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Abstrakt

Genom lidských polyomavirů sestává přibližně z 5000pb kruhové dvouřetězcové DNA a je 

rozdělován  na  tři  funkční  oblasti  –  časnou  oblast  (early  viral  gene  region,  EVGR)  kódující  

regulační  T  antigeny a  virové  miRNA,  nekódující  kontrolní  oblast  (noncoding control  region, 

NCCR)  obsahující  minimální  cis-působící  regulační  sekvence,  které  jsou potřebné pro správný 

průběh virové replikace a pozdní oblast (late viral gene region, LVGR), který je zodpovědný za 

produkci  strukturních  kapsidových  proteinů.  Nekódující  kontrolní  oblast  obsahuje  minimální 

počátek  replikace,  který  se  vzájemně  překrývá  s  promotory  pro  časnou  i  pozdní  transkripci. 

Sekvence  nekódující  kontrolní  oblasti  zahrnují  velké  množství  vazebných  míst  pro  buněčné 

transkripční faktory, které mají schopnost regulovat expresi z LVGR a EVGR. V této práci byla 

popsána  organizace  nejvariabilnější  oblasti  polyomavirového  genomu,  NCCR,  u  polyomavirů 

SV40, BKPyV a JCPyV. V nekódující kontrolní oblasti často dochází k přestavbám, delecím, a 

dokonce i k bodovým mutacím, které mají dopad na expresi polyomaviru.

Klíčová slova: polyomaviry, nekódující kontrolní oblast, BKPyV , JCPyV , SV40, velký T 

antigen, buněčné transkripční faktory

Abstract

Genome of human polyomavirus consists of circular dsDNA around 5000 base and can be 

divided  into  three  functional  regions  –  the  early  viral  gene  region  (EVGR),  that  encodes  the 

regulatory T antigen and miRNAs, noncoding control region (NCCR) harboring the minimal cis-

acting elements involved in viral replication and the late viral gene region (LVGR), that encodes 

the structural capsid proteins. Noncoding control region contains the origin of viral replication that 

overlaps the promoters that control expresion of early and late gene region. Noncoding control  

region sequences include a large number of various binding sites for cellular transcription factors 

involved in regulation expression from LVGR and EVGR. This thesis describes the organization of 

the most variable region of the PyV genome, NCCR, in chosen polyomaviruses SV40, BKPyV and 

JCPyV.  This  region  often  undergoes  rearrangements,  deletion and point  mutations  that  affects 

exression of human polyomavirus.

Key words: polyomavirus, noncoding control region, BKPyV virus, JCPyV virus, SV40, 

large T antigen, transcriptional factor
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Seznam zkratek
ATP     adenosintrifosfát adenosine triphosphate
AUX 1,2     auxiliární oblast 1,2 auxiliary component 1,2
BKPyV     BK polyomavirus BK polyomavirus
bp     pár bází base pair
DNA     deoxyribonukleová kyselina deoxyribonucleic acid
dsDNA     dvouřetězcové DNA double-stranded DNA
DUE     sekvence pro odvíjení DNA DNA unwinding element
EP     časný palindrom early palindrom
ER     endoplazmatické retikulum endoplasmic reticulum
Ets-1     protein Ets-1 Ets-1 protein
EVGR     časná kódující oblast early viral gene region
HPyV     lidský polyomavirus human polyomavirus
JCPyV     JC polyomavirus JC polyomavirus
LT-Ag     velký tumorogenní antigen large tumor antigen
LVGR     pozdní kódující oblast late viral gene region
MAP kináza  mitogenem aktivované proteinkinázy mitogen-activated protein kinase
miRNA     microRNA microRNA
MPyV     myší polyomavirus mouse polyomavirus
mRNA     mediátorová RNA messenger RNA
MT-Ag     střední tumorogenní antigen middle tumor antigen
NCCR     nekódující kontrolní oblast noncoding control region
ORE     rozeznávací sekvence počátku replikace origin recognition element
ORF     otevřený čtecí rámec open reading frame
ORI     replikační počátek origin of replication
Ori-core     jádro replikačního počátku core of origin of replication
PCNA     buněčný antigen PCNA proliferating cell nuclear  
 antigen
PML     progresivní multifokální encefalopatie progressive mutifocal
 leukoenephalopathy
pre-mRNA    prekurzorová RNA precursor mRNA
PyV     polyomavirus polyomavirus
PVAN     HPyV asociovaná nefropatie polyomavirus-associated
 nephropathy
RAPD  --- Random amplification of
 polymorphic DNA)
RCA     amplifikace otáčivou kružnicí rolling circle amplification
RNA     ribonukleová kyselina ribonucleic acid
RPA     replikační protein A replication protein A
rr-NCCR     přeskupená forma NCCR NCCR rearrangements
Sp1     transkripční faktor SP1 transcriptional factor SP1
SSB     SSB protein single strand binding protein
sT-Ag     malý tumorogenní antigen small tumor antigen
SV40     simian virus 40 simian virus 40
Tst-1     transkripční faktor Tst-1 transcriptional factor Tst-1
VP1,2,3,4     virový strukturní protein 1, 2, 3, 4 viral structural protein 
ww-NCCR     archetypální NCCR NCCR archetype
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1. Úvod
Viry patřící  do čeledi  Polyomaviridae jsou malé neobalené dvouřetězcové DNA 

viry.  Polyomaviry  infikují  především  obratlovce,  například  opice,  ptáky,  hlodavce  a 

v neposlední  řadě  i  člověka.  Do  dnešního  dne  bylo  popsáno  73  druhů  a  z  toho  14 

polyomavirů, které jsou schopné infikovat člověka. Polyomaviry zaujímají ikosohedrální 

strukturu,  jejíž  velikost  je  v průměru  45nm.  Polyomavirový  genom,  jehož  velikost  se 

pohybuje kolem 4500 - 5500pb, sestává ze tří funkčních oblastí. První z těchto oblastí je 

časná  oblast  (Early  viral  gene  region,  EVGR),  ze  které  se  po  vstupu  viru  do  jádra 

exprimují  regulační  T-antigeny  a  připravují  tak  podmínky  pro  vlastní  replikaci  virové 

DNA. Další oblastí je tzv. oblast pozdní (Late viral gene region, LVGR), ze které jsou po 

zahájení  replikace  genomu  kódovány  kapsidové  strukturní  proteiny.  Poslední  funkční 

oblastí je nekódující kontrolní oblast (noncoding control region, NCCR).

Cílem této  bakalářské  práce  je  popsat  organizaci  a  funkci  nekódující  kontrolní 

oblasti u vybraných lidských polyomavirů SV40, BKPyV a JCPyV. Ta je u polyomavirů 

tvořena  replikačním  počátkem  (origin  of  replication,  ORI),  dvěma  promotory  a 

enhancerem  pro  časnou  a  pozdní  transkripci.  Nekódující  kontrolní  oblast  patří  mezi 

nejvariabilnější  část  virového  genomu.  Napříč  různými  polyomaviry,  ale  dokonce  i 

v rámci  jednoho  druhu,  byly  izolovány  varianty  s  odlišnými  strukturními  přestavbami. 

Důvod variability této domény spočívá ve velké frekvenci duplikací a delecí jednotlivých 

segmentů, ke kterým dochází během replikace polyomavirové DNA. Kromě rozsáhlých 

strukturních změn byly u mnohých variant objevené i rozličné bodové mutace. Všechny 

tyto  strukturní  aberace  nebo jednotlivé  mutace  v rámci  polyomavirové  NCCR mají  za 

následek vytvoření či inaktivaci množství vazebných míst pro transkripční faktory, čímž 

se podílejí na regulaci exprese genů z časné a pozdní oblasti virového genomu.
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2. Polyomaviry

2.1. Objevy zvířecích polyomavirů
Výzkum polyomavirů  začal  v  50.  letech,  kdy polsko-americký  virolog  Ludwig 

Grosse objevil první polyomavirus při výzkumu leukemie u myší  (Gross, 1953). Tento 

myší polyomavirus (MPyV) u infikovaných myší příležitostně vyvolával nádor příušních 

slinných žláz. Po injekčním vpravení biologického materiálu  izolovaného z infikovaných 

myší do těla novorozených laboratorních myší byly v jejich slinných žlázách a žlázách 

krku pozorovány tvorby nádorů, tím byl prokázán tumorogenní potenciál infekčního agens 

MPyV.  Termínem  polyomavirus  ho  poprvé  popsala  Sarah  Stewart,  název  byl  tehdy 

odvozen z řeckého slova poly (“mnoho”) a oma (“tumor”)  (Stewart, Eddy and Borgese, 

1958). Bylo dokázáno, že MPyV způsobuje epiteliální nádory nejen u novorozených myší, 

ale i v tkáních dalších hlodavců, například křečků, králíků nebo krys (Eddy et al., 1959).

V roce 1960 byl v buněčné linii odvozené z makaka rhea, používanou pro přípravu 

poliovakcíny, objeven první polyomavirus infikující primáty pojmenovaný SV40 (simian 

virus 40), který byl pro svého přirozeného hostitele nepatogenní.  (Sweet and Hilleman, 

1960).  Při  výrobě  poliovakcíny  tedy  došlo  k  její  kontaminaci  tímto  polyomavirem  a 

vakcína byla použita k očkování třetiny obyvatelstva USA (Shah and Nathanson, 1976). V 

letech 1961-62 se projevil  u mladých naočkovaných křečků onkogenní potenciál  SV40 

tvorbou sarkomů a  v  některých  případech  dokonce  i  neuroepiteliálního  nádoru  mozku 

(Eddy  et  al.,  1961;  Girardi  et  al.,  1962).  Toto zjištění  vedlo ke sledování  nádorových 

onemocnění  u  naočkovaných pacientů  po mnoho let  (Mortimer  et  al.,  1981;  Strickler, 

1998). V roce 1997 Americký Národní institut zdraví prohlásil,  že u osob očkovaných 

poliovakcínou  nedošlo  k  žádnému  prokazatelnému  zvýšení  počtu  nádorových 

onemocnění.
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2.2. Objevy lidských polyomavirů
Rok  1971  byl  převratným  rokem  pro  výzkum  lidských  polyomavirů  (HPyV), 

jelikož byly u imunosuprimovaných pacientů objeveny první dva lidské polyomaviry. Po 

transplantaci  ledviny  pacientovi  trpícího  uretrální  stenózou  byl  následně  z  moči 

vyizolován virus pojmenovaný BK polyomavirus (BKPyV)  (Gardner  et al., 1971). Dále 

byl v  mozkových  tkáních  pacienta  diagnostikovaného  s  progresivní  multifokální 

leukoencefalopatii  objeven JC polyomavirus (JCPyV)  (BillieL. Padgett  et al., 1971).  U 

obou těchto   polyomavirů  byly  jejich  virové  částice  nalezeny  pomocí  elektronové 

mikroskopie.

