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Seznam užitých zkratek

AIF apoptosis-inducing protein protein navozující apoptózu

Akt (PKB) serin-theonin kinase serin-threonin kináza
Apaf –1
Asp

apoptotic activating factor-1
asparagic acid (amino acid)

apoptotický aktivační faktor-1
kyselina asparagová (aminokyselina)

ATP adenosine triphosphate adenosintrifosfát
Bcl-2 B-cell lymphoma 2; antiapoptotic

protein
lymfom B-buněk 2; antiapoptotický
protein

Bcl-X B-cell lymphoma-extra large;
antiapoptotický protein

lymfom B-buněk- „extra large“; 
antiapoptotický protein

BH Bcl-2 homology domains Bcl-2 homologní domény
BHRF1

CARD doména

Epstein-Barr virus Bcl-2
Homologue
Caspase activation and recruiment 
domain

Bcl-2 homolog viru 
Epsteina-Barrové
Domény aktivující a rekrutující
kaspázy

CD8+T lymfocyty cytotoxic T lymphocytes with
CD8+  surface receptor

cytotoxické  T lymfocyty s CD8+

povrchovým receptorem

Ced3/ICE-like 
proteázy

cystein protease 3/ interleukin 1 
converting enzyme

cysteinová proteáza 2/ interleukin-1-
přeměňující enzym

dADP deoxyadenosine diphosphate deoxyadenosindifosfát

dATP deoxyadenosine triphosphate deoxyadenosintrifosfát
DcR1; DcR2 decoy receptors 1, 2 receptory vyvazující ligand, kterému 

tak brání ve vazbě na normální 
receptor   

DISC death inducing signaling komplex signální kompex indukující smrt

DNA deoxyribonucleic acid deoxyribonukleová kyselina
DR4; DR5
ds/ss DNA viry

death receptor 4; 5
double/single stranded DNA 
viruses

receptor smrti 4; 5
dvouřetězcové/jednořetězcové DNA
viry

E1-E7 early viral proteins 1-7 časné virové proteiny 1-7
E2F transcription factor in higher 

eukaryotes
faktor transkripce vyšších eukaryot

EBERs

EBNAs

Epstein-Barr virus encoded small 
RNA
Epstein-Barr nuclear antigens

malé RNA kódované virem Epstein-
Barrové
jaderné antigeny Epstein-Barrové

ER endoplasmic reticulum endoplazmatické retikulum
FADD Fas-associated protein with death

domain
protein s doménou smrti, spojený s
Fas

Fas-ligand 
(CD95ligand)
/Fas(CD 95)

Fas ligand/ Fas receptor (CD95 
receptor

Fas ligand/ Fas receptor (CD95 
receptor)

GM1 cell membrane ganglioside receptor gangliosidový membránový receptor

HBc c protein HBV c protein HBV

HBV Hepatitis B virus Virus hepatitidy B

HBx protein x protein HBV x protein HBV
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HCC
HHV-1

HHV-2

hepatocellular carcinoma
Human herpesvirus-1 (HSV-1;
Herpes simplex-1)
Human herpesvirus-2 (HSV-2;
Herpes simplex-2)

hepatocelulární karcinom
lidský herpesvirus-1 (HSV-1;
Herpes simplex-1)
lidský herpesvirus-2 (HSV-2;
Herpes simplex-2)

HHV-3 Human herpesvirus-3 (VZV;
Varicella-zoster virus)

lidský herpesvirus-3 (VZV;
Varicella-zoster virus)

HHV-4 Human herpesvirus-4 (EBV;
Epstein-Barr virus)

lidský herpesvirus-4 (EBV;
Epstein-Barr virus)

HHV-5 Human herpesvirus-5 (CMV;
Cytomegalovirus)

lidský herpesvirus-5 (CMV;
Cytomegalovirus)

HHV-8 (KSHV) Human herpesvirus-8 (Kaposi’s 
sarcoma-associated herpesvirus)

lidský herpesvirus-8 (herpesvirus 
spojený s Kaposiho sarkomem)

HPV Human papillomavirus lidský papilomavirus

IκB inhibitor of nuclear factor κB inhibitor jaderného faktoru κB

IKK inhibitor κB kinase kináza inhibitoru κB

INFα interferon α interferon α

JC / BK virus polyomaviruses named after the 
initials of the first patients

polyomaviry pojmenované dle 
iniciálů prvních pacientů

kDa kilodalton kilodalton

kpb kilo base pairs kilopár bazí

KSbcl-2 Kaposi’s sarcoma-associated 
herpesvirus Bcl-2

Bcl-2 herpesviru spojeného 
s Kaposiho sarkomem

L1-L2 late viral proteins 1-2 pozdní virové proteiny 1-2
LAT
LMP

latency-associated transcript
latent membrane proteins

transkripty spojené s latencí
membránové proteiny latence

LT large T antigen velký T antigen

miRNA micro RNA mikroRNA
MMP mitochonrial membrane 

permeabilization
mitochondriální membránová 
permeabilizace

MPTP mitochondrial permeability 
transition pore

mitochondriální permeabilizační 
tranzitní pór

mPyV mouse polyomavirus myší polyomavirus

mRNA messenger RNA mediátorová RNA

MT middle T antigen střední T antigen
NFκB nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells
jaderný faktor podporující kappa-
lehké řetězce aktivovaných B buněk

p21 protein 21 protein 21

p53 protein 53 protein 53

PARP poly(ADP-ribose) polymerase poly (ADP-ribóza) polymeráza

PCD programmed cell death programovaná buněčná smrt

PI-3 kináza phosphoinositide 3-kinase fosfatidylinositol 3- kináza
PKR double-stranded RNA-dependent 

protein kinase
proteinkináza zavislá na 
dvouřetězcové RNA

PLCγ phospholipase Cγ fosfolipáza Cγ
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PP2A protein phosphatase 2A proteinová fosfatáza 2A
pRb
PUMA

retinoblastoma protein
p53 up-regulated modulator
of apoptosis

protein retinoblastomu
modulátor apoptózy regulovaný
p53

RNA
RT

ribonucleic acid
reverse transcriptase

kyselina ribonukleová
reverzní transkriptáza

sRNA small RNA malé RNA

ST small T antigen malý T antigen

SV40 simian virus 40 opičí polyomavirus 40

tBid truncated Bid protein zkrácený Bid protein

TGF-β transforming growth factor β transformující růstový faktor β

THBS1 thrombospodin-1 trombospodin-1

TNFα tumor necrosis factor α faktor α nekrotizující nádory

TNFR1 tumor necrosis factor receptor-α 1 receptor 1 α faktoru nekrotizujícího 
nádory

TNFR2 tumor necrosis factor receptor-α 2 receptor 2 α faktoru nekrotizujícího 
nádory

TRADD tumor necrosis factor receptor
type-1 associated death domain 
protein

protein se smrtící doménou, spojený 
s receptorem 1α faktoru
nekrotizujícího nádory

TRAF-2 TNF receptor-associated factor 2 faktor 2 spojený s TNF receptorem
TRAIL TNF-related apoptosis inducing 

ligand
TNF-příbuzný ligand indukující 
apoptózu

VDAC voltage-dependent anion channel napěťově závislý aniontový kanál

vIRF1 viral interferon regulatory factor 1 virový faktor 1 regulující interferony

VP1;VP2; VP3 viral protein 1; 2; 3 virový protein 1; 2; 3
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Abstrakt

Tato práce je zaměřena na vybrané DNA viry a některé jejich mechanismy uplatňující se 

v inhibici či indukci procesu apoptózy. Vybranými DNA viry jsou virus hepatitidy B, 

polyomaviry, papilomaviry a herpesviry. Viry vyvinuly v rámci evoluce různé strategie v boji 

proti hostitelské obraně. Jednou z obranných odpovědí hostitele na virovou infekci je 

apoptóza. U virů zaznamenáváme fenomén potlačení či indukce apoptózy v závislosti na fázi 

životního cyklu, ve kterém se virus nachází. V některých strategiích, zasahujících do procesu 

apoptózy, nalézáme jisté podobnosti. Typickým příkladem je zacílení  a manipulace na úrovni 

onkosupresoru p53 či produkce Bcl-2 homologů. Jiné strategie jsou výrazně specifické. Cílem 

těchto manipulací je zajištění úspěšné replikace, uvolnění viru z buňky a tedy jeho šíření 

organismem či mezi organismy. Některé viry dokonce disponují mechanismy, které jim 

umožní perzistovat v organismu po dlouhý časový úsek, nebo do konce jeho života. 

Klíčová slova: apoptóza, virus hepatitidy B, polyomaviry, papilomaviry, herpesviry

Abstract

This work is focused on selected DNA viruses and some of their mechanisms used for 

inhibition or induction of the apoptotic processes. The selected DNA viruses are Hepatitis B 

virus, polyomaviruses, papillomaviruses and herpesviruses. Viruses developed different 

strategies for fighting the host defense mechanism during their evolution. One of the host 

defense mechanisms that reacts against virus infection is apoptosis. In case of viruses we can 

observe the phenomenon of inhibition or induction of apoptosis (which both depend on 

the life cycle phase of the virus). The purpose of these “fighting” strategies is to ensure 

successful replication, virus releasing from the cell and finally to let it spread in an organism 

or among them. Some “fighting” strategies are similar e.g. targeting and manipulation on p53 

oncosupresor level or production of Bcl-2 homologs; other strategies are very specific. 

Certain viruses have mechanisms which allow them to survive in a host organism for a long 

time.

Keywords: apoptosis, Hepatitis B virus, polyomaviruses, papillomaviruses, herpesviruses
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1. Úvod

     Programovaná buněčná smrt (PCD) je významnou složkou normálního vývoje organismu, 

tkáňové homeostázy, eliminace poškozených buněk. Mnoho studií dělí PCD do dvou 

kategorií - apoptózu a autofagii - založených na různých kritériích iniciace smrtícího signálu 

(Bursch et al., 2000; Galluzzi et al., 2007). Některé studie do PCD řadí také tzv. 

programovanou nekrózu neboli nekroptózu. Jedná se o část nekrotických procesů, které 

mohou být stimulovány stejnými ligandy jako apoptóza. Zatím není jasný mechanismus, který 

rozhoduje o výběru mezi apoptózou a nekroptózou (Degterev et al., 2005). 

