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Seznam použitých zkratek 
 
Bcl-2  B-cell lymphoma protein 2 protein lymfomu B-bunek 2 
BCLAF1 Bcl-2 associated factor – 1 faktor spojený s Bcl-2 
BJAB EBV negative Burkitt´s 

lymphoma cell line 
buněčná linie Burkittova 
lymfomu negativní na EBV 

bp base pair pár bazí 
CXCL – 11  Chemokine (C-X-C motif) 

ligand 11 
interferonem indukovaný 
chemoatraktant pro T – 
buňky 

DGCR8 DiGeorge syndrome critical 
region gene 8 

RNA vazebný protein 

Dicer  endoribonukleáza z rodiny 
RNáz III 

Drosha  enzym z rodiny RNáz III 
dsRBD dsRNA binding domain doména vázající 

dvouvláknovou RNA 
dsRNA dualstrand RNA dvouvláknová RNA 
etoposid  rakovinný lék, inhibují 

topoisomerázu II 
Exp5  exportin5 
HIV-1  Human immunodeficiency 

virus 1 
virus lidské imunodeficience 
1 

HMOX1  hemová oxigenáza 1 
HUVEC human umbilacal vein 

endotelial cells 
buňky z endotelu lidské 
pupečníkové žíly 

IFN  interferon 
KS  Kaposiho sarkom – kožní 

onemocnění nádorového 
charakteru 

LMP1 latent membrane protein 1 latentní membránový protein 
1 

miRNA microRNA mikroRNA 
NF-κκκκB nuclear factor - κB jaderný faktor - κB 
NPC nosopharyngeal carcinome nosofaryngeální karcinom 
nt nucleotide nukleotid 
PAZ  proteinová doména 

nacházající se ve dvou 
proteinových rodinách Dicer 
a Piwi 

PEL primary effusion lmphoma lymfom B-buněk, který se 
nejčastěji tvoří u pacientů s 
imunodeficiencí 

piRNA Piwi – associated RNA RNA spojená s rodinou 
proteinů Piwi 

PIWI P-element induced wimpy 
testis in Drosophila 

PIWI doména je homologem 
Piwi proteinů, které váží 
nukleové kyseliny, obzvláště 
pak RNA 

Pol II  polymeráza II 
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Pol III  polymeráza III 
poly A konec  konec, který se skládá 

z poly adenosin monofosfátů 
PPD proteiny  proteiny sdílející Paz a Piwi 

domény 
pri-miRNA  primary transcript of miRNA primární transkript miRNA 
PUMA p53 upregulated modulator 

appotosis 
pro-apoptocký protein z 
rodiny proteinů Bcl-2 

R3D1  loquacious, vazebný partner 
pro Dicer 

Ran Ras- related nuclear protein jaderný protein z rodiny Ras 
RISC RNA induced silencing 

complex 
RNA zprostředkovaný 
umlčující komplex 

RNAi RNA interference RNA interference 
siRNA small interfering RNA malá interferující RNA 
smRNA small RNA malá RNA 
Su (ste) suppresor of stellate locus supresor oblasti stellate v Y 

chromozomu u Drosophila 
melanogaster 

TAR trans-activation response 
element 

RNA element odpovědný za 
trans-aktivaci 

TATA box  DNA sekvence vyskytující se 
v promotoru genů archaea a 
eukaryot 

THBS1 thrombospodin 1 thrombospodin 1 – 
antiangiogenetický faktor 

tilling arrays  podtyp mikroarray čipů 
TRBP TAR binding protein protein vázající TAR 
UTR untranslated region nepřekládaná oblast 
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Abstrakt 

MiRNA jsou endogenní krátké RNA, které jsou v eukaryotických organismech velice 

konzervované a tak se zdá, že jsou nezbytnou a evolučně starou součástí genové regulace. 

Význam miRNA je především ve specifické post-transkripční regulaci genové exprese. 

Některé viry dokázaly využít možností těchto malých RNA k regulaci vlastní genové 

exprese, nebo dokonce k regulaci hostitelské exprese a tím se vyhnout imunitní odpovědi na 

jejich přítomnost. Mezi tyto viry patří i čeleď Herpesviridae, jejíž jednotliví zástupci 

využívají miRNA k nejrůznějším účelům, od regulace jejich životních cyklů až po cílení 

hostitelských mRNA, čímž zabraňují translaci faktorů spojených s imunitní odpovědí na 

jejich přítomnost. Tato práce je zaměřena na biogenezi miRNA, její mechanismus, funkci a 

způsob jakým ji využívají jednotliví zástupci z čeledi Herpesviridae. 

 

Klíčová slova: RNA interference, malé nekódující RNA, herpesviry, regulace transkripce 

 

Abstract 
MiRNAs are endogenous short RNAs that are well conserved in eukaryotic organisms 

and are thought to be a vital and evolutionarily ancient component of genetic regulation. 

Their key role is in post-transcriptional regulation of gene expression. Some viruses were 

able to utilize the capabilities of these tiny RNAs to regulate their own gen expression or to 

regulate host gene expression in use of avoidance from immunity answers to their presence. 

Among these viruses belongs also the Herpesviridae family. Members of this family are 

using miRNA in various ways, from regulation of their own gene expression to targeting 

host mRNA, which prevents translation of factors related to immune answers. This work is 

intent on biogenesis of miRNA, its mechanism, function and manner in which it is used by 

representatives from Herpesviridae family. 

 
Key words: RNA interference, small noncoding RNA, herpersviridae, trascriptional 

regulation 
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1 Úvod 
MikroRNA (miRNA) jsou krátké RNA dlouhé zhruba 22 nukleotidů, které se podílejí 

spolu s dalšími mechanismy na genové regulaci. Jejich klíčovou rolí je specifická negativní 

post-transkripční regulace, kdy se váží na 3´ nepřekládaný úsek mRNA a tím zabraňují její 

translaci. Spolu s ostatními mechanismy regulace genové exprese, tak přispívají 

k všestrannosti a přizpůsobivosti organismu tak, že dovolují buňkám exprimovat daný 

protein v době potřeby. V těle živočichů, rostlin a virů byly nalezeny stovky miRNA (Bartel, 

2004; Pfeffer et. al., 2004), což z nich dělá jednu z největších genových rodin. V této práci se 

budu soustředit na role miRNA ve virové infekci, konkrétně na jejich funkce v životním 

cyklu herpesvirů. 

V současné době je známo více než 140 miRNA v genomech herpesvirů. Rozluštění 

jejich role vzhledem k biologii viru vyžaduje identifikaci cílových genů, což není lehký úkol, 

vezmeme-li v úvahu, že miRNA stačí pouze omezená komplementarita. Tyto miRNA 

regulují základní buněčné procesy zahrnující imunitu, angiogenesi, apoptózu a klíčové kroky 

v životním cyklu, latenci a během přepínání z latentní do lytické replikace herpesvirů 

(Pfeffer et al, 2005). 

 

2 RNA uml čování (RNA silencing) 
RNA silencing je termín, označující skupinu příbuzných drah, které produkují a 

využívají krátké nekódující RNA molekuly k posttranskripční genové regulaci(aravin et al., 

2001). RNA umlčování se účastní 3 hlavní skupiny malých RNA (smRNA). První jsou 

endogenní mikroRNA (miRNA), které upravují fyziologickou a vývojovou genovou expresi. 

Jedná se o genomem kódované negativní regulátory translace a mRNA stability, vznikající 

z dlouhých primárních transkriptů s místními vlásenkovitými strukturami. Druhá skupina se 

nazývá interferenční (RNAi) a začíná úpravou dlouhých endogenních či exogenních 

dvouvláknových RNA (dsRNA) na malé interferující RNA (siRNA), které zprostředkovávají 

sekvenčně specifické štěpení vznikajících mRNA. Jak v dráze mikroRNA tak i v dráze RNA 

interference je klíčovým enzymem RNáza III – Dicer, který v nich produkuje smRNA (saito 

et al., 2005). Třetí skupina represivních smRNA, Piwi-associated RNA (piRNA), je 

produkována drahou, která je nezávislá na Diceru. Současná data ukazují, že piRNA chrání 

zárodky před mobilními genomovými vetřelci, jako jsou například transposony. SmRNA, 

zahrnuté v RNA silencingu, asociují s proteiny v efektorovém ribonukleotidovém 
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proteinovém komplexu označovaném jako RNA-Induced silencing komplex (RISC). 

Klíčovými komponenty komplexu RISC jsou proteiny z rodiny Argonaute, které tomuto 

komplexu umožňují jeho vazebnou a štěpící funkci (Lingel et al., 2003).  

