougall, 1994). Spojuje se s DNA polymerasou α a přivádí jí 

k počátku replikace v LCR, kde jsou E1 vazebná místa. E2 funguje jako transkripční faktor. 

Tvoří dimery, které se také váží na LCR. E2 interaguje s E1 a tato interakce je nezbytná          

pro začátek replikace. Protein E4 vzniká po sestřihu počátečního ORF pro E1 a ORF pro E4. 

Vzniká poměrně pozdě ve virovém cyklu. E5 je hydrofóbní protein lokalizovaný v Golgiho 

aparátu a plasmatické membráně (Schlegel a kol., 1986). Proteiny E6 a E7 zajišťují 

transformaci a imortalizaci buněk.  

L1 a L2 geny kódují strukturní proteiny, které spoluvytvářejí virovou částici. Virová 

kapsida má tvar dvacetistěnu, který se skládá ze 72 kapsomer tvořených pentamery L1 
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kapsidového proteinu. Kapsidový protein L2 je v kapsidě přítomen přibližně v desetinovém 

množství než L1 protein (Doorbar a Gallimore, 1987). Protein L1 (ale i směs proteinů L1 a 

L2) je schopen tvořit viru podobné částice i bez přítomnosti virové DNA (Komly a kol., 1986; 

Hagensee a kol., 1993; Kirnbauer a kol., 1992; Heino a kol., 1995). N-koncová část L2 

proteinu je bohatá na pozitivně nabité aminokyselinové zbytky a nespecificky se váže                     

k virové DNA (Zhou a kol., 1994). 

 

1.6.1 Onkoproteiny E6 a E7  
Protein E6 dosahuje délky přibližně 160 AK (Munger a Howley, 2002). Konkrétní 

velikosti E6 jsou mírně odlišné u každého typu HPV. V E6 je čtyřikrát motiv  C-x-x-C, což 

zajišťuje vznik dvou zinkových prstů přispívajících ke stabilitě proteinu. Sekvence proteinů 

E6 různých HPV jsou si podobné, ale vzájemná podobnost vysoce-rizikových HPV dosahuje 

vyššího stupně. 

Hlavní funkcí E6 je inaktivace p53 (Huibregtse a kol., 1993). Gen pro p53 patří mezi 

tzv. antionkogeny, které potlačují vznik nádorů. p53 ve zdravých buňkách zastavuje buněčný 

cyklus v kontrolním bodu G1/S. V HPV infikovaných buňkách se E6 naváže na p53 a způsobí 

jeho degradaci pomocí 26S proteosomu (Munger a kol., 2004), což má za 

následek nekontrolovanou proliferaci a eventuální vznik nadorů (Cooper a kol., 2007). Vedle 

schopnosti destruovat p53 má E6 ještě další účinky, které by se mohly uplatnit při 

imortalizaci buňky, např. stimuluje telomerasovou aktivitu. E6 vysoce-rizikových HPV také 

předchází apoptose navázáním na TNFR1 receptory (Tumour necrosis factor receptor 1), čímž 

inhibují TNFR1-signalizaci apoptosy (Filippova a kol., 2002).  

E7 protein je malý kyselý protein, který má přibližně 100 AK (Munger a Howley, 

2002). N-konec E7 obsahuje oblast, která je podobná části CR1 domény a celé CR2 doméně 

adenovirů E1A (Vousden a Jat, 1989). N-konec E7, stejně jako u E1A adenovirů, se podílí na 

transformačních aktivitách vysoce-rizikových HPV E7 (Watanabe a kol., 1990). Přítomnost 

konzervovaného motivu Leu-X-Cys-X-Glu v CR2 homologní doméně je nezbytná pro vazbu 

E7 na retinoblastomový protein (pRB; Munger a kol., 1989; Liu a kol., 2006). C-konec E7 je 

fosforylovaný a také se významně podílí na transformačních aktivitách E7. Na C-konci je také 

doména zinkového prstu, která je složená ze dvou motivů  C-x-x-C (Barbosa a kol., 1989).   

Nejvýznamnější biologickou funkcí E7 je vyřazení pRB, který reguluje transkripci. V 

defosforylovaném stavu protein pRb váže buněčný transkripční faktor E2F, který je nezbytný 

pro přechod buňky do S fáze. Účinek onkoproteinu E7 se připodobňuje účinku fosforylace, 
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která vede k inaktivaci pRB za přirozených podmínek. Pokud je protein pRb inhibován 

vazbou s onkoproteinem E7, buňka překročí tzv. kontrolní bod na hranici S fáze a ztrácí 

schopnost kontroly proliferace (Dyson a kol., 1989). E7 reaguje i s dalšími proteiny, jako jsou  

např. p107 a p130 (které mají podobný účinek jako pRB), cykliny A a E nebo inhibitory 

cyklin dependentních kinas p21 a p27 . 

Pro onkoproteiny E6 a E7 vysoce-rizikových typů platí, že jejich vazba na p53 nebo 

pRB je podstatně silnější než v případě E6/E7 nízce-rizikových typů (Vonka, 1997). 

  

1.6.2 Vakcíny proti HPV 
Infekce vysoce-rizikovými typy HPV je úzce spojena s rakovinou děložního čípku 

(Touze a kol., 1998), která je druhou nejčastější rakovinou u žen na světě. V celosvětovém 

měřítku způsobují HPV přibližně 500 000 nádorových onemocnění děložního čípku ročně, ze 

kterých je přibližně 40 % smrtelných. V současné době jsou komerčně dostupné dvě 

profylaktické vakcíny proti HPV: tetravalentní vakcína GARDASIL®
 (Merck) a bivalentní 

vakcína CERVARIX®
 (GSK). GARDASIL®

 obsahuje rekombinantně přípravené VLP složené 

z L1 nízce-rizikových HPV typů 6 a 11 a vysoce-rizikových HPV 16 a 18 produkovaných 

v kvasinkách. CERVARIX®
  je založena na rekombinantních VLP z HPV typu 16 a 18 

produkovaných v hmyzích buňkách (Fernández-San Millán a kol., 2008).  Tyto vakcíny 

vyvolávají vznik neutralizačních protilátek proti virionům HPV (Cutts a kol., 2007) a mají 

vysoký ochranný účinek pro zabránění infekce daným typem HPV. Bohužel vakcíny založené 

na L1 VLP nemají žádný terapeutický efekt u pacientů, u nichž již došlo k infekci. Aby 

očkování profylaktickou vakcínou dostatečně snížilo nebo eliminovalo výskyt rakoviny 

děložního čípku, je zapotřebí plošná, nikoli cílená vakcinace. Toto je vzhledem k finančním 

nákladům těžko představitelné i v rozvinutých zemích a nepředstavitelné v zemích 

rozvojových.  

Onkoproteiny E6 a E7 jsou zásadní při rozvoji rakovinného onemocnění, proto 

představují ideální cíle pro vývoj terapeutických vakcín (McLaughlin-Drubin and Münger, 

2009). Cílem terapeutické vakcíny je vybudit buněčnou imunitní odpověď, a tak vyvolat 

tvorbu cytotoxických lymfocytů, které rozruší buňky nesoucí příslušné antigeny. Vzhledem 

k redukovanému transformačnímu potenciálu je pro vývoj terapeutických vakcín 

bezpečnějším kandidátem než E7 mutovaná forma E7ggg. E7ggg má mutaci tří aminokyselin 

v oblasti vázající pRB (Asp21Gly, Cys24Gly, Glu26Gly, Šmahel a kol., 2001). Několik HPV 

terapeutických vakcín, založených na onkoproteinu E7, již bylo testováno na zvířecích 
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modelech (Šmahel a kol., 2001; Koutsky a kol., 2002), některé byly produkovány v rostlinách 

(Massa a kol., 2007). Vývoj terapeutické vakcíny je limitován nízkou expresí virových 

antigenů a jejich nízkou imunogenitou. Navíc efektorové populace T-buněk málokdy dorazí 

k místům sliznice, které nejsou zanícené. Pro lepší terapeutický efekt je tudíž nezbytné použití 

adjuvans (Gérard a kol., 2001). 

 

1.6.3 Dosavadní výzkum experimentálních HPV vakcín pěstovaných 

v rostlinách  
Klíčové proteiny pro přípravu vakcín proti HPV jsou kapsidové proteiny HPV L1 a L2 

a také HPV onkoproteiny E6 a E7. Z důvodu snížení ceny HPV vakcín, začal probíhat 

intenzivní výzkum vakcín pěstovaných v rostlinách. Náklady na přípravu vakcíny v rostlinách 

mohou být až desetkrát nižší než u kvasinek či hmyzích buněk.  

Onkoprotein E7 byl transientně exprimován z vektoru odvozeného od PVX 

v rostlinách N. benthamiana. Výtěžek byl 4 µg/g čerstvých listů. U pokusných myší, které 

byly naočkovány hrubým extraktem z těchto rostlin, došlo k vybuzení buněčné i humorální 

imunity. Po naočkování nádorovými buňkami byly tyto myši chráněny před vznikem nádoru 

(Franconi a kol., 2002). Výše zmiňovaná mutovaná forma E7ggg byla vyvinuta v rámci 

projektu přípravy DNA vakcíny proti HPV 16 (Šmahel a kol., 2001). Protein E7ggg v myších 

vyvolává vznik příslušných protilátek, není však schopen transformovat buňky. Protein E7ggg 

byl transientně exprimován v N. benthamiana, v množství až 400 µg/g rostlinného materiálu. 

Během pokusů s myšmi naočkovanými E7 a E7ggg (s adjuvans) bylo prokázáno, že u 

žádného z pokusných zvířat nedošlo ke vzniku nádoru po naočkování nádorovými buňkami 

po dobu následujících deseti týdnů (Massa a kol., 2007). Při současném očkování myší 

nádorovými buňkami a E7ggg (s adjuvans), došlo ke vzniku nádorů pouze u 4 % pokusných 

zvířat (Venuti a kol., 2009).  

Protein E7 z HPV 16 byl také exprimován v chloroplastech transgenních rostlin                

N. tabacum cv. Petit Havana buď samotný, nebo ve fúzi s PVX CP. E7 proteiny tvořily 0,1% 

celkových rozpustných proteinů (total soluble proteins, TSP) v případě exprese samotného E7 

a 0,5% TSP v případě exprese fúzovaného PVX CP-E7. Tento výsledek poukazuje na to, že 

PVX CP zřejmě stabilizuje E7 a zvyšuje jeho expresi v chloroplastech N. tabacum 

(Morgenfeld a kol., 2009).  

Kapsidový protein L1 byl exprimován v transgenních rostlinách N. tabacum cv. 

Xanthi v množství 4 ng/g čerstvých listů. Pomocí imunodetekce s konformačně specifickými 
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protilátkmi, které reagují s kapsomerami nebo vyššími strukturami a elektronové 

mikroskopie, byl prokázán vznik VLP. Pokusní králíci byly očkováni hrubým rostlinným 

extraktem,  ale  jejich imunitní odpověď byla velmi slabá, což mohlo být způsobeno nízkým 

množstvím L1 (přibližně 50 ng) v každé ze čtyř očkovacích dávek (Varsani a kol., 2003).  

Pro expresi proteinu L1 byly také použity transgenní rostliny N. tabacum, cv. Samsun 

NN a Solanum tuberosum cv. Solara. Pro zvýšení exprese L1 byla do expresní kazety 

umístěna Ω vedoucí sekvence TMV, která patří mezi velmi silné translační zesilovače. L1 byl 

poté exprimován ve třech variantách: 1)  z nemodifikovaného HPV 16 L1 genu 2) z kodónů, 

které byly optimalizovány pro expresi v Solanum tuberosum a 3) z kodónů optimalizovaných 

pro expresi v lidském těle. L1 se exprimoval pouze z genů upravených pro expresi v lidském 

těle, s výtěžkem menším než 1 µg/g čerstvých listů N. tabaccum a v hlízách bramboru          

s výtěžkem 50 ng/g. Tvorba VLP byla prokázána ultracentrifugací v gradientu CsCl a také 

elektronovou mikroskopií. Séra myší, které byly krmeny hlízami bramboru, ve většině 

případů neobsahovala specifické protilátky a pokud ano, tak převážně dočasně (Biemelt 

a kol., 2003). Dále byl L1 transientně exprimován v rostlinách N. benthamiana s užitím 

tobamovirového vektoru. L1 byl schopný tvořit VLP, což bylo potvrzeno imunodetekcí a 

elektronovou mikroskopií. Výtěžek L1 byl až 5 µg/g čerstvých listů. Séra králíků očkovaných 

koncentrovaným extraktem z rostlin exprimujících L1 ovšem vykazovala pouze slabou 

imunitní odpověď (Varsani a kol., 2006). L1 protein byl také transientně exprimován z genů 

jihoafrického izolátu HPV 16 v několika variantách: 1) kodónově neoptimalizovaný, 2) 

kodónově optimalizovaný pro expresi v rostlinách, 3) kodónově optimalizovaný pro expresi 

v lidském těle a 4) kodónově optimalizovaný pro lidský organismus, kdy L1 měla 

odstraněnou sekvenci pro 22 C-terminálních AK. Ke každé z variant byly navíc přidány i 

krátké signální sekvence, které směřují exprimovaný protein do cytoplasmy, chloroplastů 

nebo endoplasmatického retikula. Rostliny N. benthamiana byly infiltrovány vakuově nebo 

injekční stříkačkou kulturami buněk A. tumefaciens transformovaných příslušnými 

konstrukty. Nejvyšší množství L1 proteinu bylo získáno v chloroplastech expresí genu 

kodónově optimalizovaného pro expresi v lidském těle (533 μg/g rostlinného materiálu). U 

konstruktů optimalizovaných pro expresi v rostlinách nedošlo k produkci L1. V  rostlinách              

N. tabacum, jejichž chloroplasty byly stabilně transformovány genem L1 kodónově 

optimalizovaným pro expresi v lidském těle, došlo k překvapivě silné produkci L1 (887 μg/g 

rostlinného materiálu). Přítomnost VLP byla prokázána elektronovou mikroskopií. Pokusné 

myši, které byly očkovány hrubým extraktem z rostlin obsahujících L1, obsahovaly v sérech 

vysoká množství příslušných protilátek (Maclean a kol., 2007). Při dalším pokusu o expresi 
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L1 v chloroplastech N. tabacum bylo dosaženo výtěžku 3 mg/g čerstvých listů. L1 byl opět 

schopný tvořit VLP. Extrakt z transgenních rostlin v myších vyvolával silnou imunitní 

odpověď (Fernández-San Millán a kol., 2008). L1 protein byl také produkován jako nosič 

postupně nesoucí 2 epitopy z E7 onkoproteinu (AK 37 – 54, AK 49 – 59), epitop z E6 

onkoproteinu (AK 16 – 30) a epitop z E7 onkoproteinu (AK 86 – 93). Takto transformované 

rostliny rajčat obsahovaly v plodech 10 ng/g heterologního proteinu. Snímky z elektronového 

mikroskopu potvrdily schopnost L1 uspořádat se do VLP, bez ohledu na přítomnost epitopů z 

E6 a E7. Séra myší, které byly naočkovány chimerními VLP, obsahovala neutralizační 

protilátky proti VLP a také cytotoxické T-lymfocyty proti příslušným epitopům (Paz De la 

Rosa a kol., 2009). 

V dalších pokusech byl exprimován mutovaný HPV 16 L1 v chloroplastech 

transgenních rostlin N. tabacum cv. Petit Havana. V L1 byly dva cysteiny odpovídající                

za vznik VLP z kapsomer nahrazeny seriny a tudíž byla potlačena tvorba VLP. Kapsomery 

lze použít k vakcinaci jako alternativu k VLP, není je třeba při skladování udržovat v chladu, 

tudíž lze takto snížit cenu eventuální vakcíny. Navíc k L1 byla N-terminálně připojena 

sekvence pro prvních 14 AK GFP. U tohoto fragmentu bylo prokázáno, že se akumuluje 

v plastidech do vysokých titrů.  L1 se produkoval do 1,5% TSP. Do kapsomer se zformovalo 

přibližně 60% L1, zatímco zbývajících 40% L1 vytvářelo vyšší struktury. Vznik kapsomer byl 

potvrzen pomocí reakce s konformačně specifickými protilátkami, pomocí centrifugace 

v gradientu CsCl a pomocí sedimentace v gradientu sacharosy. Transgenní tabáky normálně 

rostly, byly bez morfologických odchylek, ale byla u nich potvrzena sterilita pylu (Waheed a 

kol., 2011).  

Dále byl také exprimován HPV 8 L1 a HPV 8 L1 s odstraněnou sekvencí pro 22                

C-terminálních AK. Pro transientní  expresi obou variant L1 v N. benthamiana byly použity 

tři vektory: 1) binární vektor pBIN 19, 2) binární vektor pEAQ-HT odvozený od CPMV a 3) 

vektor odvozený od TMV. K expresi obou variant L1 z vektoru pBIN vůbec nedošlo. Vyšších 

hladin exprese bylo dosaženo při použití konstruktů nesoucích sekvenci kódující L1 bez 22 C-

terminálních AK. Nejvyšší hladiny exprese L1 bylo dosaženo při použití vektoru pEAQ-HT 

(240 mg/kg čerstvých listů). Při použití vektoru odvozeného od TMV byl výtěžek L1 17 

mg/kg čerstvých listů. Obě varianty proteinu L1 získané expresí z pEAQ-HT byly schopné 

formovat VLP, což bylo prokázáno pomocí elektronové mikroskopie (Matić a kol., 2012).  
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1.7 Produkce heterologních proteinů v E. coli 
E. coli je jedním z nejpoužívanějších expresních systémů. Produkce heterologních 

proteinů v E. coli má řadu výhod - je poměrně levná, příprava heterologního proteinu není 

příliš časově náročná a ani manipulace s bakteriemi není obtížná. Exprese heterologního 

proteinu je snadno indukovatelná, např. pomocí isopropyl-1-thio-β-D-thiogalaktosidu nebo   

L-arabinosy a purifikace proteinů je také poměrně jednoduchá. V dnešní době je dostupná 

celá řada kitů, využívajících různé kmeny E. coli, které zajišťují expresi heterologního 

proteinu do vysokých titrů. 

Na druhou stranu exprese v bakteriích nese řadu problémů. Takto připravené proteiny 

jsou často nesprávně poskládané, tvoří inkluzní tělíska a je poměrně obtížné z nich zpět získat 

funkční proteiny. Navíc bakterie netvoří post-translační modifikace. 

Příprava proteinů v E. coli má obrovský potenciál pro produkci proteinů, např. obtížně 

izolovatelných z přírodních zdrojů. Takto již bylo připraveno mnoho proteinů medicínského 

významu – např. inzulín nebo lidský růstový hormon. 

 

1.7.1 Molekulární chaperony E. coli 
Heterologní proteiny produkované v E. coli často agregují nebo rychle degradují, 

protože nejsou schopné zformovat správnou terciární strukturu. Bylo prokázáno, že správné 

poskládání mnoha prokaryotických, eukaryotických a viry kódovaných proteinů, vyžaduje 

asistenci molekulárních chaperonů (Agranovsky a kol., 1991). Chaperony kontrolují a 

zabezpečují správné prostorové pokládání proteinu, brání vzniku nesprávných vazeb a některé 

chaperony dokonce dokáží špatně sbalené proteiny rozbalit. Chaperony stimulují export 

proteinů z buněk, podílí se na konformaci replikačních komplexů a podporují odbourávání 

poškozených proteinů. Ke správně sbaleným proteinům se nevážou. Molekulární chaperony 

jsou rozděleny do dvou tříd: 1) chaperony, které se aktivně podílejí na správném sbalení 

proteinu a jsou závislé na ATP a 2) chaperony, které zabraňují vzniku agregátů a jejich 

činnost je na ATP nezávislá (Schumann a Ferreira, 2004).  

Hlavními molekulárními chaperony E. coli jsou komplexy založené na DnaK a 

GroEL. Mezi další molekulární chaperony E. coli patří Trigger faktor (TF, Horwich a kol., 

1993; Bukau a kol., 2000; Nishihara a kol., 2000), IbpA/IbpB proteiny (proteiny A/B vázající 

inkluzní tělíska, inclusion bodies binding proteins A/B; Betiku, 2006) a ClpB (obr. 14, str. 

46).   
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V cytosolu E. coli nascentní polypeptidy reagují nejprve s TF (Valent a kol., 1995; 

Hesterkamp a kol., 1996). TF se váže na ribosom u místa uvolnění nascentních proteinů 

(Kramer a kol., 2002), kde předchází jejich předčasnému poskládání. TF spolupracuje se 

systémem založeným na DnaK. TF se také asociuje s GroEL, zesiluje jeho vazebnou aktivitu 

a usnadňuje spravné proteinové poskládání (Kandror a kol., 1997) nebo degradaci chybně 

poskládaných proteinů (Kandror a kol., 1995). Afinita TF k substrátům je v porovnání 

s ostatními molekulárními chaperony velmi nízká a nezávislá na ATP (Maier a kol., 2001). 

Působení TF se může lišit v závislosti na exprimovaném heterologním proteinu. TF má navíc 

peptidyl-prolyl cis/trans isomerasovou aktivitu (Nishihara a kol., 2000). 

DnaK chaperonový komplex je tvořen DnaK chaperonem a dvěma ko-chaperony DnaJ 

a GrpE (také označováno jako KJE komplex). DnaK patří mezi proteiny tepelného šoku (heat 

shock proeins, Hsp), konkrétně do skupiny Hsp 70. DnaK se váže na hydrofóbní části  právě 

vznikajících proteinů a stabilizuje je v nesbaleném stavu. Při vazbě DnaK na substrát pomáhá 

ko-chaperon DnaJ (Hsp 40). Samotná vazba probíhá ATP dependentním způsobem, kdy 

DnaK nejprve naváže ATP a tím je schopen reagovat s DnaJ. Díky vazbě DnaK na DnaJ se 

ATP změní na ADP a získaná energie umožní vazbu na nesbalený protein. Protein se uvolní, 

když nová molekula ATP nahradí ADP na DnaK, což zařizuje ko-chaperon GrpE (Liberek a 

kol., 1991). Mezi další funkce DnaK patří stimulace exportu proteinů z buňky, pomoc            

při sestavování a rozkládání replikačních komplexů, reaktivace RNA polymerasy 

inaktivované teplem a usnadnění odbourání abnormálních proteinů (Rosypal a kol., 2002). 

Dalším chaperonovým systémem v E. coli je GroEL-GroES komplex (také označován 

jako GroELS). GroEL patří do skupiny chaperonů Hsp 60 a GroES do skupiny Hsp 10 (Voet 

a Voet, 2004). GroEL je tvořen dvěma heptamerními prstenci, které formují strukturu 

podobnou „soudku“. Čerstvě syntetizovaný polypeptidový řetězec se váže do vnitřního 

prostoru „soudku“, kde v chráněném prostoru a za účasti ATP dochází ke správnému sbalení 

proteinu. Předčasnému uvolnění nesbaleného proteinu zabraňuje vazba GroES, který vytváří 

„víko soudku“. Vazba GroES na GroEL, stejně jako poskládání proteinu do správné terciární 

struktury, je závislé na ATP. GroEL také stabilizuje proteiny, které jsou destabilizované 

vlivem tepla (Rosypal a kol., 2002). Mimo jiné byl také prokázán vliv GroEL-GroES 

komplexu na správné poskládání a stabilitu TMV CP. Tento komplex také zvyšuje efektivitu 

poskládání TMV CP do ribonukleokapsidu in vivo (Hwang a kol., 1998). 

IbpA/B patří do skupiny ATP nezávislých malých Hsp proteinů. IbpA/B se asociují 

s endogenními proteiny, které agregují během tepelného šoku (Laskowska a kol., 1996) a 

s rekombinantními proteiny, které jsou v inkluzních tělískách (Allen a kol., 1992). 
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Nadprodukce IbpA/B vede ke zvýšení tolerance E. coli ke stresu (Thomas a Baneyx, 1998). 

IbpA/B spolupracují s bi-chaperonem DnaK-ClpB při rozbalování proteinových agregátů a 

stávají se nepostradatelnými při teplotách nad 37°C, kdy je hladina DnaK snížena (Mogk a 

kol., 2003). 

ClpB protein patří do rodiny Hsp100 a jeho činnost je závislá na ATP (Woo a kol., 

1992). ClpB je také označován jako ATPasa asociovaná s různými buněčnými aktivitami 

(ATPase associated with a variety of cellular activities). ClpB spoluvytváří bi-chaperon 

DnaK-ClpB, který předchází vzniku agregátů a pomáhá při jejich rozbalování (Zolkiewski, 

1999). DnaK-ClpB má širokou substrátovou specifitu a je schopen solubilizovat zhruba 75% 

teplem agregovaných proteinů (Mogk a kol.,1999). 
 

 
 
Obr. 14:  Model skládání proteinů pomocí molekulárních chaperonů v cytosolu E. coli. 
Nově syntetizované polypeptidy nejprve interagují s TF nebo KJE komplexem. Tento 
intermediát může zformovat buď nativní protein nebo dále interaguje s GroELS komplexem 
předtím, než dosáhne nativní podoby. Intermediát může také vytvořit agregáty (inkluzní 
tělíska), které poté reagují s ClpB a KJE, kdy je agregát rozbalen a poté zpět složen do nativní 
podoby. IbpA/B také váží částečně špatně sbalené proteiny, dokud chaperon ClpB není 
dostupný. Převzato z Betiku, 2006. 

Nativní protein 
 

Nativní protein 
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2 Cíle práce 

 
Cílem předkládané disertační práce bylo rozšíření současných znalostí z oblasti 

exprese heterologních proteinů v rostlinách a vývoje nových expresních systémů 

založených na rostlinných virech. Práce navazuje na dosavadní výzkum Laboratoře 

virologie ÚEB AV ČR, v. v. i. studující expresi proteinů a antigenů odvozených od HPV 16 

v bakteriích a  rostlinách.  

 

1) Hlavním úkolem práce bylo připravit fúzní protein složený z TMV CP, 15 AK linkeru 

a celého mutovaného onkoproteinu E7ggg z HPV 16 a exprimovat ho v E. coli a              

N. benthamiana. Dále sledovat vliv vloženého onkoproteinu E7ggg (98 AK) na 

expresi, rozpustnost a stabilitu fúzního proteinu a zároveň ověřit jeho schopnost tvořit 

VLP. 