     Apoptózu lze označit za geneticky kontorolovaný proces, který je součástí regulace 

tkáňové homeostázy, tkáňového vývoje a imunitního systému. V rámci tkáňové homeostázy 

dochází tímto mechanismem k udržování konstantního počtu buněk tkáně nebo orgánu, kdy 

jsou buňky vzniklé dělením kompenzovány eliminací buněk již nepotřebných či starých 

(Koopman at al., 1994). Apoptóza se rovněž uplatňuje v rámci eliminace aberantních buněk 

vzniklých na základě poškození DNA nebo buněk postižených infekcí virovými patogeny. 

Buněčná smrt je zahájena až signály vzniklými na základě poškození či infekce buňky, do té 

doby je buňka chráněna před apoptózou tzv. „survival“ faktory (některé cytokiny, růstové 

faktory či složky extracelulární matrix).

     Cílem této práce je  pohlédnout na některé strategie vybraných DNA virů, které se týkají 

apoptózy. Studium těchto mechanismů přispívá nejen k poznání problematiky buněčné smrti 

a k porozumění strategie různých virů v rámci jejich životního cyklu, ale také k pochopení 

mechanismů obrany hostitelské buňky a organismu. Na základě těchto znalostí jsou pak 

vytvářeny nové terapeutické postupy pro různé patologické stavy.

     Poruchy v regulaci apoptózy se vyskytují také u různých onemocnění jako je nádorové 

bujení či Parkinsonova choroba a další degenerativní onemocnění. To je, mimo jiné, důvod 

pro intenzivní studium této problematiky a pochopení jejího celého mechanismu.  

2. Apoptóza

     Termín apoptóza v dnešním slova smyslu byl prvně definován v roce 1972 na základě 

práce Kerra,Wyllieho a Currieho. Apoptózu označili za proces provázený typickými 

morfologickými znaky, které naznačují charakter programovanosti tohoto procesu a zároveň 

se odlišují od znaků nekrózy. Již v této době bylo jasné, že inhibice i iniciace apoptózy je 

závislá na různých stimulech a to jak fyziologických tak i patologických (Kerr et al., 1972).
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     Za typické rysy apoptózy jsou označovány: chromatinová kondenzace, fragmentace DNA, 

membránová výduť, buněčná redukce a kompartmentalizace mrtvých buněk na membránou 

uzavřené vezikly či apoptotická tělíska (Kerr et al., 1972).

Jak bylo v úvodu zmíněno, apoptóza může být vyvolána nejen přirozenými faktory (receptory 

a ligandy) nacházejícími se přirozeně v organismu. Existuje také řada stimulujících látek 

a jevů, které apoptózu rovněž vyvolají např. -záření, UV-záření, mnohá léčiva  či aplikace 

látek typu TNF anebo virová infekce. Právě u virové infekce se můžeme setkat se stimulací 

i inhibicí apoptózy, kterou virus může využít ve prospěch svého životního cyklu.

2.1. Kaspázy

      Za základní jednotku procesu apoptózy lze považovat kaspázy. Jedná se o rodinu 

cysteinových proteáz, které se mohou účastnit i zánětlivých a nekrotických procesů. Název 

„caspases“ byl odvozen od katalytických vlastností enzymů. „C“ vyjadřuje cystein proteázový 

mechanismus. „Aspases“ je odvozen od schopnosti kaspáz štěpit na cílové molekule za 

kyselinou asparagovou (Asp) (Alnemri et al., 1996). Kaspázy vznikají v inaktivní formě 

a mají malou a velkou podjednotku. K aktivaci může dojít buď štěpením jinou kaspázou či 

autoproteolytickým štěpením v místech aspartátových zbytků. Kaspázy byly identifikovány 

nejen u člověka, ale také u hmyzu, nematod a dalších. Dnes je známo 14 kaspáz, většina 

z nich je lidského původu. Kaspázy lze rozdělit na dvě podrodiny. První zahrnuje iniciační 

kaspázy (kaspáza 2, 8, 9 a 10) a výkonné (efektorové) kaspázy (3, 6, a 7). Druhou podrodinou 

je skupina kaspáz, které se účastní procesu zánětu (1, 4, 5, 11, 12, 13 a 14). Efektorové 

a iniciační kaspázy se liší strukturně, a to v přítomnosti i nepřítomnosti specifických domén 

(Chang et al., 2003; Slee et al., 2001).

Kapázy jsou syntetizovány v neaktivní formě, tedy jako proenzymy neboli prokaspázy. 

Základem prokaspáz jsou N-koncová prodoména a za ní dvě podjednotky -  a . Aktivní 

enzym je ovšem ve formě heterotetrameru (dva heterodimery), který se tedy skláda ze dvou 

a dvou  podjednotek (22) a dvou aktivních míst (viz obr. 1). Aktivace probíhá  

proteolytickým štěpením mezi prodoménou a -podjednotkou a mezi  a  podjednotkou 

(Chowdhury et al., 2008). Štěpná místa se vyskytu jí v Asp-x místě (štěpení probíhá za Asp,

kde „x“ je libovolná aminokyselina). Nejjednodušší variantou aktivace prokaspázy je její 

vystavení již štěpené kaspázy. Tímto způsobem je spuštěna kaskáda reakcí.
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Obr. 1: Struktura savčích kaspáz. C, H a R značí aminokyselinové zbytky aktivním místě.  Převzato 
z Chowdhury et al., (2008).

     Aktivace iniciátorových kaspáz probíhá vlivem proapoptotického signálu. Efektorové 

kaspázy jsou aktivovány štěpením v Asp místě iniciátorovými kaspázami.

Existuje ale tzv. model dimerizace indukovaný proximitou, který předpokládá to, že některé 

kaspázy nepotřebují pro aktivaci proteolytické štěpení. Stačí jejich seskupení do určitých 

víceproteinových komplexů. Tyto komplexy mohou aktivovat kaspázy dimerizací a jejich 

formací do apoptosomu, jak je tomu v případě kaspázy-9 (Pop et al., 2006).

Zásadní iniciační kaspázy jsou kaspáza-8 pro vnější dráhu a kaspáza-9 pro vnitřní dráhu. Obě 

se vyskytují jako prokaspázy v cytosolu v monomerní podobě. Jak se zdá, nepotřebují 

proteolýzu k aktivaci, ale výše zmíněnou dimerizaci monomerů. Proteolýzu využívají jako 

jakýsi sekundární stabilizační jev (Boatright et al., 2003). 

2.2. Apoptotické dráhy

     Velmi důležité složky v procesu regulace apoptózy jsou dvě dráhy - vnější a vnitřní. 

V případě vnější apoptotické dráhy (viz obr. 2), externí signály interagují s receptory smrti 

(death receptors), které postupně aktivují iniciační kaspázu-8 (která nepřímo způsobí 

permeabilizaci mitochondriální membrány) a efektorové kaspázy (3 a 7) (Galluzi et al., 2008).  
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Obr. 2: Vnější a vnitřní dráhy apoptózy. Vnější dráha zahrnuje aktivaci receptorů smrti na povrchu buňky, 
následuje kaspázová kaskáda, která může vykonat buněčnou smrt. Jiné proapoptotické stimuly iniciují vnitřní 
dráhu tím, že navodí permeabilizaci mitochondriální membrány (MMP). Intermebránové proteiny jsou uvolněny 
do cytosolu, dojde ke ztrátě mitochondriálního transmembránového potenciálu (m). Funkce mitochondrie jsou 
narušeny a dochází k aktivaci mechanismů závilých i nezávislých na kaspázách a buněčné smrti. Obě dráhy jsou 
propojeny proteinem Bid. Bid je převeden kaspázou-8 na tBid a může v mitochondrii vyvolat MMP. Převzato 
z Galluzzi et al. (2008).

Vnitřní apoptotická dráha (viz obr. 2) může být spuštěna například poškozením DNA, 

oxidativním stresem, vysokými hladinami Ca2+ a chemickými látkami v buňce. Princip této 

dráhy je založen na ztrátě mitochondriálního transmembránového potenciálu (poškození této 

nezbytné organely) vedoucího k  uvolnění cytochromu c, který se váže na apoptotický 

aktivační faktor-1 (Apaf-1) a aktivuje kaspázovou kaskádu (Jacotot et al., 1999; Galluzi et 

al., 2008).

2.2.1. Vnější apoptotická dráha

     Základním kamenem této dráhy jsou tzv. receptory smrti a jejich ligandy. Tyto receptory 

náleží k rodině TNF a nachází se na povrchu buněk. Do této rodiny můžeme zařadit Fas 

(CD95) ligand/Fas (CD 95); TRAIL/DR4, DR5; TNF/TNFR1, TNFR2. 

     Dráha Fas (CD95) ligand/Fas (CD95) se uplatňuje zejména v regulaci programované 

buněčné smrti imunitního systému. Základními složkami této dráhy jsou Fas/CD95 ligand 

a Fas/CD95 receptor. Tyto složky spolu interaguji a následně se uspořádávají v tzv. DISC 

komplex (death-inducing  signaling komplex). Tento komplex navíc obsahuje adaptorový 

protein FADD (Fas-associated death domain), který má schopnost vázat prokaspázu-8 

(viz obr. 3) (Kischkel et al., 1995). FADD obsahuje homologní doménu k „death“ doméně Fas 
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a TNFR-1. Exprese FADD indukuje apoptózu (Chinnaiyan et al., 1995). Funkční obdobou 

DISC komplexu je v případě mitochondriální dráhy apoptozóm (viz dále). Klíčovou 

iniciátorovou kaspázou v dráze receptoru smrti (ve vnější dráze) je zejména kaspáza-8, 

případně kaspáza-10. Protože prokaspáza-8 má nízkou vnitřní kaspázovou aktivitu, až na 

základě aproximace zprostředkované FADD vznikne její dostatečná koncentrace a je

aktivována apoptotická dráha. Mluvíme zde tedy opět o výše zmíněmém modelu indukované 

proximity (Muzio et al., 1998).

