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1. Úvod 

Viry jsou studovány z hlediska morfologie jejich virionů, mechanismů vstupu do buňky a 

výstupu z buňky, či z hlediska jejich úniku před imunitním systémem hostitele. Důležitou otázkou 

však je, co se děje po internalizace viru do buňky. Možnost sledování, jakým způsobem se virus 

v buňce replikuje nebo jakým způsobem je schopen využít buněčné produkty ve svůj prospěch, a 

přitom zabránit „sebevražedné“ reakci buňky, učinila z virů velmi silný nástroj ve vývoji 

v molekulární biologii. Když byla na počátku 20. století prokázána souvislost mezi virovou infekcí a 

vznikem tumorů, začali se vědci také zabývat virovou indukcí buněčné transformace, v naději na lepší 

protirakovinnou léčbu. Moje práce proto zahrnuje mnou vybrané typy virů s důrazem na mechanismy, 

jakými jsou viry schopné navozovat transformaci buněk. U každého typu viru je zmíněno jejich 

zařazení do čeledi, životní cyklus a onemocnění, které způsobují. Transformační mechanismus je 

podrobněji popsán u jednotlivých genových produktů daného viru, u kterých byl zjištěn onkogenní 

potenciál.  

Klíčová slova: transformace, onkogen, tumorsupresorový gen, tumor  

Abstract 

The viruses are studied in term of their virion structure, mechanism of entry to the host cell 

and exit from the cell or their escape from immunne system of the host. To slove character and 

functional mening of interactions of viruses in the host cell is one of the most important problems. The 

possibility to track the mechanism of viral replication in the host cell or to track how the viruses can 

use the cellular  mechanisms for their own benefit makes viruses a strong tool in molecular biology. At 

the beginning of the 20th century, has been  investigated the connection between viral infection and 

tumor development and thus scientists started to study induction of the cell transfomrmation in hope to 

better anti-cancer therapy. My work includes selected types of viruses with emphasis on mechanism of 

cell transformation induction. Viruses are described by formatting into the family, viral genome, life 

cycle and pathogenicity. The mechanisms of cell transformation are described in more detail in 

commeeti with viral gene products possessing oncogenic potencial. 

Keywords: transformation, oncogene, tumorsuppressor gene, tumor 
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2. Buněčná transformace 

Při buněčné transformaci dochází často k výrazným změnám ve fenotypu transformovaných 

buněk. Jednotlivé vlastnosti transformovaných buněk jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Změny ve fenotypu transformovaných buněk (převzato od Nevius, 2007). 

 

Buněčné komponenty  Onkogenní změna 

Růst Ztráta kontaktní inhibice 

Snížená potřeba růstových faktorů 

Zvýšený transport živin 

Imortalizace 

 

Buněčný skelet 

 

Ztráta stresových vláken 

Redistribuce mikrofilament 

 

Povrch buňky 

 

Zvýšená lektinová aglutinace 

Zvýšený laterální pohyb transmembránových 

proteinů 

Zvýšená produkce povrchových proteáz 

 

Mimobuněčný matrix 

 

Snížená adheze k pevnému podkladu 

Snížené množství fibronektinu 
 

 

Geny zastupující významnou roli v transformaci buňky a případnému vzniku rakoviny, se dělí do 2 

skupin: onkogeny a tumor supresorové geny (Weinberg, 1994). 

2.1 Proto-onkogeny a onkogeny 

Proto-onkogeny jsou normální buněčné geny, kontrolující dělení buněk a buněčnou 

diferenciaci. Trvale zvýšenou expresí nebo mutací proto-onkogenů mohou vzniknout onkogeny. Dnes 

je známo více než 100 onkogenů, mezi něž patří růstové faktory, receptory pro růstové faktory, 

signální transduktory, transkripční faktory a regulátory programované buněčné smrti (Weinberg, 

1994). 

2.2.1 Růstové faktory 

Růstové faktory jsou proteiny syntetizované rozsáhlou skupinou buněk mezenchymálního 

původu, které se specificky váží na receptory buněčných membrán za účelem indukce buněčné 

proliferace anebo diferenciace (Frei et al., 2008). Dobře prostudovaným růstovým faktorem je 

například růstový faktor destiček PDGF (platelet-derived growth factor), který je destičkami 

produkován při srážení krve a stimuluje proliferaci fibroblastů. Beta řetězec PDGF faktoru je také 

kódován virovým genem SIS. Gen SIS je součástí genomu viru opičího sarkomu (SSV). Konstitutivní 
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transkripce genu SIS vede ke zvýšené signalizaci receptoru pro růstový faktor PDGF a následné 

buněčné proliferaci (Kufe et al., 2003). Dalšími růstovými faktory jsou např. epitelový růstový faktor 

EGF, erytropoetin EPO, fibroblastový růstový faktor FGF, inzulínu-podobné růstové faktory I a II 

IGF-1, IGF-2 nebo řada interleukinů, jako je IL-1alfa,IL-1 betaa, IL-2, IL-3 až IL-13 (Frei et al,. 

2008). 

2.1.2 Receptory pro růstové faktory 

Receptory pro růstové faktory jsou molekuly, které předávají signál napříč buněčnou 

membránou. Některé virové onkogeny jsou pozměněnými versemi buněčných receptorů pro růstové 

faktory, které mají vlastní tyrozin-kinázovou aktivitu. Receptory s vlastní tyrozin-kinázovou aktivitou 

jsou označovány RTK (receptor tyrosine kinases). RTK jsou proteinové struktury složené ze tří 

principiálně odlišných domén: mimobuněčná doména vázající ligand (signální molekulu v podobě 

růstového faktoru), trans-membránová doména a vnitrobuněčná katalytická doména s tyrozin-

kinázovou aktivitou. Po vazbě růstového faktoru na doménu vázající ligand dojde k oligomerizaci 

receptorů, aktivaci tyrozin-kinázové katalytické domény a fosforylaci specifických cytoplazmatických 

proteinů. Signál je biochemickými dráhami buňky přenášen dále až do jádra, kde jsou aktivovány 

specifické transkripční faktory, dochází k expresi genů a dělení buňky (Kufe et al., 2003). Jednou 

z mnoha skupin těchto receptorů jsou receptory c-erb/HER (erythroblastosis/human epidermal growth 

receptor). Prvním členem rodiny c-erb/HER je c-erbB-1/HER-1 neboli EGFR (epidhermal growth 

factor receptor). EGFR byl identifikován pomocí inzerční mutageneze retrovirů. Bylo prokázáno, že u 

kuřat infikovaných virem ptačí leukózy (ALV), se může část retrovirové DNA integrovat do blízkosti 

proto-onkogenu. Výsledkem inzerce retrovirové DNA byla mutantní alela c-erbB, která vedla 

k fenotypovému projevu ptačí erytroblastózy. Druhým členem rodiny c-erb/HER je receptor c-erbB-

2(HER-2), který byl poprvé identifikován a klonován z žaludečních karcinomů. Třetím členem rodiny 

c-erb/HER je c-erbB(HER-3), jehož gen byl klonován z kožních karcinomů (Überall a Kolář, 2006). 

2.1.3 Signální transduktory 

Přenos signálu z povrchu buňky až do jádra buňky je zajištěn složitými buněčnými dráhami, 

které se obecně označují jako signální transdukční kaskády. Členové signálních transdukčních kaskád 

se dělí do dvou hlavních skupin: nereceptorové protein kinázy a GTP-vázající proteiny (GTP-guanosin 

triphosphate). Nereceptorové protein kinázy se dále dělí na tyrozinové kinázy a serin/treoninové 

kinázy. GTP-vázající proteiny lze rozdělit na monomerní a heterotrimerní skupinu. Monomerní GTP-

vázající proteiny jsou členy rodiny ras, která obsahuje protoonkogeny H-ras, K-ras a N-ras. Mezi 

proto-onkogeny hetrotrimerních GTP-vázajících proteinů patří například proteiny gsp a gip (Kufe et 

al., 2003). Ze signálních transduktorů jsem se zaměřil na rodinu kináz Src, jejichž aktivita významně 

ovlivňuje život buňky, a která je také často deregulována virovými proteiny. Rodina kináz Src 

zahrnuje podtřídu nereceptorových tyrozinových kináz vázaných na membránu, které jsou zahrnuty 
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v přenosu buněčných signálů, spouštějících buněčnou proliferaci, pohyb, invazivitu. Doposud je 

známo devět členů rodiny Src: c-Src, c-Yes, Fyn, Lyn, Lck, Hck, Blk, Fgr a Yrk. Všechny kinázy 

rodiny Src jsou složeny z koncové transmembránové domény, také známé jako SH4 (Src homology 4), 

méně konzervovaných domén SH3, SH2, tyrozin kinázové domény a regulační sekvence (Summy et 

al,. 2003). Dokud nebyla známa prostorová struktura Src, nevědělo se, jakým způsobem je zajištěn 

inaktivní stav Src. V roce 1997 bylo objasněno, že se SH3 a SH2 domény nacházají za kinázovou 

doménou, kde SH2 interaguje s fosfotyrozinem 527 a SH3 doména interaguje s krátkým závitem 

tvořeným proliny, který se nacházejí mezi SH2 doménou a kinázovou doménou. Tyto dvě interakce 

udržují molekulu Src v inaktivním stavu (viz obrázek 1). To také nakonec vedlo k porozumění, jakým 

způsobem se po navázání SH2 či SH3 vazebných ligandů uvede Src kináza do aktivního stavu 

(Martin, 2004). 