 

2) Dalším úkolem bylo produkovat 3 různé fúzní proteiny složené z PVX CP a 

mutovaného onkoproteinu E7ggg z HPV 16, které se lišily napojením E7ggg na                     

C-konec PVX CP (bez linkeru, s 4 AK linkerem, s 15 AK linkerem) v E. coli a                       

N. benthamiana a popsat jejich vlastnosti – rozpustnost, stabilitu, infekčnost 

konstruktů a jejich schopnost tvořit VLP. Dále zhodnotit vliv linkerů na výše 

jmenované vlastnosti. 

 

3) Posledním úkolem bylo produkovat fúzní proteiny složené z epitopu L2108-120 z              

HPV 16 připojeného na C-konec PVX CP v N. benthamiana a dokázat tvorbu VLP.  
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3 Materiál a metodika 

 
3.1 Materiál 
3.1.1 Rostlinný materiál 

Při pokusech byly použity netransgenní N. benthamiana (Nb), N. tabacum, cv. Petit 

Havana SR1 (Nt-SR1) a N. tabacum, cv. Samsun NN (Nt-NN). Dále byly použity tři typy 

transgenních rostlin N. benthamiana: 1) Nb nesoucí gen pro supresor RNA silencingu – HC-

Pro z A viru bramboru (Nb-HC-Pro; laskavě poskytl Dr. E. Savenkov, Department of Plant 

Biology, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Švédsko); 2) Nb transformované 

pohybovým proteinem z TMV (Nb-MP; laskavě poskytl Dr. R. N. Beachy, Donald Danforth 

Plant Science Centrum, St. Louis, USA) a 3) Nb nesoucí HC-Pro i MP geny (Nb-MPxHC-

Pro), vzniklé křížením předchozích typů Mgr. Tomášem Moravcem Ph.D. v Laboratoři 

virologie , ÚEB AV ČR, v. v. i..  

Rostliny rostly v růstových komorách při kontrolovaných podmínkách (20-25°C den, 

15-20°C noc, světelný cyklus: 16 h-světlo/8 h-tma). 

 

3.1.2 Bakteriální kmeny 
Virové vektory a pomocné plasmidy byly amplifikovány v buňkách E. coli TOP10 

(popis genotypu: F-mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 nupG recA1 

araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ-; Invitrogen, USA).  

Pro produkci proteinů v bakteriích byly použity bakterie E. coli MC1061 (popis 

genotypu: araD139 Del(araA-leu)7697 Del(lac)X74 galK16 galE15(GalS) lambda- e14- 

mcrA0 relA1 rpsL150(strR) spoT1 mcrB1 hsdR2; Invitrogen, USA).  

Pokusné rostliny byly infikovány bakteriemi A. tumefaciens GV3101 (Biogen, Česká 

republika). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Materiál a metodika 

 49 

3.1.3 Vektory a pomocné plasmidy 
Vektor pTZ57R/T (Thermo Scientific, USA): 

Pro amplifikaci genomového materiálu byl využit vektor pTZ57R/T (obr. 15). Vektor 

nese gen kódující β-laktamasu (bla (ApR)), která způsobuje rezistenci vůči karbenicilinu 

(ampicilinu), čímž umožňuje přímou selekci transformovaných bakterií.  

 

 
Obr. 15: Schématické znázornění vektoru pTZ57R/T: f1 (IG) – intergenová oblast 
(intergenic region) fága f1, lacZ – gen kódující β-galaktosidasu umožňující tzv. modro/bílou 
selekci, rep (pMB1) – replikon z plasmidu pMBI odpovědný za DNA replikaci a vysoký 
počet kopií, bla (ApR) – gen kódující β-laktamasu, PT7, T7 promotor – promotor 
z bakteriofága T7. Místa pro restrikční endonukleasy jsou vyznačena. Převzato z manuálu 
firmy Thermo Scientific. 
 

Vektor pMPM-A4Ω (Mayer, 1995): 

 Pro produkci heterologních proteinů v E. coli MC1061 byl použit vektor pMPM-A4Ω 

(obr. 16. str. 50). pMPM-A4Ω má vložený pBAD promotor, který umožňuje indukovat 

expresi heterologních proteinů pomocí L-arabinosy. Vektor dále obsahuje interposon, který 

byl během klonování v této práci popisovaných konstruktů odstraněn. Vektor nese gen 

rezistence ke karbenicilinu (ampicilinu; Ampr). 
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Obr: 16: Schématické znázornění vektoru pMPM- A4Ω. f1 ori – počátek replikace fága f1, 
5S-rrnBT – terminátor E. coli, MCS – mnohočetné klonovaní místo, STR(R) – gen rezistence 
ke streptomycinu, pBAD – promotor inducibilní L-arabinosou, arac – vazebné místo pro 
regulační protein AraC, cAMP-CRP – vazebné místo pro regulační komplex cAMP-CRP, 
araC – regulační gen arabinosového operonu, ColE1 ori – počátek replikace v E. coli, Ampr – 
gen rezistence ke karbenicilinu (ampicilinu), P3P – promotor P3. Jsou vyznačena jen některá 
místa pro restrikční endonuleasy. Obrázek byl vytvořen v programu Vector NTI, verze 9.0.0. 
 

Vektor pGR-dCP-GFP ( laskavě poskytl Mgr. T. Moravec Ph.D., ÚEB AV ČR, v. v. i.): 

 Pro produkci fúzních proteinů odvozených od TMV v rostlinách byl použit vektor 

pGR-dCP-GFP (obr. 17, str. 51). Vektor pGR-dCP-GFP je odvozený od binárního vektoru 

pGREEN a je založen na amplikonu Viru tabákové mozaiky. Místo sekvence kódující TMV 

CP je zde vložena sekvence kódující GFP. Tato sekvence byla během přípravy konstruktů 

popisovaných v této práci vyštěpena a nahrazena sekvencí kódující fúzní protein složený z 

TMV CP a heterologního proteinu.Vektor obsahuje LB a RB nezbytné pro začlenění jimi 

ohraničené sekvence do DNA rostlinné buňky pomocí A. tumefaciens. pGR-dCP-GFP nese 

gen rezistence ke kanamycinu (KanR).  
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Obr. 17: Schématické znázornění vektoru pGR-dCP-GFP: 35S – promotor z Viru 
mozaiky květáku, RdRp – RNA-dependentní RNA polymerasa TMV, MP – pohybový protein 
TMV, OAS – počátek poskládání TMV částice, GFP – zelený fluorescenční protein, SaRep - 
počátek replikace plasmidu v A. tumefaciens, LB a RB - levá a pravá hranice, KanR – gen 
rezistence ke kanamycinu, ColE1 ori – počátek replikace plasmidu v E. coli, Nos Ter - 
terminátor pro Nopalin syntasu. Obrázek byl vytvořen v programu Vector NTI, verze 9.0.0. 
 

Vektor pGR 106 (laskavě poskytl Dr. D.C. Baulcombe, The Sainsbury Laboratory, 

Norwich, Velká Británie): 

 Pro produkci fúzních proteinů v rostlinách byl použit vektor pGR106 (obr. 18, str. 52). 

pGR 106 je binární vektor, který vychází z cDNA klonu PVX. Vektor nese sekvence LB a RB 

a také gen rezistence ke kanamycinu.   

  

pGR-dCP-GFP
11437 bp

KanR
rep

MPGFP

Left Border

Right Border

insert-E.coli genomic DNA

SaRep

35S prom

minimal sgCP

ColE1

Nos term

OAS

 

 

LB 

35S 

RdRp KanR 

GFP 

SaRep 

RB 

CP promotor 

genomová DNA E. coli 

ColE1 ori 

Nos Ter 

MP 



                                                                                                                    Materiál a metodika 

 52 

 
Obr. 18: Schématické znázornění vektoru pGR106: 35S – promotor z Viru mozaiky 
květáku, RdRp – RNA-dependentní RNA polymerasa X viru bramboru (PVX), TGBp1-3 – 
blok tří genů kódujících proteiny viru PVX (Triple gene block proteins), CP – kapsidový 
protein PVX, LB a RB - levá a pravá hranice, KanR – gen rezistence ke kanamycinu, Nos Ter 
- terminátor pro Nopalin syntasu, SaRep - počátek replikace plasmidu v A. tumefaciens, 
ColE1 ori - počátek replikace plasmidu v E. coli. Obrázek byl vytvořen v programu Vector NTI, 
verze 9.0.0. 
 

Pomocné chaperonové plasmidy (Chaperone Plasmid Set, Takara, Japonsko): 

Pro usnadnění produkce heterologních fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV 

CP-L15 v rozpustné podobě v E.coli byly použity univerzální chaperonové plasmidy (pG-

KJE8, pTf16, pKJE7, pG-Tf2; obr. 19, str. 53) nesoucí genetickou informaci pro různé 

molekulární chaperony (TF, DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL-GroES). Produkce chaperonů je 

inducibilní L-arabinosou (pKJE7, pTf16), tetracyklinem (pG-Tf2) nebo kombinací                         

L-arabinosy a tetracyklinu (pG-KJE8). Všechny chaperonové plasmidy nesou gen rezistence 

k chloramfenikolu (Cmr). Chaperonové plasmidy mohou být ko-transformovány do E. coli 

s plasmidy nesoucími rezistenční gen ke karbenicilinu (ampicilinu).  
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Obr. 19: Schématické znázornění pomocných chaperonových plasmidů – pG-KJE8, 
pTf16, pKJE7 a pG-Tf2: groEL – gen chaperonu GroEL, groES – gen chaperonu GroES, 
dnaJ – gen ko-chaperonu DnaJ, dnaK – gen chaperonu DnaK, grpE – gen ko-chaperonu 
GrpE, tig – gen pro TF, Cmr – gen rezistence k chloramfenikolu, pBAD – promotor 
inducibilní L-arabinosou, araC – regulační gen arabinosového operonu, Pzt-1 – promotor 
inducibilní tetracyklinem, tetR – gen kódující TetR represor, pACYC ori – počátek replikace 
z plasmidu pACYC, rrnBT –  terminátor E.coli. Převzato z manuálu firmy Takara. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

pBAD 



                                                                                                                    Materiál a metodika 

 54 

3.1.4 Primery 
Tab. 2: Sekvence primerů. 

číslo 
primeru sekvence primeru 

1 gcg gtg gcg gcc gat cca tgg aac tta cag 
2 ctc cgc cag agc cac ctc cac cct gag ttg cag gac cag agg tcc 
3 gga ggc agt ggt ggc ggc gga tca gcg gcc gca ctc gag gat gca taa taa ata acg gat 
4 taa agg gaa ctc gag ctg ggt acc tgg gcc 
5 agg gtg gag gtg gct ctg gcg gag gag gca gtg gtg gcg gcg gat 
6 cat gcc atg gct tat agt atc act act 
7 cat gaa gct tag ggc cgg gtc t 
8 cat gaa gct tag  ggc cgg gtc tct gag aa 
9 tgt ggt aac aat cat agc agt ca 
10 caa tgt aac tac tgc ttc tgc agt agt agt acc agt gat acg acc tcg ag 

 

3.1.5 Protilátky 
 primární myší monoklonální protilátka připravená proti HPV 16 E7 (Invitrogen, USA; 

50μl/ml, používané ředění 1:500) 

 primární králičí polyklonální protilátka připravená proti TMV (Agdia, USA; 

koncentrace neuvedena, používané ředění 1:500)   

 primární králičí polyklonální protilátka připravená proti PVX (Bioreba, Švýcarsko, 

koncentrace neuvedena, používané ředění 1:1000) 

 sekundární kozí anti-myší protilátka značená alkalickou fosfatasou (ICN, USA, 

používané ředění 1:30 000) 

 sekundární kozí anti-králičí protilátka značená alkalickou fosfatasou (Sigma-Aldrich, 

USA, používané ředění 1:30 000) 

 sekundární kozí anti-myší protilátka značená zlatými částicemi o velikosti 15 nm 

(Sigma-Aldrich, USA, používané ředění 1:20) 

 sekundární kozí anti-králičí protilátka značená zlatými částicemi o velikosti 10 nm 

(Sigma-Aldrich, USA, používané ředění 1:20) 
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3.1.6 Standardně používané koncentrace antibiotik 

 chloramfenikol: 20 μg/ml 

 kanamycin: 30 μg/ml 

 karbenicilin: 100 μg/ml 

 

3.1.7 Roztoky a pufry 
barvící roztok Ponceau S: 2% Ponceau S, 30% trichloroctová kyselina, 30% sulfosalycilová    

kyselina 

Tris extrakční pufr: 20 mM Tris, 0,2 mg/ml lysozym, 100 µg/ml DNasa I/Rnasa, pH 7,5 

fosfátový extrakční pufr: 0,5 M Na2HPO4, 0,5% kyselina askorbová, pH 7,5 

fosfátový solný pufr (PBS): 137 mM NaCl, 20,4 mM Na2HPO4, 1,5 mM KH2PO4, 3 mM  

                                                NaN3, 2,7 mM KCl, pH 7,4 

PBS + Tween 20: PBS + 0,5% Tween 20 

Tris uchovávací pufr: 20 mM Tris, pH 7,5 

fosfátový uchovávací pufr: 20 mM Na2HPO4, pH 7,5 

konjugační pufr: 2% polyvinylpyrrolidon, 0,2% ovalbumin v PBS+Tween 20, pH 7,5 

potahovací pufr: 15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3, 3 mM NaN3, pH 9,6 

přenosové pufry:  

 pro TMV: 20 mM Na2HPO4, pH 7,5 

 pro PVX: 0,057 M K2HPO4, pH 8,0 

přenosový blotovací pufr: 0,026 M Tris, 0,188 M glycin, 20% methanol 

TAE pufr: 50x konc.: 2 M Tris-acetát, 50 mM EDTA, pH 8,0 

 

3.1.8 Použitý materiál a chemikálie 
Ambion, USA: 

DNasaI 

Amresco, USA: 

kvasniční extrakt, pepton 

BDH Chemicals, Velká Británie: 

ethidiumbromid 

Bio-Rad, USA: 

40% akrylamid/bis-akrylamid (29:1), DC Protein Assay 
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Bioscience, Německo: 

nitrocelulosová membrána OPTITRAN BA-S83  

East Port, Česká republika: 

deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs, 10mM), primery 

Difco, USA: 

bakto-agar 

Duchefa Biochemie, Holandsko: 

tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) 

Fermentas, Německo: 

6x DNA Loading Dye, dithiothreitol (DTT, 10mM),  GeneRuler 100b DNA ladder, 

GeneRuler 1kb DNA ladder, PageRulerTMPrestained Protein Ladder, proteinový marker 

GeneRuler, 10 - 170 kDa, SpectraTMMulticolor Broad Range protein, Taq DNA polymerasa 

(1 U/μl), 10x koncentrovaný pufr pro Taq DNA polymerasu, T4 DNA ligasa (5 U/μl), 10x 

koncentrovaný T4 DNA ligační pufr, alkalická fosfatasa z krevety (SAP, 1 U/μl), 10x 

koncentrovaný pufr pro SAP, restrikční enzymy: Bsp120, HindIII, KpnI, NcoI, NotI, pufry 

pro jednotlivé restrikční enzymy 

Fluka, Švýcarsko: 

N,N,N´,N´- tetramethylenamin (TEMED), Tween 20 

Invitrogen, USA: 

Ovalbumin, karbenicilin 

Lach-ner, ČR: 

azid sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, glycerol, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid 

draselný, chlorid sodný, izopropanol, kyselina octová, methanol, sacharosa 

Laktino, ČR: 

sušené mléko 

Promega, USA: 

agarosa, RNaseH mínus MuMLV reversní transkriptasa, 5x koncentrovaný MMLV RT pufr, 

RNasin  

Qiagen, Německo: 

Plasmid Mini Kit 

Roche, Švýcarsko: 

High Pure PCR Product Purification Kit, DNasaI/RNasaI 
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Sigma-Aldrich, USA: 

měděné síťky pro elektronovou mikroskopii, merkaptoethanol, persíran amonný, ponceau S, 

dodecylsulfát sodný (SDS), SigmaFASTTMBCIP®/NBT, tetracyklin, uranylacetát, lysozym,    

L-arabinosa, hovězí sérový albumin (BSA), polyvinylpyrrolidon 

Serva, Německo: 

glycin, chloramfenikol, kanamycin, kyselina sulfosalicylová 

Spolchemie, ČR: 

kyselina chlorovodíková 

Thermo Scientific, USA: 

Halt Protease Inhibitor Coctail, EDTA-Free (AEBSF 1mM, Aprotinin 800nM, Bestatin 

50μM, E64 15μM, Leupeptin 20μM, Pepstatin A 10μM) 

Verkon, ČR: 

filtrační papíry pro blotování Grade 1F, MUNKTELL 

 

3.2 Metodika 
 

3.2.1 Metody práce s DNA 
3.2.1.1 Příprava konstruktů  

3.2.1.1.1 Příprava konstruktů založených na Viru tabákové mozaiky (TMV) 

DNA kódující fúzní proteiny byla vytvořena pomocí Splicing by overlap extension 

(SOE) polymerasové řetězové reakce (polymerase chain reaction, PCR), která spojuje 

fragmenty DNA na základě jejich překrývajících se konců (Higuchi a kol., 1988; Horton a 

kol., 1989; Horton, 1995). Nejprve byly amplifikovány fragmenty pro TMV CP (primery 1 a 

2, PCR podmínky: 35 cyklů: 30 s denaturace 94°C, 30 s nasedání při 56°C a 90 s syntéza 

DNA při 72°C) a TMV-3´NTR (primery 3 a 4; PCR podmínky: 35 cyklů: 30 s denaturace při 

94°C, 30 s nasedání při 56°C a  60 s syntéza DNA při 72°C). Poté byl na 5´-konec TMV-

3´NTR připojen pomocí PCR linker kódující 15 AK (L15; (GlyGlyGlyGlySer)3; Werner a 

kol., 2006); primery 4 a 5, PCR podmínky: 35 cyklů: 30 s denaturace při 94°C, 30 s nasedání 

při 56°C a 60 s syntéza DNA při 72°C). Následně byly fragmenty TMV CP a L15-TMV-

3´NTR spojeny pomocí PCR (primery 1 a 4; PCR podmínky: 35 cyklů: 30 s denaturace při 

94°C, 30 s nasedání při 56°C a 120 s syntéza DNA při 72°C). Všechny fragmenty byly 

amplifikovány pomocí Taq polymerasy. Sekvence použitých primerů jsou uvedeny v kapitole 

3.1.4, str. 54 a složení PCR reakcí je uvedeno v kapitole 3.2.1.2, str. 62. Jednotlivé 
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amplifikované fragmenty byly vyříznuty z gelu a následně byly izolovány pomocí High Pure 

PCR Product Purification Kit podle pokynů výrobce. Takto získané jednotlivé fragmenty byly 

následně použity v dalších PCR reakcích. Získaný fragment správné velikosti byl naklonován 

do vektoru pTZ57T/R (obr. 15, str. 49) za vzniku konstruktu pTZ:TMV CP-L15-3´NTR a 

sekvence kódující fúzní protein TMV CP-L15 byla ověřena pomocí nukleotidové sekvenace 

(provedla firma Biogen, Praha).  

Pro přípravu fúzních proteinů byla v této práci použita celá sekvence E7 z HPV 16 

(přístupové číslo v GeneBank KO2718), která nese mutaci v oblasti vázající pRB (Asp21Gly, 

Cys24Gly, Glu26Gly; Šmahel a kol., 2001) – E7ggg. Kompletní sekvence E7ggg z HPV 16 

byla vyštěpena z vektoru pBSSK:E7ggg (laskavě poskytl RNDr. M. Šmahel Ph.D., Ústav 

hematologie a krevní transfúze) pomocí restrikčních enzymů NotI a Bsp 120. Sekvence 

E7ggg byla poté vložena do konstruktu pTZ:TMV CP-L15-3´NTR, který byl předem 

linearizován enzymem NotI a defosforylován pomocí alkalické fosfatasy z krevety. Sekvence 

E7ggg fragmentu a jeho správná orientace v konstruktu pTZ:TMV CP-L15-E7ggg byla opět 

ověřena nukleotidovou sekvencí. 

Pro klonování fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV-L15 do vektoru  pMPM-

4AΩ (obr. 16, str. 50; Mayer, 1995) pro expresi v E. coli byly do fragmentů vloženy sekvence 

pro restrikční místa NcoI a HindIII pomocí PCR. Pro vnesení NcoI/HindIII do sekvence 

kódující fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg byly použity primery 6,7 a pro úpravu sekvence 

kódující fúzní protein TMV CP-L15 byly použity primery 6 a 8. Podmínky PCR pro syntézu 

obou fragmentů byly shodné - 35 cyklů: 30 s denaturace 94°C, 30 s nasedání při 55°C a                          

60 s syntéza DNA při 72°C. Aby na začátku TMV CP u obou fúzních konstruktů vzniklo 

NcoI restrikční místo, byla nukleotidová sekvence pro druhou AK serin nahrazena sekvencí 

pro alanin. Upravené sekvence kódující oba fúzní proteiny byly překlonovány do 

bakteriálního expresního vektoru pMPM-4AΩ linearizovaného pomocí restrikčních enzymů 

NcoI a HindIII za vzniku konstruktů pMPM:TMV CP-L15-E7ggg a pMPM:TMV CP-L15 

(obr. 20, str. 59). Správnost sekvencí jednotlivých fragmentů byla ověřena nukleotidovou 

sekvenací. 

Pro expresi v rostlinách byl fragment TMV CP-L15-E7ggg-3´NTR naklonován               

do binárního vektoru pGR-dCP-GFP (obr. 17, str. 51) pomocí NcoI a KpnI restrikčních míst 

za vzniku konstruktu pGR:TMV CP-L15-E7ggg (obr. 21, str. 59). I zde byla správnost 

sekvence ověřena nukleotidovou sekvenací. 
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Obr: 20: Schématické znázornění konstruktů pMPM:TMV CP-L15-E7ggg a pMPM: 
TMV CP-L15: pBAD – promotor inducibilní L-arabinosou, TMV CP – kapsidový protein 
Viru tabákové mozaiky, L15 – 15 AK dlouhý linker,  E7ggg – mutovaný E7 gen z HPV 16, 
5S-rrnBT – terminátor E. coli. 
 

 
 
Obr. 21: Schématické znázornění konstruktu pGR:TMV CP-L15-E7ggg: 35S – 
promotor z Viru mozaiky květáku, RdRp – RNA-dependentní RNA polymerasa TMV, MP – 
pohybový protein TMV, TMV CP – kapsidový protein Viru tabákové mozaiky, L15 – 15 AK 
linker, E7ggg – mutovaný E7 gen z HPV 16, LB a RB – levá a pravá hranice, KanR – gen 
rezistence ke kanamycinu, colE1ori – počátek replikace E. coli, Nos Ter - terminátor pro 
Nopalin syntasu A. tumefaciens. 
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3.2.1.1.2 Příprava konstruktů založených na X viru bramboru (PVX) 

3.2.1.1.2.1 Příprava konstruktů složených z PVX CP a E7ggg z HPV 16 

Konstrukty pMPM:PVX CP-E7ggg, pMPM:PVX CP-L4-E7ggg, pMPM:PVX CP-

L15-E7ggg pro expresi v E.coli (obr. 22) a pGR:PVX CP-E7ggg, pGR:PVX CP-L4E7ggg, 

pGR:PVX CP-L15-E7ggg (obr. 23, str. 61) pro expresi v N. benthamiana připravila Renata 

Hadámková a Dagmar Cibochová (ÚEB, AV ČR v. v. i.) podle postupu popsaného v 

publikaci 4. Konstrukty pGR:PVX CP-E7ggg, pGR:PVX CP-L4E7ggg, pGR:PVX CP-L15-

E7ggg jsou založené na vektoru pGR 106 (obr. 18, str. 52). 

 

 
Obr: 22: Schématické znázornění konstruktů pMPM:PVX CP-E7ggg, pMPM:PVX CP-
L4-E7ggg a pMPM:PVX CP-L15-E7ggg: pBAD – promotor inducibilní L-arabinosou, PVX 
CP – kapsidový protein X viru bramboru, L4, L15 – 4 nebo 15 AK linker, E7ggg – mutovaný 
E7 gen z HPV 16, 5S-rrnBT – terminátor E. coli. 
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Obr. 23: Schématické znázornění konstruktů pGR:PVX CP-E7ggg, pGR:PVX CP-L4-
E7ggg a pGR:PVX CP-L15-E7ggg. 35S – promotor z Viru mozaiky květáku, RdRp – RNA- 
dependentní RNA polymerasa, TGB – blok tří genů, P – promotor pro PVX CP, PVX CP – 
kapsidový protein X viru bramboru, L4, L15 – 4 nebo 15 AK linker, E7ggg – mutovaný E7 
gen z HPV 16, LB a RB – levá a pravá hranice, KanR – gen rezistence ke kanamycinu, Nos 
Ter - terminátor pro Nopalin syntasu A. tumefaciens. 
  

3.2.1.1.2.2 Příprava konstruktů složených z PVX CP a epitopu L2108-120 z HPV 16 

Konstrukty pGR:PVX CP-L2108-120 a pGR:PVX CP-L2108-120-mut (obr. 24) připravila 

Mgr. Hana Hoffmeisterová Ph.D. (ÚEB, AV ČR v. v. i.) podle postupu popsaného 

v publikacích 2 a 3. Oba konstrukty jsou založené na vektoru pGR 106 (obr. 18, str. 52). 

 
Obr. 24: Schéma konstruktu pGR:PVX CP-L2108-120 a pGR:PVX CP-L2108-120mut: PCP – 
promotor pro PVX CP, r – repetitivní sekvence tvořená 3´-terminálními 60 bp PVX CP, rm - 
mutovaná repetitivní sekvence tvořená 3´-terminálními 60 bp PVX CP, PVX CP – kapsidový 
protein PVX, Nos Ter – terminátor pro Nopalin syntasu A. tumefaciens. 
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3.2.1.2 Polymeresová řetězová reakce (Polymerase chain reaction, PCR) 

Všechny PCR reakce byly provedeny v přístroji iCycler (Bio-Rad, USA). Složení směsí 

při použití Taq polymerasy bylo následující:   

 1,5 μl dNTPs (10 mM) 

 1,5 μl dopředného (forward) primeru (10 μM) 

 1,5 μl zpětného (reverse) primeru (10 μM) 

 5 μl 10x koncentrovaného pufru pro Taq polymerasu  

 1,6 μl Taq polymerasy (1 U/μl)  

 1,5 μl templátu  nebo 2 μl cDNA z RT-PCR (15ng) 

 sterilní voda (do celkového objemu 50 μl) 

 

3.2.1.3 Defosforylace pomocí alkalické fosfatasy 

Plasmidy byly defosforylovány pomocí alkalické fosfatasy z krevety (Shrimp alkaline 

phosphatase, SAP) v následující směsi: 

 1 μg linearizované DNA 

 2 μl 10x koncentrovaného pufru pro SAP 

 1 μl SAP (1 U/μl) 

 sterilní voda (do celkového objemu 20 μl)  

Enzym působil po dobu 30 min, při 37°C. Následně byla SAP inaktivována po dobu                  

15 min při 65°C. 