 

2.1 Rozdíly mezi miRNA a siRNA 
Protože miRNA a endogenní siRNA sdílí stejnou cestu biogenese a jejich biochemické 

funkce mohou být zaměnitelné, nemohou být tyto dvě třídy umlčujících RNA rozlišeny 

pomocí chemického složení, ani díky mechanismu působení. Přesto se dají najít důležité 

odlišnosti, částečně díky jejich původu, evoluční konzervovanosti a typům genů, které 

umlčují (Bartel a Bartel, 2003). 

1. MiRNA pocházejí z genového místa, jehož pozice je odlišná od pozic ostatních 

známých strukturních genů, zatímco siRNA často vznikají z mRNA, transposonů, 

virů, nebo z heterochromatinové DNA. 

2. MiRNA vznikají z transkriptů, které mohou vytvářet na některých místech 

vlásenkovité RNA struktury. Na rozdíl od miRNA, vznikají siRNA z dlouhých 

dvoumolekulových RNA duplexů, nebo z prodloužených vlásenek.  

3. Z každé miRNA vlásenkovité prekurzorové molekuly vzniká pouze jediný duplex 

miRNA:miRNA*, zatímco z jedné prekurzorové molekuly siRNA vzniká velké 

množství siRNA duplexů, což vede k akumulaci mnoha různých siRNA z obou 

řetězců této dlouhé prekurzorové molekuly (dsRNA).  

4. Sekvence miRNA jsou téměř vždy konzervované v příbuzných organismech, na 

rozdíl od endogenních siRNA, jejichž sekvence jsou konzervované pouze vzácně.  

Toto jsou hlavní rozdíly, při rozpoznávání a zařazení nově objevených miRNA a 

endogenních siRNA (Ambros et al., 2003). Ačkoliv zdaleka ne všechny biologické cíle 

miRNA a siRNA jsou známy či důkladně prozkoumány, je možné mezi těmito dvěma 

třídami umlčujících RNA najít ještě pátý rozdíl v jejich cílech.  

5. Endogenní siRNA typicky umlčují stejný (nebo velmi podobný) lokus, ze kterého 

pochází („auto silencing“), kdežto miRNA se specializují na umlčování velmi 

odlišných genů („hetero silencing“). Přirozené příklady auto-silencingu představují 

například umlčování genů virů a transposonů. Dalším příkladem jsou Su (Ste) 

repetice u rodu Drosophila, které generují siRNA, následně umlčující samotné Su 

(Ste) repetice stejně tak jako geny Stellate (Aravin et al., 2001). 
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2.2 Geny pro miRNA 
Geny pro miRNA jsou u člověka rozloženy po všech chromozomech, kromě 

chromozomu Y. Zhruba 50% známých miRNA se nachází v klastrech a jsou transkribovány 

jako polycistronní primární transkripty (Lee et al., 2002). MiRNA v daných klastrech jsou 

k sobě často navzájem příbuzné, což ukazuje na to, že genové shluky vznikly původně jako 

genové duplikace. Stále zkoumanou možností zůstává, že miRNA v jednotlivých klastrech 

jsou funkčně příbuzné díky cílení stejného genu, nebo jiného genu ve stejné funkční dráze. 

  

2.3 Molekulární mechanismy miRNA 
MiRNA jsou definovány jako jednovláknové RNA, dlouhé ~22 nt (19-25 nt), které 

mohou tvořit krátké vlásenkové struktury (Ambros et al., 2003). MiRNA obecně vznikají 

z vlásenkových transkriptů, obvykle syntetizovaných RNA polymerázou II. Tyto transkripty 

jsou dále upraveny dvěma RNA endonukleázami (Dicer, Drosha), a poté jsou inkorporovány 

do RNA-induced silencing complex (RISC).  

MiRNA funguje jako průvodcovská molekula, která pomocí párování basí s cílovou 

mRNA zprostředkovává represi translace a/nebo mRNA štěpení. 

 

2.3.1 Exprese miRNA 
Mnoho miRNA je exprimováno kotranskripčně, což ukazuje na to, že jsou regulovány 

běžnými regulačními sekvencemi. Jiné geny pro miRNA se vyskytují v intronech protein 

kódujících genů, v intronech a exonech nekódujících genů, nebo dokonce v 3´-UTR protein 

kódujících genech. V savčím genomu mohou být miRNA nalezeny také v oblastech repetic. 

Téměř polovina genů je ale uspořádána v klastrech. MiRNA geny mohou být transkribovány 

nezávisle ze svých vlastních promotorů (intergenové miRNA), nebo jsou transkribovány 

spolu se svými hostitelskými geny a následně jsou kotranskripčně upraveny. Mnoho miRNA 

má velice zvláštní vzor exprese, například lin-4 a let-7, nebo miR-1, která se vyskytuje 

hlavně v savčím srdci (Lee a Ambros, 2001). Paralogy a orthology k lin-4 a let-7 RNA mají 

vývojově specifické expresní vzory, takže se zdá, že slouží k regulaci exprese pouze 

v určitých vývojových stádiích. 

I se všemi rozdíly v genech a expresních vzorech, je možné předpokládat, že každý typ 

buněk mnohobuněčných organismů má v každém vývojovém stádiu rozdílný miRNA 

expresní profil. To poskytuje dostatek možností pro „mikro managment“ výstupu z 

transkriptomu.  
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Dalším zajímavým aspektem je vyložený nadbytek některých miRNA (např. miR-2, 

miR-52 a miR-58) v buňkách, které se vyskytují v počtu více než 50 000 molekul na jednu 

dospělou buňku v těle C. elegans (Lim et al., 2003). Jestli je tato velká exprese výsledkem 

velké transkripce, nebo důsledkem pomalého rozpadu miRNA, není zatím známo. Za 

podmínek tak velkého množství miRNA se dá, očekávat že translace z daných mRNA bude 

úplně inhibována. Naproti tomu jsou některé miRNA exprimovány v mnohem menším 

množství, například miR-124 se v dospělci C. elegans vyskytuje zhruba v osmi stech kopiích 

molekul na buňku (Lim et al., 2003). Tato nižší hladina miRNA (která je však stále vyšší než 

typická hladina mRNA) může být dána nízkou expresí v mnoha buňkách, nebo velkou 

expresí pouze v malém množství buněk. Objev myšího orthologu k miR-124, který je téměř 

výhradně exprimován v mozku, ukazuje spíše na druhou možnost (Lagos et al., 2002). 

 

2.3.2 Transkripce miRNA  
Transkripce genu pro miRNA je obvykle zprostředkována pomocí RNA polymerázy II 

(Pol II). Primární transkript totiž obsahuje 7-methylguanosinovou čepičku a poly A konec – 

struktury obsažené pouze u transkriptů tvořených Pol II (Lee et al., 2004; Cai et al., 2004). 

Značná část promotorů v genech pro miRNA navíc obsahuje části typické pro navázání Pol 

II, jako např. TATA box (Xie et al., 2005; Houbaviy et al., 2005). Mimoto jsou některé geny 

pro miRNA transkribovány pomocí Pol III (hlavně geny virových miRNA), což ukazuje na 

jejich nezávislý vývoj, a takové miRNA mohou být generovány jinými cestami (Pfeffer et 

al., 2005).  

Transkripce genů pro miRNA dává vzniknout dlouhým primárním transkriptům (pri-

miRNA), které formují v určitém místě vlásenkovitou sekundární strukturu (viz Obr.1-A1). 

Tato struktura je sestříhána jadernou RNázou III Drosha (viz Obr.1-A2), čímž vzniká 

prekurzor miRNA (pre-miRNA) (Lee et al., 2003).  Odstřižky (lemující fragmenty) jsou 

pravděpodobně degradovány v jádře.  

Drosha je protein velký ~160 kDa, který je konzervován v buňkách živočichů, nikoliv 

však v rostlinách. Ke své funkci u člověka vyžaduje kofaktor, protein DiGeorge syndrome 

critical region gene 8 (DGCR8) (u Drosophily a C. elegans známý také jako Pasha). Drosha 

a DGCR8 tvoří u člověka velký ~ 650 kDa komplex, který je znám jako mikroprocesorový 

komplex. DGCR8 obsahuje dvě vazebné domény pro dvouvláknovou RNA (dsRBD), což 

vede k domněnce, že těmito doménami pomáhá proteinu Drosha k rozpoznání substrátu. 
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K určení jeho přesné role je ale stále nutný přesný biochemický rozbor (Denli et al. 2004; 

Gregory et al., 2004; Han et al., 2004; Landthaler et al., 2004).  

Dalším upravujícím enzymem je Dicer, který se vyskytuje v cytoplazmě buňky, a proto 

je nutné exportovat pre-miRNA ven z jádra (viz Obr.1-A3). To zprostředkovává jeden z Ran 

dependentních jaderných transportních receptorů, exporitn-5 (Exp5) (Lund et al., 2004; 

Gwizdek et al., 2003). Pokud je Exp5 vyblokován pomocí RNAi, dochází k redukci počtu 

zralých miRNA, ale pre-miRNA se v jádře nehromadí. Vysvětlením by mohla být relativně 

krátká stabilita pre-miRNA, případně stabilizace miRNA interakcí s Exp5 (Yi et al., 2003). 