 

Obrázek 1 V levo se nachází Src v inaktivní formě, kde Tyr527 (tyrosin 527) interaguje s SH2 doménou a SH3 

doména interaguje se smyčkou mezi SH2 a katalytickou doménou. Prostřední schéma obrázku 1 znázorňuje 

různé způsoby aktivace Src a napravo je pak Src v aktivovaném stavu. (převzato od Martin, 2004) 

 

Kinázy rodiny Src mohou být aktivovány třemi mechanismy: defosforylací koncové části Src 

kinázy, kompeticí SH2 domény s ligandem s vysokou afinitou k fosfotyrozinu anebo kompeticí SH3 

domény s ligandem s vysokou afinitou k oblasti bohaté na prolin. Doposud bylo identifikováno 

několik tyrozin fosfatáz, které se podílejí na defosforylaci konce Src, například transmembránová 

fosfatáza lymfocytů CD45 nebo tyrozin fosfatáza alfa u fibroblastů. Aktivace kompeticí SH2 domény 

byla zjištěna u PDGF (platelet-derived frowth factor) a CSF-1 (colony-stimulating factor 1). Aktivace 

kompeticí SH3 domény jsou schopné například EGF (epidhermal growth factor). Naopak přirozeným 

represorem rodiny kináz Src je kináza Csk, která fosforyluje specifický tyrozinový zbytek na konci Src 

(Erpel a Courtneidge, 1995). Src kinazy interagují s řadou proteinů nezbytných v signální transdukci a 
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tím regulují buněčnou adhezi, migraci buněk, růst buněk, angiogenezi, invazi a metastázování buněk. 

Proto trvalá aktivace Src kináz 

vede k transformaci buněk 

(Frame, 2002). 

 

Obrázek 2 Kinázy Src hrají 

významnou roli při buněčné 

signalizaci a regulují řadu 

buněčných funkcí, jako je dheze, 

růst, pohyb a proliferace buňky 

(převzato od Frame, 2002). 

 

 

 

 

2.1.4 Transkripční faktory 

Transkripční faktory jsou konečnými členy kaskád signální transdukce. Transkripční faktory 

se specificky vážou k DNA v jádře buňky a tím regulují expresi cílových genů nebo genových rodin. 

Mezi transkripční faktory, které působí jako proto-onkogeny, patří například erb A, ets, fos, junB, 

junC, myb a c-myc (Lord et al., 1993). 

2.1.5 Regulátory programované buněčné smrti 

Programovaná buněčná smrt je důležitou součástí embryogeneze, vývoje orgánů či obranných 

mechanismů buňky. Významnou programovanou buněčnou smrtí je apoptóza. Proces apoptózy je 

charakteristický rozpadem buňky na apoptická tělíska, která jsou následně pohlcena fagocyty. Mezi 

všemi regulátory programované buněčné smrti byl doposud identifikován pouze jediný proto-onkogen, 

bcl-2. Bcl-2 byl objeven při studiu chromozomální translokace v lidských lymfomech. Prokázalo se, 

že expresí genu bcl-2 dochází k inhibici programované buněčné smrti (Reed, 1998). 

 

2.2 Tumor supresorové geny 

Tumor supresorové geny jsou buněčné geny, jejichž produkty zajišťují především kontrolu 

buněčného dělení, opravu poškozené DNA a programovanou buněčnou smrt (Weinberg, 1994). Mezi 
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nejlépe prostudované tumor supresorové geny patří gen retinoblastoma (RB1) a gen TP53 (většinou 

nazývaný P53). 

 

 

2.2.1 Retinoblastoma gen RB1 

Gen RB1 kóduje jaderný fosfo-protein o velikosti 110-115 kD, který je charakteristický svojí 

hydrofobní doménou na karboxylovém konci, vytvářející „kapsu“, kam se váže řada proteinů, se 

kterými pRb interaguje. Tato hydrofobní doména se vyskytuje také u dvou dalších proteinů z rodiny 

retinoblastoma a to u p107 a p130. „Kapsa“ se skládá ze dvou subdomén A a B, na které se váží 

proteiny řady virů a subdomény C, kam se váže buněčný transformační faktor E2F (Dirlam a Macleod, 

2006). pRb se váže na mnoho buněčných proteinů, jako nejvýznamnější z hlediska tumorogeneze se 

jeví rodina transkripčních faktorů E2F (Hesketh, 1997). C doména obsahuje řadu fosforylačních a 

acetylačních míst, které rozhodují o stabilitě vazby pRb s E2F. Bylo také zjištěno, že C doména 

nejvíce upřednosťuje interakci s E2F1 z osmi dopopsud známých savčích transkripčních faktorů E2F. 

 

Obrázek 3 Schéma funkčních domén pRb. (převzato z Dirlam a Macleod, 2007) 

 

pRb je aktivován defosforalací protein fosfatázou 2A z (PP2A) a také indukcí exprese proteinu p21, 

který inhibuje aktivitu na cyklinech závislých kináz (CDK). Defosforylovaný pRb se váže na E2F, ten 

nemůže indukovat expresi genů nutných pro proliferaci buňky a dochází k blokaci buněčného cyklu. 

pRB je inaktivován fosforylací zprostředkovanou CDK, zejména CDK-4 nebo CDK-6. Řízení 

fosforylace a defosforylace pRB je klíčovým mechanismem, jak aktivovat nebo inaktivovat pRb a tím 

regulovat přechod z G1 fáze do S fáze buněčného cyklu. Dalším možným způsobem, jak regulovat 

aktivitu pRb proteinu je určovat množství exprimovaného pRB (Dyson, 1998).  
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Obrázek 4 E2F indukuje 

expresi genů zodpovědných 

za pokračování buněčného 

cyklu, DNA replikaci a 

mitózu. Inaktivací E2F 

faktorů vazbou k pRB 

dojde k inhibici transkripce 

genů nezbytných pro 

buněčnou proliferaci a tím 

zablokování buněčného 

cyklu. Tato role pRb je 

důležitá při poškození 

DNA, oxidativním stresu 

anebo špatném působení 

onkogenů. (převzato 

Dirlam  a  Macleod, 2006) 

2.2.2 Produkt genu P53 

Protein p53 byl objeven v roce 1970, když byl izolován v komplexu s velkým T-antigenem 

viru SV40. Od té doby byly jeho mutované formy identifikovány u velkého množství typů rakovin, 

jako je rakovina prsu, plic či rakovina močového měchýře. Gen P53 je tak pravděpodobně nejčastěji 

mutovaným genem u lidských typů rakovin (Kufe et al., 2003). Stavbu p53 tvoří N-koncová doména, 

centrální doména, na prolin bohatá doména, oligomerizační doména a basální doména na 

karboxylovém konci. N-koncová doména je důležitá pro transaktivační funkci p53, obsahuje části, 

které interagují s ostatními proteiny potřebnými pro funkci p53. V N-koncové doméně se také nachází 

oblast nezbytná pro spuštění apoptózy proteinem p53. Na prolin bohatá doména je také důležitá 

v indukci apoptózy. Centrální doménou se protein p53 váže k DNA. Právě v této oblasti často dochází 

k mutacím, což vede k nespecifické vazbě proteinu p53 k DNA, jak je pozorováno u mnoha typů 

nádorů. Oligomerizační doména slouží k interakci při vytváření tetrametrů proteinů p53. Doména na 

karboxylovém konci proteinu p53 je důležitou regulační doménou a jednou z její funkcí je udržovat 

protein p53 v inaktivním stavu, pokud nedojde k jeho modifikaci fosforylací nebo acetylací, které 

protein p53 uvedou do 

aktivovaného stavu 

(Wang et al., 1994) 

  

Obrázek 5 Funkční 

domény genu P53 
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(převzato Ternovoi et al., 2006). 

 

Protein p53 je transkripční faktor, který reguluje buněčný cyklus aktivací transkripce genů, 

které se podílejí na pokračování anebo blokaci buněčného cyklu (Hesketh, 1997). V nestresovaných 

buňkách se protein p53 nachází v malém množství a v inaktivním stavu. Až po stresových signálech, 

jako je poškození DNA, stimulace onkogenem, oxidativní stres či UV záření, výrazně množství 

aktivního proteinu p53 stoupá (Ternovoi et al., 2006). Vzhledem k tomu, že je protein p53 schopen 

pozastavit buněčný cyklus či navodit programovanou buněčnou smrt, musí být jeho funkce přísně 

regulovány. Jeden z nejlépe prostudovaných mechanismů, jak snížit množství p53 proteinu, je na 

ubikvitinu závislá proteasomová degradace zprostředkovaná proteinem MDM2 (murine double minute 

2 (Michael a Oren, 2002). Protein Mdm2 specificky interaguje s proteinem p53 a katalyzuje jeho 

ubikvitinaci. Ubikvitinovaný protein p53 může být v případě potřeby  deubikvitinován proteinem 

HAUSP. Protein p53 je stabilizován fosforylací na specifických serin/treoninových místech. 

