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Seznam zkratek 

AdPyV   Adélie penguin polyomavirus 

AK    aminokyselina 

APyV    Aves polyomavirus 

ATP    adenosintrifosfát 

BCPyV   virus karcinomatózy a papillomatózy bandikutů 

BFDV/BFDPyV  virus onemocnění výletků andulek 
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CaPyV    kanárčí polyomavirus 
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HaPyV    křeččí polyomavirus 
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ICTV    Mezinárodní výbor pro taxonomii virů 
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JEECV   Japanese eel endothelial cells-infecting virus 
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LT-Ag    velký T antigen 

MPyV    myší polyomavirus 
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SV40    Simian virus 40 

VLP    viru podobná částice („virus-like particle“) 
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Abstrakt 

 Ptačí polyomaviry jsou malé neobalené viry čeledi Polyomaviridae, které způsobují 

akutní infekci s vysokou mortalitou u napadených ptáků. Oproti ostatním polyomavirům jde o 

zcela odlišnou patogenezi, neboť většina polyomavirů nezpůsobuje akutní onemocnění. 

Hlavním záměrem této práce je shrnutí dostupných informací o jednotlivých ptačích 

polyomavirech a jejich následným porovnáním mezi sebou. Zároveň tato práce mezi sebou 

srovnává ptačí a savčí polyomaviry. Důraz je kladen především na poznatky týkající se 

organizace genomu, struktury a funkce virem kódovaných proteinů, ale také patogeneze a 

epidemiologie ptačích polyomavirů. Ve výsledku bylo zjištěno, že i přestože ptačí 

polyomaviry sdílí společné znaky polyomavirů, často se od ostatních liší v konzervovaných 

sekvencích, hostitelskou specifitou nebo právě patogenitou. Zavedením současného přehledu 

informací o ptačích polyomavirech, by tak mohlo pomoci pochopit důležitost těchto virů 

v oblasti výzkumu. 

 

Klíčová slova: ptačí polyomaviry, taxonomie, genom, virové proteiny, patogeneze 

Abstract 

 Avian polyomaviruses are small, nonenveloped viruses from family Polyomaviridae, 

which can cause acute infection with high mortality of infected birds. In contrast with other 

polyomaviruses, avian polyomaviruses do not share similar pathogenesis, because most of 

them do not cause acute diseases. The main point of this work is to summarize available 

information about avian polyomaviruses and to compare them to each other. This work also 

compares avian polyomaviruses with mammalian polyomaviruses. The primary focus is made 

on genome organization, structure and function of viral proteins, but also on pathogenesis and 

epidemiology of avian polyomaviruses. In conclusion, even if avian polyomaviruses share 

common signs with other polyomaviruses, they have different conserved sequences, host 

specificity and pathogenicity. Summary of current knowledge about avian polyomaviruses 

could help to understand the importance of this newly established genus in the field of 

polyomavirus research. 
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1. Úvod 

Viry čeledi Polyomaviridae jsou malé neobalené dvouvláknové DNA (dsDNA) viry 

s cirkulárním genomem o velikosti přibližně 5 kbp. Nejznámějšími členy této čeledi jsou viry 

schopné infikovat a transformovat napadené savčí buňky. Výsledkem takové infekce mohou 

být nádorová onemocnění, neboť polyomaviry během své časné fáze životního cyklu 

exprimují tumorgenní proteiny, ke kterým patří především velký T antigen, protože je 

schopen inaktivovat hostitelské proteiny p53 a pRb. Mezi ty doposud nejprozkoumanější 

polyomaviry patří myší polyomavirus (MPyV), simian virus 40 (SV40), polyomavirus 

Merkelových buněk (MCPyV), BK virus (BKPyV) a JC virus (JCPyV). 

Nicméně kromě těchto savčích polyomavirů se již od 80. let 20. století začaly 

objevovat první publikace o nově nalezených ptačích polyomavirech, u kterých byla 

pozorována vysoká patogenita s výrazně odlišnou hostitelskou specifitou. Úplně prvním 

popsaným ptačím polyomavirem se stal BFDV („Budgerigar fledgling disease virus“), dnes 

označován jako APyV („Aves polyomavirus“), který je zodpovědný za vysokou úmrtnost u 

mláďat papoušků (Davis et al., 1981). Dalším značně prozkoumaným ptačím polyomavirem 

je GHPyV („Goose hemorrhagic polyomavirus“), který byl prvně identifikován v roce 2000 

(Guerin et al., 2000). V současnosti je známo celkem 7 ptačích polyomavirů, ke kterým patří, 

kromě APyV a GHPyV, také FPyV („Finch polyomavirus“), který napadá pěnkavy, CPyV 

(„Crow polyomavirus“) (Johne et al., 2006), napadající vrány, Butcherbird PyV („Butcherbird 

polyomavirus“) (Bennett a Gillett, 2014), který infikuje flétňáky, CaPyV („Canary 

polyomavirus“) (Halami et al., 2010), napadající kanárky a AdPyV („Adélie penguin 

polyomavirus“) (Varsani et al., 2015), který byl nalezen u tučňáků. 

Tato práce postupně odhaluje dosud známé informace o těchto ptačích polyomavirech, 

s důrazem na nejprozkoumanější druh Aves polyomavirus 1, jehož zástupcem je APyV. Dále 

popisuje některé obecné i konkrétní odchylky od ostatních tumorgenních savčích polyomavirů 

a srovnává samotné druhy rodu Gammapolyomaviridae mezi sebou za 

použití informací poskytnutých z dostupné literatury. 

2. Taxonomie polyomavirů 

V současnosti čeleď Polyomaviridae skýtá přes 70 různých druhů virů, které jsou 

zařazeny Mezinárodním výborem pro taxonomii virů („International Committee on 



2 

 

Taxonomy of Viruses“; ICTV), do 5 kategorií, z čehož 4 kategorie představují definované 

rody a v 5. kategorii jsou prozatím dosud nezařazené polyomaviry. 

Prvním pokusem o vytvoření taxonomického rozdělení, uvnitř čeledi Polyomaviridae, 

ve snaze zařadit ptačí polyomaviry do samostatné skupiny na základě biologických rozdílů a 

odlišností v nukleotidové sekvenci, se uskutečnil již v roce 2010. V té době skupina vědců 

zabývající se touto čeledí polyomavirů doporučila ICTV, aby došlo k rozdělení čeledi 

Polyomaviridae do 3 rodů, kam by se zařazovaly viry, jejichž celo-genomová sekvence se liší 

alespoň o 19 %. Přesněji mělo jít o dva rody, kam by spadaly savčí polyomaviry 

Orthopolyomaviurs a Wukipolyomavirus a jeden rod Avipolyomavirus, kam by se řadili ptačí 

druhy. Hlavním důvodem bylo odlišit ptačí a savčí polyomaviry, protože se od sebe 

významně liší v patogenezi, hostitelské specifitě, genomové sekvenci a uspořádáním genů 

(Johne et al., 2011). Takové taxonomické rozdělení však nikdy nebylo uznáno ICTV, neboť 

tento postup opomíjel fakt, že některé polyomaviry vznikly rekombinací. Navíc tyto 

fylogenetické analýzy, které běžně vychází z definice rodu, byly vytvořeny na základě 

rozdílných genů (Calvignac-Spencer et al., 2016). 

