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1. ÚVOD                                                                            

 

    Uběhlo už přes 30 let od zjištění, že kromě viru hepatitidy A (HAV) a 

viru hepatitidy B (HBV) existuje ještě další virové hepatitidové agent. Přestože byly  

citlivé a přesné diagnostické testy na HAV a HBV dostupné už od roku 1973, byl až v roce 

1989 objeven tento hlavní původce posttransfúzní hepatitidy, dříve nazvaný non-A, non-B 

virus (NANBV) a později přejmenovaný na virus hepatitidy C (HCV). 

    Jediným přirozeným hostitelem HCV je člověk. Virus u 80% infikovaných jedinců 

zakládá v játrech persistentní infekci vedoucí až k rozvoji chronické hepatitidy, jaterní 

cirhózy a hepatocelulárního karcinomu (ALTER 1997). Vědecký význam objevu HCV je 

obrovský. Odhaduje se, že hepatitida C postihuje po celém světě nejméně 200 miliónů lidí. 

V USA umírá ročně na následky chronické hepatitidy C přibližně 10 000 lidí a asi 1 000 

osob podstoupí transplantaci jater. V populaci představují infikovaní pacienti trvalý zdroj 

infekce, a to ve všech věkových skupinách (STRÁNSKÝ 1999 b).  

    Je patrné, že prevalence je rozdílná v závislosti na zeměpisné poloze daného státu, větší 

je prevalence v zemích s nižší socioekonomickou úrovní. Sérologické přehledy u dárců 

krve na anti-HCV prokázaly v různých zemích poměrně vyrovnanou prevalenci, která se 

například v ČR pohybuje okolo 0,5%. Výjimku tvoří některé země na africkém kontinentu. 

Nápadná je především vysoká prevalence HCV infekce v Egyptě (19,2 – 35,9%) a 

v Saudské Arábii (1,3 – 5,6%) (STRÁNSKÝ 1999 b). 

    Podstatným problémem infekce HCV je její obtížná léčitelnost. Současné antivirové 

terapie nejsou dostatečně účinné a existuje vysoké procento pacientů, kteří na stávající 

léčbu neodpovídají, nebo mají po skončení léčby relaps onemocnění. Proto je hlavním 

cílem vědců pochopení replikačních strategií HCV a vyvinutí nové účinnější a snadněji 

dostupné antivirové léčby. 

    Studie životního cyklu HCV byly dlouho bržděny chyběním stabilní buněčné kultury a 

malého zvířecího modelu, ve kterých by se virus účinně replikoval. Avšak počáteční 

omezení byly v minulých letech krok za krokem překonány hlavně díky vyvinutí systému, 

umožňujícího účinnou propagaci infekčního HCV v tkáňové kultuře. Od té doby výzkum 

HCV významně pokročil. Nedořešenou otázkou však zůstává, jaké jsou životní strategie 

HCV a jakou roli v nich hrají virem kódované proteiny. 
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2. KLASIFIKACE 

 

    Virus hepatitidy C je obalený virus obsahující jednovláknovou pozitivní RNA. HCV 

je klasifikován jako jediný člen rodu Hepacivirus v čeledi Flaviviridae, která dále 

zahrnuje rod Flavivirus, Pestivirus a nedávno klonovaný GB virus A (GBV-A),  

GBV-B a GBV-C/ hepatitis G viry (MURPHY et al. 1995). Všechny tyto viry jsou si 

podobné, co do organizace genomu a morfologie virionu.  

    Jako v případě dalších RNA virů má i HCV vysokou heterogenitu genomů. 

Homologie nukleotidových bází RNA různých kmenů HCV značně kolísá. Variabilita 

nukleotidových sekvencí je distribuována po celém genomu izolátů HCV, avšak stupeň 

této variability je v různých oblastech virové RNA různý. Například 

5´netranslatovatelná oblast virového genomu (5´NTR) a N-koncový úsek genu pro  

protein „core“ jsou vysoce konzervativní. Naproti tomu oblasti RNA kódující obalové 

proteiny E1 a E2, nebo gen pro nestrukturní protein 2 (NS2) a 3´netranslatovatelná 

oblast (3´NTR) jsou vysoce variabilní. Rovněž oblasti genomu kódující virovou RNA 

polymerázu  a nestrukturní protein 4 (NS4) vykazují vysoký stupeň diverzity 

nukleotidů. 

    Tato genetická diverzita měla za následek klasifikaci nejméně do 6 genotypů a 

mnoha subtypů. Obecně je přijímána představa, že se virus snaží vyhnout rozpoznání 

imunitním systémem hostitelského organismu, a proto vytváří mutanty lišící se 

sekvencí obalových proteinů. Genotypy HCV jsou stabilnější formy viru a patrně se 

vyvinuly v průběhu velmi dlouhé doby. Specifikaci genotypů umožňují široce 

aplikované molekulárně biologické technologie. Za nejobjektivnější z hlediska 

vědeckého je v současnosti považován Simmondsův klasifikační systém, založený na 

evoluční příbuznosti různých genotypů HCV (SIMMONDS 1993).  

SIMMONDS et al.(1993) navrhli systém klasifikace genotypů HCV, který se stal 

základem pro oficiální nomenklaturu genotypů na celém světě. 

    V současnosti existuje 6 genotypů HCV (1-6), z nichž některé mají jednotlivé 

podtypy. Šest genotypů HCV se liší o více než 30% kompletního genomu viru a 

jednotlivé subtypů se liší o 15-20%. V rozložení genotypů HCV jsou známy výrazné 

geografické rozdíly. Zatímco většina infekcí v západní Evropě a v Severní Americe je 

způsobena genotypy 1, 2 a 3, genotyp 4 byl prokázán v severní a střední Africe  a 

genotyp 6 je nejčastější v jihovýchodní Asii (STRÁNSKÝ  1999 a). 
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    Zjišťování genotypů má důležitý význam pro klinický průběh i léčbu HCV infekce. 

Zjistilo se, že existuje souvislost mezi genotypem HCV a závažnosti onemocnění. 

Z tohoto hlediska jsou nejtěžší infekce subtypů 1a a 1b způsobující  pacientům 

nejzávažnější průběh onemocnění. Prokázala se i souvislost jednotlivých subtypů HCV 

s účinností stávající léčby interferonem-α (IFN-α) . Pacienti infikovaní subtypem 1a/1b 

vykazovali oproti těm infikovaným genotypy 2 a 3 významnou rezistenci na IFN-α  

(STRÁNSKÝ  1999 a). 

    V krvi jednotlivých pacientů cirkuluje HCV ne jako homogenní populace s 

identickými genomy RNA, ale jako směs s odlišnými, přitom úzce příbuznými 

genomy, kterým se říká „kvazidruhy“. V čele populace je původní genom, který 

kvantitativně převládá, provázený menším počtem mutovaných genomů. Existence 

takovéhoto množství variant je dána chybami virové RNA polymerázy 

(STRÁNSKÝ  1999 a). 

    Genetická variabilita HCV má význam jak biologický, tak klinický. HCV se touto 

strategií snaží in vivo uniknout imunitnímu dohledu hostitele, podílí se na rezistenci 

proti lékům, ovlivňuje přirozený průběh onemocnění a bohužel velice brzdí vývoj 

antivirových léčiv a vývoj účinných vakcín proti HCV. 
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3. ORGANIZACE VIROVÉHO GENOMU 

 

    Genom HCV je lineární molekula +RNA o délce  9600 nukleotidů, která obsahuje 

jeden otevřený čtecí rámec (ORF) na obou koncích obklopený krátkou vysoce 

strukturovanou nepřekládanou oblastí (NTR). 

    Exprese virových proteinů z monocistroního genomu je v první fázi dosažena 

produkcí polyproteinu, který je proteolyticky štěpen na strukturní proteiny (protein 

„core“ (C), obalové proteiny (E1 a E2), hydrofobní peptid p7 a nestrukturní (NS) 

proteiny NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A a NS5B (BARTENSCHLAGER et al. 2004). 

Úprava oblasti core - p7 je zprostředkována hostitelskými signálními peptidázami a 

protein „core“ je  ještě dále upraven buněčnou signální peptid peptidázou (SPP). 

Všechna zbývající štěpení jsou vykonána dvěma virovými proteázami: Proteáza NS2/3 

zprostředkovává štěpení mezi NS2 a NS3 a NS3 serin proteáza je zodpovědná za 

štěpení všech ostatních specifických  míst mezi dalšími proteiny v nestrukturní oblasti 

polyproteinu (Obr.č.1).  

    Současné porozumění molekulovému složení virových částic a roli jednotlivých 

proteinů HCV v životním cyklu viru je doposud spíše hypotetické. Nicméně díky 

dostupnosti účinných in vitro systémů buněčných kultur se začínají objasňovat i 

některé detaily. 

 

Obr.č.1: Organizace proteinů HCV v membráně ER při štěpení polyproteinu. 

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny jednotlivé produkty genomu HCV : strukturní proteiny  
( protein „core“ – C, obalové glykoproteiny E1 a E2 a hydrofobní peptid p7) a nestrukturní 
proteiny (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A a NS5B). Ve stejném pořadí jsou v genomu HCV 
uspořádány také geny pro tyto proteiny. Štěpení oblasti C – p7 je zprostředkováno buněčnými 
signálními proteázami (nůžky) a protein C je poté dále štěpen buněčnou signální peptid 
peptidázou (SPP). Oblast mezi proteiny NS2 a NS3 je štěpena virem kódovanou proteázou 
NS2/3 (šipka vedoucí od proteinu NS2) a zbývající část nestrukturní oblasti polyproteinu je 
štěpena virem kódovanou serin proteázou NS3 (šipky vedoucí od proteinu NS3). 
 
Vytvořeno podle : Appel et al. 2006. 
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4.  FUNKCE NETRANSLATOVATELNÝCH OBLASTÍ 

 

4.1.  5´NTR 

 

    Úplná 5´netranslatovatelná oblast (5´NTR) obsahuje 341 nukleotidů. Je to jedna z 

nejkonzervovanější částí genomu HCV. Součástí 5´NTR je IRES (internal ribosome 

entry site), které zabírá většinu 5´NTR a část kódující sekvence genu pro  

protein „core“. IRES je RNA sekvence vyžadovaná pro translaci genomu HCV  

(BARTENSCHLAGER et al. 2004). Váže 40S ribosomální podjednotku i 

v nepřítomnosti dalších iniciačních translačních faktorů a řídí iniciační kodon ORF  do 

bezprostřední blízkosti P místa ribosomu (PISAREV et al. 2005). 

    5´NTR tvoří 4 vysoce strukturované domény (Obr.č.2). Malá doména I, tvořící 

jednoduchou vlásenku mezi nukleotidy 5 a 20 je sice pro aktivitu translace 

postradatelná ( HONDA et al. 1996), ale skutečnost, že delece oblasti zahrnující 

doménu I stimuluje translaci naznačuje, že tato sekvence hraje regulační roli v syntéze 

polyproteinu. Na základě podobnosti s ostatními + RNA viry  je nejpravděpodobněji 

zahrnuta i do replikace RNA (BOYER & HAENNI 1994). 5´konec IRES je umístěn 

mezi nukleotidy 38 a 46 (HONDA et al. 1996).   

Doména IV se skládá z malé vlásenky  obsahující iniciační kodon polyproteinu 

(nukleotid 342) a tvoří pseudouzel přes párováním bází  se smyčkou v doméně III 

(BARTENSCHLAGER & LOHMANN  2000). Doména II je obklopena RNA signály 

nezbytnými pro virovou replikaci a soudí se, že by mohla mít roli v regulaci přepínání 

z translace RNA na RNA replikaci. Detailní strukturní analýzy IRES odhalily i 

důležitou roli domény II v indukci konformačních změn v 40S ribosomální 

podjednotce, které jsou nezbytné pro skládání ribosomu (APPEL et al. 2006). 

    Ukázalo se, že se na 5´NTR váže několik buněčných proteinů hrajících důležité role 

v iniciaci translace HCV. Mezi ně patří například protein PTB (polypyrimidin tract 

binding protein) (ALI et al.1995) nebo eukaryotický iniciační translační faktor eIF3 

(BURATTI et al. 1998).  
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4.2.  3´NTR 

 

    Netranslatovatelná oblast na 3´konci (3´NTR) se vyznačuje trojitou strukturou 

složenou z: a) 40 nukleotidů variabilní oblasti, která u izolátů HCV vykazuje jen slabou 

konzervovanost, b) z poly(U/UC) úseku heterogenní délky a c) z vysoce konzervované 

98 nukleotidové sekvence označované jako X-konec nebo 3´X. Počítačové předpovědi 

a další studie zabývající se strukturou odhalily tvorbu dvou vlásenek  (VSL1 a VSL2) 

ve variabilní oblasti a tři stabilní vlásenky na X-konci, označené SL1, SL2 a SL3  

( obr.č.2 a obr.č.3) (TANAKA et al. 1996). Specifické interakce mezi 3´NTR a 

buněčnými proteiny poukazují na možné zapojení této oblasti do virové replikace  

(ITO et al. 1999).                                                                                             

    YANAGI et al. (1999)  testovali několik delečních mutantů a jejich infektivitu u 

šimpanzů. Shledali, že delece 3´X nebo poly (U/UC) úseku 3´NTR je pro virus letální, 

zatímco částečná delece variabilní oblasti je tolerována.  

Také KOLYKHALOV et al. (2000) ukázali, že genomy postrádající celý 3´X nebo 

nesoucí delece SL1 a SL2 nejsou infekční. Naprostá nezbytnost sekvence na úplném 

3´konci genomu byla prokázána nejen u HCV, nýbrž u všech flavivirových genomů 

(FRIEBE et al. 2002). 

       Skutečnost, že delece poly (U/UC) úseku úplně blokuje replikaci genomů  

demonstruje její důležitost pro replikaci RNA. O tom, jakým způsobem přispívá 

poly (U) sekvence k replikaci RNA se spekuluje. Zajímavé je, že jak virová RNA 

polymeráza NS5B, tak virová helikáza, kódovaná částí genu pro nestrukturní protein 3 

(NS3), se přednostně vážou k uridinovým homopolymerům (LOHMANN et al. 1997). 

Proto by tato flexibilní oblast mohla být odpovědná za umístění replikačních enzymů 

do těsné blízkosti místa zahájení syntézy negativního řetězce RNA. Navíc účinná vazba 

nestrukturního proteinu 3 (NS3) a aktivace jeho NTPázové aktivity vyžadují nejméně 

12 – 15 nukleotidů homopoly (U) sekvence (PREUGSCHAT et al. 1996), což je 

v souladu s pozorováním, že replikace RNA vyžaduje uridinový homopolymer o délce 

6-26 nukleotidů (FRIEBE & BARTENSCHLAGER, 2002). FRIEBE a 

BARTENSCHLAGER (2002) také dokázali, že homouridinová sekvence dvaceti 

nukleotidů může funkčně nahradit poly (U/UC) úsek. K poly (U/UC) úseku se váže 

také buněčný protein PTB, který se pravděpodobně zúčastňuje vazby funkčního 
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ribonukleoproteinového komplexu vyžadovaného pro syntézu negativního řetězce 

RNA (CHUNG et al. 1999, GONTAREK et al. 1999).                                                                    

    Na rozdíl od delecí v sekvencích 3´X a poly (U/UC), delece ve variabilní oblasti 

některých flavivirů, a jak bylo prokázáno později  i HCV, pouze negativně ovlivňují, 

ne však blokují replikaci RNA v buněčné kultuře a in vivo (YANAGI et al. 1999). 