Obr. 3: Schéma signalizační dráhy apoptózy vyvolané receptory smrti TNFR1, CD95 a TRAIL. TNFR1 váže 
prostřednictvím TRADD proteinu protein FADD. CD95 a TRAIL váží FADD protein přímo. FADD následně 
umožní vazbu a aktivaci prokaspázy-8 a dochází k utvoření DISC komplexu. V bodě aktivované kaspázy-8 
dochází k rozdělení na dva typy drah dle množství aktivované kaspázy-8. I.typ (vyšší množství kaspázy-8) vede 
přímo ke štěpení (aktivaci) prokaspázy-3 ústící v apoptózu. II.typ (nižší množství prokaspázy-8) je spojen s Bid, 
respektive tBid proteinem a jeho následnou interakcí s proteiny Bcl-2 (př. Bax) vedoucí  k uvolnění cytochromu 
c. Cytochrom c následně interaguje s Apaf-1 a prokaspázou-9 za tvorby apoptosomu. Kaspáza-9 aktivuje 
kaspázu-3. cFLIP, cIAP jsou inhibiční proteiny působící na prokaspázu-8. Převzato ze Schütze et al., (2008).
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     Další dráhou je TNF/ TNFR1 nebo TNF/ TNFR2. Tumor necrosis faktor (známý také 

jako TNF) je cytokin účastnící se zánětlivé odpovědi a indukce apoptózy. Tento faktor byl 

objeven v roce 1975 jako produkt makrofágů při studiu antitumorové aktivity séra myši 

infikované bacillus Calmette-Guérin (Carswell et al., 1975).

TNF má dva receptory - TNFR1 a TNFR2. TNFR2 spouští zánětlivé signály a 

antiapoptózu. TNFR1, podobně jako Fas, aktivuje apoptózu a inhibuje zánětlivý proces, ale je 

schopen působit i antiapopticky a spustit zánětlivé signály. Po navázání TNF na TNFR1 

dochází k interakci TNFR1 s proteinem TRADD. Na základě zvýšené exprese TRADD se 

kaskáda dělí na dvě různé odpovědi (viz obr. 4) – apoptózu a aktivaci NFB (Hsu et al., 

1995). TRADD následně interaguje s TRAF2 (tato interakce vede k aktivaci NFB a přežití 

buňky) a s FADD (tato interakce vede k apoptóze). FADD interaguje také s Fas (viz výše), 

ovšem s menší afinitou. Protože se TNFR1-TRADD kaskáda se dělí právě v TRADD, může 

tedy TRADD aktivovat jak apoptózu tak i antiapoptotický proces (Hsu et al., 1996). Po 

stimulaci tohoto typu receptoru smrti dochází k formaci DISC komplexu, jehož součátí je 

kromě FADD také TRADD (viz obr. 3). FADD následně aktivuje prokaspázu-8 a prokaspázu-

10. Tento proces vede k aktivaci prokaspázy-3 (Kirschkel et al., 1995). 

Obr. 4: Schéma TNF/Fas signální dráhy. V bodě TRADD proteinu dochází k dělení TNFR1 kaskády na dva typy 
odpovědí. Jedním typem odpovědi je vazba TRAF proteinu k TRADD, kterou jsou aktivovány  transkripční 
faktory NFB a Ap-1 (aktivační protein –1). Druhou odpovědí je vazba FADD k TRADD, která vede 
k apoptóze. IAP značí inhibitory apoptózy. Převzato z  Jones et al., (2001).
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     Ve vnější dráze existuje varianta zesílení apoptotického signálu prostřednictvím kaspázy-8, 

která ještě naštěpí proapoptotický Bid. Vzniká tBid, který po translokaci do mitochondrie 

vyvolá apoptózu (viz kapitola 2.2.2).

     Důležitou dráhou je také TRAIL/DR4 nebo TRAIL/DR5. TRAIL (z angl. Tumor necrosis 

factor-related apoptosis-inducing ligand) reaguje se dvěma receptory smrti DR4 a DR5, které 

obsahují doménu smrti („death“ doménu) podobnou doméně CD95 receptoru a TNFR1 

(viz obr. 3). Dále může TRAIL reagovat s tzv. „decoy“ receptory DcR1 a DcR2, které 

neobsahují funkční doménu smrti a naopak mají schopnost blokovat apoptózu vyvolanou 

„DR“ receptory tím, že važou a inhibují TRAIL (Sheridan et al., 1997). TRAIL preferenčně 

indukuje apoptózu u tumorových či virem infikovaných buněk, ale ne u normálních buněk.

     Pro úplnost je vhodné zmínit ještě roli NFB. Jedná se o proteinový komplex fungující 

jako transkripční faktor uplatňující se v regulaci odpovědi buňky na stresové stimuly (záření, 

volné radikály, TNF, virové antigeny atd.), které faktor NFB stimulují. NF- B je jedním 

z prvních faktorů reagujících na poškozující stimuly. V buňce je v neaktivním stavu. Příčinou 

je inhibitor IB, který se váže na jaderný lokalizační signál NFB, čímž jej maskuje. Aktivace 

proběhne působením kinázy IKK (IB kinasa), která fosforyluje IB, ten následně odpadá od 

NFB. Faktor NFB je pak translokován do jádra, dochází k aktivaci genů s vazbou pro tento 

faktor a vzniká odpověd buňky na daný stimul. Transkripční faktor NFB se uplatňuje 

v apoptóze indukované TNF. Je tedy esenciálním faktorem pro přežití buněk (Plumpe et al., 

2000; Gilmore, 2006 ).

2.2.2. Vnitřní apoptotická dráha

     Tato dráha je nazývána také jako mitochondriální, kvůli ústřední roli poškození 

mitochondrie v apoptóze. Dochází k permeabilizaci vnější mitochondriální membrány, které 

ústí v narušení mitochondriáních funkcí, velice zásadních pro buňku. Důležitou 

antiapoptotickou roli hraje membránový mitochondriální protein Bcl-X zachovávající 

osmotickou a elektrickou stálost v mitochondrii (Vander Heiden et al.,1997). Podíl na 

permeabilizaci mají také proapoptotické proteiny Bcl-2 rodiny aktivované různými 

stresovými podněty. Právě tyto stresové podněty (DNA poškození, hypoxie, deprivace 

růstového faktoru) evokují v buňce prostřednictvím uvolněných mitochondriálních proteinů 

například cytochromu c, spuštění vnitřní apoptotické dráhy jako hlavní odpovědi na stresory 

(Saelens et al., 2004). Mitochondriální dráha využívá tzv.apoptosomu k aktivaci iniciační 

prokaspázy-9 (viz dále).
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2.2.2.1. Proteiny Bcl-2 rodiny

     Proteiny rodiny Bcl-2 hrají zásadní roli v dějích spojených s vnitřní apoptotickou drahou. 

V této rodině můžeme nalézt jak proapoptotické proteiny (př. Bax, Bid, Bak), tak 

i antiapoptotické (př. Bcl-2, Bcl-X). Dle struktury ji lze rozdělit na tři podskupiny. První 

podskupinu tvoří proteiny s doménou BH1-4 (proteiny s antiapoptotickou funkcí), kam patří 

Bcl-2 či Bcl-X. Další podskupinou jsou proteiny s doménami BH1-3 (proapoptotické 

proteiny), ke kterým se řadí např. proteiny Bax (inaktivní v cytosolu) a Bak (inaktivní 

v mitochoondrii). Poslední podskupinou jsou proteiny obsahující pouze BH3 doménu. Tyto 

proteiny iniciují apoptózu tím, že na sebe váží Bcl-2 antiapoptotické proteiny (Chittenden et 

al., 1995; Wang et al., 1996; Wolter et al., 1997).  

     Bid protein (BH3 protein) je substrátem kaspázy-8 v apoptóze indukované Fas i TNF. 

Bid je štěpen do formy tBid (z angl. truncated), která je podmínkou pro možné spuštění 

apoptózy. Protein tBid je dále z cytosolu translokován do membrány mitochondrie, kde 

vyvolá její  poškození včetně narušení membránového potenciálu, uvolnění cytochromu c, 

kondenzaci jádra a redukci buňky. Antagonisty v tomto procesu jsou Bcl-X a kaspázové 

inhibitory. Bid tedy hraje důležitou roli v poškození mitochondrie vyvolané kaspázou-8 (Li et 

al., 1998). Bid vyvolává oligomerizaci  Bak, který vytvoří pór pro uvolnění cytochromu c 

(Wei et a.l, 2000). 

     Bax protein během apoptózy přechází z cytosolu do membrány mitochondrie, zároveň 

dochází k jeho konformačním změnám. Bax  se účastní permeabilizace  membrány 

mitochondrie (Wolter et al., 1997). Je patrně aktivován vlivem proteinu p53 a tudíž se 

předpokládá jeho účast v apoptóze indukované p53 (Chipuk et al., 2004). BH3 proteiny 

potřebují k vyvolání apoptózy Bax a Bak, ale umí také inaktivovat antiapoptotické proteiny 

(Huang and Strasser, 2000). V opozici k těmto proteinům stojí antiapoptotické proteiny, které 

sekvestrují BH3 proteiny, čímž brání apoptóze (Cheng et al, 2001). 

      Z mezimembránového prostoru mitochondrie jsou kromě cytochromu c uvolněny i další 

důležité proteiny. Např. AIF protein (apoptosis-inducing protein), který je po uvolnění 

traslokován do cytoplazmy a jádra, ve kterém vyvolává kondenzaci. AIF je smrtící  efektor 

nezávislý na kaspázách (Cande et al., 2002).

2.2.2.2. Tvorba apoptozómu 

     Na základě uvolněného cytochromu c a přítomnosti ATP či dATP je umožněna interakce 

mezi prokaspázou-9 a Apaf-1 proteinem. Nukleotidy vyvolají konformační změny komplexu 

Apaf-1/cytochrom c, při kterých se odhalí tzv. CARD doména na Apaf-1, která váže 
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prokaspázu-9 (Li et al., 1997). Interakce mezi prokaspázou-9 a Apaf-1 proteinem aktivuje 

prokaspázu-9. Vzniklá kaspáza-9 dále štěpí kaspázu-3, čímž ji aktivuje. Apaf-1 je mimo jiné 

schopen vázat cytochrom c i bez přítomnosti ATP (Zou et al., 1997), pak ovšem nedojde 

k vazbě prokaspázy-9. Podstatným bodem je tedy utvoření tzv. apoptozómu 

(multiproteinového komplexu): Apaf-1 váže a hydrolyzuje ATP či dATP, hydrolýza spolu 

s vazbou cytochromu c zformuje komplex Apaf-1-cytochrom c, který váže prokaspázu-9 

a přetváří ji na aktivovanou kaspázu-9. Kaspáza-9 se následně uvolní z komplexu a působí na 

prokaspázu-3 (Zou et al., 1999). 

