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1. ÚVOD 

 

1.1 Vrozená (nespecifická) imunita 

 

Vrozený imunitní systém je evolučně konzervovaný systém fungující jako první linie 

obrany proti invazi mikrobiálních patogenů a jiným potenciálním ohrožením organismu. 

Skupina receptorů zvaná PRR (pattern recognition receptors) rozeznává specifické 

molekulární vzory spojené s patogeny (PAMP; pathogen-associated molecular patterns) 

typické pro viry, bakterie, parazity a plísně. Dále rozeznávají i endogenní signály „nebezpečí“ 

spojené se specifickými molekulárními vzory (DAMP; danger-associated molecular patterns). 

Aktivace PRR spouští zánětlivou odpověď zahrnující sekreci cytokinů/chemokinů, indukci 

antimikrobiálních peptidů, buněčné smrti a aktivaci fagocytů. Dokonalá souhra různých drah 

zapojených do prvotní imunitní reakce je zásadní pro efektivní zničení a odstranění patogenů. 

 

Nejznámějšími rodinami PPR jsou Toll-like receptory (TLR) a NOD-like receptory 

(NLR), důležitou roli hrají také inflamazómy a autofagie. 

 

1.1.1 Toll-Like receptory 

 

TLR jsou prvními identifikovanými a zároveň nejlépe charakterizovanými receptory 

z rodiny PRR. Jsou to evolučně konzervované receptory homologní k proteinu Toll 

objevenému u rodu Drosophila, který zde hraje důležitou roli v ochraně proti mikrobiální 

infekci.  
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Všechny TLR (10 u lidí a 11 u myší) jsou transmembránové proteiny typu I, 

charakterizované extracelulární doménou bohatou na leucin (LRR; leucine-rich repeat) 

a cytoplasmatickým koncem obsahujícím konzervativní doménu homologní pro receptory 

Toll a IL-1 (TIR). TLR rozpoznávají různé PAMP z bakterií, hub, virů a parazitů, včetně 

lipidů na bázi bakteriálních složek buněčné stěny, jako je lipopolysacharid (LPS), 

peptidoglykan (PGN) a lipopeptidy, mikrobiálních proteinových složek, jako je flagelin, a 

nukleových kyselin, jako jsou jednořetězcové nebo dvouřetězcové RNA a CpG DNA. Mezi 

ligandy z kategorie DAMP patří intracelulární proteiny, jako jsou proteiny tepelného šoku 

(HSP; heat shock protein) a proteinové fragmenty extracelulární matrix.  

 

TLR aktivují různé signální dráhy díky různým kombinacím čtyř adaptérových molekul 

obsahujících TIR-doménu: MyD88, TIRAP (Mal), Trif a TRAM. Tyto signální dráhy vedou 

k aktivaci transkripčních faktorů NF-κB a AP-1, což vede k produkci zánětlivých cytokinů 

a chemokinů. Také aktivují interferonové regulační faktory (IRF), které vedou k produkci 

interferonů typu I. 

 

TLR jsou exprimovány v buňkách sleziny, v leukocytech periferní krve, ale i v tkáních 

vystavených vnějšímu prostředí, jako jsou plíce a gastrointestinální trakt. Profily jejich 

exprese se liší mezi typy tkání a buněk. TLR jsou umístěny v plazmatické membráně 

s výjimkou TLR3, TLR7, TLR9, které jsou lokalizované v endozómech. Je známo deset 

lidských (TLR 1 až 10) a dvanáct myších (TLR 1 až 9, TLR 11, 12 a 13) receptorů. TLR2 

rozeznává PAMP z Gram-pozitivních bakterií, včetně bakteriálních lipoproteinů, 

lipomannanů a kyseliny lipoteichové. Ligandem pro TLR3 je virová dvouřetězcová RNA. 