Z toho plyne, že přinejmenším v čeledi Flaviviridae není přítomnost variabilní oblasti 

nezbytná pro replikaci RNA. Redukce replikace pozorovaná u replikonů HCV 

naznačuje, že variabilní oblast hraje některou z dalších, možná regulačních rolí, ale její 

přesná funkce zůstává neobjasněna. 

    Esenciální vlásenkové struktury na konci mnoha + RNA virových genomů 

reprezentují vazebná místa pro virové a buněčné faktory. Tyto proteiny jsou zapojeny 

do různých kroků virového životního cyklu. Byla pozorována vazba proteinu PTB 

k sekvenci na 3´NTR (LUO 1999), ale důležitost této interakce pro replikaci HCV 

nebyla dosud objasněna. Protože se PTB může vázat i k 5´NTR a je schopen 

dimerizovat, je možné, že může zprostředkovat interakci („cross-talk“) mezi konci 

virového genomu. FRIEBE et al. (2005) identifikovali nový RNA element, nazvaný 

5BSL3.2, na sekvenci kódující protein NS5B, který je nepostradatelný pro replikaci 

RNA a prokázali nukleotidovou sekvenční komplementaritu mezi horní smyčkou 

tohoto elementu RNA a smyčkou vlásenky 2 v 3´NTR (Obr.3). Mutace 

v komplementárních sekvencích inhibovalo replikaci, ale po obnovení 

komplementarity  byla obnovena i replikace RNA.Tato data představují silný důkaz 

pseudouzlové struktury na 3´konci HCV genomu, která je nezbytná pro replikaci RNA. 

    Nedávné studie naznačují, že kromě toho, že 3´NTR hraje důležitou roli v replikaci 

RNA, zejména 3´X stabilizuje RNA a zesiluje translaci in vitro. Tyto účinky vyžadují 

vazbu buněčných faktorů jako je protein PTB, autoantigen La nebo některé ribosomální 

proteiny  k 3´NTR (ITO et al. 1998, SPANGBERG et al. 2001)



 10

 

 

Převzato z: APPEL et al. (2006). 

Obr.č.2 :  Schéma HCV genomu s naznačenými sekundárními strukturami 5´NTR 
a 3´NTR. Na obrázku č. 2 je znázorněna sekundární struktura 5´NTR obsahující doménu I a II 
pravděpodobně zapojené do replikace virové RNA a doménu III a IV zahrnující sekvenci 
IRES, nezbytnou pro translaci RNA. Na spodní vlásence domény IV 5´NTR je znázorněn 
iniciační kodon translace-AUG. Na 3´konci genomu je ukázána 3´NTR složená z poly (U/UC) 
úseku a 3´X tvořeného smyčkami SL1, SL2 a SL3. Šipka mezi smyčkou SL2 a motivem RNA 
BSL3.2 znázorňuje RNA-RNA interakce, které byly prokázány mezi těmito dvěmi 
sekvencemi. Spodní část obrázku demonstruje uspořádání kódující oblasti genomu HCV 
podobně jako na obrázku č. 1. 

 

Obr.č.3 :  Sekundární struktura 3´NTR.  
Na obrázku č. 3 je znázorněna sekundární struktura netranslatovatelné oblasti na 
3´konci (3´NTR), která je tvořena dvěma vlásenkami ve variabilní oblasti (VSL1 a 
VSL2), 83 nukleotidovým poly (U/UC) úsekem a třemi vlásenkami v 3´X. 
 
Upraveno podle: FRIEBE et al. (2002). 
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5. FUNKCE GENOVÝCH PRODUKTŮ 

 

  NÁZEV HLAVNÍ PROTEINOVÉ FUNKCE 

STRUKTURNÍ 
PROTEINY 

"CORE"(C) 

Tvorba virové kapsidy, vazba virové RNA, 
účast v interakcích nezbytných pro tvorbu 
virové částice,  ovlivnění řady buněčných 

funkcí, přispění k patogenezi HCV??? 

OBALOVÉ 
GLYKOPROTEINY 

 (E1, E2) 

Role v morfogenezi virionu a ve stupu viru do 
buňky. E2- interakce s buněčným receptorem. 

E1 fúzogenní funkce???  
p7 Iontový kanál 

NESTRUKTURNÍ 
PROTEINY 

NS2 Proteáza NS2/3.Role v buněčné apoptóze ???

NS3 
Serin proteázová, NTPasa/helikázová aktivita, 
Role v mechanismech překonávání buněčné 

obrany. 

NS4A Kofaktor serin proteázy NS3. 

NS4B 
Tvorba membránových struktur sloužících jako 
lešení ("scaffold") pro virový replikační komplex

NS5A 
Role v patogenezi ???, ovlivnění aktivity HCV 
IRES ???  Role v mechanismech překonávání 

buněčné obrany. 

NS5B RNA dependentní RNA polymeráza. 

 

Tab. Č. 1: Přehled nejdůležitějších funkcí virových proteinů. 
Detaily jsou popsány v textu. 

 

5.1. Protein „core“ (C)    

 

    Protei „core“ (21 – 23kDa) reprezentuje prvních 191 aminokyselin polyproteinu a je od 

následujícího proteinu E1 oddělen hydrofobní signální sekvencí. Během translace virové 

RNA zprostředkovává tato signální sekvence asociaci prekurzorového polyproteinu 

s membránou endoplasmatického retikula (ER) a řídí následující část proteinů E1 a E2 do 

lumen ER. Protein „core“ však zůstává na cytosolické straně a je uvolněn od zbytku 

polyproteinu štěpením  buněčnou signální peptidázou sídlící na straně lumen ER. Dříve se 

předpokládalo, že další štěpení nastane na karboxylové straně aminokyseliny 173 

(SANTOLINI et al. 1994), ale dnes se ví, že se úprava proteinu děje mezi 

aminokyselinami 179 a 180 nedávno identifikovanou buněčnou signální peptid peptidázou 

(SPP) presenilinového typu (WEIHOFEN et al. 2002). Maturovaný protein „core“ byl 

nalezen na membráně ER, v buněčném jádře (LO et al.1995) a na povrchu tukových 

kapének (BARBRA et al. 1997). 
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    Protein „core“ HCV má řadu biologických funkcí. Má 4 klastry bazických 

aminokyselin, z nichž druhý klastr od N konce slouží jako jaderný lokalizační signál  

(SUZUKI et al. 1995). C-terminální oblast proteinu „core“ obsahuje mnoho hydrofobních 

aminokyselinových zbytků a je kotvou, která váže ER (SANTOLINI et al. 1994) a je také 

důležitá pro vazbu s E1 proteinem (LO et al. 1996). Na druhé straně N-koncová část 

proteinu „core“ je odpovědná za protein-proteinové interakce a zprostředkovává jednak 

multimerizaci proteinu „core“ (MATSUMOTO et al. 1996)  a jednak interakci 

s cytoplasmatickým koncem receptoru pro lymphotoxin-β a ovlivnění  jeho signální dráhy 

(CHEN et al. 1997). 

    Protein „core“ je především proteinem strukturním. Tvoří virovou nukleokapsidu, váže 

RNA in vitro (SANTOLINI et al. 1994) a angažuje se v interakcích, které jsou nezbytné 

pro tvorbu virové částice (MATSUMOTO et al. 1996, KUNKEL et al. 2001).  

SHIMOIKE et al. (1999) studovali interakce proteinu „core“ HCV s virovou + RNA a 

supresi její translace. Pozorovali, že oblast +RNA od 5´konce k nukleotidu 2327, 

zahrnující 5´NTR a část kódující strukturní proteiny, interaguje s proteinem „core“, 

zatímco v té samé oblasti –RNA ani v dalších oblastech + i – RNA nebyla 

žádná takováto interakce pozorována. Protože se v oblasti 5´NTR nachází IRES, mohla by 

interakce proteinu „core“  ovlivňovat translaci. Po prozkoumání této hypotézy, dospěla tato 

skupina vědců k názoru, že protein „core“ HCV suprimuje translaci interakcí vlastní  RNA 

s 5´NTR, a že suprese proteinem „core“ závisí na jeho dodaném množství. Tyto výsledky 

ukázaly, že protein „core“ HCV interaguje s genomickou RNA v oblasti specifické pro 

tvorbu nukleokapsidy a reguluje také expresi HCV. 

    Ukázalo se, že exprese proteinu „core“  ovlivňuje také mnoho buněčných funkcí 

zahrnujících buněčnou signalizaci, apoptózu, karcinogenezi a metabolismus lipidů 

 (McLAUCHLAN, 2000, review). Protein „core“ interaguje s mnoha buněčnými proteiny 

jako je p53 (LU et al. 1999), TNF receptor 1 (tumor necrosis factor) (ZHU et al. 1998), 

lymphotoxin β receptor (CHEN et al. 1997), transkripční faktory LZIP (JIN et al. 2000) a 

Stat3 (YOSHIDA et al. 2002), heterogenní jaderný ribonukleoprotein K 

 (HSIEH et al. 1998) a další. Protein „core“ také přímo asociuje s triglyceridy v tukových 

kapénkách (BARBRA et al. 1997) a inhibuje aktivitu mikrozomálního transferového 

proteinu pro triglyceridy (PERLEMUTER et al. 2002). Tyto vlastnosti jsou spojovány 

s akumulací vnitrobuněčných lipidů během chronické infekce HCV a stavem zvaným 

„steatozis“. „Steatozis“ (MORIYA et al. 1997) a  hepatocelulární karcinom  
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(MORIYA et al. 1998) byly pozorovány jako nápadné symptomy u transgenní myši 

produkující protein „core“. Z toho lze usoudit , že protein „core“ hraje důležitou roli v  

patogenezi HCV, což potvrzují i další studie. 

    Všechny proteiny HCV, s výjimkou NS3, obsahují předpokládané nebo prokázané 

domény pro asociaci s membránou (DUBUISSON et al. 2002). Úplný protein „core“ 

sídlící na cytosolické straně membrány ER obsahuje na C-konci signální sekvenci, která je 

kotranslačně zanořena do membrány ER (SANTOLINI et al. 1994). Tato membránová 

kotva jé téměř úplně odstraněna po štěpení SPP, což umožňuje upravenému proteinu 

opustit ER a putovat k jiným organelám v buňce. Ukázalo se, že protein „core“ je částečně 

lokalizován nejen na povrchu tukových kapének (BARBRA et al. 1997), ale i na povrchu 

mitochondrie (OKUDA et al. 2002). 

    SCHWER et al. (2004) zkoumali detailní vztah proteinu „core“ k mitochondriím. Jejich 

data  demonstrovala, že frakce upraveného proteinu „core“ asociovala s povrchem 

mitochondrie přes vysoce konzervovanou oblast v C konci, která slouží jako signální 

sekvence. Autoři dále shledali, že protein „core“ asociuje  nejen s mitochondrií a ER, ale 

také s takzvanými MAMs („mitochondria associated membranes“). Tyto membrány mají 

definovanou funkci v přímém transportu lipidů mezi ER a mitochondrií. Jsou obohaceny 

enzymy  zapojenými do syntézy lipidů a jsou specificky asociovány s kontaktními místy 

mezi vnější a vnitřní membránou mitochondrie (ARDAIL et al. 1993). Nedávné důkazy 

naznačují, že tyto membrány tvoří přechodné membránové mosty , které podporují pohyb 

proteinů mezi ER a mitochondrií (PITTS et al. 1999). 

     Již dříve byl navržen model, kdy periferálně ukotvený protein „core“ putuje podél 

membrány ER laterální difůzí a obohacuje povrch lipidových kapének, které se tvoří mezi 

dvěma listy membrány ER ( Obr.č.4, bod 1). SCHWER et al. (2004) navrhli, že upravený 

protein „core“  ukotvený k ER difunduje laterálně nejen k lipidovými kapénkám, ale také 

k specifickým oblastem v síti ER, zahrnujícím MAMs. Odtud může difundovat na povrch 

mitochondrií přes přilehlé nebo částečné fúzované membrány  obou kompartmentů 

(Obr.č.4, bod 2). Případné nasycení těchto membránových mostů společně s dynamikou 

laterální difůze může omezovat přístup proteinu „core“  k vnější membráně mitochondrie a 

může vysvětlit, proč po silné expresi proteinu „core“ zůstává většina tohoto proteinu v ER. 

Model  této skupiny vědců byl podpořen skutečností, že protein „core“ izolovaný z buněk 

exprimujících protein „core“  byl plně maturovaný a podstoupil tedy štěpení SPP na 

membráně ER. Protože SPP působí na membráně ER, tato data naznačují, že  předtím než 

je protein „core“ lokalizován na mitochondrii, musí být invertován a štěpen na ER. 
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Hypoteticky může být protein „core“ uvolněn z membrány ER a tukových kapének po 

štěpení SPP a poté zanořen do vnější mitochondriální membrány (Obr.č.4, bod 3). 

 

                

 

Obr. č. 4 : Model mitochondriální translokace core proteinu.  
Detaily jsou popsány v textu. 
 
Převzato z: SCHWER et al. (2004) 

 

    Asociace proteinu „core“ s mitochondriemi podporuje myšlenku, že může protein „core“ 

ovlivňovat mitochondriální funkce během infekce HCV. U buněk exprimujících  

protein „core“ nebo buněk infikovaných HCV bylo pozorováno několik mitochondriálních 

abnormalit jako je abnormální tvar mitochondrií s vakuolami a tenkými fragmentovanými 

kristami (PIETSCHMANN et al. 2002). Ukázalo se také, že protein „core“ ovlivňuje 

apoptózu (Mc LAUCHLAN et al. 2000) a další procesy ve kterých hrají mitochondrie 

klíčovou roli. 

    Četné studie ukázaly, že chronická hepatitida C je provázena oxidativním stresem  ve 

větší míře než další zánětlivá jaterní onemocnění, a že tento stav oxidativního stresu může 

přispívat k fibróze a karcinogenezi v játrech (VALGIMIGLI et al. 2002). 

KORENAGA et al. (2005) prozkoumali vlastnosti jaterních mitochondrií transgenní myši 

exprimující protein „core“ ma normálních jaterních mitochondrií inkubovaných 

s rekombinantním proteinem“core“. V obou případech byla demonstrována oxidace 

glutathionu a snížení množství NADPH. Dále byla redukována aktivita  

elektron-transportního komplexu I a zvýšena produkce reaktivního kyslíku (ROS). Ve 

funkci komplexu II a III v dýchacím řetězci nebyly pozorovány žádné abnormality. 
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Výsledky této vědecké skupiny také potvrdily, že „core“ HCV asociuje s vnější 

mitochondriální membránou a ukázaly, že zvyšuje mitochondriální absorpci Ca2+. Tyto 

výsledky naznačují, že interakce proteinu „core“ s mitochondrií a následná oxidace 

glutathionu a inhibice komplexu I, mohou být důležitými příčinami oxidativního stresu  

pozorovaného u chronické hepatitidy C a významně přispívat k patogenezi HCV. 