Stále je diskutováno, která molekula iniciuje vznik apoptozómu - jestli cytochrom c (Kim et 

al., 2005, Yu et al., 2005), což podporuje současný model (viz obr. 5) nebo dATP (Ryu et al., 

2008). Model dATP se přiklání spíše k variantě, že se nejprve váže dATP na Apaf-1 a tak 

usnadní vazbu cytochromu c. Kim a kolektiv (2005) podporují model vazby cytochromu c na 

Apaf-1 (viz obr. 5). 

Obr. 5: Model formování apoptozómu dle Kim a kolektivu. Apaf-1 je asociován s dATP. Po vazbě cytochromu 
c, Apaf-1 hydrolyzuje dATP. Je-li přítomen navíc dATP/ATP, dADP je vyměněn za dATP a Apaf-1 formuje 
aktivní apoptozóm. Pokud je Apaf-1 inkubován s cytochromem c bez nadbytku dATP/ATP, dADP vázaný k 
Apaf-1 formuje inaktivní agregát. Červeně je značen cytochrom c, fialové kvádry značí CARD doménu. 
Převzato z Kim et al., (2005).
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Tato vazba indukuje hydrolýzu dATP na dADP, které je pak opět vyměněno na dATP, což je 

nezbytný krok v tvorbě apoptozómu (formování heptameru). Apoptosom je tzv.“wheel-like“ 

částice se 7-četnou symetrií (Acehan et al., 2002). Střed apoptozómu je tvořen centrálním 

kruhem ze sedmi CARD domén sedmi Apaf-1 podjednotek (Yu et al., 2005).

     Aktivace prokaspázy-9 je rovněž stále diskutovaná, např. Acehan et al., 2002 se přiklání  

k aktivaci prokaspázy-9 dimerizací monomerů.

2.2.3. Kaspáza -3 a další substráty apoptózy

     Kaspáza-3 štěpí další efektorové kaspázy (6, 7 a 9) (převzato z Enterz Gene

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch

=836) či další substráty, kterými jsou např. různé cytozolické proteiny (Slee et al., 2001). 

Výsledkem je narušení různých důležitých struktur či substrátů pro buňku. Dochází 

k biochemickým a morfologickým změnám typickým pro apoptózu (Jänicke et al., 1998):  

chromatinové kondenzaci, DNA fragmentaci a tvorbě apoptotických tělísek. Cílem kaspáz 

jsou např. jaderný laminin, složky cytoskeletu, ale i poly (ADP-ribóza) polymeráza (PARP) 

a DNA-dependentní proteinkináza. Tyto složky jsou důležité v opravách DNA. DNA 

poškození aktivuje PARP (oprava jednořetězcových zlomů DNA) s cílem zachovat integritu 

genomu.  PARP je cílem kaspázy-3, která odštěpí katalytickou doménu PARP (D’Amours et 

al., 2001). Proteolytické štěpení PARP kaspázou je jednou ze známek apoptózy, které se 

využívá při detekci apoptózy.  

2.2.4. Onkosupresory p53 a  pRb

     p53 je tumor supresorový protein a DNA vazebný transkripční faktor, který je schopný 

navodit tzv. buněčný arest, pozastavení buněčného cyklu ve fázi G1/S. Je schopen indukovat 

apoptózu s cílem zabránit replikaci poškozené DNA v buňce. Podle velikosti stimulu či 

poškození a tedy hladině proteinu p53 dojde k zastavení buněčného cyklu a opravě nebo k 

apoptóze. Protein p53 se váže na DNA a aktivuje expresi p21 působícího inhibici cyklin 

dependentní kinázy-2 (CDK2), což vede k zastavení buněčného cyklu. Protein p53 tedy hraje 

roli v zachování genové stability (čas pro opravu DNA) a protinádorových mechanismech. 

Dále je jedním z podstatných faktorů, které hrají roli v indukci vnitřní apoptotické dráhy, jako 

reakce na poškození DNA či jinou formu stresu (Bates and Vousden, 1996). Otázkou zůstává, 

jakým mechanismem se p53 rozhoduje o tom, zda dojde k indukci apoptózy či pozastavení 

cyklu vedoucí k opravě. Je jasné, že p53 svoji vazbou na DNA ovlivňuje určité cílové geny, 

které hrají roli v daném regulovaném procesu. Příkladem je gen pro p21 a buněčný arest. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=836
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V případě indukce apoptózy jsou cílovými geny například výše zmíněný Bax, APAF1 či 

PUMA. V poslední době se, ale hovoří o možné roli p53 v apoptóze na úrovni cytoplazmy 

a tedy jeho „netranskripční“ roli (Schlereth et al., 2010).  

      Protein pRb je rovněž tumor supresorový. Ve svém aktivním stavu (nefosforylovaný) brání 

progresi buněčného cyklu G1/S tím, že váže a tak inaktivuje transkripční faktor E2F (důležitý 

pro vstup buňky do S-fáze). Protein pRb je substrátem cyklin/cyklin dependentních kináz, 

které jej fosforylují (inaktivují), což způsobí jeho uvolnění z komplexu z E2F. Buňka pak 

vstoupí do S-fáze. p53 je schopen indukovat tvorbu proteinu p21, který blokuje  fosforylaci 

pRb a pokračování buněčného cyklu (vstup do S-fáze) (Mudrak et al., 1994). 

3. Vybrané DNA viry a apoptóza

     Tato kapitola pohlíží na různé schopnosti vybraných DNA virů potlačit či naopak využít 

proces apoptózy pro své pomnožení a šíření infekce. Vybranými DNA viry jsou virus 

hepatitidy B, některé papilomaviry, polyomaviry a herpesviry.  

3.1. Virus hepatitidy B (HBV) a apoptóza

3.1.1. HBV virus

     Dle Baltimorovy klasifikace virů spadá HBV do VII. skupiny [ds DNA viry  kódující 

reverzní transkriptázu (RT)]. Jedná se o virus čeledi Hepadnaviridae, rodu 

Orthohepadnavirus. Typickým rysem tohoto viru je replikace RNA formy genomu reverzní 

transkripcí. Proces replikace se odehrává v buňkách jaterního parenchymu. Virus vyvolává 

tzv. hepatitidu B, ta ve formě akutní vede k zánětu jater a vzniku žloutenky, chronická forma 

může vést k jaterní cirhóze a také vznik hepatocelulárního karcinomu (HCC). K přenosu viru 

dochází prostřednictvím tělních tekutin (krev, sperma, sliny atd.). Při infekci lze v krvi 

detekovat viriony i menší neinfekční částice (tvořené pouze obalem s imunoprotektivními 

účinky). Jedná se tedy o obalený virus s genomem o 3,2 kpb. Genom je dsDNA s úseky ss 

(jednovláknovými) (Seeger and Mason, 2000). Kódující oblast genomu je tvořena čtyřmi 

překrývajícími se čtecími rámci kódujícími proteiny: HBc (core protein, c-protein), S 

(proteiny obalu), P (polymeráza, RT) a HBx (transkripční regulátor, x-protein). Po vstupu 

HBV do buňky a jádra jsou ss úseky genomu doplněny a dsDNA se formuje do cccDNA 

(covalently closed circular DNA). Následuje transkripce hostitelskou polymerázou II. 

Výsledkem jsou čtyři transkripty o délkách 3,5; 2,4; 2,1 a 0,7 kb. Nejdelší transkript slouží 

jednak pro translaci HBc proteinu a polymerázy, ale je i pregenonomovou RNA. Tato RNA je 
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enkapsidována s polymerázou a poté reverzně transkribována (Bruss, 2007). Viriony jsou 

uvolnovány exocytózou  z buněk.

3.1.2. HBV a HBx protein

     Virový HBx (onkoprotein) přispívá k vývoji hepatocelulárního karcinomu. Jedná se 

o multifunkční protein o 154 aminokyselinách, regulující replikaci HBV, ovlivňující 

transkripci buňky a různé signální dráhy a dráhy degradující proteiny v buňce včetně 

apoptózy (Tang et al., 2006a). Gearhart a Bouchard ukázali, že HBx je schopen deregulovat 

proliferaci buňky stimulací virové replikace (Gearhart and Bouchard, 2010). Ovlivňuje 

aktivitu proteinů regulujících buněčný cyklus tak, že navodí  G1-fázi, ale pak brzdí vstup do 

S-fáze tím, že ovlivní signalizaci prostřednictvím vápníkových iontů. Virus se replikuje 

efektivněji pokud je buňka v G1-fázi než v G0-fázi (klidové) či S-fázi. HBx tak hraje 

důležitou roli ve virové replikaci a tato funkce by mohla být pojítkem mezi HBV infekcí 

a rozvojem HCC. 

HBx váže různé transkripční faktory jako např. protein p53 (Tang et al., 2006a). Jak ukázali 

Elmore a kolektiv, interakce mezi HBx a p53 vede k modulaci apoptózy. HBx  se váže svoji 

C-terminální doménou na C-terminální konec p53, čímž jej inhibuje. Vyvázáním p53 

v cytoplazmě, tak HBx částečně zabrání vstupu p53 do jádra a indukci apoptózy. V této práci 

bylo rovněž zjištěno, že při dlouhodobější nadprodukci HBx dochází k apoptóze, která je 

alespoň částečně vyvolána nezávisle na p53 (Elmore et al., 1997). 

Další práce (Gottlob et al., 1998) došla k závěru, že HBx inhibuje aktivitu kaspázy-3 a tím 

i apoptózu. Studie byla prováděna na extraktu buněk produkujících HBx. U extraktu byla 

zaznamenána nízká kaspázová aktivita.                