Exp5 rozpoznává „mini helix“ motiv, který se skládá z méně než 14 bp a krátkého 3´ 

přesahu (Gwizdek et al., 2003; Zeng et al., 2004). 

Po exportu z jádra jsou pre-miRNA upraveny na ~22 nt miRNA duplexy pomocí 

cytoplasmatické RNázy III Dicer (viz Obr.1-A4) (Bernstein et al., 2001; Grishok et al., 

2001; Knight a Bass 2001). Dicer je velice konzervovaný protein velký ~200 kDa. U vyšších 

eukaryot obsahuje Dicer domény s helikázovou aktivitou, s PAZ (Piwi-Argonaoute-Zwille) 

doménou, s dsRBD (dsRNA-binding) doménou, a také dvě domény s RNázovou aktivitou 

III (Cook 2006; Kim et al., 2009). Dicer úpravou dsRNA vytváří uridinové odchylky na 

5´konci a 2 nt přesah na 3´ konci (Gwizdek et al., 2003; Zeng et al., 2004). Některé 

organismy mají pouze jeden typ proteinu Dicer, zatímco jiné jich mají více. Například C. 

elegans, lidé a ostatní savci mají pouze jeden Dicer: Dicer –1, ale Drosophila má Dicery 

dva: Dicer-1 a Dicer-2. Podobně jako Drosha, asociuje Dicer s dsRBD partnerem (Leuschner 

et al., 2005; Forstemann et al., 2005; Saito et al., 2005). Například Loquacious (známý také 

jako R3D1) interaguje s Dicerem-1 v Drosophile (Leuschner et al., 2005) a HIV-1 TAR 

RNA-vazebný protein (TRBP) se váže k Diceru u lidí (Chendrimada et al., 2005). Zdá se, že 

některé kofaktory Diceru nejsou potřeba ke štěpící reakci, protože purifikovaný lidský Dicer 

a Dicer-2 z Drosophily jsou schopny katalyzovat štěpení samy o sobě (Chendrimada et al., 

2005; Zhang et al., 2002, 2004; Liu et al., 2003). Namísto toho se zdá, že kofaktory Diceru 

hrají různé role při stabilizaci a utváření celého komplexu.  

Hotové miRNA jsou inkorporovány do proteinového komplexu RISC.  

 

2.3.3 Úpravy siRNA 
Objev RNAi v C. elegans vyvolal množství biologických a genetických pokusů 

zaměřených na identifikaci molekulárních komponent účastnících se v RNAi (Grishok, 
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2005). Díky mechanismu RNAi může vnesení dlouhé dsRNA do buňky vést k degradaci 

cílené mRNA. 

Cesta siRNA k RNAinterferenci (RNAi) začíná dlouhou dvouvláknovou RNA(viz 

Obr.1-B1). Může to být buď dvou molekulový duplex, nebo dlouhá vlásenka, která je uměle 

zavedena do buňky nebo zvířete během genového „knockdown“ experimentu (Fire et al., 

1998). Vlásenka může být tvořena i přirozeně, z úseků po směru či proti směru genomových 

transkriptů, nebo je také tvořena aktivitou buněčné RNA-dependentní RNA-polymerázy 

(vyskytuje se v rostlinách, houbách a hlísticích, ale ne v mouchách a savcích). Může být také 

syntetizovány jako meziprodukty virové replikace (Cogoni and Macino, 1999; Dalmay et al., 

2000; Ketting et al., 1999; Mourrain et al., 2000; Smardon et al., 2000; Aravin et al., 2001, 

2003; Li et al., 2002). Dvouvláknová RNA je upravena pomocí enzymu Dicer na mnoho 

~22nt siRNA (viz Obr.1-B2-4) (Hamilton a Baulcombe, 1999; Hamond et al., 2000; Parrish 

et al., 2000; Zamore et al., 2000; Grishok et al., 2001; Ketting et al., 2001; Knight a Bass, 

2001). Tyto siRNA jsou zpočátku krátké dvouvláknové s 5´ fosfátem a dvou nukleotidovým 

přesahem na 3´ konci, což je charakteristické pro produkty štěpení pomocí RNázy III. Do 

ribonukleotidového proteinu známého jako RNA-induced silencing complex (RISC) jsou ale 

siRNA zabudovávané jako jednovláknové (viz Obr.1-B5-6) (Hammond et al., 2000; Elbashir 

et al., 2001b; Nykänen et al., 2001a, 2001b; Martinez et al., 2002; Schwartz et al., 2002). 

RISC rozpoznává své cíle pomocí úplné nebo částečné komplementarity mezi siRNA a 

mRNA. Po rozpoznání dochází ke štěpení mRNA pomocí endonukleázy přítomné v RISCu 

v místě blízkém ke středu komplementarity siRNA. Měřeno od 5´ konce siRNA dochází ke 

štěpení mezi 10. a 11. spárovaným nukleotidem (Elbashir et al., 2001b). Podobná cesta byla 

navržena i pro genový silencing u rostlin a hub (Hamilton a Baulcombe et al., 1999; Vance a 

Vaucheret, 2001; Pickford et al., 2002). Po štěpení a transportu miRNA z jádra se zdá, že 

dráha miRNA je biochemicky stejná jako dráha siRNA. 
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2.3.4 RISC  
RISC purifikován z Drosophilích a lidských buněk v obou případech obsahoval protein 

z rodiny Argonoute proteinů. Tento protein je považován za klíčový komponent celého 

komplexu (Hammmond et al., 2001; Hutvágner a Zamore, 2002; Martinez et al., 2002). To 

odpovídá tomu, že Argonaute proteiny RDE-1, QDE2 a AGO1 jsou kritické pro RNAi a 

analogické procesy v hlísticích, houbách a rostlinách v tomto pořadí (Tabara et al., 1999; 

Catalanotto et al., 2000; Fagard et al., 2000). Argonaute a jeho homology jsou velké asi 100 

kDa a někdy se jim říká PPD proteiny, protože sdílí PAZ a PIWI domény (Cerutti et al., 

2000). PAZ doména (poprvé objevená u Piwi, Argonaute a Zwille/Pinhead proteinů) má 

stabilní konformaci, jenž má po izolování od zbytku proteinu β-barelové jádro, které má 

spolu s postraním řetězcem slabou vazbu k jednovláknovým RNA, dlouhým alespoň 5 nt, a 

Obr. 1:  A - Biogeneze 
živočišných miRNA a její 
následné umlčování místa 
v genomu, které je vzdálené od 
místa, z kterého daná miRNA 
pochází. 
B – Biogeneze siRNA a její 
následné umlčování místa 
z kterého pochází, nebo jemu 
podobnému. Převzato z Bartel 
(2004) 
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také k dvouvláknovým RNA ( viz Obr.2) (Lingel et al., 2003; Song et al., Yan et al., 2003). 

Právě díky této dvojité schopnosti interakce se můžeme domnívat, že Argonaute protein 

může být přímo asociován s miRNA před tím, než rozezná svůj mRNA cíl. 

Když je řetězec miRNA z duplexu miRNA:miRNA* vložen do RISC, je zřejmě 

miRNA* odštěpena a degradována. Odpověď na otázku, jak se vybírá řetězec, který vstoupí 

do RISC, je v relativní stabilitě dvou konců duplexu. Jak v případě siRNA tak i u miRNA 

duplexů je vložen do RISC téměř vždy ten řetězec, jehož 5´ konec je slaběji párován (viz 

Obr.1-A,B6) (Khvorova et al., 2003; Schwarz et al., 2003). Tato pozorování ukazují, že 

helikáze podobný enzym „zkouší“ konce duplexu několikrát – obvykle uvolňuje konec před 

tím, než začne produktivně rozmotávat duplex a náhodné rozmotání u slabšího konce vede 

k silnému důrazu na produktivní rozmotávání duplexu (viz Obr.1-A,B5) (Khorova et al., 

2003; Schwarz et al., 2003). Pro několik genů u obratlovců a hmyzu platí, že do RISC 

mohou být navázány oba řetězce z miRNA duplexu, které mohou tedy být oba dva funkční. 

Tyto vzácné případy jsou v souladu s asymetrickým vkládáním do RISC, protože konce 

těchto duplexů mají téměř shodnou stabilitu; do každého sestaveného RISC, vloží helikáza 

pouze jeden řetězec z každého duplexu, ale se stejnou frekvencí (Schwarz et al., 2003). 

