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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popsání vlivu HIV-1 na expresi HERV provirů v infikovaných buňkách, a 

také, jak přítomnost HERV transkriptů a proteinů dokáže ovlivnit replikační cyklus HIV-1, složení, stavbu 

a infekčnost jeho virionů. Tyto interakce mohou mít na infekčnost virionů vliv negativní i pozitivní. 

Například v přítomnosti HIV-1 a HERV proteinů kódovaných geny v regionu gag, které jsou zodpovědné 

za stavbu kapsidy, nukleokapsidy a matrix virionu, může docházet k jejich promíchání a vytvoření 

aberantních kapsid, které nebudou schopny sehrát svou úlohu v replikačním cyklu HIV-1. Dále díky jevu 

zvanému virová pseudotypizace může dojít k začlenění HERV obalových glykoproteinů do membrány 

HIV-1, čímž může tento virus teoreticky rozšířit svůj tropismus i na jiné buňky než CD4 T-lymphocyty, 

makrofágy a dendritické buňky. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to describe the effect of HIV-1 on the expression of HERV proviruses 

in infected cells, how the presence of HERV transcripts and proteins can affect the replication cycle of 

HIV-1, the composition, structure and infectivity. These interactions may have negative but also 

positive effects on HIV-1 infectivity. For example, the mutual presence of HIV-1 and HERV proteins 

encoded by the gag genes responsible for the capsid, nucleocapsid, and virion matrix, may mix 

together, and form aberrant capsids that will not play a correct role in the HIV-1 replication cycle. 

Further, due to the phenomenon called viral pseudotyping, HERV envelope glycoproteins could be 

incorporated into the HIV-1 membrane. This could be a pathway, how the HIV-1 could theoreticaly 

extend the tropism to other cells than only CD4 T-lymphocytes, macrophages and dedritic cells. 
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1 Úvod 

HERV (human enogenous retroviruses), neboli lidské endogenní retroviry jsou molekulární 

fosilie provirů, které integrovaly svůj genom do buněk zárodečné linie svého hostitele, čímž se tyto viry 

začaly v populaci šířit vertikálně na rozdíl od původního horizontálního šíření. Lidský genom je tvořen 

přibližně z 8% sekvencemi endogenních provirů, nebo jejich pozůstatky (Lander, 2001) Jejich přesný 

vliv na hostitelskou buňku však stále zůstává záhadný.       

 K jejich aktivaci a expresi dochází během patologických stavů, jako jsou různé typy rakoviny, 

autoimunitní a infekční onemocnění (Bannert, 2018; Kurth, 2010). Co se však stane, když je buňka 

infikována exogenním retrovirem, a jaký dopad na expresi HERV má přítomnost regulačních faktorů 

pocházejících z odlišného retroviru?          

 Člověka jako svého hostitele využívá relativně málo exogenních retrovirů, a to HIV-1 , HIV-2,  

HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3, HTLV-4.  HIV-1 je ze všech lidských exogenních retrovirů rozšířen nejvíce. Po 

vstupu do hostitelské buňky ovlivňuje expresi HERV (Brinzevich, 2014). HERV proviry, které jsou 

evolučně staré, nejsou často schopny vytvořit funkční virové proteiny (Johnson, 2019). To ale 

neznamená, že některé HERV proteiny nemohou interferovat s proteiny exogenních retrovirů, nebo je 

dokonce nahrazovat. Tyto zásahy do replikačního cyklu exogenních retrovirů ze strany HERV mohou 

mít za následek tvorbu aberantních méně infekčních virionů, nebo mohou virionům exogenních 

retrovirů poskytnout nové schopnosti, například rozšíření tropismu na jiné buňky (van der Kuyl, 2012). 

Tato bakalářská práce pojednává o schopnosti HIV-1 ovlivnit aktivitu HERV v infikovaných buňkách, 

vzájemných interakcích mezi proteiny a nukleovými kyselinami HIV-1 a HERV, a vlivu těchto interakcí 

na infekčnost HIV-1. 
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2 Retroviry 

Retroviry jsou ssRNA viry s pseudodiploidním genomem, což znamená, že obsahují dvě 

molekuly mRNA. Kromě toho obsahují také hostitelskou tRNA, která jim slouží jako primer pro zahájení 

reversní transkripce, což je jedna ze specifických schopností této skupiny virů. Jedná se taktéž o viry 

obalené. Replikační cyklus retrovirů je schematicky znázorněn na Obr. 1.  