     Naopak, proapoptotický efekt HBx byl zaznamenán v práci Shirakata a Koike: HBx 

indukuje buněčnou smrt ztrátou mitochondriálního membránového potenciálu. Snížení 

potenciálu je zapříčiněno patrně interakcí HBx s mitochondrií, vedoucí k dysfunkci MPTP 

(mitochodnriálního permeabilizačního póru) (Shirakata and Koike, 2003). Součástí MPTP je 

aniontový kanál VDAC (voltage-dependent anion channel), který je ve vnější membráně. Zdá 

se, že HBx a VDAC spolu mohou interagovat a tím alterovat mitochondriální funkce. HBx 

exprese a lokalizace do mitochondrie vede k narušení mitochondriálního transmembránového 

potenciálu a buněčné smrti. Výsledná dysfunkce mitochondrií je pozorována u chronické 

hepatitidy a HCC (Rahmani et al., 2000). Se stejným závěrem, že mitochondriální 

membránový potenciál je regulován HBx a HBx je lokalizován v mitochondriích, přichází 

Clippinger a Bouchard. Ale dle této studie (testováno na primárních krysích buňkách) je  
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mitochondriální membránový potenciál ovlivňován proteinem HBx a ten je zároveň 

ovlivňován aktivitou NF- B. HBx je také sám schopen stimulovat NF- B aktivaci a bránit 

tím membránové depolarizaci mitochondrie, to zabrání apoptóze a usnadní replikaci viru. 

Naopak pokud jsou v buňce vyvolány podmínky inhibující NF- B či naruší aktivaci NF- B 

prostřednictvím HBx, pak HBx změní své chování a vyvolá depolarizaci modulací MPTP 

a aktivuje apoptózu (Clippinger and Bouchard, 2008; Clippinger et al., 2009). Jak se zdá, 

HBx může tedy fungovat jak proapoptoticky tak i antiapoptoticky regulací NF- B 

a mitochondriálního permeabilizačního transitního póru (MPTP). Umělým blokováním MPTP 

byla inhibována apoptóza vyvolaná HBx (Clippinger et al., 2009). 

Protein HBx činí buňky citlivé vůči TRAIL-indukované apoptóze prostřednictvím Bax. 

Zvýšené hladiny Bax byly zaznamenány jak v buňkách trasnfekovaných genomem HBV tak 

i plazmidem pro expresi HBx. Bax, který  je iniciátorem spuštění mitochondriální dráhy 

apoptózy je tak pravděpodobně důležitý regulátor ve smrti hepatocytů. Přesná role Bax 

v buněčné smrti během hepatitidy je stále neznámá. Aplikací solubilního receptoru  TRAIL 

blokujícího TRAIL funkce došlo k výrazné inhibici hepatitidy i smrti hepatocytů v transgenní 

myši .TRAIL je tedy důležitý faktor v procesu hepatitidy vyvolané HBV. Protože solubilní 

TRAIL není pro neinfikované hepatocyty toxický a naopak toxicky působí za zánětlivých 

podmínek, z toho důvodu se uvažuje o jeho užití v terapii HCC  (Liang et al., 2007). 

     Vliv HBx na apoptózu je stále diskutován a z různých, někdy protichůdných studií jeho 

funkcí zaznamenáváme role proapoptotické i antiapoptotické. Odhaduje se, že odlišný vliv 

HBx na apoptózu a mnohé rozdílné výsledky jednotlivých studiií jsou také dány podmínkami 

jednotlivých experimentů, včetně použitých buněk - imortalizované buňky či  

transformované, které mohou mít změněný chrakter apoptotické dráhy (Clippinger et al., 

2009). Odlišnosti ovšem může vykazovat HBx, je-li produkován sám bez kontextu replikace 

HBV (viz výše). 

3.1.3. HBV a HBc protein

     Ve spojením s TRAIL se objevila v relativně nedávné studii Liang a kolektivu i potenciální 

role core proteinu HBV (HBc) v apoptóze. Dle této studie HBc inhibuje apoptózu 

indukovanou TRAIL blokováním DR5 exprese. DR5 exprese je regulována na transkripční 

úrovni „downregulací“ DR5 promotoru. Při zvýšené expresi HBc výrazně poklesla míra 

tohoto typu apoptózy, kdežto při potlačení exprese HBc v hepatocytech infikovaných HBV 

pomocí interferující RNA apoptózu zesílilo. HBc blokuje proapoptotický efekt HBx, pokud se 
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oba vyskytují v buňce (tento výzkumný tým vychází zvýsledku  své předchozí práce, že HBx 

zesiluje TRAIL indukovanou apoptózu, viz výše (Liang et al., 2007). Predominance HBc tedy 

chrání hepatocyty před TRAIL-indukovanou apoptózou, což vede k rozvoji HBV infekce, ale 

hepatitida se nerozvine. Pokud naopak predominuje hladina HBx, buňky apoptoticky zemřou 

a dojde k rozvoji hepatitidy (Du et al., 2009).

3.2. Polyomaviry a apoptóza

3.2.1. Polyomaviry

     Polyomaviry jsou malé neobalené dsDNA viry čeledi Polyomaviridae, řazené do I.třídy 

virů Baltimorovy klasifikace. Uvnitř virové kapsidy s ikosahedrální symetrií se nachází 

kruhová dsDNA v komplexu s hostitelskými histony (kromě H1).Velikost genomu se 

pohybuje kolem 5 kpb a kóduje důležité nestrukturní regulační proteiny - tzv. malý a velký T 

antigen (ST a LT antigen). U polyomavirů hlodavců existuje ještě střední T antigen (MT 

antigen). Genom kóduje také tři strukturní proteiny - VP1, VP2 a VP3. V časné fázi infekce, 

tj. před replikací viru jsou exprimovány tzv. časné geny. Jejich produkty T antigeny, se 

uplatňují v indukci replikace a regulaci transkripce virové DNA i v deregulaci buněčných 

procesů. V pozdní fázi infekce jsou exprimovány geny pro kapsidové proteiny P1 (Knipe and 

Howley, Fields Virology, 2007, str. 2265). V (45 kDa) je hlavním kapsidovým proteinem. 

Kapsida je tvořena 60 hexavalentními a 12 pentavalentními pentamery proteinu VP1. VP1 

hraje také mimo jiné důležitou roli v přichycení  viru  na  buňku,  protože  obsahuje  receptor-

-vazebnou doménu pro kyselinu sialovou (Stehle et al., 1994; Neu et al., 2009). Minoritní 

kapsidové proteiny (VP2 a VP3) jsou translatovány ze stejného čtecího rámce, liší se od sebe 

jen délkou; VP2 je na N-konci prodloužen. Nejsou vystaveny na povrchu kapsidy, ale vždy 

jedna molekula buď VP2 nebo VP3 je svým C-koncem přichycena v centrální dutině 

pentameru VP1, zatímco jejich N-konce směřují dovnitř kapsidy (Rayment et al., 1982).     

Polyomaviry jsou rozšířeny mezi obratlovci, zejména savci a ptáky a replikují převážně 

v ledvinné tkáni. V případě savčích polyomavirů je typická spíše asymptomatická primární 

infekce s dlouhodobou persistencí v hostiteli a neintegrovanou virovou DNA (Dubensky and 

Villarreal, 1984). Ze savčích polyomavirů jsou nejvíce studovány: myší polyomavirus, SV40 

(opičí) virus, lidské polyomaviry JC a BK a v poslední době též nově objevený  polyomavirus 

v karcinomu Merkelových buněk. Toto onemocnění se příliš často nevyskytuje, ale je velice 

agresivní formou kancerózy kůže (Feng et al., 2008).

Polyomaviry   jsou  tumorogenní   viry   schopné  transformovat  nepermisivní   buňky  svými 
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T antigeny. Tuto schopnost většinou tyto viry nevykazují u svých přirozených hostitelů. 

Například opičí virus SV40, je schopen vyvolat tumor u křečka, kdežto u opice tumorogenně 

nepůsobí (Eddy et al., 1961).

3.2.2. Myší polyomavirus (MPyV) a apoptóza

     Ve studii An a kolektivu byla testována míra schopnosti MPyV polyomaviru 

v infikovaných 3T6 myších buňkách vyvolat apoptózu či nekrózu. Apoptotickou formu smrti 

vykazovalo jen 10 % buněk, kdežto nekróza byla identifikována u přibližně 40 % buněk po 72 

hodinách infekce. Při pseudoinfekci rekombinantními prázdnými virovými částicemi nedošlo 

k  indukci žádného typu buněčné smrti. Z tohoto autoři vyvodili, že nekrotické buňky, kterých 

příbývá s délkou doby infekce, hrají roli patrně v uvolnění nově vzniklých virionů a také, že 

strukturní proteiny, bez přítomnosti T antigenů, nejsou schopny indukovat žádný z obou typů 

buněčné smrti (An te al., 2000).

     Na vztah minoritních strukturních proteinů myšího polyomaviru k apoptóze a jejich 

toxicitu se zaměřila nedávná studie Huerfano a kolektivu. Minoritní proteiny produkované 

bez přítomnosti ostatních virových komponent prokázaly silnou schopnost indukovat 

apoptózu závislou na účincích kaspáz. Ale při virové infekci, kdy jsou minoritní proteiny 

v komplexu s VP1, indukují apoptózu pouze slabě. Jako apoptotické markery byly 

detekovány kaspáza-3 a její substrát PARP. Imunoelektronmikroskopická analýza buněk 

několik hodin po transfekci ukázala, že minoritní proteiny jsou asociované s poškozenými 

mebránami ER (endoplazmatického retikula), jaderného obalu a mitochondrií. Právě vlastnost 

minoritních strukturních proteinů interagovat s membránami a poškozovat je  by mohla 

vysvětlovat jejich schopnost indukovat apoptózu. Při porovnání infekce divokým typem viru 

a mutovaným virem (bez VP2 i VP3) pak byla v obou případech zaznamenána destrukce 

buněk 48 hod. po infekci, což značí, že minoritní proteiny jsou pro buněčnou smrt 

postradatelné. Na buněčné destrukci, ke které dochází v rámci infekce, se minoritní proteiny 

podílí pouze slabě (Huerfano et al., 2010). Z výše uvedených dat vyplývá, že v indukci 

buněčné smrti hrají roli další virové produkty. LT antigen různých polyomavirů interaguje 

s pRb (Dyson et al., 1990). LT vyvazuje pRb z komplexu s buněčným transkripčním faktorem 

E2F, způsobí uvolnění E2F a pokračování buněčného cyklu (S-fázi). (Mudrak et al., 1994).