 

2.3.5 mRNA št ěpení 
MikroRNA mohou používat ke snížení genové exprese dva posttranskripční 

mechanizmy: štěpení mRNA nebo represi translace. Výběr způsobu regulace nezávisí na 

tom, zda je na RISC navázána siRNA nebo miRNA, ale na identifikaci cíle. Jakmile je 

miRNA vložena do RISC, bude specificky štěpit mRNA pokud k ní má dostatečnou 

komplementaritu, nebo bude bránit translaci, pokud k mRNA dostatečnou komplementaritu 

Obr. 2: Krystalová struktura PAZ 
domény v komplexu s devíti merem 
si-RNA. Převzato z Ma et al., 
(2004) 
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ke štěpení nemá, ale obsahuje vhodné schéma komplementárních míst (viz Obr.3) 

(Hutvágner a Zamore, 2002; Zeng et al., 2003; Doench et al., 2003). 

Štěpení pomocí miRNA je shodné se štěpením u siRNA, tedy mezi 10. a 11. 

spárovaným nukleotidem (Elbashir et al., 2001a; Hutvágner a Zamore, 2002; Llave et al., 

2002b; Kasschau et al., 2003). Zaznamenaná štěpení se nemění ani pokud párování miRNA 

s cílovou sekvencí na 5´ konci není úplné (Kasschau et al.,2003; Palatnik et al., 2003). 

Následně po rozštěpení mRNA, zůstává miRNA nedotčena a může tak zprostředkovávat 

další rozpoznávání a štěpení mRNA (Hutvágner and Zamore, 2002; Tang et al., 2003).  

 

 
Obr. 3: A – Štěpení mRNA pomocí miRNA nebo siRNA. Černá šipka zančí místo štěpení. 
B – Represe translace zprostředkovaná pomíc miRNA nebo siRNA. Převzato z Bartel (2004) 
 

2.3.6 Rozpoznání cíle 
K tomu, aby miRNA v kompexu RISC rozpoznala svůj cíl, se zdá být nejdůležitější 

komplementarita na 5´ konci miRNA. Toto tvrzení dokládá několik nedávných pozorování:  

1. Rezidua 2-8 na miRNA v buňkách několika bezobratlých jsou úplně komplementární 

k 3´ UTR elementům, což má za následek posttranskripční represi (Lai, 2002). 

2. Rezidua na mRNA, párující (někdy neúplně) k reziduím 2-8 na miRNA, jsou u 

prvních ověřených cílů bezobratlovčích miRNA dokonale konzervovány u orthologů 

jiných druhů. Dokonce souvislý helix nejméně šesti párů basí se vyskytuje v této 

oblasti téměř vždy (Stark et al., 2003). 

3. Rezidua 2-8 na miRNA jsou nejkonzervovanějším místem mezi homologními 

metazoálními miRNA (Lewis et al., 2003; Lim et al., 2003). 

4. Při předvídání cílů savčích miRNA je mnohem produktivnější vyžadovat dokonalé 

párování heptameru, zahrnující rezidua 2-8 na miRNA, než na kterémkoliv jiném 

heptameru (Lewis et al., 2003). Zdá se, že párování k tomuto 5´ stěžejnímu úseku 

neúměrně řídí specifitu siRNA zprostředkovaného štěpení mRNA (Jakson et al., 

2003; Pusch et al., 2003), a to samé platí i pro rostlinné miRNA, které 

zprostředkovávají štěpení mRNA.  
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Vysvětlením, proč je obecně komplementarita na 5´ konci smRNA vzhledem ke 

genové regulaci důležitá, může být to, že RISC vystavuje pouze tento klíčový úsek 

k párování nukleotidů na mRNA. Plánované vystavení těchto ~7 nukleotidů do formy 

α helixu, by přednostně posilovalo afinitu k párujícím segmentům mRNA. Vystavování 

takto uspořádaného segmentu udává rozumný kompromis mezi topologickými obtížnostmi, 

spojenými s delším předem sestaveným helixem, a poklesem v počáteční vazebné specifitě, 

která by byla způsobena kratším řetězcem. V případě neshody v klíčové oblasti dochází k 

počáteční inhibici rozpoznání cíle, čímž se předchází štěpení nebo represi translace 

v závislosti na míře komplementarity kdekoliv v místě vazby. Pokud následuje dostatečné 

další komplementární párování zbývající části miRNA, dochází ke štěpení (viz Obr.3A). 

Avšak párování klíčového úseku, doplněného pouze o několik sousedních párů, se zdá být 

dostatečné pro zprostředkování represe translace, spolu s dalšími navázanými RISC 

komplexy ke stejné mRNA (viz Obr.3B) (Lewiss et al., 2003). Právě schopnost PAZ 

domény na proteinu Argonaut vázat jak jednovláknovou tak dvouvláknovou RNA (Lingel et 

al., 2003; Song et. al., 2003; Yan et al., 2003), jej činí vhodným kandidátem na vystavování 

klíčového úseku a jeho stabilizaci při párování s mRNA. 

 

2.3.7 Regula ční role miRNA 
Nejpalčivější otázka po objevu stovek rozdílných miRNA byla, k čemu vlastně tyto 

nekódující RNA slouží. Cíle a funkce některých (například lin-4, let-7) byly odhalené ještě 

před tím, než byly odhaleny nekódující RNA geny (Meneely a Herman, 1979; Chalfie et al., 

1981; Ambros 1989; Xu et al., 2003).  

K identifikaci cílů miRNA se používají výpočetní metody (Enright et al., 2003; Lewis 

et al., 2003; Stark et al., 2003). Tyto metody vyhledávají konzervované oblasti miRNA 

komplementární k 3´ UTR. Identifikace cílů je mnohem těžší u živočichů než u rostlin, 

protože u živočichů je mnohem méně mRNA, která má téměř dokonalou komplementaritu 

k miRNA.  

Velké množství cílů pro miRNA je v genech, které hrají roli při regulaci transkripce, a 

pouze malá část miRNA u savců se podílí na vývoji organismu. Předpovězené cíle jsou 

překvapivě velice pestré, zahrnují jak regulaci enzymatických cílů, tak regulaci na úrovni 

vazby k DNA. Většina miRNA u savců operuje na mnoha úrovních, aby mohly regulovat 

expresi různých sad genů (Lewis et al., 2003).  
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3 Viry a miRNA 
Viry jsou obligátní intracelulární patogeny, které jsou spojeny s mnoha nemocemi jak 

u živočichů, tak u rostlin. Úspěšné přežití virů záleží na jejich schopnosti využití 

hostitelského biosyntetického aparátu a na inaktivaci hostitelského vrozeného obranného 

systému, jako jsou interferonové a apoptotické odpovědi. Mnoho velkých virů toho dosahuje 

tím, že kódují proteiny, které specificky inaktivují hostitelskou buněčnou obranu. Viry mají 

ovšem poměrně omezenou kapacitu genomu a tak mnohem dostupnějším nástrojem jsou pro 

ně malé miRNA, které dokáží efektivně a specificky vypnout expresi různých genů. 

Nedávné výzkumy ukazují, že viry využívají hostitelskou dráhu syntézy miRNA k tomu, aby 

si vytvořily své vlastní miRNA (Pfeffer et al., 2004).  

Poprvé byla u virů objevena exprese miRNA v roce 2004, když Thomas Tuschl a jeho 

tým popsali pět miRNA, které byly tvořeny v B buňkách po infekci γ-herpesvirem Epstein-

Barrové (EBV). Od té doby byla objevena exprese miRNA u všech zkoumaných herpesvirů.  

 

3.1 Syntéza virové miRNA 
Až do současnosti nebyl předložen žádný důkaz, že by si nějaký virus obratlovců 

kódoval vlastní faktory, které by upravovaly miRNA, nebo dokonce nějaké komponenty 

komplexu RISC. Zdá se tedy, že virové miRNA jsou transkribovány a upravovány stejnou 

cestou jako buněčné miRNA a dokonce RISC komplex obsahující virovou miRNA je 

funkčně ekvivalentní k těm, které obsahují buněčné miRNA. Jedinou výjimkou jsou miRNA 

kódované virem MHV68 a lidskými adenoviry, protože virem kódované oblasti těchto 

miRNA jsou transkribovány pomocí RNA polymerázy III (Pfeffer et al., 2005; Xu et al., 

2007). Dále se v práci zaměřím na herpesviry.  

 

3.2 Herpesviry 
Třída Herpesvirdae obsahuje velké obalené viry, jejichž genom tvoří 120 až 240 kb 

dlouhá dvouvláknová DNA. Podle jejich hostitelské a tkáňové specifity a zároveň podle 

jejich replikačních charakteristik se dají rozdělit do tří skupin: Alphaherpesviridae, 

Betaherpesviridae a Gamaherpesviridae. Evolučně jsou herpesviry staré a zástupce všech tří 

skupin se dají nalézt u savců, ptáků, ryb a plazů. V současné době je známo osm lidských 

herpesvirů: Tři alfa-, tři beta- a dva gamaherpesviry (viz tab.1). 

