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Abstrakt
Velký T-antigen (large tumor antigen, LT) lidských polyomavirů BKV a JCV je multifunkční
protein, který má nezastupitelnou roli ve virovém životním cyklu. Řídí expresi časných a
pozdních virových genů a je nezbytný pro virovou replikaci. Polyomavirová replikace je
závislá na buněčných replikačních faktorech. Aby mohlo dojít k efektivní produkci virového
potomstva, polyomaviry prostřednictvím LT deregulují buněčný cyklus a stimulují u buněk
vstup do S-fáze. LT je schopný modulovat funkci tumorsupresorových proteinů pRb, p107,
p130 a

p53. Dále se podílí na inhibici funkce transkripčních koaktivátorů

CBP/p300,

nepřímo inhibuje reparačních mechanismy buněčné DNA přes molekulu IRS-1 a moduluje
Wnt dráhu díky interfernci s β-kateninem. Pokud dojde k infekci nepermisivních buněk, kde
dochází pouze k expresi časných genů, ale není produkováno virové potomsto a nedochází k
lýzi buněk, může exprese velkého T-antigenu vést k maligní transformaci.

Klíčová slova: BK virus, JC virus, SV40, velký T antigen, tumorogeneze, buněčný cyklus,
regulace buněčného cyklu, tumorsupresory.

Abstract
Large T-antigens (large tumour antigens, LT) are multifunctional proteins with important role
in polyomaviruses life cycle. These antigens drive expression of early and late viral genes, as
well as replication. Replication of polyomaviruses is fully dependent on host cell factors, so
LT have to induce expression of S-phase proteins to facilitate viral propagation. LT are
interacting with a lot of protein included in cell cycle control as pRb, p107, p130 and p53.
Tumor antigens participate also in transcription control through their inhibition of
transcriptional co-activators CBP/p300. The transformation of host cells is closely associated
with this process, specifically if non-permissive cells are infected.

Key words: BK virus, JC virus, SV40, large T antigen, tumorigenesis, cell cycle, cell cycle
control, tumorsupresors.
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Seznam použitých zkratek
Asp
BKV
CBP
CDK
DNMT
DP
E2F
GSK-3β
HDAC
HRR
IGF-I
IGF-IR
Ile
IRS-1
JCV
kbp
LT
MPyV
NES
NLS
NMR
ORI
PCNA
Phe
PP2A
pRb
RBP1
Ser
ST
SV40
Thr
Val
Wnt

kyselina asparagová
BK virus
CREB vazebný protein
cyklin-dependentní kináza
DNA metyltransferéza
dimerizační partner
transkripční elongační faktor 2
kináza glykogen syntázy 3β
histon deacetyláza
oprava DNA založená na homologní rekombinaci
insulin-like růstový faktor
receptor pro insulin-like růstový faktor
isoleucin
substrát pro inzulinový receptor
JC virus
kilo base pair, 1000 párů bází
velký T-antigen
myší polyomavirus
jaderný exportní signál
jaderný lokalizační signál
nukleární magnetická rezonance
počátek replikace
proliferující buněčný jaderný antigen
fenylalanin
serin/threoninová fosfatáza typu 2A
retinoblastoma protein
retinoblastoma vazebný protein 1
serin
malý T-antigen
Simian vacuolating virus 40
threonin
valin
wingless signální molekula
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1. Úvod
Nádorová onemocnění jsou na počátku 21. století stále velkým problémem moderní
medicíny a patří k nejčastějším příčinám úmrtí. Stále diskutovanou otázkou zůstává, nakolik
jsou způsobeny negativními vnějšími vlivy a nakolik jsou podmíněné dědičností. Ne méně
problematickou otázkou je i to, jakou roli v tumorogenezi hrají onkogenní viry. Od roku
1911, kdy Peyton Rous poprvé popsal spojení nádorů s virovou infekcí došlo k mnoha
významným objevům v této oblasti. V současné době je známo, že nejméně 15% lidských
nádorů je asociováno s virovou infekcí. Předpokládá se však, že toto číslo není konečné a
bude se dále zvyšovat. Virová infekce působí jako jeden z mutagenů v mnohastupňovém
transformačním procesu. Na vzniku plně transformovaného fenotypu se podílí spolu s dalšími
faktory (genetické, imunologické, enviromentální).
Cílem této práce je poodhalit problematiku virové onkogeneze u lidských polyomavirů.
Jedná se o skupinu malých tumorogenních DNA virů, které jsou kosmopolitně rozšířené
v lidské populaci. Ačkoliv u nich zatím nebyla prokázána přímá souvislost se vznikem
lidských nádorů, onkogenní potenciál bezpochyby mají. Jsou schopné imortalizovat a
transformovat nepermisivní buněčné linie a indukovat nádory v experimentálních zvířatech.
S rozvojem diagnostických metod (PCR detekce) bylo navíc zjištěno, že velké množství
lidských nádorů obsahuje celé nebo části polyomavirových genomů a jejich produktů. Hlavní
roli v tumorogenezi hraje časná oblast virového genomu, která kóduje dva onkoproteinyvelký (LT) a malý (ST) tumor antigen. Tato práce pojednává o roli velkého T-antigenu
v životním cyklu lidských polyomavirů, o jeho schopnosti podílet se na buněčné deregulaci,
imortalizaci a transformaci. Detailní pochopení funkce velkého T-antigenu může objasnit jak
interakci virů s hostitelskými buňkami tak některé funkce těchto buněk.
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2.Polyomaviry
2.1.Obecná charakteristika polyomavirů
Polyomaviry jsou malé neobalené DNA viry, které jsou za určitých okolností schopné
transformovat buňky a indukovat nádory u svých hostitelů. Do nedávna byly zařazovány
spolu s další významnou skupinou onkogenních virů - Papillomavirů - do čeledi
Papovaviridae. Až podrobné analýzy obou skupin odhalily podstatné rozdíly ve velikosti
genomu, genomové organizaci a struktuře virionu. Dnes již oba taxony existují jako
samostatné čeledi - Polyomaviridae a Papillomaviridae.
Do současnosti bylo popsáno 14 zástupců polyomavirů. Infikují různé druhy živočichů jako
jsou ptáci, hlodavci, králíci a primáti. Mezi nejlépe prostudovaný polyomavirus patří Simian
vacuolating virus 40 (SV40), jehož přirozeným hostitelem je primát druhu Makak rhesus.
Virus byl poprvé objeven v 60. letech 20. století jako kontamice u prvních dávek
poliovirových vakcín, které byli množeny in vitro na renálních opičích buňkách.
Jsou známy i nejméně dva polyomavirové druhy, jejichž výhradním hostitelem je člověk.
Patří mezi ně JC virus (JCV) izolovaný z mozkové tkáně pacientů s progresivní multifokální
leukoencefalopatií (Padgett et al., 1971) a BK virus (BKV), který byl poprvé objeven v moči
pacientů vystavených imunosupresivní léčbě po transplantaci ledvin (Gardner et al., 1971).
Sérologické studie ukazují, že oba lidské polyomaviry jsou v populaci značně rozšířené
(séropozitivních je až 90% jedinců), přičemž většina osob se setká s první infekcí před
dosažením dospělosti. Virus vstupuje do lidského organizmu perorální nebo intranasální
cestou. Krví se nejčastěji dostává do ledvin, kde latentně perzistuje. Primární infekce probíhá
převážně asymptomaticky, zcela ojediněle bylo zaznamenáno spojení s akutním respiračním
onemocněním nebo cystitidou. Při latentní infekci se polyomavirový genom integruje do
některého z hostitelských chromozómů a v této formě může v buňkách perzistovat po celý
život, aniž by způsoboval vážnější zdravotní komplikace. Při stavu dlouhodobé a hluboké
imunosuprese může ale u jedince docházet k aktivaci lytické infekce, která vede k závažným
onemocněním. JCV vyvolává progresivní multifokální leukoencefalopatii, BKV způsobuje
onemocnění ledvin a močového měchýře. Výskyt onemocnění asociovaný s lidskými
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polyomaviry byl v minulosti poměrně vzácný a postihoval převážně staré osoby, jejichž
imunita byla podlomena chronickým infekčním nebo maligním procesem. V současné době je
výskyt akutních onemocnění stále častější. Souvisí to převážně s rozvojem intenzivní
imunosupresivní léčby po transplantacích, která je jednou z příčin polyomavirové reaktivace.