Doherty a Freund došli k závěru, že LT antigen je schopen překonat růstový arest způsobený 

p53. Jinak řečeno, asociace pRb s LT antigenem brání buněčnému arestu vyvolanému p53 

(Doherty a Freund, 1997). Ač se zde jedná o regulaci buněčného růstu, vyjdeme-li ze 

schopnosti p53 vyvolat také apoptotický stav v závislosti na podmínkách, pak se logicky 
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nabízí myšlenka, že asociace LT a pRb hraje roli i v blokování indukce apoptózy (i nepřímý 

blok arestu prostřednictvím p53 by mohl negativně ovlivnit také apoptózu). Vzhledem 

k tomu, že ale není jasný mechanismus, který vede k rozhodnutí mezi arestem buněčného 

cyklu a apoptózou (Tang et al., 2006b), jedná se pouze o hypotézu autora této bakalářské 

práce. 

U myšího polyomaviru nebyla zatím prokázána existence specifické strategie proti proteinu 

p53 a s ním spojené apoptózy. Ve studii z roku 1998 byla zjištěna schopnost MT antigenu 

(středního T antigenu) ovlivňovat apoptózu nezávisle na p53. Jedná se o signální dráhu: MT 

 fosfatidylinositol –3 kináza (PI-3 kináza) Akt (serin-threonin kináza, PKB) spuštěnou 

prostřednictvím MT, který váže a aktivuje PI-3 kinázu (Dahl et al., 1998).. Akt hraje roli 

v přežití a obraně před apoptózou (účastní se inhibice apoptózy) tak, že inhibuje aktivitu 

„Ced3/ICE-like“ proteáz tedy kaspáz, které štěpí PARP (Kennedy et al., 1997).

3.2.3. SV40 a apoptóza

     Jak již bylo výše zmíněno časné produkty SV40 jsou schopny vyvolat trasformaci 

hlodavčích buněk (Eddy et al., 1961). Za tímto jevem stojí zejména schopnost LT antigenu 

SV40 vázat pRb a také, na rozdíl od MPyV, p53 (Mudrak et al., 1994; Cavender et al., 1995). 

Logicky by mělo dojít k potlačení apoptózy v procesu transformace. Přírozeně se nabízí 

myšlenka inhibice apoptózy závislé na p53 samotným vyvázáním p53 (Robles and Pipas, 

2009) . Na tuto úvahu odpovídá poněkud odlišně následující práce, která jednak potvrdila 

proapoptotickou roli LT antigenu nezávislou na p53, ale také antiapoptoickou roli ST. Právě 

ST antigen by mohl zajistit potlačení apoptózy během transformace buňky. Experimenty 

s mutovanými LT antigeny v krysích embryonálních fibroblastech totiž ukázaly, že pro 

vyvolání apoptózy LT antigenem je zapotřebí intaktního vazebného místa pro pRb 

(nacházejícího se na LT), kdežto LT antigen mutovaný v sekvenci odpovědné za interakci 

s p53 přesto apoptózu vyvolá. Tedy vyvázáním p53 LT antigenem není apoptóza inhibována, 

ale vazba pRb k LT antigenu je zásadní pro indukci apoptózy vyvolanou LT antigenem. 

Autoři předpokládají, že vyvázání p53 LT antigenem buď není v použitých buňkách 

dostatečné pro inhibici apoptózy závislé na p53, anebo, že proapoptotická funkce p53 není 

vazbou na LT antigen zcela inhibována. Apoptóza je v případě infekce SV40 ovlivněna i ST 

antigenem, který hraje antiapoptotickou roli, čímž posiluje buněčnou transformaci. Apoptóze 

je tedy bráněno mechanismem nezávislým na p53. Hypotéza o inhibici apoptózy je taková, že 

ST by mohl vázat protein fosfatázu 2A (PP2A) a tím narušuje její schopnost defosforylovat 

LT antigen. Tak dojde k narušení interakce mezi LT antigenem a pRb, což vede k blokování 
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apoptózy (Kolzau et al., 1999). Zda tedy vlivem LT dochází k efektivnímu potlačení apoptózy 

závislé na p53 tím, že LT antigen p53 vyváže, není zcela jasné. Výsledný vliv na tento jev by 

mohla mít také povaha infikovaných buněk či další podmínky infekce. Dle Zheng a kolektivu

je LT antigen schopen narušit rovnováhu mezi  apoptózou a proliferací  a zároveň patrně 

i navodit změny v buněčném metabolismu (Zheng et al., 2009).

Zajímavá studie Butin-Israeli a kolektivu se zaměřila právě na SV40 virus. Tento virus 

dokáže využít více signálních drah buňky ve svůj prospěch. Jedná se o jakousi „síť“, která 

v sobě zahrnuje dráhu apoptotickou, stresovou a dráhu vedoucí k přežití buňky. K aktivaci 

sítě patrně dochází VP1 kapsidovým proteinem a to ještě před samotnou expresí velkého T 

antigenu. Z hlediska apoptotické složky této sítě virus využívá PARP-1 a kaspáz  

ke snadnějšímu průběhu infekce. Dosud však není jasná role kaspáz v infekci viru.  Zároveň 

virové kapsidy spouští kaskádu Akt-1 (dráha přežití) za účelem zastavení apoptózy. 

Spuštěním Akt zde ale  nedochází, na rozdíl od jiných virů, k proliferaci buňky a tedy 

tumorogenní aktivitě. Klíčovým organizátorem apoptózy a přežití v této síti je fosolipáza C

(PLC), která udržuje PARP-1 a Akt-1 aktivní, dokud není dokončen vstup do jádra (Butin-

Israeli et al., 2010). Aktivita PLC by mohla být indukována vazbou SV40 na buněčný 

receptor GM1 (Gouy et al., 1994). Podstatný fakt ale je, že tato síť je natolik vyvážená, že 

v infikované buňce nedochází ani k apoptóze, poškození DNA, ani k buněčné proliferaci. 

Přesto, že  se   apoptóza   nerealizuje,  jsou   PARP-1 i  kaspázy  nezbytné v procesu  infekce.

PARP-1 je aktivována 1hod. po infekci ač nedochází k poškození DNA a je štěpena 

kaspázou-6, která je aktivována kaspázou-10. Předpokládá se, že SV40 aktivuje při svém 

vstupu, kromě jiných, také receptory smrti.  Důvodem je zaznamenání aktivace pouze 

kaspázy-10, která je spojována právě s drahou receptoru smrti (Butin-Israeli et al., 2010).  

3.3. Papilomaviry a apoptóza

3.3.1. Papilomaviry

      Papilomaviry patří  rovněž  do I.třídy Baltimorovy klasifikace virů, jedná se tedy 

o dsDNA viry čeledi Papillomaviridae. I tyto viry jsou klasifikovány jako malé tumorogenní 

DNA viry. Existuje více než 100 typů lidských papilomavirů (HPV), některé z nich jsou 

označované jako vysoce rizikové a mají silný onkogenní potenciál. Ráda bych zde stručně 

zmínila některé lidské papilomaviry pro jejich častý výskyt v lidské populaci či pro 

nebezpečí, která mohou přinášet.
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HPV 1, 2, 3, 4 jsou jedni z běžnějších zástupců v lidské populaci a jsou příčinou tzv. 

benigních kožních bradavic rukou a nohou. Druhou kategorií jsou HPV genitální. HPV 6 a 11 

spadají do tzv. nízkorizikových genitálních virů. Vyvolávají vznik benigních genitálních 

bradavic, které jsou přenášeny pohlavní cestou, ale jen s malou frekvencí vyvolají kancerózu. 

Mezi vysocerizikové genitální HPV patří například HPV 16, 18, 31 a 45 schopné vyvolat 

prekancerózní léze s vysokou frekvencí (u mužů i žen), které mohou u žen přejít do 

stadia karcinomu děložního čípku (Munos et al., 2003).  

Papilomaviry napadají epiteliální buňky kůže či sliznice. K infekci je zapotřebí drobné 

poranění epitelu v dané oblasti.V bazálních buňkách epitelu je virus ve fázi latence - časné 

geny jsou exprimovány, replikace je zpřažena s replikací buňky a zajišťuje pouze zachování 

virového genomu. Výrazné navýšení počtu kopií virového genomu a produkce kapsidových 

proteinů proběhne až ve fázi terminálně diferencovaných buněk. V diferencovaných buňkách 

se aktivuje lytický cyklus - dochází k lokálnímu zmnožení viru a tedy tvorbě papilomu 

(„bradavice“). Zda dojde k buněčné tranformaci nebo bude-li ustavena latence závisí na typu 

a rizikovosti viru (Fehrmann and Laimins, 2003).  

Papilomaviry jsou neobalené viry s ikosahedrální kapsidou a kruhovou 8 kpb DNA, která je 

ve virionech v komplexu s buněčnými histony. V genomu jsou časné i pozdní geny, 

orientovány na jednom DNA řetězci. Jedná se o šest časných genů - E1, E2, E4 (ten se ukázal 

být pozdním proteinem), E5, E6, E7 a dva pozdní (strukturní) geny - L1 a L2. Protein E1 

přímo indukuje replikaci genomu, E2 je nepřímým replikačním faktorem a regulátorem 

transkripce. Protein E4  hraje roli v rozrušení keratinocytů. Protein E5 se patrně účastní 

některých virových aktivit rovněž v pozdní fázi infekce. Proteiny E6 a E7 jsou onkoproteiny, 

které jsou u vysocerizikových virů hlavní příčinou buněčné transformace. L1 je hlavní 

kapsidový protein a L2 je minoritní kapsidový protein s DNA vazebnou schopností. Proteiny 

E5, E6 a E7 jsou modulátory apoptózy. E2 protein, který má funkci transkripčního faktoru, je 

rovněž schopen vyvolat apoptózu i u netransformovaných buněk (Fehrmann and Laimins, 

2003; Doorbar, 2005; Hebner and Laimins, 2005).

3.3.2. E2 protein a apoptóza

     Desaintes a kolektiv se zaměřili na funkci proteinu E2, který se ukázal být aktivátorem 

transkripční aktivity proteinu p53. V prvním pozorovaném případě se E2 vázal na promotor 

integrovaného virového genomu a potlačil tak transkripci E6 onkogenu, který běžně 

degraduje p53 (viz dále). Tímto ve výsledku došlo k akumulaci transkripčně aktivního p53. 

V druhém případě prostá produkce E2 vyvolala apoptózu buněk a zástavu buněčného cyklu ve 
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fázi G1. (Desaintes et al., 1997). To že E2 je kromě regulátoru transkripce a replikace také 

induktorem apoptózy, potvrzuje další studie, která již popisuje mechanismus této indukce. 