Rozvoj molekulárních metod vedl k objevení dalších 12 lidských polyomavirů. Od 

dětí trpících infekcí respiračního traktu byly z jejich respiračních sekretů izolovány dva 

nové polyomaviry Karolinského institutu (KIPyV)  (Allander  et al., 2007) a Washington 

University polyomavirus (WUPyV) (Gaynor et al., 2007). KIPyV i WUPyV byly nalezeny 

v respiračních sekretech pomocí  systematického screeningu,  kde se pomocí  kombinace 

metod RAPD PCR (Random amplification of polymorphic DNA), sekvenování a klonování 

cíleně  hledaly  neznámé virové  sekvence.  Dalším  důležitým  milníkem  byl  objev 

polyomaviru  Merkelových  buněk  (MCPyV).  Tento  polyomavirus  byl  nalezen 

bioinformatickou metodou DTS (Digital transcriptome subtraction), která je založená na 

in  silico  odečítání  známých  lidských  sekvencí  z transkriptomu  získaného  z  nádorové 

tkáně. Veškerá RNA z nádorové tkáně byla převedena do cDNA knihoven, analyzována a 

zbavena lidských sekvencí (Feng et al., 2008). U zdravých dospělých jedinců byly v kožní 

flóře  a  ve  vlasových  folikulech  identifikovány  dva  nové  HPyV,  HPyV6  a  HPyV7 

(Schowalter  et al., 2010). Jejich cirkulární DNA byla detekovaná metodou RCA (rolling 

circle  amplification)  v rámci  pokusu o izolování  DNA MCPyV ze vzorku kůže z  čela 

zdravých dobrovolníků. RCA využívá φ29 DNA polymerázu a náhodné šestinukleotidové 

primery,  které  se  navazují  na  několik  míst  na  molekule  templátové  DNA  a  mají  za 

následek  vznik  velkého  množství  replikačních  vidlic.  Nově  vytvořené  řetězce  jsou  v 

průběhu replikace vytlačovány a postupně odrolovány od templátu. Výsledkem RCA je 

velké množství tandemových opakování DNA, a to bez předešlé znalosti sekvence cílové 

DNA (Dean et al., 2001). U pacienta s kožním onemocněním Trichodysplasia spinulosa 

byl identifikován polyomavirus Trichodysplasia spinulosa (TSPyV)  (van der Meijden  et 

al.,  2010).  Dalším  objeveným  lidským  polyomavirem  byl  HPyV9  v  séru  pacienta po 
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transplantaci  ledvin  (Scuda  et  al.,  2011).  V  poslední  době  objevenými  lidskými 

polyomaviry byly HPyV10 (Buck et al., 2012), St.Louis polyomavirus (STLPyV) (Lim et 

al., 2013), HPyV12 (Korup et al., 2013), New Yersey polyomavirus (NJPyV) (Mishra et 

al., 2014) a nedávno nalezený Lyon IARC polyomavirus (LiPyV)  (Gheit  et al., 2017), 

který ještě nebyl definitivně zařazen mezi lidské polyomaviry z důvodu, že nebylo jasně 

prokázáno,  jestli  nejde  o  zvířecí  virus,  kterým  by  byl  člověk  pouze  kontaminován 

(Fahsbender et al., 2019).

2.3. Klasifikace polyomavirů
Taxonomie polyomavirů procházela  v minulosti  mnohými změnami.  Na základě 

podobností  virových  neobalených  kapsid  a  genomů  byly  v minulosti  řazeny  spolu  s 

papillomaviry do čeledě Papovaviridae. (ICTV #MSL01, 1971(Karger, no date). V roce 

1999 byla čeleď Papovaviridae rozdělena na dvě samostatné čeledě Papillomaviridae a 

Polyomaviridae  na  základě  jejich  částečně  odlišného  životního  stylu,  ale  také  kvůli 

celkové taxonomické přehlednosti (1999 a, ICTV MSL #18,). V roce 2010 proběhla první 

snaha o klasifikaci uvnitř čeledi Polyomaviridae. 

Obr.č. 1: Fylogenetický strom zobrazující členění čeledi Polyomaviridae odvozený podle LT-Ag. Červeně jsou označené 

4 rodové větve. Šedě jsou označené polyomaviry, které ještě nemají ustálenou nomenklaturu anebo viry s podobnou

 LT-Ag sekvencí (převzato ze: Calvignac-spencer et al 2016)
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Mezinárodní  výbor  pro  klasifikaci  virů  (ICTV  –  International  Committe  on 

Taxonomy  of  Viruses)  později  navrhl  taxonomické  rozdělení  polyomavirů  na  základě 

minimální dvacetiprocentní odlišnosti jejich sekvencí v genomů. Rozdělení proběhlo do 

dvou  rodů  Orthopolyomavirus  a  Wukipolyomavirus,  do  kterých  byly  řazeny  savčí 

polyomaviry a rod ptačích polyomavirů  (Johne  et al.,  2011). Vědci měli  snahu oddělit 

ptačí a savčí polyomaviry v důsledku jejich rozdílné patogeneze, sekvence i hostitelské 

specifitě. Tato klasifikace byl následně zamítnuta z důvodu opomenutí důležitého faktu a 

to, že u polyomavirů může docházet k rekombinaci (Calvignac-Spencer et al., 2016).

V roce 2015 byla vytvořena nová taxonomie polyomavirů, kdy se skupina vědců 

rozhodla  změnit  kritéria  pro  definice  rodů  a  druhů  polyomavirů.  Rozdělili  tehdy 

polyomaviry na základě evolučních vztahů, které byly získány z analýzy aminokyselinové 

sekvence kódující T-antigen (LT-Ag), viz obr. č. 1. Polyomaviry byly rozděleny do třech 

rodů Alpha-, Beta-, Gamma-, které zahrnovaly všechny savčí polyomaviry a do jednoho 

rodu  ptačích  polyomavirů,  Deltapolyomavirus  (Calvignac-Spencer  et  al.,  2016).  ICTV 

také zavedla standardizovaný postup při pojmenovávání nově objevených polyomavirů, 

kdy je druh pojmenován latinským názvem hostitele a také číslem podle pořadí, v jakém 

byl daný polyomavirus objeven.

Calvignac-Spencer  se svými kolegy zavedl  pět důležitých kritérií  pro stanovení 

nového druhu, které se dají uplatnit u všech doposud známých polyomavirů. 1. kritériem 

je  dostupnost  kompletní  nukleotidové  sekvence  viru  ve  veřejných  databázích  a  jejich 

publikace v odborné literatuře. 2. kritériem je typická organizace viru charakteristická pro 

polyomaviry,  tzn. dsDNA genom s časnou, nekódující  a pozdní oblastí.  3. kritériem je 

znalost  dostatečných informací  o přirozeném hostiteli.  4.  kritériem je,  že se viry mezi 

sebou liší na základě kódující sekvence pro velký tumorogenní antigen. Aby byly dva viry 

řazeny do stejného druhu musí mít mezi sebou homologii v sekvencí genu kódujícím LT-

Ag vyšší  než  15  %.  5.  kritérium umožnuje  vytvoření  zcela  nového druhu na  základě 

odlišných  biologických  vlastností,  i  když  se  sekvence  genomu  liší  méně  než  o  15  % 

(Calvignac-Spencer et al., 2016). 
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2.4. Virion
Lidské polyomaviry jsou malé, neobalené dsDNA viry. Kapsida polyomavirů se 

vyznačuje  svojí  ikosohedrální  symetrií  a  velikostně  se  pohybuje  v rozmezí  45-50 nm. 

Sestává  ze  360  molekul  proteinů  VP1  seskupených  do  72  pentamerů,  z  toho  12 

pentavalentních a 60 hexavalentních (obr.č.2). V kapsidě většiny polyomavirů se nacházejí 

další strukturní proteiny VP2 a VP3, které se prostřednictvím hydrofobních vazeb vážou 

svým C-terminálním koncem na každý z 72 pentamerů VP1 (Salunke, Caspar and Garcea, 

1986; Stehle  et al., 1994). Proteiny VP2 a VP3 jsou kódovány ze stejného otevřeného 

čtecího rámce a mají  shodnou sekvenci C konce,  ale liší se v délce sekvence N-konce 

(Krauzewicz  et al.,  1990). VP2 je delší o tzv. unikátní část s myristylovaným koncem. 

Kapsidové  proteiny  VP1  jsou  vystaveny  na  povrchu  virionu,  kde  zprostředkovávají 

kontakt s hostitelskou buňkou. 

Obr.č. 2: Model struktury kapsidy SV40 (převzato ze: Stehle & Harrison 1996)

Kapsida složená ze VP1, VP2 a VP3 obklopuje polyomavirový genom, kruhovou 

dvouvláknovou DNA. Ta je uvnitř virionu vázaná s histony H2A, H2B, H3 a H4, které 

získává z hostitelské buňky a tvoří  tzv. minichromozom  (Tooze et al.  1981,  Mackay a 

Consigli 1976). 
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2.5. Genom
Polyomavirový genom sestává přibližně z 5000 párů bází kruhové dvouřetězcové 

DNA.  Genom  polyomavirů  se  rozděluje  na  tři  funkční  oblasti  –  časnou,  pozdní  a 

nekódující,  jak je později  ukázáno na obr č. 3. V časné́  a pozdní́  kódující  oblasti  jsou 

proteiny kódovány na opačných vláknech virového genomu. Časná kódující oblast (EVGR 

– early viral gene region) je transkribovaná neprodleně po vstupu do hostitelské buňky a 

připravuje podmínky pro vlastní replikaci.  Z oblasti  EVGR se po vstupu viru do jádra 

exprimují  T  antigeny,  které  vznikají  z jedné  pre-mRNA  alternativním  sestřihem. 