    I přes všechny tyto poznatky, není role cílení proteinu „core“ do mitochondrií 

v životním cyklu viru zcela jasná. Některé studie shledaly, že jsou proteiny NS3 a NS4A 

přednostně lokalizovány na cisternách ER, které jsou v těsné blízkosti s mitochondriemi,  

což naznačuje, že  mohou být MAMs užívány při replikaci HCV RNA  

(MOTTOLA et al. 2002). Jestli tomu tak je, protein „core“ přítomný na mitochondriích by 

mohl být v dobré pozici pro enkapsidaci dceřinné + RNA uvolněné z replikačního 

komplexu. Další možnost, která nevylučuje předchozí je, že změna mitochondriální funkce 

proteinem „core“ může změnit buněčnou fyziologii k upřednostnění virové replikace. 

 

5.2. Obalové proteiny (E1, E2) 

 

    HCV kóduje dva obalové glykoproteiny, E1 (gp31) a E2 (gp70) obsahující N-koncovou 

ektodoménu a C-koncovou hydrofobní kotvu. Podobně jako u dalších obalových proteinů, 

které hrají hlavní roli v morfogenezi virionu a vstupu viru do buňky, je i biogeneze HCV 

obalových glykoproteinů HCV velmi komplexní. Během syntézy jsou ektodomény  

glykoproteinů cíleny do lumen ER, kde jsou modifikovány N-glykosylací. Štěpením dvou 

sekvencí virového polyproteinu jsou produkovány dva možné prekurzory pro E2: E2-NS2 

a E2-p7. Štěpení buněčnou signální peptidázou na místě E2 není dostatečně účinné, což 

vede k přítomnosti dvou forem E2. E2 a E2-p7 se liší pouze svým C-koncem  

(REED & RICE 2000). Role E2-p7 při tvorbě virových částic není doposud jasná. 

    Obalové proteiny E1 a E2 jsou výrazně glykosylované transmembránové proteiny  

typu 1, u kterých se ukázalo, že interagují jeden s druhým a tvoří oligomery. V přítomnosti 

neiontových detergentů byly detegovány dvě formy E1-E2 komplexů: heterodimer E1 a E2 

stabilizovaný nekovalentními interakcemi, a heterogenní agregáty spojené disulfidickými 

můstky (DUBUISSON et al. 1994) (Obr.č.5 ). Studium vlastností nekovalentního 

heterodimeru podporuje myšlenku, že je nejpravděpodobněji preformou komplexu ve 

stádiu před vypučením, který hraje následně aktivní roli při vstupu viru do hostitelské 
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buňky (DELEERSNYDER et al. 1997). Agregáty spojené disulfidickými můstky jsou 

pravděpodobně neaktivní, špatně sbalené produkty (DUBUISSON 2000).  

LIBERMAN et al. (1999) se domnívají, že by přítomnost těchto agregátů mohla hrát roli 

v patogenezi hepatitidy C. 

     Biochemické studie E1 a E2 naznačují, že správné konformační uspořádání proteinu E1 

probíhá pomalu, a že je pro ně nezbytná  koexprese E2. Naproti tomu některé výsledky 

ukázaly,že přinejmenším částečné strukturní uspořádání E2 probíhá velmi rychle a v ER 

mu napomáhají chaperonové molekuly. Ukázalo se, že s obalovými glykoproteiny HCV 

interagují „lecitin-like“ chaperony, calnexin a calreticulin a chaperonový protein BiP  

(CHOUKHI et al. 1998, DUBUISSON & RICE 1996).  

     Mutační analýza identifikovala aminokyselinové zbytky zapojené do heterodimerizace. 

Pro interakce glykoproteinů HCV se ukázaly být důležité N-koncové sekvence v E2  

(aa 415-500 polyproteinu) a také v E1. Zjištění, že i v nepřítomnosti transmembránové 

(TM) domény měly obalové glykoproteiny tendenci agregovat (MICHALAK et al. 1999) 

dokázalo, že determinanty pro heterodimerizaci obsahují ektodomény E1 a E2. Nicméně 

delece TM domény E2 nebo její nahrazení kotvou jiného proteinu rušilo tvorbu E1-E2 

heterodimerů (CONQUEREL et al. 1998), což naznačilo, že je i TM doména  obalových 

glykoproteinů HCV zapojena do heterodimerizace. Je pravděpodobné, že časný kontakt 

mezi E1 a E2, nejspíš iniciovaný  jejich TM doménami, je potřebný pro umožnění kontaktu 

proteinových ektodomén, který je nezbytný pro tvorbu nativního proteinového komplexu. 

    Bylo pozorováno, že heterodimer E1-E2 je zadržován v ER a dále, že cukerné zbytky 

vyskytujících se na těchto proteinech nejsou modifikovány enzymy z Golgiho aparátu 

(GA), což naznačuje, že se do ER nedostávají retrográdním transportem z cis GA. Tato 

pozorování podporují názor, že viriony HCV získávají svůj obal pučením přes membránu 

ER. Zadržování E1-E2 heterodimeru v ER naznačuje, že jsou za tuto subcelulární 

lokalizaci odpovědné specifické signály přítomné v tomto komplexu. Studie s použitím 

chimérických proteinů obsahující E2 a proteiny normálně exprimované na povrchu buňky 

ukázaly, že je signálem pro zadržení E2 v ER doména TM E2 proteinu  

(CONQUEREL et al. 1998). Podobný přístup byl použit i k dokázání, že je dalším  

signálem pro zadržení v ER i TM doména E1 (CONQUEREL et al. 1999). Kromě TM 

domény byl identifikován ještě další retenční signál v ektodoméně E1 

(MOTTOLA et al. 2000), který ale není postačující pro zadržení proteinu v ER.  
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    Na N-konci E2 proteinu byl pozorován neobvykle vysoký stupeň variability. Tato 

hypervariabilní oblast označovaná jako HVR1 je umístěna mezi aminokyselinami  

384 a 410 polyproteinu. HVR1 je různá, jak u různých izolátů HCV, tak u odlišných 

genotypů HCV. Skutečnost, že se během infekce HCV mění protilátky proti HVR1 

epitopům naznačuje, že je tato oblast předmětem imunitního tlaku s potencionálem pro 

únik mutantů. 

    V současné době je jasné, že je glykoprotein E2 zapojen do adsorpce viru a vstupu viru 

do buňky, ale jeho strukturní organizace není doposud úplně jasná. KECK et al. (2005) 

analyzovali konformačně flexibilní imunologickou doménu  v proteinu E2. Jejich výsledky 

ukazují, že je organizace  a funkce antigenních domén E2 HCV analogní se strukturou 

organizace velkého obalového glykoproteinu E u ostatních Flavivirů s třemi odlišnými 

strukturními a funkčními doménami. 

 

 

Obr. č. 5: Model strukturního uspořádání obalových glykoproteinů HCV. 
Na obrázku č. 5 jsou znázorněny dvě možné dráhy uspořádání obalových glykoproteinů HCV. 
První z nich (produktivní cesta) vede k vytvoření heterodimeru E1E2 stabilizovaného 
nekovalentními interakcemi. Správnému zaujmutí konfirmace napomáhají chaperonové molekuly 
jako je nepř. calexin. Druhá neproduktivní cesta vede k tvorbě agregátů spojených disulfidickými 
vazbami. 
 

 Převzato z: DE BEECK et al. (2001) 
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5.3. Protein p7 

 

    Protein p7 HCV je malý hydrofobní peptid (63 aminokyselin), který se nachází mezi 

strukturní a nestrukturní oblastí polyproteinu. Je složený z dvou transmembránových  

α-helixů spojených krátkou pozitivně nabitou cytoplasmatickou smyčkou a nedávné studie 

potvrdily, že  je ve většině případů asociovaný s membránou ER  

(CARRERE-KREMER et al. 2002).  

    Jeho funkce byla po dlouhou dobu zcela nejasná. GRIFFIN et al. (2003) jako první 

ukázaly funkci proteinu p7 jako virového iontového kanálu, nejpravděpodobněji 

odpovědného za tok vápníkových iontů z ER do cytoplasmy.    

    Protein p7 je svými vlastnostmi podobný skupině proteinů zvaných viroporiny, které 

oligomerizují a tvoří iontové kanály, které často hrají roli při morfogenezi virionu a 

uvolnění virových částic z buňky (EWART et al. 1996). Poškození funkce viroporinu často 

snižuje infektivitu viru, a proto je protein p7 vhodným terčem při vývoji antivirových léků.     

    Asi nejlépe charakterizovaným viroporinem je matrixový protein (M2)  viru chřipky, 

který oligomerizuje  a vytváří iontové (H+) kanály v membránách virového obalu i 

infikovaných buněk. Tento protein se stal cílem antivirového léku Amantadinu  

(GRIFFIN et al. www.).  

    GRIFFIN et al. (2003) prokázali, že i protein p7 HCV je blokován antivirovým lékem – 

Amantadinem. Exprese nativního p7 v E.coli zapříčinila inhibici růstu bakteriálních buněk, 

pravděpodobně způsobenou propustností membrány, které se dalo zabránit přidáním 

Amantadinu. Také mutace v cytoplasmatické pozitivně nabité smyčce zastavila tento 

účinek na membránu. GRIFFIN et al. (www.) dále ukázali, že protein p7 může funkčně 

nahradit matrixový protein M2 viru chřipky A, a je opět inhibován přidáním Amantadinu.  
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Obr. č. 6 : Počítačový model                           Obr. č. 7: Počítačový model p7 iontového  

        p7 monomeru              kanálu                  

                        

Obr. č. 6 a 7 upraveny podle: 

http://www.astbury.leeds.ac.uk/Report/2002/Report/35Rowlands.pdf. 

 

 

5.4. Protein NS2 

 

    Protein NS2 je hydrofobní protein, jehož funkce v životním cyklu HCV není doposud 

objasněna. Jeho delece nemá vliv na  replikaci RNA HCV v buněčné kultuře (LOHMANN 

et al. 1999, BLIGHT et al. 2000). 

    Protein NS2 je štěpen z polyproteinu na N-konci buněčnou signální peptidázou a na  

C-konci virem kódovanou proteázou NS2/3. Proteáza NS2/3 zprostředkovává 

autoproteolytické štěpení mezi sekvencemi kódujícími proteiny NS2 a NS3 a pro svou 

aktivitu vyžaduje zinek. Tento enzym je tvořen aminokyselinami 827 až 1207 a zahrnuje 

C-koncovou část proteinu NS2 (23 kDa), 2/3 místo štěpení a serin proteázovou doménu 

proteinu NS3. Ukázalo se, že pro štěpení NS2/3 jsou nezbytné aminokyselinové zbytky  

His-952 a Cys-993 NS2 oblasti účastnící se rovněž vazby zinku (GRAKOUI et al. 1993). 

    Předchozí studie proteinu NS2 naznačily, že se jedná o neglykosylovaný integrální 

membránový protein (SANTOLINI et al. 1995). Peptid p7, jehož gen leží před genem pro 

protein NS2, obsahuje signální sekvenci, která by mohla řídit protein NS2 k membránám 

(MIZUSHIMA et al. 1994). Ale YAMAGA et al. (2002) demonstrovali, že membránová 

asociace NS2 není závislá na p7, a že se děje kotranslačně. Deleční studie provedené touto 

vědeckou skupinou naznačily přítomnost dvou integrálních signálních sekvencí v NS2.  
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Na základě těchto výsledků YAMAGA et al. (2002) navrhli model NS2, jakožto proteinu 

membránové topologie typu III s transmembránovými doménami. 

    Ve snaze určit roli NS2 v životním cyklu HCV ERDTMANN et al. (2003) pátrali po 

buněčných proteinech interagujících s NS2 a zjistili, že protein NS2 interaguje s jaterně 

specifickým pro-apoptotickým CIDE-B proteinem. Tento protein je členem nové  

CIDE rodiny faktorů navozujících apoptózu a má silné cytotoxické účinky 

zprostředkované C-koncovou doménou, zapojenou, mimo jiné,  do interakce s NS2. 

ERDTMANN et al. (2003) ukázali, že vazba NS2 byla postačující k inhibici apoptózy 

navozené CIDE-B a demonstrovali, že CIDE-B navozuje buněčnou smrt způsobem 

závislým na kaspázách, zahrnujícím vylití cytochromu c z mitochondrií indukované 

proteinem CIDE-B. Navíc shledali, že NS2 inhibuje uvolnění cytochromu c indukované 

CIDE-B proteinem a navrhli, že se protein NS2 podílí na strategiích HCV narušujících 

obranu hostitelské buňky. 

    FRANC  et al. (2005) zkoumali obrat („turnover“) proteinu NS2 a zjistili, že je 

v různých buněčných liniích tento protein degradován proteazómem. Protože mohou 

posttranslační modifikace ovlivňovat obrat proteinů, pátrali po primárních 

fosfoakceptorových místech v proteinu NS2. Počítačové analýzy v kombinaci s analýzami 

bodových mutant NS2 odhalily, že je pro degradaci kritický serinový zbytek 168. Ve snaze 

najít  kinázu fosforylující protein NS2 identifikovali, že  Ser-168 je součástí místa S/TXXE 

rozpoznávaného casein kinázou (CK2). Tato vědecká skupina dokázala, že CK2 

fosforyluje protein NS2, a že když byl CK2 motiv proteinu NS2 modifikován bodovou 

mutací, tak se stal tento protein rezistentním k degradaci. Na základě získaných výsledků 

FRANC et al (2005) uzavřeli, že protein NS2 má krátkou životnost a jeho degradace 

proteazómem je regulována fosforylací. 

     

5.5. Protein NS3  

 

    Protein NS3 je bifunkční molekula, jejíž N-konec má serin proteázovou aktivitu a  

C-konec má NTPasa/halikásovou aktivitu. Proteáza na N-konci (181 aminokyselin 

dlouhá), je enzym patřící do skupiny proteáz podobných chymotripsinu. Zprostředkovává 

štěpení v místech 3/4A, 4A/4B, 4B/5A a 5A/5B. Prvních 181 aminokyselin NS3 (1027-

1207 polyproteinu) je složeno z dvou barelových domén, na jejichž rozhraní jsou 

vystavené klasické, vysoce konzervované aktivní zbytky (His-1083, Asp-1107 a Ser-1165), 
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které jsou charakteristickým znakem serin proteáz (BARTENSCHLAGER et al. 2004). 

Záměna některého z těchto zbytků zruší štěpení nestrukturní oblasti polyproteinu. Ačkoli 

má NS3 skutečnou proteolytickou aktivitu, štěpení polyproteinu je významně zvyšováno 

kofaktorem NS4A (viz níže). 

    Struktura 3D N-koncové domény proteinu NS3 byla rozluštěna pomocí NMR. Tento 

protein má vazebné místo pro zinek a analýzy struktury NS3 naznačují, že vazebná kapsa 

pro substrát  (SBP) je velmi mělká, a proto vyžaduje spíše dlouhé povrchové interakce se 

substrátem.     