TLR4 je aktivován především LPS. TLR5 detekuje bakteriální flagelin a TLR9 rozeznává 

nemethylovaná CpG místa na DNA. TLR7 a TLR8 váží malé syntetické antivirové molekuly 

a jejich přirozeným ligandem je jednořetězcová RNA. TLR11 (12) rozeznává uropatogenní 

E. coli a protein podobný profilinu z bakterie Toxoplasma gondii. Díky schopnosti TLR 

vzájemně heterodimerizovat se zvyšuje rozsah jejich specifických vazebných schopností. 
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Například diacylované lipoproteiny rozeznává heterodimer TLR2 a TLR6, kdežto 

triacylované lipoproteiny heterodimer TLR2 a TLR1. Specificita TLR je dále ovlivněna 

různými adaptérovými a přídavnými molekulami, jako je například MD-2 a CD14, které tvoří 

komplex s TLR4 v reakci na LPS [1-3]. 

 

1.1.1.1 TLR signalizace 

 

Pro TLR signalizaci jsou zásadní dvě odlišné dráhy: dráha závislá na MyD88 vedoucí 

k produkci zánětlivých cytokinů a dráha nezávislá na MyD88 spojená se stimulací IFN-β 

a zráním dendritických buněk. Cesta závislá na MyD88 je společná pro všechny TLR kromě 

TLR3. Po aktivaci pomocí PAMP nebo DAMP dochází k hetero- nebo homodimerizaci TLR 

a vazbě adaptorových proteinů. Tyto proteiny obsahují doménu TIR a jsou to MyD88, TIRAP 

(TIR-associated protein), Mal (MyD88 adaptor-like protein), TRIF (TIR domain-containing 

adaptor protein-inducing IFN-β) a TRAM (TRIF-related adaptor molecule). Vazba MyD88 

vede k vazbě kináz IRAK1 a IRAK4. IRAK4 následně aktivuje IRAK1 fosforylací. Oba 

proteiny pak opustí komplex MyD88-TLR a spojí se dočasně s TRAF6, což vede k jeho 

ubiquitinaci, jíž podpoří vazba oligomeru tvořeného proteiny Bcl10 a MALT1. V poslední 

době bylo prokázáno, že klíčovou roli v tomto procesu hraje i vazba proteinu IRAK2. 

Po ubikvitinaci vytváří TRAF6 komplex s TAB2/TAB3/TAK1 indukující aktivaci TAK1. 

Ten se pak váže s komplexem IKK obsahujícím protein NEMO, což vede k fosforylaci IκB 

a následné jaderné lokalizaci NF-κB. Aktivace NF-κB spouští produkci prozánětlivých 

cytokinů, jako jsou TNF-α, IL-1 a IL-12 [2]. 
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Obr. 1: Schéma signálních drah receptorů rodiny TLR. Zdroj: www.invivogen.com 

 

 

Jednotlivé receptory TLR vyvolávají různé signalizační odpovědi použitím různých 

adapterových molekul. Signalizace přes TLR4 a TLR2 vyžaduje adaptér TIRAP/Mal, který je 

zapojen v dráze závislé na MyD88. TLR3 aktivuje produkci IFN-β v reakci 

na dvouřetězcovou RNA drahou nezávislou na MyD88, a to prostřednictvím adaptéru 

TRIF/TICAM-1. TRAM/TICAM-2 je další adaptérová molekula podílející se dráze receptoru 

TLR4 nezávislé na MyD88. 
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 TLR3, TLR7, TLR8 a TLR9 rozpoznávají virové nukleové kyseliny a indukují tvorbu 

interferonů typu I. K tomu vedoucí signální dráhy se liší v závislosti na typu TLR receptoru, 

který je aktivován. Zahrnují IRF, rodinu transkripčních faktorů známou svou klíčovou rolí 

v protivirové obraně, buněčném růstu a imunitní regulaci. Tři IRF (IRF3, IRF5 a IRF7) 

fungují jako přímé přenašeče v rámci signálních drah TLR při aktivaci pomocí virů. TLR3 

a TLR4 aktivují IRF3 a IRF7, zatímco TLR7 a TLR8 aktivují IRF5 a IRF7. Kromě toho, 

produkce IFN typu I stimulovaných CpG-A (ligand TLR9) je zprostředkovávána 

PI(3)K a mTOR. 