Teprve v roce 2015 ICTV zavedlo nové ustanovení pro spolehlivější taxonomii 

polyomavirů. Celkem byly vytvořeny 4 nové rody, jejichž označení vychází z řeckých písmen 

předcházející slovo „polyomavirus“. Jedná se o rody Alfapolyomavirus, Betapolyomavirus a 

Deltapolyomavirus, kam patří savčí polyomaviry a 1 rod ptačích polyomavirů 

(Gammapolyomavirus). Podle Calvignac-Spencer et al. (2016) se takový postup bude 

používat i nadále pro budoucí nově zavedené rody polyomavirů. Roztřídění druhů do daných 

rodů je pak stanoveno na základě evolučních vztahů získaných z analýzy aminokyselinové 

sekvence velkého T antigenu (LT-Ag). Důvodem zvolení tohoto proteinu byl především fakt, 

že je dobře konzervovaný mezi všemi polyomaviry a nedochází zde k významným 

rekombinacím. Výsledkem takové analýzy pak vznikl tzv. Bayesovský chronogram (viz 

obrázek 1). 
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Obrázek 1 - Bayesovský chronogram čeledi Polyomaviridae odvozený podle LT-Ag [převzato a 

upraveno z Calvignac-Spencer et al., (2016)]. Vynesené větve podporují existenci 4 rodů, které jsou 

vyznačeny červeným kruhem. Černě jsou zvýrazněny druhy. Šedě jsou označeny polyomaviry s dosud 

neustálenou nomenklaturou nebo viry, které nepatří mezi polyomaviry, ale obsahují ve svém genomu 

sekvenci podobnou LT-Ag. JEECV je „Japanese eel endothelial cells-infecting virus“; BCPV je virus 

karcinomatózy a papillomatózy bandikutů. 
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Se stále přibývajícími objevy nových polyomavirů, se kromě současně zavedených 

rodů rozhodlo i o standardizování principu, podle kterého se budou pojmenovávat jednotlivé 

druhy. Princip pojmenovávání druhů je pak založen na použití latinského jména druhu 

hostitele, po kterém následuje označení „polyomavirus“ a na konci je dodatečně přiděleno 

číslo (např.: Pyrrhula pyrrhula polyomavirus 1). Číslo pak ukazuje, v jakém pořadí byl 

polyomavirus objeven, anebo publikován (Calvignac-Spencer et al., 2016). Existuje však i pár 

výjimek, které jsou dnes akceptovány. Příkladem takové výjimky je druh „Budgerigar flegling 

disease polyomavirus“ (BFDPyV), u kterého bylo časem zjištěno, že je schopen infikovat více 

ptačích hostitelů (Johne a Müller, 2007). Nyní je proto tento druh považován spíše za Aves 

polyomavirus 1 (Calvignac-Spencer et al., 2016). 

Pro správnou kategorizaci do druhů bylo vytvořeno 5 kritérií, které jsou dodržovány u 

všech dosud známých polyomavirů. První kritérium hovoří o tom, že informace o 

nukleotidové sekvenci viru jsou veřejně dostupné v databázích a publikovány v odborné 

literatuře. Za druhé musí být splněna podmínka, že genom viru vykazuje organizaci typickou 

pro polyomaviry. Důležitým znakem je především cirkulární dvouvláknový DNA genom 

s časnou oblastí, která kóduje T antigeny a pozdní oblastí, kódující strukturní virové proteiny 

na opačném vlákně. Oba regiony jsou pak odděleny nekódující kontrolní oblastí. Třetí 

podmínkou je nutná dostupnost dostatečných informací o přirozeném hostiteli daného viru. Za 

čtvrté, druhy se od sebe odlišují na základě kódující sekvence pro LT-Ag. Aby viry spadaly 

do stejného druhu, musí mít homologii v sekvenci genu kódujícím LT-Ag vyšší než 15 %. V 

případě, kdy dva polyomaviry vykazují menší než 15% odlišnost v sekvenci genomu, pak je 

možné na základě biologických vlastností (jako je například hostitelská specifita, tkáňový 

tropismus apod.) zavést zcela nový druh (Calvignac-Spencer et al., 2016). 

3. Organizace genomu a genové produkty 

 Genom ptačích polyomavirů má podobu cirkulární dvouvláknové DNA a je rozdělený 

do dvou hlavních otevřených čtecích rámců (ORFs), každý na opačném vlákně, které jsou 

mezi sebou odděleny nekódující kontrolní/regulační oblastí („noncoding control region“; 

NCCR nebo „noncoding regulatory region“; NCRR). Délka genomu je mezi jednotlivými 

druhy rozdílná, ale vždy se pohybuje kolem 5 kbp. Nejmenší délka genomu byla pozorována 

u APyV s velikostí 4981 bp (Stoll et al., 1993) a nejdelší genom pak vlastní CaPyV o 

velikosti 5421 bp (Halami et al., 2010). 
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V jedné části genomu se nachází časné geny, mezi které patří malý T antigen (ST-Ag) 

a velký T antigen (LT-Ag). Žádný střední T antigen nebyl u ptačích polyomavirů nalezen 

(Bennett a Gillett, 2014; Halami et al., 2010; Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003; Rott et 

al., 1988), přestože se vyskytuje u některých savčích polyomavirů, jako je MPyV (Gottlieb a 

Villarreal, 2001). Druhá část genomu zahrnuje především gen pro majoritní kapsidový protein 

VP1 a geny kódující minoritní strukturní proteiny VP2 a VP3. Navíc se v genomu vyskytuje 

unikátní otevřený čtecí rámec (ORF), který je u většiny ptačích polyomavirů označen jako 

ORF-X (Bennett a Gillett, 2014; Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003). U APyV se 

v oblasti, kde se vyskytuje ORF-X, nacházejí 4 geny, které kódují 4 agnoproteiny. Mezi tyto 

agnoproteiny pak patří i další virový strukturní protein VP4, také označován jako agnoprotein 

1a (Luo et al., 1995). Významnou odchylkou od ostatních druhů je CaPyV, který jako jediný 

neobsahuje žádný dodatečný ORF (Halami et al., 2010). 

3.1 Velký T antigen 

 Velký T antigen (LT-Ag) je esenciální nestrukturní protein, který se exprimuje v časné 

fázi životního cyklu viru. Během jeho exprese u všech ptačích polyomavirů dochází 

posttranskripčně k vystřihnutí intronové sekvence (viz obrázek 2), po které slouží mRNA jako 

templát pro syntézu proteinu LT-Ag (Luo et al., 1995). U APyV a GHPyV jsou tato 

sestřihovaná místa konzervovaná (Johne a Müller, 2003). 

 



6 

 

 



7 

 

Délka tohoto proteinu u většiny ptačích polyomavirů činí 612 (aminokyselin; AK) 

(FPyV) (Johne et al., 2006) až 636 AK (GHPyV a Butcherbird PyV) (Bennett a Gillett, 2014; 

Johne a Müller, 2003), ojedinělým případem je pak APyV, kde délka LT-Ag je pouhých 599 

AK (Stoll et al., 1993). 