Stabilizovaný a aktivovaný protein p53 se poté může přemístit do jádra buňky, kde aktivuje transkripci 

proapoptických genů a zamezí transkripci antiapoptických genů, což může vést ke spuštění apoptózy 

buňky. Apoptóza zprostředkovaná proteinem p53 závisí na spolupráci mnoha regulačních faktorů, 

mezi něž patří řada proto-onkogenů a tumor supresorových genů. Aktivita proteinu Mdm2 je pozitivně 

regulována činností kinázy Akt. Kináza fosforyluje protein Mdm2, který se tím aktivuje. Aktivní 

protein Mdm2 je dále blokován tumor supresorovým proteinem ARF, který se na Mdm2 váže a 

zamezuje interakci mezi proteinem Mdm2 a proteinem p53. Protein p53 tak zůstává stabilizován a 

aktivní. Exprese proteinu ARF je závislá na transkripčním faktoru E2F-1, který je regulován tumor 

supresorem pRb a činností některých onkogenů. Zjednodušeným příkladem může být mitogení signál 

vedoucí k aktivaci onkogenů, jako jsou c-myc a ras, které dále aktivují E2F-1, vedoucí ke zvýšení 

aktivity proteinu ARF, stability proteinu p53 a indukci apoptózy (Gewies,  2003). 

 

 

 

 

   Obrázek 6 Jednotlivé 

stavy proteinu p53, 

stabilní, polo-stabilní a 

nestabilné protein p53 

(převzato od Gewies,  

2003) 
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3. Viry indukující buněčnou transformaci 

Mezi tumorogenní viry patří viry s RNA i DNA genomem. Podle toho, jakým mechanismem 

jednotlivé skupiny virů navozují buněčnou transformaci a indukci tumorů, lze viry rozdělit do tří 

skupin: 

a) Transdukující viry (akutně onkogenní viry) – kódují ve svém genomu onkogen, který je 

původem z hostitelské buňky. Tato skupina virů je vysoce karcinogenní, tzn., viry 

navozují transformaci buněk a vznik tumorů téměř ve 100% případů infekce a v krátkém 

čase (několik hodin až dní) 

b) Cis-aktivující viry (chronicky onkogenní viry) – buněčný proto-onkogen je aktivován 

provirovou inzercí do genomu hostitelské buňky (vznik tumoru po týdnech až měsících) 

c) Trans-aktivující viry (vysoce latentní) – virus si kóduje vlastní regulační protein 

nebuněčného původu, působící svojí funkcí také jako onkogen (Flint et al., 2004). Tyto 

viry indukují vznik tumoru po delší době, někdy 20 až 30 let po infekci. 

 

Důležitá skupina onkogenních virů s RNA genomem, retroviry, patří převážně mezi 

transdukující viry, anebo viry využívající cis-aktivaci. Výjimku tvoří virus lidské T-leukemie (HTLV-

1), retrovirus, který kóduje vlastní regulační protein nebuněčného původu, jenž vykazuje onkogenní 

aktivitu a tím se HTLV-1 řadí mezi trans-aktivující viry (Matsuoka a Jeang, 2007). V poslední době se 

také usuzuje, že by transformační aktivitu mohly u některých retrovirů vykazovat i produkty úseků 

genů pro obalové proteiny (Maeda et al., 2008). U retroviru MMTV (murine mammary tumor virus) 

bylo identifikováno, že geny pro obalové proteiny (Env) kódují signální doménu ITAM 

(immunoreceptor tyrosine-based activation motif). ITAM jsou domény obsažené u proteinů v mnoha 

hematopoetických buňkách, jako jsou B a T lymfocyty, NK (natural killers) buňky či mastocyty a 

slouží především jako signální motivy spojené s aktivací, přežitím a diferenciací buněk (Katz, 2005).  

DNA viry, které způsobují buněčnou transformaci a indukci nádorů, se řadí do skupiny trans-

aktivujících virů (Flint et al., 2004). 

 

3.1 Tumorogenní viry s RNA genomem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Maeda%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Viry, jejichž genom tvoří ribonukleová kyselina a indukují buněčnou transformaci, lze nalézt 

ve dvou čeledích, Retroviridae a Flaviviridae. Podrobněji se zmíním pouze o čeledi Retroviridae. 

 

3.1.1 Retroviridae 

Čeleď Retroviridae zahrnuje velkou a různorodou skupinu virů, nalezených u všech 

obratlovců. Viry z čeledi Retroviridae se dělí do sedmi skupin na alfaretroviry, betaretroviry, 

gamaretroviry, deltaretroviry, epsilonretroviry, lentintiviry a spumaviry. Alfa-, beta- a gamaretroviry 

jsou označovány jako jednoduché retroviry, zatímco delta-, ypsilon-, lenti- a spumaviry jsou 

označovány jako retroviry komplexní. Jednoduché retroviry kódují pouze genové produkty genů Gag 

(group-specific antigen), Pro (proteases), Pol (polymerase) a Env (envelope), zatímco komplexní 

retroviry kódují ještě navíc malé regulační proteiny s různými funkcemi. Genom retrovirů tvoří dimer 

lineární RNA v pozitivním smyslu (Burmeister, 2001).  

 

Obrázek 7 Organizace retrovirového genomu. Na 5´konci čepička (cap), R (repeat) je opakující se sekvence na 

obou koncích genomu, U5 (unique sequence), pbs (primer binding site) místo kam se váže primer a odkud začíná 

syntéza negativního řetězce DNA, pol, gag, env, ppt (polypurine tract) místo iniciace syntéze pozitivního řetězce 

DNA, U3 (unique sequence), druhá opakující se sekvence a poly-A sekvence. (převzato Burmeister, 2001). 

Retroviry vstupují do hostitelských buněk receptorem zprostředkovanou endocytózou nebo 

fúzí s buněčnou membránou. Po vstupu do cytoplazmy v hostitelské buňce přepíšou retroviry svůj 

RNA genom do podoby dvouvláknové DNA s využitím enzymu reverzní transkriptázy, kterou 

retroviry samy kódují. Po internalizaci virové DNA do jádra hostitelské buňky, se provirová DNA 

integruje do hostitelského genomu, kde probíhá transkripce retrovirového genomu.( Burmeister, 2001) 

3.1.1.1 Virus Rausova sarkomu 

Příkladem akutně onkogenního retroviru je virus Rausova sarkomu (RSV). RSV byl 

identifikován již v roce 1911 a byl prvním virem, u kterého byl objeven onkogen. Patří mezi 

tumorogenní viry, které transformují buňky mechanismem transdukce. Genom RSV kóduje navíc 

přídatný gen buněčného původu v-src (viral src). V-src je homologem buněčného proto-onkogenu c-

src (cell src), jehož produktem je kináza Src. Buněčná Src kináza je inhibována fosforylací na tyrozinu 

527, kterou virová Src kináza postrádá. Po expresi v-Src z provirové DNA integrované do genomu 

hostitelské buňky, se tak v-Src stává trvale aktivní. Konstitutivní aktivita v-Src kinázy vede 

k proliferaci a následné transformaci infikovaných buněk (Martin, 2004). 

3.1.1.2 RAV-1 a RAV-2 
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RAV-1 a RAV-2 (Rous associated viruses 1, 2) jsou replikačně kompetentní ptačí retroviry, 

které ve svém genomu nekódují onkogen. Přesto tyto viry dokážu úspěšně transformovat hostitelské 

buňky a to mechanismem cis-aktivace. Mechanismus cis-aktivace spočívá v inzerci provirové DNA 

do blízkosti buněčného proto-onkogenu a řízení transkripce tohoto proto-onkogenu z retrovirové LTR 

sekvence (Goff, 2007). Na základě místa integrace provirové DNA do hostitelského genomu lze cis-

aktivaci rozdělit na promotorovou inzerci a inzerci v oblasti zesilovače transkripce proto-onkogenu. 

Promotorová inzerce produkuje chimérickou RNA, která je transkribována z provirové LTR sekvence 

připojené k sekvenci buněčného proto-onkogenu. Pokud transkripce probíhá z levé LTR oblasti, pak 

v transkriptu mohou být obsaženy i části sekvence provirové DNA, většinou však transkripce probíhá 

z pravé LTR oblasti. U inzerce v oblasti zesilovače transkripce buněčného proto-onkogenu není 

transkript provirové DNA spojen s buněčným transkriptem, neboť zesilovače transkripce jsou často 

velmi vzdáleny od genů, jejichž transkripci zesilují. Transkripce proto-onkogenů je tak posílena vyšší 

aktivitou zesilovačů, které jsou řízeny provirovou DNA (Flint et al., 2004). RAV-1 a RAV-2 využívají 

mechanismus promotorové inzerce do oblasti buněčného proto-onkogenu c-myc. Přesná místa inzerce 

provirové DNA do c-myc se mohou lišit u různých tumorů, nejčastěji se vyskytují mezi exonem 1 a 

exonem 2 genu c-myc. Viry RAV-1 a RAV-2 transformují B-buňky pocházející z Fabriciovy burzy u 

kuřat (Pizer a Humphries, 1989).  

 

3.1.1.3 Virus lidské T-leukemie (HTLV-1) 

Virus lidské T-leukemia patří do skupiny lymfotropních virů infikujících primáty. Tato 

skupina virů se označuje PLTV (Primate T-lymphotropic viruses) a je tvořena podtypy HTLV-1, 

HTLV-2, HTLV-3, HTLV-4, STLV-1, STLV-2 a STLV-3 (STLV-simian T-leukemia virus). Podtyp 

HTLV-1 vznikl pravděpodobně mezidruhovým přenosem mezi opicemi a lidmi, vzhledem k vysoké 

homologii řetězců mezi podtypy HTLV-1 a STLV-1. Na druhé straně nebyla objevena homologie 

mezi genomy HTLV-1 a STLV-2, který byl objeven v Africe u šimpanzů Bonobo. V tomto případě 

došlo k mezidruhovému přenosu pravděpodobně již velmi dávno. Virus STLV-3 se endemicky 

vyskytuje u několika druhů opic, které žijí v západní, centrální a východní Africe a podobně jako 

STLV-2, nevykazuje homologii s HTLV-1. Později byl však lidský homolog STLV-3 objeven 

v jižním Kamerunu u dvou domorodců, definovaný jako nový podtyp HTLV-3 . Poté byl v této oblasti 

také objeven podtyp HTLV-4 (Mahieux et al., 2009). 