  

3.2.1.4 Restrikční štěpení 

Do reakce bylo vždy v závislosti na množství štěpných míst, době restrikce a 

koncentraci DNA pipetováno 2-5 U enzymu, 2 μl 10x koncentrovaného pufru (dle použitého 

enzymu) a 0,5-1 μg DNA. Směs byla doplněna do 20 μl sterilní vodou. Restrikce probíhala 

nejméně 3 h při 37°C. Následně byly enzymy tepelně inaktivovány podle návodu výrobce.  
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3.2.1.5 Ligace 
Pro spojování přečištěných DNA fragmentů a linearizovaných vektorů byla použita T4 

DNA ligasa. Zpravidla byl používán molární poměr insert:vektor 3:1. Dále reakční směs 

obsahovala: 

 1 μl 10x koncentrovaný ligační pufr 

 1 μl ATP (10mM) 

 1 μl PEG 6000 

 1 μl T4 DNA ligasy (5 U/ μl) 

 sterilní voda (doplněno do 10 μl) 

Při ligaci DNA templátů s kohezními konci byla ligační směs inkubována přes noc ve 

vodě při 4°C. Při ligaci DNA fragmentů s tupými konci byla ligace provedena při pokojové 

teplotě přes noc.   

  

3.2.1.6 Transformace 

3.2.1.6.1 Transformace E. coli  TOP10 nebo MC1061  

Chemokompetentní buňky (100 μl) uchovávané při -80°C byly ponechány pomalu 

roztát na ledu. K suspenzi buněk bylo přidáno 0,2 μg plasmidu nebo celá ligační směs. 

V případě ko-transformace dvěma plasmidy bylo přidáno 0,2 μg od každého plasmidu              

do 200 μl chemokompetentních buněk. Směs byla ponechána 25 min na ledu. Následoval tzv. 

teplotní šok, kdy byly bakterie po 40 s inkubovány při 42°C v termobloku Biosan TDB-120 

(Biosan, Litva). Bakterie byly ihned poté uloženy na led. Po 2 min bylo k suspenzi přidáno 

500 μl sterilního LB média (bez antibiotik) a bakterie byly poté třepány (180 ot/min,  

Universální třepaný inkubátor NB-205, Biotek, USA) 1 h při 37°C. Bakterie byly krátce 

stočeny. Pelety byly resuspendovány v 200 μl LB média bez antibiotik. Následně byly 

bakterie sterilní skleněnou tyčinkou rozetřeny na Petriho misky s tuhým LB agarem 

s příslušnými antibiotiky, které sloužily jako selekční marker. Bakterie byly ponechány růst 

při 37°C přes noc. 

 

3.2.1.6.2 Transformace A. tumefaciens 

100 μl kompetentních buněk A. tumefaciens GV3101 bylo ponecháno roztát na ledu a 

poté smícháno s 1 μg plasmidové DNA. Směs byla zmražena na 5 min v tekutém dusíku. Poté 

byla směs rozmražena při 37°C v termobloku Biosan TDB-120 (Biosan, Litva). Rozmražená 

suspenze byla opět po 5 min inkubována v tekutém dusíku a rozmražena při 37°C. Dále byly 
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bakterie inkubovány po 5 min v lázni obsahující vodu a led. Poté bylo k bakteriím přidáno              

1 ml sterilního LB média bez antibiotik. Bakterie byly za stálého třepání (180 ot/min, 

Universální třepaný inkubátor NB-205, Biotek, USA) inkubovány po 2 h při 28°C. Suspenze 

byla krátce stočena. Pelety byly resuspendovány v 200 μl čerstvého LB média a rozetřeny 

sterilní skleněnou tyčinkou na Petriho misky s tuhým LB agarem s přidaným kanamycinem 

(30 μg/ml). Transformované A. tumefaciens byly ponechány růst při 28°C, 48 h (Chen a kol., 

1994).   

 
3.2.1.6.3 Agroinfiltrace 

Transformované kolonie A. tumefacines byly přeočkovány do 5 ml LB média                  

s 30 μg/ml kanamycinem a poté byly ponechány za stálého třepání růst při 28°C po 48 h (An, 

2003). Narostlé kultury byly naředěny na optickou hustotu (optical density; OD)             

OD600=0,5. Primární infekce rostlin N. benthamiana byla provedena pomocí injekční 

stříkačky bez jehly na spodní stranu listů. Bakterie se tlakem dostávají do listů přes otevřené 

průduchy (Schöb a kol., 2007). Kontrolní rostliny byly očkovány LB médiem.  

Pokusné rostliny byly staré 6 týdnů a před očkováním byly 24 h přiklopeny víkem 

minipařeniště. Vlhké prostředí napomáhá otvírání průduchů. Po očkování byly pokusné 

rostliny opět na 24 h přiklopeny víkem minipařeniště. Vzorky listů byly odebírány 7-14 den 

po inokulaci (dpi).  

 

3.2.1.7 Izolace DNA z E. coli 

Do 5 ml LB média s příslušnými antibiotiky byla přeočkována 1 kolonie. Bakteriální 

kultura byla za neustálého třepání ponechána růst při 37°C přes noc. Kultury byly poté 

centrifugovány při 3700g, 15 min, 4°C (6445 rotor, Heraeus Multifuge 3S-R, Termo 

Scientific). Izolace plasmidové DNA byla provedena pomocí komerčního kitu Plasmid Mini 

Kit podle pokynů výrobce. 

 

3.2.2 Elektromigrační metody 
3.2.2.1 Agarosová elektroforesa 

Pro dělení fragmentů DNA byla používaná elektroforesa s 0,8 – 2% gelem agarosy        

v TAE pufru, který byl použit 1x koncentrovaný i jako pufr elektrodový. Husota gelu byla 

volena podle velikosti očekávaných fragmentů. Do gelu byl před ztuhnutím přidán 

ethidiumbromid v koncentraci 0,15 μg/ml gelu. Elektroforesa probíhala do potřebného 
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rozdělení fragmentů při napětí 120 V. Agarosová elektroforesa byla provedena na přístroji 

Mini SubCell GT (Bio-rad, USA). DNA fragmenty byly následně vizualizovány na přístroji 

Gel doc EQ (Bio-Rad, USA). 

 

3.2.2.2 Elektroforesa v polyakrylamidovém gelu s přídavkem dodecylsulfátu sodného - 

SDS-PAGE  

Alikvot (1 ml) narostlých bakteriálních kultur byl centrifugován 1 min, pelety byly 

resuspendovány v 100 µl Laemmliho pufru a povařeny 2 min.  

Pro analýzu fúzních proteinů připravených v rostlinách bylo 100 mg listů z pokusných 

rostlin homogenizováno v 100 μl Laemmliho pufru. Jednotlivé vzorky byly poté 5 min 

povařeny a nerozpustné části byly odstraněny centrifugací v mikrocentrifuze Heraeus Biofuge 

Pico, DJB Labcare, Velká Británie (1 min,  16 060 g). 

Elektroforesa byla provedena na polyakrylamidovém gelu v diskontinuálním 

uspořádání za použití 5% zaostřovacího gelu a 12% separačního gelu. Elektromigrace 

probíhala ve vertikálním uspořádání na přístroji Owl P8DS, Thermo Scientific, USA při 

napětí 80 V pro průchod zaostřovacím gelem, které bylo po vstupu proteinů do separačního 

gelu zvýšeno na 150 V (Laemmli, 1970). 

 

3.2.2.3 Westernblot - WB 

Gel byl po dokončení SDS-PAGE omyt destilovanou vodou. Na navlhčenou anodu 

byly postupně navrstveny tři filtrační papíry namočené v přenosovém pufru, separační 

polyakrylamidový gel, 0,2 µm nitrocelulosová membrána namočená do destilované vody, a 

další tři filtrační papíry namočené v blotovacím přenosovém pufru. Poté byla přiložena 

katoda. Elektropřenos probíhal 1,5 h při 0,8 mA na 1 cm2 nitrocelulosové membrány. Pro 

přenos byla použita souprava pro polosuchý elektroblotting OMNI-TRANS (Omnibio Brno, 

ČR; Hirano a Watanabe, 1990). 

Membrána s imobilizovanými  proteiny byla nespecificky obarvena pomocí Ponceau 

S. Poté byla membrána inkubována za stálého míchání po 1 h při pokojové teplotě v 4% 

roztoku sušeného mléka v PBS+Tween 20 a poté 3 x 5 min promyta v PBS+Tween 20.  

Následně byla membrána inkubována za stálého míchání přes noc při 4°C v roztoku 

primární protilátky. Pro detekci fúzních proteinů byly použity tyto primární protilátky: 

monoklonální myší anti-E7 (1:500 v PBS+Tween 20), polyklonální králičí anti-TMV (1:500 v 

PBS+Tween 20) a polyklonální králičí anti-PVX (1:1000 PBS+Tween 20). Po promytí (3 x 

5min) byla membrána 2 h inkubována v roztoku sekundární anti-myší nebo anti-králičí 
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protilátky konjugované s alkalickou fosfatasou (1:30 000 v PBS+Tween 20). Po promytí (3 x 

5 min) byly fúzní proteiny vizualizovány 10 ml roztokem substrátu pro alkalickou fosfatasu 

(BCIP/NBT, 1 tabletka/10 ml destilované vody; Sambrook a kol., 1989).  

 

3.2.3 Stanovení koncentrace proteinů 
Proteinové koncentrace byly stanoveny metodou podle Bradfordové pomocí 

komerčního kitu DC Protein Assay (Bio-Rad, USA). Jako proteinový standard byl použit 

hovězí sérový albumin (BSA; Bradford, 1976).  

 
3.2.4 Exprese fúzních proteinů v E. coli 
3.2.4.1 Exprese fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 

 Jako nejvhodnější produkční bakteriální kmen pro expresi fúzních proteinů TMV CP-

L15-E7ggg a TMV CP-L15 z vektoru pMPM-4AΩ byly vybrány bakterie E. coli MC1061. 

Exprese fúzních proteinů byla indukována L-arabinosou (2 mg/ml). Kultury byly poté            

za stálého třepání (160 ot/min, Universální třepaný inkubátor NB-205, Biotek, USA) 

inkubovány přes noc buď při 25°C nebo při 37°C. Přítomnost E7ggg a TMV CP v hrubých 

extraktech byla testována pomocí SDS-PAGE a nasledným Western blotem. 

 

3.2.4.1.1 Ko-exprese TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 s různými sadami 

chaperonů 

pMPM:TMV CP-L15-E7ggg a pMPM:TMV CP-L15 konstrukty byly společně 

transformovány s plasmidy exprimujícími různé molekulární chaperony pomocí teplotního 

šoku do E. coli MC1061. Použité chaperonové plasmidy jsou zobrazeny na obr. 19, str. 53. 

(Chaperone plasmid set, Takara). Bakterie nesoucí kombinaci konstruktu a jednoho z 

chaperonových plasmidů byly selektovány na LB agarových miskách obsahujících 100 µg/ml 

karbenicilinu a 20 µg/ml chloramfenikolu.   

Přes noc inkubované kultury (5 ml) TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 byly 

centrifugovány při 3700g, 15 min, 4°C (6445 rotor, Heraeus Multifuge 3S-R, Termo 

Scientific, USA). Získané pelety byly rozpuštěny v 5 ml čerstvého LB média s karbenicilinem 

a chloramfenikolem. Alikvot (1 ml) čerstvé startovací kultury byl přidán k 50 ml čerstvého 

LB média s příslušnými antibitotiky. Poté byly přidány induktory exprese molekulárních 

chaperonů L-arabinosa a/nebo tetracyklin. Použitá výsledná koncentrace induktorů byla 

stanovena v optimalizačních pokusech (tab. 3, str. 67). Molekulární chaperony exprimované 
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z plasmidů pTf16, pG-KJE8 a pKJE7 byly stejně jako fúzní proteiny indukované                          

L-arabinosou. Indukované kultury byly poté za stálého třepání při 37°C ponechány narůst do 

OD600=0,6. V kombinacích, kdy byl použit pMPM:TMV CP-L15 konstrukt nebo pG-Tf2 

chaperonový plasmid (kultury indukované 0,5 mg/ml L-arabinosou nebo pouze 

tetracyklinem), byla produkce fúzních proteinů ještě indukována L-arabinosou do finální 

koncetrace 2 mg/ml. Všechny kultury byly poté přes noc inkubovány při 25°C. 

 

Tab. 3: Seznam použitých plasmidů, které exprimují různé molekulární chaperony, a 
jejich induktorů. 
Konstrukt: pMPM:TMV CP-L15-E7ggg 

chaperonový plasmid induktor chaperonů  a jejich výsledná 
koncentrace 

pTf16 (TF ) L-arabinosa (2 mg/ml) 
pG-KJE8 (DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL-GroES) L-arabinosa (2 mg/ml), tetracyklin (1 ng/ml) 

pKJE7 (DnaK-DnaJ-GrpE) L-arabinosa (2 mg/ml) 
pG-Tf2 (GroEL-GroES, TF) tetracyklin (1 ng/ml) 

 
Konstrukt: pMPM:TMV CP-L15 

Chaperonový plasmid induktor chaperonů  a jejich výsledná 
koncentrace 

pTf16 (TF) L-arabinosa (0,5 mg/ml) 
pG-KJE8 (DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL-GroES) L-arabinosa (0,5 mg/ml), tetracyklin (1 ng/ml) 

pG-Tf2 (GroEL-GroES, TF) tetracyklin (1 ng/ml) 
 

3.2.4.2 Exprese fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-

E7ggg 

Fúzní proteiny PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg byly         

z vektoru pMPM-4AΩ produkovány pomocí bakterií E. coli MC1061. Exprese fúzních 

proteinů byla indukována L-arabinosou (2 mg/ml). Kultury byly poté za stálého třepání               

(160 ot/min, Universální třepaný inkubátor NB-205, Biotek, USA) inkubovány přes noc při 

25°C. Přítomnost E7ggg a PVX CP v hrubých extraktech byla testována pomocí SDS-PAGE 

a následným Western blotem. 
 

3.2.5 Purifikace fúzních proteinů 
3.2.5.1 Purifikace TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 z E. coli  

Fúzní proteiny TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 byly purifikovány z 50 ml 

indukovaných bakteriálních kultur. Bakterie byly stočeny při 3700g, 15 min, 4°C (6445 rotor, 
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Heraeus Multifuge 3S-R, Thermo Scientific, USA). Pelety byly následně resuspendovány v            

5 ml Tris extrakčního pufru 

. Vzniklá suspenze byla poté inkubována 20 min při 37°C. Bakteriální lyzát byl 

centrifugován při 15 000g, 15min, 4°C (12150H rotor, 3k30 Centrifuga, Sigma, Německo; 

Čeřovská a kol., 2002; Čeřovská a kol., 2004; Folwarczna a kol., 2008). Supernatant 

obsahující rozpustné proteiny byl nanesen na sacharosový gradient (10%, 30%, 50% a 60%). 

Vzorky byly poté podrobeny ultracentrifugaci v 5 ml kyvetách (SW55Ti rotor, ultracentrifuga 

Beckmann L7-55, Francie) při 167 240g a 4°C po dobu 1,5 h. Na závěr byly postupně 

směrem zespodu odebrány přibližně 1ml frakce a vzniklý pelet byl rozpuštěn v 1 ml Tris 

uchovávacího pufru. 

 

3.2.5.2 Purifikace PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg z E. coli 

Fúzní proteiny PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg byly 

purifikovány z 50 ml indukovaných bakteriálních kultur pomocí postupu popsaném v kap. 

3.2.5.1, str. 67). V závěrečné fázi byl supernatant obsahující hlavní část rozpustných proteinů 

podroben centrifugaci na 30% sacharosovém polštáři (2 h, 4°C, 90 000 g, Ti 50.2 rotor;  

Beckmann L7-55, Francie). Získaný pelet byl rozpuštěn v Tris uchovávacím pufru. 

 

3.2.5.3 Purifikace fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg připraveného v rostlinách 

Před purifikací byla nejprve orientačně potvrzena přítomnost TMV CP-L15-E7ggg          

v příznakových listech N. benthamiana imumostripem proti TMV (Agdia, USA). Následně 

byly odebrány příznakové  listy, které byly zmraženy a uskladněny do doby zpracování při              

-80°C. Zmražené listy byly rozetřeny v tekutém dusíku a poté extrahovány v 2,5 násobku  

váhy listů ve fosfátovém extrakčním pufru s přidanými inhibitory proteas (1:100 výsledného 

objemu roztoku). Rostlinný extrakt byl přefiltrován přes silonové síto a poté byl zbaven 

nerozpustných zbytků centrifugací při nízkých obrátkách (15 min, 4°C, 6010g; rotor 12150H, 

centrifuga 3k30 Sigma, Německo). Proteiny byly přes noc v lednici vysráženy přídavkem 2% 

NaCl a 5% PEG 6000. Poté byla opět provedena nízkoobrátková centrifugace. Pelet byl 

rozpouštěn minimálně 1 h v ¼ původního objemu 50x ředěného fosfátového extrakčního 

pufru s přidanými inhibitory proteas. Nerozpusný zbytek byl odstraněn další nízkoobrátkovou 

centrifugací. Získaný supernatant byl nanesen na 30% sacharosový polštář. Následná 

ultracentrifugace probíhala při 66 260g 2,5 h (50.2 Ti rotor, L7-55 Ultracentrifuga, 

Beckmann, Francie). Pelety byly rychle rozpuštěny ve vhodném množství fosfátového 

uchovávacího pufru (Asselin a Zaitlin, 1978). 
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3.2.5.4 Purifikace fúzních proteinů založených na virovém vektoru odvozeném od PVX 

připravených v rostlinách  

Fúzní proteiny PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg, PVX CP-L15-E7ggg, PVX CP-         

L2108-120 a PVX CP-L2108-120mut byly purifikovány podle Čeřovské a kol. (1991 a 2004). 

 

3.2.6 Mechanický přenos chimerních virů 
Homogenizované příznakové listy infikované pGR:TMV CP-L15-E7ggg použity jako 

inokulum pro mechanický přenos na hostitelské rostliny N. benthamiana, N. tabacum, cv. 

Petit Havana SR1 a N. tabacum, cv. Samsun NN. Příznakové listy byly homogenizované 

v poměru 1:10 v přenosovém pufru pro TMV. Zdravé rostliny byly lehce poprášeny 

karborundovým práškem a poté jemně potřeny extraktem z listů obsahujícím pGR:TMV CP-

L15-E7ggg. Po dvaceti minutách byly rostliny důkladně opláchnuty vodou. Infikované 

rostliny byly následně ponechány v růstových komorách při kontrolovaných podmínkách 

(22°C den, 16°C noc, světelný cyklus: 16 h-světlo/8 h-tma).  

Stejným způsobem byl proveden přenos i v případě konstruktů odvozených od PVX, 

pouze inokulum bylo extrahováno do přenosového pufru pro PVX. 

 

3.2.7 Detekce přítomnosti VLP 
3.2.7.1 Analýza RNA izolované z listů N. benthamiana 

Byly použity dva způsoby získání virové RNA – izolace celkové RNA nebo izolace 

RNA pomocí vazby VLP na specifickou protilátku (immunocapture – IC).   

Při IC RT PCR byly mikrozkumavky nejprve potaženy 50 μl roztoku příslušné 

primární protilátky (proti TMV,  proti E7 (obě rozpuštěné 1: 500 v potahovacím pufru)  nebo  

proti PVX (rozpuštěná 1:1000 v potahovacím pufru). Mikrozkumavky byly inkubovány 

v lednici přes noc nebo 3 h při 37°C. Potažené mikrozkumavky byly promyty 3 x 1min 

v PBS+Tween 20 a vysušeny při 37°C. Infikované listy byly rozetřeny v konjugačním pufru 

v poměru 1:10. Následovalo navázání VLP na protilátkou potažené mikrozkumavky. Extrakt 

z listů (50 μl) byl inkubován v mikrozkumavkách s protilátkami přes noc v lednici. Poté byly 

mikrozkumavky promyty 3 x 1min v PBS+Tween 20 a vysušeny při 37°C. Následně byla 

provedena RT-PCR. 

Další možností byla izolace celkové RNA pomocí TRI Reagent® (MRC) kitu 

s následným ošetřením DNasou I dle pokynů výrobce. Následně byla provedena RT PCR.  
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V obou výše popsaných případech byl při syntéze cDNA použit odpovídající zpětný 

primer a RNaseH mínus MuMLV reversní transkriptasa. RT-PCR byla provedena 

v termobloku Biosan TDB-120 (Biosan, Litva). Nejprve bylo do mikrozkumavky 

s navázanými VLP přidáno 2 μl specifického zpětného primeru (10 μM), 1 μl dNTPs mix 

(10mM) a 9 μl sterilní vody. Mikrozkumavky byly poté inkubovány při 65°C, 5 min. 

Následně byly mikrozkumavky přeneseny na led a do směsi bylo přidáno 4 μl 5x 

koncentrovaného MMLV RT pufru, 2 μl 0,1 M DTT a 1 μl RNasinu. Směs byla inkubována  

2 min při 42°C. Poté byl přidán 1 μl reversní transkriptasy a směs byla inkubována při 42°C 

50 min. Reversní transkriptasa byla na závěr inaktivována 10 min při vzrůstající teplotě do 

70°C. Poté byla provedena PCR pomocí příslušných specifických primerů. 

 

3.2.7.2 Transmisní elektronová mikroskopie 

Měděné síťky pro elektronovou transmisní mikroskopii (velikost ok (mesh) – 300 

nebo 400) potažené uhlíkovou vrstvou byly položeny na kapku vzorku virové suspenze. Po 

inkubaci při pokojové teplotě po dobu 40 min byla síťka promyta 3 x 1min na kapce PBS a 

poté 1 x 1 min na kapce vody. Vzorky byly 15 min barveny na kapce 2% uranylacetátu při 

pokojové teplotě.  

Vzorky na síťkách určené pro imunoznačení byly inkubovány s příslušnými 

primárními protilátkami (1:20 v PBS – králičí protilátka proti PVX; 1:250 v PBS – myší 

protilátka proti E7) 40 min při pokojové teplotě. Po opláchnutí PBS (3 x 1 min) byly vzorky 

inkubovány s odpovídajícími sekundárními protilátkami dekorovanými zlatem (kozí anti-

králičí značená zlatem 10 nm nebo kozí anti-myší značená zlatem 15 nm, obě rozpuštěné 

v PBS 1:20) 40 min při pokojové teplotě. Po promytí PBS (3 x 1 min) a vodou (1 x 1 min) 

byly vzorky obarveny 2% uranylacetátem.  

Elektronová mikroskopie byla provedena na transmisním elektronovém mikroskopu 

JEM 1010 (Jeol;  provedla RNDr. H. Synková, CSc., ÚEB AV ČR v. v. i., v Laboratoři 

elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, České Budějovice) a EM 208S 

(Philips; provedl M. Jokeš, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i.). 
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4 Výsledky 

 
Doktorská práce je zaměřena na produkci heterologních proteinů (antigenů) 

odvozených od  HPV 16 v bakteriích E. coli a v rostlinách N. benthamiana. Pro tyto účely 

byly navrženy expresní kazety pro expresi proteinů a epitopů z HPV 16 připravených  ve fúzi 

s TMV CP nebo PVX CP.  

 
4.1 Produkce onkoproteinu E7ggg z HPV 16 pomocí virového 

vektoru odvozeného od TMV  

 
4.1.1 Klonování konstruktů pMPM:TMV CP-L15-E7ggg, pMPM:TMV 

CP-L15 a pGR:TMV CP-L15-E7ggg 
Vzhledem k redukovanému transformačnímu potenciálu byl pro vývoj experimentální 

terapeutické vakcíny použit bezpečnější kandidát E7ggg. E7ggg má mutaci tří aminokyselin 

v oblasti vázající pRB (Asp21Gly, Cys24Gly, Glu26Gly; Šmahel a kol., 2001). Podle popisu 

v kapitole Materiál a metody byla připravena sekvence kódující chimerní protein TMV CP-

L15-E7ggg nesoucí mutovaný onkoprotein E7ggg připojený na C-konec kapsidového 

proteinu TMV přes 15 AK linker (L15; obr. 25, str. 72). Linker je bohatý na glycin, má 

strukturu ß skládaného listu a jeho funkcí je snížit případné stérické pnutí na povrchu 

chimerických částic (Werner a kol., 2006). 

Dále byla sekvence TMV CP-L15-E7ggg upravena pro produkci v E. coli – první 

aminokyselina TMV CP serin byla nahrazena alaninem. Bylo prokázáno, že tato změna by 

měla usnadnit vznik TMV VLP v bakteriích (Hwang a kol., 1994). Poté byla sekvence TMV 

CP-L15-E7ggg vložena do expresního plasmidu pMPM-4AΩ (obr. 16, str. 50) za vzniku 

konstruktu pMPM:TMV CP-L15-E7ggg (obr. 20, str. 59). Pro posouzení vlivu onkoproteinu 

E7ggg na vlastnosti celého fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg byl připraven konstrukt 

nesoucí sekvenci pouze pro kapsidový protein TMV a 15 AK linker – pMPMP:TMV CP-L15 

(obr. 20, str. 59).  

Na závěr byla sekvence pro TMV CP-L15-E7ggg klonována do binárního vektoru  

pGR-dCP-GFP (obr 17, str. 51) za vzniku konstruktu pGR:TMV CP-L15-E7ggg (obr. 21, str. 

59).  
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Správnost vložených sekvencí TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 v jednotlivých 

konstruktech byla ověřena nukleotidovým sekvenováním. Fragmenty neobsahovaly mutace a 

spojené úseky tvořily jeden otevřený čtecí rámec. 