 

1.1.2 Nod-Like Receptory 

 

Cytosolové NLR (také známé jako CATERPILLER, NOD a NALP/PAN/PYPAFs) jsou 

receptory s oligomerizační doménou vážící nukleotidy. V současné době je známo 

22 lidských NLR a představují hlavní třídu intracelulárních receptorů typu PRR. Savčí NLR 

lze rozdělit do čtyř podrodin jejichž členění je založeno na různých N-terminálních 

efektorových doménách – CARD (caspase activation and recruitment domain), PYD (pyrin 

domain), BIR (baculoviral inhibitor of apoptosis repeat) domény nebo doména AD 

(transactivator domain). Příslušné podrodiny pak mají v názvu první písmeno označující pro 

ně typickou doménu: NLRC (dříve známá jako NOD), NLRP (dříve známá jako NALP), 

NLRB (dříve známá jako NAIP nebo Birc) a NLRA. NLR reagují na infekce a intracelulární 

stres rozeznáváním cytoplazmatických PAMP a DAMP. Následně spouštějí zánětlivou reakci, 

autofagii nebo buněčnou smrt. Jejich fyziologický význam podtrhuje i fakt, že u chronických 

zánětlivých nebo autoimunitních onemocnění se často vyskytují genetické mutace různých 

členů této rodiny [2, 4]. 
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1.1.2.1 NOD1 and NOD2 

 

Prvními známými členy rodiny NLR jsou receptory NOD1 (CARD4) a NOD2 

(CARD15). Patří do podčeledi NLRC a obsahují jednu (NOD1) a dvě (NOD2)  N-terminální 

domény CARD. Rozeznávají různé motivy PGN, nezbytné složky bakteriální stěny. NOD1 

váže D-γ-glutamyl-meso-DAP dipeptid (iE-DAP), který se nachází v PGN všech Gram-

negativních a některých Gram-pozitivních bakterií, zatímco NOD2 rozpoznává strukturu 

muramyldipeptidu (MDP), který se nachází u téměř všech bakterií. NOD2 se tedy chová jako 

obecný senzor PGN a NOD1 rozeznává určitou podmnožinu bakterií. Navázaný ligand vede 

k oligomerizaci NOD1 a NOD2 a signalizaci přes serin/threonin kinázu RIP2 (známou také 

jako RICK, CARDIAK) pomocí homofilní interakce CARD-CARD. Aktivace RIP2 

zprostředkovává ubikvitinaci komplexu NEMO/IKKγ, aktivaci NF-κB a produkci zánětlivých 

cytokinů. Polyubikvitinovaný RIP2 navíc váže TAK1, což vede k aktivaci komplexu IKK a 

aktivaci MAP kináz. Signalizace prostřednictvím NOD2 je spojena s vazbou adaptérového 

proteinu CARD9, vedoucí k přenosu signálu přes p38 a JNK prostřednictvím RIP2. Genetické 

mutace v NOD2 jsou spojené s Crohnovou chorobou, chronickým zánětlivým střevním 

onemocněním. 

 

 

1.1.3 Inflamazómy 

 

Některé NLR indukují vznik velkých komplexů zvaných inflamozómy. Zde dochází 

k aktivaci kaspázy-1 a zpracování a sekreci prozánětlivých cytokinů IL-1β a IL-18. 

Doposud byly identifikovány 4 typy  inflamazómu, které byly definovány podle proteinu 

NLR, který obsahují. Jedná se o inflamazóm  NLRP1/NALP1b;  inflamazóm  NLRC4/IPAF; 

inflamazóm NLRP3/NALP3 a inflamazóm AIM2 (absent in myeloma 2).  
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IL-1β a IL-18 jsou příbuzné cytokiny podílející se na řadě biologických procesů 

ve spojitosti s infekcí, zánětem a autoimunitními pochody. IL-1β se podílí na systémových 

a místních reakcích na infekci a zranění tím, že vyvolává horečku, aktivaci lymfocytů a tím, 

že podporuje infiltraci leukocytů v místech infekce nebo poranění. IL-18 indukuje produkci 

IFN-γ a přispívá k polarizaci Th1 buněk. Zrání IL-1β a IL-18 štěpením kaspázou-1 je 

podmínkou pro indukci imunitní odpovědi. Kaspáza-1 sama o sobě je syntetizována jako 

inaktivní zymogen o velikosti 45 kDa (pro-kaspáza-1), který po příslušném stimulu prochází 

autokatalytickou aktivací. Aktivní forma enzymu zahrnuje podjednotky p20 a p10. Kaspáza-1 

je aktivována v inflamazómu interakcí s ASC (apoptosis-associated speck-like protein 

containing a carboxy-terminal CARD), adaptérový protein, který propojuje NLR a kaspázu-1 

[2, 5, 6]. 