Lidský virus T-leukemie (HTLV-1, Human T-leukemia virus) je retrovirus způsobující 

leukemii a lymfomy T-buněk. Byl objeven jako první lidský onkogenní retrovirus a to v roce 1980. 

Přenáší se sexuálním stykem, z matky na dítě kojením, nebo transfúzí krve (Verdonck et al., 2007). 

Cílovými buňkami pro HTLV-1 jsou především CD4+CD8- T buňky, méně již CD8+ buňky. S nižší 

účinností infikuje HTLV-1 také B buňky (Susova et al., 2002).  Do buněk vstupuje HTLV-1 
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receptorem zprostředkovanou endocytózou, pravděpodobně přes glukózový transportér -1 (GLUT-1) 

(Jones et al., 2006). HTLV-1 je spojen s leukemií T-buněk u dospělých (ATL-adult T-cell leukemia), 

dále s mnoha poruchami imunitního systému a s chronickými neurologickými onemocněními – 

HAM/TSP (HTLV-I – associated myelopathy/Tropical spastic paraparesis). Přibližně u 5% lidí, kteří 

jsou infikovány HTLV-1 virem, se po dlouhé latentní periodě (20-30let) vyvine ATL. Vznik ATL je 

důsledkem imortalizace a transformace T-lymfocytů. HTLV-1 infikuje 15-20 milionů lidí po celém 

světě (Balcázar et al., 2003).   

HTLV-1 genom 

Kromě genů env, gag, pol a dvou LTR, se v genomu proviru HTLV-1 viru nachází mezi 3´-

LTR a geny pro obalové proteiny unikátní sekvence, označovaná jako pX (Susova et al., 2003). Oblast 

pX kóduje proteiny Tax a Rex (Nicot et al., 2005). Mnoho studií prokázalo, že hlavním 

transformačním proteinem HTLV-1 je produkt genu Tax (Hollsberg, 1999).  

 

Obrázek 8 Schéma genomu viru HTLV-1 s přídatnými geny Tax a Rex (převzato Balcázar et al., 2003).  

 

Protein Tax 

Tax je jaderný fosfoprotein o velikosti 40-kDa (Robek et al., 2000). Přednostně je cílen 

do jádra hostitelské buňky a to pomocí jaderné lokalizační sekvence (NLS), vyskytující se na jeho N-

konci. Jeho přítomnost byla detekována také v cytoplasmě, do které je Tax transportován jadernou 

exportní sekvencí (NES) (Azran et al., 2004). Tax je transaktivátorem transkripce virové RNA. Působí 

jako dimer. Má schopnost ovlivňovat transkripci řady buněčných genů a deregulovat buněčné funkce 

protein-protein interakcemi a post-translační modifikací buněčných proteinů. Doposud však nebylo 

zjištěno, že by Tax přímo poškozoval DNA (Jeang et al., 2000). 

Deregulace buněčného cyklu 

Přestože je proliferace T-lymfocytů přísně regulována, virus HTLV-1 vyvinul několik 

mechanismů, jak převzít kontrolu a indukovat proliferaci T-buněk nezávisle na patřičných signálech. 

Příkladem může být transaktivační aktivita Tax proteinu na interleukin-2 (IL-2) a receptor pro IL-2, 

při které dochází ke zvýšení produkce IL-2 a IL-2 receptoru, což má za následek pokračování 

proliferace T-buněk. Přesný mechanismus, jakým Tax transaktivuje IL-2 geny je zatím neobjasněn. 

Přestože Tax při své aktivitě často využívá dráhu zprostředkovanou NF-kappaB/Rel a CREB/ATF 

http://www.nature.com/onc/journal/v22/n33/full/1206549a.html#bib45
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komplexy, při transaktivaci IL-2 genů tomu tak není (Doucas et al., 1999). Pravděpodobně Tax 

indukuje vznik dvou nových jaderných proteinových komplexů, které se specificky vážou k zesilovači 

(CD28RE: CD28- responsive element) IL-2 genu a zvyšují tím jeho expresi (Good et al., 1996). 

Během G1 fáze, kdy se buňka připravuje na další dělení, je jedním z důležitých tanskripčních faktorů 

E2F, který aktivuje řadu genů nezbytných v S fázi, jako je DNA polymeráza alfa (Izumi et al., 2000) 

nebo tymidin kinaza (Dou et al., 1994). Aktivita E2F je pozastavena vazbou defosforylovaného 

retinoblastoma proteinu (Rb) na E2F, ovšem během G1 fáze je Rb fosforylován na cyklinu závislými 

kinázami cyklinE/cdk2 nebo cyklinD/cdk4, což způsobí jeho disociaci od E2F a uvolněný E2F potom 

může fungovat jako transkripční faktor během S fáze (Gatza et al., 2003). Tax  působí v buňkách ATL 

tak, že stimuluje produkci na cyklinu závislých kináz a tím hyperfosforylaci Rb. Tax také zvyšuje 

transkripci E2F. Důsledkem je potom větší množství aktivního E2F, což urychluje vstup buňky do 

S fáze. Bylo zjištěno, že Tax aktivuje CDK4 tím, že interaguje s komplexem CDK4/cyklin D a to svojí 

40 aminokyselin dlohou N-koncovou částí (Fraedrich et al., 2005). Komplex Tax/CDK je pak schopen 

fosforylovat pRb a nadále je resistentní k represi inhibitorem p21 (Haller et al., 2002). 

Aby nedocházelo k předčasnému vstupu buňky do další fáze jejího buněčného cyklu, jsou 

mezi jednotlivými fázemi kontrolní body (checkpoints). Jako kontrolní faktor působí p53. Kontrolní 

bod mezi G1 a S fází je regulován cyklinE/cdk 2. Pokud dojde k poškození DNA, p53 aktivuje 

inhibitor p21, který se naváže a inaktivuje kinázu CDK 2. Ačkoliv Tax protein je schopen inaktivovat 

p53, může buňka postoupit do S fáze i s poškozenou DNA (Gatza et al., 2003).  

 

 

 

Obrázek 9 Působení proteinu Tax 

na faktory kontrolních bodů 

buněčného cyklu (převzato 

Grassmann et al., 2005) 

 

 

 

Tax a strukturní poškození chromozomů 

Transformované buňky mohou být rozděleny do dvou skupin: buňky postrádající schopnost opravovat 

poškozenou DNA a buňky s chromozomální nestabilitou (polyploidie, aneuploidie) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Haller%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Normální buňky jsou však schopné určité poškození opravovat několika mechanismy: BER (base 

exciton repair), NER (nukleotide exciton repair), rekombinace a řízená oprava rozštěpené DNA ligací. 

Tax protein dokáže reprimovat expresi DNA polymerázy beta, která je součástí BER a zároveň 

inhibovat topoizomerázu I (Grassmann et al., 2005). Tax je také schopen narušovat NER, což vede 

k inkorporaci nesprávných nukleotidů do DNA, u opravy DNA poškozené např. UV světlem. Zdali 

Tax také ovlivňuje DNA rekombinaci či DNA ligaci, nebylo zjištěno. Výrazný vliv na kumulaci 

chromozomových aberací má schopnost protein Tax reprimovat expresi lidské telomerázy (Jeang et 

al., 2004).  

 

Obrázek 10 Model represe DNA opravných mechanismů proteinem Tax. Tax reprimuje oba opravné 

mechanismy BER i NER inktivací proteinu p53 a inhibicí DNA polymerázy beta. Transaktivací PCNA 

(Proliferating Cell Nuclear Antigen) Tax dereguluje inhibiční efekt proteinu p21 na replikaci DNA (převzato 

Gatza et al., 2003). 

Tax a aneuploidie 

Bylo zjištěno, že ATL buňky jsou často aneuploidní. Jejich tvar je laločnatý anebo spirálovitě 

stočený, což si vysloužilo název květnaté buňky. To vedlo k domněnce, že buněčný mechanismus, 

který hlídá správné chromozomální rozmístění během mitozy, je také ovlivňován virem HTLV-1. 

Přechod z metafáze do anafáze a následné ukončení mitózy jsou charakteristické destrukcí mitotických 

cyklinů a dalších regulátorů mitózy, jako je inhibitor anafáze Pds1p (precocious dissocation of sister 

chromatids)/securin. Tax může podněcovat degradaci sekurinu Pds1p, narušení CDC20, který se váže 

k APC (anaphase promoting komplex), což vede k chybné separaci chromozomů (Liu et al., 2005). 

Shrnutí:  

Transkripční aktivátor Tax viru HTLV-1 indukuje abnormální buněčný růst aktivací růstových 

genů, represí růst-pozastavujících genů a také inhibicí tumor supresorových proteinů. Tax také blokuje 
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opravné mechanismy DNA a odstraňuje kontrolní body v buněčném cyklu. Pokud dojde k poškození 

DNA, pozastavuje apoptozu. 

 

 

3.2 Tumorogenní viry s DNA genomem 

3.2.4 Hepadnaviridae 

Čeleď Hepadnaviridae se dělí na orthohepadanviry, infikující savce a avihepadnaviry, které 

infikují ptáky. Mezi orthohepadnaviry patří čtyři typy virů: HBV, WHV, GSHV a virus WMHV. Tyto 

viry jsou děleny především na základě rozdílných druhů hostitelů, které infikují. Virus WHV infikuje 

sviště, ale neinfikuje veverky, zatímco virus GSHV infikuje jak veverky, tak i sviště a virus WMHV 

infikuje šimpanze. HBV je virus lidské hepatitidy B (Seeger et al., 2007). 