Největším nestrukturním proteinem produkovaným z EVGR je velký T antigen (dále jen 

LT-Ag).  Protein  LT-Ag  vyvazuje  pRb  z vazby  s transkripčními  faktory  E2F  a  tím 

stimuluje přechod buňky do S fáze a připravuje tak buňky pro replikaci (DeCaprio et al., 

1988). LT-Ag je pomocí své pRb-vazebné domény schopen interagovat nejenom s pRb, 

ale  i  s dalšími  proteiny  retinoblastomové  rodiny  pRb,  které  aktivují  řadu  proteinů 

potřebných pro úspěšnou buněčnou  proliferaci  (Du and Pogoriler, 2006).  LT-Ag váže a 

inaktivuje p53 a tím udržuje buněčný cyklus a chrání buňku před apoptózou (Linzer and 

Levine,  1979). LT-Ag se také váže do místa virového počátku replikace a pomocí své 

helikázové  aktivity,  kterou  rozplétá  virovou  dsDNA  v počátku  replikace,  napomáhá 

iniciaci  replikace  genomu  (A.  N.  Bullock  et  al.,  1997).  Dalším  důležitým  proteinem 

EVGR je malý t antigen (dále jen sT-Ag), který se váže na protein fosfatázu PP2A (Yang 

et al., 1991). Touto vazbou sT-Ag ovlivňuje i řadu dalších  proteinů, které jsou zapojené 

do regulace buněčného cyklu a napomáhá i při transformaci buněk  (Skoczylas, Henglein 

and Rundell, 2005).

V časné kódující oblasti bývají u některých polyomavirů kódovány i další proteiny. 

EVGR MPyV kóduje střední antigen (dále jen MT-Ag), který se nachází integrovaný do 

cytoplazmatické membrány a chová se jako tyrosin kinázový receptor  (Dilworth  et al., 

1986). MT-Ag nemá vlastní kinázovou aktivitu, proto tedy rekrutuje buněčnou PI-3 kinázu 

(Courtneidge  and  Heber,  1987),  fosfolipázu  C  (Su  et  al.,  1995) nebo  Src-kinázu 

(Courtneidge  and  Smith,  1983),  které  fosforylací  jeho  tyrosinů  zprostředkují  interakci 

mnohých proteinů participujících na signální transdukci. Antigen MT-Ag může aktivovat 

například MAP kinázovou dráhu ovlivňující apoptózu (Urich  et al., 1997). U BKyV byl 

objeven další protein alternativního sestřihu zkrácený T-antigen (dále jen trunc-Tag), který 

je zkrácenou verzí LT-Ag. LT-Ag s trunc-Tag sdílí N-koncovou oblast s vazebnými pRb 
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doménami, a je tedy schopen se podílet i na nádorové transformaci buněk (Abend et al., 

2009). EVGR kóduje také prekurzory miRNA, které jsou situovány na opačném řetězci 

DNA než geny pro T-antigeny a jsou přepisovány až v pozdní fázi virové infekce. Hlavní 

úlohou těchto miRNA je regulace produktů EVGR  (Broekema and Imperiale, 2013). U 

MCPyV  je  mimo  obvyklé  proteiny  kódován  i  ALTO  protein,  který  byl  popsán  jako 

produkt alternativního otevřeného čtecího rámce na začátku 3. exonu v transkriptu pro LT-

Ag (Carter et al., 2013). Jeho funkce je doposud zkoumána, ale bylo zjištěno, že se protein 

ALTO podílí na aktivaci kináz z rodiny Src, a tudíž by mohl ovlivňovat aktivaci genů 

zapojených do buněčného růstu (Mbara, 2015).

Další  funkční  oblastí  polyomavirového  genomu je  pozdní  kódující  oblast  (late 

viral gene region – dále jen LVGR), kódující geny po zahájení replikace genomu. Pozdní 

geny jsou v genomu odpovědné za produkci strukturních proteinů. VP1, hlavní kapsidový 

protein, a minoritní proteiny VP2, VP3. VP2/VP3 mRNA jsou transkribovány ze stejného 

otevřeného čtecího rámce  (Krauzewicz  et al., 1990). Polyomaviry SV40 a APyV (Aves 

polyomavirus – postihující ptactvo), kromě těchto proteinů kódují i malý strukturní protein 

VP4 (Johne and Müller, 2001), který plní funkci viroporinu a podporuje uvolňování viru 

z infikované buňky. Některé polyomaviry (např BKPyV, JCPyV) kódují mimo kapsidové 

proteiny jeden nestrukturní protein zvaný angoprotein. Jeho funkce je stále nejasná, ale 

studie nasvědčují jejich roli u JCPyV a BKPyV při rozrušení jaderného obalu a uvolnění 

virionů z buňky  (Okada  et al.,  2005). U BKPyV se agnoproteiny prokazatelně podílejí 

s proteinem  α-SNAP  na  fúzi  váčků  v buňce.  Vazba  s  tímto  proteinem  umožňuje 

uvolňování infekčních virových částic z napadené buňky (Johannessen et al., 2011).

Poslední funkční oblastí je nekódující kontrolní oblast genomu (noncoding control 

region – dále jen NCCR). Jde o oblast obsahující minimální virový počátek replikace a 

dva promotory. Jeden z promotorů reguluje expresi časných genů a druhý reguluje expresi 

pozdních genů. NCCR slouží jako místo vazby pro různé buněčné faktory jakými jsou 

například Sp1 či NFκB, kterým se budu věnovat v poslední kapitole  (White, Safak and 

Khalili, 2009).
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Obr.č. 3: Kruhový obousměrný genom BKPyV je organizován do tří oblastí. V EVGR – Tag, tAg a trucTag, v LVGR – 
agnoprotein a kapsidové proteiny a nekódující NCCR. (Převzato ze: Simon, Mazalrey Dorian McIlroy 2015)

2.6. Životní cyklus
Infekční  cyklus  polyomavirů  začíná  navázáním  viru  na  buněčný  receptor 

hostitelské buňky, přičemž způsob receptor zprostředkované endocytózy a mechanismus 

vstupu  do  buňky  se  u  různých  polyomavirů  liší.  Těmito  receptory  jsou  například 

gangliosidy GT1b obsahující kyselinu sialovou (pro MPyV), GT1a a GD1a (pro BKPyV), 

rozvětvený  serotoninový  receptor  LTSc  (JCPyV),  nebo  GM1  glykoproteiny  (SV40) 

(obr.č.4).  Polyomaviry  SV40  (Anderson,  Chen  and  Norkin,  1996) a  BKPyV  (Eash, 

Querbes and Atwood, 2004) používají  ke vstupu do buňky kaveolinové váčky, JCPyV 

využívá k endocytóze do buňky klathrinem obalené vezikuly  (Pho, Ashok and Atwood, 

2000).  Polyomaviry  využívají  mechanismy  endocytózy  k transportu  do  časného 

endozómu,  které  dozrávají  za  vzniku  endolysozómů.  Při  úspěšné  infekci  jsou  viriony 

transportovány z endozomů a endolysozomů do ER, do místa, kde dochází k neúplnému 

rozvolnění kapsidy a následně k uvolnění do cytoplazmy (Mannová and Forstová, 2003). 

Pro  únik  viru  z ER se  předpokládá  úloha  minoritních  kapsidových proteinů  a  dochází 
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k odhalení hydrofobní domény proteinu VP1, která má schopnost se zabudovat do lipidové 

dvojvrstvy  ER  a  poté  penetrovat  membránu  (Magnuson  et  al.,  2005).  SV40  využívá 

transportu, kdy se endocytované kaveolinové váčky spojí s kaveozómy s neutrálním pH a 

po  určité  době  se  oddělí  ve  formě tubulárních  membránových  váčků  bez  kaveolinu  a 

pomocí  mikrotubulů  jsou  transportovány  do  hladkého  ER  (Pelkmans,  Kartenbeck  and 

Helenius, 2001). Z cytoplazmy rozvolněné viriony putují k buněčnému jádru, a to pomocí 

buněčných  mikrotubulárních  cytoskeletů  a  molekulárních  motorů  (Richterová  et  al., 

2001).

Do jádra  polyomaviry  nejspíše vstupují  před komplex jaderného póru.  (Clever, 

Yamada and Kasamatsu,  1991).  Doprava  polyomavirové  DNA do jádra  je  neefektivní 

proces, jelikož většina genomu skončí degradovaná v cytoplazmě (Mannová and Forstová, 

2003). Pokud jsou jaderné póry zablokovány protilátkami během časné rané infekce, tak 

nedochází  k produkci  LT-Ag,  tudíž  genom  nebyl  doručen  do  jádra  (Yamada  and 

Kasamatsu,  1993).  Předpokládá  se,  že  jednotlivé  polyomaviry  zaujímají  při  vstupu do 

jádra rozdílné strategie. V případě SV40 nejspíš dochází k interakci s jadernými importiny 

a  destabilizaci  jaderné  laminy  (Nakanishi  et  al.,  2007).  Dalším  možným  způsobem 

transportu do jádra by mohla být přímá perforace jaderného obalu, které by se účastnily 

virové minoritní  proteiny pomocí  viroporinových vlastností  (Rainey-Barger,  Magnuson 

and Tsai, 2007).

Obr.č. 4: Struktura vazebných polyomavirů (Převzato ze : Host microbe 2010, 301-30)
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Poté, co genom polyomaviru vstoupí do jádra slouží jako templát pro transkripci, 

na které se podílí buněčná RNA polymeráza II. Alternativním sestřihem se z časné pre-

mRNA tvoří  T-antigeny.  LT-Ag  interaguje  s  GAGGC vazebným motivem  v blízkosti 

replikačního  počátku  v NCCR  oblasti  a  pomocí  své  helikázové  aktivity  napomáhá 

k iniciaci replikace virového genomu odvíjením dsDNA vlákna. Po replikaci viru dochází 

k transkripci  pozdních  genů,  tzn.  ke  kódování  strukturních  kapsidových  proteinů  a  u 

některých polyomavirů i agnoproteinu. K přepnutí transkripce z časné oblasti na pozdní 

oblast dochází díky vazbě LT-Ag na motivy s nízkou afinitou v oblasti promotoru časné 

oblasti, které zde blokují časnou transkripci  (Moens  et al., 2017). Následně jsou v jádře 

sestavovány virové částice, které jsou uvolňovány z buňky ven. Tento proces uvolňování 

virionů  se  u  různých  polyomavirů  liší  (Erickson  et  al.,  2012).  Některé  polyomaviry 

využívají  k uvolňování  agnoprotein,  například  JCPyV  (Suzuki  et  al.,  2010),  některé 

způsobují  lyzi  napadených  buněk  (SV40)  (Norkin  and  Ouellette,  1976) a  některé  své 

viriony vylučují bez poškození buňky (BKPyV) (Clayson, Brando and Compans, 1989).