 

Obr. 1: Replikační cyklus retrovirů: 1. Virion se váže svými obalovými glykoproteiny na buněčný 

receptor. 2. Dochází k fúzi virové obalové membrány s membránou hostitelské buňky a vylití kapsidy 

do cytoplasmy. Dále dochází k její disociaci a uvolnění virové RNA. 3. virová RNA je pomocí reversní 

transkriptázy přepsána do DNA. Není jisté, zda k reversní transkripci dochází ještě v kapsidě, nebo až 

po její disociaci. 4. DNA transkript je přenesen nejasnou cestou do jádra (NC) společně s enzymem 

integrázou, která jej vloží do hostitelského chromosomu. „Jednodušší“ retroviry často potřebují pro 

vstup do jádra buněčné dělení. Následuje transkripce proviru. 5. Transkripty proviru jsou sestříhány na 

RNA kódující polyproteiny gag, gag-pol, env a RNA kódující přídatné proteiny (pokud jsou přítomny). 

Takto vzniklé mRNA jsou translatovány. 6. a. mRNA kódující env je translatována do membrány 

endoplazmatického retikula (ER), kde je výsledný polyprotein štěpen hostitelskou proteázou na 

vazebný a fúzní protein. Váčkovým transportem jsou proteiny přeneseny do Golgiho aparátu ke 

glykosylaci a opět váčkovým transportem přeneseny na membránu buňky. 6. b. Geny gag a gag-pol 

jsou translatovány v cytoplasmě a po myristilaci C-konce polyproteinu je protein schopen zachycení se 

v membráně. 7. Transmembránové obalové glykoproteiny a gag, gag-pol polyproteiny se shromažďují 
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a společně s navázaným mRNA genomem retroviru dochází k vypučení virionu z buňky. 8. Polyproteiny 

gag a gag-pol jsou naštěpeny virovou proteázou na strukturní proteiny za tvorby kapsidy, 

nukleopkasidy, a matrix. Dochází k maturaci virionu.  

2. 1 Genom retrovirů 

Genom retrovirů je složen ze dvou okrajových LTR (long terminal repeats) sekvencí, které jsou 

v DNA reversním transkriptu složeny z U3, R a U5 oblastí. Jejich hlavní rolí je regulace transkripce. 

Kromě toho obsahují PBS (primer binding site) pro vazbu tRNA, která jak již bylo zmíněno je 

nepostradatelná pro začátek reversní transkripce. Mezi LTR se nachází proteiny-kódující sekvence genů 

gag, pol, env. Region gag kóduje zejména proteiny nutné pro tvorbu kapsidy, nukleokapsidy a matrix. 

Region pol kóduje replikační enzymy (reversní transkriptáza, RNAáza H, integráza, proteáza, dUTP 

pyrofosfatáza) a region env kóduje obalové proteiny zajištující vazbu na hostitelskou buňku a fúzi 

virové a hostitelské membrány. Některé tzv. „složité“ retroviry navíc obsahují také přídatné proteiny 

plnící regulační funkce během transkripce proviru i regulace na úrovni buněčné protivirové imunity. 

2.2 Taxonomie retrovirů 

Retroviry dělíme do dvou hlavních polyfyletických skupin podle jejich způsobu šíření. Exogenní 

retroviry, které se mezi hostiteli šíří horizontálně a endogenní retroviry (ERV), které se šíří v podobě 

provirů vertikálně.          

 Exogenní retroviry dělíme do podčeledí Orthoretroviridae a Spumaretroviridae. Podčeleď 

Orthoretroviridae je tvořena rody Alpharetrovirus, Betaretrovirus, Gammaretrovirus, Deltaretrovirus, 

Epsilonretrovirus, Lentivirus. Do podčeledi Spumaretroviridae spadají rody Bovispumavirus, 

Equispumavirus, Felispumavirus, Prosimiispumavirus, Simiispumavirus. HIV-1 jakožto exogenní virus 

hlavního zájmu této práce paří do rodu Lentivirus.     

 Taxonomie ERV je komplikovanější, jelikož tyto proviry mohou být díky své fixaci v genomu a 

stáří společnými předky současných rodů retrovirů. Proto jsou podle sekvenčních podobností 

rozřazeny do tří tříd (Class I., Class II., Class III.)  Class I. Je příbuzná rodům Gammaretrovirus a 

Deltaretrovirus. Class II. je sekvečně podobná rodům Alpharetrovirus a Betaretrovirus. Do třídy Class 

III. spadá čeleď Spumaretroviridae. Rody Deltaretrovirus a Lentivirus dlouho neměly známé své 

endogenní zástupce, kteří byli nalezení v případě Deltaretroviru u letounů z rodů létavců (Farkašová, 