 

V současnosti se má za to, že aktivace a uvolňování IL-1β vyžaduje dva různé signály. 

Povaha těchto signálů in vivo v průběhu infekce nebo zánětu není zcela definována. Studie 

in vitro ukazují, že první signál může být vyvolán různými PAMP aktivujícími TLR 

a spouštějícími dráhu vedoucí k indukci syntézy pro-IL-1β. Druhý signál zajišťuje aktivaci 

inflamazómu a kaspázy-1, což vede ke zrání IL-1β.  

 

1.1.3.1 Inflamazóm NLRP1 

 

NLRP1 je multimolekulární komplex obsahující kaspázu-1, kaspázu-5, ASC 

a ribonukleotid trifosfát. NLRP1 se přímo váže přes PYD doménu na ASC oblasti a přes 

CARD doménu na kaspázu-1. Aktivita NLRP1 inflamazómu je indukována MDP a antraxem, 

zároveň je potřeba i aktivace receptoru NOD2. V klidových podmínkách jsou na NLRP1 

navázány protiapoptotické proteiny Bcl-2 a Bcl-X(L), které brání aktivaci kaspázy-1 a sekreci 

IL-1β. 
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1.1.3.2  Inflamazóm NLRC4 

 

NLRC4 se váže na pro-kaspázu-1 přes doménu CARD bez přítomnosti adaptérového 

proteinu. Interakce s ASC je nutná pro silnou sekreci IL-1β. Oligomerizace NLRC4 je 

spouštěna přítomností flagelinu z různých bakterií (např. Salmonella typhimurium, Legionella 

pneumophila, Shigella flexneri a Pseudomonas aeruginosa) v cytosolu nebo jinými podněty 

bakteriálního sekrečního systému (typu III nebo typu IV).  

 

 

1.1.3.3 Inflamazóm NLRP3  

 

NLRP3 je nejvíce studovaným inflamazómem. Jeho aktivace v makrofázích lze dosáhnout 

množstvím PAMP, jako je LPS, PGN a bakteriální nukleové kyseliny za předpokladu, 

že buňky mají k dispozici ATP. V nepřítomnosti ATP makrofágy stimulované LPS produkují 

velké množství pro-IL-1β, ale uvolňují pouze malé množství zralého cytokinu do prostředí. 

ATP a některé bakteriální toxiny (např. nigericin a maitotoxin) způsobí změnu 

v intracelulárním iontovém složení vedoucí k aktivaci inflamazómu. Účinek ATP je 

zprostředkován receptorem P2X7 společně s pannexinem. Aktivace má za následek rychlou 

ztrátu draslíku z cytosolu. K aktivaci inflamozómu NLRP3 dochází i pomocí krystalů urátu 

(močanu) sodného a kalcium pyrofosfátu dihydrátu (CPPD) objevujících se v etiologii dny 

a chondrokalcinózy. Podobně se podílí i na patogenezi azbestózy a silikózy díky aktivaci 

azbestem a krystalickým oxidem křemičitým. 
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1.1.3.4 Inflamazóm AIM2 

 

AIM2 je receptorem pro cytoplazmatickou DNA a tvoří inflamazóm s ASC vedoucí k 

aktivaci kaspázy-1. Ligand váže pomocí domény vázající oligonukleotidy/oligosacharidy a s 

ASC interaguje prostřednictvím své PYD domény. Interakce  AIM2 s ASC vede také ke 

vzniku pyroptozómu, který indukuje pyroptózu (buněčnou smrt).  

 

 

 

Obr. 2: Schéma signalizace inflamazómů. Zdroj: www.invivogen.com 
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1.1.4 Autofagie 

 

V poslední době je věnována pozornost roli autofagie v imunitních procesech. Během ní 

jsou intracelulární patogeny, poškozené organely a proteiny s dlouhou životností a tendencí 

k agregování izolovány v autofagozómu ohraničeném dvojitou membránou. Jeho vnější 

membrána následně fúzuje s lysozómem a obsah je degradován. Cílem je tedy odstranit 

patogeny z buňky a recyklovat složky cytoplazmy, a tím umožnit syntézu makromolekul 

a udržení energetické homeostáze během hladovění a další stresujících podmínek.  