Virus hepatitidy B (HBV) 

Infekce virem HBV může způsobit akutní i chronickou hepatitidu a také vznik karcinomu 

jater. Přirozeným hostitelem viru HBV je člověk a na světě je infikováno virem HBV přes 300 miliónů 

lidí (Lu et al.,  2007). Genom HBV tvoří dvouřetězcová kruhová DNA, která se po transportu do jádra 

hostitelské buňky přemění na CCC formu DNA (circle covalently closed DNA). CCC forma DNA se 

dále nereplikuje a složí pak primárně pro transkripci virových genů (Bouchard et al., 2004). Genom 

má velikost pouze 3,2 kilobází, čímž je virus HBV nejmenším lidským virem s DNA genomem (Qadri 

et al., 1996).    

 

Obrázek 23 Schéma genomu viru HBV. Vnitřní kruh 

znázorňuje virovou genomovou DNA, která je v cytoplazmě 

infikovaných buněk balena do virových partikulí. Přerušovaná 

část znázorňuje oblast genomu, která není zcela syntetizována. 

Tučné šipky znázorňují otevřené čtecí rámce jednotlivých 

proteinů (převzato Bouchard et al., 2004).    

 

 

 

Vznik karcinomu jater je mimo jiné spojován s genovým produktem viru HBV, který je 

nazýván protein HBx. Protein HBx je kódován nejmenším čtecím rámcem z genomu hepadnavirů a 

translatován z malé mRNA pod kontrolou promotoru HBx. O funkcích proteinu HBx se stále 
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spekuluje a přesný mechanismus, jak by mohl HBx přispívat k transformaci buněk, není doposud 

objasněn. Některé studie uvádějí, že se protein HBx vyskytuje především v cytoplazmě, ale v menším 

množství je detekován také v jádrech hostitelských buněk. Byly prováděny studie, které tvrdí, že je 

protein HBx především lokalizován v jádře, pokud je exprimován v malém množství, v opačném 

případě jeho zastoupení roste v cytoplazmě. Tyto studie byly však prováděny in vitro bez přítomnosti 

viru HBV, který by mohl mít zásadní vliv na lokalizaci proteinu HBx. Ukázalo se, že samotný protein 

HBx stimuluje transkripci mnoha různých virových a buněčných transkripčních faktorů, jako je NF-

kB, AP-1, AP-2, TFIIB či TFIIH. Pravděpodobně také protein HBx interaguje s proteinem p53, ovšem 

i to je stále předmětem spekulací a dalších studií (Bouchard a Schneider, 2004). Kromě proteinu HBx 

má na vývoj karcinomu jater pravděpodobně také vliv imunitní reakce infikovaných buněk. Infikované 

hepatocyty virem HBV vystavují na svém povrchu fragmenty proteinů HBcAg (Hepatitis B core-

Antigen) přes MHC-I (major histocompatibility komplex-I) proteiny. Prezentace fragmentů HBcAg 

aktivuje cytotoxické T-lymfocyty, které začnou infikované hepatocyty ničit. Následné zvýšení 

proliferace a regenerace hepatocytů může vést ke vzniku karcinomu jater (Lee, 1997) 

 

3.2.1 Polyomaviridae 

Viry této čeledi jsou schopny navodit nádorovou transformaci u nepermisivních hostiteů. 

Možné role polyomavirů v indukci lidských nádorových onemocnění se v současné době vyšetřují. 

Polyomaviry jsou malé, tumorogenní, neobalené viry, jejichž genom tvoří dvouřetězcová DNA 

(Moens et al., 2008). Přirozenými hostiteli polyomavirů jsou obratlovci. K nejvíce prostudovaným 

polyomavirům patří myší polyomavirus, opičí polyomavirus SV4O (simian virus), a lidský BK a JC 

virus. Po zjištění, že se SV40 vyskytuje také v lidské populaci, došlo nedávno k objevení dalších 

lidských polyomavirů KIPyV, WUPyV a MCPyV (Elsner a Dorries, 1992). 

 Po rozeznání specifických receptorů na povrchu buněk, vstupují polyomaviry do buňky většinou přes 

membránové mikrodomény bohaté na cholesterol a sfingolipidy a jsou transportovány do 

endoplazmatického retikula. Mechanismus přesunu viru z endoplazmatického retikula do jádra není 

přesně znám (Pelkmans et al., 2002). V jádře pak hostitelský transkripční aparát zajistí expresi 

časných genů, tedy genů kódujících multifunkční regulační proteiny, jakými jsou malý, velký a u 

polyomavirů hlodavců také střední T–antigen (tumor antigen). T-antigeny působí, mimo jiné, jako 

onkogeny. Pozdní geny kódující strukturní proteiny 

VP1, VP2 a VP3 (viral protein1,2,3) (Sariyer et al., 

2004). 
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Obrázek 10 Genom polyomavirů (převzato od Damania a Pipas, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z čeledi Polyomaviridae se podrobněji zmiňuji pouze o viru SV40, který je z Polyomavirů nejlépe 

prostudovaný a dále se také zmiňuji o naposledy objeveném lidském polyomaviru MCPyV. 

 

3.2.1.1 Opičí virus SV40  

Mezi genové produkty viru SV40, které vykazující transformační aktivitu patří velký T-

antigen a malá T-antigen. Tyto časné proteiny deregulují buněčné funkce, indukují buněčné dělení a 

připravují tak optimální podmínky pro replikaci virových genomů. 

Velký T-antigen (LT) a retinoblatoma protein pRb 

LT-antigen sdílí homologii mezi 102-114 aminokyselinou spolu s E1A proteinem adenoviru a 

E7 proteinem papilloma viru typu 16. Tato oblast se nazývá CR2 (conserved region 2) a je 

zodpovědná za interakci s retinoblastoma proteiny, jako je pRb, p107, p130 (Desjardins et al., 1997). 

LT-antigen se váže pouze na nefosforylovaný pRb a to během G1 fáze. Vazba LT-antigenu na pRb-

E2F komplex způsobí rozpad tohoto komplexu a uvolní se E2F, který svojí transkripční aktivitou 

umožní buňce vstoupit do S fáze. Stejně tak LT-antigen interaguje s p107 a p130 a zamezuje jim vázat 

E2F. Navíc, LT-antigen zamezuje fosforylaci p107 a p130 a zvyšuje tím tak jejich degradaci (Ali a 

DeCaprio, 2001).  

Velký T-antigen a protein p53 

V LT-antigenu se nachází doména zodpovědná za interakci LT-antigenu s p53 (Ahuja et al., 

2005). Když se LT-antigen naváže na p53, je tímto p53 stabilizován. V netransformovaných buňkách 

je poločas rozpadu p53 totiž velmi krátký, zhruba 10-20 minut. Avšak po vazbě LT-antigenu se 

poločas rozpadu p53 zvýší až na 20 hodin (Arroyo a Haln, 2005). Proto mají buňky infikované SV40 

vyšší zastoupení proteinu p53, než buňky normální 

neinfikované. Vzhledem k tomu, že je p53 

v infikovaných buňkách spojen s LT-antigenem, 

ztrácí tak svou regulační schopnost (Ludlow, 1993). 

Spojení p53 s T-antigenem také narušuje apoptozu 

řízenou p53 (Ali a DeCaprio, 2001). 
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Obrázek Transformační domény velkého antigenu viru SV4O. Hlavními transformačními doménami jsou J 

doména, LxCxE motif a bipartijní oblast. Další domény, které mohou přispívat k transformačnímu potenciálu 

LT, jsou domény DNA vázající oblast a oblast vázající proteiny p300, CBP a p400. (prevzato od Ali a DeCaprio, 

2001) 

Malý T-antigen (SM-antigen) 

U malého T-antigenu viru SV40 byla též prokázána transformační aktivita a to negativní 

regulací protein fosfatázy 2A (PP2A) (Sablina a Hahn, 2008). Inhibovaná protein fosfatáze 2A nemůže 

defosforylovat Mak kinázy (mitogen-activated protein kinases), které jsou tak trvale aktivované. Map 

kinázy přenášejí signál transkripčním aktivátorům, jako je AP-1 (activator protein 1) anebo Atf-2 

(activating transcription factor 2), což vede k syntéze cyklinu D1 a cyklinu A. Malý T-antigen spolu 

s protein fosfatázou 2A také interaguje s kinázou cyklinA/Cdk2 závislou na cyklinu a aktivuje ji. 

Produkce cyklinů D1, cyklynů A a aktivace cyklinA/Cdk2 kinázy snižuje potřebu buňky pro růstové 

faktory, které by byly jinak nezbytné pro signalizaci vedoucí k aktivaci Map kinázové dráhy a 

proliferaci buňky (Flint et al., 2004).  