Vůči ostatním polyomavirům (JCPyV, BKPyV, SV40, BPyV, HaPyV, LPyV), je 

aminokyselinová sekvence LT-Ag ptačích polyomavirů identická pouze z 15 až 35 % (Pipas, 

1992). Se savčími polyomaviry pak sdílí jen některé konzervované aminokyselinové 

sekvence, mezi které patří J-doména (HPDKGG box) a pRb-vazebný motiv (LXCXE), které 

se vyskytují v N-koncové části proteinu (Bennett a Gillett, 2014; Halami et al., 2010; Johne et 

al., 2006; Johne a Müller, 2003; Pipas, 1992). APyV se svým pRb-vazebným motivem liší, 

oproti ostatním ptačím polyomavirům, a namísto běžné LXCXE sekvence zde nalezneme 

LXAXE, se záměnou cysteinu za alanin (Pipas, 1992). U ptačích polyomavirů zatím nebylo 

prokázáno, že by se T antigeny vázaly, podobně jako tomu je u savčích polyomavirů, na pRb 

nebo p53, přestože obsahují pRb-vazebný motiv. Předpokládanou funkcí J-domény je jako u 

savčích polyomavirů schopnost vázat se a aktivovat hostitelské chaperony (Sheng et al., 

2000). Nicméně, oproti některým savčím polyomavirům jako je SV40 (Ali a DeCaprio, 

2001), funkce těchto domén mezi ptačími polyomaviry nebyla doposud podrobně 

prostudována. Mezi všemi ptačími polyomaviry je také konzervován jaderný lokalizační 

signál (NLS) spolu s DNA-vazebnou doménou, avšak jejich sekvence jsou odlišné od těch 

savčích (Halami et al., 2010). Při analýze sekvence LT-Ag APyV, byly na základě porovnání 

s SV40 nalezeny dva potenciální „zinc-finger“ motivy v DNA-vazebné doméně, jde o 

sekvence na homologní pozici 85 AK (CX2CX15HX3H) a na pozici 225 AK (CX2CX13HX3H) 

(Rott et al., 1988). U GHPyV byly nalezeny podobné sekvence v oblastech mezi 130-153 AK 

(CX2CX15HX3H) a mezi 153-176 AK (CX2VX15LX3H) (Johne a Müller, 2003). Každopádně 

běžně se „zinc-finger“ motiv u polyomavirů nachází na vzdálenější pozici 294-325 AK 

(CX2CX19HX3H) (Johne a Müller, 2003). Další vysoce konzervovanou doménou mezi všemi 

polyomaviry je C-koncová ATPázová p53-vazebná doména, jejíž sekvence (GXXXXGK) je 

důležitá pro tvorbu komplexu s buněčným p53. Podobnost ATPázové domény ptačího 

polyomaviru (APyV) je vůči ostatním polyomavirům pouhých 48 až 60 % (Pipas, 1992). 

Funkce této p53-vazebné domény u ptačích polyomavirů není dostatečné prozkoumána, ale je 

známo, že se u SV40 podílí na transformaci buněk (Brodsky a Pipas, 1998). Při analýze 

velkého T antigenu u Butcherbird PyV byl ATPázový motiv (GAVNTGKT) nalezen až na 

pozici 436-443 AK (Bennett a Gillett, 2014). U savčích polyomavirů pak nalezneme i vysoce 

konzervované oblasti A a B2, které interagují s počátkem DNA replikace v nekódující 
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kontrolní oblasti (Luo et al., 1996). Interakce s DNA pak pravděpodobně proteinu umožňuje 

zahájit replikaci virové DNA, autoregulaci exprese časných genů a indukci transkripce genů 

pozdních (Rott et al., 1988). 

 

 

 

3.2 Malý T antigen 

 Společně s velkým T antigenem, malý T antigen (ST-Ag) sdílí N-koncovou část 

proteinu, která obsahuje pRb-vazebný motiv a J-doménu (Johne et al., 2006; Johne a Müller, 

2003; Pipas, 1992). C-konec malého T antigenu ptačích polyomavirů neobsahuje vazebné 

místo (CXCX2C) pro protein fosfatázu 2A (PP2A), které je konzervováno mezi savčími 

polyomaviry (Halami et al., 2010). Velikost tohoto proteinu pak dosahuje délky 145 AK 

(APyV) (Rott et al., 1988) až 170 AK (Butcherbird PyV) (Bennett a Gillett, 2014). 

3.3 Strukturní proteiny VP1, VP2, VP3 

 Geny zodpovědné za expresy strukturních proteinů se nacházejí v pozdní oblasti 

genomu. Majoritní kapsidový protein zodpovědný za tvorbu virových částic je označován 

jako VP1, jehož ORF se částečně překrývá u 3‘ konce s ORF patřící proteinům VP2 a VP3 

(viz obrázek 2). Dodatečně bylo u GHPyV, FPyV a CPyV zjištěno, že pro vznik mRNA, která 

je následně translatována do podoby VP1, dochází dodatečně k sestřihu velké části VP2/3 

ORF (Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003). Pro APyV je k translaci VP1 nutné vystřižení 

intronu 3 z pozdní pre-mRNA, který překrývá značnou část genu pro VP2/3 (viz kapitola 3.6 

níže) (Luo et al., 1995). Délka proteinu VP1 mezi ptačími polyomaviry je ~350 AK (Bennett 

a Gillett, 2014; Halami et al., 2010; Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003; Rott et al., 

1988). Jednou z důležitých oblastí VP1 je N-koncový jaderný lokalizační signál (NLS), který 

Obrázek 3 - Schéma velkého T antigenu viru APyV s vyznačenými doménami a motivy 

[vytvořeno pomocí softwaru SnapGene® (GSL Biotech; dostupný na www.snapgene.com) na základě 

aminokyselinové sekvence převzaté z GenBank, AKU38376; pozice pRb motivu, NLS motivu, „Zn-

finger“ motivu a ATPázové p53-vazebné domény byly vytvořeny na základě publikací Halami et al., 

(2010), Pipas, (1992) a Rott et al., (1988)]. Na obrázku je zvýrazněna J doména (zeleně), DNA-

vazebná doména (světle modře), pRb motiv (růžově), jaderný lokalizační signál (oranžově), „Zn-

finger“ motivy (tmavě modře) a ATPázová p53-vazebná doména (žlutě). 
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je nutný pro translokaci do jádra. Sekvence NLS se však liší od savčích polyomavirů a není 

konzervována ani mezi jednotlivými druhy ptačích polyomavirů (Johne et al., 2006). Pro 

porovnání, příkladem takové NLS sekvence je KRKX8KKPK pro SV40 (Ishii et al., 1996). U 

APyV by mohlo jít o sekvenci KXKX4R (Johne a Müller, 2004). Obdobně je uvedena NLS 

oblast KKX6R pro FPyV a KRXR pro CPyV (Johne et al., 2006). Nicméně při zkoumání 

lokalizace proteinů u APyV bylo zjištěno, že při expresy samotného VP1 v permisivních 

buňkách, nedocházelo k jeho translokaci do jádra. Protein tak zůstával po translaci 

v cytoplasmě. Teprve při koexpresi proteinů VP1 s VP3 nebo VP2 se VP1 úspěšně 

translokuje do jádra (Johne a Müller, 2004). Podobný jev byl popsán i u MPyV (Horníková et 

al., 2017). V buněčném jádře se VP1 skládá do podoby pentamerních kapsomer. Ke složení 

celé kapsidy, kterou normálně tvoří 60 hexavalentních a 12 pentavalentních VP1 pentamerů 

(Rayment et al., 1982), pak slouží velmi konzervovaná C-koncová Ca-vazebná oblast, která 

v přítomnosti Ca2+ iontů umožní vazbu mezi jednotlivými pentamery VP1 (Rodgers a 

Consigli, 1996). Bližším zkoumáním virových částic, které provedli Shen et al., (2011), bylo 

zjištěno, že kapsidy ptačího polyomaviru APyV se byly schopny formovat do celkem 4 

velikostních kategorií („drobné“; „malé“; „střední“; „velké“), kde se průměr kapsidy 

pohyboval mezi hodnotami 38-65 nm, a z čehož pouze „malé“ a „střední“ vykazovaly T=7 

ikosahedrální strukturu. Předpokládá se, že za takovou velikostní variabilitou stojí 

konformační změna VP1, vlivem unikátní C-koncové sekvence KL-smyčky. Tato sekvence je 

konzervována mezi téměř všemi polyomaviry, kromě APyV, kde je konzervováno jen 

přibližně 50 % této sekvence (Shen et al., 2011). Navíc v porovnání s ostatními polyomaviry, 

je C-konec APyV kratší přinejmenším o 9 aminokyselin (Shen et al., 2011). Zároveň byla 

objasněna funkce KL ß-vlásenky, která zřejmě slouží ke stabilizaci polyomavirové kapsidy, 

přesněji interaguje s dvěma až čtyřma podjednotkami kapsomery a spojuje 2 nebo 3 

hexavalentní pentamery k sobě (Shen et al., 2011). V kontrastu se savčími polyomaviry, mají 

ty ptačí i odlišné sekvence ostatních smyček proteinu VP1 (BC; DE; EF; HI), které nalezneme 

z vnější strany pentameru (Shen et al., 2011). 