 

 
Obr. 25: Postupné klonování TMV CP-L15-3´NTR fragmentu. A: amplifikace TMV 
3´NTR,  B: připojení 15 AK linkeru na 5´ konec TMV 3´NTR, C: amplifikace TMV CP,            
D,E: napojení TMV CP na 5´ konec fragmentu L15-TMV 3´NTR, M1; M2: DNA markery - 
GeneRuler 100bp, DNA ladder GeneRuler 1kb DNA Ladder. 
 

4.1.2 Příprava chimerních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 

v E. coli  
Pro ověření stability, rozpustnosti a schopnosti fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg 

tvořit multimerní struktury a viru podobné částice, byla nejprve provedena exprese TMV CP-

L15-E7ggg v E. coli. Jako negativní kontrola byl použit fúzní protein TMV CP-L15, ve 

kterém chybí protein E7ggg.  

 

4.1.2.1 Exprese chimerních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 

 Nejprve byla provedena orientační exprese fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a 

TMV CP-L15 v pMPM-4AΩ. Konstrukty pMPM:TMV CP-L15-E7ggg a pMPM:TMV CP-

L15 byly pomocí teplotního šoku transformovány do bakterií E. coli MC1061. Po napěstování 

bakteriálních kultur do OD600=0,6 byla produkce fúzních proteinů indukována L-arabinosou 

do finální koncentrace 2 mg/ml. Byly testovány dvě teploty exprese - 25°C a 37°C. Kultury 

M1   A     B     M1    M1     C     M2  D  E  
E 
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byly za stálého třepání inkubovány přes noc. Vzorky bakteriálních kultur byly následně 

analyzovány SDS-PAGE a metodou Western blot. K detekci fúzních proteinů byla použita 

anti-TMV protilátka a v případě fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg i anti-E7 protilátka.  

 Teoretická molekulová hmotnost TMV CP-L15-E7ggg byla 28 kDa. TMV CP-L15-

E7ggg ale migroval jako protein o velikosti zhruba 37 kDa. Protein HPV E7 migruje jako 

protein o velikosti 18 – 20 kDa, přestože jeho realná velikost je 11 kDa. Toto je zřejmě 

způsobeno přítomností N-terminální homologní domény CR1 a také vysokým obsahem 

kyselých aminokyselin (McLauglin-Drubin a Münger, 2009). Fúzní protein TMV CP-L15-

E7ggg reagoval jak s anti-TMV protilátkou (obr. 26), tak s anti-E7 protilátkou (obr. 27, str. 

74). 

 

 
Obr. 26 SDS-PAGE/WB: Indukce exprese proteinu TMV CP-L15-E7ggg v E. coli 
MC1061 při produkčních teplotách 25°C a 37°C. Exprese fúzního proteinu byla 
indukována L-arabinosou (2 mg/ml). Proteiny byly detekovány anti-TMV protilátkou. 1 – 
vzorek bakteriální kultury odebraný před indukcí exprese, 2 – neindukovaná bakteriální 
kultura, 3 – vzorek indukované bakteriální kultury, kde byly proteiny produkovány při teplotě 
37°C, 4 – vzorek indukované bakteriální kultury, kde byly proteiny produkovány při teplotě 
25°C. V dráze M byl nanesen proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad Range Protein 
Ladder.  
 
 

TMV CP-  
L15-E7ggg 

     1           M               2               3            4 
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Obr. 27: SDS-PAGE/WB: Detekce fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg pomocí anti-
E7 protilátky. Protein byl připraven v E. coli MC1061 při teplotě exprese 25°C. Fúzní 
proteiny byly indukovány L-arabinosou (2 mg/ml). 1 - indukovaná bakteriální kultura, 2 - 
neindukovaná bakteriální kultura. V dráze M byl nanesen proteinový marker SpectraTM 
Multicolor Broad Range Protein Ladder.  
 
 Teoretická molekulová hmotnost TMV CP-L15 byla 20,8 kDa. TMV CP-L15 

migroval v oblasti odpovídající zhruba 25 kDa. Elektroforetická mobilita TMV CP-L15 

mohla být ovlivněna přítomností dlouhé β struktury, kterou tvoří L15. Exprimovaný fúzní 

protein TMV CP-L15 reagoval s anti-TMV protilátkou (obr. 28, str. 75).  

Fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg se exprimoval pouze při teplotě produkce 25°C 

(obr. 26, str. 73), zatímco kontrolní TMV CP-L15 se exprimoval při obou testovaných 

produkčních teplotách (obr. 28, str. 75). 

Následně byly bakteriální extrakty rozděleny na rozpustnou a nerozpustnou frakci 

podle postupu popsaného v kapitole Materiál a metody. Jednotlivé frakce byly analyzovány 

pomocí SDS-PAGE a metody Western blot. Fúzní proteiny se exprimovaly do vysokých 

koncentrací, ale většina proteinů byla nerozpustná – v inkluzních tělískách (obr. 29, str. 75).  

 

 

   M                   1               2 

TMV CP- 
L15-E7ggg 

kDa 

25 

35 

40 



                                                                                                                                       Výsledky  

 75 

 
Obr. 28: SDS-PAGE/WB: Indukce exprese fúzního proteinu TMV CP-L15 v E. coli 
MC1061 při produkčních teplotách 25°C a 37°C. K indukci byla použita L-arabinosa                  
(2 mg/ml). Proteiny byly detekovány anti-TMV protilátkou. 1, 2 – indukované bakteriální 
kultury, kde byly fúzní proteiny produkovány při teplotě 37°C, 3  – indukovaná bakteriální 
kultura, kde byly fúzní proteiny produkovány při teplotě 25°C, 4 – neindukovaná bakteriální 
kultura pěstovaná při teplotě 37°C, 5 – neindukovaná bakteriální kultura pěstovaná při 25°C, 
6,7 – vzorky kultur odebrané před indukcí exprese. V dráze M byl nanesen proteinový marker 
SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder.  
 
 

 
Obr. 29: SDS-PAGE/WB: Analýza rozpustných a nerozpustných frakcí TMV CP-L15-
E7ggg a TMV CP-L15 fúzních proteinů exprimovaných v E. coli MC1061. Fúzní proteiny 
byly detekovány anti-TMV protilátkou. NF – nerozpustná frakce, RF – rozpustná frakce, 1 – 
TMV CP-L15-E7ggg, 2 – TMV CP-L15, M - proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad 
Range Protein Ladder. 
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4.1.2.2 Ko-exprese fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 

s molekulárními chaperony 

 Pro zvýšení podílu fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 v rozpustné 

frakci, byly použity univerzální plasmidy (pG-Tf2, pKJE7, pG-KJE8 a pTf16; obr. 19, str. 53) 

nesoucí genetickou informaci pro různé molekulární chaperony (TF, DnaK-DnaJ-GrpE, 

GroEL-GroES). Molekulární chaperony byly indukovatelné buď L-arabinosou a/nebo 

tetracyklinem (tab. 3, str. 67). 

Bakterie E. coli MC1061 byly ko-transformovány vždy jedním z konstruktů              

pMPM:TMV CP-L15-E7ggg/pMPM:TMV CP-L15 a jedním z chaperonových plasmidů. 

Exprese molekulárních chaperonů a fúzních proteinů byla indukována podle tabulky 3                

(str. 67). Kultury byly za stálého třepání při teplotě 25°C inkubovány přes noc. Vzorky 

bakteriálních kultur byly analyzovány SDS-PAGE a metodou Western blot. K detekci fúzních 

proteinů byla použita anti-TMV protilátka.  

Produkce TMV CP-L15-E7ggg v rozpustné formě bylo dosaženo při ko-expresi                  

s plasmidy pG-Tf2 (GroEL-GroES, TF chaperony) a pTf16 (TF chaperon). Při ko-expresi 

TMV CP-L15-E7ggg s plasmidem pG-KJE8 (chaperony GroEL-GroES a komplex DnaK-

DnaJ-GrpE) došlo pouze k nepatrné solubilizaci fúzního proteinu. Ko-exprese s plasmidem 

pKJE7 (chaperonový komplex DnaK-DnaJ-GrpE) neměla žádný vliv na solubilizaci TMV 

CP-L15-E7ggg (obr. 30, str. 77).  

TMV CP-L15 fúzní protein se produkoval v rozpustné formě při použití plasmidů  pG-

Tf2 (GroEL-GroES, TF chaperony), pTf16 (TF chaperon) a pG-KJE8 (chaperony DnaK-

DnaJ-GrpE a GroES-GroEL; obr. 30, str. 77). Bakterie nesoucí kombinaci konstruktů 

pMPM:TMV CP-L15 a pKJE7 (DnaK-DnaJ-GrpE chaperonový komplex) vůbec nenarostly.  

Z těchto výsledků vyplývá, že nedostatek molekulárních chaperonů byl limitujícím 

faktorem pro expresi fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 v rozpustné 

formě. 
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Obr. 30: SDS-PAGE/WB: Analýza rozpustných a nerozpustných frakcí fúzního 
proteinu TMV CP-L15-E7ggg (A) a TMV CP-L15 (B) ko-exprimovaných s různými 
kombinacemi molekulárních chaperonů.. Produkce fúzních proteinů a molekulárních 
chaperonů byla indukována podle tab. 3, str. 67. Fúzní proteiny byly detekovány anti-TMV 
protilátkou. I – indukované bakterie E. coli MC1061 nesoucí konstrukt s TMV CP-L15-
E7ggg a plasmid s molekulárním chaperonem, RF – rozpustné frakce, NF – nerozpustné 
frakce, M – proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder, K – 
nemodifikované TMV částice použité jako pozitivní kontrola. 
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Následně byla provedena kvantifikace rozpustných a nerozpustných proteinů u obou 

konstruktů stanovením proteinových koncentrací podle Bradfordové (Bradford, 1976) pomocí 

komerčního kitu DC Protein Assay (graf 1). 

 
Graf 1: Kvantifikace rozpustných a nerozpustných proteinů TMV CP-L15-E7ggg (A) a 
TMV CP-L15 (B). Proteinové koncentrace byly stanoveny podle Bradfordové. Hodnoty jsou 
průměrem tří nezávislých stanovení. 
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Pro produkci rozpustného TMV CP-L15-E7ggg byla nejúčinnější ko-exprese 

s plasmidem pG-Tf2, který exprimuje molekulární chaperony GroEL-GroES a Trigger faktor. 

Ko-exprese pouze s Trigger faktorem měla pozitivní efekt na rozpustnost obou cílových 

fúzních proteinů. Exprese molekulárních chaperonů DnaK-DnaJ-GrpE neměla výrazný vliv 

na rozpustnost TMV CP-L15-E7ggg ani v kombinaci s GroEL-GroES chaperonovým 

komplexem. Na druhou stranu ko-exprese DnaK-DnaJ-GrpE a GroEL-GroES chaperonů 

usnadnila solubilizaci fúzního proteinu TMV CP-L15.  

Pro další pokusy byly vybrány rozpustné frakce, které byly získány ko-expresí 

s plasmidy pG-Tf2 (GroEL-GroES, TF) a pTf16 (TF). 

    

4.1.2.3 Analýza schopnosti TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 tvořit multimerní 

struktury a VLP   

 Pro nepřímé potvrzení tvorby VLP a další charakterizaci chování E7ggg byla 

provedena ultracentrifugace v sacharosovém gradientu. Rozpustné frakce fúzních proteinů 

byly naneseny na sacharosový gradient (10%, 30%, 50% a 60%) a centrifugovány po dobu 

1,5 h. Následně byla provedena SDS-PAGE a Western blot. Fúzní proteiny byly detekovány 

anti-TMV protilátkou.  

SDS-PAGE/WB analýza odebraných frakcí prokázala, že oba fúzní proteiny se 

vyskytovaly ve všech frakcích sacharosového gradientu (obr. 31, str. 80). Tento výsledek 

ukazuje, že fúzní proteiny zřejmě tvoří multimerní struktury. Distribuční profily TMV CP-

L15-E7ggg a TMV CP-L15 se významně nelišily, což naznačuje, že schopnost chimerních 

proteinů tvořit dimery a multimerní struktury nebyla výrazně ovlivněna vložením E7ggg.  

Nejvyšších výtěžků fúzních proteinů ve frakci odpovídající multimerům fúzních 

proteinů (30% sacharosa), bylo dosaženo při ko-expresi s plasmidem pG-Tf2. Výtěžek 

fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg byl 0,51 ± 0,02 mg/ml a v případě fúzního proteinu 

TMV CP-L15 bylo získáno 0,40 ± 0,01 mg/ml. Koncetrace proteinů byly stanoveny metodou 

podle Bradfordové (1976) s užitím komerčního kitu (DC Protein Assay). 
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Obr. 31: SDS-PAGE/WB: Analýza frakcí fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg (A) a 
TMV CP-L15 (B) po ultracentrifugaci v sacharosovém gradientu (10%, 30%, 50% a 
60%). Fúzní proteiny byly detekovány pomocí anti-TMV protilátky. RF – rozpustné frakce, 
1-5 – jednomililitrové frakce byly z centrifugační zkumavky odebírány od spoda a byly 
postupně číslovány sestupně podle klesající hustoty sacharosy, K –nemodifikované částice 
TMV částice použité jako pozitivní kontrola, M – proteinový marker SpectraTM Multicolor 
Broad Range Protein Ladder. 
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 Z frakcí odpovídajících multimerním strukturám (hustší koncentrace sacharosy 30-

60%), byly připraveny vzorky pro transmisní elektronovou mikroskopii. VLP se detekovat 

nepodařilo. To mohlo být dáno nízkou koncentrací VLP v uvedených frakcích nebo jejich 

nízkou stabilitou za podmínek přípravy vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. 

Transmisní mikroskopii provedl pan M. Jokeš (Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i., 

AVČR) a RNDr. H. Synková CSc. (Ústav experimentální botaniky, v. v. i., AVČR). 

 

4.1.3 Příprava fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg v rostlinách                           

N. benthamiana  
Po získání slibných výsledků při produkci chimerního proteinu TMV CP-L15-E7ggg 

v bakteriích E. coli MC1061 bylo přistoupeno k přípravě TMV CP-L15-E7ggg v rostlinách  

N. benthamiana. Následně byla také ověřována přítomnost VLP, jejich akumulace v rostlině, 

stabilita a infektivita. 

 

4.1.3.1 Exprese chimerního proteinu TMV CP-L15-E7ggg v rostlinách                             

N. benthamiana 

Transgenní rostliny Nb-MPxHC-Pro byly infiltrací naočkovány kulturami                           

A. tumefaciens GV3101, které nesly plasmid pGR:TMV CP-L15-E7ggg. Jako negativní 

kontrola byly Nb-MPxHC-Pro očkovány LB médiem.  

Na inokulovaných listech (IL) byly pozorovány nekrotické léze 7-10 dpi (obr. 32, str. 

82). Systémové příznaky se na infikovaných rostlinách nevyvinuly. Rostliny inokulované LB 

médiem nevykazovaly příznaky ani na infikovaných ani na systémových listech (SL).  
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Obr. 32: Příznaky způsobené infekcí pGR:TMV CP-L15-E7ggg na rostlinách Nb-
MPxHC-Pro, 10dpi. Na inokulovaných listech (IL) se nekrotické léze objevily 7-10dpi. 
Systémové listy (SL) zůstaly bez příznaků. 

IL 

SL 

IL 

SL 
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Přítomnost fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg byla detekována 10-14dpi  

v symptomatických listech pomocí jednorázového testu založeného na reakci protilátek 

obsažených v testovacím papírku s TMV CP fúzního proteinu (obr. 33).  
 

 
Obr. 33: Detekce přítomnosti fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg v příznakových 
listech Nb-MPxHC-Pro pomocí jednorázového testu, 10dpi. 
 

Po potvrzení přítomnosti fúzního proteinu v příznakových listech byly sklizeny zvlášť 

IL a SL. Přítomnost fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg byla analyzována pomocí SDS-

PAGE a následným Western blotem. Byl detekován proužek o velikosti zhruba 37 kDa, který 

reagoval jak s anti-TMV protilátkou, tak s anti-E7 protilátkou (obr. 34, str. 84). Fúzní protein 

migroval zhruba o 9 kDa výš, než bylo předpokládáno. Tento výsledek je v souhlasu 

s výsledky získanými při přípravě fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg v E. coli MC1061. 

Na rozdíl od fúzního proteinu exprimovaného v E. coli MC1061, byl ve vzorcích detekován i 

proužek odpovídají dimeru TMV CP-L15-E7ggg, který migruje v oblasti odpovídající zhruba 

70 kDa (obr. 34, str. 84).  

 

 

           Nb-MPxHC-Pro 
 

TMV CP pozitivní kontrola TMV CP-L15-E7ggg 
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Obr. 34: SDS-PAGE/WB detekce přítomnosti fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg 
v IL a SL Nb-MPxHC-Pro pomocí anti-E7 (A) nebo anti-TMV protilátky (B). 1 – vzorky 
připravené z listů odebraných po vzniku prvních příznaků (7dpi), 2 – vzorky připravené 
z listů těsně před sklizením (10dpi), Z – zdravé rostliny inokulované LB médiem, K – 
kontrolní vzorek TMV, M – proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad Range Protein 
Ladder. 
 

4.1.3.2 Exprese TMV CP-L15-E7ggg v různých genotypech hostitelských rostlin               

N. benthamiana  

Exprese TMV CP-L15-E7ggg byla postupně testována ve všech genotypech                         

N. benthamiana popsaných v kapitole 3.1.1, str. 48. Na všech genotypech infikovaných rostlin 

se objevily znatelné nekrotické skvrny na IL 7-10dpi (obr. 35, str. 85). Na SL ke vzniku 

nekrotických lézí nedošlo u žádného z testovaných genotypů. 

Příznakové listy jednotlivých rostlin byly homogenizovány v Laemmliho pufru a 

následně byly podrobeny analýze SDS-PAGE a Western blotu. Fúzní protein byl detekován 

anti-TMV protilátkou. Produkce chimerního proteinu TMV CP-L15-E7ggg byla prokázána     

ve všech genotypech N. benthamiana. TMV CP-L15-E7ggg se exprimoval přibližně stejně   

ve všech testovaných genotypech (obr. 36, str. 86). 
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Obr. 35: Reakce IL netransgenních N. benthamiana a transgenních N. benthamiana (Nb-
MPxHC-Pro, Nb-HC-Pro a Nb-MP) na infekci A. tumefaciens nesoucí konstrukt 
pGR:TMV CP-L15-E7ggg. Na inokulovaných listech všech typů N.benthamiana se objevily 
nekrotické skvrny 7-10 dpi.  
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Obr. 36: SDS-PAGE/WB: Analýza příznakových listů netransgenních a transgenních  
N. benthamiana infikovaných A. tumefaciens nesoucí konstrukt pGR:TMV CP-L15-
E7ggg, 11dpi. Chimerní protein byl detekován pomocí anti-TMV protilátky. Listy zdravých 
rostlin inokulované LB médiem byly použity jako negativní kontrola. 1 - 4 představují různé 
genotypy Nb infikované pGR: TMV CP-L15-E7ggg, 1 – Nb,  2 – Nb-MP, 3 – Nb-HC-Pro,  4 
– Nb-MPxHC-Pro, K – kontrolní vzorek TMV, Z – směs listů zdravých rostlin všech 
genotypů inokulovaných LB médiem, M – proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad 
Range Protein Ladder. 
 

4.1.3.3 Purifikace TMV CP-L15-E7ggg z příznakových listů rostlin N. benthamiana 

Chimerní protein TMV CP-L15-E7ggg byl nejprve izolován z transgenních                 

Nb-MPxHC-Pro postupem uvedeným v kapitole Materiál a metody. Při jednotlivých krocích 

purifikace byly postupně odebírány vzorky. Vzorky byly následně analyzovány pomocí SDS-

PAGE a Western blotem a TMV CP-L15-E7ggg byl detekován pomocí anti-E7 protilátky. 

Během purifikace docházelo k významné ztrátě fúzního proteinu (obr. 37, str. 87). Při 

purifikaci z dalších testovaných genotypů N. benthmiana byl získán také velice nízký výtěžek 

TMV CP-L15-E7ggg. K hlavní ztrátě fúzního proteinu docházelo při první nízkoobrátkové 

centrifugaci, kdy významná část TMV CP-L15-E7ggg zůstávala v peletu. Tento fakt může být 

dán vlastní tvorbou agregátů TMV CP-L15-E7ggg nebo vazbou fúzního proteinu na 

nerozpustné zbytky rostlinných pletiv. 

Přes následnou optimalizaci purifikačního protokolu (změna extrakčního pufru, změna pH 

extrakčního pufru, změna molarity pufru, vynechání precipitace NaCl a PEG 6000, různé 

koncentrace sacharosového polštáře, různé doby, teploty a rychlosti ultracentrifugace, přidání 

inhibitorů proteas) se nepodařilo významně zvýšit výtěžky TMV CP-L15-E7ggg v žádném z 

testovaných genotypů rostlin. VLP se nepodařilo dostatečně vyčistit, aby bylo možné stanovit 

koncentraci TMV CP-L15-E7ggg. Bylo provedeno jak spektrofometrické stanovení podle 
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Lambert-Beerova zákona, tak stanovení podle Bradfordové, ale výsledky nekorespondovaly 

s výsledky z analýz SDS-PAGE/WB ani s výsledky z transmisní elektronové mikroskopie. 

Přibližný výtěžek TMV CP-L15-E7ggg byl stanoven na základě porovnání se známými 

koncentracemi nemodifikovaného TMV a byl 1 mg/kg čerstvého listí.  

 

 
Obr. 37: SDS-PAGE/WB: Analýza vzorků odebíraných během purifikace TMV CP-
L15-E7ggg ze symptomatických listů transgenních rostlin Nb-MPxHC-Pro. Chimerní 
protein byl detekován anti-E7 protilátkou. 1 – hrubý rostlinný extrakt, 2 – rostlinný extrakt 
přefiltrovaný přes silonovou síťku, 3 – supernatant po nízkoobrátkové centrifugaci, 4 – pelet 
po nízkoobrátkové centrifugaci 5 - supernatant po ultracentrifugaci, 6 – interfáze po 
ultracentrifugaci, 7 – sacharosový polštář po ultracentrifugaci, 8 – virový purifikát TMV CP-
L15-E7ggg , Z - extrakt ze zdravé rostliny Nb-MPxHC-Pro, M - marker SpectraTM Multicolor 
Broad Range Protein Ladder 
 

4.1.3.4 Analýza schopnosti TMV CP-L15-E7ggg tvořit VLP  

Schopnost fúzního proteinu TMV CP-L15-E7ggg vytvářet VLP byla analyzována 

pomocí IC-RT-PCR. Extrakty z IL byly inkubovány v mikrozkumavkách potažených jak  

anti-TMV tak i anti-E7 protilátkou. Paralelně byla ze stejných extraktů izolována i celková 

RNA pomocí TRI Reagent® (MRC) kitu s následným ošetřením DNasou I. Po syntéze cDNA 

byla ze všech vzorků provedena PCR s primery specifickými pro TMV-CP-L15-E7ggg 

(primer 1 a 7). Jako negativní kontrola byl použit vzorek ze zdravého listu Nb-MPxHC-Pro.  

Následnou analýzou PCR produktů byly potvrzeny produkty očekávaných velikostí ve 

vzorcích získaných z celkové RNA i  ve vzorcích,  kde byly částice navázány pomocí anti-E7 

protilátky. U vzorků, u kterých byla k vazbě použita anti-TMV protilátka i u negativních, tj. 

zdravých kontrol, nebyl detekován žádný PCR produkt (obr. 38, str. 88). Z těchto výsledků 
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lze usuzovat, že fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg je schopen vytvářet virové částice, které 

obsahují genomovou RNA TMV a chrání ji před degradací. Nepřítomnost PCR produktu ve 

vzorku, kde byly částice vázány na anti-TMV protilátku, může být způsobena nedostupností 

TMV epitopů na těchto částicích, kdy je většina jejich povrchu pokryta onkoproteinem 

E7ggg.   

 

 
Obr. 38:  Analýza chimerní RNA pro potvrzení/vyvrácení schopnosti fúzního proteinu 
TMV CP-L15-E7ggg tvořit VLP. RNA vzorky byly připraveny paralelně pomocí izolace 
celkové RNA (A) a pomocí vychytání částic na stěnu mikrozkumavky přes anti-E7 nebo anti-
TMV protilátku (B) z identických rostlinných vzorků. Vzorky byly připraveny z pGR:TMV 
CP-L15-E7ggg infikovaných listů Nb-MPxHC-Pro, 10dpi. M - DNA marker (GeneRuler 1kb 
DNA Ladder), 1 – rostlinný vzorek, 1- – rostlinný vzorek, kde nebyla přidána reversní 
transkriptasa během reversní transkripce, Z – zdravá Nb-MPxHC-Pro. 
 

Výsledky získané pomocí IC-RT-PCR byly rovněž ověřeny pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie. Jednotlivé vzorky byly připraveny postupem popsaným v kapitole 

Materiál a metody a na závěr byly barveny 2% uranylacetátem. Chimerní částice tvořily 

heterogenní populaci. Odlišnosti ve tvaru částic jsou zřejmě způsobené stérickým pnutím 

daným přítomností onkoproteinu E7ggg. Uvnitř částic  bylo možné pozorovat vnitřní kanál 

charakteristický pro TMV ( obr. 39, str. 89;  obr. 40, str. 90). 
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Obr. 39: Porovnání chimerní VLP složené z TMV CP-L15-E7ggg (A) a nemodifikované 
partikule TMV(B) na snímcích z elektronového transmisního mikroskopu. Snímek A byl 
pořízen RNDr. H. Synkovou, CSc. na transmisním elektronovém mikroskopu JEM 1010, 
Jeol. Snímek B je převzatý z http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/tobaccomos2.jpg. Na obou 
obrázcích je patrný vnitřní kanálek charakteristický pro virové částice TMV. Částice byly 
kontrastovány 2% uranylacetátem. 

A: 

B: 
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Obr. 40: Chimerní VLP složené z TMV CP-L15-E7ggg na snímku z transmisního 
elektronového mikroskopu. Snímek byl pořízen M. Jokešem na transmisním elektronovém 
mikroskopu EM 208S, Philips. Částice byly kontrastovány 2% uranylacetátem. 

 
Fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg izolovaný z listů N. benthamiana je schopný 

vytvářet virové částice. Chimerní částice TMV CP-L15-E7ggg se akumulují pouze do 

nízkých koncentrací a systémově se nešíří. Z těchto výsledků vyplývá, že onkoprotein E7ggg 

na C-konci TMV CP přímo neinhibuje vznik VLP, ale pravděpodobně ovlivňuje 

elektrostatické či stérické vlastnosti částic, čímž významně ovlivňuje jejich stabilitu a 

akumulaci v rostlinách. 