2.2. Organizace genomu
Genomem polyomavirů je kruhová dvojřetězcová DNA o velikosti přibližně 5 kbp, která je
asociována s buněčnými histony H2A, H2B, H3 a H4. Virový genom lze rozdělit na časné a
pozdní kódující oblasti. Časná oblast je transkribována ihned po vstupu viru do jádra
hostitelských buněk, k expresi pozdního regionu dochází až po zahájení syntézy virové DNA.
Transkripce probíhá obousměrně, přičemž časné a pozdní geny jsou přepisovány z opačných
řetězců. Mezi oběma kódujícími oblastmi se nachází regulační region, který obsahuje jediný
virový počátek replikace (ORI) a oblasti důležité pro iniciaci transkripce (Obr. 1).
Časná oblast genomu kóduje nestrukturní proteiny označované jako T (tumor) antigeny.
V případě lidských polyomavirů se jedná o dva proteiny – velký a malý T-antigen (LT, ST).
U jiných polyomavirů (myší polyomavirus, MPyV) byl navíc kromě LT a ST popsán ještě
střední T-antigen.
Pozdní oblast kóduje tři kapsidové proteiny VP1,VP2 a VP3. Polyomavirové kapsidy mají
ikosahedrální symetrii a jsou složeny 360 molekul majoritního proteinu VP1, který je
uspořádaný do 72 pentamer. Každá pentamera interaguje s jedním z minoritních proteinů
(VP2 nebo VP3). U polyomavirů napadající primáty navíc dochází v pozdní fázi infekce
k expresi agnoproteinu, který hraje roli v regulaci životního cyklu viru a podílí se na skládání
virionu. Doposud ale nebyla detailně objasněna jeho funkce (Fields, 2001).
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Obr. 1 Organizace genomu lidského JC viru. Časná oblast genomu kódující regulační proteiny LT a
ST je vyznačna modře, pozdní oblast genomu kódující strukturní proteiny VP1,VP2 a VP3 je světle
zelená. V pozdní oblasti se nachází také gen pro agnoprotein, který je označen fialovou barvou.
(Převzato Fields, 2001).