 Dalším významným strukturním proteinem je VP2, který interaguje s VP1 vlivem 

hydrofobních interakcí v centrální dutině pentameru, přes vysoce konzervovaný α-helix na C-

konci VP2 (Chen et al., 1998). Délka VP2 bývá u většiny ptačích polyomavirů o několik 

aminokyselin kratší než VP1. V případě CaPyV je však VP1 kratší o 13 aminokyselin než 

VP2 (Halami et al., 2010). Gen VP2 nemá příliš konzervovanou sekvenci napříč ptačími 

polyomaviry. V porovnání dvou druhů tak vykazují nízkou homologii. Při porovnání GHPyV 

VP2 s APyV VP2 vykazovaly proteiny pouze 33,3% homologii (Johne a Müller, 2003). U 
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ptačích polyomavirů pak dochází i k posttranslační modifikaci VP2, kdy je myristylován N-

konec proteinu (Halami et al., 2010; Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003; Rott et al., 

1988). Nutnou podmínkou, proto aby došlo k úspěšné modifikaci proteinu, je přítomnost N-

terminálního glycinu, na který se kovalentně váže myristylová skupina, a aminokyselina 

s hydroxylovou skupinou, jako je například serin, na pozici 5 od N-konce (GX3S/T/Y) 

(Schmidt et al., 1989). To platí pro APyV (Schmidt et al., 1989), CaPyV (Halami et al., 2010) 

a GHPyV (Johne a Müller, 2003). Nicméně u některých ptačích polyomavirů může být 

sekvence na N-konci trochu jiná (FPyV – MGX4S; CPyV – MGX4A) (Johne et al., 2006), i 

přesto se domnívá, že k myristylaci dochází i u těchto virů. U virů, kde nedošlo k myristylaci 

VP2, bylo pozorováno snížení infektivity virových částic. U tumorgeních polyomavirů pak 

také dochází k myristylaci, kde podle Krauzewicz et al., (1990) je přítomnost navázané 

mastné kyseliny na VP2 nezbytná pro vstup viru do buňky, přenos do jádra a rozbalení virové 

kapsidy. Avšak funkce této modifikace není zatím plně objasněna, uvažuje se však, že by 

mohla ovlivnit terciární strukturu VP2 nebo by mohla vzhledem k hydrofobním vlastnostem 

interagovat s membránami nebo s jinými hydrofobními proteiny (Krauzewicz et al., 1990). 

Dalším významným objevem při studiu virových kmenů druhu Aves polyomavirus 1, mezi 

které patří například BFDV-1 („Budgerigar fledgling disease virus 1“), který byl izolován 

z andulky, ale i BFDV-2, izolovaný z kuřete a BFDV-3, jenž byl izolován z papouška (Stoll et 

al., 1993), bylo zjištění, že jediná aminokyselinová mutace proteinu VP2 na pozici 221, 

kterou sdílí i VP3, může drastickým způsobem ovlivnit virovou replikaci a virulenci v ptačích 

tkáňových kulturách. Podle Stoll et al. (1994) se zjistilo, že BFDV-1, s valinem na této pozici, 

a BFDV-2, s alaninem na této pozici, je možné kultivovat na kuřecích embryonálních (CE) 

buňkách. BFDV-3, jenž obsahuje na pozici 221 glycin, po transfekci CE buněk vedl pouze k 

jednomu produktivnímu cyklu, po kterém došlo k zastavení progrese časné fáze infekčního 

cyklu viru. Avšak při transfekci buněk pižmovky velké (Cairina moschata) těmito kmeny, 

byla infektivita nejvyšší právě pro kmen BFDV-3. Ukázalo se tak, že BFDV-3 má pozměněný 

tropismus a to vlivem záměny aminokyseliny v proteinu VP2/VP3 (Stoll et al., 1994). Za 

transport VP2 do jádra je pak odpovědná C-terminální NLS sekvence (VPKRKRKLPT), která 

se v případě APyV nachází na pozici 308-317 AK. Oproti NLS sekvenci SV40 

(PNKKKRKLSR; 317-326 AK), se považuje NLS oblast ptačího polyomaviru za mnohem 

účinnější pro jaderný transport. Při analýze VP2 se tento protein wt-BFDV akumuloval 

v jádře již 3 hodiny po infekci, zatímco u wt-SV40 se VP2 akumuloval v jádře až 15 hodin po 

infekci (Rihs Hans-Peter et al., 2002). 
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 Třetím strukturním proteinem je VP3, jehož gen se nachází v pozdní oblasti genomu 

ptačího polyomaviru, kde sdílí společný ORF s proteinem VP2. Stejně jako VP2 je i VP3 

translatován ze stejné mRNA. Tato mRNA obsahuje dva počáteční kodóny, jeden je na 5’ 

konci, který je zodpovědný za syntézu VP2, a druhý se nachází uvnitř sekvence. Vlivem 

procesu „leaky ribosomal scanning“ (Q. Liu a Hobom, 2000) pak dochází k translaci jen 

určité části mRNA, čímž dojde k proteosyntéze VP3. Důsledkem je polypeptidová sekvence 

VP3, která je přibližně o 1/3 kratší verzí VP2 s identickým C-koncem. Proto u VP3 

nalezneme také konzervovaný hydrofobní α-helix, umožňující interakci s VP1 (Chen et al., 

1998) a NLS sekvenci (Rihs Hans-Peter et al., 2002). Jedinou výjimkou je, že zde nedochází 

k myristylaci N-konce. Velikost VP3 se pak pohybuje v rozmezí 217-244 aminokyselinových 

reziduí v rámci druhů ptačích polyomavirů (Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003; Rott et 

al., 1988). 

3.4 Unikátní otevřený čtecí rámec 

 Poměrně významnou charakteristikou ptačích polyomavirů je přítomnost unikátního 

ORF, která se v současnosti označuje jako ORF-X („open reading frame X“), a to převážně u 

nově objevených druhů jako jsou FPyV, CPyV a Butcherbird PyV (Bennett a Gillett, 2014; 

Johne et al., 2006). Unikátní ORF se nachází na 5’ konci pozdní oblasti genomu mezi NCCR 

(nekódující kontrolní oblastí) a geny proteinů VP2, VP3 a VP1 (viz obrázek 2). 

V případě APyV se jedná dohromady o 2 páry ORFs, tzv. „agnogeny“, které kódují až 

4 agnoproteiny. Označení „agnogeny“ pak vychází od stejně pojmenovaného genu viru SV40 

(Jackson a Chalkley, 1981). Nicméně aminokyselinové sekvence agnoproteinů jsou při 

porovnání APyV a SV40 poměrně odlišné (Johne a Müller, 2001). Dokonce i mezi druhy 

ptačích polyomavirů se produkty těchto unikátních čtecích rámců značně odlišují. 