2017) a vrápenců (Hron, 2018), a endogenní lentivirus byl nalezen u letuchy malajské a dalších savců 

(Hron, 2014, Johnson, 2015).  
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3 HERV 

HERV (human enogenous retroviruses), neboli lidské endogenní retroviry jsou virové 

molekulární fosilie (proviry), kterým se povedlo integrovat svůj genom do buněk zárodečné linie svého 

hostitele, čímž se tyto viry začaly v populaci šířit vertikálně na rozdíl od původního horizontálního 

šíření. HERV jsou ohraničeny pro retroviry typickými dvěma LTR sekvencemi používanými jako markery 

pro jejich hledání v hostitelském genomu (Hayward, Alexander, 2017), mezi nimiž se nacházejí protein 

kódující geny gag, pol, env, případně přídatné proteiny, nebo pozůstatky všech těchto genů.  

3.1 Aktivita a šíření HERV v genomu  

Během dlouhého pobytu v hostitelském genomu dochází k hromadění mutací, delecí, 

rekombinací apod. a snižování schopnosti vytvořit infekční viriony nebo dokonce funkční proteiny. 

Tímto způsobem je poškozeno cca 85% HERV provirů. (Stoye, 2001). Obecně by bylo také možno říci, 

že čím starší ERV, tím bude jeho zachovalost nižší.       

 Vzhledem k tomu, že tyto proviry často kódují neporušenou reversní transkriptázu, tak je zde 

jistá schopnost reversní transkripce a retrotransposice formou „copy and paste“, čímž vytvářejí velký 

počet svých kopií v genomu hostitele. Na retrotraspoziční aktivitu HERV mohou mít proteiny z rodiny 

APOBEC, konkrétně APOBEC3C, který způsobuje deaminaci cytosinu na uracil v reversně přepsané 

DNA. Tato blokáda se vztahuje i na reversní transkripci retrovirů. Největší roli při prolomení tohoto 

systému s největší pravděpodobností hraje pomocný protein HIV-1 Vif, jehož deficience neprolomí 

buněčnou ochranu před reversní transkripcí. (Mangeat, 2003). V  přítomnosti Vif  během HIV-1 infekce 

by však HERV mohly retrotranspozici úspěšně dokončit.      

 Jinou možností mnohačetného nahromadění v hostitelském genomu může být aktivní 

schopnost vzniku exogenních částic a opakované reinfekce zárodečných linií, jelikož u mnohých 

živočichů jsou ERV schopny vytvářet infekční částice (Gifford, 2003). Schopnost tvořit infekční viriony 

byla v in vitro podmínkách a po některých sekvenčních úpravách prokázána také u HERV-K 113 (Lee, 

2007). HERV-K 113 a HERV-K 115 jsou pravděpodobně jedny z nejmladších HERV, jejichž integrace 

proběhla nejspíš již u moderních lidí. Vyskytují se pouze u malé části populace. U testované polské 

populace byl HERV-K 113 zastoupen u 11,8% jedinců a HERV-K 115 u 7,92% jedinců (Zwolińska, 2013)

           

3.2 Vliv HIV-1 na deregulaci exprese HERV  

Na první pohled by se dalo očekávat, že infekce viru HIV-1 jakožto retroviru s regulátory genové 

exprese, může mít vliv na zvýšení exprese HERV. Ukázalo se, že přítomnost HIV-1 v buňce expresi 
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některých HERV opravdu výrazně stimuluje, ale u některých HERV naopak jejich expresi tlumí, nebo na 

ni nemá vliv (Brinzevich, 2014)          

 U HIV-1 infikovaných pacientů dochází k nálezům anti HERV-K protilátek proti obalovým a 

kapsidovým proteinům. Během HIV-1 infekce jsou protilátky nalezeny u 70-80% pacientů, zatímco 

zdravé kontroly vykazují přítomnost protilátek pouze u 2-3% (Lower, 1996; Laderoute, 2007). 