    Proteáza NS3 není odpovědná pouze za štěpení nestrukturní oblasti polyproteinu, ale 

také přispívá k mechanismům překonávání buněčné obrany. NS3 může totiž štěpit dvě 

složky dráhy signální transdukce závislé na dsRNA: TLR3 adaptor TRIF (LI et al. 2005) a 

CARDIF (MEYLAN et al. 2005). Oba adaptory přenášejí signál z dsRNA senzoru  

(TLR3 nebo RIG-1) na kinázové komplex, který je zodpovědný za fosforylaci IFN-β a 

dalších antivirových genů. 

    C-koncových 400 aminokyselin tvoří RNA helikázu schopnou rozvíjet RNA-RNA 

duplexy způsobem závislým na ATP (TAI et al. 1996). Protein se váže k poly (U) 

sekvencím a byla pozorována i vazba helikázy na 3´X vlásenku v 3´NTR  

(BANERJEE & DASGUPTA, 2001). Časné studie dospěly k názoru, že proteázová a 

helikázová funkce proteinu NS3 jsou nezávislé. Tento názor je však zpochybněn 

pozorováním úzkých kontaktů mezi oběma doménami (PENIN et al. 2004) a díky 

pozorování, že izolovaný helikázový fragment NS3 vykazuje nižší kinetiku odvíjení RNA 

duplexu ve srovnání s celým proteinem NS3 (FRICK et al. 2004).  

    Mutační a biochemické studie naznačují, že NS3 tvoří dimery, a ačkoliv se NS3 

monomery vážou k RNA s vysokou afinitou, bylo přesvědčivě dokázáno, že odvíjení RNA 

vyžaduje protein NS3 jako dimer (SEREBROV & PYLE, 2004). Nicméně mechanismus 

odvíjení je nejasný. Nedávné kinetické analýzy ukázaly, že enzym katalyzuje vysoce 

koordinované cykly rychlého odvíjení dsRNA s procesivitou 20 nukleotidů  

(SEREBROV & PYLE, 2004),  pak nastává pauza a templát může odpadnout, nebo začít 

nový cyklus odvíjení. 

    Krystalografická analýza helikázy HCV odhalila strukturu ve tvaru Y složenou z tří 

téměř stejně velkých subdomén (KIM et al. 1998). Štěrbina mezi doménou I a II tvoří 

vazebné místo pro nukleotid, zatímco rozhraní mezi doménou III a doménami I a II jsou 

zapojena hlavně do rozpoznání a vazby nukleové kyseliny. Helikázová doména je spojena 
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se serin proteázovou doménou flexibilním linkerem, který dovoluje rotaci obou domén 

proti sobě, a tímto způsobem regulaci jejich enzymových aktivit (FRICK et al. 2004,  

YAO et al. 1999).  

Zbývá ještě rozluštit roli helikázy NS3 v životním cyklu HCV. Enzym může být zapojen 

do iniciace replikace RNA a odvíjet stabilní vlásenkové struktury na konci + a – řetězci 

RNA. Helikáza NS3 může také přispívat k procesivitě replikačního komplexu odstraněním 

stabilních sekundárních struktur RNA v templátu a vytlačením navázaných proteinů, které 

mohou interferovat se syntézou RNA (APPEL et al. 2006). 

 

 

 

Obr. č. 8: Počítačový model kvartérní struktury proteinu NS3. 

 

Upraveno podle: LINDENBACH & RICE (2001) 
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5.6. Protein NS4A  

 

    Jak už bylo řečeno, ačkoli má protein NS3 proteolytickou aktivitu, je štěpení 

polyproteinu dramaticky zvyšováno kofaktorem NS4A. Tento polypeptid o velikost  

54 aminokyselin slouží několika účelům: 1) kotví proteázu k membráně asociované 

s replikačním komplexem N-koncovým transmembránovým segmentem přítomným 

v NS4A, 2) přispívá jedním β listem k N-koncové proteázové doméně, a tím umožní nabytí 

její správné konformace, 3) stabilizuje proteázu proti proteolytické degradaci, 4) aktivuje 

proteázovou aktivitu změnou konformace v katalytickém centru (APPEL et al. 2006).  

 

5.7. Protein NS4B  

 

    NS4B je vysoce hydrofobní protein o kterém se dlouho nic nevědělo. V současnosti se 

předpokládá, že obsahuje 4 transmembránové domény a jeho N-terminální oblast může 

přispívat k cílení NS4B do vnitrobuněčných membrán (LUNDIN et al. 2003). Exprese 

proteinu NS4B v buněčné kultuře je postačující pro indukci membránových změn, což 

mluví pro skutečnost, že je hlavní funkcí tohoto proteinu tvorba membránových struktur 

sloužících jako lešení („scaffold“) pro replikační komplex HCV (EGGER et al. 2002). 

Nicméně struktura těchto membránových změn indukovaných NS4B je morfologicky 

odlišná od síté membrán, což naznačuje, že k tvorbě virového replikačního komplexu 

přispívá jedna nebo několik virových nebo buněčných složek. Mechanismus jakým NS4B 

indukuje membránové změny je nejasný a pro jeho vysvětlení bude třeba dalšího studia. 

 

5.8. Protein NS5A  

 

    Protein NS5A je fosforylovaný nestrukturní protein, který se projevuje velkým 

množstvím aktivit spojených s zvýšením virové patogeneze. Je asociován s dalšími virem 

kódovanými proteiny, jako součást virového replikačního komplexu umístěného na 

cytosolické straně ER a nedávno byla prokázána i jeho možná role v replikace virové RNA 

(viz níže). 

    Protein NS5A je složen z N-koncového amfipatického α-helixu a tří odlišných domén 

oddělených sekvencemi o nízké komplexitě (LCS) I a II (TELLINGHUISEN et al. 2004). 

N-koncový α-helix slouží jako membránová kotva (PENIN et al. 2004) složená ze 
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sekvence bohaté na tryptofan a zakotvené do cytosolického listu fosfolipidové dvojvrstvy a 

konzervovanou polární sekvenci, která by mohla sloužit jako lešení („scaffold“) pro 

proteiny replikace RNA (PENIN et al. 2004). Doména I (aminokyseliny 36-213 NS5A) je 

odpovědná za vazbu RNA. Tvoří homodimery přes kontakty poblíž N konců molekul, a 

vytváří tak strukturu podobnou svorce. Povrch molekuly zapojený do tvorby dimeru je 

vysoce konzervován. Homodimery domény I vykazují nápadně asymetrickou distribuci 

náboje a jejich součástí je bazický žlábek, který je umístěn na vnitřní straně svorky, vně 

membrány a může interagovat s RNA (TELLINGHUISEN et al. 2005). Dimery proteinu 

NS5A mohou oligomerizovat a tvořit poměrně dlouhý bazický kanál, který by mohl sloužit 

pro usnadnění transportu virové RNA do funkčně odlišných kompartmentů  pro translaci, 

replikaci a morfogenezi virových částic. Dále se soudí, že by protein NS5A mohl chránit 

RNA proti degradaci (APPEL et al. 2006). Doména II by mohla hrát roli v inhibici 

proteinkinázy PKR (viz níže). Doména III je mezi genotypy jen slabě konzervována a její 

částečná delece se projeví jen mírnou redukcí replikace RNA v buněčné kultuře  

(APPEL et al. 2006). Spekuluje se o tom, že by domény II a III  mohly chránit doménu I 

zablokováním bazického žlábku, a že tato blokace může být uvolněna fosforylací. 

    Protein NS5A je tvořen ve fosforylované (p56) a hyperfosforylované (p58) formě. Tato 

fosforylace je zprostředkována dosud neznámými buněčnými kinázami ve většině případů 

na serinových zbytcích (BARTENSCHLAGER et al. 2004). Hlavní fosfoakceptorové 

místo je genotypově specifické. Ukázalo se, že je (hyper)fosforylace konzervativním 

znakem v čeledi Flaviviridae, a tudíž by v životním cyklu HCV mohla hrát důležitou roli 

(REED et al. 1998). Nedávno byla provedena studie zaměřená na možnou roli fosforylace 

proteinu NS5A v replikaci RNA. APPEL et al. 2005 dělali rozsáhlé mutační analýzy tří 

serinových klastrů, které jsou zapojeny do fosforylace a hyperfosforylace NS5A. Ve 

většině případů, záměna serinových zbytků za alanin v centrálním klastru I, který je 

zodpovědný za zvýšení replikace RNA, vedla k redukci hyperfosforylace NS5A. Rovněž 

několik vysoce adaptivních mutací v proteinu NS5B, který je také součástí replikačního 

komplexu, mělo za následek redukci hyperfosforylace proteina NS5A, což mluví pro to, že 

fosforylace proteinu NS5A může hrát důležitou roli v replikaci RNA. Na druhou stranu, 

delece zahrnující  konzervované serinové zbytky v C-koncové oblasti NS5A, jejichž 

fosforylace patří k bazální fosforylaci, neovlivňovaly významně replikaci RNA, ale 

snižovaly množství formy p56. Tato oblast také tolerovala rozsáhlé inzerce pouze 

s mírným vlivem na replikaci RNA. Otázka důležitosti fosforylace proteinu NS5A pro 
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životní cyklus HCV doposud není zcela objasněna a je jedním z hlavních cílů výzkumu 

proteinů HCV. 

    Infekce virem hepatitidy C je v současnosti léčena α-interferonem typu I. Zatímco 

vysoký stupeň odpovědi na léčbu interferonem je spojen s HCV genotypy 2-4, u jedinců 

infikovaných genotypen 1 je stupeň odpovědi na tuto terapii výrazně nižší. To naznačuje, 

že si HCV kóduje mechanismus rezistence k interferonu, který je genotypově specifický. 

    Interferonem (IFN) indukovaná protein kináza PKR aktivovaná dsRNA je klíčovou 

komponentou buněčných antivirových a antiproliferačních účinků IFN  

(BOROWSKI et al. 1997).  Kináza PKR je po působení interferonu transkripčně 

aktivována z nízké hladiny exprese (MEURS et al. 1990). Aktivace její katalytické funkce 

se děje přes proces vazby dsRNA, dimerizaci a autofosforylaci (BOROWSKI et al. 1997). 

Pro kontrolu funkce substrátů PKR, jako je například iniciační translační faktor eIF-2α 

nebo IκB (inhibitor jaderného transkripčního faktoru NFκB), je nezbytná přísná regulace 

PKR. Nejlépe prostudovaná je role PKR v IFN indukované buněčné antivirové odpovědi  

(SEN et al. 1993). V této dráze PKR fosforyluje eIF-2α, čímž blokuje proteosyntézu a 

odsuzuje k smrti virem infikované buňky (KATZE et al. 1991).  

    Ve snaze vyhnout se účinkům interferonu si mnoho virů kóduje mechanismus rušící 

funkci PKR. GALE et al. (1998) naznačili, že protein NS5A patří do skupiny inhibitorů, 

které se vážou k místu v dimerizační doméně PKR, ruší dimerizační proces a tím reprimují 

i funkci PKR (Obr.č.9). Molekulární studie identifikovaly oblast ISDR  

(„interferon sensitivity determing region“) v sekvenci genu pro protein NS5A, jako 

konzervovanou oblast genomu HCV některých interferon-rezistentních kmenů HCV. 

GALE et al. (1998) demonstrovali, že mutace v ISDR mohou rušit schopnost viru překonat 

účinky PKR in vitro. Nicméně kvůli značné heterogenitě genomů HCV zde zůstává 

možnost, že ke ztrátě této funkce NS5A přispívají i mutace v dalších oblastech tohoto 

proteinu. 

    Studie proteinu NS5A také naznačily, že hraje roli v nádorové transformaci.  

LAN et al. (2002) prozkoumali účinky virového proteinu NS5A na důležitý tumor 

supresorový protein p53. Zjistili, že se protein NS5A přímo váže k p53, kolokalizuje 

s tímto proteinem v perinukleárním prostoru a inhibuje transkripční transaktivaci p53 

způsobem závislým na dávce. Výsledkem je inhibice p53-indukované apoptózy proteinem 

NS5A. Autoři dále objevili, že protein NS5A interaguje a kolokalizuje s hTAF(II)32 

(složkou TFIID) a nezbytným koaktivátorem p53, in vivo. Tyto výsledky naznačují, že 

protein NS5A interaguje s p53 a hTAF(II)32 v cytoplasmě a inhibuje  
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p53-zprostředkovanou transkripční transaktivaci a apoptózu během infekce HCV, což 

může přispívat k hepatokarcinogenezi infekce HCV. 

    V nedávné studii KALLIAMPAKOU et al. (2005) ukázali, že protein NS5A inhibuje 

HCV IRES-dependentní translaci. Naproti tomu nedetegovali žádný vliv na  

cap-dependentní translaci, ani na translaci z dalších virových IRES. Protein NS5A tak 

negativně ovlivňuje specifickým způsobem aktivitu HCV IRES.             

 

 

Obr. č. 9: Mechanismus inhibice proteinkinázy PKR proteinem NS5A. 
Na obrázku č. 9 je znázorněna dráha signální transdukce vedoucí u genotypu HCV rezistentního na 
IFN-α k inhibici PKR pomocí virového proteinu NS5A. Vazba proteinu k dimerizační doméně 
PKR znemožňuje dimerizaci tohoto enzymu nezbytnou pro fosforylaci iniciačního translačního 
faktoru eIF-2α . Výsledkem je zablokování virové replikace. U IFN-α senzitivních genotypů HCV 
není protein NS5A schopen vázat dimerizační doménu,tudíž PKR fosforyluje eIF-2α a je umožněna 
virová replikace. 
 
Upraveno podle: BERG (2002).  
http://edoc.hu-berlin.de/habilitationen/berg-thomas-2002-04-23/HTML/berg-ch2.html 
 

5.9. Protein NS5B  

 

    Jako jiné RNA viry si i HCV kóduje svou vlastní RNA dependentní RNA polymerázu 

(RdRp), což je funkce nestrukturního proteinu 5B (NS5B). Tento enzym tvoří katalytické 

core replikačního komplexu HCV. Používá ssRNA viru jako templát pro iniciaci syntézy a 

kopírování RNA genomu HCV. Virová RNA polymeráza může iniciovat syntézu RNA  

de novo, přinejmenším in vitro, ale předpokládá se, že i in vivo  

(BARTENSCHLAGER et al. 2004). 
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    Krystalografická analýza katalytické domény NS5B odhalila podobnost s dalšími 

polymerázami, a to model „pravé ruky“ s palcovou (tumb), dlaňovou (palm) a prstovými 

(fingers) subdoménami (LESBURG et al. 1999) (Obr.č.10). Četné interakce mezi 

palcovou a prstovými subdoménami v aktivním místě enzymu tvoří tunel, kterým je 

ssRNA molekula přímo navedena do aktivního místa, přičemž NTP vstupují do aktivního 

místa dalším pozitivně nabitým tunelem. Předpokládá se, že vazba templátu RNA a 

iniciace syntézy je regulována vysoce flexibilní β-vlásenkou, umístěnou v palcové doméně, 

a namířenou směrem k aktivnímu místu (LESBURG et al. 1999). Tato β-vlásenka tvoří 

úzkou bránu, která zabraňuje 3´konci templátu protáhnout se k aktivnímu místu, a která 

zajišťuje iniciaci syntézy RNA od 3´konce templátu. Další zajímavou vlastností proteinu 

NS5B je nízká afinita GTP vazebného místa na povrchu palcové a prstových subdomén. 