 

Proces autofagie je propojen se signalizací PRR, jako jsou TLR, NLR a RLR (RIG-I-like 

receptor). Jejich působení ovlivňuje pozitivním i negativním směrem. Například posiluje 

signalizaci přes TLR tím, že zpřístupňuje PAMP endozomálním TLR. Naopak aktivace 

TLR4, TLR7, TLR3, TLR2 a TLR5 indukuje autofagický proces. Dochází k tomu přes 

adaptérové proteiny MyD88 a TRIF, které přímo interagují s proteinem Beclin I, jehož 

aktivace je nezbytná pro tvorbu autofagozómu. V makrofázích indukují autofagii NLR 

receptory NOD1 a NOD2. Na druhou stranu hraje protein ATG16L1, který je dalším z těch, 

které se podílejí na tvorbě autofagozómu, roli v inhibici produkce  prozánětlivých cytokinů 

IL-1β a IL-18 po stimulaci TLR endotoxinem. Aktivace receptorů RLR spouští autofagii, tou 

je však negativní zpětnou vazbou jejich signalizace inhibována, čímž je limitována produkce 

IFN typu I. Během autofagie dochází také k inhibici různých typů inflamazómů. Studium 

celkové souhry autofagie a prozánětlivých imunitních reakcí je však teprve v počátcích [2, 7]. 
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Obr. 3: Schéma signalizace v průběhu autofagie. Zdroj: www.invivogen.com 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Detekce LPS pomocí HEK-BlueTM LPS Detection Kit (InvivoGen) 

 

Lipopolysacharid (LPS/endotoxin) je hlavní složkou buněčné stěny Gram-negativních 

bakterií. Indukuje aktivaci NF-κB a produkci prozánětlivých cytokinů. In vivo dochází jeho 

působením k rozvoji horečky, septického šoku a případně ke smrti organismu. In vitro i nízké 

koncentrace endotoxinu v kultivačním médiu mohou u citlivých buněk, jako jsou např. 

monocyty, způsobovat zkreslení výsledků experimentů. Zároveň opakovaným pasážováním 

buněk v médiu kontaminovaném nízkými koncentracemi LPS může dojít k získání rezistence 

a buňky se mohou stát k jeho působení necitlivými. Tolerance k LPS pak má za následek 

nejen ovlivnění zánětlivé reakce, ale i jiných základních funkcí buněk jako je např. prezentace 

antigenů monocyty.  

 

Firma InvivoGen nabízí jednoduchý kit (HEK-Blue™ LPS Detection Kit) pro snadnou 

detekci endotoxinu ve vzorcích. Tento kit využívá schopnosti receptoru TLR4 vázat LPS 

a spouštět reakci vedoucí k aktivaci NF-κB. K tomuto účelu je použita linie HEK-BlueTM-4, 

která je extrémně citlivá k LPS (je možno detekovat koncentrace od 0,03 ng/ml LPS 

v médiu). Jedná se o buňky HEK293, které byly geneticky modifikovány a stabilně exprimují 

TLR4, MD2, CD14 a další geny signální dráhy receptoru TLR4. Zároveň exprimují 

reportérový gen SEAP (secreted embryonic alkaline phosphatase), který je pod kontrolou 

promotoru inducibilního transkripčními faktory NF-κB a AP-1. Díky použití média HEK-

BlueTM Detection obsahujícího barevný substrát, který po hydrolytickém štěpení proteinem 

SEAP barví médium na purpurovo-modrou barvu, je možné vliv na aktivaci NF-κB sledovat 

pouhým okem a kvantifikovat ji pomocí optické denzitometrie při vlnové délce 620 - 655 nm 

[8]. 
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2.1.1 Příprava vzorku 

Vzorky je třeba uchovávat při teplotě 2-8°C nebo zmražené, aby se předešlo jakékoli 

mikrobiologické aktivitě a navyšování hladiny LPS. Pro testování je třeba připravit ředící 

řadu vzorku. Pro vyloučení možnosti, že některá ze složek vzorku interferuje s aktivací buněk 

HEK-BlueTM-4, je vhodné připravit i řadu obohacených vzorků, do nichž je přidána 

definovaná koncentrace LPS (např. 0,1 EU/ml). Výsledné absorbance by se mezi skupinou 

obohaceného a neobohaceného vzorku měly lišit v rozmezí absorbance obohaceného vzorku ± 

25%.  