2.3. Životní cyklus lidských polyomavirů
Polyomaviry využívají pro vstup do buněk různé endocytické dráhy. BK virus interaguje
na povrchu plazmatické membrány s gangliosidy GD1b a GT1b a vstupuje do hostitelských
buněk caveolinem zprostředkovanou endocytózou (Low et al., 2006). JC virus se do buněk
dostává přes serotoninové receptory a endocytóza je klatrin dependentní (Elphick et al.,
2004). Po vazbě na příslušný receptor a endocytóze polyomavirových kapsid jsou viriony
zatím neznámým způsobem transportovány do jádra. Někdy v průběhu transportu je virová
DNA zbavena kapsidových proteinů. Po rozvolnění virionu je v jádře zahájena transkripce
časného regionu. Vzniká jeden velký primární transkript, který je alternativně sestřižen na dvě
mRNA, kódující dva virové onkoproteiny: velký a malý T-antigen. Po nasyntetizování
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dostatečného množství velkého T-antigenu, esenciálního faktoru virové DNA replikace, je
v permisivních buňkách zahájena syntéza DNA. Replikace všech polyomavirů je závislá na
buněčných enzymech a kofaktorech exprimovaných v S-fázi buněčného cyklu. Aby mohlo
dojít k efektivní produkci virového potomstva, polyomaviry modulují buněčné signalizační
dráhy, které v buňkách indukují vstup do S-fáze. Za stimulaci buněčného cyklu je
zodpovědný LT. Je schopný vyvazovat některé buněčné proteiny, které mají důležitou úlohu
v drahách signální transdukce kontrolující progresi buněčného cyklu a apoptózu jako jsou
proteiny p53, pRb, p107, p130 a další (Fields, 2001; White and Khalili, 2004). Poté co
je úspěšně zahájena virová replikace, začíná exprese pozdních genů. LT stimuluje transkripci
z pozdního promotoru a zároveň se v tomto okamžiku podílí na represi transkripce časného
regionu. Transkripční aktivačních proteiny jako jsou např. TATA-binding proteiny interagují
s oblastí LT, která je nezbytná pro virovou DNA replikaci. V pozdních fázích infekce proto
dochází k utlumení syntézy virové DNA (Herbig et al., 1999). Genové produkty pozdní fáze
jsou strukturní proteiny VP1, VP2, a VP3 vznikající alternativním sestřihem z jediné premRNA. Spolu s replikovanou virovou DNA formují viriony, které se uvolňují po buněčné
lyzi (Fields, 2001; White and Khalili, 2004).

3. Velký T-antigen
Polyomavirový velký T-antigen je multifunkční jaderný fosfoprotein, který má velké
množství nejrůznějších enzymatických aktivit a je schopný interagovat s celou řadou
buněčných proteinů. Je nezbytný pro virovou DNA replikaci, podílí se na regulaci exprese
časných i pozdních virových genů a hraje důležitou úlohu v buněčné transformaci (Simmons,
2000). Více než 95% LT je lokalizováno v jádře, pouze malé procento bylo nalezeno jako
součást plazmatické membrány. V jádře může být LT asociován s chromatinem nebo existuje
v nukleoplazmě ve volné formě (Staufenbiel a Deppert, 1983).
LT po své syntéze podstupuje řadu posttranslačních úprav. LT u viru SV40 je modifikován
fosforylací (Scheidtmann et al., 1982), O-glykosilací (Jarvis et al., 1985), acylací (Klockmann
et al., 1983), adenylací (Bradley et al., 1984), poly(ADP)-ribosilací a acetylací N-konce
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(Mellor et al., 1978). O funkcích těchto modifikací se ví v současné době velice málo.
Fosforylace hrají hlavní úlohu v regulaci aktivity proteinu, zatímco acylace umožňuje asociaci
LT s buněčnou membránou.

3.1. Struktura velkého T-antigenu
Polyomavirové LT můžeme rozdělit do dvou strukturních tříd, které se liší v primární
proteinové struktuře a v organizaci jednotlivých domén. Do první skupiny patří LT virů
SV40, BKV, JCV a SA12, které jsou blízce příbuzné a sdílejí více než 70 % homologií.
Druhá skupina je představována LT myšího polyomaviru. Mezi LT těchto dvou tříd můžeme
nalézt dva hlavní rozdíly. LT myšího polyomaviru na rozdíl od SV40 obsahuje navíc několik
aminokyselinových insercí v aminoterminální oblasti a naopak postrádá hr/hf doménu na
karboxylovém konci (Pipas, 1992).
V další části práce se již zaměřím pouze na nejvíce prozkoumanou molekulu LT viru
SV40 a jemu blízce příbuzné BKV a JCV.
SV40 LT je protein o velikosti 708 aminokyselin, JCV LT a BKV LT obsahují 688
respektive 695 aminokyselinových zbytků. Procento homologních sekvencí v rámci
jednotlivých funkčních domén u BKV, JCV a SV40 shrnuje tabulka tabulka 1.

Velký T-antigen

Pozice

JC/BK(%)

JC/SV40(%)

BK/SV40(%)