2.7. Epidemiologie
Hostitelské spektrum polyomavirů je omezené schopností množení viru pouze ve 

svém přirozeném hostiteli. V případě přirozeného hostitele se virová DNA hned po vstupu 

do  buňky  replikuje  a  následně  dochází  k uvolňování  virionů  do  hostitelské  buňky.  V 

nepermisivních  buňkách je  infekce  neúspěšná,  ale  stále  zde dochází  k expresi  časných 

proteinů, např. LT-Ag, který je nadále schopen vázat regulátory buněčného cyklu. Tento 

proces může v buňce vést až k transformaci (Imperiale, 2000). 

K  primární  infekci  polyomaviry  dochází  v  raném  dětském  věku  a  ve  většině 

případech  se  projevuje  bezpříznakově,  v občasných  případech  je  doprovázena  mírným 

onemocněním dýchacích  cest  (Knowles,  2006).  Primární  infekce  je  ve většině  případů 

následována celoživotní perzistencí. Místem perzistence pro JCPyV a BKPyv jsou hlavně 

ledvinové  buňky  a  buňky  močového  traktu  (Boldorini  et  al.,  2005).  U  ostatních 

polyomavirů  není  přesně  známo  místo  primární  infekce  a  ani  místo  perzistence. 

Polyomaviry  se  přenáší  fekálně  orální  cestou,  respirační  cestou,  případně  se  přenáší  i 

přímým kontaktem  (Goudsmit  et  al.,  1982;  Monaco  et  al.,  1998).  Dalším potenciální 

způsobem  přenosu  jsou  transfúze  krevních  produktů,  sperma  a  transplantace  orgánů 

(Bofill-Mas, Pina and Girones, 2000).
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Infekce lidských polyomavirů se projevuje tvorbou specifických protilátek proti 

virové  kapsidě,  zejména  proti  kapsidovému  proteinu  VP1.  Prevalence  protilátek  proti 

polyomaviru BKPyV se obecně v populaci pohybuje kolem 88 %. Seropozitivita BKPyV 

je nejvyšší  ve věku 10-29 let  (79,9 %) a se stoupajícím věkem dochází v populaci  ke 

sníženému výskytu (v 59 letech  až na 55,7 %)  (Stolt  et  al.,  2003).  V České republice 

průměrná hodnota výskytu u jedinců ve věku mezi 6-61 let dosahuje 69 % (Sroller et al., 

2014).  JCPyV vykazuje  nepatrně  nižší  hodnotu  seroprevalence–  ve  světě  se  pohybuje 

v rozmezí 33-80 %. (Khalili et al 2007). Seroprevalence, na rozdíl od BKPyV, s rostoucím 

věkem  stoupá.  Například  v  české  populaci  se  výskyt  specifických  protilátek  u  dětí 

pohyboval 47,7 % a zvýšil se s věkem až na 75,7 % u nejstarší testované skupiny (59 let) 

(Sroller et al., 2014). U malých dětí ve věku 1 až 5 let dosahovala prevalence polyomavirů 

WUPyV a KIPyV 45 % a se stoupajícím věkem rostla až na 71 % u WUPyV a 50 % u 

KIPyV ve  věkové skupině  nad  70 let  (Kean et  al.  2009).  Seroprevalence  MCPyV se 

pohybuje v rozmezí 9 % - 35 % u dětí ve věku 4-13 let a vystoupá až k 80 % v dospělé 

populaci  (Tolstov  et al.,  2011).  Oproti  nízkým hodnotám ve studii  Tolstova a spol.  je 

seroprevalence u české dětské populaci ve věku 6-9 let vyšší, protilátky proti MCPyV se 

vyskytují u 59 % dětí. V rámci České republiky měl MCPyV nejvyšší hodnotu 75, 7 % u 

vzorku lidí nad 59 let (Sroller et al., 2014). Přehledy ve světě ukázaly vysokou prevalenci 

IgG protilátek proti TSPyV již v populaci 10letých dětí (41 % - 70 %) a u české populace 

nad  20  let  průměrnou  hodnotu  64  %  (Chen  et  al.,  2011;  Šroller  et  al.,  2016). 

Séroprevalence  dalšího  lidského  polyomaviru,  HPyV9,  se  v dětské  populaci  pohybuje 

mezi  10  %  -  30  %  a  v dospělé  populaci  až  k 70  %  (Kean  et  al.,  2009).

2.8. Patologie
Po  primární  infekci  jsou  lidské  polyomaviry  povětšinou  u  zdravých  jedinců 

přítomny v různých tkáních v latentní formě. V případě imunosuprimovaných jedinců jsou 

pak  tyto  viry  reaktivovány,  a  to  má  za  následek  různé  klinické  projevy  (Hirsch  and 

Snydman,  2005).  K reaktivacím  polyomaviru  BKPyV  může  docházet  u  pacientů 

po transplantaci  ledvin.  Reaktivace  BKPyV  v krvi  je  detekována  přibližně  u  50  % 

pacientů, přičemž jen u zlomku pacientů se projeví BKPyV asociovaná nefropatie (dále 

jen PVAN) (Hirsch et al., 2005). Zatímco byla prevalence onemocnění PVAN v roce 1995 

pouze 1 %, tak práce z posledních let udávají jeho výskyt od 5 % do 10 %, a tím dokládají 

vzrůstající význam tohoto onemocnění (Scadden et al., 2017). Podle literatury vede PVAN 
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v 30–60 % případech ke ztrátě̌  funkčnosti graftu  (Scadden  et al., 2017). U pacientů po 

transplantaci  kostní  dřeně  může  také  docházet  v  důsledku  imunosupresivní  léčby 

k reaktivaci  viru  a  s ní  spojované hemoragické  cystitidy.  U pacientů,  kteří  podstoupili 

transplantaci kostní dřeně dochází k samotné reaktivaci BKPyV zhruba v 50 % případů, 

přičemž hemoragická cystitida se projeví pouze u 6 % těchto pacientů (Gorczynska et al., 

2005).

Polyomavirus JCPyV je původcem progresivní multifokální encefalopatie (PML), 

zánětlivého  postižení  bílé  hmoty  mozkové,  které  se  vyvíjí  u  jedinců  s těžkou 

imunodeficiencí, která byla poprvé popsána v roce 1958 u pacientů s lymfoproliferačními 

poruchami  (Astrom,  Mancall  and  Richardson,  1958).  PML  je  nejčastěji  detekována 

pomocí magnetické rezonance a její incidence se odhaduje na přibližně 0,2 nemocných na 

100000 osob  (Ferenczy  et al.,  2012). PML se vyskytuje téměř výhradně u pacientů se 

závažnou  imunodeficiencí,  jakými  jsou  pacienti  s hematologickými  malignitami 

(například u pacientů s Hodgkinovým lymfomem), u pacientů s HIV a v poslední době i u 

pacientů  podstupující  biologickou  léčbu,  například  při  léčbě  pacientů  s roztroušenou 

sklerózou monoklonální protilátkou natalizumabem (Yousry et al., 2006).

Dosud jediným lidským polyomavirem, u kterého se domníváme, že by mohl být 

přímým původcem karcinomu u člověka je polyomavirus Merkelových buněk (MCPyV). 

MCPyV  je  asociován  se  vznikem  vzácného  neuroendokrinního  karcinomu  kůže  

(MCC), který postihuje starší  a imunosuprimované jedince  (Feng  et al.,  2008). Virová 

DNA byla nalezena u 8 z 10 vzorků karcinomů a ve většině z nich byl virový genom 

klonálně integrován do národových buněk (Feng et al., 2008). Kromě integrace dochází u 

ORF kódujícího  LT-Ag k ke ztrátě  helikázové domény v důsledku mutací  nebo delecí 

(Feng  et  al.,  2008).  Karcinom Merkelových buněk je  poměrně vzácný a agresivní  typ 

kožního  karcinomu  dosahující celosvětovou  incidenci  5  případů  na  milion  obyvatel 

(Lemos  and  Nghiem,  2007).  Další  lidský  polyomavirus  TSPyV  způsobuje 

Trichodysplasia  spinulosa, vzácné  kožní  onemocnění,  které  bylo  pozorováno  u 

imunosuprimovaných pacientů po transplantaci solidních orgánů (van der Meijden et al., 

2010).  Přítomnost  HPyV7  DNA  a  exprese  jeho  LT-Ag byla  detekována  u  thymomů, 

nádorů  epiteliálních  buněk  thymu,  ale  samotná  role  HPyV7  a  dalších  lidských 

polyomavirů  (kromě MCPyV) v lidských nádorech je  doposud nejasná.  (Toptan  et  al., 

2016)
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3. Nekódující kontrolní oblast
Časná a pozdní genomová oblast je u polyomavirů oddělena nekódující kontrolní 

oblastí,  která  je  označovaná  anglickou  zkratkou  NCCR  (Noncoding  control  region). 

NCCR  je  klíčovou  oblastí  tvořenou  dvěma  promotory,  které  vzájemně  překrývají 

minimální  počátek  replikace  ORI (origin  of  replication)  a  enhancerem (zesilovač)  pro 

časnou a pozdní transkripci. Délka samotné NCCR je velmi variabilní,  a to nejen mezi 

jednotlivými polyomaviry, ale i v rámci jednoho druhu. Tato délka se pohybuje v rozmezí 

300 pb – 500 pb a je v genomu definovaná jako oblast mezi ATG iniciačním kodonem 

genu kódujícím LT-Ag a začátkem otevřeného čtecího  rámce pro agnoproteinu.,  popř. 