Porovnáním sekvencí proteinu kódovaného ORF-X viru GHPyV s VP4 proteinem viru APyV 

bylo zjištěno, že sdílí pouze 11,2% identitu (Johne a Müller, 2003). Velmi nízká homologie je 

i při porovnání proteinů VP4 APyV s ORF-X FPyV, a totéž platí i pro proteiny kódované 

ORF-X GHPyV s ORF-X CPyV (Johne et al., 2006). V případě CaPyV pak tato oblast zcela 

chybí (Halami et al., 2010). Co však mají tyto proteiny společné je relativně vysoký obsah 

prolinových zbytků, mezi 14,2 % v APyV až 16,0 % v CPyV. Společným znakem APyV VP4 

a FPyV ORF-X proteinů je „coiled-coil“ motiv, který se skládá z opakujících se hydrofobních 

aminokyselin, přičemž tento motiv se nevyskytuje u GHPyV ORF-X a CPyV ORF-X 

proteinů. Nicméně oba tyto proteiny mají téměř totožnou C-koncovou aminokyselinovou 

sekvenci (Johne et al., 2006). 
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 Dosud nejvíce prostudovanými proteiny kódované v této oblasti genomu jsou 

agnoproteiny viru APyV. Prvním takovým je agnoprotein 1a, jehož délka činí 176 AK 

s molekulovou hmotností v SDS-PAGE 32/33 kDa (Johne a Müller, 2001). Agnoprotein 1a 

plní velmi důležitou roli v životním cyklu viru, značně totiž zvyšuje infektivitu APyV. Protein 

je posttranslačně modifikován fosforylací několika aminokyselin. Dosud byla prokázána 

fosforylace 7 reziduí. Za fosforylaci serinu na pozicích 53 AK a 93 AK je zodpovědná kasein 

kináza II (CKII). Protein kináza C (PKC) fosforyluje threonin na pozici 97 AK a „proline-

directed protein kinase“ (PDPK) fosforyluje Ser135, Thr137, Thr142, Ser146 (Qiang Liu a 

Hobom, 2000). Fosforylace agnoproteinu 1a má pak významný vliv na jeho funkci. Jako 

fosforylovaná forma významně podporuje infekci v hostitelské buňce, přesněji amplifikuje 

množství exprimovaných strukturních proteinů, a to jedině v případě, že je protein plně 

fosforylován. V případě, že protein není fosforylován, váže se do virové kapsidy. (Qiang Liu 

a Hobom, 2000). Proto tento protein bývá označován také jako VP4, neboť je schopen 

interagovat s VP1 a fungovat jako strukturní protein (Johne a Müller, 2001). Při koexpresy 

VP4 s VP1 však nedochází v cytoplasmě k indukci tvorby viru podobných částic (VLPs) 

(Johne a Müller, 2004). Taktéž se uvažuje i o tom, že se podílí na zabudovávání virového 

genomu do partikulí, protože váže dsDNA (Johne a Müller, 2001). U agnoproteinu 1a bylo 

dále zjištěno, že indukuje apoptózu buněk, ve kterých je exprimován. Nicméně jeho 

apoptotická aktivita je nižší ve srovnání s agnoproteinem 1b. Příčinou by mohla být 

translokace agnoproteinu 1a (VP4) do jádra (Johne et al., 2000). K transportu VP4 do jádra 

pak dochází pouze při koexpresy s VP1 a VP3 nebo VP2 (Johne a Müller, 2004). 

Nepřítomnost VP4 vede k inhibici životního cyklu viru, přičemž samotná delece VP4 

způsobí, že virus není schopen produkovat infekční potomstvo (Johne et al., 2007; Li et al., 

2009). Analýzou mutant bez VP4 v kuřecích embryonálních (CE) buňkách bylo zjištěno, že 

nedochází k cytopatickému efektu ani k indukci apoptózy. Bližším zkoumáním pod 

elektronovým mikroskopem byly pozorovány tubulární struktury a drobné částice (20-35 nm 

v průměru), což by mohlo naznačovat, že se VP4 podílí i na skládání samotné kapsidy (Johne 

et al., 2007). 

 Agnoprotein 1b, jinak označován jako VP4Δ (Johne et al., 2007), má velikost 112 AK 

a jeho teoreticky vypočítaná molekulární hmotnost je 12,3 kDa, avšak při SDS-elektroforéze 

vykazoval protein hmotnost 26 kDa. S agnoproteinem 1a sdílí N-koncovou a C-koncovou 

aminokyselinovou sekvenci, avšak vlivem alternativního sestřihu je zde deletována oblast 

mezi 69-132 AK (Johne a Müller, 2001). Oproti VP4 neváže dsDNA, zato je silnější induktor 

programované buněčné smrti, přičemž při expresy rekombinantního bakuloviru obsahující 
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gen, který exprimuje pouze agnoprotein 1b (VP4Δ), bylo pozorováno, že k DNA fragmentaci, 

jakožto indikátoru probíhající apoptózy (Wyllie et al., 1980), došlo o přibližně 24 hodin dříve, 

než tomu bylo při expresy samotného agnoproteinu 1a (VP4) v SF9 buňkách. Zároveň se 

neprokázalo, že by se VP4Δ translokoval do jádra (Johne et al., 2000). Další odlišností od 

VP4 je, že u VP4Δ dochází k fosforylaci jiných aminokyselinových zbytků. Dosud se 

předpokládá, že dochází k fosforylaci pouze 3 reziduí. CKII nejpravděpodobněji fosforyluje 

Ser51, Ser53 a PDPK je pak nejspíše zodpovědná za fosforylaci Thr73. Funkční význam 

fosforylace není dosud znám, nicméně jde o jedinou postranslační modifikaci VP4Δ (Liu et 

al., 2000). 

 Zbývajícími dvěma proteiny kódovanými APyV jsou agnoprotein 2a a agnoprotein 2b. 

Podle Liu a Hobom, (1999) je molekulová hmotnost agnoproteinu 2a ~12 kDa, agnoprotein 

2b činí ~16 kDa. Na základě aminokyselinové sekvence se předpokládá, že oba proteiny jsou 

vysoce hydrofobní, přičemž se lokalizují na buněčném povrchu a v cytoplasmatických a 

perinukleárních oblastech v asociaci s vnější jadernou membránou. Zároveň se ukázalo, že 

jsou více příbuzné agnoproteinům savčích polyomavirů než agnoproteinu 1a a agnoproteinu 

1b. Tyto proteiny mají pravděpodobně i obdobnou funkci, jako ty savčí, tedy že se podílí na 

uvolnění nových virionů z buněk. V kontrastu s agnoproteiny 1a a 1b pak nejsou agnoproteiny 

2a a 2b esenciální pro virovou infekci v CE buňkách (Liu a Hobom, 1999). 