Indukce je závislá na aktivaci iniciační  kaspázy-8, takže dochází ke spuštění vnější 

apoptotické dráhy. V průběhu apoptózy je pak E2 štěpen kaspázami. Jak se zdá, tak E2 svoji 

apoptotickou aktivitou vystupuje proti funkci virových onkogenů a tedy brání proliferaci 

a následnému rozvoji karcinomu. Tato domněnka je podporována také faktem, že v buňkách 

karcinomu vyvolaného HPV dochází k inaktivaci E2 (Demeret et al., 2003). Aktivace 

kaspázy-8 je založena na vazbě E2 na DED (death effector domains) doménu kaspázy-8. 

N-koncová doména proteinu E2 je nezbytná a zároveň dostačující pro oligomerizaci kaspáz 

a tím i  apoptózu.  FADD se neúčastní této interakce, takže se jedná o další způsob aktivace 

kaspázy -8, který nezávisí na tomto adaptorovém proteinu  (Thierry and Demeret, 2008). 

Další studie, která navazuje na studii Desaintes a kolektivu z roku 1997, došla k závěru, že E2 

indukuje apoptózu nezávislou na p53 akumulaci (viz výše). Nebyla zde zaznamenána 

závislost apoptózy na Bax proteinu (známém induktoru apoptózy závislé na p53). Také při 

zvýšené expresi p53 (jeho akumulaci) v buňce produkující E2 nedošlo k indukci apoptózy. 

Akumulace p53 způsobila zastavení progrese buněčného cyklu (Desaintes et al., 1999). Ve 

stejném roce byla publikována studie, která naopak detekovala indukci apoptózy E2 

proteinem přes p53. Vyvodila, že E2 je schopen vyvolat apoptózu u transformovaných 

i netransformovaných buněk a to i bez jiných HPV proteinů a bez vlivu DNA vazebné 

domény E2 (Webster et al., 1999).

Kompromis těchto dvou prací nacházíme v relativně nedávné práci (Parish et al., 2008). Zde 

byly porovnávány schopnosti E2 vysoce a nízko rizikových HPV. U vysocerizikových HPV 

byla zaznamenána schopnost E2 indukovat apoptózu u transformovaných 

i netransformovaných buněk. Tyto rizikové viry mohou provést apoptózu dvěma způsoby. 

První je založen na vazbě p53 k E2 a lze ho zaznamenat u obou variant buněk. Druhý způsob 

závisí na vazbě E2 k virovému genomu a je uplatněn pouze u buněk transformovaných HPV. 

E2 nízkorizikových virů selhal jak v indukci apoptózy, tak i ve schopnosti vázat p53. 

Z výsledku této práce je jasné, že nelze zcela zobecnit roli E2 pro všechny typy HPV. 

3.3.3. E5 protein a apoptóza

     V případě proteinu E5 a jeho vztahu s apoptózou stojí za zmínku práce, která naznačila 

jeho schopnost chránit keratinocyty před apoptózou zprostředkovanou Fas i TRAIL. Způsoby 

ochrany se ale u obou drah výrazně liší. V případě Fas dráhy protein E5 blokuje apoptózu tím, 

že vyvolává sníženou expresi Fas receptorů na buněčném povrchu. Jiný způsob je užit 
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v případě TRAIL dráhy. Zde E5 zasahuje na úrovni formování DISC komplexu, takže 

nepřímo inhibuje štěpení prokaspáz 8 a 3 a PARP. K experimentům byl použit E5 HPV16, 

tedy vysocerizikový typ viru (Kabsch and Alonso, 2002).

3.3.4. E6 protein a apoptóza

     Na expresi E6 proteinu v buňce ukázala Filippova se spolupracovníky (Filippova et al., 

2002) jeho schopnost inhibovat apoptózu zprostředkovanou TNFα  tak, že se E6 naváže na 

„death“ doménu TNFR1 a tím mu znemožní interakci s TRADD. V roce 2005 stejná skupina 

zjistila, že E6 apoptózu nepotlačí vždy, ale záleží na jeho množství. U buněk s vysokou 

expresí  E6  byla  tedy  detekována   náchylnost   buňky  k   apoptóze  zprostředkované  TNFα 

(Filippova et al., 2005). Bylo rovněž zjištěno, že E6 má také schopnost interferovat 

s procesem apoptózy zprostředkované Fas. Jedná se o zásah na úrovni složky FADD, která je 

vázána k E6 a následně degradována ubiquitinylací (Filippova et al., 2004). E6 protein je 

rovněž schopen vázat prokaspázu-8 a tím urychlí její degradaci, ale pouze v případě, že je E6 

plné nesestřižené délky. U existujících sestřižených izoforem proteinu E6 byla naopak 

pozorována po vazbě na prokaspázu-8 její větší stabilita. Tyto krátké formy E6 nevážou 

FADD (Filippova et al., 2007). 

Za základní funkci E6 proteinu je označována schopnost interagovat s proteinem p53 

a zprostředkovat jeho degradaci. Protein p53 je označován za primární cíl E6. Protein E6 

vazbou k p53 brání indukci apoptózy či arestu buněčného cyklu v závislosti na množství p53 

a na charakteru a intenzitě stimulů působících na buňku (Huibregtse et al, 1991). Některé 

práce popisují také vliv E6 na vnitřní apoptotickou dráhu. Zajímavá je například práce (Vogt 

et al., 2006),  která přichází s teorií o antiapoptotické schopnosti E6 hrající důležitou roli 

v přežití buněk tranfromovaných HPV. Tato funkce E6 je závislá na inhibici Bax proteinu. 

Pro důkaz o antiapoptotických schopnostech E6 bylo užito interference RNA, která 

inhibovala expresi E6 v buňkách s HPV. Na základě inhibice exprese E6 byla v buňce 

zaznamenána transkripční aktivita, tzv. PUMA promotoru, zprostředkovaná p53. Tento jev 

vedl k aktivaci a translokaci Bax do mitochondrie a následnému uvolnění cytochromu c 

a aktivaci kaspázy-3.

3.3.5. E7 protein a apoptóza

     Za primární cíl E7 onkoproteinu je považován pRb. K vazbě pRb dochází během rané fáze 

HPV infekce k indukci buněčné proliferace a pRb je následně degradován (Gonzalez et al., 

2001). Vliv proteinu E7 na apoptózu není stále zcela jasný. Při experimentální represi E7 byla 
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zaznamenána aktivace pRb dráhy a poměrně nízký výskyt apoptózy. Represe E6 proteinu byla 

naopak příčinou vysokého výskytu apoptotických buněk a aktivace p53 dráhy. Je evidentní, 

že  kontinuální exprese E6 i E7 je zapotřebí pro přežití buněk a pro ideální proliferaci HPV 

transformovaných buněk a zachování a vznik jejich malignity (DeFilippis et al., 2002). Jak již 

bylo výše zmíněno, efekt E7 na apoptotózu je stále diskutován. Existují práce popisující 

antiapoptotickou roli E7 (Thompson et al., 2001). Tato skupina pozoruje schopnost E7 

inhibovat apoptózu zprostředkovanou TNF inhibicí aktivace prokaspázy-8. Tohoto  

mechanismu  virus využívá  k likvidaci  TNF  produkovaného  CD8+ T lymfocyty 

(cytotoxickými T buňkami), které se takto snaží eliminovat infekci. Zároveň se zdá, že virus 

zabrání apoptóze paradoxně stimulací Fas receptoru, který indukuje apoptózu pomaleji než 

právě  TNF. Jiné práce naopak pozorují proapoptotický efekt E7 onkoproteinu (Stoppler et 

al., 1998) Stoppler a kolektiv pozorují u primárních lidských keratinocytů při zvýšené expresi 

E7 spontánní indukci buněčné smrti a zvýšenou náchylnost buňky k apoptóze indukované 

TNF. 

3.4. Herpesviry a apoptóza

3.4.1. Herpesviry

     Herpesviry řadíme do čeledi Herpesviridae. Tato čeleď se dále dělí na tři podčeledi -, -, 

- herpesvirinae. Herpesviry spadají do I.třídy Baltimorovy klasifikace virů, jedná se tedy 

o viry s genomem tvořeným dsDNA. Lineární genomová DNA o velikosti 120-230 kpb je 

cirkularizována v jádře infikovaných buněk. Kapsida je ikosahedrální, krytá tegumentem 

obsahujícím virové proteiny a virovým lipidovým obalem s virovými výběžky glykoproteinů. 

Tegument a obal jsou vstupem do buňky uvolněny a kapsida u jaderného póru uvolní DNA do 

jádra. Syntéza DNA a skládání kapsid probíhá v jádrech buněk. V cytoplazmě je pak získán 

tegument a obal (fúzí s transportními váčky). Infekční potomstvo je pak uvolňováno 

exocytózou z buňky (Mettenleiter, 2002). Specifickým znakem těchto virů je schopnost 

navodit latenci. Tehdy je virus schopen perzistovat v buňkách skrytě před útokem imunitního 

systému (Penkert and Kalejta, 2011). Ve stavu latence se exprimují pouze tzv. LAT geny 

vedoucí k udržení a navození tohoto stavu a dochází v něm k inhibici apoptózy a produktivní 

infekce. Při studii HSV-1 bylo ukázáno, že primární LAT transkript o délce 8,3 kb, který 

následně podstupuje sestřih, je prekurzorem  miRNA a kóduje čtyři různé miRNA.  

V promotorové oblasti LAT byly také nalezeny miRNA. Právě tyto miRNA hrají patrně 

podstatnou roli v udržení a navození stavu latence na úrovni post-transkripční, tedy v regulaci 
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virových mRNA (Umbach et al., 2008). Genomy herpesvirů jsou ve stavu latence v podobě 

episomů. Reaktivace viru ze stavu latence do lytického cyklu bývá příčinou řady onemocnění 

(pásový opar atd.). 

V případě latence u EBV je vhodné zmínit geny exprimované za tohoto stavu. Patří mezi ně  

jaderné antigeny EBNA, EBERs (EB-virus časné RNA, které nekódují proteiny) a  také LMPs 

(latentní membránové proteiny).

Nejznámějšími zástupci těchto virů jsou lidské herpesviry označované jako HHV. Tyto viry 

jsou příčinami velkého množství různě závažných onemocnění. Zástupci -herpesvirinae jsou 

lidské herpesviry HHV-1 (Herpes simplex-1; HSV-1), HHV-2 (Herpes simplex-2; HSV-2) 

a HHV-3 (Varicella-zoster virus; VZV). Jedná se o neurotropní viry s latencí v neuronech. 