VP2. Důvod k této variabilitě spočívá ve velké frekvenci delecí a duplikací, ke kterým 

dochází při replikaci virové DNA. Tyto změny v genomu často vedou ke zvýšení počtu 

vazebných míst  pro transkripční  faktory jako například Sp1 či  Ap1 (White,  Safak and 

Khalili, 2009). Experimentálně bylo prokázáno, že viry s přeskládanou NCCR mají vyšší 

úroveň transkripce a replikace než virus s nepřeskládanou archetypální NCCR (Broekema 

et al., 2010; Gosert et al., 2010).

3.1. Organizace NCCR u SV40
Nekódující kontrolní oblast opičího polyomaviru SV40 se skládá ze 418 párů bází 

a v genomu se nachází mezi 5171nt a 346nt. Nekódující kontrolní oblast SV40 zahrnuje 

replikační  počátek  (dále  v textu  označován  jako  ORI  –  origin  of  replication),  dva 

navzájem se překrývající promotory a enhancer, jak je znázorněno na obr č. 6. V rámci 

ORI oblasti se nachází minimální cis-působící regulační sekvence, potřebná pro správný 

průběh virové replikace, označovaná ori-core (jádro replikačního počátku) (DePamphilis, 

1993) a  dvě pomocné auxiliární  sekvence,  označované dále  v textu  AUX-1 a AUX-2, 

které obsahují velké množství vazebných míst pro transkripční faktory. Auxiliární oblasti 

nejsou  esenciální  pro  průběh  replikace,  ale  dovedou  až  dvacetinásobně  zvyšovat  její 

účinnost (Gerard and Gluzman, 1986; Guo and DePamphilis, 1992). 

15



Obr.č. 6: nekódující kontrolní oblast SV40. 64pb dlouhé ori-core je minimální cis-působící sekvence potřebná pro 
replikace DNA SV40. Ori-core sestává ze poly A/T, centrální palindrom a oblast bohatou na GC báze. Čísla I, II a III na 
schématu označují jednotlivá (SITE I, II a III) vazebná místa pro Lt-Ag. LT-Ag a šipky označují směr pentanukleotidů 
GAGGC.NCCR obsahuje i promotory pro časnou i pozdní oblast, které se vzájemně překrývají společně s replikačním 
počátkem. Uvnitř časného promotoru je sekvence TATA box-like 5‘-TATTTAT-3‘, která zajištuje přesné a efektivní 
zahájení transkripce z počátečních míst EE. Částečně překrývaný promotor EE obsahuje i repetice 21pb. (Převzato ze: 
((PDF) Leonard Norkin Virology Molecular Biology and Pathogenesis.pdf | Mohamed Ali - Academia.edu, no date))

Sekvence  ori-core  je  dlouhá  64pb  a  v rámci  NCCR  se  nachází  na  pozicích 

nukleotidů 5211 až 31 (Deb et al., 1986). Mutační analýzou byla ori-core rozdělena na tři 

funkční  oblasti,  které  jsou  od sebe  oddělené  dvěma  krátkými  segmenty,  tzv.  spacery. 

Zatímco v oblasti spacerů může docházet k mutacím bází, které nikterak neovlivní funkce 

ori-core, tak náhodná mutace pouze jednoho páru bází v rámci funkčních oblastí může mít 

za následek až samotné pozastavení genomové replikace. První oblast ori-core, nacházející 

se  na  pozici  5211  až  5229  nukleotidů,  je  označována  Pu/Py  nebo  také  EP  (Early 

palindrome –  časný  palindrom)  doména,  oblast  bohatá  na  GC  páry  bází  s  jednou 

invertovanou repetici  (5’CACTACTTCTGGAATAG-3‘). Druhou oblastí rozkládající  se 

na 5230 a 13 pozicích nukleotidu je tzv. Centrální palindromatická oblast, sloužící jako 

rozeznávací sekvence pro počátek replikace (Origin Recognition Element, dále jen ORE). 

Třetí oblastí je tzv. AT (AT-tract) doména, sekvence bohatá na A/T báze, která se nachází 

na pozicích 15 až 31 nukleotidu (Deb and Tegtmeyer, 1987).
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Zmíněná 17pb dlouhá A/T-tract doména je nezbytnou sekvencí pro replikaci viru a 

genovou expresi  (Bergsma et al., 1982). Existencí častých AT párů bází dochází na této 

sekvenci k ohybu dvoušroubovice  (Deb  et al., 1986). A/T-tract doména aktivuje v místě 

ORI helikázovou aktivitu LT-Ag a je tedy nezbytná pro správné zahájení virové replikace 

(Parsons, Anderson and Tegtmeyer, 1990). Za přítomnosti ATP dochází vlivem LT-Ag 

k destabilizaci  této  domény  a  k jejím  strukturním  změnám,  které  umožnují  následnou 

vazbu dalších replikačních faktorů. Na této doméně dochází k rozmotávání dvouvláknové 

konformace,  díky které je  umožněno zahájení  replikace DNA  (Borowiec and Hurwitz, 

1988). Dále se na začátku domény nachází transkripční motiv TATTTAT, sloužící jako 

TATA-box pro časnou transkripci (Benoist and Chambon, 1981).

Centrální  palindromatická  oblast  je  dlouhá  27pb  a  obsahuje  čtyři  specifické 

pentanukleotidy 5‘-GAGGC-3’, označované P1-P4, které plní funkci vazebných míst pro 

LT-Ag (Deb et al., 1986). Organizace těchto čtyř pentanukleotidů je kritická pro správné 

fungování ori-core (Dean et al., 1987; Deb and Tegtmeyer, 1987). Pentanukleotidy P1-P4 

v rámci  centrálního  palindromu SV40 jsou orientovány ve dvou invertovaných párech, 

přičemž tyto dvojice rozděluje jeden pár bází (nukleotid 1). Oblast je označovaná jako LT-

Ag vazebná oblast II (Site II). Studie naznačují, že první a třetí pentanukleotidy P1 a P3 

hrají nejdůležitější roli v vazbě LT-Ag na DNA a metylace v těchto místech výrazně tlumí 

jejich vazebný potenciál (Jones, Myers and Tjian, 1984). Zbylé dva pentanukleotidy mají 

zjevně menší podíl na vazbě LT-Ag vazbě, ale s ostatními pentanukleotidy jsou potřeba k 

úspěšnému odvíjení DNA a k replikaci (Joo et al., 1998).

Přibližně 15pb dlouhá EP doména je bohatá na GC páry a představuje zbytek ori-

core. Tato částečně palindromatická oblast je funkčně analogická k sekvenci pro odvíjení 

DNA (zkr.DUE – DNA unwinding element) (Deb et al., 1986), kde vlivem LT-Ag dochází 

k odvíjení tzv. IR oblasti na pozicích 5211-5218 nukletotidu a věří se, že právě tato oblast 

je  počátečním  místem  pro  denaturaci  polyomavirové  DNA  (Parsons,  Anderson  and 

Tegtmeyer, 1990). Denaturace pomocí LT-Ag probíhá za přítomnosti ATP, které může být 

v krajních případech  funkčně zastoupeno ADP či analog ATP, p[NH]ppA (Borowiec and 

Hurwitz, 1988; Parsons, Anderson and Tegtmeyer, 1990). 
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V rámci oblasti ORI se nacházejí  zmiňované AUX-1 a AUX-2 oblasti,  které ve 

SV40 lemují ori-core komplex. Oblast AUX 1 se nachází na časné straně ori-core, přesněji 

na pozici 5185-5210 nt a obsahuje čtyři pentanukleotidy 5‘-GPuGGC-3‘, které jsou po 

dvojicích orientované směrem od ori-core, rozdělené krátkou oblastí bohatou na AT páry 

(Tjian,  1978) (znázorněno na obr.č.6). Oblast AUX-1 tedy obsahuje vazebné místo pro 

LT-Ag se silnou afinitou a její hlavní úlohou je autoregulace transkripce LT-Ag (Rio  et 

al., 1980). Tato oblast, která je označována jako Site I, svojí přítomností až sedminásobně 

zvyšuje účinek replikace jak in vivo, tak in vitro (Stillman and Gluzman, 1985; DeLucia et 

al., 1986). Druhá auxiliární oblast AUX-2 je přilehlá k A/T tractu, přesněji se tedy nachází 

mezi 30-72 nukleotidem, obsahuje velké množství vazebných míst pro transkripční faktory 

a  zároveň  také  vazebná  místa  pro  LT  s nízkou  afinitou  (Site  III)  (Guo,  Heine  and 

DePamphilis, 1991). Nekódující oblast dále kromě těchto oblastí obsahuje i promotory pro 

časnou i  pozdní oblast,  které se vzájemně překrývají  společně s replikačním počátkem. 

Uvnitř časného promotoru je sekvence TATA box-like 5‘-TATTTAT-3‘, která zajišťuje 

přesné  a  efektivní  zahájení  transkripce  z počátečních  míst  EE  (early  early  promotor) 

(Everett,  Baty  and  Chambon,  1983).  Mutační  analýzou  bylo  prokázáno,  že  sekvence 

TATA-boxu iniciuje transkripci do míst, která jsou přibližně 30 nukleotidů po proudu od 

TATA-boxu. Dále promotor pro EE zahrnuje sekvence tří nedokonalých repetic (dlouhých 

21pb), kde každá repetice obsahuje dvojici hexanukleotidů 5‘-CCGCCC-3‘, a enhancer, 

který je formě dvou po sobě jdoucích sekvencí o délce 72pb, které částečně překrývají 

auxiliární oblast 2 (AUX-2). EE promotor sdílí svou strukturní stavbu s protisměrným LE 

(late early promotor) promotorem (Everett, Baty and Chambon, 1983; Barrera-Saldana et 

al., 1985),

3.2. Archetypální forma NCCR
Ačkoliv byl virus SV40 v roce 1960 původně získán z ledvinových buněk  makaka 

rhea, tak první studovanou variantou SV40, která byla přizpůsobená růstu v laboratorních 

podmínkách byla referenční varianta nesoucí označení SV40-776  (Sweet and Hilleman, 

1960; Norkin and Ouellette, 1976). S příchodem vyspělejších molekulárních metod však 

bylo zjištěno, že je tato laboratorní NCCR pouze přeskupenou formou polyomaviru (tzv. 

rr-NCCR), jelikož se liší od polyomaviru získaného přímo z opic makaka rhesus tím, že 

rámci  své  NCCR nese  duplikovanou  sekvenci  enhanceru  o  délce  72pb (viz  obr.  č.7). 