 

Zároveň je třeba připravit ředící řadu HEK-BlueTM Endotoxin Standard pro sestavení 

kalibrační křivky potřebné pro výpočet koncentrace LPS ve vzorcích. 

 

2.1.2 Příprava buněčné suspenze 

K testování by měly být použity buňky HEK-BlueTM-4, které byly pasážovány méně než 

30x, jejichž populace dosahuje konfluence 50-80% a naposledy byly pasážovány nejméně 

48 hod. před testem. 

 

Buňky nejprve po odsátí média jemně opláchneme PBS, které opět odsajeme.  Následně 

uvolníme buňky do malého objemu PBS, zhomogenizujeme suspenzi propipetováním 

a buňky spočítáme. V předehřátém Test Médiu suspenzi naředíme na koncentraci 1-5 x 105 

buněk/ml. Opět jemně propipetujeme. 
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2.1.3 Proces testování 

2.1.3.1 Den 1 

- do 96 jamkové desky napipetovat po 20 ul ředící řadu vzorků, a to jak pro čistý 

vzorek, tak pro vzorek obohacený (tedy celé ředění ve dvou provedeních) 

a po 20 μl ředící řadu HEK-BlueTM Endotoxin Standard 

- ke vzorkům, které zůstanou neobohacené, přidat po 20 μl vody přečištěné 

od endotoxinu 

- ke vzorkům, které budou obohaceny, přidat po 20 μl 0,1 EU/ml HEK-BlueTM 

Endotoxin Standard 

- k ředící řadě HEK-BlueTM Endotoxin Standard přidat po 20 μl vody přečištěné 

od endotoxinu 

- do každé jamky přidat 160 μl připravené buněčné suspenze (max. 50 000 buněk) 

- inkubovat za kultivačních podmínek 18-24 hod. 

 

2.1.3.2 Den 2  

- připravit médium QUANTI-BlueTM a ohřát je na 37°C 30 min před použitím 

- přenést 20 μl média z každé jamky testovací desky do příslušné jamky detekční 

desky 

- přidat ke každé použité jamce detekční desky 180 ul QUANTI-BlueTM a inkubovat 

1 až 6 hod. při 37°C 

- změřit absorbanci při 620 – 655 nm 

 

2.1.4 Vyhodnocení testu 

 

Za standardních podmínek je absorbance lineární v koncentračním rozmezí 

0,01 až 0,1 EU/ml LPS. 
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- odečíst průměrnou absorbanci blanku od průměrných hodnot absorbance 

jednotlivých vzorků, čímž získáme Δ absorbance 

- vynést hodnoty Δ absorbance HEK-BlueTM Endotoxin Standard (osa y) a příslušné 

koncentrace (osa x), vložit spojnici trendu a zobrazit její rovnici 

- rovnici použít k vypočtení koncentrací LPS ve vzorcích tak, že za x v rovnici 

dosadíme hodnotu Δ absorbance vzorku 
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3. SEZNAM ZKRATEK 

 

PRR Pattern recognition receptor 

PAMP Pathogen-associated molecular patterns 

DAMP Danger-associated molecular patterns 

TLR Toll-like receptor 

NLR NOD-like receptor 

LRR Leucine-rich repeat 

TIR Toll/Interleukin-1 receptor domain 

LPS Lipopolysaccharide 

PGN Peptidoglycan 

HSP Heat shock protein 

IRF Interferon regulatory factor 

TIRAP TIR-associated protein 

Mal MyD88 adaptor-like protein 

TRIF TIR domain-containing adaptor protein-inducing IFN-β 

TRAM TRIF-related adaptor molecule 

CARD Caspase activation and recruitment domain 

PYD Pyrin domain 

BIR Baculoviral inhibitor of apoptosis repea 

AD Transactivator domain 

MDP Muramyl dipeptide 

RIP2 Receptor interacting protein 2 

AIM2 Absent in melanoma 2 

ASC Apoptosis-associated speck-like protein containing a carboxy-terminal 

CARD 
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