Celý protein

1-708

83

73

74

J-doména

1-100

88

82

80

Rb-doména

101-118

88

71

67

DNA vazebná doména

131-259

87

82

83

ATP/p53 vazbená doména

350-610

85

79

79

C-konec

620-708

65

47

47

Tab.1 Konzervované aminokyselinové sekvence mezi polyomavirovými LT. Tabulka ukazuje
procentuální podobnost vybraných funkčních oblastí LT u BKV, JCV a SV40.
(Převzato z White a Khalili, 2004)
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LTs těchto polyomavirů se skládají z několika strukturních domén a funkčních motivů,
které této molekule umožňují zasahovat nejen do životního cyklu samotného viru, ale také do
buněčné regulace hostitele (Obr. 2).
Amino-terminalní doména je oblastí rozkládající se od iniciačního kodónu po jaderný
lokalizační signál (NLS). Tato doména hraje esenciální roli ve virové replikaci a buněčné
transformaci. K této doméně se váže celá řada proteinů. Patří mezi ně DNA polymerása α,
pRB, p107, p130 a Hsc70. Součástí amino-terminální domény jsou tři vysoce konzerovavané
úseky vyskytující se u všech polyomavirových LT. Dva z nich jsou podobné cr1 a cr2
oblastem adenovirového proteinu E1A a třetí z nich je vysoce konzervovaný hexapeptid
HPDKGG (Pipas, 1992).
Cr1 oblast spolu s HPDKGG motivem je součástí J-domény, která je funkčně a sekvenčně
homologní se stejnojmenou doménou chaperonu DnaJ E.Coli. Proteiny obsahující J-doménu
jsou kochaperonové regulátory modulující aktivitu DnaK chaperonů. Stimulují u nich
ATPázovou aktivitu a podporují tak jejich interakci se substrátem. Navíc mohou ovlivňovat
fosforylaci substrátů a iniciovat u nich degradační pochody. DnaK chaperony se podílí na
správném sbalovaní nascentních proteinů. Při vystavení buněk stresovým faktorům jako je
vysoká teplota či přítomnost chemotoxických látek, pomáhají zdenaturovaným proteinům
nalézt původní nativní koformaci. Podílí se také na membránovém transportu, zabraňují
agregaci zdenaturovaných proteinů a rozbíjejí multiproteinové komplexy jako je replikační
mašinerie (Sullivan and Pipas, 2002). NMR a analýza krystalové struktury odhalila, že SV40
LT J-doména se skládá ze čtyř α-helixů. Helix II a III je spojen smyčkovou strukturou, jejíž
součástí je již zmíněný hexapeptid HPDKGG. Tato sekvence je vysoce konzervovaná u všech
polyomavirů a je zodpovědná za kontakt LT s Hsc70. J-doména kooperující s chaperonem
Hsc70 je nezbytná pro celou řadu procesů životního cyklu viru. Mutační analýzy odhalily, že
je esenciální pro virovou replikaci, transkripční aktivaci a maturaci virionů. Dále se účastní
při procesu transformace hostitelských buněk. Společně s cr2 oblastí spolupracuje na
uvolňování pRb proteinů s komplexu pRb/E2F a nepřímo se tak podílí na aktivaci E2F
responsivních genů, které u buněk stimulují buněčnou proliferci (Pipas, 1992; Sullivan and
Pipas, 2002).
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Cr2 oblast obsahuje konsenzualní sekvenci LXCXE, která je zodpovědná za interakci s
pRb proteiny.
DNA vazebná doména - LT je DNA vazebný protein, který interaguje s několika
specifickými pentamerními sekvencemi (5’-GA/GGGC-3’) ve virovém replikačním počátku.
S nižší afinitou je schopný se vázat na ssDNA nebo dsDNA nezávisle na její sekvenci. Virová
regulační oblast obsahuje dvě vazebná místa, které LT rozeznává. Vazbou do místa I (site I)
je schopný autoregulovat produkci časné mRNA, naopak interakce s místem II (site II) má
centrální úlohu v iniciaci virové replikace. Pro úspěšné zahájení syntézy virové DNA je nutné
zformování struktury dvou hexamerů LT v počátku replikace. Komplex LT způsobí díky své
helikázové aktivitě kompletní denaturaci virového ORI. Po vytvoření iniciačního replikačního
komplexu s DNA polymerásou α pokračuje LT ve dvousměrném rozvíjení dvoušroubovice
DNA (Fields, 2001).
C-terminální oblast LT obsahuje kromě DNA-vazebné domény také ATP-vazebnou
doménu, hr/hf doménu a region obsahující motiv zinkového prstu (Zinc finger region).
ATP-vazebná doména je schopná interagovat a hydrolyzovat ATP. Vykazuje aktivity
nezbytné pro DNA replikaci jako DNA/RNA helikázovou aktivitu (Dean et al., 1987;
Scheffner et al., 1989) a aktivitu topoizomerásy I (Marton et al., 1990). Prostřednictvím této
domény LT interaguje i s tumorsupresorovým proteinem p53 a adaptorovým proteinem p300.
Zinc finger region je oblastí, jejíž funkce ještě doposud nebyla zcela objasněna. Je
nezbytná při spoluúčasti ve virové replikaci (Pipas, 1992) a zdá se že může hrát důležitou roli
v transaktivaci E2F transkripčních faktorů (Nemethova, 2004).
U BKV, JCV a SV40 se na C-konci LT nachází ještě hr/hf doména (host range/helper
function), která je nezbytná v pozdní fázi infekce při sbalování virionu (Khalili K et al.,
1988).
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Obr.2 Strukturní domény velkého T-antigenu JC viru. Tento 688 aminokyselinový protein se skládá z
J-domény (interakce s Hsc70);

pRb vazebného motivu LXCXE (interakce s pRb, p107 a

p130); jaderného lokalizačního signálu (NLS) ; DNA vazebné domény (vazba k virovému ORI) ;
ATP/p53 vazebné domény (vazba p53 a p300) a C-terminální hr/hf domény. (Převzato Caracciolo et
al., 2006)