 

4.1.3.5 Ověření infektivity chimerních částic TMV CP-L15-E7ggg  

 Extrakt z infikovaných listů Nb-MPxHC-Pro byl použit jako inokulum k 

mechanickému přenosu VLP na rostliny Nb-MPxHC-Pro, N. tabacum, cv. Petit Havana SR1 

a N. tabacum, cv. Samsun NN. N. tabacum, cv. Petit Havana SR1 (Nt-SR1) jsou rostliny 

senzitivní vůči infekci TMV. N. tabacum, cv. Samsun NN (Nt-NN) jsou rostliny s 

hypersenzitivní reakcí na TMV, která se projevuje vznikem nekrotických lézí a lokalizací 

virové infekce v místě inokulace. Vznik nekrotických lézi u Nt-NN je tedy důkazem infekce 

TMV a počet lézí na list lze použít i ke kvantifikaci viru. Infikované Nt-NN a Nt-SR1 byly po 

inokulaci ponechány v růstových komorách při kontrolovaném režimu (22°C den, 16°C noc), 
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protože u těchto pokusných rostlin při příliš vysoké teplotě (nad 25°C) nedochází ke vzniku 

lokálních lezí.  

 Nekrotické léze se vytvořily na IL Nb-MPxHC-Pro (14dpi, obr. 41) a Nt-NN (5dpi, 

obr. 42). SL obou testovaných rostlin zůstaly bez příznaků. Na IL ani na SL Nt-SR1 žádné 

příznaky virové infekce nevznikly.  

 

 
Obr. 41: Reakce IL Nb-MPxHC-Pro na infekci TMV CP-L15-E7ggg způsobenou 
mechanickým přenosem, 14dpi.  
 

 
Obr. 42: Hypersenzitivní reakce IL Nt-NN na infekci TMV CP-L15-E7ggg způsobenou 
mechanickým přenosem, 5dpi.  
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Infektivita konstruktu pGR:TMV CP-L15-E7ggg byla následně prokázána pomocí 

metody SDS-PAGE a Western blot, která potvrdila přítomnost proteinu TMV CP-L15-E7ggg 

v IL Nb-MPxHC-Pro a Nt-SR1. Dále bylo prokázáno, že infekce se systémově nešíří ani v 

Nb-MPxHC-Pro ani v Nt-SR1. Jako negativní kontrola byly použity zdravé listy rostlin Nb-

MPxHC-Pro a Nt-SR1. TMV CP-L15-E7ggg byl detekován pomocí anti-E7 protilátky. Dále 

bylo prokázáno, že TMV CP-L15-E7ggg se v Nt-SR1 akumuluje méně než v Nb-MPxHC-

Pro, tudíž Nt-SR1 nelze použít jako alternativa pro přípravu purifikátu TMV CP-L15-E7ggg 

(obr. 43).  

Pro ověření stability TMV CP-L15-E7ggg RNA v re-infikovaných rostlinách byla 

připravena cDNA z re-infikovaných listů Nb-MPxHC-Pro pomocí IC-RT-PCR. Pro adsorpci  

VLP byla použita anti-E7 protilátka a RT PCR byla provedena pomocí TMV CP-L15-E7ggg 

specifických primerů. Získaná cDNA byla zaklonována do vektoru pTZ57T/R a plasmidy 

byly po izolaci sekvenovány (provedla firma Biogen, Praha). Sekvenovaný fragment 

obsahoval celou sekvenci kódující TMV CP-L15-E7ggg a neobsahoval mutace. 

 

 
Obr. 43: SDS-PAGE/WB: Analýza vzorků rostlin očkovaných (IL) a systémových (SL) 
listů  Nb-MPxHC-Pro a Nt-SR1  re-infikovaných TMV CP-L15-E7ggg, 14dpi. Proteiny 
byly detekovány anti-E7 protilátkou. M- marker SpectraTM Multicolor Broad Range Protein 
Ladder 
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4.2 Produkce onkoproteinu E7ggg z HPV 16 pomocí virového 

vektoru odvozeného od PVX 

 

I v případě konstruktů založených na PVX byla pro vývoj experimentálních 

terapeutických vakcín použita mutovaná forma E7 s redukovaným transformačním 

potenciálem E7ggg. U všech konstruktů je sekvence E7ggg vložena na C-konec PVX CP.            

U konstruktů pMPM:PVX CP-L4-E7ggg, pMPM:PVX CP-L15-E7ggg a pGR:PVX CP-L4-

E7ggg, pGR:PVX CP-L15-E7ggg je ještě mezi sekvence PVX CP a E7ggg vložena sekvence 

pro linkery o dvou různých délkách – 4 AK (Massa a kol., 2007) a 15 AK (Alfthan a kol., 

1995). Jednotlivé konstrukty jsou schématicky znázorněny na obr. 22, str. 60 a 23, str. 61. 

U konstruktů určených pro produkci fúzních proteinů v rostlinách (pGR: CP-E7ggg, 

pGR: PVX CP-L4-E7ggg, pGR: PVX CP-L15-E7ggg) je zdvojena sekvence pro 3´-

teminálních 60 bp PVX CP, které jsou umístěny na 3´-konci PVX CP a zároveň za stop 

kodonem E7ggg.  Těchto 60 bp na 3´-konci PVX CP je spolu s 3´NTR PVX nezbytných pro 

transport PVX rostlinou a zároveň se  podílí na virové replikaci (Fedorkin a kol., 2001). 

 

4.2.1 Příprava chimerních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a   

PVX CP-L15-E7ggg v E. coli 
Také v případě konstruktů založených na PVX byly fúzní proteiny připraveny nejprve 

v E. coli.  Nejdříve byla provedena orientační exprese fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX 

CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg z expresního vektoru pMPM-4AΩ (obr. 16, str. 50). 

Konstrukty pMPM:PVX CP-E7ggg, pMPM: PVX CP-L4-E7ggg, pMPM:PVX CP-L15-

E7ggg byly pomocí teplotního šoku transformovány do bakterií E. coli MC1061. Po 

napěstování bakteriálních kultur do OD600=0,6 byla produkce fúzních proteinů indukována            

L-arabinosou (2 mg/ml). Poté byly fúzní proteiny exprimovány za stálého třepání při 25°C 

přes noc. Vzorky bakteriálních kultur byly následně analyzovány SDS-PAGE a metodou 

Western blot.  

 Teoretická molekulová hmotnost fúzních proteinů byla 37 kDa. Fúzní proteiny ale 

migrovaly v oblasti odpovídající přibližně 45 kDa (obr. 44,  str. 94). Jiná mobilita fúzních 

proteinů byla způsobena přítomností onkoproteinu E7ggg (McLauglin-Drubin a Münger, 

2009). Fúzní proteiny reagovaly jak s anti-PVX, tak s anti-E7 protilátkou.   

Následně byly bakteriální extrakty rozděleny na rozpustnou a nerozpustnou frakci 

postupem popsaným v kapitole Materiál a metody. Jednotlivé frakce byly analyzovány SDS-
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PAGE a následným Western blotem. Většina fúzních proteinů byla v rozpustné podobě (obr. 

44).  

 
Obr. 44: SDS-PAGE/WB: Exprese fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg 
a PVX CP-L15-E7ggg v E. coli MC1061. Fúzní proteiny byly detekovány anti-E7 
protilátkou. PI – vzorky odebrané před indukcí, I – vzorky kultur indukovaných L-arabinosou 
(2 mg/ml), RF – rozpustná frakce, M - proteinový marker SpectraTM Multicolor Broad Range 
Protein Ladder. 
 

4.2.1.1 Analýza schopnosti PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg 

tvořit VLP 

Fúzní proteiny PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg připravené 

v E. coli MC1061 byly izolovány postupem  popsaným v kapitole Materiál a metody. Výtěžek 

všech tří fúzních proteinů byl 1,35 ± 0,3 mg/ml. Koncetrace proteinů byla stanovena metodou 

podle Bradfordové (1976) s užitím komerčního kitu (DC Protein Assay). 

Takto přečištěné fúzní proteiny byly použity pro přípravu vzorků pro transmisní 

elektronovou mikroskopii podle postupu popsaném v kapitole Materiál a metody. VLP byly 

značené primární králičí anti-PVX a sekundární anti-králičí protilátkou značenou zlatými 

částicemi (10 nm) a rovněž primární myší anti-E7 a sekundární anti-myší protilátkou značnou 

zlatými částicemi (15 nm). Transmisní elektronová mikroskopie potvrdila přítomnost 
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chimerních částic u všech tří typů fúzních proteinů. VLP nebyly morfologicky výrazně 

odlišné od nemodifikovaných částic PVX (obr. 45). 

 

 
Obr. 45: Chimerní částice složené z PVX CP-E7ggg z E. coli MC1061. VLP byly značené 
primární králičí anti-PVX a sekundární anti-králičí protilátkou značenou zlatými částicemi 
(10 nm) a rovněž primární myší anti-E7 a sekundární anti-myší protilátkou značnou zlatými 
částicemi (15 nm). Elektronovou mikroskopii provedla RNDr. H. Synková CSc. na 
transmisním elektronovém mikroskopu JEM 1010.  
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4.2.2 Příprava chimerních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a 

PVX CP-L15-E7ggg v N. benthamiana 
Poté, co byla v E.coli potvrzena schopnost fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-

L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg vytvářet VLP, jsme přistoupili k jejich expresi v Nb-HC-

Pro. Již dříve bylo prokázáno, že Nb-HC-Pro je hostitelská rostlina, ve které se PVX množí 

do vysokých titrů (Čeřovská a kol., 2008). V následujících pokusech byla ověřována stabilita 

jednotlivých fúzních proteinů, jejich akumulace a šíření rostlinou a tvorba VLP.  

Napěstované kultury A. tumefaciens GV3101 nesoucí pGR:PVX CP-E7ggg, 

pGR:PVX CP-L4-E7ggg, pGR:PVX CP-L15-E7ggg byly použity pro infiltraci listů rostlin 

Nb-HC-Pro. Jako negativní kontrola byly použity rostliny infiltrované pouze LB médiem.  

Přítomnost fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-

E7ggg v IL a SL byla analyzována pomocí SDS-PAGE a následným Western blotem. V IL 

byly detekovány proužky o velikosti zhruba 45 kDa tj. stejné velikosti, jaké byly získány 

expresí v E. coli. Fúzní proteiny reagovaly jak s anti-PVX, tak s anti-E7 protilátkami (obr. 46, 

str. 97). V systémových neinokulovaných listech žádné fúzní proteiny detekovány nebyly.  

Chimerní proteiny  PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg byly 

postupně izolovány z Nb-HC-Pro pomocí postupu uvedeného v kapitole Materiál a metody. 

Během purifikace docházelo k degradaci všech fúzních proteinů, čemuž se nepodařilo 

zabránit ani nejrůznějšími modifikacemi purifikačního protokolu. Díky nestabilitě fúzních 

proteinů během purifikace se nepodařilo stanovit jejich přesnou koncentraci. VLP složené 

z chimerních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg se 

nepodařilo pomocí transmisní elektronové mikroskopie detekovat. 

Extrakty z listů infikovaných konstrukty pGR:PVX CP-E7ggg, pGR:PVX CP-L4-

E7ggg, pGR: PVX CP-L15-E7ggg byly infekční při následných mechanických inokulacích. 
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Obr. 46: SDS-PAGE/WB detekce přítomnosti fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX 
CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg v Nb-HC-Pro. Fúzní proteiny byly detekovány anti-
E7 protilátkou. IL – vzorky připravené z inokulovaných listů rozmělněných v Laemmliho 
purfu, E – hrubý rostlinný extrakt rozmělněný v Tris uchovávacím pufru, K – kontrolní 
vzorek rozpustné frakce obsahující fúzní protein PVX CP-L4-E7ggg připravený v E. coli 
MC1061, M – proteinový marker SpectraTM  Multicolor Broad Range Protein Ladder. 
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4.3 Produkce antigenu L2108-120 z HPV 16 pomocí virového 

vektoru odvozeného od PVX 

 

Pro expresi epitopu L2 (LeuValGluGluThrSerPheIleAspAlaGlyAlaPro; Kawana a 

kol., 1998) z HPV 16 byly použity konstrukty pGR:PVX CP-L2108-120 a pGR:PVX CP-              

L2108-120mut (obr. 24, str. 61). Sekvence pro 60 bp na 3´-konci PVX CP je v konstruktech 

pGR: PVX CP-L2108-120 a pGR: PVX CP-L2108-120mut obsažena dvakrát, a to na 3´-konci PVX  

CP a zároveň za stop kodonem L2108-120. V konstruktu pGR:PVX CP-L2108-120mut je 60 bp na 

3´-konci PVX CP zmutováno bez změn v aminokyselinové sekvenci, aby nemohlo docházet 

k eventuální homologní rekombinaci mezi dvěma identickými repetetivními sekvencemi a 

následné ztrátě epitopu L2108-120. 

 

4.3.1 Příprava chimerních proteinů PVX CP-L2108-120 a PVX CP-                  

L2108-120mut v N. benthamiana 
PVX CP se podílí nejenom na systémovém pohybu viru, ale je nezbytný i pro pohyb 

z buňky do buňky. Defekt této funkce může být plně kompenzován pohybovým proteinem 

TMV (Fedorkin a kol., 2001). Proto jsme pro produkci chimerních fúzních proteinů použili 

transgenní N. benthamiana Nb-MP. Rostliny Nb-MP byly inokulovány infiltrací kulturami              

A. tumefaciens GV3101 nesoucí plasmidy pGR:PVX CP-L2108-120 a pGR:PVX CP-L2108-

120mut. Jako negativní kontrola byly Nb-MP očkovány LB médiem.  

Přítomnost fúzních proteinů PVX CP-L2108-120 a PVX CP-L2108-120mut v IL a SL byla 

analyzována pomocí SDS-PAGE a následným Western blotem. Ve vzorcích z rostlin 

očkovaných konstruktem PVX CP-L2108-120 nebyl detekován žádaný produkt (obr. 47, str. 99). 

Z tohoto důvodu byla z infikovaných listů Nb-MP izolována RNA a následně byla provedena 

RT PCR (primery 9 a 10). Získaná cDNA byla sekvenována. Sekvenovaný produkt 

neobsahoval L2108-120 epitop spolu s jednou kopií 3´-terminálních 60 bp PVX CP. K této ztátě 

pravděpodobně došlo díky rekombinaci mezi dvěma identickými repetitivními sekvencemi.  

Ve vzorcích listů rostlin očkovaných pGR:PVX CP-L2108-120mut byl detekován 

proužek o očekávané velikosti přibližně kolem 34 kDa (obr. 47. str. 99). Množství 

produkovaného proteinu bylo stanoveno na základě porovnání se známými koncentracemi 

nemodifikovaného PVX a bylo přibližně 8 mg/kg čerstvého listí. V SL fúzní protein 

detekován nebyl, z čehož vyplývá, že infekce pGR:PVX CP-L2108-120mut se rostlinou nešíří. 
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Z  IL byla rovněž izolována RNA a následně byla provedena RT-PCR. Získaná cDNA byla 

osekvenována. Sekvenace potvrdila přítomnost celé sekvence pro  PVX CP-L2108-120mut.  

Chimerní protein PVX CP-L2108-120mut byl postupně izolován z Nb-MP postupem 

uvedeným v kapitole Materiál a metody. PVX CP-L2108-120mut se nepodařilo purifikovat ani 

při provedení řady obměn purifikačního protokolu (použití inhibitorů proteas, změny pH a 

iontové síly extrakčního pufru, zvýšení molarity NaCl v kroku zahrnujícím srážení proteinů 

v prostředí PEG 6000 a/nebo vynechání tohoto kroku). Jelikož se nepodařilo získat virový 

purifikát, byly vzorky pro transmisní elektronovou mikroskopii připraveny z hrubých 

rostlinných extraktů. VLP se detekovat nepodařilo.  

Extrakty z listů Nb-MP infikovaných konstruktem pGR:PVX CP-L2108-120mut nebyly 

infekční při následných mechanických inokulacích. 

 

 
Obr. 47: SDS-PAGE/WB: Analýza fúzních konstruktů pGR:PVX CP-L2108-120 a                
pGR:PVX CP-L2108-120mut exprimovaných v rostlinách Nb-MP. Fúzní proteiny byly 
detekovány pomocí anti-PVX protilátky. 1 – extrakt z PVX CP-L2108-120 IL Nb-MP, 2 - 
extrakt z PVX CP-L2108-120mut IL Nb-MP, K1 – kontrolní vzorek PVX CP, K2 – kontrolní 
vzorek PVX CP s N-terminálně připojeným L2108-120, M – proteinový marker GeneRuler, 10 - 
170 kDa.  
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5 Diskuse 

 
Rakovina děložního čípku je po rakovině prsu druhým nejčastějším nádorovým 

onemocněním žen na světě. Za odhalení původce rakoviny děložního čípku viru HPV byla 

v roce 2008 byla udělena Nobelova cena německému virologovi Haraldu zur Hausenovi. 

V současné době jsou dostupné dvě profylaktické vakcíny proti HPV. Tyto vakcíny nemají 

žádný terapeutický efekt a jejich výroba je finančně náročná. Z těchto důvodů v dnešní době 

výzkum směřuje k vývoji terapeutické vakcíny a zároveň se snaží o zvýšení dostupnosti  

vakcín profylaktických.  

Tato práce je pokračováním výzkumu laboratoře Doc. RNDr.  Noemi Čeřovské CSc. 

studující expresi proteinů a antigenů HPV 16 (Pokorná a kol., 2005; Čeřovská a kol., 2008; 

Hoffmeisterová a kol., 2008). Předkládaná doktorská práce se zabývá přípravou celého  

onkoproteinu  E7 z HPV 16 ve fúzi s TMV CP a PVX CP a epitopu L2108-120 z HPV 16 ve 

fúzi s PVX CP. Pro vývoj experimentální terapeutické vakcíny byla použita bezpečnější 

mutantní forma E7ggg, který má redukovaný transformační potenciál. E7ggg nese mutaci tří 

aminokyselin v oblasti vázající retinoblastomový protein (Šmahel a kol., 2001). Vzhledem 

k tomu, že HPV se nereplikuje v běžných typech tkáňových kultur, je při vývoji vakcín 

nezbytné využití genového inženýrství. V této práci jsme se pokusili antigeny exprimovat buď 

v E. coli MC1061 nebo v rostlinách N. benthamiana.  

 

5.1 Produkce onkoproteinu E7ggg z HPV 16 pomocí virového 

vektoru odvozeného od TMV 
Hlavní výhodou použití CP rostlinného viru jako nosiče pro onkoprotein E7ggg je jeho 

schopnost polymerovat za vzniku VLP. Je známo, že takovéto částice s mnohonásobně 

opakovanými antigenními motivy jsou velmi dobrým imunogenem (Fehr a kol., 1998). TMV 

je vhodným nosičem pro expresi různých antigenů, protože se v infikovaném pletivu  

akumuluje do vysokých titrů a snadno se s ním manipuluje. Další výhodou je známá 

prostorová struktura částic TMV na atomové úrovni (Namba a kol., 1986; Namba a kol., 

1989). Virus TMV je rovněž oblíbeným modelovým organismem pro rostlinou virologii, díky 

čemuž je dobře známa funkce jednotlivých virových genů, jakož i mnoha hostitelských 

faktorů nutných pro virovou replikaci. Díky tomu je virus TMV hojně používán k produkci 

řady rekombinantních peptidů, které byly exponované na povrchu částic (Takamatsu a kol., 
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1990; Lim a kol., 2002). Navíc TMV CP byl již mnohokrát použit pro účely přípravy 

experimentálních vakcín proti různým onemocněním (Nemchinov a kol., 2000; Fitchen a kol, 

1995; Beachy a kol., 1995). Většinou byly na C-konec kapsidového proteinu přidávány 

epitopy o velikosti maximálně 20 AK. Přidání větších peptidů vedlo k inhibici vzniku 

virových částic. V roce 2006 bylo Wernerem prokázáno, že přidání 15 AK linkeru mezi 

kapsidový protein Turnip vein-clearing viru (TVCV; rod Tobamovirus) a 133 AK velký 

fragment A proteinu z Staphylococcus aureus vedlo ke vzniku funkčních částic. V naší práci 

jsme se pokusili umístit na povrch virové částice TMV celý onkoprotein E7ggg o velikosti 98 

AK. Mezi kapsidový protein TMV a E7ggg byl přidán flexibilní 15 AK dlouhý linker (L15). 

L15 má sekundární strukturu β skládaného listu a je bohatý na glycin (Werner  a kol., 2006). 

Smyslem linkeru bylo snížit případné stérické pnutí na povrchu VLP.  

Nejprve jsme fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg exprimovali v bakteriích E. coli 

MC1061 a následně v rostlinách N. benthamiana. Zároveň s produkcí v rostlinách jsme 

exprimovali TMV CP-L15-E7ggg také v E. coli, přičemž jsme chtěli ověřit stabilitu, 

rozpustnost a schopnost rekombinantního proteinu tvořit multimerní struktury a VLP. Také 

jsme chtěli zjistit, jaký vliv má přítomnost onkoproteinu E7ggg na vlastnosti celého fúzního 

proteinu. Za tímto účelem byl vytvořen konstrukt exprimující pouze TMV CP s C-terminálně 

připojeným 15 AK linkerem.   

   

5.1.1 Příprava TMV CP-L15-E7ggg v E. coli 
 Produkce onkoproteinu HPV 16 E7 v E. coli byla již několikrát popsána (Sato a kol., 

1989; Patrick a kol., 1992; Pahel a kol., 1993; Chinami a kol., 1994; Fernando a kol., 1999; 

Mirecka a kol., 2006; Petrone a kol., 2011).  

 Z průběhu pilotní exprese TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 v E. coli  bylo zřejmé, 

že fúzní proteiny se v tomto systému poměrně dobře exprimují, nepozorovali jsme problémy 

se stabilitou ani s použitím vzácných kodónů. Exprimované konstrukty nepůsobí na produkční 

mikroorganismus toxicky.  

 V imunoblotu oba konstrukty reagovaly s příslušnými protilátkami. McLaughlin-

Drubinem a Müngerem bylo prokázáno, že HPV E7 putuje na polyakrylamidovém gelu jako  

protein o velikosti 18-20 kDa, přestože jeho teoretická molekulová hmotnost je přibližně 11 

kDa. Také my jsme zjistili, že fúzní protein obsahující HPV E7 putoval přibližně o 9 kDa výš 

oproti teoretické molekulové hmotnosti (obr. 26, str. 73; obr. 24, str. 74). Jiná mobilita 

proteinu E7 je pravděpodobně způsobena přítomností homologní domény CR1 na N-konci E7 
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a také vysokým obsahem kyselých aminokyelin (McLaughlin-Drubin a Münger, 2009). 

Fúzní proteiny se produkovaly pouze v nerozpustné podobě ve formě proteinových 

inkluzí. Tento problém jsme se pokusili vyřešit použitím univerzálních plasmidů, které 

zajišťují kontrolovanou expresi molekulárních chaperonů GroEL–GroES, DnaK–DnaJ–GrpE 

a TF. Již dříve bylo prokázáno, že tyto chaperony jsou schopné stabilizovat a zároveň 

předcházet vzniků agregátů některých rekombinantních proteinů (Nishihara a kol., 1998 a 

2000). Nejvyššího výtěžku rozpustných proteinů TMV CP-L15-E7ggg bylo dosaženo při ko-

expresi s molekulárními chaperony GroEL-GroES a TF (graf 1, str. 78). GroEL-GroES se 

podílí na zvyšování rozpustnosti a zlepšení skládání proteinu TMV CP v E. coli (Hwang a 

kol., 1998), což je v souladu s našimi výsledky. Z literatury je známo, že přidání GroEL-

GroES chaperonového komplexu pomohlo solubilizaci řady dalších heterologních proteinů 

produkovaných v E.coli – např. lidského interferonu γ (Yan a kol., 2012) nebo 

mitochondriální akonitasy z kvasinek (Gupta a kol., 2009).  Ko-exprese se samotným TF 

zvýšila podíl rozpustné formy TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-L15 (obr. 30, str. 77). 

Kombinace GroEL-GroES s TF může být efektivnější při solubilizaci některých heterologních 

proteinů produkovaných v E. coli než působení samotného TF, protože TF a GroEL-GroES 

úzce spolupracují. Na druhou stranu účinek TF se může lišit v závislosti na produkovaném 

proteinu (Nishihara a kol., 2000). Tento fakt potvrzují i naše výsledky, protože použití 

samotného TF vedlo k získání vyšších výtěžků v případě rozpustné formy TMV CP-L15, 

zatímco v případě TMV CP-L15-E7ggg bylo efektivnější použití kombinace TF s GroEL-

GroES.  

Použití DnaK-DnaJ-GrpE vedlo ke tvorbě rozpustného TMV CP-L15 (obr. 30, str. 

77), což je v souladu z dříve publikovanými výsledky (viz Hwang a kol., 1998), kdy bylo 

prokázáno, že produkce DnaK má významný vliv na celkovou expresi a správné poskládání 

TMV CP in vivo. Na druhé straně v případě TMV CP-L15-E7ggg ko-exprese s DnaK-DnaJ-

GrpE nevedla k získaní vyššího podílu jeho rozpustné formy ani v kombinaci s GroEL-GroES 

(obr. 30, str. 77). Možná to bylo způsobeno přítomností DnaJ, který může negativně 

ovlivňovat expresi a sbalení TMV CP v E. coli (Hwang a kol., 1998).  

 Na rozdíl od autentické virové infekce rostlinné buňky se v bakteriálních buňkách 

nenachází vhodná virová RNA, která by mohla s kapsidovým proteinem interagovat za 

vzniku skutečných virových částic. Dalším rozdílem je, že délka skutečných virových částic 

je poměrně přesně dána délkou genomové RNA, zatímco délka VLP připravených v E. coli je 

zřejmě omezena pouze mechanickou stabilitou částic, tudíž často dochází ke vzniku velmi 

heterogenní populace částic. Bohužel v případě chimerních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a 
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TMV CP-L15 připravených v E. coli MC1061 nebyly VLP pozorovány. Tento výsledek může 

být způsoben nenalezením optimálních podmínek pro přípravu vzorku pro elektronovou 

transmisní mikroskopii nebo neschopností fúzních proteinů tvořit VLP, což není v souladu s 

výsledky získanými analýzou frakcí  ze sacharosového gradientu po ultracentrifugaci (obr. 31, 

str. 80).  