Oproti tomu varianty izolované přímo z opic měly z většiny případů pouze jeden enhancer 
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o délce 72pb a tři nedokonalé repetice 21pb oblastí bohaté na GC a začaly nést označení 

„archetypální“  (Stewart, Lednicky and Butel, 1998). Archetypální forma je u SV40 a i u 

zbylých  polyomavirů  považována  za  přenosnou  formu  polyomaviru,  která  je  schopna 

perzistentně  infikovat  hostitelskou  buňku,  kde  následkem  replikace  virového  genomu 

může docházet  k přeskupení  a  tak  vzniku přeskupených forem  (O’Neill,  Greenlee  and 

Carney, 2003).

Obr.č. 7: Porovnání organizace NCCR u archetypální formy SV40 a u varianty SV40-776 (převzato ze: 

(Lednicky et al., 1998))

3.3. Replikace SV40
Mechanismus  replikace  DNA  u  polyomaviru  SV40  byl  v  minulosti  rozsáhle 

studován a tyto studie výrazně přispěly k dnešnímu chápání eukaryotické replikace DNA. 

Bylo prokázáno, že jediným virově kódovaným proteinem potřebným pro replikaci virové 

DNA je antigen LT-Ag, zatímco zbytek proteinů je dodáván hostitelskou buňkou (P. A. 

Bullock  et al.,  1997). Replikace genomů lidských polyomavirů zahrnuje nejméně deset 

hostitelských proteinových faktorů.  Mezi  tyto faktory patří  lidská DNA polymeráza α-

primáza  (Pol  α-primase),  DNA  polymeráza  δ  (Pol  δ),  replikační  protein  A  (RPA), 

topoizomerázy I a II (topo I a II), buněčný antigen (PCNA), replikační faktor – C (RF-C), 

maturační faktor I (MF-I), ribonukleáza H1 (RNáza H1) a DNA ligáza (Fanning and Zhao, 

2009).
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Obr.č. 8: Znázornění struktury LT-Ag hexameru (LT-Ag 251-627).LT-antigen se po navázání na vazebné místo v rámci 
Ori oligomerizuje do podoby dvojitého hexameru a začíná zde pomocí své helikázové aktivity rozvolňovat 

dvoušroubovici DNA. (Převzato ze: (Li et al., 2003))

K  iniciaci replikace a k následné elongaci je potřeba navázání proteinu LT-Ag do 

virového  replikačního  počátku  (Stillman  and  Gluzman,  1985;  Borowiec  et  al.,  1990). 

Vlivem LT-Ag dochází  k odvíjení  DNA a k následnému uvolňování  replikační  vidlice 

(Dean et al., 1987; Waga, Bauer and Stillman, 1994). Aby došlo ke správné vazbě DNA a 

k jejímu odvíjení,  má LT-Ag několik konzervovaných strukturních domén a funkčních 

motivů.  První  z těchto  definovaných  oblastí  je  chaperonová  DnaJ  homologní  doména, 

která je schopná vázat proteiny teplotního šoku (Hsc70) a hraje klíčovou roli pro efektivní 

průběh virové replikace.  Dále ve směru od N-konce k C-konci proteinu se nachází  ori 

vazebná  doména  (OBD  -  origin  binding  domain),  která  umožnuje  vazbu  LT-Ag  na 

virovou DNA  (Deb  et al.,  1986). Dále ve střední oblasti  LT-Ag leží  Zn2+ koordinační 

element,  který  je  stěžejní  pro  úspěšné  rozvolnění  ori  a  pro  správné  sestavení  stabilní 

hexamerní struktury LT-Ag (Mastrangelo et al., 1989). Další důležitou součástí LT-Ag u 

SV40 je helikázová doména závislá na ATP (Dean et al., 1987).

K iniciaci replikace SV40 tedy dochází v okamžiku, kdy se LT-Ag po navázání na 

vazebné místo v ori oligomerizuje do podoby dvojitého hexameru a začíná zde pomocí své 

helikázové  aktivity  rozvolňovat  dvoušroubovici  DNA  (Borowiec,  Dean  and  Hurwitz, 

1991).  K vytvoření  dvou  hexamerů  je  potřebná  ATPázová  aktivita.  Následně  LT-Ag 

rekrutuje  hostitelské  replikační  proteiny  A,  topoizomerázu  I  a  DNA  polymerázu  α-

primázu, díky kterým iniciuje replikaci (Brush  et al., 1995). Vzniklé dva hexamery od 

sebe oddálí obě molekuly dvoušroubovice a vytvoří tak dvě replikační vidlice po kterých 

probíhá obousměrná replikace DNA. Udržení vláken od sebe mají na starosti SSB proteiny 
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za dohledu jednoho enzymu topoisomerázy I, které v případě nadměrného utáhnutí vidlice 

rozštěpí jedno z vláken a přechodně ho navážou na svůj tyrosinový zbytek. Po navázání 

topoisomerázy I ke konci vytvořeného zlomu dochází k spontánní rotaci volných konců ve 

směru  uvolnění  pnutí.  Enzym  pak  přerušený  řetězec  bez  dodání  energie  zcelí.  DNA 

polymeráza  není  schopná  zahájit  polymeraci  od  jediného  nukleotidu,  proto  primáza 

nasyntetizuje krátký úsek RNA, tzv.  primer od kterého může DNA polymeráza zahájit 

polymeraci. Po rozvinutí DNA dochází k tzv. elongaci, kdy na DNA na vlákna nasedají 

DNA polymerázy δ. V místě,  kde dochází  k nasednutí  primeru na templát,  se asociuje 

s DNA replikační faktor C, který je důležitým kofaktorem pro navázání svíracího proteinu 

PCNA. PCNA působí jako beta-svorka a udržuje syntetizovaný vedoucí a opožďující se 

řetězec  v komplexu  s 5’a  3‘matricovým  řetězcem.  DNA  polymeráza  δ  postupuje  po 

vedoucím řetězci ve směru 5‘-3‘ a opožďující řetězec se replikuje rovněž ve směru 5‘-3’ 

po malých Okazakiho fragmentech. Po ukončení syntézy jsou  RNA primery vystřihnuty 

za  katalytické  účasti  RNAázy  H  nebo  proteinu  MF-1.  Okazakiho  fragmenty  jsou 

kovalentně pospojované DNA ligázou po zaplnění vzniklých mezer deoxyribonukleotidy 

DNA polymerázou I do souvislého opožďujícího se DNA řetězce  (Tsurimoto, Melendy 

and Stillman, 1990).  K terminaci replikace SV40 dochází v okamžiku, kdy zhruba v půlce 

genomu  dojde  k přiblížení  vedoucího  a  opožďujícího  se  řetězce.  Dosud  nebyla 

specifikována přesná nukleotidová sekvence, která by signalizovala terminaci replikace. 

Posledním krokem replikace DNA je následná segregace dvou dceřiných řetězců, kterou 

zprostředkovává enzym topoizomeráza II. Vlivem topoizomerázy II dochází k odstranění 

vazeb  mezi  oběma  rodičovskými  řetězci  a  díky  tomu  ke  vzniku  dvou  samostatných 

dceřiných molekul (Sundin and Varshavsky, 1980; Yang et al., 1987)

 

3.4. Transkripce SV40
Časné  geny  jsou  exprimovány  bezprostředně  po  infekci  a  účastní  se  replikace 

virové DNA, zatímco transkripce pozdních genů je aktivována až po samotné replikaci 

DNA (Hyde-DeRuyscher and Carmichael, 1988). Transkripce časných genů je řízena z EE 

promotoru obsahujícího TATA sekvence a řadu vazebných míst pro buněčné transkripční 

faktory.  TATA box je zde rozeznáván hostitelskou RNA polymerázou II  (Gallo  et al., 

1990). Samotná transkripce časných genů je regulována vznikajícím velkým antigenem. 

LT-Ag  se  váže  na  pentanukleotidy  5’-GAGGC-3‘  a  touto  vzniklou  vazbou  reguluje 

přechod od transkripce časných genů k replikaci a následnou transkripci pozdních genů 
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(Dean  et  al.,  1987).  Při  nízké  koncentraci  LT-Ag dochází  k vazbě  antigenu  pouze  na 

vysoce afinitní vazebnou oblast Site I, čímž je spuštěna časná transkripce (Zuo and Mertz, 

1995).  S rostoucí  koncentrací  LT-Ag dochází  k  postupnému obsazení  i  nízkoafinitních 

vazebných  motivů  (Site  III)  umístěných  za  TATA-boxem.  Obsazením  těchto  nízko 

afinitních  motivů,  dochází  k pozastavení  činnosti  RNA polymerázy II,  která  se  vlivem 

navázaného  LT-Ag  není  schopna  navázat  a  tak  dále  nedochází  k časné  transkripci. 

Spuštěním  replikace  dochází  k postupné  redukci  obsazení   pozdního  promotoru 

buněčnými represory souhrnně označovanými  IBP (binding protein) (Wiley et al., 1993). 

Následně může LT-Ag trans-aktivací  zahájit  spolu  s buněčnými transkripčními  faktory 

transkripci z LE promotoru (Gruda et al., 1993; Zuo and Mertz, 1995). LT-Ag se neváže 

přímo do oblastí pozdního promotoru, nýbrž napomáhá navázání transkripčních faktorů do 

specifických  oblastí  pozdního  promotoru,  kde  zahajují  transkripci  pozdních  proteinů 

(Gallo, Gilinger and Alwine, 1988). Samotná transkripce pozdních genů probíhá z vlákna 

komplementárního  k vláknu,  které  kóduje  geny  pro  časné  proteiny,  ale  probíhá  zde 

v opačném  směru.  SV40  dále  v pozdní  oblasti  kóduje  miRNA,  které  negativně 

autoreguluje  expresi  virových  genů.  Molekuly  miRNA  jsou  komplementární  k LT-Ag 

mRNA a navázáním následně inhibují translaci mRNA a tím snižují expresi virových LT-

Ag  (Sullivan  et  al.,  2005).  Transkripce  pozdních  genů  je  také  řízena  buněčnými  TF, 

kterými  jsou  například  Sp1,  Ap1  a  OBP100,  které  se  vážou  do  specifických  oblastí 

pozdního promotoru.