3.5 Nekódující kontrolní oblast 

 Místo, které odděluje časnou oblast a pozdní oblast genomu, je označováno jako 

nekódující kontrolní oblast (NCCR) anebo nekódující regulační oblast (NCRR) (viz obrázek 

2). Tato oblast je velmi důležitá, protože se zde nachází ori replikace. Hlavní odlišností mezi 

ptačími a savčími polyomaviry v této oblasti jsou rozdílné nukleotidové sekvence, ke kterým 

se úspěšně váže LT-Ag. Pro savčí polyomaviry, jako je SV40, je takovou sekvencí 

pentanukleotid GAGGC (DeLucia et al., 1983), avšak u všech ptačích polyomavirů jde o 

vysoce konzervovanou palindromatickou sekvenci NCC(A/T)6GGN (Bennett a Gillett, 2014; 

Halami et al., 2010; Johne et al., 2006; Johne a Müller, 2003; Luo et al., 1994). NCCR dále 

obsahuje přinejmenším 2 promotory zodpovědné za transkripci časných genů (pE) nebo 

pozdních genů (pL) s patřičnými TATA-boxy (Luo et al., 1994). U APyV se nachází 2 

promotory pozdních genů pL1 umožňující expresy agnoproteinů 1a a 1b a pL2, který na rozdíl 

od agnoproteinů 1a a 1b, vede k expresy agnoproteinů 2a a 2b (viz obrázek 4) (Li et al., 2009; 

Luo et al., 1995). 
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3.6 Exprese časných a pozdních genů APyV 

Mezi všemi polyomaviry včetně těch ptačích, po infikování permisivní buňky dochází 

primárně k expresy LT-Ag a ST-Ag, jejichž geny se nacházejí v časné oblasti genomu. Oba 

tyto proteiny sdílí časný promotor (pE) v NCCR a během transkripce pak vzniká pre-mRNA, 

která při vystřižení „intronu t“ (viz obrázek 4) umožní expresy LT-Ag. V opačném případě je 

z mRNA syntetizován ST-Ag (Luo et al., 1995). Veškerá pre-mRNA je posttranskripčně 

modifikována, zabudováním methylové skupiny na 5‘ konec a polyadenylací 3‘ konce (Luo et 

al., 1995). 

V životním cyklu APyV pak vždy dochází k syntéze bicistronní mRNA pozdních genů 

počínaje promotorem pL1 anebo pL2. K zahájení transkripce pozdních genů je nutné, aby 

v blízkosti promotoru bylo přítomné ori (in cis) a na DNA navázaný LT-Ag (in cis nebo in 

trans). Přepisem DNA vznikne mRNA, která ve všech případech nese na N-konci ORF pro 

alespoň jeden agnoprotein a C-koncový ORF pro VP2/3 nebo VP1. Exprese VP2/3, nebo VP1 

pak závisí na tom, zda dojde k vystřižení intronu 3. O tom jaký agnoprotein bude exprimován 

rozhoduje typ promotoru (pL1 nebo pL2), a který intron je postranskripčně vystřižen (intron 2a 

nebo 2b). U agnoproteinů 1a a 1b pak vždy dochází k dodatečnému vystřižení intronu 1 (viz 

obrázek 4) (Li et al., 2009).  

Analýzou životního cyklu viru podle Li et al., (2009), bylo také zjištěno, že do 18 

hodin po infekci se nejprve silně exprimují agnoproteiny 1a a 1b. Totéž pravděpodobně platí i 

pro agnoproteiny 2a a 2b. Naproti tomu VP1, VP2 a VP3 proteiny se v této fázi exprimují 

minimálně. V období mezi 18-24 hodinou po infekci dochází k výraznému posunu, co se týká 

exprese pozdních genů. Po 18 hodinách dochází k inhibici exprese agnoproteinů a k silné 

Obrázek 4 - Genetická mapa APyV v lineární podobě [převzato a upraveno podle Li et al., (2009)] 
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expresi VP1 spolu s VP2 a VP3, které jsou však exprimovány o něco méně než VP1. Navíc 

bylo pozorováno, že právě v tuto chvíli dochází k fosforylaci VP4, což by mohlo naznačovat 

závislost s tímto expresním posunem ve prospěch VP1 (Li et al., 2009). 

4. Patogeneze a epidemiologie 

4.1 Aves polyomavirus 

 Infekční onemocnění způsobené virem APyV („Aves polyomavirus“) dříve 

označovaného jako BFDV („Budgerigar fledgling disease virus“) druhu Aves polyomavirus 1 

se projevuje vysokou mortalitou mláďat dosahující až 100 %. Nejběžnějším pozorovaným 

hostitelem, ve kterém se virus může produktivně replikovat, jsou pak andulky vlnkované 

(Melopsittacus undulatus) (Bernier et al., 1984; Kingston, 1992; Literák et al., 2006; Zhuang 

et al., 2012). Andulky však nejsou jedinou skupinou papoušků, kterou může virus napadat. 

APyV byl dále úspěšně detekován u korely chocholaté (Nymphicus hollandicus) (Literák et 

al., 2006), papoušíka oranžovohlavého (Agapornis pullaria) (Enders et al., 1997; Johne a 

Müller, 1998), kakadua šalamounského (Cacatua ducorpsii) (Latimer et al., 1996), arassari 

zeleného (Pteroglossus viridis) (Lafferty et al., 1999), eklekta různobarvého (Eclectus 

roratus) a ara zelenokřídlého (Ara chloroptera) (Henriques et al., 2018). To vypovídá o tom, 

že APyV má široké spektrum hostitelů stejného řádu Psittaciformes. Nicméně kromě 

papoušků je virus schopen infikovat i pěvce (Passeriformes) rodu Pyrenestes1 (Garcia et al., 

1993; Rossi et al., 2005) nebo ptáky řádu sokolovití (Falconiformes) a jestřábovití 

(Accipitriformes) (Johne a Müller, 1998). 

 Vzhledem k rozmanitosti hostitelské specifity je inkubační doba nemoci variabilní. U 

andulek se onemocnění projeví přibližně 7 dní po expozici. Pro ostatní druhy dochází 

k manifestaci symptomů přibližně 10 až 14 dní od expozice (Phalen, 1998; Phalen et al., 

2000). Virémie nastává krátce po vystavení se viru a může přetrvávat i několik týdnů. 

Infekční virové částice jsou poté vylučovány kloakou, jen pár dní po započnutí virémie. 

Vylučování může trvat v rozmezí pár týdnů až několika měsíců. Jeden případ infikovaného 

zástupce druhu Ara vylučoval virové částice až 4 měsíce (Phalen et al., 2000). Nicméně 

proměnlivost těchto časových intervalů, jak virémie, tak vylučování virových partikulí, je 

zřejmě závislá na fyzickém stavu a věku jedince, ve kterém se infikoval, včetně druhu jedince 

(Phalen et al., 2000, 1997). 

                                                 
1 Rod Pyrenestes se česky označuje jako „rudoušci“. 
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 Virus má přitom tropismus k mnoha orgánům zahrnující epiteliální buňky jater, 

ledvin, plic, jícnu, střev, myokardiální buňky (Özmen a Dorrestein, 2004) a astrocyty 

v mozku (Latimer et al., 1996). 

Klinické symptomy onemocnění virem APyV se objevují převážně u mláďat, starých 

od prvních dnů až po několik týdnů, zatímco u dospělců je infekce velmi často 

asymptomatická. Nicméně i přesto, že dospělci nejeví žádné příznaky nemoci, tak i u nich 

může docházet k úmrtí následkem vnitřního selhání orgánů (Enders et al., 1997; Garcia et al., 

1993; Kingston, 1992; Phalen, 1998). Viditelnými znaky onemocnění jsou především defekty 

opeření, v některých případech nastává až úplná ztráta vlasových per na hlavě a krku (Bernier 

et al., 1984). Odtud pochází starší označení pro onemocnění způsobené APyV jako nemoc 

výletků andulek z anglického „budgerigar fledgling disease“ (Davis et al., 1981). Dochází 

také k opožděnému růstu a tělovému třesu (Literák et al., 2006). U postižených papoušků lze 

pozorovat i opuchlé břicho, způsobené nahromaděním tekutiny v peritoneální dutině (Özmen 

a Dorrestein, 2004), a subkutánní hemoragii (Gerlach et al., 1998; Henriques et al., 2018).  