I přes negativní výsledek získaný při transmisní elektronové mikroskopii, jsou získané 

výsledky cenným krokem pro vývoj experimentální terapeutické anti-HPV vakcíny založené 

na fúzním proteinu TMV CP-E7ggg připraveného v rostlinách. 

 

5.1.2 Příprava TMV CP-L15-E7ggg v N. benthamiana 
Rostliny jsou dalším alternativním systémem, který se dnes využívá pro přípravu 

přípravu proteinů s terapeutickým potenciálem. Heterologní proteiny mohou být v rostlinách 

připraveny poměrně rychle, levně, mají post-translační modifikace podobné savcům, (nebo 

dokonce identické v případě transgenních rostlin s upravenou glykosylací) a neobsahují 

bakteriální toxiny a živočišné patogeny. Nejnákladnějším krokem přípravy rekombinantních 

proteinů v rostlinách je pravděpodobně purifikace, kterou je možné buď částečně, nebo úplně 

obejít orálním podáváním (tzv. jedlé vakcíny). 

Kapsidový protein viru je multifunkční protein, který kromě pasivní funkci ochrany 

genomu také hraje aktivní roli v replikaci viru, pohybu z buňky do buňky a v systémovém 

pohybu. Jeho další důležitou funkcí je zajistit dobrou rozpustnost částic a zamezit vzniku 

agregátů, což je důležité pro šíření viru v přírodě. V případě TMV CP-L15-E7ggg vedla 

modifikace kapsidového proteinu zřejmě ke změně vlastností částic, protože TMV CP-L15-

E7ggg vykazoval tendenci agregovat a  při purifikaci zůstávat ve frakci obsahující 

nerozpustné zbytky rostlinných pletiv (obr. 37, str. 87). VLP byly hůře rozpustné a 

agregovaly buď samostatně nebo spolu s jinými rostlinnými proteiny. E7 nese dva motivy 

Cys-X-X-Cys (Barbosa a kol., 1989), které fungují jako dimerizační doména (McIntyre a kol., 

1993; Clemens a kol., 1995; Liu a kol., 2006). Tvorba dimerů a oligomerů E7 z HPV 16 byla 

prokázána teprve nedávno (Petrone a kol., 2011). I v případě TMV CP-L15-E7ggg byl 

prokázán vznik dimerů (obr. 34, str. 84) a proto je možné, že E7 a TMV CP vzájemně soutěží 

o interakci – tj. o interakci TMV CP s TMV CP za vzniku VLP a nebo o interakci E7ggg 

s E7ggg, což by inhibovalo vznik VLP. Na druhou stranu bylo již dříve popsáno, že E7 je 

zřejmě schopný vytvářet stabilní komplexy s různými rostlinnými komponentami (Durfee a 

kol., 2000; Franconi a kol., 2002). 
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Přítomnost kompletní sekvence E7ggg na C-konci TMV CP silně ovlivňuje i expresi 

VLP, protože chimerní částice TMV CP-L15-E7ggg se akumulují do velice nízkých 

koncentrací. Na rozdíl od chimerních částic se nemodifikovaný TMV exprimuje do vysokých 

titrů a vzniklé částice  jsou vysoce stabilní (Creager a kol., 1999). Z těchto výsledků vyplývá, 

že připojení  onkoproteinu E7ggg přímo nebrání vzniku viru podobných částic, ale mění 

elektrostatické, stérické a jiné vlastnosti částic, čímž významně ovlivňuje stabilitu vzniklých 

VLP. Oproti tomu 133 AK dlouhý fragment proteinu A z Staphylococcus aureus přidaný na 

C-konec kapsidového proteinu TVCV přes 15 AK linker ((GlyGlyGlyGlySer)3) neovlivnil  

ani systémový pohyb chimerního viru ani jeho akumulaci. Navíc chimerní částice byly velice 

podobné částicím nemodifikovaného TVCV a tvořily poměrně homogenní populaci VLP 

(Werner a kol., 2006). V případě TMV CP-L15-E7ggg VLP tvořily heterogenní populaci 

částic  (obr. 39, str. 89; obr. 40, str. 90).  

 

5.2 Produkce onkoproteinu E7ggg z HPV 16 pomocí virového 

vektoru odvozeného od PVX 
E7ggg byl napojen na C-konec kapsidového proteinu viru PVX, a to buď přímo (PVX 

CP-E7ggg) nebo přes 4 AK/15 AK linker (PVX CP-L4-E7ggg/PVX CP-L15-E7ggg).  PVX je 

velice dobrým nosičem pro produkci heterologních proteinů, protože se akumuluje 

v infikované tkáni do vysokých titrů, i když ve srovnání s TMV jsou přibližně o řád nižší. 

PVX byl použit jako expresní virový vektor pro produkci farmaceuticky a průmyslově 

významných proteinů. Ve srovnání s viry s ikosahedrální kapsidou, je  genom PVX schopný 

pojmout inzerce dlouhých  sekvencí, aniž by došlo ke ztrátě schopnosti tvorby virových částic 

(Chapman a kol., 1992; Baulcombe a kol., 1995). Pro produkci řady heterologních proteinů a 

epitopů byla použita N-terminální fúze s PVX CP (Cruz a kol., 1996; Marusic a kol., 2001; 

Lico a kol., 2006; Marconi a kol., 2006; Nemchinov a Natilla, 2007; Uhde-Holzem a kol., 

2007; Massa a kol., 2008; Morgenfeld a kol., 2009). Na druhou stranu nebyl dosud popsán 

žádný případ úspěšné exprese heterologního proteinu vloženého na C-konec PVX CP. 

Posledních 60 bp na 3´-konci PVX CP RNA má kromě protein-kódující funkce ještě funkci  

při replikaci virového geonomu (Kim a Hemengway, 1996; Kim a Hemengway, 1999; 

Fedorkin a kol., 2001; Pillai-Nair a kol., 2003; Lough a kol., 2006; Hu a kol., 2007). Pokud by 

do této oblasti byl vložen fragment kódující fúzní rekombinantní protein, došlo by k přerušení 

3’NTR oblasti a vyřazení funkcí nezbytných pro replikaci virové RNA. Proto bylo nutné tuto 

část  genomu PVX duplikovat, přičemž první kopie si zachovala svoji protein-kódující funkci, 
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poté následovala sekvence kódující aminokyselinový linker a E7ggg onkoprotein se stop-

kodonem  a nakonec druhá kopie zahrnující nepřerušenou 3’ terminální oblast genomu PVX. 

Toto zdvojení mělo zajistit správnou replikaci rekombinantního virového vektoru (Hu a kol., 

2007; Verchot-Lubicz a kol., 2007). 

Při skutečné infekci rostlinné buňky chimerním virem slouží PVX CP nejenom jako 

obal částice, ale také se podílí na virové replikaci (Spillane a kol., 1997) a na pohybu 

virových replikačních komplexů z buňky do buňky plazmodesmaty (Cruz a kol., 1998). Proto 

také v případě fúzních proteinů PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg 

byla provedena nejprve exprese v bakteriích E. coli MC1061, z důvodu ověření stability, 

rozpustnosti a schopnosti rekombinantních proteinů tvořit viru podobné částice a následně 

byly teprve fúzní proteiny produkovány v N. benthamiana. Toto je první popsaný případ               

C-terminální fúze proteinu s PVX CP. 

 

5.2.1 Příprava PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg 

v E. coli  
Exprese PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg v E. coli 

MC1061 ukázala, že fúzní proteiny jsou stabilní, nepůsobí na produkční mikroorganismus 

toxicky a nemají problém s použitím vzácných kodónů. Teoretická molekulová hmotnost 

PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg byla 37 kDa, všechny fúzní 

proteiny migrovaly v oblasti odpovídající přibližně 45 kDa, tj. o 8 kDa výš než bylo 

předpokládáno (obr. 44, str. 94). Tento výsledek potvrzuje data získaná při produkci 

onkoproteinu E7ggg v systému založeném na TMV. Všechny fúzní proteiny se produkovaly 

převážně v rozpustné formě Na rozdíl od fúzních proteinů TMV CP-L15-E7ggg a TMV CP-

L15 nemělo použití chaperonů na produkci PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-

L15-E7ggg v rozpustné podobě vyrazný vliv (Lidický, 2010).  

Přidání linkerů mezi PVX CP a E7ggg nemělo žádný vliv na expresi jednotlivých 

fúzních proteinů, protože byl získán stejný výtěžek PVX CP-E7ggg jako PVX-L5-E7ggg a 

PVX CP-L15-E7ggg. Fúzní proteiny tvořily VLP, což bylo dokázáno pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (obr. 45, str. 95). 
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5.2.2 Příprava PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg 

v N. benthamiana 
Produkce E7ggg v N-terminální fúzi s PVX CP v rostlinách byla již dříve popsána. E7 

byl takto produkován v chloroplastech transgenních rostlin  N. tabacum, cv. Petit Havana. E7-

PVX CP tvořily 0,5% TSP (Morgenfeld a kol., 2009).  

PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg se v transgenních 

rostlinách  N. bethamiana nesoucích HC-Pro z A viru bramboru exprimovaly přibližně ve 

stejném množství (intenzita proužků v imunoblotu byla podobná) a ani zde nebyl pozorován 

vliv vložených linkerů na hladinu exprese jednotlivých fúzních proteinů (obr. 46, str. 97). 

V SL fúzní proteiny detekovány nebyly. Agroinfiltrované listy byly infekční v následných 

mechanických inokulacích. Při purifikaci docházelo k degradaci všech fúzních proteinů. Tato 

fakta jsou zřejmě způsobena připojením E7ggg na C-konec PVX CP, protože při                               

N-terminálních fúzí ve výše uvedeném případě k degradaci nedocházelo. Navíc bylo 

prokázáno, že N-terminální fúze PVX CP s E7 může vést ke stabilizaci E7 při expresi 

v chloroplastech (Morgenfeld a kol., 2009).  

 

5.3 Produkce epitopu L2108-120 z HPV 16 pomocí virového vektoru 

odvozeného od PVX v N. benthamiana 
Epitop L2108-120 je vysoce konzervovaný mezi různými druhy HPV a je 

pravděpodobně umístěn na povrchu virionů HPV. Z těchto důvodů patří také mezi vhodné 

kandidáty pro vývoj vakcíny proti HPV. Již dříve byl v laboratoři Doc. Čeřovské úspěšně 

použit vektor pGR 106 pro expresi rekombinantního proteinu L2-ACP-E7 složeného 

z epitopů odvozených z L2 a E7 proteinů HPV 16 a CP A viru bramboru (Čeřovská a kol., 

2008, Hoffmeisterová a kol., 2008). Protein L2-ACP-E7 transientně produkovaný v              

N. benthamiana byl schopný vytvářet stabilní VLP, které nesou oba epitopy zabudované na 

svém povrchu (Čeřovská a kol., 2008).  

Fúze epitopů k N-konci PVX CP je poměrně používaná metoda produkce antigenů 

určených pro vývoj vakcín v rostlinách. Na druhou stranu modifikace PVX CP na C-konci  

může pozitivně ovlivnit např. imunogenní vlastnosti chimerního proteinu nebo jeho stabilitu. 

Kromě toho může být pro některé aplikace výhodné mít k dispozici více než jedno místo pro 

vložení cizorodého peptidu. Proto byly navrženy konstrukty pGR:PVX CP-L2108-120 a 

pGR:PVX CP L2108-120mut, kterými byly následně transformovány N. benthamiana 

exprimující pohybový protein TMV. Je totiž známo, že některé pohybové funkce PVX CP 
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jsou plně zastupitelné MP TMV (Fedorkin a kol., 2001). I v těchto konstruktech byla 

zdvojena sekvence pro C-terminálních 60 bp PVX CP, aby nebyl ovlivněn žádný z klíčových 

dějů virové replikace. Již dříve bylo publikováno, že eliminace až 18 C-koncových AK 

neovlivňuje vznik VLP in vitro, ale tyto VLP nemají schopnost iniciovat translaci genomové  

RNA. Dále bylo dokázáno, že tyto translačně neaktivní chimery se mohou změnit na 

translačně aktivní fosforylací PVX CP v přítomnosti TGBp1 (Zayakina a kol., 2008; Zayakina 

a kol., 2009). V případě pGR:PVX CP-L2108-120 a pGR:PVX CP L2108-120mut nedošlo sice 

k odstranění aminokyselin PVX CP, ale došlo ke změnám na C-konci, které mohou ovlivnit 

tyto životně důležité funkce CP, tudíž bylo poměrně zajímavé zjistit, zda budou takto 

modifikované částice infekční. Zároveň byl během infekce produkován TGBp1, tudíž se 

nebylo nutné obávat nežádoucího ovlivnění translatovatelnosti C-koncově modifikovaných 

částic.  

V případě konstruktu pGR:PVX CP-L2108-120 nedošlo k expresi očekávaného fúzního 

proteinu v Nb-MP (obr. 47, str. 99). Pomocí RT PCR a následné sekvenace bylo zjištěno, že 

došlo k eliminaci epitopu L2108-120 díky homologní rekombinaci mezi dvěma identickými 

kopiemi 3’ koncové oblasti PVX-CP, které byly odděleny pouze sekvencí kódující L2108-120. 

Tato eliminace je zřejmě specifická pro kratší úseky (v tomto případě 13 AK), protože 

v případě produkce E7ggg (98 AK) mezi těmito dvěma sekvencemi k eliminaci nedošlo. Byl 

proto vytvořen konstrukt pGR:PVX CP L2108-120mut, ve kterém je první kopie této duplicitní 

sekvence nahrazena jinou nukleotidovou sekvencí, která však kóduje stejných                            

20 C-terminálních aminokyselin PVX CP. Tím by mělo být zabráněno homologní 

rekombinaci mezi identickými sekvencemi. V listech Nb-MP infikovaných pGR:PVX CP 

L2108-120mut byl detekován produkt o očekávané velikosti (34 kDa; obr. 47, str. 99). 

Agroinfiltrované listy nebyly infekční v následných mechanických inokulacích. Ani v tomto 

případě nebyly detekovány VLP pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Z těchto faktů 

vyplývá, že tato C-terminální modifikace PVX CP  zřejmě neumožňuje vznik VLP in vivo.
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6 Závěry 

 
1) V bakteriích E. coli MC1061 byl exprimován fúzní protein složený z TMV CP, 15 AK 

linkeru (L15) a onkoproteinu E7ggg z HPV 16 (TMV CP-L15-E7ggg) v rozpustné 

podobě pomocí molekulárních chaperonů. Nevyšší výtěžek rozpustného TMV CP-

L15-E7ggg byl získán při ko-expresi s molekulárními chaperony TF a GroEL-GroES. 

TMV CP-L15-E7ggg reagoval s příslušnými protilátkami. Získaný fúzní protein byl 

stabilní. Vložení celého onkoproteinu E7ggg nemělo výrazný vliv na expresi a 

stabilitu TMV CP-L15-E7ggg připraveného v E. coli. Pomocí gradientové 

centrifugace bylo prokázáno, že přítomnost E7ggg neovlivnila tvorbu multimerních 

struktur. Tvorba VLP tvořených z TMV CP-L15-E7ggg připraveného v E. coli 

prokázána nebyla. Fúzní protein TMV CP-L15-E7ggg byl také exprimován 

v rostlinách N. benthamiana a to všech testovaných genotypech. Rozdíly v expresi 

fúzního proteinu u jednotlivých genotypů N. benthamiana byly zanedbatelné. Infekce 

TMV CP-L15-E7ggg se systémově nešířila. IL byly infekční v následných 

mechanických inokulacích. Purifikace VLP z rostlin byla poměrně neúspěšná. Pomocí 

IC RT-PCR a transmisní elektronové mikroskopie bylo prokázáno, že TMV CP-L15-

E7ggg je schopný tvořit VLP. Vložení E7ggg na C-konec TMV CP přímo neinhibuje 

vznik VLP, ale ovlivňuje jejich stabilitu, akumulaci a šíření rostlinou.  
2) V bakteriích E. coli MC1061 byl exprimován fúzní protein složený z  PVX CP a 

onkoproteinu E7ggg z HPV 16 (PVX CP-E7ggg) a fúzní proteiny složené z PVX CP, 

E7ggg z HPV 16 a dvou různých linkerů (PVX CP-L4-E7ggg a PVX CP-L15-E7ggg). 

Všechny tři proteiny se v E. coli dobře exprimovaly, byly rozpustné a stabilní. Nebyl 

prokázán vliv linkerů na hladinu exprese jednotlivých chimerních proteinů, všechny 

tři proteiny se exprimovaly stejně. Přítomnost dvou identických sekvencí tvořených 

3´-terminálními 60bp PVX CP nevedla k homologní rekombinaci a následné eliminaci 

E7ggg. Chimerní proteiny připravené v E. coli MC1061 tvořily VLP, které reagovaly 

s anti-PVX a anti-E7 protilátkami. Proteiny PVX CP-E7ggg, PVX CP-L4-E7ggg a 

PVX CP-L15-E7ggg se exprimovaly v transgenních N. benthamiana nesoucích HC-

Pro z PVA. Infekce se nešířila rostlinou. IL byly infekční v následných mechanických 

inokulacích. Jednotlivé fúzní proteiny se nepodařilo purifikovat, a tak se nepodařilo 

zjistit, zda se tvoří VLP.  
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3)  Při expresi L2108-120 z HPV ve fúzi s PVX CP v rostlinách N. benthamiana 

exprimujících MP TMV nebyl detekován produkt odpovídající PVX CP-L2108-120. 

Důvodem byla zřejmě přítomnost dvou identických sekvencí tvořených 3´-

terminálními 60bp PVX CP, která  vedla k homologní rekombinaci  a  následné 

eliminaci L2108-120. Pro úspěšnou expresi proteinu PVX CP-L2108-120 bylo nutné 

zabránit rekombinaci pomocí mutace jedné z 3´-terminálních 60 bp pro PVX CP. 

Fúzní protein PVX CP-L2108-120mut byl detekován v IL N. benthamiana exprimujících 

MP TMV. Infekce se systémově nešířila. Inokulované listy neobsahovaly infekční 

virové částice. PVX CP-L2108-120mut se nepodařilo purifikovat a ani se nepodařilo 

detekovat VLP pomocí transmisní elektronové mikroskopie. 
4) Výzkum vlastností expresních kazet odvozených od rostlinných virů určených pro 

transientní expresi experimentálních vakcín v rostlinách je slibným základem pro 

biotechnologické  využití rostlin jako nového produkčního systému pro medicínsky 

cenné proteiny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 110 

7 Použitá literatura 

 
Agranovsky AA, Boyko VP, Karasev AV, Koonin EV, Dolja VV (1991): Putative 65 kDa 

protein of Beet yellows closterovirus is a homologue of HSP70 heat shock proteins. J 

Mol  Biol, 217: 603–610. 

Al-Kaff NS, Covey SN, Kreike MM, Page AM, Pinder R, Dále PJ (1998): Transcriptional and 

posttranscriptional plant gene silencing in response to a pathogen. Science, 279 (49): 

2113–2115. 

Alfthan K, Takkinen K, Sizmann D, Soderlund H, Terči TT (1995): Properties of a single 

chain antibody containing different linker peptides, Protein Eng, 8: 725–731. 

Allen SP, Polazzi JO, Gierse JK, Easton AM (1992): Two novel heat shock genes encoding 

proteins produced in response to heterologous protein expression in Escherichia coli. J 

Bacteriol, 174:6938-6947. 

Ammann K, D´Aoust MA, Arntzen CJ, Bilodeau P, Bischoff F, Brandle J, Burns BE, Busse 

U, Carmona-Sanchez O, Chargelegue D, Christou P, Commandeur U, Conrad U, 

Daniell H, Doran PM, Dorfmueller S, Drake PMW, Drossard J, Faye L, Fitchette AC, 

Giersberg M, Gomord V, Khalsa G, Koivu K, Lerouge P, Ma JKC, Mason HS, Obregon 

P, Rabindran S, Saalbach I, Scheller J, Schiermeyer A, Schinkel H, Shadwick FS, 

Stoger E, Trépanier S, Twyman RM, Vézina LP, Yusibov V (2004): Molecular 

Farming. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, Německo. 

Anandalakshmi R, Pruss GJ, Ge X, Marathe R, Mallory AC, Smith TH, Vance VB (1998): A 

viral suppressor of gene silencing in plants. Proc Natl Acad Sci USA, 95: 13097-13084. 

An G (2003): Binary Ti vectors for plant transformation and promoter analysis. Methods 

Enzymol, 153: 292-305.   

Angell SM, Baulcombe DC (1997): Consistent gene silencing in transgenic plants expressing 

a replicating Potato virus X RNA. EMBO J, 16: 3675-3684. 

Angell SM, Davies C, Baulcombe DC (1996): Cell-to-cell movement of Potato virus X is 

associated with a change in the size-exclusion limit of plasmodesmata in trichome cells 

of Nicotiana clevelandii. Virology, 216: 197-201. 

Asselin A, Zaitlin M (1978): Characterization of a second protein associated with virions of 

Tobacco mosaic virus. Virology, 91(1): 173-81. 

Avesani L, Marconi G, Morandini F, Albertini E, Bruschetta M, Bortesi L, Pezzotti M, 

Porceddu A (2007): Stability of Potato virus X expression vectors is related to insert 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 111 

size: implications for replication models and risk assessment. Transgenic Res, 16(5): 

587-597. 

Baratova LA, Grebenshchikov NI, Shishkov AV, Kashirin IA, Radavsky JL, Järvekülg L, 

Saarma M (1992): The topography of the surface of Potato virus X: tritium planigraphy 

and immunological analysis. J Gen Virol, 73: 229-235. 

Barbosa MS, Lowy DR, Schiller JT (1989): Papillomavirus polypeptides E6 and E7 are zinc-

binding proteins. J Virol, 63(3):1404–1407. 

Baulcombe DC (1996): RNA as a target and an initiator of post-transcriptional gene silencing 

in transgenic plants. Plant Mol Biol, 32: 79-88.  

Baulcombe DC, Chapman S, Cruz SS (1995): Jellyfish green fluorescent protein as a reporter 

for virus infection. Plant J, 17:1045-1053. 

Beachy RN (1995): Plant virus expressing hybrid coat protein with added murine epitope 

elicits autoantibody response. Vaccine, 13(12): 1051-1057.   

Bercks R (1970): Potato virus X. Descriptions of Plant Viruses I. Commonwealth 

Agricultural Bureaux and the Association of Applied Biologists, Perthshire, Skotsko. 

Betiku E (2006): Molecular Chaperones involved in heterologous protein folding in 

Escherichia coli. Biotechnol Mol Biol Rev, 1(2): 66-75. 

Biemelt S, Sonnewald U, Galmbacher P, Willmitzer L, Müller M (2003): Production 

of Human papillomavirus type 16 virus-like particles in transgenic plants. J Virol, 77: 

9211 - 9220. 

Boyhan D, Daniell H (2011): Low-cost production of proinsulin in tobacco and lettuce 

chloroplasts for injectable or oral delivery of functional insulin and C-peptide. Plant 

Biotechnnol J, 9: 585-598. 

Bradford MM (1976): A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem, 72: 

248–254. 

Buck KW (1996): Comparison of the replication of positive-stranded RNA viruses of plants 

and animals. Adv Virus Res, 47: 159-251. 

Bukau B, Deuerling E, Pfund C, Craig EA (2000): Getting newly synthesized proteins into 

shape. Cell, 101:119-122. 

Bülow L, Schindler M, Choi C, Hehl R (2004): PathoPlant: a database on plant-pathogen 

interactions. In Silico Biol, 4(4): 529-536. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 112 

Citovsky V, Wong ML, Shaw AL, Prasad BVV, Zambryski P (1992): Visualization and 

characterization of Tobacco mosaic virus movement protein binding to single-stranded 

nucleic acids. Plant Cell, 4: 397-411. 

Citovsky V, Knorr D, Schuster G, Zambryski P (1990): The P30 movement protein of 

Tobacco mosaic virus is a single-strand nucleic acid binding protein. Cell, 60: 637-647. 

Clemens KE, Brent R, Gyuris J, Munger K (1995): Dimerization of the human papillomavirus 

E7 oncoprotein in vivo. Virology,214(1): 289-293. 

Cooper B, Brimer N, Vande Pol SB (2007): Human papillomavirus E6 regulates the 

cytoskeleton dynamics of keratinocytes through targeted degradation of p53. J Virol, 81: 

12675–12679. 

Cooper B, Schmitz I, Rao ALN, Beachy RN, Dodus AJ (1996): Cell-to-cell transport of 

movement-defective Cucumber mosaic and Tobacco mosaic viruses in transgenic plants 

expressing heterologous movement protein genes. Virology, 216: 208–213. 

Cooper  JI, Jones AT (1983): Response of Plants to Viruses: Proposals for the Use of Terms. 

Phytophatology, 73(2): 127-128. 

Creager AN, Scholthof KB, Citovsky V, Scholthof HB (1999): Tobacco Mosaic Virus: 

Pioneering Research for a Century. Plant Cell, 11: 301–308. 

Cruz SS, Roberts AG, Prior DAM, Chapman SC, Oparka KJ (1998): Cell to cell and phloem-

mediated transport of Potato virus X: The role of virions. Plant Cell, 10(4): 495-510. 

Culver JN (2002): Tobacco mosaic virus assembly and disassembly: determinants in 

pathogenicity and resistence. Annu Rev Phytopathol, 40: 287-308. 

Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, Edmunds WJ, 

Claeys P, Goldenthal KL, Harper DM, Markowitz L (2007): Human papillomavirus and 

HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ, 85(9): 719-726. 

Cunningham C, Porter JR (1998): Recombinant Proteins from Plants: Production and 

Isolation of Clinically Useful Compounds. Humana Press, Totowa, New Jersey. 

Čeřovská N, Filigarová M, Branišová H, Žák P, Dědič P (1991): Some factors influencing 

purification of Potato virus A (PVA). Acta Virol, 35: 469–471. 

Čeřovská N, Hoffmeisterová H, Pečenková T, Moravec T, Synková H, Plchová H, 

Veleminský J (2008): Transient expression of HPV16 E7 peptide (aa 44-60) and HPV16 

L2 peptide (aa 108-120) on chimeric potyvirus-like particles using Potato virus X-based 

vector. Protein Expr Purif,  58: 154-161. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 113 

Čeřovská N, Moravec T, Plchová H, Hoffmeisterová H, Folwarczna J, Dědič P (2010): 

Production of polyclonal antibodies to Potato virus X (PVX) using recombinant coat protein.         