 

Obrázek 12 Inhibice protein fosfatázy 2A 

proteinem sT vede přes Map kinázovou 

dráhu k aktivaci buněčných transkripčních 

faktorů a také k inhibici defosforylace 

aktivního proteinu Creb (cyclic AMP 

response element-binding protein) Protein 

Creb i transkripční faktory, jako je Ap-1 

(activator protein 1) nebo Atf-2 (activation 

transcription factor 2) pozitivně působí na 

expresi cyklinu D1 a cyklynu A. (převzato 

Flint et al., 2004) 

 

 

 

Shrnutí: 

Transformační aktivita viru SV40 spočívá především v odstranění kontrolního bodu  mezi G1 

fází a S fází buněčného cyklu. Odstranění tohoto kontrolního bodu dosahuje virus SV40 inhibicí tumor 

supresorových proteinů, jakými jsou protein p53 a pRb. K úspěšné proliferaci buněk indukuje virus 

SV40 také expresi cyklinů a na cyklinu závislých kináz, které jsou nezbytnými pro postup buňky do 

další fáze buněčného cyklu. 
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3.2.1.2 Polyomavirus karcinomu Merkelových buněk (MCPyV) 

V roce 2008 byl v buňkách karcinomu Merkelových buněk objeven nový lidský 

polyomavirus, jehož zastoupení v MCC (Merkel cell carcinoma) bylo zjištěna v 80% případů. MCC je 

méně se vyskytující, ale velmi agresivní neuroendokrinní rakovina kůže, která se typicky vyskytuje u 

starších anebo imunitně oslabených jedinců. MCC vzniká nekontrolovanou proliferací Merkelových 

buněk. Merkelovy buňky se vyskytují v basální nebo suprabasální vrstvě epidermis, kde mohou být 

asociovány s nervovými vlákny. Tota spojení, označovaná jako styčné domény nebo „Haarschreiben“ 

vedla k domněnce, že Merkelovy buňky fungují jako mechanoreceptory. Jejich funkce však není    

doposud známa (Moll et al., 2005). 

 

Obrázek 13 Ve spodní vrstvě epidermis se vyskytují 

Merkelovy buňky. Merkelovy buňky mohou být napojeny na 

nervové axony, pravděpodobně fungují jako 

mechanoreceptory. (převzato od Naoh, 2008) 

Zdal-li skutečně MCC zapříčiňuje virus MCPyV není 

doposud zcela jisté. 

 

 

3.2.3 Papillomaviridae 

Lidské papilomoviry (HPV)  

Lidské papilomaviry jsou DNA viry, jejichž genomem je kruhová dvouřetězcová DNA. 

Infikují keratinocyty a způsobují hyperproliferační onemocnění. Podle jejich transformačního 

potenciálu, jsou tyto viry děleny na vysoce rizikové (např. HPV 16, 18 a 31), a méně rizikové (HPV6, 

11) (Munger and Howley, 2002). Infekce méně rizikovými HPV vede k benignímu onemocnění, na 

rozdíl od vysoce rizikových HPV, které způsobují například rakovinu děložního čípku. Doposud bylo 

identifikováno více než 100 typů HPV, přibližně 30 z nich infikují genitální epitel. (Hausen, 2002). 

Genitální papilomaviry se přenášejí sexuálním kontaktem a patří mezi nejvíce rozšířené sexuální 

onemocnění. Každý rok zemře přibližně 237 500 žen na karcinom děložního čípku (Brewer a Fazekas, 

2007). 

HPV genom 
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Genom všech HPV typů se skládá z 8 čtecích rámců (ORF). Genové produkty mohou být 

rozděleny do dvou skupin: časné a pozdní proteiny. Časné proteiny E1, E2 a E4 jsou nezbytné pro 

virovou replikaci a transkripční aktivaci či represi virových i buněčných genů (Lin et al., 2002). E5 je 

membránový protein, jehož funkce není u lidského papilomaviru zcela známa, vykazuje však 

transformační aktivitu a u bovinního papilomaviru je hlavním transformačním proteinem (Leptak et 

al., 1991). Proteiny E6 a E7 jsou hlavními transformačními proteiny vysoce-rizikových typů u HPV. 

(Werness et al., 1990). Dva pozdní geny L1 a L2 kodují kapsidové proteiny, které jsou exprimovány 

pouze v terminálně diferenciovaných keratinocytech (Ruesch et al., 1998). 

 

Obrázek 14 Genom papillomavirů 

zobrazen v lineární podobě. Znázornění 

pozic genů pro časné a pozdní geny viru 

HPV (převzato od Tyring, 2000). 

 

 

 

Životní cyklus papilomavirů je vázán na diferenciaci epiteliálních buněk. Po vstupu do 

keratynocytů  v bazální vrstvě se genom HPV „usadí“ v podobě epizomů, přibližně v 50 kopiích na 

buňku, které se replikují synchronizovaně spolu s  replikací DNA buňky (Stubenbrauch and Laimins, 

1999). „Ukotvení“ genomu HPV je spojeno s expresí časných HPV transkriptů, které kodují 

onkoproteiny E6, E7 a E5, také replikační proteiny E1 a E2. Infikované buňky poté opouštějí basalní 

vrstvu, migrují do suprabasální vrstvy a začínají diferencovat. Na rozdíl od neinfikovaných 

keranocytů, infikované buňky vstupují již do S fáze po dosažení suprabasální vrstvy ( Doorbar et al., 

1997). Vstup do S fáze vyústí v amplifikaci virového genomu na tisíce kopií na jednu buňku.(Lambert, 

1991). Viriony jsou uvolněny do prostředí z nejsvrchnější vrstvy epitelu (Fehrmann a Laimins, 2003). 

                                                                                       

 

 

 

Obrázek 15 V jednotlivých vrstvách 

epiteliálních buněk dochází k postupné 

expresi specifických proteinů viru HPV. 

(prevzato od Fehrmann a Laimins, 2003) 
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U méně rizikových typů HPV, jsou jejich genomy nacházeny jako molekuly episomální DNA, 

na rozdíl od vysoce rizikových HPV, kde se jejich genomy často integrují do genomu hostitelské 

buňky (Mellin et al., 2002). Integrace do hostitelského genomu múže mít velký vliv na transformaci 

buňky, pokud při ní dojde k porušení genu pro E2 protein, který funguje jako represor genů pro 

proteiny E6 a E7. To vede k vysoké expresi onkogenů E6 a E7, pro jejichž vysoké zastoupení se 

zvyšuje riziko transformace.(Romanczuk a Howley, 1992).  

E6 

E6 je jeden z prvních proteinů exprimovaných během HPV infekce.(Scheffner et al., 1990). 

Jedna z funkcí E6 proteinu je schopnost vázat tumor supresorový protein p53 a zprostředkovat jeho 

ubikvitinylaci a následnou degradaci v proteasomu (Thomas et al., 1999). Odstranění p53 je pro HPV 

důležité, neboť p53 by bránil vstupu buňky do S fáze, která je nezbytná pro virovou replikaci. Aby 

mohl být p53 degradován, váže se nejdříve E6 na buněčnou ubiquitin-ligázu, poté se v komplexu váže 

na p53 (Thomas et al., 1999). Protein E6 hraje také významnou roli při imortalizaci infikovaných 

buněk aktivací telomerazy.(Klingelhultz et al., 1996). Telomeraza je ribonukleoproteinový komlex 

odpovědný za replikaci telomerické DNA na koncích chromosomů. Aktivace telomeraz je jeden 

z klíčových kroků transformace, neboť aktivace telomerazy se v normálních buňkách ztrácí, což vede 

k postupné degradaci konců chromosomů a smrti buňky.(Shay a Bacchetti, 1997). 

E7 

Primární aktivita proteinu E7 je spojena s členy tumor supresorové rodiny retinoblastoma 

(Rb). Vazbou E7 na protein Rb v defosforylovaném stavu, zabraňuje E7 vazbě pRb k buněčnému 

transkripčnímu faktoru E2F a narušuje tak buněčný cyklus. E7 také indukuje ubiquitinem 

zprostředkovanou degradaci pRb a zamezuje tak pozastavení buněčného cyklu (Boyer et al., 1996). E7 

také interaguje s p107 a p130, které rovněž negativně regulují transkripci E2F.(Davies et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17  Deregulace drah tumor supresorových proteinů 

p53 a pRb proteiny E6 a E7 viru HPV (převzato od Munger, 

2002). 
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E5 

E5 protein je primárním transformačním proteinem u hovězího papillomaviru (BPV) (Straight 

et al., 1993). Na rozdíl od BPV E5, má protein E5 u lidských papilomavirů pouze nízkou 

transformační aktivitu.(Valle a Banks, 1995). U vysoce rizikových HPV, je protein E5 dlouhý asi 80 

aminokyselin (Crusius et al., 1998). Je lokalizován ve vnitřních membránách buňky, někdy v Golgiho 

aparátu a také v cytoplazmatické membráně (Conrad et al., 1993). E5 zvyšuje proliferaci lidských 

keratinocytů po přidání EGF (epidermal growth factor) (Valle a Banks, 1995).  

Shrnutí:  

Onkogeny viru HPV odsuzují tumor supresorové proteiny p53 a pRb k degradaci 

v proteasomu a také aktivují enzym telomerazu. Transformované buňky virem HPV nekontrolovaně 

proliferují a jsou imortalizovány. 

3.2.2 Adenoviridae 

Adenoviry jsou neobalené viry s genomem dvouřetězcové lineární DNA. Přirozenými hostiteli 

adenovirů jsou ptáci a savci, včetně člověka. Replikace Adenovirů je rozdělena do dvou fází: časná 

fáze, kde jsou exprimovány  geny E1A, E1B, E2A, E2B, E3, E4 a pozdní fáze charakteristická 

produkcí pěti typy mRNA, označených L1 až L5, kódujících strukturní proteiny. 

  

 

 

Obrázek 14 Genom adenovirů (prevzato 

Hakkarainen a Hemminki, 2005). 