Charakteristickým znakem herpesvirů je jejich schopnost navodit a udržet se v podobě 

latentní infekce, v jejímž průběhu se genom cirkularizuje a přetrvává jako episom. V této 
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podobě mají herpesviry velice limitovanou genovou expresi. Herpesviry tak dokáží ustavit 

infekci, která přetrvává po celý život hostitele. Důsledkem toho je i složitá rovnováha mezi 

dohledem hostitelského imunitního systému a virem, který se mu snaží vyhnout (Roizman, 

et al., 1993). Obecně nemá latentní infekce žádné okamžité negativní následky pro 

nakaženou buňku. S latentní infekcí herpesviry může být ale někdy spojena transformace 

hostitelských buněk. Například tvorba nádorů v buňkách lymfoidního, epiteliálního a 

endoteliálního původu, může být spojena s latentní fází dvou lidských gama herpesvirů: 

EBV a KSHV. Naproti tomu lidské alfa a beta herpesviry se patologicky neprojevují 

rakovinou, ale jejich patologii působí lytická replikace, kdy se virus nekontrolovatelně 

replikuje a následná imunitní odpověď vede ke zničení tkáně. Příkladem může být 

encefalitida způsobená herpes simplex virem 1 (HSV1).  

Typický herpesvirus obsahuje mezi 85 až 100 otevřených čtecích rámců, které jsou 

klasifikovány jako latentní geny (k expresi dochází během latentní fáze) nebo jako lytické 

geny (exprimovány během produktivní infekce). Hlavní charakteristikou těchto DNA virů je, 

že jejich genová exprese je během produktivní fáze je dočasně regulována. Díky tomu se 

virové proteiny mohou rozdělit na velmi časné, časné a pozdní. Produkty velmi časných 

genů jsou obvykle regulační proteiny. Časné proteiny jsou odlišnější a často hrají roli při 

replikaci genomu, nebo v regulaci odpovědi imunity hostitele. Pozdní proteiny jsou obvykle 

strukturními.  

 

známé lidské herpetické viry 

alfaherpesviry betaherpesviry gamaherpesviry 

HSV-1 HCMV EBV 

HSV-2 HHV-6 KSHV 

VZV HHV-7  

 
Tabulka 1: HSV-1: herpes simplex virus 1; HSV-2: herpes simplex virus 2; VZV: varicela zoster virus; 
HCMV: lidský cytomegalovirus; HHV-6: roseolovirus; HHV-7: druh blízce příbuzný HHV-6; EBV: 
virus Epstein-Barrové; KSHV: virus Kaposiho sarkomu. 
 

3.2.1 miRNA herpesvir ů 
S ohledem na organizaci genomu se, geny pro virové miRNA chovají stejně jako jejich 

buněčné protějšky. Jsou uspořádány buď jako samostatné geny, nebo také v klastrech, což 

následně umožňuje koregulovanou expresi. Do současnosti nejsou žádné důkazy o tom, že 

by se virové proteiny podílely na maturaci virových miRNA, ta je přísně závislá na 
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posttrankripčních úpravách Droshy/DGCR8 a Diceru (viz Obr.4). Virové sekvence pro 

miRNA a hostitelské sekvence pro miRNA se mohou nacházet uvnitř intronů, nebo uvnitř 

exonů genů, které kódují proteiny. Podobné umístění genů pro pre-miRNA a ji obklopujících 

splice-donor/akceptorových míst v genomu, může vést ke kompetici mezi miRNA a 

sestřihem mRNA, stejně jako se děje v hostitelských genech. Například, miRNA BART 

v EBV, které jsou lokalizovány uvnitř intronů transkriptu, který obsahuje několik exonů, 

jsou přepsány dříve, než dochází ke splicingu, čímž dochází k potlačení využití okolních 

exonů. Zatím ještě není jasné, jestli stačí jeden BART transkript k tomu aby mohla 

vzniknout intronem kódovaná miRNA a úplně sestříhaná mRNA (Edwards, R.H. et al. 

2008). 

Pokud je funkce miRNA důležitá pro biologii virů, pak se dá předpokládat, že 

korespondující sekvence se budou evolučně vyvíjet podobně jako jejich protější cílové 

hostitelské sekvence (Sood, P. et al. 2006). Proto by k zodpovězení otázky, jestli jsou virové 

miRNA konzervované, hodně pomohlo porozumění a poznání jejich cílů a funkcí. Cílové 

geny virových miRNA mohou být jak virového tak buněčného původu. Zatímco první 

studie, které identifikovaly miRNA, predikovaly mnoho genových cílů (Pfeffer et al. 2004; 

Cai et al., 2005; Pfeffer et al, 2005), množství experimentálně určených je stále skromné. V 

současné době potvrzené cíle byly nalezeny pomocí kombinace bioinformatiky a 

experimentálních přístupů (viz tab. 2 a 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus virová miRNA cílová virová mRNA funkce virového proteinu 

EBV miR-BART2 BALF5 DNA polymeráza 
 

 miR-BART1-5p LMP1 signální molekula 
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 miR-BART16   

 miR-BART17-5p   

HSV-1 miR-H2-3p ICP0 velmi časný protein 

 miR-H6 ICP4 velmi časný protein 

HSV-2 miR-I ICP34.5 faktor patogenity 

HCMV miR-UL112-1 IE1 (IE72, UL123) velmi časný protein 

 

Tabulka 2: Některé virové mRNA cílené virovými miRNA 

 

Virus virová miRNA cílová hostitelská mRNA funkce hostitelského proteinu 

EBV miR-BART5 PUMA pro-apoptotický faktor 
 

 miR-BHRF1-3 
 

CXCL11 chemokin, atraktant T-buněk 

KSHV miR-K12-11 BACH1 transkripční supresor 

 miR-K12-6-3p THSB1 adhesivní molekula,  

inhibitor angiogeneze 

HCMV miR-UL112-1 MICB NK buněčný ligand 

 

Tabulka 3: Některé hostitelské mRNA, které jsou cílem virových miRNA. 
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Obr. 4: Biogeneze virových miRNA. Geny kódující miRNA jsou obecně transkribovány z promotorů pol II. 
Geny pro miRNA se mohou vyskytovat v klastrech několika vlásenek (i), nebo jako samostatné vlásenky (ii). 
Tyto vlásenky jsou rozpoznávány enzymem Drosha/DGR8 a následně upravovány. Pre-miRNA je exportována 
ven z jádra, kde je rozpoznána enzymem Dicer. Dicer odstřihne kousek vlásenky, tak že vytvoří krátkou 
dsRNA. Konečným krokem v biogenesi virové miRNA je inkorporace jednoho vlákna miRNA do komplexu 
RISC. Jakmile je matrurovaná miRNA uložena v komplexu RISC, může docházet k rozpoznání cílové 3´ UTR 
sekvence a represi translace. Převzato z Boss et al., (2009) 
 

3.2.2 miRNA u alphaherpesvir ů 
MiRNA u alfaherpesvirů byly indetifikovány u herpes simplex viru 1 a 2 (HSV-1 a –2) 

a u virů Markovy nemoci 1 a 2 (MDV-1 a MDV-2) (Umbach et al. 2008; Cui et al., 2006; 

Tang et al., 2009;  Burnside et al., 2006;  Yao et al., 2007). Alfaherpesviry mají geny pro 

miRNA umístěny v místě, které je exprimováno během latentní fáze (viz Obr.5). Latence u 

HSV je charakterizována expresí latentně-asociovaného transkriptu (LAT), což je nekódující 

transkript, který je v opačném směru ke dvěma lytickým genům ICP0 a ICP34,5. ICP0 je 

transkripční regulátor a ICP34,5 je faktor neurovirulence (Bloom, 2004).  

Během latentní fáze infekce se zdá, že virus HSV-1 exprimuje pouze nekódující RNA. 

Nejhojnější z těchto transkriptů je 8,3 kb dlouhý LAT, který po sestřihu dává vzniknout 2 kb 
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stabilnímu intronu. Mnoho genetických studií se snažilo určit funkci LAT a jeho roli během 

latence. Mutace v různých oblastech LAT u rekombinantních virů, ovlivnily jejich schopnost 

ustavení latence a reaktivace. Tyto mutace mohou dokonce způsobit, že latentně infikované 

buňky jsou senzitivní k proteinům vyvolávající apoptózu. (Bloom, 2004). Bohužel ale 

mechanismy, které ovládají tyto LAT fenotypy, nejsou ještě zcela prozkoumány.  