T-antigeny vznikají  z jedné pre-mRNA alternativním sestřihem. V rámci  pozdní 

transkripce vzniká jeden primární transkript, který kóduje všechny kapsidové proteiny a u 

SV40 i agnoprotein.  Takto vzniklá pre-mRNA je dále posttranskripčně modifikována a 

podléhá alternativnímu sestřihu.  U SV40 tímto sestřihem vznikají  dvě odlišné skupiny 

mRNAs, konkrétně 19 S mRNA a 16 S mRNA (Good et al., 1988). První skupina 16 S 

mRNA obsahuje navzájem si podobné mRNA, které se podílejí na syntéze majoritního 

kapsidového proteinu VP1 a agnoproteinu. Druhá skupina 19 S mRNA zahrnuje navzájem 

si  podobné mRNA, sloužící  k syntéze  kapsidových proteinů VP2 a VP3  (Good  et  al., 

1988).
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3.5. NCCR u BKPyV 
Archetypální  nekódující  kontrolní  oblast  BKPyV  neboli  přenosná  forma 

polyomaviru  v populaci,  převažuje  hlavně  v  izolátech  ze  vzorku  moče.  NCCR 

archetypálního  kmene,  nesoucí  označení  ww-NCCR,  byl  původně  rozdělen  na  tři 

sekvenční bloky vázající transkripční faktory. Těmito bloky byl blok P (o délce 68pb), Q 

(39pb) a R (63pb). Tato nomenklatura byla Moensem rozšířena o bloky O (142pb) a S 

(63pb) (Obr. č.9).(Markowitz and Dynan, 1988; Moens  et al.,  1995). Blok O obsahuje 

sekvence od iniciačního kodónu pro T-antigen až po blok P a  zahrnuje  tak  replikační 

počátek ORI, dvě invertované repetice IR1-2 a TATA box. Pod blok S spadají sekvence 

mezi blokem R a začátkem otevřeného čtecího rámce pro agnoprotein. V segmentech P-S 

jsou dále obsaženy vazebná místa pro LT-Ag a buněčné transkripční faktory (White, Safak 

and Khalili, 2009).

Obr.č.9 Znázornění archetypálního BKPyV lineární konfigurací O-P-Q-R-S. Čísla v závorkách u jednotlivých 

bloků znamenají množství párů bází daného bloku. Blok O obsahuje Ori, a zbylé sekvenční bloky P, Q, R a S jsou 

takzvané sekvenční bloky vázající transkripční faktory. (Převzato ze: (Moens and Van Ghelue, 2005))

NCCR vykazuje značné množství strukturních změn mezi různými izoláty BKPyV. 

V důsledku tohoto faktu se přeskupené formy NCCR běžně vyskytují v ledvinách a jiných 

tkáních, často ve spojení s polyomavirovým onemocněním (Chen  et al., 2001). Varianty 

NCCR,  které  se  liší  od  archetypální  konfigurace  O-P-Q-R-S  jsou  označované  jako 

varianty přeskupené (rearranged) – rr-NCCR. V těchto přeskupených variantách dochází 

nejčastěji k přeskupením bloku P, kde dochází k duplikacím nebo triplikacím tohoto bloku 

(Moens  et al., 1995). Bloky Q, R a S mohou také podléhat delecím, ve většině případů 

dochází  primárně k delecím celých nebo velkých částí  těchto segmentů.  Různé pokusy 

naznačují důležitost sekvence P, jelikož ve všech popsaných variantách BKPyV tato oblast 

zůstala zachována. (Moens and Van Ghelue, 2005). Kromě rozsáhlých strukturních změn 

byly u různých variant  charakterizovány i  různé bodové mutace  (Moens  et  al.,  1995). 

Všechny tyto strukturní aberace nebo jednotlivé bodové mutace v rámci NCCR mají za 
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následek  vytvoření  či  odstranění  množství  vazebných  míst  pro  transkripční  faktory 

(Markowitz, Tolbert and Dynan, 1990; Bethge  et al., 2015). Nejstudovanějším kmenem 

BKPyV  rr-NCCR  byl  izolát  od  pacienta  s transplantovanou  ledvinou,  který  dostal 

označení  Dunlop  (Seif,  Khoury  and  Dhar,  1979).  Oproti  archetypální  formě,  která 

obsahuje  jeden  68pb  enhancer  P,  má  Dunlop  tento  enhancer  triplikovaný,  s lineární 

konfigurací  O(142pb),  P(68pb),  P‘(50pb),  P‘‘(67pb),  S  (63pb),  kde  došlo  k deleci 

segmentů Q a R, jak je znázorněno níže na obrázku č.10 (Sundsfjord et al., 1990).

Obr.č.10: Struktura archetypální ww-NCCR v porovnání se strukturou rr-NCCR DUNLOP. Červeně jsou označené Ori-
core sekvence, fialově jsou označené oblasti enhanceru. Zelenými/červenými šipkami je znázorněný směr transkripce 

pozdních / časných genů. (Převzato ze: (Yang and You, 2020))

 

Archetypální BKPyV jsou tedy přednostně izolované ze vzorku moči, ale u pacientů 

po  transplantaci  se  kromě  ww-NCCR  formy  často  nachází  i  varianty  BKPyV  se 

strukturními  změnami.  Studie  prokázaly,  že  dlouhodobým pasážováním archetypálního 

ww-NCCR izolovaného ze vzorku moči na buněčných kulturách dochází k postupnému 

hromadění  variant  s přeskupenou NCCR  (Rubinstein,  Schoonakker  and Harley,  1991). 

Gosert  dokázal,  že  i  přes  fakt,  že  je  archetypální  ww-NCCR  v populaci  převládající 

BKPyV formou, tak během BKPyV asociovaného onemocnění může vlivem přítomnosti 

velkého množství BKPyV v plazmě docházet k nahromadění přeskupených variant, které 

nakonec archetyp nahradí jako převažující formu v hostitelských buňkách  (Gosert  et al., 

2008).  To  je  pravděpodobně  způsobeno  zvýšenou  účinností  replikace  přeskupených 

variant,  díky  kterému dokážou konkurovat  archetypu u imunosuprimovaných  pacientů. 

(Gosert et al., 2008).

3.6. NCCR u JCPyV
I  u  dalšího  lidského  polyomaviru,  JCPyV,  patří  nekódující  kontrolní  oblast  k 

nejvariabilnější části virového genomu. Od jednoho pacienta často dokážeme vyizolovat 

24



rozdílné varianty rr-NCCR. Archetypální forma u JCPyV nese označení cy-NCCR (oproti 

ww-NCCR  u  BKPyV).  Nekódující  kontrolní  oblast  cy-NCCR  je  rozdělena  na  šest 

sekvenčních bloků, kterými jsou A (36pb), B (23pb), C (55pb), D (66pb), E (18pb) a F 

(69pb) a obsahuje ori-core, enhancer a mnohá vazebná místa pro transkripční faktory (obr 

č.9) (Yogo et al., 1990). Stejně jako tomu bylo u BKPyV, tak i u JCPyV jsou archetypální 

formy cy-NCCR považovány za přenosné formy viru, které bývají přítomné v izolátech ze 

vzorku moči pacienta s PML, tak i u zdravých jedinců, (Zingaropoli et al., 2018). Rozdílné 

varianty rr-NCCR se mezi sebou liší  rozdílnou konfigurací v blocích A, B, C, D, a E, 

zatímco  Ori  a  F  bloky  zůstávají  napříč  variantami  nezměněny.  Tou  nejstudovanější 

variantou rr-NCCR je varianta nekódující kontrolní oblasti označená Mad-1, izolovaná ze 

vzorku  mozkové  tkáně  od  pacienta  diagnostikovaného  s PML  (Yogo  et  al.,  1990). 

Varianta Mad-1 je charakteristická delecemi sekvenčních bloků B a D a duplikací 98pb 

enhancerové oblasti ACE, lineární konfigurace Mad-1 je tedy ORI-A-C-E-A-C-E-F, viz 

obr. číslo 11 (B. L. Padgett et al., 1971). Každá repetice ACE má svůj kompletní TATA-

box a zvýšené množství vazebných míst pro transkripční faktory, které jsou nezbytné pro 

aktivaci virové transkripce v lymfoidního systému. Většina dalších izolátů ze vzorků PML 

pacientů již ovšem neobsahuje druhý TATA-box ((Frisque, 1983).

Obr.č.11: struktura archetypální CY-NCCR JCPYV v porovnání s laboratorním kmenem Mad-1. Červeně jsou označené 
Ori-core sekvence, fialově jsou označené oblasti enhanceru. Zelenými/červenými šipkami je znázorněný směr 

transkripce pozdních / časných genů. (Převzato ze:  (Yang and You, 2020))

Další důležitou rr-NCCR je varianta Mad-8, která bývá izolována od pacientů s PML 

výrazně častěji než Mad-1 (Ferenczy et al., 2012). Varianta této rr-NCCR má konfiguraci 

A-B-C-E-B-C-E  (Martin  et  al.,  1985).  Duplikované  segmenty  C  v rr-NCCR  zvyšují 

množství vazebných míst pro buněčný transkripční faktor NF1, který hraje důležitou rolu 

při aktivaci transkripce v gliových buňkách (Amemiya et al., 1989).
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3.7. Transkripční faktory
Pro  polyomaviry  SV40,  JCPyV  i  BKPyV  byla  identifikována  řada  buněčných 

transkripčních  faktorů vázajících  se na NCCR, které  regulují  expresi  EVGR a LVGR. 

Jedním z prvních objevených faktorů byl transkripční faktor Sp1, který po navázání do 

21pb bohatých GC oblastí SV40 reguluje virovou transkripci  (Dynan and Tjian, 1983). 