 

Funkcí časných genů je zajistit optimální podmínky pro virovou replikaci, jako je přestup 

buňky do S fáze, blokovat ochranné systémy hostitele a produkce virových genových produktů 

nezbytných pro replikaci virové DNA (Wold a Herwitz, 2007). Mezi genové produkty adenovirů, 

které indukují transformovaný stav buněk, patří produkty časných genů E1A, E1B a E4. 

E1A 



25 
 

Protein E1A je prvním produktem exprimovaným po vstupu virového genomu do jádra 

hostitele (Wold a Herwitz, 2007). Gen E1A je složen ze dvou exonů a jeho alternativním sestřihem 

vzníká několik polypeptidů, nejčastějšími jsou proteiny o délce 243 aminokyselin (243 aa) a 289 

aminokyselin (289 aa). Oba tyto proteiny sdílejí konzervativní úseky, značené CR1, CR2, CR3 a CR4 

(conserved region) (Boulanger et al., 1991). 

 

 

Obrázek 16 Konzervované domíny genu E1A (převzato od Damania a Pipas, 2009) 

 

Pomocí těchto konzervativních úseků jsou schopné E1A proteiny interagovat s mnohými 

buněčnými produkty, jako je například pRb, p107, p130, p300 nebo TBP (TATA-box binding protein) 

(Dyson et al., 1992), (Geisberg et al., 1994). Vazba E1A na pRb blokuje vznik komplexu pRb s E2F, 

čím vzniká větší množství volného transkripčního faktoru 2. Uvolňovaný E2F pak indukuje přechod 

buňky do S fáze (Wang et al., 1995). 

E1B 

E1B je druhým časným genem exprimovaným po vstupu virového genomu do jádra 

hostitelské buňky (DNA tumor viruses). Translací genu E1B ze dvou odlišných čtecích rámců vznikají 

dva proteiny o velikosti 19kDa (E1B-19K) a 55kDa (E1BK), které mezi sebou nevykazují žádnou 

homologii (Rao et al., 1992). 

  

Obrázek 17 Gen E1B (převzato od Damania a Pipas, 2009) 

Hlavní funkcí těchto dvou proteinů je inhibovat apoptózu. E1B-55K zamezuje apoptóze tím, 

že se váže na transaktivační doménu tumor supresorového proteinu p53 a udrží p53 na DNA nebo 

spolu s časným genem E4 nasměrují p53 k degradaci v proteasomu nebo posttranslační modifikací 
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p53, která brání acetylaci p53 a inhibuje tak jeho DNA-vazebnou doménu (Liu et al., 2000). E1B-19K 

blokuje apoptózu zcela jiným způsobem než E1B-55K. E1B-19K je funkční homolog buněčného 

supresoru apoptózy, proteinu Bcl-2. Bcl-2 vytváří dimer s proteinem Bax a inhibuje jeho funkci. Bax 

je protein, který se účastní aktivace kaspáz, které indukují apoptózu. Interakcí E1B-19K s Bax tedy 

dochází k inhibici apoptózy. (Boyd et al., 1994), (Knudson a Korsmeyer, 1997).  

E4 

Na základě analýzy čtecích rámců a sestřihaných mRNA bylo zjištěno, že gen E4 kóduje 

minimálně sedm proteinů, které zastupují mnoho funkcí, jako je regulace transkripce, virová replikace, 

transport a sestřih virových mRNA, pozastavení hostitelské syntézy proteinů, onkogenní transformaci 

a regulaci apoptózy. Pouze u E4-ORF1, E4-ORF3, E4-ORF4 a E4-ORF6 (ORF-open reading frame) 

byl rozpoznán onkogenní potenciál (Täuber a Dobner, 2001). 

  

Obrázek 19 ORF genu E4 (převzato od Damania a Pipas, 2009) 

 

E4-ORF1 

E4-ORF1 obsahuje na karboxylovém konci PDZ doménu, která zprostředkovává interakci E4-

ORF1 proteinu s buněčnými proteiny, jako je Patj a ZO-2. Označení domény PDZ je akronymem 

kombinací prvních písmen třech proteinů, u kterých byly poprvé PDZ domény identifikovány. Těmito 

proteiny jsou PSD95 (post synaptic density protein) DlgA (Drosophila disc large tumor suppressor) a 

zo-1(zonula occludens -1 protein). Proteiny s PDZ doménou fungují jako lešení pro příjem signálů na 

plazmatické membráně. Patj (PALS Associated Tight Junction Protein) a ZO-2 se nacházejí v těsných 

spojích mezi epiteliálními buňkami. E4-ORF1 brání účasti Patj a ZO-2 v těsných spojích, čímž 

dochází k narušení mezibuněčného kontaktu a buňka ztrácí polohovou orientaci. Ztráta buněčné 

orientace je jednou z vlastností tumorových buněk (Latorre et al., 2005). 

E4-ORF3, E4-ORF6 

E4-ORF3 i E4-ORF6 mohou nahradit E1B protein a spolupracovat s E1A na transformaci 

buňky. E4-ORF6 může také sám vázat p53 a inhibovat jeho schopnost indukovat transkripci anebo 
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spolu s E1B-55K proteinem způsobovat ubikvitinaci a následnou proteasomovou degradaci p53  

(Wold a Horwitz, 2007).  

 

E4-ORF4 

Protein E4-ORF4 se váže na protein fosfatázu 2A, kterou aktivuje. Aktivní PP2A 

defosforyluje cílové proteiny v Map kinázové dráze, podobně jako malý T-antigen u viru SV40 ( 

Damania a Pipas, 2009).   

Shrnutí: 

Adenoviry u infikovaných buněk deregulují řízení buněčného cyklu vyvazováním proteinu 

pRb, inhibují apoptózu spouštěnou proteinem p53, který odsuzují k degradaci v proteasomu a také 

narušují orientaci buňky v tkáni. Takto transformované buňky nekontrolovaně proliferují, jsou 

imortalizované a invazivní. 

3.3.5 Herpesviridae 

Čeleď Herpesviridae je tvořena viry, jejichž genomem je dvouřetězcová DNA. Pro všechny 

Herpesviry je typické, že dokáží navodit v hostitelských buňkách latentní fázi. Doposud je známo více 

než 100 herpesvirů, které se dělí do 3 skupin na základě jejich biologických vlastností: Alfa-

herpesviry, Beta-herpesviry a Gamma-herpesviry. Dále zmiňované viry Epstein-Barrové virus (HHV-

4) a lidský herpes virus 8 (HHV-8) patří do skupiny Gamma-herpesvirů (Roizman et al., 2007). 

3.2.5.1 Virus Epstein-Barrové 

Virus Epstein-Barrové (EBV) je lidský herpesvirus zodpovědný za vývoj lymfoidních a 

epiteliálních tumorů. Jak bylo zjištěno, EBV přispívá k onkogenezi  v mnoha tumorech, jako jsou 

Burkittův lymfom (BL), jiné lymfomy B-buněk, Hodkinsova choroba (HD) a karcinom nosohltanu 

(NPC). Všechny tyto tumory jsou charakteristické přítomností několika extrachromozomálních kopií 

kruhového virového genomu a expresí EBV latentních genů, které přispívají k malignímu fenotypu 

(Young a Murray, 2003). EBV se přenáší především slinami (Slots et al., 2006). 

EBV genom 

Genom EBV je tvořen dvouřetězcovou DNA, přibližně 172 kb dlouhou. EBV byl prvním 

herpesvirem, jehož genom byl úplně osekvenován (Damania a Pipas, 2009). Po infekci B-lymfocytů 

ustavuje virus latentní fázi, ve které jsou exprimovány latentní geny. Mezi produkty latentních genů 

patří 6 jaderných antigenů (EBNA 1, 2, 3A, 3B, 3C a EBNA-LP) a 3 latentní membránové proteiny 
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(LMP 1, 2A, 2B). Tyto proteiny 

zasahují do řízení buněčné proliferace 

a diferenciace (Young a Murray, 

2003).  

                                                 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Genom EBV. (Young a Murray, 2003) 

 

U viru EBV byly identifikovány tři stádia latence a to na základě exprese různých genů, 

korespondující s různými stavy B-buněk. Stav latence-1 je charakteristický expresí proteinu 

EBNA-1.Ve stavu latence-2 jsou exprimovány spolu s proteinem EBNA-1 také proteiny 

LMP-1 a LMP-2. Ve stavu latence -3 je exprimováno již všech 9 latentních proteinů (Fiorini a 

Ooka, 2008).   

Onkogenní proteiny viru EBV 

LMP-1 

Protein LMP-1 byl prokázán jako nezbytný pro buněčnou transformaci virem EBV. (Ahsan et 

al., 2005). LMP-1 se skládá z krátké, N-koncové cytoplazmatické domény, následované šesti, do 

membrány zasahujícími doménami a velkou C-koncovou doménou, která je zahrnuta v signalizaci 

(Moorthy a Thorley-Lausen, 1992). LMP-1 se podílí na transformaci B-buněk působením jako CD40 

receptor a indukcí exprese NF-kB aktivací TRAF (tumor necrosis factor-receptor associated factor) 

signální dráhy. Na rozdíl od CD40, LMP-1 postrádá mimobuněčnou ligand-vazebnou doménu a tak 

neurčuje TRAF2 a TRAF3 k proteasomové degradaci, což vede v jejich konstitutivní aktivaci a 

zvýšené produkci NF-kB (Brodeur et al., 1997). S adaptorovými proteiny TRAF interaguje LMP-1 

přes dvě domény označené jako CTAR1 a CTAR2 (carboxy-terminal activation domain) (Heuen et 

al., 1995). LMP-1 využívá dráhu NF-kB k transformaci B-buněk, neboť NF-kB je transkripčním 
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faktorem kontrolující expresi genů zahrnutých v imunitní odpovědi, apoptoze a buněčném cyklu 

(Dolce et al., 2005). Prokázalo se, že LMP-1 nemůže aktivovat NF-kB dráhu samotný, ale spolu 

s dalším virovým proteinem LMP-2, který kontroluje expresi TRAF-2 mRNA, která je nezbytná pro 

LMP-1 signalizaci (Guasparri et al., 2008). 