Při bližším zkoumání uhynulých jedinců se ukázalo, že dalšími indikátory tohoto 

virového onemocnění bývají nateklé ledviny, membránová glomerulopatie (Gerlach et al., 

1998), hepatosplenomegalie, krvácení do plicních alveol, multifokální epikardiální a 

myokardiální hemoragie (Lafferty et al., 1999). Patologicky se virus vyznačuje lézemi, 

hemoragií a nekrózou jaterní tkáně, sleziny a ledvin s nálezy bazofilních nebo amfofilních 

inkluzních tělísek v jádrech buněk. Jádra splenocytů a renálních mesangiálních buněk bývají 

zvětšená (Garcia et al., 1993; Lafferty et al., 1999). Projevy infekce se však mohou lišit mezi 

jednotlivými druhy papoušků (Phalen, 1998). 

Spolu s APyV pak bývá často spojováno i onemocnění vyvolané „Psittacine beak and 

feather disease virus“ (PBFDV), jenž také napadá papouščí druhy a je schopen manifestovat 

obdobné symptomy, ale na rozdíl od APyV, je řazen do rodiny Circoviridae a způsobuje 

navíc deformace zobáku (Pass D. A. a Perry R. A., 2008). V některých případech byla 

zaznamenána duální infekce oběma těmito viry, která bývá často fatální (Bert et al., 2005; 

Hsu et al., 2006; Latimer et al., 1996; Mora-Chavarría et al., 2017; Zhuang et al., 2012). 

Z epidemiologického hlediska se virová infekce dokáže velmi rychle šířit 

horizontálním přenosem, především pak v naivní populaci chovaných papoušků. V některých 

případech může morbidita dosáhnout dokonce 100 % (Özmen a Dorrestein, 2004). Výskyt 

tohoto onemocnění vyvolané APyV je navíc hojně rozšířen v mnoha zemích světa. Virus byl 

zaznamenán například v Číně (Zhuang et al., 2012), Itálii (Bert et al., 2005), Kostarice (Mora-

Chavarría et al., 2017), v Mosambiku a Německu (Johne a Müller, 1998). U papoušků na 
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Novém Zélandu byl, celkově ze tří chovů, virus identifikován s prevalencí 22 % (Baron et al., 

2013). Dalšími lokalitami výskytu jsou Slovensko (Literák et al., 2006), Taiwan (Hsu et al., 

2006), Turecko (Özmen a Dorrestein, 2004) a USA (Davis et al., 1981). V Australských 

chovech byla vypočítána séroprevalence APyV, která činila 64,4 % všech pozorovaných 

papoušků (Raidal et al., 1998). 

4.2 Goose hemorrhagic polyomavirus 

 Dalším virem z rodu Gammapolyomaviridae je husí hemoragický polyomavirus 

(„goose hemorrhagic polyomavirus“; GHPyV), patřící do druhu Anser anser polyomavirus 1, 

který podobně jako APyV způsobuje onemocnění s vysokou mortalitou mladých jedinců. 

Jeho přirozeným hostitelem jsou husy rodu Anser (Guerin et al., 2000). Nicméně virus může 

infikovat i kachny. Úspěšně byl identifikován u pižmovky velké (Cairina moschata) a u 

kachen mulard2 (Pingret et al., 2008). Oproti APyV je tedy GHPyV hostitelsky velmi 

specifický. 

 Virus postihuje především jedince, jejichž stáří se pohybuje kolem 4 až 10 týdnů 

(Guerin et al., 2000). Mezi infikovanými husami se první symptomy začínají manifestovat 

přibližně po 7 až 8 dnech od expozice, přičemž smrt nastává 1 až 3 hodiny poté, co se začnou 

projevovat klinické symptomy. Nejkratší inkubační dobu lze pozorovat u den starého 

housátka, kde činila pouhých 5 dní. Nejdelší pozorovaná inkubační doba činila 29 dní 

(Dobos-Kovács et al., 2005). Oproti husám, u kterých infekce způsobuje vážné onemocnění, 

infikované kachny nevykazují žádné patologie ani klinické projevy, ačkoliv se v nich virus 

aktivně replikuje (Corrand et al., 2011). 

 Během infekce GHPyV aktivně napadá endoteliální buňky hostitele. 

Kromě endoteliálních buněk je pak GHPyV schopen se replikovat i v buňkách lymfoidních, 

avšak na rozdíl od T-lymfocytů, pouze u B-lymfocytů dochází vlivem infekce 

k cytopatickému efektu (Dobos-Kovács et al., 2005). 

 Následkem této infekce bývá v mnoha případech smrt, kterou předchází kóma, výskyt 

krve v trusu a opuchlé břicho (Lacroux et al., 2004). Onemocnění vyvolané GHPyV je 

označováno jako hemoragická nefritida a enteritida hus („hemorrhagic nephritis and enteritis 

of geese“; HNEG). Hlavními projevy tohoto onemocnění jsou rozsáhlé edémy, které se 

objevují především v subkutánní areolární tkáni krku a na vnitřní straně stehna, spolu 

s extenzivní hemoragií ledvin a střev, především tenkého a slepého střeva. Dalším typickým 

                                                 
2 Kachny mulard jsou hybridním druhem kachny divoké (Anas platyrhynchos) a pižmovky velké (Cairina 

moschata) 



18 

 

projevem jsou nateklé ledviny a krvácení v mozku. Otoky pak lze najít i v oblasti plic, 

průdušnice, perikardu a v břišní dutině. (Corrand et al., 2011; Dobos-Kovács et al., 2005). 

 Z histopatologického zkoumání jsou často patrné léze u napadených orgánů, kromě 

brzlíku a sleziny. Závažnost těchto lézí je individuální. Kromě lézí je také možné pozorovat 

i nekrotizující endoteliální buňky. Postižené buňky jsou charakteristické tím, že v nich jde 

těžko rozpoznat mitochondrie a v jejichž jádrech dochází k migraci chromatinu (Dobos-

Kovács et al., 2005). Inkluzní tělíska v napadených buňkách doposud nebyla detekována 

(Palya et al., 2004). 

Pro detekci infekce je již 3. nebo 4. den po expozici možné sledovat úbytek lymfocytů 

v germinálních centrech sleziny a burzy Fabriciovy, nikoliv v brzlíku. Zatímco ledvinové léze 

je možné pozorovat až 5 dní po expozici (Lacroux et al., 2004). Virové částice GHPyV je 

možné detekovat v krevní plasmě a z kloakálních stěrů až 8 dní po expozici (Lacroux et al., 

2004). Při patologickém zkoumání lze viriony pozorovat především v endoteliálních buňkách 

krevních cév, Fabriciovy burzy, brzlíku, jater, sleziny, plic a mozku. Nicméně virové 

partikule nebyly detekovány v parenchymálních buňkách těchto orgánů (Dobos-Kovács et al., 

2005). 

Přenos viru mezi jedinci je především horizontální. Nicméně se předpokládá, že se 

GHPyV může přenášet vertikálně, z matky na potomka (Bernáth et al., 2006). Výskyt tohoto 

onemocnění byl zatím prokázán pouze ve Francii (Guerin et al., 2000), Německu (Miksch et 

al., 2002) a Maďarsku (Palya et al., 2004). 

4.3 Finch polyomavirus 

 FPyV („Finch polyomavirus“), jakožto zástupce druhu Pyrrhula pyrrhula 

polyomavirus 1 je třetím virem ze skupiny ptačích polyomavirů. Vyznačuje se, podobně jako 

APyV, nízkou hostitelskou specifitou, přičemž hlavními hostiteli jsou pěvci (Passeriformes) 

čeledi Astrildovití (Estrildidae) a Pěnkavovití (Fringillidae) (Circella et al., 2017; Johne et 

al., 2006; Rinder et al., 2018).  