3.2. Role LT v onkogenezi
Hlavní vlastností LT ve vztahu k buněčné transformaci a onkogenezi je schopnost vázat a
blokovat funkce tumor supresorových proteinů pRb a p53. Aby interakce mezi těmito
onkosupresory a LT byla nepřetržitá, je nutná stálá hladina exprese funkčního LT. Taková
situace nastává v průběhu nepermisivní infekce, kdy jsou exprimovány pouze časné
polyomavirové proteiny. Díky neschopnosti polyomavirů lyzovat nepermisivní hostitelské
buňky a díky inaktivaci výše zmíněných buněčných regulátorů, dochází k nekontrolovatelné
buněčné proliferaci. Za určitých okolností jako jsou mutace v genech kontrolující buněčnou
progresi nebo přítomnost aktivovaného protoonkogenu (např.c-ras,c-myc) může dojít
k imortalizaci a maligní transformaci virem infikovaných buněk.
Kromě interakce s tumorsupresorovými proteiny je velký T-antigen schopný indukovat
numerické a strukturní chromosomální změny jako jsou gapy, zlomy, delece, duplikace a
translokace. Tato vlastnost LT společně se schopností deregulovat buněčný cyklus a inhibovat
apoptotické mechanismy (inaktivace p53) může přispět k vývoji transformovaného fenotypu.
Přežívají a nekontrolovatelně se množí i ty buňky, které mají poškozenou vlastní genetickou
informaci (Tognon et al., 2003).
LT některých polyomavirů napadajících primáty interagují také s dalšími proteiny. Patří
mezi ně histon deacetyláza p300, substrát pro insulinový receptor (IRS-1) a β-katenin, které
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též hrají roli v buněčné transformaci (White a Khalili, 2004). Jednotlivé interakce LT
s buněčnými proteiny budou popsány v následujících dvou kapitolách a shrnuje je tabulka 2.

Mechanismus

Virus

Status

Vazba k pRb

SV40

popsáno

DeCaprio et al., 1988

JCV

popsáno

Krynska et al., 1997

BKV

popsáno

Harris et al., 1996

SV40

popsáno

Pipas a Levine, 2001

JCV

popsáno

Bollag et al., 1989

BKV

popsáno

Bollag et al., 1989

SV40

popsáno

Sullivan a Pipas, 2002

JCV

popsáno

Sullivan et al., 2000

BKV

?

SV40

popsáno

Fei, et al., 1995

JCV

popsáno

Khalili et al., 2003

BKV

?

SV40

?

JCV

popsáno

BKV

?

SV40

popsáno

Theile a Grabowski, 1990

JCV

popsáno

Theile a Grabowski, 1990

BKV

popsáno

Theile a Grabowski, 1990

Vazba k p53

J-doména

Vazba k IRS-1

Vazba k β-kateninu

Indukce genetické nestability

Reference

Gan et al., 2001

Tab.2 Molekulární mechanismy transformace prostřednictvím LT u virů SV40, JCV a BKV.
(Převzato White a Khalili, 2004)

3.3. Interakce s tumor supresorovými proteiny
Tumor supresory jsou proteiny, které negativně regulují buněčný růst a hlídají důležité
kontrolní body buněčného cyklu. Pokud dojde k mutaci v genu pro tumor supresorové
proteiny může tato událost vést k nekontrolovatelné buněčné proliferaci a za určitých
podmínek i k buněčné imortalizaci a transformaci. LT polyomavirů a další virové
onkoproteiny, jako časné produkty adenovirů a papillomavirů, jsou schopné interagovat
s onkosupresory a modulovat jejich funkci.

- 14 -

3.3.1. Rodina pRb proteinů
pRb rodina je skupinou jaderných proteinů, kam patří pRb/p105, p107 a pRb2/p130. Jsou
to hlavní regulátory buněčné proliferace a diferenciace. Podílí se na represi transkripce přímo
vazbou na aktivační transkripční faktory nebo nepřímo ovlivněním chromatinové struktury
díky aktivaci histone deacetyláz (HDAC) a chromatin remodelačních komplexů (Harbour a
Dean, 2000).
pRb byl poprvé identifikován jako tumor supresor, který při mutacích v obou alelách
indukuje neonatální nádory oka (Lee et al., 1987). Zmutovaná forma genu kódující pRb byla
nalezena v mnoha lidských nádorech (Friend et al., 1986; Weinberg, 1995). V poslední době
se ukázalo, že téměř všechny transformační procesy jsou spojené s poškozením genů pRb
dráhy (Sherr, 2000). Patří sem změny v genech pro pRb, CDK inhibitory, cykliny,
transkripční faktory E2F aj. Role příbuzných proteinů p107 a p130 v tumor supresi není ještě
zcela objasněna.
V normálních buňkách je aktivita pRb negativně regulovaná fosforylací (Weinberg, 1995).
Nicméně bazální hladina fosforylace je nezbytná pro aktivaci funkce pRb (Ezhevsky et al.,
1997). Za fosforylaci jsou zodpovědné heterodimerní proteinové komplexy cyklin/cyklin
dependentních kináz. V G0 a časné G1 fázi buněčného cyklu jsou všechny pRb proteiny v
hypofosforylovaném stavu (Obr. 3). V průběhu G1 fáze podstupují fosforylaci prostřednictvím
komplexů cyklinD/CDK4. Při vstupu do S-fáze dochází k dalšímu kolu fosforylací díky
cyklinE/CDK2 a cyklinA/CDK2. Na konci G2 fáze jsou pRb proteiny defosforylovány a
dochází k jejich opětovné aktivaci (Canhoto et al., 2000).
Všichni členové pRb rodiny mají dvě vysoce konzervované oblasti, A a B doménu, které
jsou nezbytné pro interakci s celou řadou transkripčních faktorů (Ross et al., 1999).
Nejdůležitějším transkripčním faktorem se kterým pRb interaguje je E2F.
pRb proteiny se k E2F váží v nefosforylovaném stavu v průběhu G0, G1 fáze a inhibují jejich
transkripční aktivitu. Biochemické studie ukázaly, že pRb je schopen inhibovat transkripci
nejméně třemi způsoby (Obr. 4). Zaprvé se pRb váže přímo do aktivační domény E2F a
fyzicky blokuje jeho aktivitu (Helin et al., 1993). Dále bylo prokázáno, že komplexy pRb/E2F
se váží k E2F responsivním promotorům a brání formování iniciačního transkripčního
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komplexu (Weinberg, 1996). pRb v komplexu pRb/E2F je navíc schopen modifikovat
chromatinovou strukuturu promotorů díky asociaci s HDAC. Deacetylací lysinových zbytků
histonů prostřednictvím HDAC kondensuje DNA v promotorové oblasti a znemožňuje tak
úspěšně zahájit transkripci (Harbour and Dean, 2000). Nedávno bylo zjištěno, že komplex
pRb/E2F se může vázat i do blízkosti ORI replikace a přímo inhibovat samotnou syntézu
DNA (Kennedy et al., 2000). Na přechodu G1/S fáze buněčného cyklu jsou pRb proteiny
fosforylovány. E2F se uvolňuje z komplexu pRb/E2F a stimuluje buněčnou proliferaci.