Vazba GTP k tomuto místu může navodit konformační změny, které mají za následek 

účinnou iniciaci syntézy RNA (QIN et al. 2002). 

    Katalytická doména NS5B je asociována s membránou přes 21 C-koncových 

aminokyselinových zbytků, které jsou postradatelné pro aktivitu RdRp in vitro. 

MORADPOUR et al. (2004) zkoumali roli této domény, zvané „inzerční sekvence“, 

v replikaci virové RNA. Jejich výsledky prokázaly, že membránová asociace NS5B je 

nezbytná pro replikaci virové RNA, a že C-koncová doména NS5B, mimo to, že slouží 

jako membránová kotva, může být zapojena do kritických protein-proteinových interakcí 

v  replikačním komplexu RNA HCV. Nedávné strukturní analýzy této transmembránové 

domény (MORADPOUR et al. 2004) umožnily vytvořit model s membránou asociovaného 

NS5B proteinu. Model ukázal, že je RNA vazebný žlábek na rozhraní membrány 

neprostupný, tudíž pravděpodobně zabraňuje vazbě templátu RNA. Aktivace této neaktivní 

formy RdRp pravděpodobně vyžaduje konformační změny segmentu 545-562 vazebné 

štěrbiny pro RNA katalytické domény NS5B, která je v sousedství transmembránové 

kotvy.Takovéto konformační změny mohou osvobodit RNA vazebný žlábek  a posunout 

katalytickou doménu NS5B dále od membrány, zatímco 546-562 spojující segment může 

být zapojen do vazby virových nebo buněčných faktorů vyžadovaných pro tvorbu 

replikačního komplexu (APPEL et al. 2006). 

    Virová RNA polymeráza je terčem výzkumu ve snaze najít nový terapeutický lék proti 

HCV. DI MARCO et al. 2005 určili terciální strukturu RdRp HCV v komplexu s dvěma 

allosterickými indolovými inhibitory. Ukázalo se, že se tyto inhibitory vážou k místu na 

povrchu palcové domény. V apoenzymu je místo pro inhibitor obsazeno malým α-helixem 

na konci N-koncové domény, která spojuje palcovou a prstové domény. Tyto molekuly 
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tudíž inhibují enzym zabráněním tvorby intramolekulárních kontaktů mezi těmito 

doménami a následně předem zamezují jejich koordinovaným pohybům během replikace 

RNA. Tento mechanismus, kterým nová třída allosterických inhibitorů inhibuje HCV 

polymerázu, otvírá cestu k rozvoji nového antivirového agent proti tomuto klinicky 

významnému lidskému patogenu. 

 

 

 

Obr. č. 10: Počítačový model kvartérní struktury proteinu NS5B. 
Na obrázku č. 10 je znázorněn počítačový model kvartérní struktury virové RNA dependentní RNA 
polymerázy (NS5B). Tento enzym je složen z domén označených jako: prstové („fingers“), palcová 
(„tumb“) a dlaňová („palm“). 
 
Upraveno podle: LINDENBACH & RICE (2001) 
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6.   ŽIVOTNÍ CYKLUS HCV 

 

6.1. Vstup HCV do buňky a potencionální buněčné receptory HCV 

 

    K tomu, aby mohl virus začít svůj životní cyklus, musí se navázat k hostitelské 

buňce, překonat plasmatickou membránu a dostat se do vnitřního obsahu buňky 

způsobem, který je pravděpodobně závislý na kyselém pH. Uchycení na buňku je 

zprostředkováno vazbou proteinů přítomných na povrchu virionu a molekuly na 

povrchu buňky, působící jako virový receptor.  

    Jasným kandidátem na ligand buněčného receptoru pro HCV je komplex obalových 

glykoproteinů (WAKITA et al. 2005). Ukázalo se také, že podjednotkou komplexu 

odpovědnou za interakci s buněčnými receptory je glykoprotein E2  

(ROSA et al. 1996). Kvůli obtížím s replikací HCV v buněčné kultuře v minulých 

letech, byla mnoha laboratořemi použita rozpustná, zkrácená forma E2 glykoproteinu 

E2 (sE2) (Obr.č.11), jako prostředek pro hledání buněčných povrchových 

proteinů.Tento přístup umožnil identifikaci mnoha možných receptorů pro HCV.   

    Bylo identifikováno několik možných receptorů pro HCV: CD81 tetraspanin, SR-BI 

(„scavenger receptor třídy B typu I“), lektiny vázající manózu: DC-SIGN a L-SIGN, 

LDL receptor, heparan sulfát proteoglykany a asialoglykoprotein receptor.  

    

 

      Obr. č. 11: Struktura úplné (E2) a zkrácené (sE2) formy E2 obalového    
      glykoproteinu. Na obrázku č. 11 je schematicky znázorněna struktura úplné formy    
      obalového glykoproteidu E2 HCV (nahoře) obsahující hypervariabilní oblast 1 (HVR1),   
      hypervariabilní oblast 2 (HVR2) a transmembránovou TM doménu. Dole je ukázána rozpustná   
      forma tohoto proteinu zkrácená o TM doménu kotvící protein k membráně ER.  

      Upraveno podle: PATEL et al. (2005). 
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6.1.1.   CD81 a vstup HCV do buňky 

 

    S použitím zkrácené rozpustné formy E2 k identifikaci proteinů napomáhajících 

vstupu HCV do hostitelských buněk byla identifikována, jako první předpokládaný 

receptor pro HCV, molekula – CD81. CD81 je člen tetraspaninové rodiny, obsahující 4 

transmembránové domény, krátké intracelulární domény a dvě extracelulární smyčky 

označené SEL („small extracellular loop“) a LEL („large extracellular loop“) 

(Obr.č.12). LEL obsahuje charakteristické motivy, zejména konzervovaný CCG motiv, 

zapojený do tvorby disulfidických můstků (SEIGNEURET 2006). Roli CD81 při 

vstupu HCV do buňky poté, nezávisle na sobě a s použitím různých přístupů, potvrdilo 

ještě několik vědeckých skupin. 

    Vazebné místo pro E2 na molekule CD81 bylo zmapováno do smyčky LEL  

(PILERI et al. 1998) do variabilní dvou-helixové subdomény a byly identifikovány i 

specifické aminokyselinové zbytky nezbytné pro tuto interakci  

(DRUMMER et al. 2002).    Nedávné mutační analýzy opatřily přesná data o zbytcích 

E2 odpovědných za kontakt s CD81. Několik studií naznačilo, že glykoproteiny HCV 

mohou vykazovat genotypově specifické odlišnosti ve vazebné afinitě k CD81. 

Například sE2 genotypu 3 neinteraguje s CD81 (SHAW et al. 2003). Je však nutné 

poznamenat, že identifikace aminokyselinových zbytků CD81 zapojených do interakce 

s E2, byla studována se zkráceným rozpustným proteinem E2, ačkoliv v mnoha 

studiích byly zaznamenány odlišnosti v účinnosti vazby CD81 mezi zkrácenou 

rozpustnou a úplnou formou proteinu E2. Proto biochemické studie se zkrácenou 

rozpustnou formou E2 a CD81 LEL nemusí nezbytně odrážet skutečnou interakci 

proteinu E2 s CD81, ke které dochází při vstupu viru do buňky in vivo. 

    Ačkoli byla role CD81 při vstupu HCV do buňky potvrzena s použitím pseudočástic  

a HCV buněčných kultur, ektopická exprese lidského CD81 v nehepatických 

buněčných liniích nevede ke vstupu částic HCV do buněk, což naznačuje, že jsou pro 

vstup HCV do buňky požadovány ještě další molekuly (BARTOSCH et al. 2003). 

CORMIER et al. (2004) navrhli,že CD81 může plnit funkci koreceptoru a hrát roli po 

vazbě částice k prvnímu receptoru. Nicméně k potvrzení této role jsou potřeba další 

experimentální důkazy. 
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       Obr.č.12: Schématická struktura CD81:  
        CD81 je složen z 4 transmembránových domén a 2 extracelulárních smyček označených: malá    
        extracelulární smyčka (SEL) a velká extracelulární smyčka (LEL). 
 
       Upraveno podle: COCQUEREL et al. (2006). 

  

6.1.2. „Scavenger“ receptor třídy B typu I (SR-BI) a vstup HCV do 

buňky 

 

    SCARSELLI et al. (2002) identifikovali, pomocí zkrácené rozpustné formy E2,  

lidský „scavenger“ receptor třídy B typu I (SR-BI), jako další možný receptor pro 

HCV. SR-BI je glykoprotein o velikosti 509 aminokyselin, který obsahuje 2 krátké 

cytoplasmatické domény a 2 transmembránové domény oddělené velkou extracelulární 

doménou (RHAINDS & BRISSETTE 2004). (Obr.č.13). Lidský SR-BI obsahuje 9 

potenciálních N-glykosylačních míst (RHAINDS & BRISSETTE 2004). Ačkoli se 

ukázalo, že interakce sE2 a SR-BI je specifická (SCARSELLI et al. 2002), doposud 

nebyla prokázána přímá interakce mezi SR-BI a E1-E2 heterodimerem, snad kvůli 

nevhodným podmínkám pro zaujmutí správné konformace proteinů. Alternativně by, 

vzhledem k strukturním odlišnostem mezi zkrácenou formou E2 a úplným E1-E2 

komplexem, nemusela být vazebná doména SR-BI přístupná podjednotce E2 

heterodimeru. SR-BI je exprimován na různých typech savčích buněk (RHAINDS & 

BRISSETTE 2004), ale jeho exprese je vyšší v játrech, v nadledvinkách a ve 

vaječníkách (RHAINDS & BRISSETTE 2004). 
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    Aminokyselinové zbytky zapojené do interakce E2 a SR-BI dosud nebyly 

identifikovány, nicméně některé studie naznačily, že by SR-BI mohl interagovat s E2 

přes jeho hypervariabilní oblast HVR1. Byla ukázáno, že delece HVR1 narušuje 

interakci sE2 a SR-BI (SCARSELLI et al. 2002) a redukuje infektivitu HCV 

pseudočástic (HCVpp) (CALLENS et al. 20005). Sice se ukázalo, že klon HCV 

postrádající HVR1 byl infekční pro šimpanze, ale byl atenuovaný  

(FORNS et al. 2000). Tato data naznačují, že by HVR1 mohla ovlivnit infektivitu HCV 

pomocí přímé nebo nepřímé interakce mezi E2 a SR-BI. 

    Přesná role SR-BI ve vstupu HCV do buňky není doposud úplně jasná. Ačkoli 

nedávná data podporují roli jak CD81, tak SR-BI ve vstupu HCV do buňky, ektopická 

exprese těchto molekul v nehepatických buněčných liniích nevede ke vstupu HCVppdo 

buňky, což naznačuje, že jsou pro vstup HCV do buňky vyžadovány ještě další 

molekuly (BARTOSCH et al. 2003). Ukázalo se, že některé ligandy SR-BI jsou po 

navázání na SR-BI internalizovány (RHAINDS & BRISSETTE 2004), což naznačuje, 

že by SR-BI mohl mít schopnost přemístit HCV viriony do endocytických 

kompartmentů. Ačkoli je tato hypotéza velmi slibná, účast SR-BI v endocytóze HCV je 

nutné prokázat. 

    Několik studií také naznačilo, že SR-BI je schopen ovlivnit složení plasmatické 

membrány, tudíž by vztah mezi SR-BI a infekcí HCV mohl být založen na schopnosti 

SR-BI ovlivňovat složení lipidů v plasmatické membráně (RIGOTTI et al. 1996). Je 

lákavé spekulovat o tom, že SR-BI není klasický receptor, ke kterému se virus váže, ale 

že je spíše molekulou, která ovlivňuje složení plasmatické membrány tak, aby bylo 

příznivé pro vstup viru do buňky.  

 

6.1.3. Další molekuly, o kterých se soudí, že by mohly hrát roli  ve 

vstupu HCV do buňky 

 

    Ukázalo se, že se zkrácený rozpustný virový glykoprotein E2 specificky váže k  

L-SIGN a DC-SIGN (GARDNER et al. 2003). Tyto molekuly jsou homotetramerické 

membránové  proteiny typu II, patřící do rodiny lektinů typu C  

 (van KOOYK & GELIJTENBEEK 2003). Oba mají extracelulární C-koncovou oblast, 

která obsahuje na vápníku závislou doménu rozpoznávající karbohydrát a 
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membránovou proximální, sedmkrát se opakující oblast důležitou pro oligomerizaci. 

DC-SIGN slouží jako adhezní receptor v interakcích mezi dendritickými buňkami  a  

T lymfocyty nebo endoteliálními buňkami. Dále má funkci antigenního receptoru, 

který se po vazbě antigenu internalizuje a cílí ligand do pozdního endosomu nebo 

lysosomu, kde je zpracován, a poté vystaven na T buňkách (ENGERING  et al. 2002). 

Také L-SIGN zakládá buněčné interakce mezi T buňkami (BASHIROVA et al. 2001) a 

rozpoznává karbohydrátové struktury na patogenech (KOPPEL et al. 2005).  Ukázalo 

se, že se HCVpp, stejně tak jako infekční částice HCV vážou k buňkám exprimujícím 

L-SIGN a DC-SIGN (GARDNER et al. 2003). Nicméně tyto lektiny nejsou 

exprimovány na hepatocytech, nýbrž na dendritických buňkách (DC-SIGN) a na 

sinusoidálních endoteliálních buňkách v játrech a v lymfatických uzlinách  

(L-SIGN ) (KOPPEL et al. 2005). L-SIGN a DC-SIGN mohou tedy spíše přispívat ke 

vzniku perzistentní infekce zachycením a doručením viru do jater  a ovlivněním funkce 

dendritických buněk. 

    Jako další kandidát na receptor pro HCV byl identifikován asialoglykoproteinový 

receptor (SAUNIER et al. 2003).Tento receptor patří do rodiny C lektinů, které se 

běžně vyskytují v jaterních buňkách (STOCKERT 1995). Nicméně k určení role této 

molekuly ve vstupu HCV do buňky jsou potřeba další výzkumy. 

    Vzhledem k asociaci HCV s LDL (low-density lipoproteins) a VLDL  

(very-low-density lipoproteins) v séru, byl navržen, jako možný receptor pro HCV 

receptor pro LDL (ANGELLO et al. 1999). Ukázalo se, že LDL receptor zprostředkuje 

internalizaci HCV do buňky vazbou LDL asociovaného s virionem  

(ANGELLO et al. 1999). Nicméně role LDL receptoru ve vstupu viru do buňky nebyla 

doposud potvrzena s použitím HCVpp a nemůžeme tady vyloučit možnost, že HCVpp 

neasociují s LDL a VLDL. 