 Infekce způsobená virem FPyV postihuje juvenilní jedince, kde je spojována se 

zvýšenou mortalitou, dosahující 88,8 %, a náhlým úhynem ptactva. Postižení jedinci umírají 

ve věku přibližně 3 týdnů. Hlavními indikátory tohoto onemocnění pak mohou být průjem, 

apatie, anorexie anebo vysoká koncentrace kyseliny močové v exkrementech (Circella et al., 

2017), ale také nefritida, hepatitida a dermatitida hlavy (Johne et al., 2006). 
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 Při patologickém zkoumání lze pozorovat oteklá a vybledlá játra se zažloutlým 

povrchem, vybledlou srdeční tkáň a zvětšenou slezinu. V některých případech lze pozorovat i 

krví zahlcené plíce (Circella et al., 2017). 

Detailnějším zkoumáním byly nalezeny plicní edémy s vysokým obsahem proteinů. 

Dále je možné sledovat u zasažené ledvinové tkáně glomerulární atrofii, vakuolizované buňky 

a tubulární nefrózu se zvětšenými buňkami proximálního tubulu společně s degenerovanými 

epiteliálními buňkami. Játra bývají nekrotická, fibrotická a lze u nich najít zvýšený počet 

lymfocytů. Srdeční tkáň při histologickém vyšetření většinou nevykazovala žádnou změnu. 

Specifická inkluzní tělíska v literatuře označovaná jako „cowdry type B“ se objevují v jádrech 

plicních buněk a v jádrech hepatocytů. Virová DNA byla úspěšně detekována ze vzorků trusu 

a peří infikovaných pěnkav, což by mohlo naznačovat místa, kudy je virus z těla vylučován 

(Circella et al., 2017). Při pozorování zvýšené mortality hýlů obecných (Pyrrhula pyrrhula) 

ve voliérách byl  FPyV opakovaně detekován u uhynulých ptáků po dobu 3 let (Johne et al., 

2006). 

Epidemiologie tohoto virového onemocnění zatím nebyla dostatečně zkoumána, a 

proto nelze s jasností určit, zda je FPyV endemický anebo je globálně rozšířen.  

Z dosavadních zdrojů byl FPyV úspěšně detekován v uhynulém Pyrrhula pyrrhula 

griseiventris v Německu (Johne et al., 2006). FPyV se navíc zdá být odolný vůči některým 

desinfekčním přípravkům a zachovává si infekčnost i po 3 měsících, což ve výsledku může 

způsobit znovuvypuknutí epidemie v naivní populaci (Circella et al., 2017). 

4.4 Ostatní druhy 

 Serinus canaria polyomavirus 1, kam patří CaPyV („Canary polyomavirus“), 

způsobuje jako ostatní druhy ptačích polyomavirů fatální onemocnění u ptáků, s rozdílem, že 

CaPyV byl objeven u kanárka divokého (Serinus canaria) ve voliérách v Nizozemsku. 

Předpokládaným znakem virové infekce je zvýšená úmrtnost mladistvých jedinců 

s patologiemi podobnými těm, vyskytující se u akutního onemocnění APyV u papoušků. Jde 

především o subkutánní hemoragii, hemoragii jater a sleziny, zvětšenou Fabriciovu burzu, 

hepatosplenomegalii a přítomnost inkluzních tělísek v buňkách sleziny, jater a v epitelu 

některých renálních glomerul (Halami et al., 2010). 

 Zástupcem druhu Corvus monedula polyomavirus 1 je CPyV („Crow polyomavirus“), 

který se podařilo úspěšně detekovat ve vzorku sleziny kavky obecné (Corvus monedula) 

z řádu pěvců (Passeriformes), která uhynula ve Španělsku, během období zvýšené úmrtnosti 

volně žijící populace ptáků (Johne et al., 2006). 
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 Cracticus torquatus polyomavirus 1, kam patří Butcherbird PyV („Butcherbird 

polyomavirus“), je druh polyomaviru izolovaný z flétňáka šedohřbetého (Cracticus torquatus) 

v Queensdale, Austrálie (Bennett a Gillett, 2014). 

 Pygoscelis adeliae polyomavirus 1, jehož členem je AdPyV („Adélie penguin 

polyomavirus“), je druh ptačího polyomaviru, který se podařilo identifikovat z fekálních 

vzorků tučňáka kroužkového (Pygoscelis adeliae) v Antarktidě (Varsani et al., 2015). 

Nicméně, vzhledem k tomu, že jde o velmi nedávné objevy, neexistuje zatím dostatek 

vědeckých prací zabývající se patogenezí, či epidemiologií zbylých druhů virů rodu 

Gammapolyomaviridae. 

5. Závěr 

 V této práci byly popsány hlavní poznatky týkající se nově zavedené čeledi 

Gammapolyomaviridae, jakožto virového agens infikující ptactvo. Mezi tyto informace 

v první řadě patří pochopení aktuálně zavedené taxonomie polyomavirů, včetně organizace 

virového genomu, struktura a funkce jednotlivých proteinů, společně s informacemi, týkající 

se patogeneze a epidemiologie těchto virů. Zároveň byly tyto informace o ptačích 

polyomavirech porovnávány s těmi savčími. 

Důsledkem porovnávání savčích a ptačích polyomavirů pak bylo zjištěno, že se mezi 

sebou značně odlišují svou genetickou výbavou, především jde o přítomnost unikátního 

čtecího rámce, jehož proteiny navíc nejeví homologii k žádnému dosud známému proteinu 

v proteinové databázi (Johne et al., 2006). Dalšími odchylkami jsou některé konzervované 

aminokyselinové sekvence nacházející se v T antigenech a strukturních proteinech. Zároveň 

se ukázalo, že některé ptačí polyomaviry mohou napadat široké spektrum hostitelů, na rozdíl 

od savčích polyomavirů, které jsou hostitelsky velmi specifičtí. 

Zřejmě nejvýraznější odchylkou je pak rozdíl v patogenitě ptačích a savčích 

polyomavirů. Zatímco savčí polyomaviry často perzistují v infikovaných buňkách, ty ptačí 

jsou charakteristické svou vysokou patogenitou, která se projevuje akutním onemocněním 

především u mladých jedinců. Toto bývá příčinou velkého úhynu v komerčních ptačích 

chovech, ale i u papoušků v domácích chovech či jiných vnímavých ptáků. Z této práce je 

navíc zřejmé, že některé druhy polyomavirů, především APyV, jsou poměrně rozšířené 

v populaci ptáků po celém světě. 

Pro lepší pochopení životního cyklu a fungování virových proteinů ptačích 

polyomavirů je nicméně třeba více vědeckých prací, které by ve výsledku mohly vést i 
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k vytvoření efektivních vakcín a předcházet tak dalším značným ztrátám v chovatelských 

zařízeních. Mezi ekonomicky významné ptačí polyomaviry patří zejména APyV a GHPyV. 

Tomu by mohli přispět publikace zabývající se tvorbou VLPs. Například u APyV bylo 

zjištěno, že tyto VLPs je možné připravit v bakteriálním (Rodgers et al., 1994), kvasinkovém 

(Sasnauskas et al., 2002), hmyzím (An et al., 1999) i savčím (Johne a Müller, 2004) 

expresním systému. Stejně tak pro GHPyV byly VLPs úspěšně připraveny kvasinkovým a 

hmyzím expresním systémem (Zielonka et al., 2006). Výzkum strukturních proteinů ptačích 

polyomavirů má pak také potenciál významně přispět k dokonalejšímu uplatnění VLPs v 

nanotechnologiích, neboť i tyto viry jsou schopné takové částice produkovat. 
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