Obr.3 Regulace pRb. pRb proteiny jsou aktivní v hypofosforylovaném stavu v G0 a G1 fázi buněčného
cyklu. Pokud dojde k hyperfosforylaci na přechodu G1/S-fáze prostřednictvím příslušných cdk dochází
k jejich inaktivaci. (Převzato Daniel, 2003)
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A

B

C

Obr. 4 Mechanismy transkripční represe E2F kontrolovaných genů. (A) pRb interaguje s aktivační
doménou E2F a blokuje transaktivaci E2F responsivních genů. Komplex pRb/E2F při vazbě do
promotorové oblasti funguje navíc jako represor. (B) pRb interaguje přes RBP1 s histon
deacetylázami, které jsou zodpovědné za kondenzaci chromatinu v oblasti promotoru. Nemůže dojít ke
zformování iniciačního transkripčního komplexu, transaktivace transkripce je opět blokována. (C)
V dělících se buňkách je pRb fosforylován, E2F se uvolňuje z komplexu pRb/E2F a stimuluje
transkripci jím kontrolovaných genů (Převzato Sullivan and Pipas, 2002).

Transkripční faktory E2F fungují jako heterodimerní sloučeniny skládající se z DP a E2F
podjednotek. U savců bylo objeveno 8 členů E2F rodiny a 2 zástupci rodiny DP (Attwooll et
al., 2004). Jednotlivé proteiny E2F lze rozdělit do 3 podtříd podle funkčních a strukturních
vlastností.
Do I.třídy patří E2F-1, E2F-2 a E2F-3, které jsou někdy označované jako aktivační E2Fs.
Všechny tyto proteiny mají vlastní NLS a nejčastěji asociují s pRb/p105. Jejich hlavní funkcí
je podílet se na indukci S-fáze. Podporují expresi genů kódujících buněčné regulační proteiny
jako jsou geny pro cykliny E, cyklin A, cyklin D1, cdc2 a CDK. Dále stimulují produkci
enzymů nezbytných pro DNA syntézu jako DNA polymeráza α, thymidin kináza,
dihydrofolát reduktáza a cdc6 (Lipinski a Jack, 1999).
II.třída zahrnuje faktory E2F-4 a E2F-5, označované jako represivní E2Fs. Na rozdíl od
I.třídy postrádají NLS. Do jádra se dostávají přes jaderný pór v komplexu s pRb proteiny
během G0/G1 fáze. Preferenčně se váží k p107 a p130. V komplexu s pRb proteiny se podílí
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na represi E2F cílových genů a udržují tak buňky v G1 fázi buněčného cyklu (Gaubatz et al.,
2000). V klidových buňkách je většina E2F-4 lokalizována v jádře. Při vstupu buněk do Sfáze a rozapdu komplexu p107/E2F-4 resp. p130/E2F-4, je E2F-4 postupně transportován do
cytoplazmy, aby nebránil progresi buněčného cyklu (Gaubatz et al., 2001).
Do III. třídy rodiny transkripčních faktorů E2F jsou zařazován E2F-6 a nedávno objevené
E2F-7 a E2F-8. Tyto proteiny postrádají transkripční aktivační doménu a ani nejsou schopné
vázat se k žádnému s proteinů rodiny pRb. Jejich hlavní úlohou v buňkách je také se podílet
na transkripční represi (Di Stefano et al., 2003; Maiti et al., 2005).
Ačkoliv pRb, p107 a p130 jsou blízce příbuzní členové stejné rodiny, mají rozdílnou
afinitu k E2F faktorům a vykazují i odlišnosti v regulaci během buněčného cyklu. Zatímco
k největší expresi p130 dochází v klidových buněčných stadiích jako je G0 a časná G1 fáze,
proteiny pRb a p107 se v buňkách nejvíce akumulují až během G1 respektive S-fáze (Classon
a Dyson, 2001). Rozdílné vlastnosti

pRb proteinů slouží k vytovření rovnováhy mezi

represivními a aktivačními E2F, která je nezbytná pro hladký průběh konkrétní fáze
buněčného cyklu.