J Phytophathol, 158: 66-68. 

Čeřovská N, Moravec T, Velemínský J (2002): Polyclonal antibodies to a recombinant coat 

protein of Potato virus A. Acta Virol, 46 (3): 147-151.  

Čeřovská N, Pečenková T, Moravec T, Veleminsky J (2004): Transient expression of 

heterologous model gene in plants using Potato virus X-based vector, Plant Cell Tissue 

Organ Cult, 79: 147–152. 

Daniell H, Chebolu S, Kumar S, Singleton M, Falconer R (2005): Chloroplast-derived 

vaccine antigens and other therapeutic proteins. Vaccine, 23: 1779-1783.  

Davenport GF, Baulcombe DC (1997): Mutation of the GKS motif of the RNA-dependent 

RNA polymerase from Potato virus X disables or eliminates virus replication. J Gen 

Virol, 78: 1247-1251.  

Dawson WO, Beck DL, Knorr DA, Grantham GL (1986): cDNA cloning of the complete 

genome of Tobacco mosaic virus and production of infectious transcripts. Proc Natl 

Acad Sci USA, 83: 1832–1836. 

Dawson WO, Rubrick P, Grantham GL (1988): Modification of the Tobacco mosaic virus 

coat protein gene affecting replication, movement, and symptomatology. 

Phytopathology, 78: 783-789.   

Deom CM, Lapidot M, Beachy RN (1992): Plant virus movement proteins. Cell, 69(2): 221-

224. 

de Villiers EM, Wagner D, Schneider A, Wesch H, Miklaw H, Wahrendorf J, Papendick U, 

zur Hausen H (1987): Human papillomavirus infections in women with and without 

abnormal cervical cytology. Lancet, 2: 703-706. 

Doorbar J (2006): Molecular biology of Human papillomavirus infection and cervical cancer. 

Clin Sci, 110: 525-541. 

Doorbar J, Gallimore PH (1987): Identification of proteins encoded by the L1 and L2 open 

reading frames of Human papillomavirus 1a. J Virol, 61: 2793-2799. 

Dunigan DD, Zaitlin M (1990): Capping of Tobacco mosaic virus RNA analysis of viral 

coded guanylyltransferase-like activity. J Biol Chem, 265: 7779-7786. 

Durfee T, Feiler HS, Gruissem W (2000): Retinoblastoma-related proteins in plants: 

homologues or orthologues of their metazoan counterparts? Plant Mol Biol, 43: 635-

642. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 114 

Dyson N, Howley P M, Munger K, Harlow E (1989): The human papillomavirus 16 E7 

oncoprotein is able to bind to the retinoblastoma gene produkt. Science, 17: 934–937. 

Escobar MA, Dandekar AM (2003): Agrobacterium tumefaciens as an agent of disease. 

Trends in Plant Science, 8: 380-386. 

Evander M, Frazer IH, Payne E, Qi YM, Hengst K, McMillan NA (1997): Identification of 

the alpha6 integrin as a candidate receptor for Papillomaviruses. J Virol, 71(3): 2449-

2256. 

Evans RK, Haley BE, Roth DA (1985): Photoaffinity labeling of a viral induced protein from 

tobacco. Characterization of nucleotide-binding properties. J Biol Chem, 260: 7800-

7804. 

Fajardo-Moser M, Berzel S, Moll H (2008): Mechanisms of dendritic cell-based vaccination 

against infection. Int J Med Microbiol, 298(1-2): 11-20. 

Fedorkin ON, Solovyev AG, Yelina NE, Zamyatnin AA Jr, Zinovkin RA, Mäkinen K, 

Schiemann J, Morozov SY (2001): Cell-to-cell movement of Potato virus X involves 

distinct function of the coat protein. J Gen Virol, 82: 449-458. 

Fehr T, Skrastina D, Pumpens P, Zinkernagel RM (1998): T cell-independent type I antibody 

response against B cell epitopes expressed repetitively on recombinant virus particles. 

Proc Natl Acad Sci USA, 95(16): 9477-9481. 

Fernández-San Millán A, Ortigosa SM, Hervás-Stubbs S, Corral-Martínez P, Seguí-Simarro 

JM, Gaétan J, Coursaget P, Veramendi J (2008): Human papillomavirus L1 protein 

expressed in tobacco chloroplasts self-assembles into virus-like particles that are higly 

immunogenic. Plant Biotechnol J, 6: 427-441. 

Fernando GJP, Murray B, Zhou J, Frazer I (1999): Expression, purification and 

immunological characterization of the transforming protein E7, from cervical cancer-

associated Human papillomavirus type 16. Clin Exp Immunol, 115: 397-403. 

Fitchen J, Beachy RN, Hein MB (1995):  Plant virus expressing hybrid coat protein with 

added murine epitope elicits autoantibody response. Vaccine, 13(12): 1051-1057. 

Filippova M, Song H, Connolly JL, Dermody TS, Duerksen-Hughes PJ (2002): The human 

papillomavirus 16 E6 protein binds to tumor necrosis factor (TNF) R1 and protects cells 

from TNF induced apoptosis. J Biol Chem, 277: 21730–21739. 

Folwarczna J, Plchová H, Moravec T, Hoffmeisterová H, Dědič P, Čeřovská N (2008): 

Production of polyclonal antibodies to a recombinant coat protein of Potato virus Y. 

Folia Microbiol, 53(5): 438-442. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 115 

Franconi R, Di Bonito P, Dibello F, Accardi L, Muller A, Cirilli A, Simeone P, Donà MG, 

Venuti A, Giorgi C (2002): Plant-derived Human papillomavirus 16 E7 oncoprotein 

induces immune response ans specific tumor protection. Cancer Res, 62: 3654-3658. 

Fuentes AL, Hamilton RI (1991): Sunn-hemp mosaic virus facilitates cell-to-cell spread of 

Southern bean mosaic virus in a nonpermissive host. Phytopathology, 81: 1302–1305. 

Fukuda M, Meshi T, Okada Y, Otsuki Y, Takebe I (1981): Correlation between particle 

multiplicity and location on virion RNA of the assembly initiation site for viruses of the 

Tobacco mosaic virus group. Proc Natl Acad Sci USA, 78(7): 4231-4235. 

Gerard CM, Baudson N, Kraemer K, Bruck C, Gardin N, Paterson Y (2001): Therapeutic 

potential of protein and adjuvant vaccinations on tumour growth. Vaccine, 19: 2583–

2589. 

Giritch A, Marillonnet S, Engler C, van Eldik G, Botterman J, Klimyuk V, Gleba Y (2006): 

Rapid high-yield expression of full-size IgG antibodies in plants coinfected with 

noncompeting viral vectors. Proc Natl Acad Sci USA, 103: 14701-14706.  

Gleba Y, Klimyuk V, Marillonet S (2005): Magnifection - a new platform for expressing 

recombinant vaccines in plants. Vaccine, 23(17-18): 2042-2048. 

Gleba Y, Klimyuk V, Marillonnet S (2007): Viral vectors for the expression of proteins in 

plants. Curr Opin Biotechnol, 18(2): 134-141. 

Gleba Y, Marillonnet S, Klimyuk V (2004): Engineering viral expression vetors for plants: 

the “full virus” and the “deconstructed virus” strategies. Curr Opin Plant Biol, 7: 182- 

188. 

Goelet P, Karn J (1982): Tobacco mosaic virus induces the synthesis of a family of 3' 

coterminal messenger RNAs and their complements. J Mol Biol, 154(3): 541-550. 

Greenberg JT (1997): Programmed cell death in plant-pathogen interactions. Annu Rev Plant 

Physiol Plant Mol Biol, 48: 525-545. 

Gupta P, Ghosalkar A, Mishra S, Chaudhuri TK (2009): Enhancement of over expression and 

chaperone assisted yield of folded recombinant aconitase in Escherichia coli in 

bioreactor cultures. J Biosci Bioeng, 107(2): 102-107. 

Hagensee ME, Yaegashi N, Galloway DA (1993): Self-assembly of Human papillomavirus 

type 1 capsids by expression of the L1 protein alone or by coexpression of the L1 and 

L2 capsid proteins. J Virol, 67: 315-322.  

Haseloff J, Goelet P, Zimmern D, Ahlquist P, Dasgupta R, Kaesberg P (1984): Striking 

similarities in amino acid sequence among nonstructural proteins encoded by RNA 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 116 

viruses that have dissimilar genomic organization. Proc Natl Acad Sci USA, 81: 4358-

4362. 

Harper DM, Franco EL, Wheeler CM, Moscicki AB, Romanowski B, Roteli-Martins CM, 

Jenkins D, Schuind A, Costa Clemens SA, Dubin G (2006): Sustained efficacy up to 4.5 

years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against Human papillomavirus types 

16 and 18: follow-up from a randomised control trial. HPV Vaccine Study group, 

Lancet, 367: 1247-1255. 

He Y, Ning T, Xie T, Qiu Q, Zhang L, Sun Y, Jiang D, Fu K, Yin F, Zhang W, Shen L, Wang 

H, Li J, Lin Q, Sun Y, Li H, Zhu Y, Yang D (2011): Large-scale production of 

functional human serum albumin from transgenic rice seeds. Proc Natl Acad Sci USA, 

108: 19078-19083. 

Hefferon KL, Khalilian H, Xu H, AbouHaidar MG (1997): Expression of the coat protein of 

Potato virus X from a dicistronic mRNA in transgenic potato plants. J Gen Virol,  78        

(Pt 11): 3051-3059. 

Heino P, Dillner J, Schwartz S (1995): Human papillomavirus type 16 capsid proteins 

produced from recombinant Semliki Forest virus assemble into virus-like particles. 

Virology, 214 (2): 349-359. 

Hesterkamp T, Hauser S, Lutcke H, Bukau B (1996): Escherichia coli trigger factor is a 

prolyl isomerase that associates with nascent polypeptide chains. Proc Natl Acad Sci 

USA, 93: 4437–4444. 

Higuchi R, Krummel B, Saiki RK (1988): A general method of in vitro preparation and 

specific mutagenesis of DNA fragments: study of protein and DNA interactions. Nucleic 

acids res, 16: 7351-7367. 

Hirano H, Watanabe T (1990): Microsequencing of proteins electrotransferred onto 

immobilizing matrices from polyacrylamide gel electrophoresis: application to an 

insoluble protein. Electrophoresis, 11: 573-580. 

Hoffmeisterová H, Čeřovská N, Moravec T, Plchová H, Folwarczna J, Velemínský J (2008): 

Transient expression of chimeric potyvirus-like particles carrying two HPV-16 epitopes 

using different means of inoculation of Nicotiana benthamiana and Brassica rapa, cv. 

Rapa plants. Plant Cell Tissue Organ Cult, 94: 261-267. 

Horton RM (1995): PCR-mediated recombination and mutagenesis. SOEing together tailor-

made genes. Mol Biotechnol, 3: 93–99. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 117 

Horton RM, Hunt HD, Ho SN, Pullen JK, Pease LR (1989): Engineering hybrid genes 

without the use of restriction enzymes: gene splicing by overlap extension. Gene, 77: 

61-68. 

Horwich AL, Low KB, Fenton WA, Hirshfield IN, Furtak K (1993): Folding in vivo of 

bacterial cytoplasmic proteins: role of GroEL. Cell, 74: 909-917. 

Hu B, Pillai-Nair N, Hemengway C (2007): Long-distance RNA-RNA interactions between 

terminal elements and the same subset of internal elements on the Potato virus X 

genome mediate minus- and plus-strand RNA synthesis. RNA, 13 (2): 267-280. 

Huibregtse JM, Scheffner M, Howley, PM (1993): Localization of the E6AP regions that 

direct human papillomavirus E6 binding, association with p53 and ubiquitinat 

ubiquitination of associated proteins. Mol Cell Biol, 13: 4918–4927. 

Huisman MJ, Linthorst HJM, Bol JF, Cornelissen BJC (1988): The complete nucleotide 

sequence of Potato virus X and its homologies at the amino acid level with various plus-

stranded RNA viruses. J Gen Virol, 69: 1789-1798. 

Hull R (2009): Comparative Plant Virology. Vydání druhé, Elsevier academic Press, 

Waltham, Massachusetts. 

Hwang DJ, Roberts IM, Wilson TM (1994): Expression of Tobacco mosaic virus coat protein 

and assembly of pseudovirus particles in Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci USA, 

91(19): 9067-9071 

Hwang DJ, Tumer NE, Wilson TMA (1998): Chaperone protein GrpE and the GroEL/GroES 

complex promote the correct folding of Tobacco mosaic virus coat protein for 

ribonucleocapsid assembly in vivo. Arch Virol, 143: 2203-2214. 

Chan SY, Delius H, Halpern AL, Bernard HU (1995): Analysis of genomic sequences of 95 

papillomavirus types: uniting typing, phylogeny, and taxonomy. J Virol, 69: 3074- 

3083. 

Chapman S, Kavanagh T, Baulcombe D (1992): Potato virus X as a vector for gene 

expression in plants. Plant J, 2: 549-557. 

Chen H, Nelson RS, Sherwood JL (1994): Enhanced recovery of transformants of 

Agrobacterium tumefaciens after freeze-thaw transformation and drug selection. 

Biotechniques, 16: 664–670. 

Chinami M, Sasaki S, Hachiya N, Yuge K, Ohsugi T, Maeda H, Shingu M (1994): Functional 

oligomerization of purified Human papillomavirus types 16 and 6b E7 proteins 

expressed in Escherichia coli. J Gen Virol, 75: 277-281. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 118 

Ishikawa M, Meshi T, Motoyoshi N, Takamatsu N, Okada Y (1986): In vitro mutagenesis of 

the putative replicase genes of Tobacco mosaic virus. Nucl Acids Res, 14: 8291-8305. 

Jo H, Kim JW (2005): Implications of HPV infection in uterine cervical cancer. Cancer Ther, 

3: 419-434.  

Joshi S, Pleij CWA, Haenni AL, Chapeville F, Bosch L (1983): Properties of the Tobacco 

mosaic virus intermediate length RNA-2 and its translation.Virology, 127: 100-111. 

Kalinina NO, Fedorkin ON, Samuilova OV, Maiss E, Korpela T, Morozov SY, Atabekov JG 

(1996): Expression and biochemical analyses of the recombinant Potato virus X 25K 

movement protein. FEBS Lett, 397(1): 75-78. 

Kalinina NO, Rakitina DV, Solovyev AG, Schiemann J, Morozov SY (2002): RNA helicase 

activity of the plant virus movement proteins encoded by the first gene of the triple gene 

block. Virology, 296(2): 321-329. 

Kamer G, Argos P (1984): Primary structural comparison of RNA-dependent polymerases 

from plant, animal and bacterial viruses. Nucl Acids Res, 12: 7269-7282. 

Kanagarajan S, Tolf C, Lundgren A, Waldenström J, Brodelius PE (2012): Transient 

expression of hemagglutinin antigen from low pathogenic Avian influenza A (H7N7) in 

Nicotiana benthamiana. PLoS One, 7: e33010; doi: 10.1371/journal.pone.0033010. 

Kandror O, Herman M, Rhode M, Goldberg AL (1995): Trigger factor is involved in GroEL-

dependent protein degradation in Escherichia coli and promotes binding of GroEL to 

unfolded proteins. EMBO J, 14: 6021-6027. 

Kandror O, Sherman M, Moerschell R, Goldberg AL (1997): Trigger factor associates with 

GroEL in vivo and promotes its binding to certain polypeptides. J Biol Chem, 272: 

1730–1734. 

Karpova OV, Zayakina OV, Arkhipenko MV, Sheval EV, Kiselyova OI, Poljakov VY, 

Yaminsky IV, Rodionova NP, Atabekov JG (2006): Potato virus X RNA-mediated 

assembly of single-tailed ternary ‘coat protein–RNA–movement protein’ complexes. J 

Gen Virol, 87: 2731-2740. 

Kasschau KD, Carrington JC (1998): A counterdefensive strategy of plant viruses: 

suppression of posttranscriptional gene silencing. Cell, 95(4): 461-470. 

Kawakami S, WatanebeY,  Beachy RN (2004): Tobacco mosaic virus infection spreads cell to 

cell as intact replication complexes. Proc Natl Acad Sci USA, 101(16): 6291–6296. 

 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 119 

Kawana K, Matsumoto K, Yoshikawa H, Taketani Y, Kawana T, Yoshiike K, Kanda T 

(1998): A surface immunodeterminant of Human papillomavirus type 16 minor capsid 

protein L2. Virology, 245: 353–359. 

Kawana K, Yoshikawa H, Taketani Y, Yoshiike K, Kanda T (1999): Common neutralization 

epitopu in minor apsid protein L2 of Human papillomavirus types 16 and 6. J Virol, 73 

(7): 6188-6190.  

Keith J, Fraenkel-Conrat H (1975): Tobacco mosaic virus RNA carries 5'-terminal 

triphosphorylated guanosine blocked by 5'-linked 7-methylguanosine. FEBS Lett, 57: 

31-33. 

Kim KH, Hemengway C (1999): Long-distance RNA-RNA interactions and conserved 

sequence elements affect Potato virus X plus-strand RNA accumulation. RNA, 5: 636- 

645. 

Kim KH, Hemenway C (1996): The 5' nontranslated region of Potato virus X RNA affects 

both genomic and subgenomic RNA synthesis. J Virol, 70: 5533-5540. 

Kim S, Kim YO, Lee Y, Choi I, Joshi CP, Lee K, Bae HJ (2012): The transgenic poplar as an 

efficient bioreactor system for the production of xylanase. Biosci Biotechnol Biochem 

76: 1140-1145.  

Kirnbauer R, Booy F, Cheng N, Lowy DR, Schiller JT (1992): Papillomavirus L1 major 

capsid protein self-assembles into virus-like particles that are highly immunogenic. Proc 

Natl Acad Sci USA, 89 (24): 12180-12184.  

Komly CA, Breitburd F, Croissant O, Streeck RE (1986): The L2 open reading frame of 

Human papillomavirus type 1a encodes a minor structural protein carrying type-specific 

antigens. J Virol, 60: 813-816. 

Klug A (1999): The tobacco mosaic virus particle: structure and assembly. Philos Trans R 

Soc Lond B, 354 (1383): 531-535. 

Kohl T, Hitzeroth I, Stewart D, Varsani A, Govan VA,Christensen ND, Williamson AL, 

Rybicki EP (2006): Plant-produced Cottontail rabbit papillomavirus L1 protein protects 

against tumor challenge: a proof-of-concept study. Clin Vaccine Immunol, 13: 845-853. 

Koonin EV, Dolja VV (1993): Evolution and taxonomy of positive-strand RNA viruses: 

implications of comparative analysis of amino acid sequences. Crit Rev Biochem Mol 

Biol, 28: 375-430. 

Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, Brown DR, Barr E, Alvarez FB, Chiacchierini LM, 

Jansen KU (2002): A controlled trial of a Human papillomavirus type 16 vaccine. N 

Engl J Med, 347: 1645-1651. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 120 

Kramer G, Rauch T, Rist W, Vorderwulbecke S, Patzelt H, Schulze- Specking A, Ban N, 

Deuerling E, Bukau B (2002): L23 protein functions as a chaperone docking site on the 

ribosome. Nature, 419: 171-174. 

Krishnamurthy K, Heppler M, Mitra R, Blancaflor E, Payton M, Nelson RS, Verchot-Lubicz 

J (2003): The potato virus X TGBp3 protein associates with the ER network for virus 

cell-to-cell movement. Virology, 309: 135-151. 

Kůdela V, Bartoš P, Čača Z, Dirlbek J, Frič F, Lebeda A, Šebesta J, Ulrychová M, Valášková 

E, Veselý D (1989): Obecná fytopatologie. Academia, Praha, Česká republika. 

Kůdela V, Novacky A, Fucikovski L (2002): Rostlinolékařská bakteriologie. Academia, 

Praha, Česká republika. 

Laemmli UK (1970): Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature, 227: 680-685. 

Laskowska E, Wawrzynó A, Taylor A (1996): IbpA and IbpB, the new heat-shock proteins, 

bind to endogenous Escherichia coli proteins aggregated intracellularly by heat shock. 

Biochimie, 78: 117-122. 

Lauterslager TG, Florack DE, van der Wal TJ, Molthoff JW, Langeveld JP, Bosch D, 

Boersma WJ, Hilgers LA (2001): Oral immunisation of naive and primed animals with 

transgenic potato tubers expressing LT-B. Vaccine, 19: 2749-2755. 

Li TT, Zhao LN, Liu ZG, Han Y, Fan DM (2005): Regulation of apoptosis by the 

papillomavirus E6 oncogene. World J Gastroenterol,  11: 931-937. 

Liberek K, Marszalek J, Ang D, Georgopoulos C, Zylicz M (1991): Escherichia coli DnaJ 

and GrpE heat shock proteins jointly stimulate ATPase activity of DnaK. Proc Natl 

Acad Sci USA, 88: 2874-2878. 

Lico C, Capuano F, Renzone G, Donini M, Marusic C, Scaloni A, Benvenuto E, Baschieri S 

(2006): Peptide display on Potato virus X: molecular features of the coat protein- fused 

peptide affecting cell-to-cell and phloem movement of chimeric virus particles, J Gen 

Virol, 87: 3103-3112. 

Lico C, Chen Q, Santi L (2008): Viral vector for production of recombinant proteins in plants. 

J Cell Physiol, 216: 366-377. 

Lidický, Ondřej (2010): Heterologní exprese onkoproteinu E7 lidského papillomaviru (HPV 

16). Diplomová práce, PřF UK, katedra biochemie. 

Lim AA, Tachibana S, Watanabe Y, Wong SM (2002): Expression and purification of a 

neuropeptide nocistatin using two related plant viral vectors. Gene, 289: 69–79. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 121 

Liu X, Clements A, Zhao K, Marmorstein R (2006): Structure of the human papillomavirus 

E7 oncoprotein and its mechanism for inactivation of the retinoblastoma tumor 

suppressor. J Biol Chem, 281(1): 578–586. 

Longstaff M, Brigneti G, Boccard F, Chapman S, Baulcombe D (1993): Extreme resistance to 

Potato virus X infection in plants expressing modified components of the putative viral 

replicase. EMBO, 12(3): 379-386.  

Lough TJ, Lee RH, Emerson SJ, Forster RL, Lucas WJ (2006): Functional analysis of the 5' 

untranslated region of potexvirus RNA reveals a role in viral replication and cell-to-cell 

movement. Virology, 351: 455-465. 

Lough TJ, Netzler NE, Emerson SJ, Sutherland P, Carr F, Beck DL, Lucas WJ, Forster RLS 

(2000): Cell-to-cell movement of potexviruses: evidence for a ribonucleoprotein 

complex involving the coat protein and first triple gene block protein. Mol Plant-

Microbe Interact, 13: 962-974. 

Lowy DR, Schiller JT (2006): Prophylactic human papillomavirus vaccines. J Clin Invest, 

116: 1167-1173. 

Maclean J, Koekemoer M, Olivier AJ, Stewart D, Hitzeroth II, Rademacher T, Fischer R, 

Williamson AL, Rybicki EP (2007): Optimization of Human papillomavirus type 16 

(HPV-16) L1 expression in plants: comparison of the suitability of different HPV-16 L1 

gene variants and different cell-compartment localization. J Gen Virol, 88 (Pt5): 1460- 

1469. 

Maier R, Scholz C, Schmid FX (2001): Dynamic association of trigger factor with protein 

substrates. J Mol Biol, 314: 1181-1190. 

Marconi G, Albertini E, Barone P, De Marchis F, Lico C, Marusic C, Rutili D, Veronesi F, 

Porceddu A (2006): In planta production of two peptides of the Classical swine fever 

virus (CSFV) E2 glycoprotein fused to the coat protein of Potato virus X. BMC  

Biotechnol, 6: 29-37. 

Marillonnet S, Thoeringer C, Kandzia R, Klimyuk V, Gleba Y (2005): Systemic 

Agrobacterium tumefaciens-mediated transfection of viral replicons for efficient 

transient expression in plants. Nat Biotechnik, 23: 718-723.  

Marusic C, Rizza P, Lattanzi L, Mancini C, Spada M, Belardelli F, Benvenuto E, Capone I 

(2001): Chimeric Plant Virus Particles as Immunogens for Inducing Murine and Human 

Immune Responses against Human Immunodeficiency Virus Type 1, J Virol, 75: 8434–

8439. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 122 

Massa S, Franconi R, Brandi R, Muller A, Mett V, Yusibov V, Venuti A (2007): Anti-cancer 

activity of plant-produced HPV16 E7 vaccine. Vaccine, 25(16): 3018-3021. 

Massa S, Simeone P, Muller A, Benvenuto E, Venuti A, Franconi R (2008): Antitumor 

Activity of DNA Vaccines Based on the Human Papillomavirus-16 E7 Protein 

Genetically Fused to a Plant Virus Coat Protein. Hum Gene Ther, 19: 354-364.  

Matić S, Masenga V, Poli A, Rinaldi R, Milne RG, Vecchiati M, Noris E (2012): 

Comparative analysis of recombinant Human Papillomavirus 8 L1 production in plants 

by a variety of expression systems and purification methods. Plant Biotechnol J, 10(4): 

410-421.  

Matthews REF (1991): Plant virology. Harcourt Brace Jovanovich, Londýn, Velká Británie. 

Mayer MP (1995): A new set of useful cloning, expression vectors derived from PBluescript, 

Gene, 163: 41-46. 

McCormick AA, Palmer KE (2008): Genetically engineered Tobacco mosaic virus as 

nanoparticle vaccines. Expert Rev Vaccine, 7(1): 33-41. 

McDougall JK (1994): Immortalization and transformation of human cells by human 

papillomavirus. Curr Top Microbiol Immunol, 186: 101-119.   

McIntyre MC, Frattini MG, Grossman SR, Laimins LA (1993). Human papillomavirus type 

18 E7 protein requires intact Cys-X-X-Cys motifs for zinc binding, dimerization, and 

transformation but not for Rb binding. J Virol, 67: 3142-3150. 

McLaughlin-Drubin ME, Münger K (2009): The human papillomavirus E7 

oncoprotein.Virology, 384: 335-344. 