Primárními cílovými buňkami jsou mukoepiteliální buňky. Viry HHV-1 a HHV-2 jsou 

příčinou zejména orálních či genitálních oparů. Virus HHV-3 je při primární infekci příčinou 

planých neštovic,  reaktivace tohoto  viru  se  projeví  jako  Herpes zoster (pásový opar). Do 

podčeledi -herpesvirinae patří napřiklad HHV-5 (Cytomegalovirus). Cílovými buňkami 

i buňkami latence této podčeledi jsou monocyty a lymfocyty. K podčeledi -herpesvirinae 

patří například HHV-4 (Epstein-Barr virus; EBV) a HHV-8 (Kaposi’s sarcoma-associated 

herpesvirus). HHV-4 napadá epiteliální buňky a B-buňky a je příčinou infekční 

mononukleózy a různých nádorových onemocnění, např. Burkittova lymfomu, nebo 

nasofaryngálního karcinomu. Většina onemocnění spojených s tímto virem je následek 

latence. HHV-8 infikuje zejména lymfocyty a je příčinou Kaposiho sarkomu, který se projeví 

až při narušení imunitního systému. U obou zástupců se latence odehrává v B-buňkách

(Penkert and Kalejta, 2011). 

3.4.2. Vybrané herpesviry a apoptóza

     V souvislosti se studiem HHV-1 a jeho genů pro LAT (latency associated transcripts) bylo 

zjištěno, že LAT má schopnost inhibovat kaspázy 8 a 9. Tyto antiapoptotické vlastnosti byly 

detekovány i v nepřítomnosti jiných virových genů, což naznačuje roli LAT v potlačování 

apoptózy za stavu latence (Henderson et al., 2002).  S geny pro LAT je spojena studie Gupty 

a kolektivu (Gupta et al., 2006). V této práci bylo ukázáno, že transkripty LAT genů HHV-1 

udržují latenci tím, že inhibují apoptózu a podporují tak přežití neuronů. Studie zjistila, že 

LAT geny HHV-1 kódují mikroRNA, označenou jako miR-LAT, která umožňuje navození 

rezistence vůči apoptóze tím, že „cílí k degradaci“ mRNA transformujícího růstového faktoru 

 (TGF-). V roce 2008, ale byl výsledek této práce většinou týmu odvolán, z důvodu 
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neschopnosti znovu detekovat oblast kódující danou virovou miRNA (Gartner et al., 2008). 

Částečné objasnění ale přichází v práci Samols a kolektivu, kde je popsána existence LAT 

HHV-8 miRNA snižující expresi trombospodinu-1 (THBS1), který následně snižuje aktivitu 

TGF- (Samols et al., 2007). THBS1 i TGF- vykazují schopnost indukovat apoptózu, takže 

při jejich inhibici by apoptóza měla být potlačena (Schuster and Krieglstein, 2002; Nör et al., 

2000).

Vzhledem k tomu, že nebyly dosud identifikovány žádné LAT produkty proteinového 

charakteru, předpokládá se, že regulační význam má LAT ve formě RNA. Z tohoto pohledu 

se studiem HHV-1 a LAT oblasti zabývá práce  Shen a kolektivu (Shen et al., 2009), kteří se 

zaměřili na funkci dvou malých RNA (sRNA 1 a 2). Tyto RNA jsou kódované v první 1,5 kb 

dlouhé  LAT sekvenci, ale nejsou považovány za miRNA. U obou RNA byla zaznamenána 

kooperace v inhibici jednak apoptózy a jednak produktivní infekce. Toto zjištění svědčí o roli 

LAT také při reaktivaci viru z latentní fáze.

     Dalším zajímavým faktorem v oblasti regulace apoptózy je u některých typů herpesvirů 

výskyt genů kódujících homology Bcl-2. Prvním příkladem je EBV, u kterého byl detekován 

BHRF1, protein chovající se antiapoptoticky a s vysokým stupněm homologie s buněčným 

proteinem Bcl-2. BHRF1, produkovaný časně v lytické fázi infekce, váže proapoptotický Bim 

protein, čímž dochází k blokování apoptózy (Desbien et al., 2009). Druhým příkladem je 

HHV-8, u kterého byl rovněž identifikován Bcl-2 homolog (KSbcl-2) inhibující apoptózu. 

Tento protein je exprimován v lytické fázi infekce, nikoli v době latence (Cheng et al., 1997).

     U HHV-8 byla popsána schopnost reprimovat apoptózu závislou na proteinu p53. Virem 

kódovaný faktor1 (vIRF1), který reguluje interferony, se váže svou DNA vazebnou doménou 

k p53, čímž brání jeho funkcím včetně schopnosti navodit apoptotózu (Seo et al., 2001).

     Další zajímavý způsob blokování apoptózy u EBV se děje prostřednictvím transkriptů 

EBERs genů, jejichž produkty jsou malé RNA (sRNA EBER-1 a EBER-2), které jsou 

schopné inhibovat apoptózu indukovanou interferonem-. Tyto transkripty jsou produkovány 

za latentního stavu infekce a není příliš jasné, jakým způsobem tyto RNA apoptózu blokují. 

Zda přímou vazbou proteinkinázy PKR, která hraje roli v mechanismu apoptózy indukované 

INF či inhibicí jiné složky PKR kaskády (Nanbo et al., 2002; Ruf et al., 2005).

     U různých buněk infikovaných HHV-1 a HHV-2 byly zaznamenány odlišnosti v citlivosti 

apoptické indukce. Mezi HHV-1 a HHV-2 nebyly pozorovány příliš velké rozdíly v indukci 

apoptózy. Zřetelné rozdíly se projevovaly naopak na úrovni jednotlivých orgánů. Typ 
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hostitelské buňky se tedy zdá být podstatným faktorem v modulaci apoptózy infikovaných 

buněk (Esaki et al., 2010). 

3.5. Shrnutí

     U HBV vidíme rozporuplné výsledky vlivu proteinu HBx na apoptotické procesy. Některé 

práce popisují jeho schopnost navodit apoptózu, jiné vypovídají o jeho antiapoptotických 

účincích. Toto rozdílné chování je přičítáno odlišnostem experimentálních podmínek, také 

typu buněk se kterými byly pokusy prováděny. Snad právě tohoto odlišného chování bude 

možno využít pro vývoj terapie HBV infekce. Přesto je zřejmé, že HBx interaguje s proteinem 

p53, podobně jako některé antigeny jiných typů virů. Cílem regulace  HBx je také NF- B. 

Zajímavý je také střet HBc a HBx, který jak se zdá vysvětluje strategii HBV v potlačení 

a naopak indukci apoptózy, tak jak virus potřebuje pro své pomnožení. 

     U polyomavirů jsou základním bodem T antigeny, zejména velký T antigen (LT). Antigen 

LT váže pRb, čímž ovlivňuje buněčnou transformaci. Navíc LT SV40 reaguje i s p53. 

Antiapoptotická role byla popsána také pro antigen ST. Zajímavá je role fosolipázy C, která 

jak se zdá zasahuje do buněčných procesů na úrovni přežití a apoptózy a umožní viru ideální 

podmínky replikace.

     V případě papilomavirů jsou základnímy proteiny pro regulaci apoptotického procesu opět 

p53, ale také kaspáza-8. Primárním výkonným nástrojem viru pro potlačení apoptózy je E6 

protein, který vedek k proliferaci a buněčné transformaci.  Apoptózu naopak indukuje protein 

E2, který má schopnost reprimovat funkce E6, čímž působí proti proliferaci buňky.

     U HHV-1 hrají hlavní roli v ovlivnění apoptotických procesů za stavu latence LAT geny, 

jejichž produkty jsou charakteru RNA. Tyto RNA navozují antiapoptotické podmínky, 

umožující dlouhodobé přežití viru v organismu. V EBV existují RNA, které jsou produkované 

geny EBERs a blokují apoptózu vyvolanou interferonem-. Inhibice se odehrává patrně na 

úrovni PKR kaskády. Tyto RNA jsou produkovány v latentním stavu infekce. V lytické fázi 

funkci inhibitorů apoptózy zastávají Bcl-2 homology. U HHV-8 byla zaznamenána schopnost 

inhibice p53-dependentní apoptózy protstřednictvím faktoru vIRF1, který se váže k p53 a tím 

jej inhibuje. 

4. Závěr

     Je evidentní, že schopnost viru indukovat, ale také inhibovat apoptózu je podstatným 

jevem v rámci virové infekce a tím i patogenezi viru. Při vývoji mnohých léčebných metod 
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proti virovým infekcím, je jednou z možných variant právě zacílení na virem regulovanou 

apoptózu a tím narušení jeho reprodukce.

     Ač jsou v této práci vybrány některé DNA viry a pouze část procesů apoptózy, se kterými 

dané viry interferují, lze si povšimnout podobnosti některých strategií nebo alespoň cílů 

regulace a naopak odlišností v určitých bodech. Znalosti o těchto podobnostech i odlišnostech 

jsou velice důležité pro virology i molekulární biology. Řada informací může být 

aplikovatelná či predikovatelná také pro jiné typy virů, takže mohou napomoci ve studiu 

životních  procesů studovaného viru. Také mohou odhalit nová fakta v různých oblastech 

molekulárních mechanismů buňky. Zároveň specifické známky mohou sloužit k udržení 

kritického pohledu, který je v rámci každého experimentu rovněž nezbytným faktorem. 

     Pojem apoptóza byl prvně definován v roce 1972. Přesto je tento jev stále intezivně 

studován a jsou zde objevována i nadále nová fakta či teorie. Ač se jedná pouze o jednu 

variantu ze složky buněčné smrti, vidíme jak je tento proces organismy bohatě využíván a to 

jak za fyziologických podmínek pro zachování stálosti prostředí, tak za podmínek 

patologických. Jedním z důvodů hojného užití apoptózy je snad i její „decentní“ a nenásilný 

průběh. Právě na patologických stavech, jakými jsou například virové infekce, si 

uvědomujeme neuvěřitelnou  „vynalézavost“, přizpůsobivost virů. Velká škála strategií těchto 

zdánlivě jednoduchých entit se vyvinula v rámci evoluce s cílem úspěšné reprodukce. 
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