3.3.2.1 Interakce pRb a SV40 LT
Interakce polyomavirového LT a pRb byla nejdříve popsána u viru SV40. Koimunoprecipitační studie v opičích buňkách, které konstitutivně exprimovaly SV40 LT
ukázaly, že dochází k formování komplexu těchto dvou proteinů (De Caprio et al., 1988).
Později byla popsána interakce i s ostatními členy pRb rodiny – s proteiny p107 a p130(Ewen
et al., 1989; Stubdal et al., 1996). Mutační analýzy odhalily, že vazebným místem pro
všechny pRb proteiny je LXCXE motiv ležící v aminoterminální oblasti LT (Ludlow et al.,
1989). LXCXE je rozpoznáván B-doménou pRb proteinů. Vazba je uskutečněna za
předpokladu, že pRb proteiny obsahují funkční A-doménu, která umožňuje B-doméně
zaujmout aktivní konformační stav (Sullivan a Pipas, 2002).
Hlavní schopností LT ve vztahu k pRb proteinům je modulace jejich aktivity a následná
transaktivace E2F tranksripčních faktorů. Prostřednictvím LT dochází k vyvazování
hypofosforylovaných pRb proteinů, které se při vyšších koncentracích LT v buňkách stávají
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„nedostatkovým zbožím“ pro represi E2F. Volné E2F, které nemá dostatečné množství
inhibitorů v podobě nefosforylovaných proteinů pRb, tak umožní buňkám překonat G1 bariéru
a stimulovat buněčnou proliferaci. [35S]-methioninové pulse chase experimenty se
synchronizovanými buňkami odhalily, že LT interaguje s pRb v průběhu G1 fáze, kdy je tento
protein zcela defosforylován. Na začátku S-fáze dochází k fosforylaci prostřednictvím cyklin
dependentních kináz a následně k disociaci od LT. Až na konci G2 fáze, kdy je pRb
defosforylován, se znovu formuje komplex s LT (Ludlow et al., 1990). U příbuzných proteinů
p107 a p130 hyperfosforylace nijak neovlivňuje schopnost asociace s LT. p107 a p130 na
rozdíl od pRb postrádají aminokyselinovou sekvenci okolo Thr-821, jehož fosforylace
zabraňuje interakci pRb a LT. p107 a p130 jsou tedy schopni se vázat k LT v průběhu celého
buněčného cyklu (Knudsen a Wang, 1998).
Kromě vyvazování pRb se LT také podílí na destrukci již zformovaných komplexů
pRb/E2F (Zalvide a De Caprio, 1995). V minulosti se objevily dva modelové mechanismy,
které popisovali jakým způsobem k tomu může docházet. Starší z nich, tzv. afinitní
vytěsňovací model předpokládal, že LT se k pRb váže s vyšší afinitou než pRb k E2F. Proto
tedy mohlo dojít k odloučení pRb z pRb/E2F komplexu a jeho asociaci s LT. Později však
bylo zjištěno, že LT nekompetuje s E2F o stejné vazebné místo na pRb a že k inaktivaci pRb
proteinů nestačí pouze LXCXE motiv. Ten je zodopovědný pouze za samotné držení
komplexu pohromadě. Ukázalo se, že pro inaktivaci pRb proteinů a pro následnou
transformaci buněk je nezbytná J-doména LT, a to za předpokladu, že se nachází v cis poloze
vzhledem k LXCXE doméně (Zalvide et al., 1998). Sullivan et al.(2000) odhalili, že LT
nevytváří stabilní komplexy s p130/E2F-4/DP1. Dochází pouze ke krátkodobé přechodné
interakci, po které LT disociuje z komplexu současně s uvolněním p130. Disocicace vyžaduje
Hsc70, ATP a funkční J-doménu. Tento objev ukázal, že LT ničí komplexy pRb/E2F
prostřednictvím spolupráce J domény s Hsc70. Byl vytvořen nový model, kdy při rozbití
pRb/E2F velký T-antigen slouží jako lešení, které umožňuje blízký kontakt pRb/E2F
s chaperonem Hsc70. Kochaperonová J doména stimuluje jeho ATPásovou aktivitu, která
indukuje disociaci komplexu.
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Dále bylo posáno, že LT je schopný prostřednictvím J-domény degradovat p130 a dále
měnit fosforylovaný stav p107 a p130. Tato redukce fosforylace je závislá na neporušené J
doméně a může být inhibovaná okadaic kyselinou nebo specifickými PP2A inhibitory (Lin a
De Caprio, 2003). Tyto výsledky ukazují, že J doména LT hraje roli ve zprosředkování
kontaktu s členy pRb a faktory s fosfatázovou aktivitou

Obr. 5 Chaperonový model destrukce pRb/E2F komplexů prostřednictvím LT. Komplex pRb/E2F se
váže k LXCXE motivu LT. J-doména LT stimuluje chaperonovou aktivitu Hsc70, který se podílí na
disociaci pRb od E2F za současného uvolnění LT. Během kontaktu může docházet ke změně
fosforylovaného stavu pRb proteinů nebo dokonce k jejich degradaci. (Převzato Sullivan a Pipas,
2002)