 Zvýšená exprese HERV-K během HIV-1 infekce byla prokázána i díky přítomnost pol mRNA 

v krevní plasmě. Byla zaznamenána u 98% HIV-1 pozitivních pacientů. Přitom u zdravé populace 

případně u pacientů s jinou virovou infekční chorobou, jakou byla v tomto případě hepatitida C, je 

přítomnost HERV-K pol mRNA maximálně u 8% testovaných jedinců (Contreras-Galindo 2012). Z toho 

HERV-K 102 je podle přítomnosti protilátek aktivován u 70-80% HIV-1 pozitivních jedinců (Laderoute 

2007). Z toho lze vyvodit, že právě subtyp HERV-K 102 je během infekce HIV-1 nejvíce exprimován, a 

pravděpodobně by tak mohl s HIV-1 interagovat nejčastěji, což však zatím nebylo potvrzeno. Podle jiné 

studie jsou na základě přítomnosti env transkriptů nejvíce exprimovány HERV-K102, HERV-K18 a HERV-

KII (viz obr. 2), které tvoří přes 90% celkové exprese HERV během HIV-1 infekce (Brinzevich 2014), a 

z nich má při interakci s HIV-1 prokazatelný význam HERV-K18 (viz kapitola 4.3.1).  

 Existují však i HERV-K, jejichž exprese je v HIV-1 infikovaných buňkách tlumena. Jedním 

z takových je HML-2 12q24.33 (Young, 2017,) ), Nebo naopak exprese určitých HERV-K tlumí produkci 

HIV-1 (viz kapitola 3.3) 

 

Obr. 2: Graf zachycuje procentuální zastoupení všech HERV-K env transkriptů v lymfocytech z periferní 

krve pěti HIV-1 infikovaných pacientů. Nejvíce exprimované HERV-KII, HERV-K102 a HERV-K18 tvoří 

dohromady 90% všech HERV-K env transkriptů (Brinzevich 2014). Upraveno. 
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3.2.1  Mechanismus deregulace exprese HERV v přítomnosti HIV-1 

Mechanismus, jakým je zapříčiněna zvýšená exprese HERV není dosud jednoznačně vysvětlen 

a pravděpodobně jde kombinaci různých faktorů a zdravotního stavu infikovaných jedinců, jak je 

možné pozorovat na zastoupení subtypů HERV-K mRNA u HIV-1 pozitivních pacientů (Daria Brinzevich 

2014). Zvýšená exprese HERV je pozorována také u pacientů s autoimunitními chorobami a různými 

formami rakoviny (Kurth, 2010).        

 Podle některých názorů se HIV-1 proviry integrují v blízkosti HERV sekvencí, čímž způsobí 

aktivaci HERV provirů, které jsou obvykle součástí heterochromatinu. Ukázalo se však, že HIV-1 proviry 

se většinou integrují do transkripčně aktivního euchromatinu a integrace v blízkosti HERV se vyskytuje 

velmi vzácně (Lewinski, 2005).          

 Jinou možností může být využití HIV-1 Tat jakožto transaktivátoru transkripce. Tat se společně 

s cyklinem T1 a CDK9 váže na TAR vlásenku (součást LTR) vznikajícího provirového transkriptu a pomocí 

CDK9 fosforyluje CTD (C-terminální doména) RNA polymerázy, kterou tak stimuluje syntéze mRNA 

proviru (Mujeeb, 1994). HIV-1 by takto mohl regulovat expresi HERV, Během infekce HIV-1 je zvýšená 

exprese HERV-K (Galindo, 2007) a HERV-W (Johnston, 2001), ale zároveň také expresi některých HERV-

K (viz kapitola 3.3) a HERV-E (van der Kuyl, 2012) umlčet. Tuto schopnost proteinu Tat podporuje jeho 

homolog Tax, který se nachází u lidského exogenního deltaretroviru HTLV-1. Ten aktivuje expresi HERV-

W a HERV-H (van der Kuyl, 2012).  Otázkou zůstává, zda HIV-1 Tat dokáže rozeznat TAR vlásenky 

nepříbuzných skupin retrovirů, nebo je schopen nějak jinak působit na HERV odvozené od 

jednoduchých retrovirů. Kromě přítomnosti Tat mohou v aktivaci HERV-K sehrát úlohu i jiné s HIV-1 

infekcí asociované jevy. Během infekce HIV-1 dochází ke zvýšení retrotranspoziční aktivity LINE 

elementů (Brad Jones, 2013). LINE jsou DNA sekvence ohraničené 5´a 3´ UTR sekvencemi, a kódující 

vlastní reversní transkriptázu. Předpokládá se, že tyto elementy jsou díky své struktuře a kódovaným 

genúm příbuzné endogenním provirům. Hostitelské buňky mají proti retrotransposici těchto elementů 

vytvořenu ochranu v podobě RNA interference (Soifer, 2005, Yang, 2006), která tak může inhibovat i 

translaci HERV a také jejich rertotransposici. 

3.3 Vliv HERV na deregulaci exprese HIV-1 

Existuje i případ, kdy přítomnost HERV-K108 Env nějakým způsobem tlumí produkci HIV-1. 