    Rovněž heparan sulfát je možným primárním receptorem, ke kterému se virus 

přichytí, chce-li vstoupit do buňky (BARTH et al. 2003). Po vazbě na heparan sulfát 

může být HCV přemístěn k druhému vysoko-afinitnímu receptoru. Nicméně nedávno 

se ukázalo, že glykoprotein E2 asociovaný s HCVpp neinteraguje s heparinem, což 

naznačuje, že v maturované formě E2 asociovaného s HCVpp, není doména E2 

vázající heparin přístupná pro tuto interakci (CALLENS et al. 2005).  
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  Ačkoli CD81 je nezbytný pro vstup HCV do buňky  a SR-BI je přinejmenším 

modulátorem této události, jejich exprese v nehepatických buněčných liniích nevede ke 

vstupu HCVpp do buňky (BARTOSCH et al. 2003). To naznačuje, že jsou pro vstup 

HCV do buněk potřebné ještě další molekuly exprimované pouze na hepatocytech. 

Otázka vstupu HCV do buněk je tedy doposud otevřená a stále předmětem intenzivního 

výzkumu. 

 

                           

 

Obr. č. 13:  Schématická struktura SR-BI:  
Lidský SR-BI protein je 509 aminokyselin dlouhý transmembránový protein 
obsahující 2 transmembránové domény.Extracelulární doména obsahuje 9  
N-glykosylačních míst (zeleně) a 6 cysteinů (fialově).SR-BI je buď palmitilovaný 
nebo myristilovaný, a to na na 2 cyteinech poblíž C konce. 
 

Převzato z:  COCQUEREL et al. (2006). 

 

6.2.  Souhrn translace genomu HCV 

 

    Po navázání na hostitelskou buňku a vstupu viru do buňky je virová RNA uvolněna 

z nukleokapsidy do cytoplasmy patrně za přispění kyselého pH endozómu. Poté 

následuje translace virového genomu. Proteosyntéza genomu  HCV je řízena z IRES 

sekvence v 5´NTR. Translace probíhá za přísně regulovaných podmínek. Stupeň 

regulace je nezbytný jak pro zajištění virové replikace, tak pro ochranu hostitelské buňky 
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před předčasnou smrtí. V regulaci translace genomu HCV může hrát roli několik 

buněčných faktorů jako je La antigen a PTB (polypyrimidin tract binding protein). Do 

regulace translace je zapojeno i několik virových složek, například protein „core“ a jeho 

kódující sekvence. Protein NS5A může blokovat obranu buňky, která jinak ruší 

proteosyntézu během infekce virem. Translace virového genomu může být regulována i 

buněčným cyklem a probíhat nejúčinněji v rostoucích buňkách. HCV je kompetitivně 

upřednostněn před translací buněčných mRNA během podmínek buněčného stresu, jako 

je buněčné dělení. 

    Jak už bylo řečeno, polyprotein HCV obsahuje 10 virových proteinů, 4 strukturní a 6 

nestrukturních. Úprava polyproteinu se děje v ER ko- a posttranslačně. Strukturní 

proteiny- „core“, E1, E2 a p7, jsou štěpeny buněčnými signálními peptidázami a protein 

„core“ je poté ještě dále štěpen buněčnou signální peptid peptidázou. Kritické místo mezi 

geny pro proteiny NS2 a NS3 je štěpeno virovou proteázou NS2/3. Zbývající 

nestrukturní proteiny jsou štěpeny virem kódovanou serin proteázou NS3 za pomocí 

kofaktoru NS4B. Obalové glykoproteiny poté podstupují další posttranslační úpravy 

v lumen ER, kde jsou glykosylovány a s pomocí chaperonových proteinů baleny do 

správné konformační formy heterodimeru. Po štěpení polyproteinu na jednotlivé proteiny 

mohou ještě probíhat další úpravy, jako je například hyperfosforylace NS5A. 

 

6.3. Model replikace HCV 

 

    Většina, ne-li všechny vytvořené proteiny tvoří vysoce uspořádaný multiproteinový 

replikační komplex úzce asociovaný s vnitrobuněčnými membránami. Tvorba 

membránových měchýřků, které se akumulují, aby vytvořily síť membrán, je indukována 

proteinem NS4B, možná ve spolupráci s dalšími virovými (např. NS5A) a buněčnými 

(např. VAP-„vesicle-associated-membrane-protein associated protein“)  

(GAO et al. 2004) faktory. Předpokládá se, že tyto membrány slouží jako lešení 

(„scaffold“) pro virový replikační komplex. Virová RdRp (protein NS5B) se, 

pravděpodobně ve spolupráci s dalšími virovými (např. NS3/4A, NS5A) a hostitelskými 

buněčnými proteiny, situuje na 3´konci pozitivního řetězce RNA, aby započal de novo 

syntézu. Nově vytvořený negativní řetězec RNA poté slouží jako templát pro produkci 

nadměrného množství nových pozitivních řetězců RNA. Tyto RNA mohou být použity 

buď pro translaci, novou replikaci RNA, nebo mohou být enkapsidovány do virových 
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částic. Doposud není jasné, jak se rozhoduje mezi těmito možnostmi, ale důležitou roli 

může hrát protein NS5A, který by mohl působit jako molekulární přepínač.  

 

6.4. Morfogeneze virionů HCV a jejich uvolnění z buňky 

 

    Po syntéze virových proteinů a replikaci genomu amplifikaci genomu jsou skládány 

dceřinné viriony. Kapsida se spontánně skládá z  podjednotek proteinu „core“. Tvorba 

nukleokapsidy vyžaduje interakce mezi proteinem „core“ a geonomem HCV. Virové 

nukleokapsidy získávají obal patrně pučením do lumen ER a v tomto případě pak může 

být virus exportován z buňky konstitutivní sekretorickou dráhou. Do uvolnění virionů 

z buňky může být zapojen také p7 protein, který tvoří iontové kanály, zvyšující 

permeabilitu buněčné plasmatické membrány. Místo tvorby nových virionů doposud 

nebylo identifikováno. Předpokládá se, že se tento děj odehrává na vnitrobuněčných 

membránách odvozených od endoplasmatického retikula nebo Golgiho aparátu. 

 

 

 

Obr.č.14: Životní cyklus HCV. 
 

Převzato z: RACANELLI (2003) 
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7. ZÁVĚR 

 

    V letošním roce uplyne právě 17 let od objevu hlavního původce postransfúzní 

hepatitidy – viru hepatitidy C (HCV). Za tuto dobu se nashromáždilo velké množství 

nových poznatků v oblasti epidemiologie, diagnostiky, léčby a molekulární podstaty 

HCV.    

    V této práci jsem se pokusila shrnout nejnovější objevy týkající se funkce 

jednotlivých virových proteinů a životního cyklu HCV. Převratnou událostí výzkumu 

HCV bylo vytvoření buněčné kultury, ve které se tento virus účinně replikuje. Díky 

tomu výzkum HCV za posledních pár let významně pokročil. Nicméně v životním 

cyklu a v patogenezi HCV zůstává ještě mnoho nejasností. 

    V současné době je infekce virem hepatitidy C nejčastěji léčena kombinací 

interferonu-α (INF-α), popřípadě jeho pegylované formy (PEG-INF), s ribavirinem. 

Nicméně stávající léčba je málo účinná a je provázena mnoha nežádoucími účinky 

(STRÁNSKÝ 1999 c). Z tohoto důvodu se současný výzkum zaměřuje na pochopení 

struktury a funkce virových proteinů, nezbytných pro jeho replikaci a buněčných 

faktorů interagujících s virovými proteiny a regulujících jejich aktivity. Terčem pro 

vývoj nového antivirového léku je především protein NS3 nesoucí  

NS3 serin proteázovou a NTPáza/helikázovou aktivitu a virová  

RNA polymeráza NS5B. 

     Nadějí na úspěšnou léčbu infekce virem hepatitidy C jsou inhibitory aktivity virové 

serin proteázy, nazvané VX-950 a BILN 2061 (LIN et al. 2004), které jsou již v II. fázi 

výzkumu. 

     

 

 

 



 38

8. PŘEHLED LITERATURY 
 
Agnello, V., Abel, G., Elfahal, M., Knight, G. B., Zhang, Q. X. (1999) Hepatitis C virus 
and other flaviviridae viruses enter cells via low density lipoprotein receptor. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 96: 12766-12771. 
 
Ali, N. & Siddiqui, A. (1995) Interaction of polypyrimidine tract-binding protein  with the 
5´noncoding region of the hepatitis C virus RNA genome and its functional requirement 
inintenal initiation of translation. J. Virol 69: 6367-6375. 
 
Alter, M. J. (1997) Epidemiology of hepatitis C. Hepatology 26: 62S – 65S. 
 
Appel, N., Pietschmann, T., Bartenschlager, R. (2005) Mutational analysis of hepatitis C 
virus nonstructural protein 5A: potential role of differential phosphorylation in RNA 
replication and identification of a genetically flexible domain. J Virol. 79: 3187-3194. 
 
Appel, N., Schaller, T., Penin, F., Bartenschlager, R. (2006) From structure to function: 
new insights into hepatitis C virus RNA replication. J. Biol. Chem. 281: 9833-9836.  
 
Ardail, D., Gasnier, F., Lerme, F., Simonot, C., Louisot, P., Gateau-Roesch, O. (1993) 
Involvement of mitochondrial contact sites in the subcellular compartmentalization of 
phospholipid biosynthetic enzymes. J. Biol. Chem. 268: 25985-25992. 
 
Banerjee, R. & Dasgupta A. (2001) Specific interaction of hepatitis C virus 
protease/helicase NS3 with the 3'-terminal sequences of viral positive- and negative-strand 
RNA. J. Virol. 75: 1708-1721. 
  
Barbra, G., Harper, F., Farada, T., Kohara, M., Goulinet, S., Matsuura, Y., Eder, G., 
Schaff, Z., Chapman, M. J., Miyamura, T.,  Brechot, C. (1997) Hepatitis C virus core 
protein show a cytoplasmic localization and associates with cellular lipid storage droplets. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94: 1200-1205. 

 
Bartenschlager, R., Frese, M., Pietschmann, T. (2004) Novel insights into hepatitis C 
virus replication and persistence. Adv. Virus Res. 63: 71 – 180.  
 
Bartenschlager, R., & Lohmann, V. (2000) Replication of hepatitis C virus.  
J. Gen. Virol.  81: 1631 – 1648.  
 
Barth, H., Schafer, C., Adah, M. I., Zhang, F., Linhardt, R. J., Toyoda, H.,  
Kinoshita-Toyoda, A., Toida, T., Van Kuppevelt, T. H., Depla, E.,  
Von Weizsacker, F., Blum, H. E., Baumert, T. F. (2003) Cellular binding of hepatitis C 
virus envelope glycoprotein E2 requires cell surface heparan sulfate.  
J Biol Chem. 278: 41003-41012. 
 
Bartosch, B., Vitelli, A., Granier, C., Goujon, C., Dubuisson, J., Pascale, S.,  
Scarselli, E., Cortese, R., Nicosia. A., Cosset, F. L. (2003) Cell entry of hepatitis C virus 
requires a set of co-receptors that include the CD81 tetraspanin and the SR-B1 scavenger 
receptor. J. Biol. Chem. 278: 41624-41630. 
 
 



 39

Bashirova, A. A., Geijtenbeek, T. B., van Duijnhoven, G. C., van Vliet, S. J.,  
Eilering, J. B., Martin, M. P., Wu, L., Martin, T. D., Viebig, N., Knolle, P. A., 
KewalRamani, V. N., van Kooyk, Y., Carrington, M. (2001) A dendritic cell-specific 
intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin (DC-SIGN)-related protein is 
highly expressed on human liver sinusoidal endothelial cells and promotes HIV-1 
infection. J. Exp. Med. 193: 671-678. 
 
Berg, T. (2002). Retrieved Apríl 31, 2006, from:  
http://edoc.hu-berlin.de/habilitationen/berg-thomas-2002-04-23/HTML/berg-ch2.html 
 
Blight, K. J., Kolykhalov, A. A., Rice, C. M. (2000) Efficient Initiation of HCV RNA 
Replication in Cell Culture. Science 290: 1972-1974.  
 
Borowski, P., Oehlmann, K., Heiland, M., Laufs, R.1997. Nonstructural protein 3 of 
hepatitis C virus blocks the distribution of free catalytic subunit of cyclic AMP-dependent 
protein kinase. J. Virol. 71: 2838-2843.  
 
Boyer, J. C. & Haenni, A. L. (1994) Infectious transcripts and cDNA clones of RNA 
viruses. Virology 198: 415 – 426.  
 
Buratti, E., Tisminetzky, S., Zotti, M., Baralle, F. E. (1998) Functional analysis of the 
interaction between HCV 5´UTR and putative subunits of eukaryotic translation initiation 
factor eIF3. Nucleic Acids Res 26: 3179-3187. 
 
Callens, N., Ciczora, Y., Bartosch, B., Vu-Dac, N., Cosset, F. L., Pawlotsky, J. M., 
Penin, F., Dubuisson, J. (2005) Basic residues in hypervariable region 1 of hepatitis C 
virus envelope glycoprotein e2 contribute to virus entry. J. Virol. 79: 15331-15341. 
 
Carrère-Kremer, S., Montpellier-Pala, C., Cocquerel, L., Wychowski, C., Penin, F., 
Dubuisson, J. (2002) Subcellular Localization and Topology of the p7 Polypeptide of 
Hepatitis C Virus. J. Virol. 76: 3720-3730.  
 
Cocquerel, L., Duvet, S., Meunier, J-C., Pillez, A., Cacan, R., Wychowski, C. & 
Dubuisson, J. (1999) The trasmembrane domain of hepatitis C virus glycoprotein E1 is a 
signal for static retention in the endoplasmic reticulum. J. Virol. 73: 2641 – 2649.  
 
Cocquerel, L., Meunier, J-C., Pillez, A., Wychovski, C. & Dubuisson. J. (1998)  
A retention signal necessary and sufficient for endoplasmic reticulum localization maps to 
the transmembrane domain of hepatitis C virus glycoporotein E2.  
J. Virol. 72: 2183 – 2191.  
 
Concquerel, L., Voisset, C., Cubuisson, J. Hepatitis C virus entry: potential receptors and 
thein biological functions. Pubished online ahead of print on 14 February 2006 as DOI 10. 
1099úvir.0.816465-0 
 
Cormier, E. G., Tsamis, F., Kajumo, F., Durso, R. J., Gardner, J. P., Dragic, T. (2004) 
CD81 is an entry coreceptor for hepatitis C virus.   
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101: 7270-7274. 
 
 



 40

De Beeck, A. O., Concquerel, L., Dubuisson, J. Biogenesi of hepatitis C virus envelope 
glycoproteis. Retrieved Apríl 31, 2006, from: 
http://www.socgenmicrobiol.org.uk/jgvdirectú17773/17773ft.htm 
 
Deleersnyder, V., Pillez, A., Wychowski, C., Blight, K., Xu, J., Hahn, Y. S., Rice, C. 
M. & Dubuisson, J. (1997) Formation of native hepatitis C virus glycoprotein complexes.  
J. Virol. 71: 697 – 704.  
 
Di Marco, S., Volpari, C., Tomei, L., Altamura, S., Harper, S., Narjes, F., Koch, U., 
Rowley, M., De Francesco, R., Migliaccio, G., Carfi, A. (2005) Interdomain 
communication in hepatitis C virus polymerase abolished by small-molecule inhibitors 
bound to a novel allosteric site.  JBC Papers in Press. Published on June 13, 2005 as 
Manuskript M505423200.  
 