Nedávno byly identifikovány 4 miRNA v HSV-1 LAT a tři miRNA u HSV-2 LAT 

(Umbach et al. 2008; Cui et al., 2006; Tang et al., 2008). Většina z těchto sekvencí miRNA 

se překrývá s lytickými geny v antisense směru. Například u HSV-1, je miR-H2 umístěna 

v opačném směru než ICP0 a obě miR-H3 a miR-H4 jsou v opačné směru k ICP34,5. Podle 

jejich umístění v antisense směru se předpokládalo, že miRNA kódované v LAT budou mít 

za cíl právě tyto geny, ale ukázalo se, že pouze miR-H2 má experimentálně represivní 

účinky na produkci proteinu ICP0 (Umbach et al. 2008). Genomy HSV-1, i HSV-2 také 

kódují dvě miRNA. Jejich sekvence jsou antisense komplementární k lytickému genu 

ICP34,5. Jejich schopnost zacílit a potlačit expresi byla experimentálně potvrzena u HSV-2 

miRNA, miR-I a miR-II (Tang et al., 2008; Tang et al., 2009). Z těchto výsledků se dá 

usuzovat, že miR-H2, miR-H3 a miR-H4 u HSV-1 a miR-I, miR-II a miR-III u HSV-2 

udržují latentní fázi pomocí vypínání translace ICP0 a ICP34,5. Zda ale tyto miRNA mají za 

cíl také nějaké hostitelské geny není zatím známo.  

Umbach a jeho tým identifikovali pátou miRNA u HSV-1, miR-H6, která je 

exprimována ze samostatného jedinečného transkriptu, který je umístěn směrem k 5´ konci 

od LAT (Umbach et al. 2008). Bioinformatické analýzy objevily miR-H6 původní sekvenci 

uvnitř 3´UTR oblasti genu pro ICP4 a následně byla experimentálně potvrzena její role při 

snižování počtu ICP4 proteinu. ICP4 je gen umístěný směrem k 3´ konci k LAT a je to 

hlavní virový transaktivátor potřebný k produktivní infekci a reaktivaci (Umbach et al. 2008; 

Bloom, 2004). Nezdá se, že by existoval podobný protějšek k miR-H6 u HSV-2. Nedávno 

bylo prokázáno, že ICP4 negativně reguluje expresi LAT u HSV-2, což vede k potlačení 

množství LAT kódovaných miRNA. Tento objev ukazuje, že transkripční faktory a miRNA 

kódované v oblasti LAT u alfaherpesvirů jsou negativně regulovány, čímž mohou fungovat 

jako molekulární přepínač (Tang et al., 2009). Dalším indikátorem důležitosti těchto miRNA 

při kontrole latence je fakt, že LAT miRNA jsou exprimovány v několika set tisících kopiích 

na buňku v latentně infikovaných trigeminálních gangliích, zatímco během produktivní 

infekce se v buňkách nachází pouze stovky kopií na buňku (Umbach et al., 2008).  

Ukazuje se tedy, že přítomnost podobných miRNA v LAT oblastech u všech 

alfaherpesvirů, které byly do teď prozkoumány, má podobnou primární funkci a to expresi 
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miRNA, které přispívají k navození a udržení latentní fáze pomocí cílení ICP0, ICP34,5 a 

ICP4. K tomu používají siRNA- a miRNA- zprostředkovanou inhibici. Stále zůstávají ale 

otevřeny jisté otázky. Tento model by vyžadoval mechanismus reaktivace, který by spoléhal 

na inhibici exprese LAT kódovaných miRNA, nebo na inhibici jejich aktivity. Proto pouze 

pečlivé genetické studie na analýzu příspěvku jednotlivých LAT miRNA in vivo konečně 

stanoví, jestli LAT oblasti mají ještě nějakou jinou aktivitu.  

 

 
Obr. 5: Umístění genů pro miRNA v genomech jednotlivých herpesvirů. Genomy nejsou zobrazeny v měřítku. 
Zkratky: US – jedinečná krátká sekvence; UL – jedinečná dlouhá sekvence; LAT – transkript spojený s latencí. 
Převzato z Boss et al., (2009) 
 

3.2.3 miRNA u betaherpesvir ů 
Lidský cytomegalovirus (Human cytomegalovirus; HCMV) 

Práce zaměřující se na přítomnost miRNA u betaherpesvirů jsou dosud omezeny na 

cytomegaloviry (CMV). Nejprve bylo objeveno devět genů pro miRNA u HCMV 
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izolovaných po celém virovém genomu, které jsou exprimovány z mnoha promotorů (Pfeffer 

et al, 2005). Později byly objeveny další dva geny pro miRNA, za použití klonování a 

bioinformatického předpovězení vlásenek, které jsou konzervované mezi HCMV a 

šimpanzím CMV (Dunn et al., 2005, Grey et al., 2005).  HCMV miRNA jsou detekovatelné 

pomocí Northern blotu po de novo infekci epiteliálních, endoteliálních a nervových buněk, 

dokonce i v přítomnosti cyklohexamidu, což značí, že HCMV miRNA jsou exprimovány 

jako velmi časné genové transkripty (Dunn et al., 2005). Latence u CMV postihuje in vivo 

mnoho tkání včetně kostní dřeně, bohužel v důsledku nedostatku vhodných tkáňových 

kultur, schopných udržet virus v latentní fázi, nebyla exprese CMV během latentní fáze 

dosud prozkoumána.  

V různých místech uvnitř genomu HCMV je tedy kódováno jedenáct miRNA (viz 

Obr.5). Bioinformatické analýzy určily jejich možné hostitelské a virové genové cíle, ale 

v současné době je experimentální potvrzení těchto cílů limitováno pouze na cíle jediné 

miRNA, miR-UL112-1 (Grey et al.. 2007; Murphy et al., 2008; Stern-Ginossar et al., 2007).  

Předpověď cíle ukázala, že miR-UL112-1 obsahuje hlavní shodu s oblastí v 3´UTR 

hostitelského genu, který kóduje řetězec B komplexu MHC-I (MICB), což je ligand 

nezbytný pro NK buňky, zabíjející virem infikované buňky (Stern-Ginossar et al., 2007). 

Luciferázové reportéry a analýzy u transfekovaných buněk pomocí Western blotu jasně 

ukázaly, že množství proteinu MICB je regulováno pomocí miR-UL112-1. Kromě toho, 

Stern-Ginossar et al (2007) vytvořili virus s knockoutovanou miR-UL112-1, což vedlo právě 

ke zvýšené expresi proteinu MICB v infikovaných buňkách a tudíž se zvýšila i náchylnost 

k NK buňkám. Tento objev poskytl jasný důkaz toho, že miR-UL112-1 hraje důležitou roli 

při vyhnutí se imunitnímu systému. Zajímavé je, že povrchová exprese proteinu MICB je 

také cílena virovým proteinem UL16, který může indukovat jeho endocytózu a následnou 

degradaci (Cosman et al., 2001, Dunn et al., 2003). Tento výzkum je první příklad, kdy bylo 

použito rekombinantního viru s knockoutovanou miRNA, při studiu funkce virové miRNA 

během infekce (Stern-Ginossar et al., 2007).  

U miR-UL112-1 byla navíc k cílení hostitelských genů, objevena i funkce regulace 

virových genů kódovaných v hlavní velmi časné (MIE) oblasti HCMV (Grey et al.. 2007, 

Murphy et al., 2008). Dva potenciální cíle, UL112/113 a IE72 (též zvaný IE1) kódují 

proteiny, které podporují replikaci virové DNA, zatímco funkce třetího cíle UL120/121 není 

zatím známa (Sinclair et al., 2006). Schopnost miR-112-1 zacílení přímo této skupiny MIE 

genů, byla experimentálně prokázána pomocí luciferázových konstruktů (Grey et al.. 2007, 

Murphy et al., 2008). K předvedení, že miR-UL112-1 může regulovat expresi IE72 během 
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virové infekce, bylo použito synteticky vyrobené napodobeniny miR-UL112-1 k transfekci 

do buňky před infekcí virem HCMV. Výsledkem byla redukce exprese proteinu IE72, ale 

také došlo k redukci dalších produktů genů MIE, což vede k závěru, že regulace 

zprostředkovaná pomocí miR-UL112-1 není specifická pouze pro IE72. Navíc se zdá, že 

v důsledku transfekce napodobeniny miR-UL112-1, došlo k inhibici replikace DNA (Grey et 

al.. 2007). Murphy a jeho tým použili nový algoritmus k předpovězení, že miRNA jak alfa-, 

beta-, tak i gamaherpesvirů, budou mít za cíl své příslušné IE transaktivátory. Kromě toho 

také určili, že IE72 je cílem pro miR-UL112-1 u HCMV. Experimenty používající 

rekombinantní viry postrádající buď miR-UL112-1 nebo cílové místo v IE72 ukázaly, že 

množství proteinu IE72 během virové infekce, je závislé na regulaci pomocí miR-UL112-1 

(Murphy et al., 2008). Avšak v kontrastu k předchozí studii se neprokázaly žádné rozdíly 

v replikaci u mutantních virů ve srovnání s divokými typy, což může vést k myšlence, že 

regulace oblastí IE hraje roli ve fázi virové latence a následné reaktivace (Murphy et al., 

2008). Bohužel tyto procesy u HCMV nemohou být lehce studovány na tkáňových 

kulturách. Je pozoruhodné, že miR-UL112-1 poskytuje první příklad, v kterém jediná 

miRNA má za cíl expresi jak u hostitelských tak i virových genů, což přispívá k úniku před 

imunitním systémem a zároveň poskytuje možnost k reaktivaci z latentní fáze.  