Některé kmeny HIV-1, např. pWITO.c / 2474, jsou proti tomuto jevu rezistentní stejně jako SIV (Terry, 

2017).            

  Mechanismus účinku je nejasný, jelikož dochází k normální transkripci HIV-1 provirů a dokonce 

ani přítomnost RNA vazebného proteinu HERV-K108 Rec by neměla mít na produkci HIV-1 vliv. To je 
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způsobeno tím, že HERV-K Rec není schopen funkčně nahradit HIV-1 Rev, jelikož neváže HIV-1 RRE 

sekvenci. Opačná komplementace HIV-1 Rev a HERV-K RRE ale možná je (Yang, 1999). Dokonce ani po 

inhibici protein-degradačních komponent nedochází ke zvýšení produkce HIV-1. (Terry, 2017). Je 

možné, že přítomnost nějakého proteinu HERV-K 108 může nějak specificky interagovat s proteasomy 

nebo lysosomy a tím degradovat HIV-1 proteiny, případně vyvolat poruchu v translaci HIV-1 Env 

vyvolanou stresem na membráně nebo uvnitř ER (Terry, 2017).  Jinou možností může být Tax/Tat 

vazebná RNA sekvence TAR transkribované z LTR sekvence HERV-K 108 proviru během iniciace 

translace mRNA. TAR RNA slouží jako prekurzor pro vznik microRNA využívané pro RNA interferenci 

s proapoptotickými faktory (Quellet, 2008). Virus se tak chrání před antivirovou odpovědí buňky. HIV-

1 microRNA odvozené od TAR interferují s mRNA proteinů ERCC1, IER3, CDK9 a Bim (Klase, 2009; 

Narayanan, 2013), čímž dochází k potlačení apoptózy. Je možné, že by mohla tato microRNA 

interferovat s HIV-1 mRNA? Regulace exprese tohoto HERV by mohla být novým terapeutickým cílem 

v potlačení infekce HIV-1. 

4 HERV / HIV-1 proteinové interakce 

4.1 Gen gag a jeho produkty. 

Gag region retrovirů kóduje několik proteinů, jejichž funkcí je vytvářet proteinové obalové 

struktury jako je matrix, kapsida a nukleokapsida. Jedná se o kapsidový protein (CA), matrixový protein 

(MA), nukleokapsidový protein (NC) a protein p6. Gag se exprimuje jako polyprotein v N-C uspořádání 

MA, CA, NC, p6. N-konec MA je myristylován a tak je schopen zakotvení v cytoplasmatické membráně. 

(Balasubramaniam, Freed, 2011).        

  C-konec p6 nese značku pro vazbu na komplex ESCTR, a tak zajišťuje vypučení virionu 

z hostitelské buňky. Po proteolytickém štěpení během zrání virionu vznikají kormě uvedených 

produktů také dva fragmenty p2 a p1. P2 vzniká mezi CA/NC a p1 mezi NC/p6. Dříve se přepokládalo, 

že funkce těchto peptidů nějak souvisí se správným sestavením HIV-1 kapsidy. Dnes se však 

předpokládá, že kapsida je schopna samostatného složení i bez interakcí s těmito peptidy, a ty tak plní 

pouze funkci spacerů mezi CA/NC a NC/p6 (Newman, 2014).     

 Kapsida HIV-1 je tvořena asi 1500 monomery CA. Ty tvoří dimery, které se následně skládají po 

šesti do hexonů a po pěti do pentonů. Hexonů vzniká 20x více než pentonů. Pentony jsou zodpovědné 

za vytváření vrcholů kapsidy a tak určují výsledný tvar kapsidy. NC nese dva motivy zinkových prstů, 

díky kterým je schopen vázat se na RNA. 
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4.1.1 Vliv HERV gag na kapsidu HIV-1 

Kapsida je jakožto složitý geometrický útvar citlivá na jakékoliv strukturní odchylky použitých 

CA molekul. Pokud dojde ke špatnému složení, může to znamenat dysfunkci disociace kapsidy při 

infekci. Pokud dojde k hybridizaci s Gag HERV, mohlo by to mít signifikantní dopad na infekčnost 

výsledných virionů.           