Drummer, H. E., Wilson, K. A., Poumbourios, P. (2002) Identification of the hepatitis C 
virus E2 glycoprotein binding site on the large extracellular loop of CD81.  
J. Virol. 76: 11143-11147. 
 
Dubuisson, J., Duvet, S., Meunier, J. C., Op De Beeck, A., Cacan, R., Wychowski, C., 
Cocquerel, L. (2000) Glycosylation of the hepatitis C virus envelope protein E1 is 
dependent on the presence of a downstream sequence on the viral polyprotein. 
J. Bio. Chem. 275: 30605 – 30609.  
 
Dubuisson, J., Hsu, H. H., Cheung, R. C., Greenberg, H. B., Russell, D. G., Rice, C. 
M. (1994) Formation and intracellular localization of hepattis C virus envelope 
glycoprotein complexes expressed by  recombinant vaccinia and Sindbis viruses.  
J. Virol. 68: 6147 – 6160.  
 
Dubuisson, J., Penin, F., Moradpour, D. (2002) Interaction of hepatitis C virus proteins 
with host cell membranes and lipids. Trends Cell Biol. 12: 517-523. 
 
Dubuisson, J. & Rice, C. M. (1996) Hepatitis C virus glycoprotein holding: disulfide 
bond formation and association with calnexin. J. Virol. 70: 778 – 786.  
 
Egger, D., Wolk, B., Gosert, R., Bianchi, L., Blum, H. E., Moradpour, D., Bienz, K. 
(2002) Expression of hepatitis C virus proteins induces distinct membrane alterations 
including a candidate viral replication complex. J. Virol. 76: 5974-5984. 
 
Engering, A., Geijtenbeek, T. B. H., van Vliet, S. J. & 8 other authors (2002) The 
dendritic cell-specific adhesion receptor DC-SIGN internalizes antigen for presentation to  
T cells. J. Immunol. 168: 2118 – 2126.  
 
Erdtmann, L., Franck, N., Lerat, H., Le Seyec, J., Gilot, D., Cannie, I., Gripon, P., 
Hibner, U., Guguen-Guillouzo, C. (2003) The hepatitis C virus NS2 protein is an 
inhibitor of CIDE-B-induced apoptosis. J. Biol. Chem. 278: 18256-18264. 
 
Ewart, G.D., Sutherland, T., Gage, P.W., Cox, G. B. (1996) The Vpu protein of human 
immunodeficiency virus type 1 forms cation- selective ion channels.  
J. Virol. 70: 7108-7115.  
 



 41

Forns, X., Allander, T., Rohwer-Nutter, P., Bukh, J. (2000) Characterization of 
modified hepatitis C virus E2 proteins expressed on the cell surface. Virology 274: 75 – 85.  
 
Franck, N., Le Seyec, J., Guguen-Guillouzo, C., Erdtmann, L. (2005) Hepatitis C virus 
NS2 protein is phosphorylated by the protein kinase CK2 and targeted for degradation to 
the proteasome. J. Virol. 79: 2700-2708. 
 
Frick, D. N., Rypma, R. S., Lam, A. M., Gu, B. (2004) The nonstructural protein 3 
protease/helicase requires an intact protease domain to unwind duplex RNA efficiently.  
J. Biol. Chem. 279: 1269-1280. 
 
Friebe, P., & Bartenschlager, R. (2002) Genetic analysis of sequences  
in the 3‘ nontranslated region of hepatitis C virus that are important for RNA replication.  
J. Virol. 76: 5326 – 5338.  
 
Friebe, P., Boudet, J., Sinorre, J-P., Bartenschlager, R. (2005) Kissing-Loop interaction 
in the 3‘ end of the hepatitis C virus genome essential for RNA replication.  
J. Virol. 79: 380 -392.  
 
Gale, M. Jr, Blakely, C. M., Kwieciszewski, B., Tan, S. L., Dossett, M., Tang, N. M., 
Korth, M. J., Polyak, S. J., Gretch, D. R., Katze, M.G. (1998) Control of PKR protein 
kinase by hepatitis C virus nonstructural 5A protein: molecular mechanisms of kinase 
regulation. Mol. Cell. Biol. 18: 5208-5218. 
 
Gao, L., Aizaki, H., He, J-W., Lai M. M. (2004) Interactions between Viral 
Nonstructural Proteins and Host Protein hVAP-33 Mediate the Formation of Hepatitis C 
Virus RNA Replication Complex on Lipid Raft. J. Virol. 78: 3480-3488.  
 
Gardner, J. P., Durso, R. J., Arrigale, R. R., Donovan, G. P., Maddon, P. J.,  
Dragic, T., Olson, W. C. (2003) L-SIGN (CD 209L) is a liver-specific capture receptor 
for hepatitis C virus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100: 4498-4503. 
 
Gontarek, R. R., Gutshall, L. L., Herold, K. M., Tsai, J., Sathe, G. M., Mao, J.,  
Prescott, C., a Del Vecchio, A. M. (1999) hnRNP C and polypyrimidine tract-binding 
protein specifically interact with the pyrimidine-rich region within the 3’NTR of the HCV 
RNA genome. Nucleic Acid Res. 27: 1457 – 1463.  
 
Grakoui, A., McCourt, DV. and Wychowski, C.(1993) A second hepatitis C virus 
encoded proteinase. Proc Natl Acad Sci USA 90: 10583-10587.  
 
Griffin, S. D., Beales L. P., Clarke, D. S., Worsfold, O., Evands, S. D., Jaeger, J., 
Harris, M. P., Rowlands, D. J. (2003) The p7 protein of hepatitis C virus forms an ion 
channel that is blocked by the antiviral drug, Amantadine.  FEBS lett 535: 34 – 38.  
 
Griffin, S. D., Clarke, D. S., Evands, S. D., Smith, A., Jäger, J., Harris, M.,  
Rowlands, D. Retrieved April 31, 2006, from 
http://www.astbury.leeds.ac.uk/Report/2002/35Rowlands.pdf. 
 
 
 



 42

 
Honda, M., Ping L. H., Rijnbrand, R. A., Amphlett, E., Clarke, B.,  
Rowlands, D., Lemon, S. M. (1996) Structural requirements for initation of translation by 
internal ribosome entry within geonome-lenght hepatitis C virus RNA.  
Virology 222: 31-42.  
 
Hsieh, T. Y., Matsumoto, M., Chou, H. C., Schneider, R., Hwang, S. B., Lee, A. S., 
Lai, M. M. (1998) Hepatitis C virus core protein interact with heterogenous nuclear 
riboinucleoprotein K. J. Biol. Chem. 273: 17651-17659. 
 
Chen, C., You, L., Hwang, L., Lee, Y. (1997) Direct interaction of hepatitis C virus core 
protein with the cellular lymphotoxin –β receptor modulates the signal pathway of the 
lymphotoxin –β receptor. J. Virol. 71: 9417 – 9426.  
 
Choukhi, A., Ung, S., Wychowski., Dubuisson, J. (1998) Involvement of endplasmic 
reticulum chaperons in folding of hepatitis C virus glycoproteins.  
 J. Virol. 72: 3851 – 3858.  
 
Chung, R. T. & Kaplan, L. M. (1999) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I  
(hnRPN-I/PTB) selectively binds the conserved 3‘ terminus of hepatitis C viral RNA. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 254: 351 – 362.  
 
Ito, T. &  Lai, M. M. (1999) An interal polypyrimidine-tract-binding protein-binding site 
in the hapatitis C virus RNA attenuates translation, which is relieved by  
the 3´-untranslated sequence. Virology 254:288-296. 
 
Ito, T., Tahara, S. M., a Lai, M. C. (1998) The 3‘-untranslated region of hepatitis C virus 
RNA enhances translation from an internal ribosomal entry site. J. Virol. 72: 8789 – 8796.  
 
Jin, D. Y., Syny, H. L., Zhou, Y., Chun, A. C., Kibler, K. V., Hou, Y. D., Kung, H., 
Jeang, K. T. (2002) Hepatitis C virus core protein-induced los sof LZIP function 
correlates with cellular transformation. EMBO J. 19: 729-740. 
 
Kalliampakou, K. I., Kalamvoki, M., Mavromara, P. (2005) Hepatitis C virus (HCV) 
NS5A protein downregulates HCV IRES-dependent translation.  
J. Gen. Virol. 86: 1015-1025. 
 
Katze, M. G., M. Wambach, M.-L. Wong, M. S. Garfinkel, E. Meurs, K. L. Chong, B. 
R. G. Williams, A. G. Hovanessian, and G. N. Barber. 1991. Functional expression of 
interferon-induced, double-stranded RNA-activated 68,000-Mr protein kinase in a cell-free 
system. Mol. Cell. Biol. 11:5497-5505.  
 
Keck, Z. Y., Li, T. K., Xia, J., Bartosch, B., Cosset, F. L., Dubuisson, J., Foung, S. K. 
(2005) Analysis of a highly flexible conformational immunogenic domain a in hepatitis C 
virus E2. J. Virol. 79: 13199 – 13208.  
 
Kim, J. L., Morgenstern, K. A., Griffith, J. P., Dwyer, M. D., Thomson, J. A., 
Murcko, M. A., Lin, C., Caron, P. R. (1998) Hepatitis C virus NS3 RNA helicase 
domain with a bound oligonucleotide: the crystal structure provides insights into the mode 
of unwinding. Structure 6: 89-100.  



 43

 
Kolykhalov, A. A., Mihalik, K., Feinstone, S. M.,  Rice, C. M. (2000) Hepatitis C virus 
– encoded enzymatic activities and conserved RNA elements in the 3‘ nontranslated region 
are essential for virus replication in vivo. J. Virol. 74: 2046 – 2051  
 
Koppel, E. A., van Gisbergen, K. P, Geijtenbeek, T. B., van Kooyk, Y. (2005) Distinct 
functions of DC-SIGN and its homologues L-SIGN (DC-SIGNR) and mSIGNR1 in 
pathogen recognition and immune regulation. Cell Microbiol 7: 157-165. 
 
Korenaga, M., Wang, T., Li, Y., Showalter, LA., Chan, T., Sun, J., Weinman, SA. 
(2005) Hepatitis C virus core protein inhibits mitochondrial electron transport and 
increases reactive oxygen species (ROS) production. J Biol Chem. 11: 37481-37488. 
 
Kunkel, M., Lorinezi, M., Rijnbrand, R., Lemon, S. M. a Watowich, S. J. (2001) 
Self-assembly of nucleocapsid-like particles from recombinant hepatitis C virus core 
protein. J. Virol. 75: 2119-2129. 
 
Lan, K. H., Sheu, M. L., Hwang, S. J., Yen, S. H., Chen, S. Y., Wu, J. C., Wang, Y. J., 
Kato, N., Omata, M., Chang, F. Y., Lee, S.D. (2002) HCV NS5A interacts with p53 and 
inhibits p53-mediated apoptosis. Oncogene. 21(31):4801-11. 
 
Lesburg, C. A., Cable, M. B., Ferrari, E., Hong, Z., Mannarino, A. F., Weber, P. C. 
(1999) Crystal structure of the RNA-dependent RNA polymerase from hepatitis C virus 
reveals a fully encircled active site. Nat. Struct. Biol. 6: 937-943. 
 
Li, K., Foy, E., Ferreon, J. C., Nakamura, M., Ferreon, A. C., Ikeda, M., Ray, S. C., 
Gale, M. Jr, Lemon, S. M. (2005) Immune evasion by hepatitis C virus NS3/4A protease-
mediated cleavage of the Toll-like receptor 3 adaptor protein TRIF.  
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102: 2992-2997. 
 
Liberman, E., Fong, Y. L., Selby, M. J., Choo, Q. L., Counsens, L., Houghton, M. & 
Yen, T. S. (1999) Activion of the grp78 and grp94 promotores by hepatitis C virus E2 
envelope protein.  J.Virol.73: 3718 – 3722.  
 
Lin, Ch., Lin, K., Luong, Y-P., Rao, B. G., Wei, Y-Y., Brennan, D. L., Fulghum, J. R., 
Hsiao, H-M., Ma, S., Maxwell, J. P., Cottrell, K. M., Perni, R. B., Gates, C. A.,  
Kwong, A. D. (2004) In vitro resistence studies of hepatitis C virus serine protease 
inhibitors, VX-950 and BILN 2061. J. Biol. Chem. 279: 17508 – 17514.  
 
Lindenbach, B. D. & Rice, C. H. (2001) Flaviviridae: The viruses and their replication: In 
Knipe, D. M., Howley, P. M. and associete editors. Fields Virology 2. Fourth edition, 
Lippincott Williams and Eilkins. p. 1012. 
 
Lo, S. Y., Selby, M. J. a Ou J. H. (1996) Interaction between hepatitis C virus core 
protein and E1envelope protein. J. Virol. 70: 5177 – 5182.  
 
Lo,  S. Y., Masiarz, F., Hwang, S. B., Lai, M. M. a Ou, J. H. (1995) Differential 
subcellular localization of hepatitis C virus core protein gene products.  
Virology 213: 455-461. 
 



 44

Lohmann, V., Körner, F., Herian, U., a Bartenschlager, R. (1997) Biochemical 
properties of hepatitis C virus  NS5B RNA-dependent RNA polymerase and identification 
of amino acid sequence motifs essential for enzymtic activity. J. Virol. 71: 8416 – 8428.  
 
Lohmann, V., Körner, F., Koch, J.-O., Herian, U., Theilmann, L., Bartenschlager, R. 
(1999) Replication of Subgenomic Hepatitis C Virus RNAs in a Hepatoma Cell Line.  
Science 285: 110-113.  
 
Lu, W., Lo, S. Y., Chen, M., Wu, K., Fung, Y. K., Ou, J. H. (1999) Activation of p53 
tumor suppressor by hepatitis C virus core protein. Virology 264: 134-141 
 
Lundin, M., Monne, M., Widell, A., Von Heijne, G., Persson, M. A.. (2003) Topology 
of the membrane-associated hepatitis C virus protein NS4B. J. Virol. 77: 5428-5438. 
 
Luo, G. (1999) Cellular proteins bind to the poly (U) tract of the 3‘ untranslated region of 
hepatitis C virus RNA genome. Virology 256: 105 – 118.  
 
Matsumoto, M., Hwang, S., Jeng, K., Zhu, N., Lai M. M. (1996) Homotypic interaction 
and multimerization of hepatitis C virus core protein. Virology 218: 43 – 51.  
 
McLauchlan, J. (2000) Properties of the hepatitis C virus core protein: a structural protein 
that modulates cellular processes. J. Viral Hepat. 7: 2-14. 
 
Meylan, E., Curran, J., Hofmann, K., Moradpour, D., Binder, M., Bartenschlager, B., 
Tschopp, J. (2005) Cardif is an adaptor protein in the RIG-I antiviral pathway and is 
targeted by hepatitis C virus. Nature 437: 1167-1172.  
 
Meurs, E., K. L. Chong, J. Galabru, N. Thomas, I. Kerr, B. R. G. Williams, and A. G. 
Hovanessian. 1990. Molecular cloning and characterization of the human double-stranded 
RNA-activated protein kinase induced by interferon. Cell 62:379-390.  
 