 

3.2.4 miRNA u gamaherpesvir ů 
EBV 

V roce 2004 objevil Tuschl se svými kolegy prvních pět EBV miRNA v buňkách 

Burkittova lymfomu (BL). První tři miRNA byly objeveny uvnitř genu BHRF a dvě v genu 

BART (BHRF a BART značí BamHI fragment H pravý oddíl otevřeného čtecího rámce 1 a 

BamHI-A oblast pravého oddílu transkriptu). Pomocí bioinformatických metod spolu 

s metodou překrývajících se prób (tiling arrays) a molekulárním klonováním bylo objeveno 

dalších 17 miRNA genů v oblasti BART (Cai et al., 2006; Grundhoff et al., 2006) a nedávno 

byly objeveny ještě další dva BART miRNA geny u vzorků tkání EBV pozitivních 

nosopharyngealních karcinomů (NPC) (Zhu et al., 2009).  

Genom EBV tedy obsahuje 25 genů pro miRNA (viz Obr.5), z kterých vzniká 39 

zralých miRNA. Všechny tyto miRNA jsou exprimovány ze dvou primárních transkriptů, 

BART a BHRF1. Například miR-BART2 se nachází v antisense směru k 3´ UTR oblasti 

časného lytického genu BALF5, který kóduje virovou DNA polymerázu (Pfeffer et al., 

2004). Tento objev byl velmi důležitý, protože je příkladem virové antisense miRNA. 

Sekvence miR-BART2 je úplně komplementární k sekvenci mRNA BALF5 a proto bylo 
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předpovězeno, že miR-BART2 bude štěpit BALF5 za použití siRNA mechanismu. Ve 

skutečnosti BALF5 cDNA klony obsahující neobvyklý 3´ konec, který byl komplementární 

k předpokládanému místu štěpení na miR-BART2, byly popsány ještě dříve, ale 

mechanismus, který tuto reakci zprostředkovával, nebyl ještě znám (Furnari et al., 1993). 

Barth a jeho kolegové potvrdili, že miR-BART2 je nutná pro štěpení BALF5 v buňkách 

nakažených virem EBV, a že tento proces je redukován po navození lytické fáze (Barth et 

al., 2008). Jestli regulace BALF5 pomocí miR-BART2 hraje roli při navození latence, nebo 

jestli tento mechanismus pouze dočasně reguluje virovou polymerázu během lytické 

replikace, není zatím známo.  

BART a BHRF miRNA jsou rozdílně exprimovány v lymfoidních a epiteliálních 

buňkách, navíc během různých virových latentních programů. BART miRNA jsou hojněji 

exprimovány v lymfoidních buňkách než v B buňkách, zatímco BHRF miRNA jsou 

exprimovány pouze během třetího typu latentní infekce  (když jsou exprimovány veškeré 

známé latentní geny) (Cai et al., 2006). EBV miRNA jsou exprimovány také brzy po de 

novo infenkci primárních B buněk, což jim může přisuzovat role v navození latentní fáze 

(Pratt et al., 2009).  

Bioinformatické předpovědi možných cílů pro miRNA, pocházejících z BART, 

ukázaly, že 3´ UTR transkriptu kódujícího virový latentní membránový protein 1 (LMP1) 

obsahuje částečnou sekvenční podobnost k několika BART miRNA (Lo et al., 2007). LMP1 

je virový onkoprotein, potřebný pro EBV závislou imortalizaci lidských primárních B buněk. 

Experimentálně se ukázalo, že syntéza proteinu LMP1 je regulována třemi různými miRNA 

z BART klastru 1 (miR-BART16, miR-BART17-5p, miR-BART1-5p). Částečná 

transformace závislá na LMP1 zahrnuje také aktivaci dráhy jaderného faktoru kappa B (NF-

κB), která podporuje buněčnou proliferaci a přežití (Izumi et al., 1997). Za použití reportérů 

NF-κB bylo prokázáno, že represe LMP1 pomocí BART ovlivňuje i aktivitu NF-κB. Navíc 

se také ukázalo, že regulace pomocí miR-BART proteinu LMP1, snižuje buněčnou citlivost 

na apoptózu. Protože nadměrná exprese LMP1 vede ke zvýšené citlivosti buňky na apoptózu 

a redukuje aktivitu NF-κB, zdá se, že BART miRNA přispívají ke zvýšené schopnosti buňky 

přežít během latentní fáze EBV tím, že těsně reguluje množství exprimovaného LMP1 (Lo et 

al., 2007).  

Dosud byly objeveny pouze dva hostitelské geny, které jsou cíleny pomocí EBV 

BART miRNA. Tyto geny kódují p53 up-regulated modulátor apopózy (PUMA) a CXCL-

11, což je IFN-indukovaný chemokin přitahující T-buňky. Bioinformatické analýzy 

předpověděly, že gen pro PUMA bude cílem miR-BART5. Toto tvrzení bylo také prokázáno 
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3´ UTR reportérovým kvantitativním rozborem a antagomir inhibicí (antagomir je 2´ O-

methylovaný RNA oligonukleotid komplementární ke specifické miRNA, který se používá 

k inhibici funkce této miRNA) (Choy et al., 2008). PUMA je pro-apoptotický protein, jehož 

exprese je pozitivně transkripčně regulována, tumor supresivním proteinem p53 (Choy et al., 

2008; Han et al., 2001; Nakano et al., 2001). Choy a jeho tým zjistili, že exprese proteinu 

PUMA je nízká zhruba v 60% vzorcích studovaných primárních tkání z nosopharyngealního 

karcinomu (NPC), na rozdíl od p53, jehož exprese je zvýšena v těchto tkáních 

infikovaých EBV. Navíc, inhibice miR-BART5 pomocí antagomiru v buněčné linii pozitivní 

na EBV (exprimuje nízké množství proteinu PUMA), indukuje apopotózu, což poprvé 

ukázalo, že virová miRNA může inhibovat apoptózu cílením na pro-apoptotické proteiny 

(Choy et al., 2008).  

Analýzy několika primárních nádorů spojených s EBV ukázaly velké množství exprese 

miR-BART. BHRF miRNA byly detekovány pouze v AIDS roztroušených velkých B 

buněčných lymphomech (AIDS-DLBCL) během třetího typu latence, což je expresní 

program, ve kterém jsou exprimovány všechny latentní geny (Xing et al., 2007; Xia et al. 

2008). Díky práci Pfeffera a jeho kolegů, kteří předpověděli vazebné místo pro miR-

BHRF1-3 uvnitř 3´ UTR CXCL-11 (Pfeffer et al., 2004), následně ukázali Xia a jeho tým, že 

exprese miR-BHRF1-3 inverzně koreluje s expresí CXCL-11 během třetího typu latence 

(Xia et al. 2008). Zacílení bylo experimentálně potvrzeno pomocí inhibice miR-BHRF1-3 

založené na antagomiru. Inhibice sekretovaného T-buněčného atraktantu CXCL-11 by mohla 

teoreticky ochránit EBV nakažené buňky před imunitním dohledem. Výzkumná práce (Xia 

et al. 2008) spolu s nedávno vytvořenou profilovou studií exprese miRNA na NPC biopsiích 

(Cosmopoulos et al., 2009) pouze potvrzují důležitost analýzy exprese miRNA v primárních 

tkáních spíše než v ustálených buněčných liniích, protože se zdá, že mnoho buněčných linií 

nakažených EBV exprimuje značně redukovaná množství BART miRNA (Pratt et al., 2009).  