 Prokázanou interferenci s HIV-1 gag vykazuje HERV-K gag. HERV-K gag má podobnou 

strukturovanost jako HIV-1 gag. N-C uspořádanost polyproteinu je MA, p15, CA, NC. P15 plní stejnou 

funkci jako p6 u HIV-1 a je tedy zodpovědný za vazbu na komplex ESCR a vypučení virionu 

z cytoplazmatické membrány (Monde, 2012). Mezi MA a p15 se nachází spacer. Je možné, že pro 

štěpení polyproteinu během zrání vironu je využíváná HERV-K proteáza i HIV-1 proteáza. I když, HERV-

K 10 proteáza štěpí HIV-1 polyproteiny aberantně (viz kapitola 4.2.2). V HERV-K transfekovaných 

buňkách také dochází k deficienci správně štěpených CA pro tvorbu kapsid HERV-K pokud není 

dostupné dostatečné množství HERV-K Pro.  

Obr. 3: Ve sloupci a) vidíme fotografie virionů HIV-1 z buněk transfekovaných pouze plasmidy 

obsahující HIV-1 provirus. Ve sloupci b) máme naopak pouze viriony z HERV-K transfekovaných buněk. 

Sloupec c) zobrazuje viriony vzniklé v buňkách kotransfekovaných HIV-1 i HERV-K (Monde, 2018). 

Upraveno. 
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V HERV-K, HIV-1 transfekovaných buňkách dochází k vzájemnému promíchání HERV-K gag a HIV-1 gag 

za vzniku hybridních kapsid (Monde, 2012). Z pozorování kapsid elektronovou mikroskopií (viz Obr. 3) 

bylo zjištěno, že v pouze HIV-1 transfekovaných buňkách vzniká 65% maturovaných virionů HIV-1, 

zatímco u kotransfekce HIV-1 a HERV-K je vznik maturovaných částic dramaticky snížen na 9,4% 

(Monde, 2018). Měnila se také velikost virionů. Viriony HIV-1 dosahují nejčastěji velikosti okolo 120-

130 nm a virony HERV-K nejčastěji 130-140 nm. Viriony vznikající v HIV-1 a HERV-K kotransfekovaných 

buňkách měří nejčastěji 130 nm, což je něco mezi velikostí virionů HIV-1 a HERV-K. (Monde, 2018) 

4.2    Gen pol a jeho produkty 

             Pol gen retrovirů obsahuje genetickou informaci pro enzymy nutné k replikaci nukleových 

kyselin retroviru. Jedná se o tři hlavní enzymy a to reverzní transkriptázu, integrázu a aspartátovou 

proteázu. Reverzní transkriptáza umožňuje viru přepsat svůj RNA genom do DNA. Integráza následě 

upraví tupé konce dsDNA na lepivé, a poté zatím neznámým mechanismem participuje na přenesení 

virové DNA do jádra hostitelské buňky, a vloží ji do genomu většinou v transkripčně aktivní oblasti 

euchromatinu. Prozeáza je využita v nezralých virových částicích, kde štěpí polyprotein  gag, gag-pol, a 

umožňuje tak polymeraci kapsidy a matrix. V genu Pol se však u některých retrovirů vyskytuje ještě 

sekvence jednoho enzymu a to dUTP pyrofosfatázy. 

4.2.1  Využití HERV integrázy v replikačním cyklu HIV-1 

V plasmidovém expresním systému je HERV-K 10 integráza je schopna zastoupit HIV-1 

integrázu. HERV-K integráza je schopna provést integraci HIV-1 proviru s 30% úspěšností. Infektivita 

takových částic HIV-1 klesá na 3,7% oproti wt HIV-1 (Ogata, 1999). To by mohlo být způsobeno 

odlišnými preferencemi pozice proviru v hostitelském genomu.  HIV-1 preferuje oblasti aktivně 

transkribovaného chromatinu s bohatým zastoupením GC párů. (Elleder, 2002) 

 

4.2.2  Využití HERV proteázy v replikačním cyklu HIV-1 

Během zavádění antiretrovirotik pro léčbu pacientů s AIDS panovaly obavy, zda funkci 

blokované HIV-1 PRO nemůže zastoupit HERV-K, která je proti HIV-1 cíleným antiretrovirotikům 

rezistentní (van der Kuyl, 2012). V  expresním systému transfekovaných buněk při použití HERV-K 10 

plasmidu a HIV-1 plasmidu s knock-out proteázou nedochází ke vzniku maturovaných virionů HIV-1, 

jelikož HERV-K 10 aberantně štěpí gag a gag-pol  polyproteiny. V in vitro podmínkách je ale štěpení 

tímto enzymem úspěšné (Padow, 2010).  
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4.2.3. Vliv dUTP pyrofofatázy na replikační cyklus HIV-1 