Michalak, J-P., Wichowski, C., Choukhi, A., Meunier, J-C., Ung, S., Rice, C. M., 
Dubuisson, J. (1997) Characterization of truncated forms of hepatitis C virus 
glycoproteins. J. Gen. Virol. 78: 2299 – 2306.  
 
Mizushima, H., Hijikata, M., Tanji, Y., Kimura, K., Shimotohno, K. (1994) Analysis 
of N-terminal processing of hepatitis C virus nonstructural protein 2.  
J. Virol. 68: 2731-2734.  
 
Moradpour, D., Brass, V., Bieck, E., Friebe, P., Gosert, R., Blum, H. E., 
Bartenschlager, R., Penin, F., Lohmann, V. (2004) Membrane association of the RNA-
dependet RNA polymerase is Essential for hepatitis C virus RNA replication. J. Virol. 78: 
13278 – 13284. 
 
Moriya, K., Fujie, H., Shintani, Y., Yotsuyanagi, H., Tsutsumi, T., Ishibashi, K., 
Matsuura, Y., Kimura, S., Miyamura, T., Koike, K. (1998) The core protein of hepatitis 
C virus induces hepatocellular carcinoma in transgenic mice. Nat. Med. 4: 1065-1067. 
 
Moriya, K., Yotsuyanagi, H., Shintani, Y., Fujie, H., Ishibashi, K., Matsuura, Y., 



 45

Miyamura, T., Koike, K. (1997) Hepatitis C virus core protein induces hepatic steatosis 
in transgenic mice. J. Gen. Virol. 78: 1527-1531. 
 
 
Mottola, G., Cardinali, G.,Ceccacci, A., Trozzi, C., Bartholomew, L., Torrisi, M. R., 
Pedrazzini, E., Bonatti, S., Migliaccio, G. (2002) Hepatitis C virus nonstructural proteins 
are localized in a modified endoplasmic reticulum of cells expressing viral subgnomic 
replicons. Virology 293: 31 – 43.  
 
Mottola, G., Jourdan, N., Castaldo. G., Malagolini, N., Lahm, A., Serafini-Cessi, F., 
Migliaccio, G., Bonatti, S. (2000) A new determinant of endoplasmic reticulum 
localizaton is contained in the juxtamembrane region of the ectodomain of hepatitis C virus 
glycoprotein E1.  J. Bio. Chem.  275: 24070 – 24079.  
 
Murphy, F. A., Fauquet, C. M., Bishop, D. H. L., Ghabrial, S. A., Jarvis, A. W., 
Martelli, G. P., Mayo, M. A., Summers, M. D. (1995) Virus taxonomy. Sixth report of 
international committee on Taxonomy of viruses: 424 – 426.  
 
Okuda, M., Li, K., Beard, M. R., Showalter, L. A., Scholle, F., Lemon, S. M.,  
Weinman, S. A. (2002) Mitochondrial injury, oxidative stress, and antioxydant gene 
exprssion are induced by hepatitis C virus core protein. Gastroenterology 122: 366 – 375.  
 
Patel, A. H., Owsianka, A., Timms, J., Tarr, A. W., Ball, J. K. (2005) Determining the 
effect of mutations within CD81 binding domains: identification of E2 residues critical for 
CD81 interaction. Převzato z Concquerel, L., Voisset, C., Cubuisson, J. Hepatitis C virus 
entry: potential receptors and thein biological functions. Pubished online ahead of print on 
14 February 2006 as DOI 10. 1099úvir.0.816465-0. 
 
Penin, F., Brass, V., Appel, N., Ramboarina, S., Montserret, R., Ficheux, D.,  
Blum, H.E., Bartenschlager, R., Moradpour, D. (2004) Structure and function of the 
membrane anchor domain of hepatitis C virus nonstructural protein 5A.  
J. Biol. Chem. 279: 40835-40843. 
 
Perlemuter, G., Zavile, A., Letteron, P., Vona, G., Topilo, A., Chretien, Y., Koike, K., 
Pessayre, D., Chapman, J., Barbra, G. A Brecht, C. (2002) Hepatitis C virus core 
protein inhibits microsomal triglyceride transfer protein aktivity and very low density 
lipoproteid secretion: a model of viral related steatosis. FASEB J. 16: 185-194. 
 
Pietschmann, T., Lohmann, V., Kaul, A., Krieger, N., Rinck, G., Rutter, G.,  
Strand, D., Bartenschlager, R. (2002) Persistent and transient replication of full-length 
hepatitis C virus genomes in cell culture. J. Virol. 76: 4008-4021. 
 
Pileri, P., Uematsu, Y., Campagnoli, S. & 8 other authors (1998) Binding of hepatitis C 
virus to CD81. Science 282: 938 – 941.  
 
Pisarev, A. V., Shirokikh, N. E., Hellen, C. U. (2005) Translation initation by  factor-
independent binding of eukaryotic ribosomes to internal ribosomal entry sites. 
C R Biol. 328: 589 – 605.  
 



 46

Pitts, K. R., Yoon, Y., Krueger, E. W., McNiven, M. A. (1999) The dynamin-like 
protein DLP1 is essential for normal distribution and morphology of the endoplasmic 
reticulum and mitochondria in mammalian cells. Mol. Biol. Cell 10: 4403-4417. 
 
Preugschat, F., Averett, D. R., Clarke, B. E., Porter, D. T. (1996) A steady-state and  
pre-steady-state kinetic analysis of the NTPase activity associated with the hepatitis C 
virus NS3 helicase domain. J. Biol. Chem. 271: 24449 – 24457.  
 
Qin, W., Luo, H., Nomura, T., Hayashi, N., Yamashita, T., Murakami, S. (2002) 
Oligomeric interaction of hepatitis C virus NS5B is critical for catalytic activity of RNA-
dependent RNA polymerase. J. Biol. Chem. 277: 2132-2137. 
 
Racanelli, V. (2003) Retrieved April 31, 2006, from 
www.aidsinfonyc.org/ tag/coinf/hcv2004/chap8.html. 
 
Reed, K. E., Gorbalenya, A. E., Rice, C. M. (1998) The NS5A/NS5 proteins of viruses 
from three genera of the family flaviviridae are phosphorylated by associated 
serine/threonine kinases. J. Virol. 72: 6199-6206. 
 
Reed, K. E. & Rice, C. M. (2000) Overview of hepatitis C virus genome structure, 
polyprotein processing and protein properties. 
Current Topics in Microbiology and Immunology 242: 55 – 84.  
 
Rhainds, D. &  Brissette L. (2004) The role of scavenger receptor class B type I (SR-BI) 
in lipid trafficking. defining the rules for lipid traders. Int. J. Biochem. Cell Biol. 36: 39-77. 
 
Rigotti, A., Edelman, E. R., Seifert, P., Iqbal, S. N., DeMattos, R. B., Temel, R. E., 
Krieger, M., Williams, D. L. (1996) Regulation by adrenocorticotropic hormone of the in 
vivo expression of scavenger receptor class B type I (SR-BI), a high density lipoprotein 
receptor, in steroidogenic cells of the murine adrenal gland. 
J. Biol. Chem. 271: 33545-33549. 
 
Rosa, D., Campagnoli, S., Moretto, C., Guenzi, E., Cousens, L., Chin, M., Dong, C., 
Weiner,  A. J., Lau, J. Y., Choo, Q. L., Chien, D., Pileri, P., Houghton, M.,  
Abrignani, S. (1996) A quantitative test to estimate neutralizing antibodies to the hepatitis 
C virus: cytofluorimetric assessment of envelope glycoprotein 2 binding to target cells. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 1759-1763. 
 
Santolini, E., Migliaccio, G., La Monica, N. (1994) Biosynthesis and biochemical 
propeties of the hepatitis C virus core protein. J. Virol. 68: 3634-3641. 
 
Santolini, E., Pacini, L., Fipaldini, C., Migliaccio,G., Monica,N. (1995) The NS2 
protein of hepatitis C virus is a transmembrane polypeptide. J. Virol. 69: 7461-7471.  
 
Saunier, B., Triyatni, M., Ulianich, L., Maruvada, P., Yen, P., Kohn, L. D. (2003) Role 
of the asialoglycoprotein receptor in binding and entry of hepatitis C virus structural 
proteins in cultured human hepatocytes. J. Virol 77: 546-559. 
 



 47

Scarselli, E., Ansuini, H., Cerino, R., Roccasecca, R. M., Acali, S., Filocamo, G., 
Traboni, C., Nicosia, A., Cortese, R., Vitelli, A. (2002) The human scavenger receptor 
class B type I is a novel candidate receptor for the hepatitis C virus.  
EMBO J. 21: 5017-5025. 
 
Seigneuret, M. (2006) Complete predicted three-dimensional structure of the facilitator 
transmembrane protein and hepatitis C virus receptor CD81: conserved and variable 
structural domains in the tetraspain superfamily. Biophys J. 90: 212 – 227.  
 
Sen, G. C., and R. M. Ransohoff. 1993. Interferon-induced antiviral actions and their 
regulation. Adv. Virus Res. 42:57-102.  
 
Serebrov,V. & Pyle, A. M. (2004) Periodic cycles of RNA unwinding and pausing by 
hepatitis C virus NS3 helicase. Nature 430: 476-480. 
 
Shaw, M. L., McLauchlan, J., Mills, P. R., Patel, A. H., McCruden, E. A. (2003) 
Characterisation of the differences between hepatitis C virus genotype 3 and 1 
glycoproteins. J. Med. Virol. 70: 361-372. 
 
Shimoike, T., Mimori, S., Tani, H., Mastuura, Y., Miyamura T. (1999) Interaction of 
hepatitis C virus core protein with viral sense RNA and suppression of its translation.  
J. Virol. 73: 9718 – 9725.  
 
Schwer, B., Ren, S., Pietschmann, T., Kartenbeck, J., Kaehlcke, K.,  
Bartenschlager, R., Yen, B., Ott, M. (2004) Targeting of hepatitis C virus core protein to 
mitochondria trough a novel C-terminal localization motif. J. Virol. 78: 7958 – 7968.  
 
Simmonds, P., Holme, E. C., Cha, T. A. (1993) Classification of hepatitis C virus into six 
major genotypes and a series of subtypes by phylogenetic analysis of the NS-5 region.  
J. Gen. Virol. 74: 2391 – 2399.  
 
Spangberg, K., Wiklund, L., Schwartz, S. (2001) Binding of the La autoantigen to the 
hepatits C virus 3‘ utranslated region protects the RNA from rapid degradation in vitro. 
J. Gen Virol. 82: 113 – 120.  
 
Stockert, R. J. (1995) The asialoglycoprotein receptor: relationships between structure, 
function, and expression. Physiol. Rev. 75: 591 – 609.  
 
Stránský, J. (1999 a) Původce a vyšetřovací metody. In: Stránský, J., Virová hepatitida 
C.,Grada Publishing. p: 17-23. 
 
Stránský, J. (1999 b) Rizikové skupiny. In: Stránský, J., Virová hepatitida C.,Grada 
Publishing. p: 43. 
 
Stránský, J. (1999 c) Léčba.. In: Stránský, J., Virová hepatitida C.,Grada Publishing.  
p: 116. 
 
Suzuki, R., Matsuura, Y., Suzuki, T., Ando, A., Chiba, J., Harada S., Saito, I., 
Miyamura, T. (1995) Nuclear localization of the truncated hepatitis C virus core protein 
with its hydrophobic C terminus deleted. J. Gen. Virol. 76: 53 – 61.  



 48

 
Tai, C. L., Chi, W. K., Chen, D. S., Hwang, L. H. (1996) The helicase activity associated 
with hepatitis C virus nonstructural protein 3 (NS3). J. Virol. 70: 8477-8484. 
 
Tanaka, T., Kato, N., Cho, M. J., Sugiyama, K., Shimotohno, K. (1996) Structure of the 
3‘ terminus of  the hepatitis C virus genome. J. Virol. 70: 3307 – 3312.  
 
Tellinghuisen, T. L., Marcotrigiano, J., Gorbalenya, A. E., Rice  C. M. (2004) The 
NS5A protein of hepatitis C virus is a zinc metalloprotein.  
J. Biol. Chem. 279: 48576-48587. 
 
Valgimigli, M., Valgimigli, L., Trere, D., Gaiani, S., Pedulli, GF., Gramantieri, L., 
Bolondi, L. (2002) Oxidative stress EPR measurement in human liver by radical-probe 
technique. Correlation with etiology, histology and cell proliferation.  
Free Radic Res. 36: 939-948. 
 
van Kooyk, Y. & Geijtenbeek, T. B. (2003) DC-SIGN: escape mechanism for pathogens.  
Nat. Rev. Immunol. 3: 697-709. 
 
Wakita,T., Pietschmann, T., Kato, T., Date, T., Miyamoto, M., Zhao, Z., Murthy, K., 
Habermann, A., Krausslich, H. G., Mizokami, M., Bartenschlager, R., Liang, T. J. 
(2005) Production of infectious hepatitis C virus in tissue culture from a cloned viral 
geonome. Nat. Med. 11: 791-796. 
.  
Weihofen, A., Binns, K., Lemberg, M. K., Ashman, K., Martoglio, B. (2002) 
Identification of signal peptide peptidase, a presenilin-type aspartic protease.  
Science 296: 2215-2218. 
 
Yamaga, A. K. & Ou, J-H. (2002) Membrane Topology of the Hepatitis C Virus NS2 
Protein. J. Biol. Chem. 277: 33228-33234.  
 
Yanagi, M., St. Claire, M., Emerson, S. U., Purcell, R. H., Bukh, J. (1999) In vivo  
analysis of the 3‘ untranslatet region of the hepatitis C virus after in vitro mutagenesis of 
the infectious cDNA clone. Proc. Natl. Acad. Sci. USA  96: 2291 – 2295.  
 
Yao, N., Reichert, P., Taremi, S. S., Prosise, W. W., Weber, P. C. (1999) Molecular 
views of viral polyprotein processing revealed by the crystal structure of the hepatitis C 
virus bifunctional protease-helicase. Structure Fold. Des. 7: 1353-1363. 
 
Yoshida, T., Hanada, T., Tokuhisa, T., Kosai, K., Sata, M., Kohara, M.. 
Yoshimura, A. (2002) Activation of STAT3 by the hepatitis C virus core protei leads to 
cellular transformation. J. Exp. Med. 196: 641-653. 
 
Zhu, N., Khoshnan, A., Schneider, R., Matsumoto, M., Dennert, G., Ware, C. a  
Lai, M. M. (1998) Hepatitis C virus core protein binds to the cytoplasmic domain of tumor 
necrosis factor (TNF) represor 1 and enhances TNF-induced apoptosis 
J. Virol. 72: 3691-3697. 
 
 
 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Titulní strana
	OBSAH
	ÚVOD
	KLASIFIKACE
	ORGANIZACE VIROVÉHO GENOMU
	FUNKCE NTR
	FUNKCE GENOMOVÝCH PRODUKTŮ
	ŽIVOTNÍ CYKLUS HCV
	ZÁVĚR
	PŘEHLED LITERATURY