 

KSHV 
Genom viru KSHV obsahuje celkem 12 miRNA genů, které jsou všechny umístěny 

v oblasti spojené s navozením latence KSHV (KLAR). Deset z dvanácti genů tvoří jedno 

seskupení (Grundhoff et al., 2006, Cai et al., 2005, Pfeffer et al., 2005, Samols et al., 2005), 

zatímco zbylé dva se nachází uvnitř genu K12 v jeho otevřeném čtecím rámci (Grundhoff et 

al., 2006).  Exprese pri-miRNA je kontrolována třemi promotory, jedním latentním a dvěma 

lytickými (Cai a Cullen 2006). Z dvanácti genů vzniká alespoň 17 maturovaných miRNA 
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(viz Obr.5). Cíle těchto miRNA byly z velké části objeveny pomocí studií zaměřené na 

expresní profily spíše než pomocí bioinformatických metod (Gottwein et al., 2007; Samols 

et al., 2007; Skalsky et al., 2007; Ziegelbauer et al., 2009). Prvním publikovaným 

hostitelským cílem KSHV byl gen, který kóduje thrombospodin 1 (THBS1). THBS1 

potlačuje tvorbu nádorů a je to faktor působící proti angiogenezi, jehož množství se snižuje 

v lezích Kaposiho sarkomu (KS) (Samols et al., 2007). Samols et al. (2007) vytvořili HK293 

buňky, které exprimují 10 miRNA z KSHV a objevili 65 genů, jejichž množství mRNA byla 

snížena. 3´ UTR oblasti těchto genů mají velkou frekvenci komplementarity v klíčové 

oblasti, stejně tak je tomu i v UTR oblasti u THSB1, která obsahuje 24 potenciálních 

vazebných míst pro několik KSHV miRNA. Pomocí 3´ UTR luciferázového reporteru a 

analýzy pomocí Western blotu bylo dokázáno přímé zacílení a represe exprese THBS1 

několika KSHV miRNA (miR-K12-1, miR-K12-3-3p, miR-K12-6-3p a miR-K12-11). 

THSB1 je prvním známým hostitelským genem, který je cílem několika virových miRNA. 

Jelikož THSB1 aktivuje latentní TGFβ, Samols et al. (2007) použili TGFβ-závislé reportéry, 

aby dokázali, že represe THBS1 pomocí miRNA z KSHV povede ke snížení aktivity TGFβ. 

Angiogeneze je charakteristickým projevem KS, tudíž vedlo zjištění, že miRNA KS mají za 

cíl silný inhibitor angiogeneze k myšlence, že tím přispívají k patogenitě (Samols et al., 

2007). 

K tomu, aby mohl být gen rozpoznán jako potenciální cíl pro miRNA, musí být jeho 

exprese redukována v buňkách, které obsahují ektopickou miRNA, ale zároveň musí být 

jeho exprese zvýšena v latentně infikovaných PEL buňkách, které jsou transfekovány 

odpovídajícím antagomirem (Ziegelbauer et al., 2009). Pro každou miRNA z KSHV bylo 

takto objeveno 10 až 30 hostitelských cílů. Analýzy miR-K5 odhalily 11 genových cílů 

včetně Bcl-2 asociovaného faktoru (BCLAF1). BCLAF1 funguje jako transkripční represor a 

v případě nadměrné exprese může zprostředkovávat apoptózu (Kasof et al., 1999). Spolu 

s miR-K5 bylo zjištěno, že i miR-K12-9 a miR-K12-10b také mají za cíl BCLAF1 a tudíž i 

regulují jeho expresi (Ziegelbauer et al., 2009). Ziegelbauer a jeho tým ukázali, že miR-K5, 

miR-K12-9 nebo miR-K12-10b transfekované do endoteliálních buněk z lidské pupečníkové 

šňůry  (HUVEC), jsou schopny inhibovat aktivaci kaspázy, která je indukovaná etoposidem. 

Tudíž se zdá, že represe BCLAF1 pomocí miRNA vede k inhibici apoptózy (Ziegelbauer et 

al., 2009). Je zajímavé, že zvýšená apoptóza indukovaná etoposidem, byla pozorována, když 

byly buňky HUVEC kultivovány při nižší denzitě a následně transfekovány stejnými 

miRNA z KSHV. To značí, že BCLAF1 má antiapoptotické účinky pouze za určitých 

růstových podmínek. Vědci dále zjistili, že exprese BCLAF1 v latentně infikovaných PEL 
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buňkách může inhibovat lytickou replikaci viru. Navíc se ukázalo, že cílení KSHV miRNA, 

které mají za cíl právě BCLAF1 pomocí antagomirů, vede ke snížení lytické reaktivaci 

v endoteliálních buňkách infikovaných KSHV (Ziegelbauer et al., 2009). Tím nám miR-K5 

poskytuje první příklad cílení hostitelského genu, které přispívá ke kontrole latence.  

Nedávno bylo objeveno, že miR-K12-11 z KSHV má 100% homologii v klíčové 

oblasti s lidskou miRNA, miR-155 (Gottwein et al., 2007; Skalsky et al., 2007). Protože 

právě komplementarita v této oblasti je nejdůležitějším parametrem v rozpoznávání cílů 

miRNA (Grimson et al., 2007), lze očekávat, že obě miRNA budou mít za cíl překrývající se 

soubor hostitelských genů. Profily genové exprese jak u buněk HK293, tak u BJAB buněk 

(buněčná linie z EBV negativního Burkitova lymfomu), které stabilně exprimovaly buď 

miR-155 nebo miR-k12-11, ukázaly společný soubor genů, jehož exprese byla snížena 

v přítomnosti každé miRNA. Další výpočetní analýzy zjistily, že gen BACH1 obsahuje 

dokonce čtyři cílová místa ve své 3´ UTR oblasti (Gottwein et al., 2007; Skalsky et al., 

2007). Cílení a inhibice BACH1 oběma miRNA byla potvrzena pomocí 3´ UTR 

reportérových, mutagenních a Western blotových analýz. Je důležité, že buněčné linie 

odvozené od PEL, které exprimují velké množství miR-k12-11, ale žádnou miR-155, 

exprimují také velmi malé množství BACH1. BACH1 je represor transkripce, který 

reprimuje expresi hemové oxygenázy 1 (HMOX1), což je protein zvyšující přežívání buněk 

a proliferaci (Igarashi a Sun, 2006). Jelikož se ukázalo, že během endoteliální infekce KSHV 

přímo zvyšuje množství HMOX1, můžeme usuzovat, že virové miRNA mohou přispívat 

k zvýšené regulaci HMOX1, tím že inhibují expresi jeho transkripčního represoru BACH1 

(Skalsky et al., 2007; McAllister et al., 2004). Na základě množství nadměrné exprese 

v lymfomech B buňkách, byla miR-155 charakterizována jako oncomir ( miRNA 

s nádorotvornou aktivitou) (Garzon a Croce, 2008). Také se ukázalo, že regulace pomocí 

miR-155 je esenciální pro funkci B buněk a jejich diferenciaci do plazmatických buněk 

(Baltimore et al., 2008). Jelikož PEL buňky jsou tumorogenní B buňky, které neexprimují 

miR-155 a jejich diferenciace do plazmatických buněk je blokována, zdá se že napodobování 

miR-155 virovou miR-K12-11 by mohl být dalším komponentem přispívajícím 

k transformaci KSHV do svého lymfomu (Gottwein et al., 2007; Skalsky et al., 2007).  

Avšak pro určení cílů miR-K12-11 v hostiteli, jehož dysregulace během vývoje B 

buněk může přímo vest k navození patogenity KSHV, je nezbytný další výzkum.  
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4 Závěr 
Dnes je již díky řadě studií zřejmé, že dráhu miRNA nevyužívají pro své potřeby pouze 

buňky hostitele, ale je zneužívána řadou virů. Viry ji využívají k regulaci svého 

latentního/lytického cyklu, nebo k úniku před obrannými mechanismy buňky a k umožnění 

přežití buňky a její proliferace. V tomto ohledu se zdá, že nejdále došly právě herpesviry, 

nejspíše právě proto, že potřebují regulovat svůj cyklus v různých vývojových stádiích. 

Právě pomocí dráhy miRNA je jim to umožněno s nejmenšími možnými nároky na velikost 

genomu. V současnosti je známo více než 140 miRNA v genomu herpesvirů, které jim právě 

tyto možnosti poskytují. K odhalení dalších miRNA jsou ale zapotřebí lepší buněčné kultury, 

které by usnadnily výzkum a získávání vzorků.  

Například lidské gamaherpesviry EBV a KSHV představují velký zdravotní problém a 

jsou úzce spjaty s různými typy rakoviny. Nově objevené miRNA mohou osvětlit 

mechanismus virové patogenity, protože všechny miRNA u KSHV byly objeveny v místě, 

které bylo již dříve známé tím, že kóduje schopnost viru navodit buněčnou transformaci. 

V současné době se předpokládá, že vystřižení miR-K12-10 pre-miRNA z tohoto místa 

pravděpodobně povede k ukončení exprese proteinů z transformačního genu. Avšak je 

zapotřebí další experimentální výzkum k ověření této myšlenky.  

Zjištění, že viry využívají dráhy miRNA přineslo také nové možnosti k jejich 

účinnému léčení. Avšak tyto metody jsou zatím v začátcích a je nutný další výzkum, který 

by odhalil možnosti jak tuto dráhu využít proti nim. 
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