Výskyt uracilu v DNA je z mnoha hledisek nežádoucí, zvláště potom u retrovirů kde může při 

reverzní transkripci (pravděpodobně v disociující kapsidě) do syntetizované DNA vniknout dUTP 

nukleotid mnohem snáze. Jako ochrana před tímto jevem slouží retrovirům dUTP pyrofosfatáza, což je 

hydroláza štěpící dUTP na dUMP a pyrofosfát. Takto upravený nukleotid již nemůže být zařazen do 

DNA a slouží jako prekurzor pro syntézu dTTP v metabolismu nukleotidů. (van der Kuyl, 2012) 

 U viru HIV a ostatních virů ze skupiny SIV virů je ale tento enzym deletovaný. (McIntosh, 1996) 

Nicméně tento enzym se vyskytuje u ostatních neprimátích lentivirů a také lemuřích endogenních 

lentivirů, což ukazuje na jeho ztrátu pouze v SIV linii (Gifford 2008). U lentivirů je dUTP pyrofosfatáza 

kódována v rámci pol genu mezi RNAázouH a integrázou.      

 Ukázalo se, že roli tohoto enzymu u HIV může převzít lidská dUTP glykosyláza UNG2 (Priet, 

2005). HIV však nejspíš dokáže „přežít“ přítomnost uracilu v DNA a tudíž žádnou dUTP pyrofosfatázu 

nepotřebuje. Tento fakt společně s využitím hostitelských UNG2 zmařil využití dUTP pyrofosfatázy coby 

terapeutického cíle pro léčbu lentivirových nemocnění (Yan 2011; van der Kuyl, 2012).    

 Bylo by možné, aby funkci nepřítomného enzymu v replikačním cyklu SIV linie zastala dUTP 

pyrofosfatáza pocházející z HERV? U betaretrovirů a spumavirů (např. HERV-K, HERV-L) je kódována 

také v rámci pol genu jako N-terminální doména retrovirové proteázy. Existence této hypotetické 

interakce by možná mohla vysvětlovat také evoluční teorie o tom, proč právě SIV lentivirová větev 

ztratila dUTP pyrofosfatázu a bezprostředně po její deleci nezanikla.   

4. 3. Gen env a jeho produkty 

Gen env (Envelope) kóduje obalové glykoproteiny retrovirů. Jedná se o transmembránové 

proteiny, které jsou složeny ze dvou podjednotek, vazebné a fúzní. Obalové glykoproteiny jsou zásadní 

pro vnik do buňky u každého obaleného viru. U HIV-1 rozeznáváme podjednotku gp120, která se váže 

na CD4 receptor a zároveň rozeznává také CCR5 a CXCR4 chemokinové receptory, jejichž navázání 

umožňuje konformační změnu gp120 a zachycení hydrofobních vlásenek fúzního gp41 v membráně 

hostitelské buňky. Zaujetím coiled-coil konformace gp41 dojde k přiblížení virové a hostitelské 

membrány natolik, až nastane fúze membrán a vylití matrix a kapsidy do cytoplasmy. Translace env 

genů probíhá na endoplasmatickém retikulu, jelikož se jedná o transmembránové proteiny.  

4.3.1. HERV env a pseudotypizace HIV-1    

Některé env proteiny odvozené od HERV mají stále schopnost plnit svou funkci. Dokladem 

toho může být syncytin odvozený od env gammaretroviru HERV-W nutný k vývoji 
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syncytiotrophoblastu u placentálních savců (Mi S 2000). Syncytin se vyskytuje ve dvou formách, a to 

syncytin-2, který je starý více než 40 milionů let (Esnault 2008), a mladší syncytin-1 vyskytující se 

pouze u lidoopů a starosvětských opic, jehož integrace proběhla cca před 25 miliony lety.  

 Jeho funkční schopnost v replikačním cyklu byla prokázána na HIV-1 s delecí env genu, kdy po 

infekci HERV-W transfekovaných buněk vznikaly funkční viriony HIV-1 (Dong Sung An 2001). Kromě 

toho mají tyto HIV-1 viriony tropismus i k CD4 negativním buňkám. Je tedy možné, že tyto 

pseudotypované částice HIV-1 mohou vznikat i přirozeně, jelikož u pacientů s AIDS vyvolanou 

demencí byla detekována zvýšena exprese HERW-W (Johnston, 2001). Virus je tak schopen rozšířit 

svůj tropismus. Syncytin je schopen vytvářet mnohojaderná syncytia nejen v trophoblastu, ale i u 

mnoha dalších buněčných typů (Mi S 2000). Závislost hypotetického tropismu by tak byla dána 

expresí vazebného receptoru pro syncytin. Oba typy syncytinů se váží na tzv. retrovirové receptory 

třídy D, přičemž pro syncytin-1 to jsou to aminokyselinové přenašeče ASCT2 a SLC1A5 (J. L. Blond 

2000) a pro syncytin-2 cukerný přenašeč MFSD2.       