 

Obrázek  LMP-1 protein viru EBV interaguje 

přes domény CTAR s proteiny skupiny TRAF a 

TRADD, což vede k indukci buněčných 

transkripčních faktorů AP-1, NF-kB a následné 

aktivaci B-buněk. LMP-1 může také interagovat 

s faktory dráhy PI3K a JNK. (převzato od 

Damania, 2004) 

 

 

 

 

 

EBNA-1 

Důležitou vlastností proteinu EBNA-1 je vázat se do počátku replikace kruhové formy 

genomu EBV, spojit ho s hostitelskými chromosomy a indukovat latentní replikaci genomu. Tato 

interakce zajišťuje rozšíření virového epizomu během mitozy hostitelské buňky. Tak se může virová 

DNA šířit do dceřiných B-buněk během jejich dělení (Humme et al., 2003). Protein EBNA-1 byl 

detekován ve všech tumorech indukovaných EBV, avšak přesný mechanismus, jakým způsobem 

přispívá k transformaci buněk, není znám (Bishop a Busch, 2002). Některé studie usuzují, že by 

protein EBNA-1 mohl interagovat s ubiquitin ligázou HAUSP, která se váže s proteinem p53 a 

pozastavovat tak apoptozu indukovanou proteinem p53 (Damania a Pipas, 2009). 

EBNA-2 

EBNA-2 je hlavním regulátorem virové transkripce a aktivuje expresi proteinů LMP-1 a LMP-2 

(Pegman et al., 2006). EBNA-2 byl prvním proteinem viru EBV, u kterého byla prokázána souvislost 

s transformací B-lymfocytů (Rosenthal, 2001). V buňkách je protein EBNA-2 schopen interagovat 

s DNA vazebným buněčným proteinem RBP-Jk (CBF1) (Johansen et al., 2003). RBP-Jk (Jk-

recombination-binding protein) je součástí signální dráhy Notch. Notch je transmembránový receptor. 

Po interakci proteinu Notch s ligandem dojde k odštěpení mimobuněčné části proteinu Notch a Notch 
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je translokován do jádra. V jádře protein Notch interaguje s RBK-Jk. RBK-Jk v jádře funguje jako 

represor transkripce spolu s deacetylázou histonů (HDAC) (Zimber-Strobl, 2001). Vazbou proteinů 

EBNA-2 nebo Notch s proteinem RBP-Jk se mění  RBP-Kj z represoru na aktivátor transkripce. 

Narušení dráhy Notch vede u hematopoetických buněk k vývoji akutní leukemie T-buněk (Johansen et 

al., 2003). 

 

 

Obrázek 25 EBNA-2 funguje jako 

transkripční aktivátor v interakci s DNA-

vazebným proteinem RBP-Jk, který 

funguje jako represor transkripce 

v komplexu s dalšími proteiny SMRT 

(silencing mediator of retinoid and thyroid 

receptor), SIN3A, deacetylázou histonů 1 

(HDAC1), deacetylázou histonů 2 

(HDAC2). Protein SKIP (Ski interacting 

protein) je podobným proteinem jako 

RBP-Jk a také interaguje v komplexu 

proteinů SMRT-HDAC. Protein EBNA-2 

narušuje represi transkripce vazbou 

s proteiny RBP-Jk a SKIP, čímž znemožňuje návázání SMRT-HDAC do komplexu. EBNA-3 je také schopna 

interagovat s proteinem RBP-Jk a nahradit tak funkci EBNA-2: (převzato Young a Rickinson, 2004) 

BARF-1 

Barf-1 vykazuje transformační aktivitu, avšak jeho onkogenní mechanismus není znám. Jeho 

transformační aktivita byla prokázána tím, že epitelové buňky infikované BARF-1 bez LMP-1 byly 

imortalizovány (Sheng et al., 2001). BARF-1 protein by mohl hrát roli jako volný receptor pro lidský 

CSF-1 (colony-stimulating factor 1) a mohl by tak regulovat imunitní odpověď inhibicí sekrece alfa 

interferonu z mononukleárních buněk (Fiorini a Ooka, 2008). Na druhou stranu se BARF-1 jeví jako 

cílový pro ADCC (antipody-dependent cellular cytotoxicity) (Sheng et al., 2001). Jediný možný 

mechanismus jeho onkogenní transformace bude pravděpodobně spočívat v autokrinní nebo parakrinní 

buněčné aktivaci (Sall et al, 2004). 

Shrnutí: 

Transformační potenciál EBV spočívá především v regulaci exprese proteinu NF-kB a dráhy 

Notch, jejichž trvalá aktivita vede k deregulaci buněčného cyklu a proliferaci buněk. Jestli virus EBV 

působí také na tumor supresorový protein p53, není doposud jasné. 

 

3.2.5.2 Kaposiho sarkom a lidský herpes virus 8 (HHV-8) 
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Kaposiho sarkom je benigní onemocnění kůže popsané poprvé v roce 1872 Moritzem Kaposi. 

Tak, jak ho Moritz Kaposi popsal, se dnes uvádí jako klasický Kaposiho sarkom (CKS) a patří do 

skupiny Kaposiho sarkomů dělených podle jejich výskytu, kde byly v minulosti identifikovány. 

Podruhé byl Kaposiho sarkom objeven v sub-Saharské Africe v roce 1950, kde se vyskytoval 

především u mužů a projevoval se větší agresivitou než CKS. V roce 1970 byla popsána třetí 

epidemiologická varianta KS a to u lidí, kteří podstoupili transplantaci orgánů. Poslední varianta KS 

byla identifikována v roce 1981 u mladých homosexuálů v USA, tedy v době, kdy odstartovala 

pandemie AIDS (Damania a Pipas, 2009). S rostoucím počtem lidí nemocných AIDS, rostl také počet 

lidí s Kaposiho sarkomem. Již v polovině devadesátých let 20. století byl u 40% lidí nemocných AIDS 

detekován Kaposiho sarkom. Vznik Kaposiho sarkomu byl tak primárně spojen s infekcí viru HIV, 

ačkoli v tumorových buňkách KS nebyl genom viru HIV identifikován.  Kaposiho sarkom se 

objevoval nejvíce u mužů nemocných AIDS, kteří měli sex s jinými muži. Naopak nejméně případů 

KS byl zaznamenán u lidí, kteří onemocněli AIDS jinou cestou, než sexuálním kontaktem, jako je 

transfúzí krve, přenosem z matky na dítě anebo transplantací orgánů. To vedlo k domněnce, že by 

virus HIV nemusel být jediným podněcovatelem vzniku Kaposiho sarkomu. V roce 1994 byly z tkáně 

Kaposiho sarkomu izolovány dva malé fragmenty DNA, které vykazovaly homologii s fragmenty 

lymfotrofních herpesvirů a byl identifikován nový lidský herpesvirus- HHV-8, někdy také označován 

jako KSHV (Kaposi sarkom herpes virus) (Casper, 2004). 

Tento virus je zajímavý tím, že kóduje řadu homologů buněčných genů včetně různých 

cytokinů, jako je v-cyklin D, antiapoptické proteiny (v-Bcl-2, FLICE inhibující protein, v-FLIP), v-

GPCR (G protein-coupled receptor), chemokiny (v-MIP-I, v-MIP-II) a interleukin v-IL-6. Sekvence 

genomu HHV-8 obsahuje 75 známých otevřených čtecích rámců ORF. Specifické ORF pro virus 

HHV-8 se značí K1 až K15. U jediného z nich, K12, někdy nazýván Kaposin, byla prokázána 

transformační aktivita (Rosenthal, 2001).  
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4. Závěr 

Od doby, kdy byla poprvé zaznamenána spojitost mezi virovou infekcí a vznikem rakoviny, uběhlo 

přibližně sto let. Za tuto dobu bylo u více než 15% lidských typů rakovin potvrzeno, že jsou 

indukované virovou transformací. Nedávno udělená Nobelova cena Harold zur Hausenovi za poznání, 

že vysoce rizikové papillomaviry jsou příčinou karcinomu děložního čípku žen nebo objevení nového 

lidského polyomaviru v karcinomu Merkelových buněk, potvrzuje fakt, že viry hrají významnou roli 

v tumorogenezi.Tumorogenní viry využívají k transformaci buněk tři principiálně odlišné 

mechanismy, transdukci, cis-aktivaci a trans-aktivaci. Pochopení principů těchto mechanismů vedlo 

k objevení proto-onkogenů a tumor supresorových genů. Proto-onkogeny a tumor supresorové geny 

jsou buněčné geny, jejichž genové produkty regulují buněčný cyklus a rozhodují o životě a smrti 

buňky. Viry jsou schopné tyto geny nahradit, mutovat či regulovat míru jejich exprese a tím zcela 

pozměnit buňku. Buňka se ve většině případů stává „nesmrtelnou“, nekontrolovaně se dělí či 

metastazuje do okolí. Proto hlubší pochopení vztahů mezi tumorogenními viry a jejich hostitelskými 

buňkami má zásadní význam pro vývoj antivirotik, prevenci a léčbu rakoviny.  
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