Milne RG (1985): Filamentous plant viruses. The plant viruses. Díl čtvrtý.  Plenum press, 

New York, USA. 

Mirecka EA, Rudolph R, Hey T (2006): Expression and purification of His-tagged HPV16 E7 

protein active in pRb binding. Protein Expr Purif, 48: 281-291. 

Mitra R, Krishnamurthy K, Blancaflor E, Payton M, Nelson RS, Verchot-Lubicz J (2003). 

The potato virus X TGBp2 protein association with the endoplasmic reticulum plays a 

role in but is not sufficient for viral cell-to-cell movement. Virology, 312: 35–48. 

Mogk A, Deuerling E, Vorderwülbeck S, Vierling E, Bukau B (2003): Small heat shock 

proteins, ClpB and the DnaK system form afunctional triade in reversing protein 

aggregation. Mol Microbiol, 50: 585-595. 

Mogk A, Tomoyasu T, Goloubinoff P, Rüdiger S, Röder D, Langen H, Bukau B (1999): 

Identification of thermolabile Escherichia coli proteins: Prevention and reversion of 

aggregation by DnaK and ClpB. EMBO J, 18: 6934-6949. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 123 

Moravec T (2001): Bližší charakterizace a specifická detekce dvou rostlinných druhů PVA 

a PVY. Disertační práce AF ČZU, Katedra ochrany rostlin. 

Moravec T, Schmidt MA, Herman EM, Woodford-Thomas T (2007): Production 

of Escherichia coli heat labile toxin (LT) B subunit in soybean seed and analysis 

of its immunogenicity as an oral vaccine. Vaccine, 25: 1647 - 1657. 

Morgenfeld M, Segretin ME, Wirth S, Lentz E, Zelada A, Mentaberry A, Gissmann L, Bravo-

Almonacid F (2009): Potato virus X coat protein fusion to Human papillomavirus 16 E7 

oncoprotein enhance antigen stability and accumulation in tobacco chloroplast. Mol 

biotechnol, 43: 243-249.  

Morozov  SY, Dolja VV, Atabekov JG (1989): Probable reassortment of genomic elements 

among elongated RNA-containing plant viruses. J Mol Evol, 29(1): 52-62. 

Morozov SY, Fedorkin ON, Juttner G, Schiemann J, Baulcombe DC, Atabekov JG (1997): 

Complementation of a Potato virus X mutant mediated by bombardment of plant tissues 

with cloned viral movement protein genes. J Gen Virol, 78: 2077–2083. 

Morozov SY, Solovyev AG (2003): Triple gene block: modular design of a multifunctional 

machine for plant virus movement. J Gen Virol, 84: 1351-1366. 

Motoyama S, Ladines-Llave CA, Luis Villanueva S, Maruo T (2004):  The role of human 

papillomavirus in the molecular biology of cervical carcinogenesis. Kobe J Med Sci, 

50(1-2): 9-19. 

Munger K, Baldwin A, Edwards KM, Hayakawa H, Nguyen CL, Owens M, Grace M, Huh K 

(2004): Mechanisms of human papillomavirus-induced oncogenesis. J Virol, 78: 11451–

11460. 

Munger K, Howley PM (2002): Human papillomavirus immortalization and transformation 

functions. Virus Res, 89: 213–228. 

Munger K, Werness BA, Dyson N, Phelps WC, Harlow E, Howley PM (1989): Complex 

formation of human papillomavirus E7 proteins with the retinoblastoma tumor 

suppressor gene product. Embo J, 8(13): 4099-4105.  

Namba K, Pattanayek R, Stubbs G (1989): Visualization of protein-nucleic acid interactions 

in a virus. Refined structure of intact Tobacco mosaic virus at 2.9 A resolution by X-ray 

fiber diffraction. J Mol Biol, 208: 307-325. 

Namba K, Stubbs G (1986): Structure of Tobacco mosaic virus at 3.6 A resolution: 

implications for assembly. Science, 231: 1401-1406. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 124 

Natilla A, Piazzolla G, Nuzzaci M, Saldarelli P, Tortorella C, Antonaci S, Piazzolla P (2004): 

Cucumber mosaic virus as a carrier of a Hepatitis C virus-derived epitope. Arch Virol, 

149: 137-154. 

Nemchinov LG, Liang TJ, Rifaat MM, Mazyad HM, Hadidi A, Keith JM (2000): 

Development of a plant-derived subunit vaccine candidate against Hepatitis C virus.  

Arch Virol, 145(12): 2557-2573. 

Nemchinov LG, Natilla A (2007). Transient expression of the ectodomain of matrix protein 2 

(M2e) of Avian influenza A virus in plants. Protein Expr Purif, 56: 153-159. 

Nishihara K, Kanemori M, Kitagawa M, Yanagi H, Yura T (1998): Chaperone coexpression 

plasmids: differential and synergistic roles of DnaK-DnaJ-GroE and GroEL-GroES in 

assisting folding of an allergen of Japanese cedar pollen, Cryj2, in Escherichia coli. 

Appl Environ Microbiol, 64: 1694-1699. 

Nishihara, K, Kanemori M, Yanagi H, Yura T (2000): Overexpression of trigger factor 

prevents aggregation of recombinant proteins in Escherichia coli. Appl Environ 

Microbiol, 66: 884-889. 

Ohno T, Okada,Y, Shimotono K., Miura K, Shinshi H, Miwa M,  Sugimura T (1976): 

Enzymatic removal of the 5' terminal methylated blocked structure of Tobacco mosaic 

virus RNA and its effects on infectivity and reconstitution with coat protein. FEBS Lett, 

67: 209-213. 

Okada Y (1999): Historical overview of research on the Tobacco mosaic virus genome: 

genome organization, infectivity and gene manipulation. Philos Trans R Soc Lond B 

Biol Sci, 354(1383): 569-582.  

Okada Y (1986): Molecular assembly of Tobacco mosaic virus in vitro. Adv Biophys, 22: 95-

149. 

O'Reilly EK, Wang Z, French R, Kao CC (1998): Interactions between the structural domains 

of the RNA replication proteins of plant-infecting RNA viruses. J Virol, 72: 7160-7169. 

Pahel G, Aulabaugh A, Short SA, Barnes JA, Painter GR, Ray P, Phelps WC (1993): 

Structural and functional characterization of the HPV16 E7 protein expressed in 

bacteria. J Biol Chem, 268(34): 26018-26025. 

Palmer KE, Benko A, Doucette SA, Cameron TI, Foster T, Hanley KM, McCormick KA, 

McCulloh M, Pogue GP, Smith ML, Christensen ND (2006): Protection of rabbits 

against cutaneous papillomavirus infection using recombinant Tobacco mosaic virus 

containing L2 capsid epitopes. Vaccine, 24 (26): 5516-5525. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 125 

Parker L, Kendall A, Stubbs G (2002): Surface features of Potato virus X from fiber 

diffraction. Virology, 300: 291-295. 

Patrick DR, Zhang K, Defeo-Jones D, Vuocolo GR, Maigetter RZ, Sardana MK, Oliff A, 

Heimbrook DC (1992): Characterization of functional HPV-16 E7 protein produced in 

Escherichia coli. J Biol Chem, 267: 6910-6915. 

Paz De la Rosa G, Monroy-García A, Mora-García M de L, Peña CGR, Hernández-Montes J, 

Weiss-Steider B, Lim MAG (2009): An HPV 16 L1-based chimeric Human papilloma 

virus-like particles containing a string of epitopes produced in plants is able to elicit 

humoral and cytotoxic T-cell activity in mice. Virol J, 6: doi:10.1186/1743-422X-6-2. 

Pelham HRB (1978): Leaky UGA termination codon in Tobacco mosaic virus RNA. Nature, 

272: 469-471. 

Petrone L, Ammendolia MG, Cesolini A, Caimi S, Superti F, Giorgi C, Di Bonito P (2011): 

Recombinant HPV16 E7 assembled into particles induces an immune response and 

specific tumour protection administered without adjuvant in an animal model. J Transl 

Med, 9 (69) doi: 10.1186/1479-5876-9-69. 

Pillai-Nair N, Kook-Hyung K, Hemengway C (2003): Cis-acting regulatory elements in the 

Potato virus X 3´ non-translated region differentially affect minus-strand and plus-strand 

RNA accumulation. J Mol Biol, 326: 701-720. 

Pokorná D, Čeřovská N, Šmahel M, Moravec T, Ludvíková V, Macková J, Synková H, 

Dušková M, Hozák P, Velemínský J (2005): DNA vaccines based on chimeric 

potyvirus-like particles carrying HPV16 E7 peptide (aa 44-60). Oncol rep, 14: 1045-

1053. 

Pontier D, Balague C, Roby D (1998): The hypersensitive response. C R Acad Sci III, 321: 

721-734. 

Pruss G, Ge X, Shi XM, Carrington JC, Vance VB (1997): Plant Vira1 Synergism: The 

Potyviral Genome Encodes a Broad-Range Pathogenicity Enhancer That Transactivates 

Replication of Heterologous Viruses. Plant Cell, 9: 859-868.  

Richards KE, Guilley HA, Jonard G, Hirth L (1978): Nucleotide sequence at the 5'-extremity 

of Tobacco mosaic virus RNA. Eur J Biochem, 84: 513-519. 

Richins RD, Donson J, Lewandowsky DJ, Ducasse DA, Dawson WO, Shepherd RJ (1993): 

Temperature-dependent complementation of movement-deficient mutants of Tobacco 

mosaic virus by gene I of Peanut chlorotic streak caulimovirus. Phytopathology, 83: 

1349. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 126 

Rosypal S, Doškář J, Petrzik K, Růžičková V (2002): Úvod do molekulární biologie. Díl 

čtvrtý, třetí vydání. Katedra genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Česká republika. 

Santi L,Giritch A, Roy CJ, Marillonnet S, Klimyuk V, Gleba Y, Webb R, Arntzen CJ, Mason 

HS (2006): Protection conferred by recombinant Yersinia pestis antigens produced by a 

rapid and highly scalable plant expression system. Proc Natl Acad Sci USA, 103(4): 

861-866. 

Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T (1989): Molecular Cloning. A laboratory manual. Druhé 

vydání. Cold Spring Harbor, New York, USA. 

Sato H, Watanabe S, Furuno A, Yoshiike K (1989): Human papillomavirus type 16 E7 

protein expressed in Escherichia coli and monkey COS-1 cells: immunofluorescence 

detection of the nuclear E7 protein. Virology, 170: 311-315. 

Schlegel R, Wade-Glass M, Rabson MS, Yang YC (1986): The E5 transforming gene of 

Bovinepapillomavirus encodes a small hydrofobic polypeptide. Science, 233: 464-467. 

Schöb H, Kunz C, Meins F (1997): Silencing of transgenes introduced into leaves by 

agroinfiltration: a simple, rapid method for investigating sequence requirements for gene 

silencing. Mol Gen Genet, 256: 581-585. 

Scholthof HB, Scholthof KG, Jackson AO (1996): Plant virus gene vectors for transient 

expression of foreign proteins in plants. Annu Rev Phytopathol, 34: 299-323. 

Schumann W, Ferreira LCS (2004): Production of recombinant proteins in Escherichia coli. 

Genet Mol Biol, 27(3): 442-453. 

Skryabin KG, Kraev AS, Morozov SY, Rozanov MN, Chernov BK, Lukasheva LI, Atabekov 

JG (1988): The nucleotide sequence of Potato virus X RNA. Nucleic Acids Res, 16: 

10929-10930. 

Smirnyagina EV, Morozov SY, Rodionova NP, Miroshnichenko NA, Solovev AG, Fedorkin 

ON, Atabekov JG (1991): Translational efficiency and competitive ability of mRNAs 

with 5'-untranslated alpha beta-leader of Potato virus X RNA. Biochimie, 73(5): 587-

598. 

Sonenberg N, Shatkin AJ, Riccardi RP, Rubin M, Goodman RM (1978): Analysis of terminal 

structures of RNA from Potato virus X. Nucleic Acids Res, 5: 2501-2521. 

Spillane C, Verchot J, Kavanagh TA, Baulcombe DC (1997): Concurrent supression of virus 

replication and rescue of movement-defective virus in transgenic plants expressing the 

coat protein of Potato virus X. Virology, 236 (1): 76-84. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 127 

Sriskanda VS, Pruss G, Ge X, Vance VB (1996): An eight-nucleotide sequence in the Potato 

virus X 3´ untranslated region is required for both host protein binding and viral 

multiplication. J Virol, 70: 5266-5271. 

Stein-Schneider A, Fraenkel-Conrat H (1966): Studies of nucleotide sequences in Tobacco 

mosaic virus ribonucleic acid III. Periodate oxidation and semicarbazone formation. 

Biochemistry, 5: 2729-2734. 

Stols ALH, Hill-Van Der Meulen, GW, Toen MKI (1970):  Electron microscopy of Nicotiana 

glutinosa leaf cells infected with Potato virus X. Virology, 40 (1): 168-170. 

Sugiyama T, Fraenkel-Conrat H (1961): Identification of 5'-linked adenosine as end group of 

TMV-RNA. Proc Natl AcadSci USA, 47: 1393-1397.  

Sunil Kumar GBS, Ganapathi TR, Revathi CJ, Srinivas L, Bapat VA (2005): Expression of 

Hepatitis B surface antigen in transgenic banana plants. Planta, 222: 484-493. 

Sur M, Cooper K (1998): The role of human papilloma virus in esophageal cancor. Patology, 

30: 348-354.  

Šmahel M, Síma P, Ludvíková V, Vonka V (2001): Modified HPV16 E7 genes as DNA 

vaccine against E7-containing oncogenic cells. Virology, 281(2): 231-238. 

Tacket CO, Mason HS, Losonsky G, Clements JD, Levine MM, Arntzen CJ (1998): 

Immunogenicity in humans of a recombinant bacterial antigen delivered in a transgenic 

potato. Nat Med, 4: 607-609. 

Takamatsu N, Watanabe Y, Yanagi H, Meshi T, Shiba T, Okada Y (1990): Production of 

enkephalin in tobacco protoplasts using Tobacco mosaic virus RNA vector. FEBS Lett, 

269: 73–76. 

Thomas JG, Baneyx F (1998): Roles of the Escherichia coli small heat shock proteins IbpA 

and IbpB in thermal stress management: comparison with ClpA, ClpB, and HtpG in 

vivo. J Bacteriol, 180: 5165-5172. 

Tollin P, Wilson HR, Bancroft JB (1980): Further observations on the structure of particles of 

Potato virus X. J Gen Virol, 49: 407-410. 

Touze A, El Mehdaoui S, Sizaret PY, Mougin C, Muñoz N, Coursaget P (1998): The L1 

major capsid protein of Human papillomavirus type 16 variants affects yield of virus-

like particles produced in an insect cell expression system. J Clin Microbiol, 36(7): 

2046-2051. 

Uhde-Holzem K, Fischer R, Commandeur U (2007):, Genetic stability of recombinant Potato 

virus X virus vectors presenting foreign epitopes. Arch Virol, 152: 805-811. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 128 

Valent QA, Kendall DA, High S, Kusters R, Oudega B, Luirink J (1995): Early events in 

preprotein recognition in E. coli: interaction of SRP and trigger factor with nascent 

polypeptides. EMBO J, 14: 5494-5505. 

Vance VB, Vaucheret H (2001): RNA silencing in plants – defense and counterdefense.  

Science, 292: 2277-2280. 

van Regenmortel MHV (2000): Seventh report of international comittee on taxonomy of 

viruses. Academic Press, San Diego, Kalifornie. 

Varsani A, Williamson AL, Rose RC, Jaffer M, Rybicki EP (2003): Expression of Human 

papillomavirus type 16 major capsid protein in transgenic Nicotiana tabacum 

cv. Xanthi. Arch Virol, 148: 1771-1786. 

Varsani A, Williamson AL, Stewart D, Rybicki EP (2006): Transient expression of Human 

papillomavirus type 16 L1 protein in Nicotiana benthamiana using an infectious 

tobamovirus vector. Virus Res, 120: 91-96. 

Venuti A, Massa S, Mett V, Vedova LD, Paolini F, Franconi R, Yusibov V (2009): An E7-

based therapeutic vaccine protects mice against HPV16 associated cancer. Vaccine, 

27(25-26): 3395-3397. 

Verchot J, Angell SM, Baulcombe DC (1998): In vivo translation of the triple gene block of 

Potato virus X requires two subgenomic mRNAs. J Virol, 72(10): 8316-8320. 

Verchot-Lubicz J, Ye CM, Bamunusinghe D (2007): Molecular biology of potexviruses: 

recent advances. J Gen Virol, 88: 1643-1655. 

Villa LL, Costa RL, Petta CA, Andrade RP, Ault KA, Giuliano AR, Wheeler CM, Koutsky 

LA, Malm C, Lehtinen M, Skjeldestad FE, Olsson SE, Steinwall M, Brown DR, 

Kurman RJ, Ronnett BM, Stoler MH, Ferenczy A,  Harper DM, Tamms GM, Yu J,  

Lupinacci L, Railkar R, Taddeo FJ,  Jansen KU, Esser MT, Sings HL, Saah AJ, Barr E 

(2005): Prophylactic quadrivalent Human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 

virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-

controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol, 6: 271-278. 

Voinnet O (2001): RNA silencing as a plant immune system against viruses. Trends Genet, 

17: 449-459. 

Voinnet O, Lederer C, Baulcombe DC (2000): A viral movement protein prevents spread of 

the gene silencing signal in Nicotiana benthamiana. Cell, 103: 157-167. 

Voet D, Voet JG (2004): Biochemistry. Třetí vydání. John Wiley & sons, Inc.,  Hoboken, 

New Jersey. 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 129 

Vonka V (1997): Lidské papillomaviry: jejich role při vzniku lidských nádorů a možnosti 

vývoje očkovacích látek. Remedia – Klin. mikrobiologie, 1(7): 206-212. 

Vousden KH, Jat PS (1989): Functional similarity between HPV16E7, SV40 large T and 

adenovirus E1a proteins. Oncogene, 4(2): 153–158. 

Waheed MT, Thönes N, Műller M, Hassan SW, Razavi NM, Lössl E, Kaul HP, Lössl AG 

(2011): Transplastomic expression of a modified human papillomavirus L1 protein 

leading to the assembly of capsomers in tobacco: a step towards cost-effective second-

generation vaccines. Transgenic res, 20: 271-282. 

Wagner B, Fuchs H, Adami F, MaY, Scheiner O, Breiteneder H (2004): Plant virus 

expression systems for transient production of recombinant allergens in Nicotiana 

benthamiana. Methods, 32: 227-234. 

Walmsley AM, Arntzen CJ (2000): Plants for delivery of edible vaccines. Curr Opin 

Biotechnol, 11(2): 126-129. 

Watanabe S, Kanda T, Sato H, Furuno A, Yoshiike K (1990): Mutational analysis of Human 

papillomavirus type 16 E7 functions. J Virol,  64(1): 207-214. 

Watanabe Y, Emori Y, Ooshika I, Meshi T, Ohno T, Okada Y (1984): Synthesis of TMV-

specific RNAs and proteins at the early stage of infection in tobacco protoplasts: 

transient expression of the 30K protein and its mRNA. Virology, 133: 18-24. 

Watson JD (1954): The structure of Tobacco mosaic virus. I. X-ray evidence of a helical 

arrangement of sub-units around the longitudinal axis. Biochim Biophys Acta, 13: 10-19. 

Werner S, Marillonnet S, Hause G, Klimyuk V, Gleba Y (2006): Immunoabsorbent 

nanoparticles based on a tobamovirus displaying protein A. Proc Natl Acad Sci USA,  

103(47): 17678–17683.  

Woo KM, Kim KI, Goldberg AL, Ha DB, Chung CH (1992): The heatshock protein ClpB in 

Escherichia coli is a protein-activated ATPase. J Biol Chem, 267: 20429-20434. 

Yan X, Hu S, Guan YX, Yao SJ (2012): Coexpression of chaperonin GroEL/GroES markedly 

enhanced soluble and functional expression of recombinant human interferon-gamma 

in Escherichia coli. Appl Microbiol Biotechnol, 93(3): 1065-1074.  

Yusibov V, Shivprasad S, Turpen TH, Dawson W, Koprowski H (1999): Plant viral vectors 

based on tobamoviruses. Curr Top Microbiol Immunol, 240: 81-94. 

Zaitlin M, Israel HW (1975): Descriptions of Plant Viruses No. 151. Commonwealth 

Mycological  Institute/Association of Applied Biologists, Kew, Velká Británie. 

Zayakina OV, Arkhipenko MV, Kozlovsky SV, Nikitin NA, Smirnov AV, Susi P, Rodionova 

NP, Karpova OV, Atabekov JG (2008): Mutagenic analysis of Potato virus X movement 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 130 

protein (TGBp1) and the coat protein (CP): in vitro TGBp1-CP binding and viral RNA 

translation activation. Mol Plant Pathol, 9 (1): 37-44. 

Zayakina OV, Arkhipenko MV, Smirnov AV, Rodionova NP, Karpova OV, Atabekov JG 

(2009): Restoration of Potato virus X coat protein kapacity for assembly with RNA after 

His-tag removal. Arch Virol, 154 (2): 337-341.  

Zhang D, Nandi S, Bryan P, Pettit S, Nguyen D, Santos MA, Huang N (2010): Expression, 

purification, and characterization of recombinant human transferrin from rice (Oryza 

sativa L.). Protein Expr Purif, 4: 69-79. 

Zhao MM, An DR, Huang GH, He ZH, Chen JY (2005): A viral protein suppresses siRNA-

directed interference in Tobacco mosaic virus infection. Acta Biochim Biophys Sin, 

37(4): 248-253. 

Zhou J, Sun XY, Louis K, Frazer IH (1994): Interaction of Human papillomavirus (HPV) 

type 16 capsid proteins with HPV DNA requires an intact L2 N-terminal sequence. J 

Virol, 68: 619-625. 

Ziegler-Graff V, Guilford PJ, Baulcombe DC (1991): Tobacco rattle virus RNA-1 29K gene 

product potentiates viral movement and also affects symptom induction in tobacco. 

Virology, 182: 145-155. 

Zimmern  D (1977): Nucleotide sequence at the origin for assembly on Tobacco mosaic virus 

RNA. Cell, 11(3): 463-482. 

Zimmern D (1975): The 5'-end group of Tobacco mosaic virus RNA is m7GpppGp. Nucl 

Acids Res, 2: 1189-1201. 

Zolkiewski M (1999): ClpB cooperates with DnaK, DnaJ, and GrpE in suppressing protein 

aggregation. A novel multichaperone systém from E. coli. J Biol Chem, 274: 28083-

28086. 

 

7.1 Seznam citovaných www stránek 
1. http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/tobaccomos1.jpg  [cit. 9. 3.2013]  

2. http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/tobaccomos2.jpg [cit. 9. 3.2013]  

3. http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/pages/tmv.aspx [cit. 23. 9. 2012] 

4. http://fibernet.vanderbilt.edu/fiber/images.html [cit. 3. 11. 2012] 

5. http://www.plantwise.org/Uploads/CompendiaImages/Normal/potato2.jpg [cit. 9. 3. 

2013] 

6. http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000npcyBstE_IM [cit. 9. 3. 2013] 



                                                                                                                        Použitá literatura 

 131 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_papillomavirus [cit. 9. 12. 2012] 

8. http://lekarske.slovniky.cz [cit. 10. 12. 2012]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Přílohy 

 132 

8 Přílohy 

   
8.1 Seznam publikací autora 
8.1.1 Seznam publikací předkládaných k obhajobě disertační práce 

1. Folwarczna J, Moravec T, Plchová H, Hoffmeisterová H,  Čeřovská N (2012): 

Efficient expression of Human papillomavirus 16 E7 oncoprotein fused to                        

C-terminus of Tobacco mosaic virus (TMV) coat protein using molecular 

chaperones in E.coli. Protein Expr Purif , 85: 152-157. IF= 1,654 

2. Čeřovská N, Hoffmeisterová H, Moravec T, Plchová H, Folwarczna J, Synková H, 

Ryšlavá H, Ludviková V, Šmahel M (2012): Transient expression of Human 

papillomavirus type 16 L2 epitope fused to N- and C-terminus of coat protein of 

Potato virus X in plants. J Biosci, 37 (1): 125–133. IF= 1,65 

3. Hoffmeisterová H, Moravec T, Plchová H, Folwarczna J, Čeřovská N (2012): The 

influence of the N- and C- terminal modifications of Potato virus X coat protein on 

virus properties. Biol Plantarum, 56(4): 775-79. IF=1,974  

4. Plchová H, Moravec T, Hoffmeisterová H, Folwarczna J, Čerovská N (2011): 

Expression of Human papillomavirus 16 E7ggg oncoprotein on N- and C-terminus 

of Potato virus X coat protein in bacterial and plant cells. Protein Expr Purif, 

77(2):146-52. IF= 1,654 

5. Folwarczna J, Moravec T, Hoffmeisterová H, Plchová H, Čeřovská N: Transient 

expression of Human papillomavirus type 16 E7 gene fused to coat protein of 

Tobacco mosaic virus in plants, rukopis v přípravě.  

8.1.2 Seznam ostatních publikací 
 

1. Čeřovská N, Moravec T, Plchová H, Hoffmeisterová H, Folwarczna J, Dědič P 

(2010). Production of polyclonal antibodies to Potato virus X (PVX) using recombinant coat 

protein.  J Phytopathol, 158: 66-68. IF = 0,791 

2. Folwarczna J, Plchová H, Moravec T, Hoffmeisterová H, Dědič P, Čeřovská N 

(2008). Production of polyclonal antibodies to a recombinant coat protein of Potato 

virus Y. Folia mikrobiol, 53: 438-442. IF = 0,677 



                                                                                                                      Přílohy 

 133 

3. Hoffmeisterová H, Čeřovská N, Moravec T, Plchová H, Folwarczna J, Velemínský J 

(2008). Transient expression of fusion gene coding for the HPV-16 epitopes fused to 

the sequence of potyvirus coat protein using different means of inoculation of 

Nicotiana benthamiana and Brassica rapa, cv. Rapa plants. Plant cell tiss org, 94: 

261-267. IF = 3,09 

4. Čeřovská N, Hoffmeisterová H, Moravec T, Plchová H, Folwarczna J, Hadámková R 

(2008): Optimum storage conditions for product of transiently expressed epitopes of 

human papillomavirus using Potato virus X-based vector. Biol Plantarum, 52: 184-

186. IF =1,974 

 

 
 