V NCCR oblasti  SV40 bylo  identifikováno  dohromady  šest  vazebných  míst  pro  tento 

transkripční faktor. Vazba tří vazebných míst ovlivňuje transkripci časných genů a zbylé 

tři transkripci genů pozdních (Gidoni and Kadonaga, 1985). Vliv Sp1 na regulaci EVGR 

byl  prokázán  pozorováním,  že  během  infekčního  cyklu  SV40  dochází  vlivem 

exprimovaného LT-Ag až k desetinásobnému zvýšení množství produkované mRNA pro 

Sp1, a tomu odpovídajícímu zvýšenému množství proteinu Sp1 v buněčných jádrech. Sp1 

zvyšuje expresi virových i buněčných proteinů, a tak zřejmě hraje důležitou roli ve virové 

strategii  (Saffer  et  al.,  1990).  K dalším  transkripčním  faktorům  podporujícím  expresi 

pozdních genů se řadí například Ets1, Tst-1, Ap1 a mnohé další. Důležitým transkripčním 

faktorem je například buněčný faktor YB-1, který se společně s podjednotkami NFκB váže 

do 98pb enhanceru u JCPyV, kde svojí přítomností ovlivňuje průběh transkripce časných i 

pozdních genů (Raj G.V et al 1996). Buněčné transkripční faktory mohou u polyomavirů 

plnit i represivní funkci, kdy například při navázání transkripčního faktoru CEBP/ β na 

vazebné  místo  NFκB dochází  k potlačení  transkripce  u  JCPyV.  Vazba  těchto 

transkripčních  faktorů  hraje  podle  Romagnoliho  rozhodující  roli  v reaktivaci  JCPyV u 

pacientů diagnostikovaných s PML (Romagnoli et al 2009). 

Obr.č.12: Schéma rozmístění jednotlivých vazebných míst pro transkripční faktory na archetypální ww-NCCR a na 

rr-NCCR DUNLOP (převzato ze: (Bethge et al., 2015))
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Jednotlivé  buněčné  transkripční  faktory  mají  mezi  sebou  složité  vztahy  a  odlišné 

úlohy  v životním  cyklu  polyomavirů.  Pro  lepší  pochopení  těchto  vztahů  mezi 

transkripčními faktory u BKPyV a expresí virových proteinů analyzovali Bethge s týmem 

celkem  30  vazebných  míst  pro  transkripční  faktory  u  ww-NCCR  a  rr-NCCR.  U 

zkoumaných rr-NCCR variant, jakými byl například Dunlop, nebo rr-NCCR izolovaných 

od  pacientů  s nefropatií,  byla  řada  vazebných  míst  pro  buněčné  transkripční  faktory 

duplikována,  translokována  anebo  v některých  případech  došlo  i  k jejím delecím. 

Polyomavirové  varianty  ww-NCCR  a  rr-NCCR  byly  zaklonovány  do  obousměrného 

rekombinantního  vektoru  pHRG,  který  umožnil  sledování  exprese  časných  genů 

fluorescenčně značeným proteinem RFP a pozdních genů proteinem eGFP (Gosert et al., 

2008).  Tímto  genovým konstruktem transfekovali  lidské embryonální  ledvinové buňky 

HEK293.  Analýza  exprese  fluorescenčně  značených  proteinů  průtokovou  cytometrií 

ukázala,  že archetypální  ww-NCCR se vyznačuje zvýšenou expresí  pozdních virových 

genů  a  nízkou  expresí  časných  genů,  zatímco  u  rr-NCCR  variant  se  míra  exprese 

přehoupla ve prospěch časných genů. Toto pozorování nasvědčuje, že archetypální NCCR 

exprimuje větší množství kapsidových proteinů a díky tomu je tak lépe přenosnou formou 

polyomaviru.  U  přeskupených  variant,  vlivem  různých  přeskupeních  z důsledku 

dlouhodobého  pasážování,  se  rozdíly  mezi  množství  exprimovaných  časných  proteinů 

lišily. 

K lepšímu pochopení potencionální role jednotlivých transkripčních faktorů, zavedl 

Bethge bodové mutace do archetypální ww-NCCR celkem v 28 vazebních místech. Tyto 

bodové mutace nezměnily celkovou délku ww-NCCR, ale postupně zamezovaly vazbám 

příslušných  buněčných  transkripčních  faktorů  na  vazebná  místa  na  NCCR.  Analýzou 

těchto  mutantních  NCCR  navrhli  Bethge  společně  s Ajuhem  systematické  rozdělení 

transkripčních faktorů do tří fenotypových skupin. Mutanti první skupiny se vyznačovali 

zvýšenou expresí genů z EVGR na úkor exprese genů pozdních. Jednalo se o mutace v Q a 

R  segmentech  ww-NCCR,  při  kterých  docházelo  k inaktivaci  vazebných  míst  pro 

transkripční faktory Sp1 a Ets1. Mutanti první skupiny jsou svým fenotypovým projevem 

podobní  izolovaným  rr-NCCR  od  pacientů  diagnostikovaných  s  BKPyV  asociovanou 

nefropatií, které právě tyto segmenty (Q a R) nenesou. Fenotyp druhé skupiny mutantů se 

vyznačoval také velkou expresí EVGR, ale oproti skupině první zde nedocházelo k tak 

markantnímu  potlačení  exprese  LVGR.  Tyto  mutace  cílily  na  vazebná  místa  pro 

transkripční  faktory  NF1.  Bethge  a  Ajuh  u  této  skupiny  transkripčních  faktorů 
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předpokládali  spíše  modulační  funkci.  Oproti  tomu  mutanti  třetí  skupiny  vykazovali 

sníženou expresi EVGR i LVGR a inaktivace vazebných míst pro tyto faktory umožnoval 

velmi  sníženou  míru  replikace,  v některých  případech  zde  ani  k replikaci  nedocházelo 

(Bethge et al., 2015). Ze všech transkripčních faktorů vykazovala místa vazebná pro Sp1 a 

Ets-1  nejvíce  prominentní  dopad na  expresi  řízenou BKPyV NCCR.  Bethge  v dalších 

studiích dokázal, že i samotné prohození dvou odlišných vazebných míst pro Sp1 vede 

k přesunutí rovnováhy exprimovaných proteinů k EVLG (Bethge, Ajuh and Hirsch, 2016).
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4. Závěr
 

 Tato práce shrnuje poznatky o organizaci a jednotlivých funkcích nekódující kontrolní 

oblasti lidských polyomavirů a popisuje nejčastěji vyskytující se varianty SV40, BKPyV a 

JCPyV.  nekódující  kontrolní  oblast,  NCCR,  hraje  u  všech  polyomavirů  klíčovou  roli  ve 

správném průběhu virové replikace a je tak důležitá pro úspěšnou infekci hostitelské buňky. 

V rámci  SV40  NCCR  se  nachází  ori-core  oblast,  která  obsahuje  minimální  cis-působící 

sekvence důležité pro virovou replikaci.  Ori-core dlouhá 64pb je rozdělena na tři funkční 

oblasti. Časná EP doména, která je funkčně analogická ke sekvenci pro odvíjení DNA a je 

tedy považována za počáteční místo pro denaturaci polyomavirové DNA. Další doménou je 

centrální palindromatická oblast (Site II), která slouží jako rozeznávací sekvence pro počátek 

replikace.  Poslední  doménou  je  A/T  tract,  která  aktivuje  helikázovou  aktivitu  LT-Ag. 

V rámci NCCR se dále nacházejí auxiliární oblasti AUX-1 (Site I) a AUX-2 (Site III), které 

svými  vazebnými  místy  pro  transkripčními  faktory  ovlivňují  účinnost  virové  replikace. 

NCCR obsahuje i promotory pro EVGR a LVGR, které se vzájemně překrývají  společně 

s replikačním počátkem a zajištují přesné a efektivní zahájení transkripce virových proteinů. 

Nekódující kontrolní oblast je nejvariabilnější oblastí v rámci genomu polyomavirů a 

její délka se liší napříč všemi polyomaviry. Rozdíly v délkách NCCR jednotlivých variant 

spočívají  v četných  delecích/duplikacích,  ke  kterým  dochází  během  životního  cyklu 

polyomaviru. U každého polyomaviru je definovaný tzv. Archetyp, neboli přenosná forma 

(ww-NCCR), která je schopna perzistentně infikovat hostitelskou buňku, ve které se následně 

mohou během replikace tvořit varianty s přeskupeným NCCR (rr-NCCR). Přeskupené formy 

polyomavirů,  jakými  jsou  například  nejstudovanější  SV40-776,  Mad-1  a  DUNLOP,  jsou 

častou využívány jako laboratorní kmeny, jelikož se oproti archetypu dají jednoduše množit 

v tkáňových  kulturách.  První  izolovaná  polyomavirová  varianta,  SV40-776  se  od  svojí 

archetypální formy liší duplikací původně jednoho 72pb enhanceru. Stejně tak i laboratorní 

kmen  DUNLOP,  původně  izolovaný  od  pacienta  po  transplantaci  ledvin,  má  oproti  své 

BKPyV archetypální formě triplikovaný enhancer P a jeho NCCR naprosto postrádá Q a R 

segmenty.  U  polyomaviru  JCPyV  je  touto  nejstudovanější  variantou  Mad-1,  která je 

charakteristická delecemi sekvenčních bloků B a D a duplikací  98pb enhancerové oblasti 

ACE. Tato rr-NCCR byla izolována ze vzorku mozkové tkáně od pacienta diagnostikovaného 

s PML  onemocněním.  Bethge  ve  svých  studiích  dokázal,  že  dalším  rozdílem  mezi 
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přeskupenými formami a archetypy BKPyV je rozdílná hladina exprese časných a pozdních 

genů. Zatímco u BKPyV ww-NCCR dochází ke zvýšené expresi pozdních virových genů, tak 

varianty  rr-NCCR  se  vyznačují  zvýšenou  exprimací  genů  časných.  Na  této  regulaci 

polyomavirové  transkripce  se podílí  i  hierarchie  vazebných míst  pro transkripční  faktory, 

jakými jsou například Sp1, Ap1 nebo Ets-1. Dále by se měl výzkum soustředit na hierarchii 

TFBS u dalších lidských polyomavirů, aby nám přinesl detailnější obecné pochopení řízení 

exprese a následně lepší pochopení reaktivace polyomavirů u pacientů. 
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