 Pokud jsou transkripčně aktivní i HERV proviry, mělo by docházet také k expresi jejich env 

genů. Exprese HERV env byla skutečně prokázána u HIV pozitivních pacientů. Jedná se o HERV-K env. 

Konkrétně se jednalo o 32 subtypů HERV-K u 5 pacientů. Nejaktivnější byla transkripce HERV-K102, 

HERV-K18, HERV-KII. Ty tvořily přes 90% celkových HERV-K mRNA (Brinzevich 2014). Pokud tedy 

dochází k tvorbě HERV-K Env v HIV-1 infikovaných buňkách, mohlo by to mít za následek 

pseudotypizaci HIV-1 virionů. HERV-K (HML-2) se v lidském genomu vyskytuje ve dvou skupinách. 

Skupina 1 má oproti skupině 2 deleci env genu v délce 282 bp, čímž by funkčnost proteinu měla být 

potlačena. Skupina 2 má Env kompletní (Agoni, 2013).  Dva nejvíce exprimované HERV-K18, HERV-

K102 patřící do skupiny 2 jsou úspěšně exprimovány i s náležitými glykosylacemi, a navíc env HERV-

K18 vykazuje interakci s HIV-1 matrixovým (MA) proteinem (Brinzevich 2014). Právě MA protein HIV-

1 je zásadní pro interakci s cytosolickou částí HERV-K env, jelikož v případě mutovaného MA nebo SIV 

MA k pseudotypizaci HIV-1 virionů nedochází. (Brinzevich 2014).    

4.3.2  Vliv HERV pseudotypizace na průběh infekce HIV 

V případě obalení, nebo alespoň výskytu HERV Env na HIV-1 virionech je možné rozšíření 

tropismu viru, jak již bylo výše zmíněno v případě interakce se syncytinem. Kromě toho by však HERV 

antigeny měly být rozlišovány imunitním systémem jako autoantigeny. A tak způsobovat imunosupresi 

během infekce HIV (Morozov, 2013). To může znásobit imunosupresivní aktivitu gp-41 HIV-1 env 

(Denner, 2013) a mít tak významný vliv na průběh HIV-1 infekce (Brinzevich 2014). 
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5 Závěr 

Práce ukázala, že exogenní retrovirová infekce vyvolaná HIV-1 a HERV se mohou navzájem 

ovlivňovat jak na úrovni regulace genové exprese, kde přítomnost HIV-1 signifikantně zvyšuje expresi 

HERV-K, ale také jiných HERV. Ukazuje se, že může docházet k negativní regulaci exprese HIV-1 na 

úrovni translace v přítomnosti transkriptů HERV-K108.      

 V in vitro podmínkách a plasmidy transfekovaných buňkách je prokázána schopnost interakcí 

proteinů HERV a HIV-1, dokonce některé proteiny regionu pol HERV-K jako je integráza, dUTP 

pyrofosfatáza, mohou funkčně nahradit deletované homologní enzymy u HIV-1, ovšem dochází pak 

k nižší infektivitě. V případě dUTP pyrofosfatázy, mohl tento enzym odvozený od ERV sehrát 

významnou roli v evoluci SIV linie lentivirů, která tento enzym druhotně ztratila.   

 Při společném výskytu proteinů HERV gag, konkrétně HERV-K gag a HIV-1 gag dochází 

k vytváření kapsid, které jsou tvořeny kapsomerami od obou virů. Tyto kapsidy dosahují 

nestandartních velikostí, které jsou větší, něž kapsidy HIV-1, ale naopak menší než kapsidy HERV-K.    

 V případě pseudotypizace HIV-1 částic HERV env hrozí jisté nebezpečí zvýšení tropismu HIV-1. 

HIV-1 psedotypované HERV-W env, ze kterého je odvozen i pro tvorbu placenty tolik potřebný syncytin, 

by mohl mít tropismus ke všem buňkám lidského těla. Pseudotypizace HIV-1 je s velkou 

pravděpodobností možná s HERV-K18 env, který vykazuje interakci s matrixovou doménou HIV-1 gag.

 Avšak zdali přirozeně během infekce HIV-1 dochází k interakci s HERV proteiny a vzájemnému 

podílení se na vytváření HIV-1 virionu není známo, nicméně díky těmto poznatkům i v rámci regulace 

exprese máme nové terapeutické cíle pro léčbu HIV-1 infikovaných pacientů. 
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