3.3.2.2. Interakce pRb a BKV LT
Dva roky poté co byla poprvé popsaná interakce SV40 LT s pRb Dyson et al.(1990)
ukazuje, že i další polyomavirové LT jako u BKV, JCV, myšího a opičího polyomaviru jsou
schopné formovat komplexy s pRb. BKV LT je schopný interakce se všemi členy pRb rodiny
in vivo i in vitro. Za kontakt BKV LT s pRb proteiny a jejich inaktivaci jsou stejně jako u viru
SV40 zodpovědné dvě vysoce konzervované aminoterminální oblasti – LXCXE motiv a Jdoména (Pipas, 1992). Přestože je LT schopný tyto proteiny vyvazovat, jeho množství
produkované v nepermisivních buňkách je poměrně malé k účinné vazbě všech pRb proteinů
v buňce. Při této koncentraci není možné detekovat imunoprecipitačními ani dalšími
imunologickými metodami komplexy LT/pRb. Tato nízká hladina LT v buňkách je ale
postačující na pokles celkové hladiny všech pRb proteinů, na změnu jejich fosforylovaného
stavu a na schopnosti indukovat růst buněk nezávislý na séru (Harris et al., 1996). BKV LT je
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také schopný nepřímo aktivovat transkripční faktor E2F (s velice podobnou úspěšností jako
SV40 LT) a ovlivňovat tak vstup buněk do S-fáze buněčného cyklu. Tato transaktivace
vyžaduje neporušenou J-doménu a LXCXE motiv (Harris et al., 1998).
Celkový pokles hladiny pRb proteinů v opičích buňkách vlivem exprese BKV LT, zvýšená
koncentrace volného E2F, nedetekovatelné stabilní komplexy LT/pRb a nutnost přítomnosti
intaktní J-domény podporují teorii, že destrukce komplexů pRb/E2F a inaktivace pRb
proteinů probíhá chaperonovým modelem, který byl popsán u viru SV40 (viz obr.5). LT se ke
komplexu pRb/E2F váže pouze přechodně a následně discociuje současně uvolněním pRb z
pRb/E2F.

3.3.2.3. Interakce pRb s JCV LT
Stejně jako u SV40 a BKV interaguje i JCV LT s proteiny pRb, podílí se na jejich
inaktivaci prostřednictvím J-domény a stimuluje vstup hostitelských buněk do S-fáze
(Sullivan et al., 2000). Krynska et al. (1997) ukázal, že inaktivace pRb prostřednictvím JCV
LT vede k velmi výrazné expresi E2F-1 kontrolovatelných genů jako je cyklin A, cyklin E,
cdk2, cdk4 nebo PCNA.
V infikovaných nepermisivních buňkách byla kromě LT a ST prokázaná přítomnost
dalších tří proteinů, které vznikají alternativním sestřihem časné mRNA. Tyto formy velkého
T-antigenu byly označeny jako T’135, T’136 a T’165 (Trowbridge a Frisque, 1995). Obsahují
celý aminoterminální region JCV LT včetně J-domény a LXCXE motivu (Frisque, 2001).
Bollag et al.(2000) prokázali, že všechny formy JCV LT jsou schopné interakce se členy pRb
rodiny in vivo i in vitro. Všechny čtyři se preferenčně váží na hypofosforylované pRb a
vykazují nejvyšši afinitu k p107 a naopak nejméně ochotně interagují s pRb. Dále bylo
ukázáno, že delší formy jako LT a T’165 mají afinitu výrazně větší k pRb a naopak výrazně
nižší k p107 než T’135, T’136 . V neposlední řadě T’165 má slabou schopnost interakce s p130
na rozdíl od ostatních třech forem LT. Tyto rozdílné schopnosti jednotlivých T-proteinů vázat
pRb, p107 a p130 vedou účinné deregulaci buněčného cyklu a k úspěšné produkci virového
potomstva v permisivním prostředí. Naopak u nepermisivních buněk T-proteiny mohou
přispívat ke vzniku transformovaného fenotypu.
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Nedávno bylo objeveno, že fosforylace kozervovaného aminokyselinového zbytku Thr
125, která je nezbytná pro virovou DNA replikaci, hraje také roli ve stabilitě T-proteinů.
Za fosforylaci této oblasti jsou zodpovědné buněčné CDK, což ukazuje, že funkční aktivita
JCV T-proteinů je regulovnána v rámci buněčného cyklu. Pokud jsou tyto proteiny
defosforylované, dochází k defektní virové replikaci a k výrazné ztrátě afinity T-proteinů
k pRb a schopnosti uvolňovat E2F (Tyagarajan a Frisque, 2006).

3.3.2.4. Aktivace buněčné proliferace inaktivací pRb
Jak bylo ukázáno v předchozích podkapitolách, LT viru JCV, BKV a SV40 interagují se
všemi pRb proteiny, uvolňují transkripční faktory E2F a stimulují tak buněčnou proliferaci.
Jakým mechanismem k aktivaci dochází ale nebylo ještě detailně popsáno, jelikož se nezná
přesná role p107 a p130 v buněčné regulaci.
Inaktivace pRb proteinu, který se preferenčně váže k aktivačním E2Fs (viz kap. 5.3.1) je
stimulována transkripce E2F kontrolovaných genů. Inaktivací p107 a p130 naopak dochází
k uvolnění především represivních E2F. Pokud E2F nejsou v komplexu s p107 nebo p130
mají sníženou schopnost samostatně reprimovat E2F responsivní geny. Navíc díky NES
sekvenci jsou buněčným exportním systémem při vstupu buněk do S-fáze transportovány do
cytoplazmy, kde dochází k jejich akumulaci (Gaubatz et al., 2001). Nemají totiž vlastní NLS a
funkce pRb proteinů se kterými se dostávají do jádra jsou během virové infekce blokovány
asoiciací s LT. Sullivan et al. (2004) ukázali, že infekce opičích ledvinných buněk virem
SV40 vede ke dramatické relokalizaci E2F-4 z jádra do cytoplasmy. To by vysvětlovalo
neschopnost E2F-4 podílet se v jádře na represi E2F kontrolovaných genů v průběhu virové
infekce.
Celý mechanismus bude nejspíše ale mnohem složitější díky promiskuitě jednotlivých pRb
proteinům vůči transkripčním faktorům E2F a díky jejich odlišné regulaci.
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3.3.2.5. Aktivace DNMT1 přes pRb/E2F dráhu
Virové onkogeny jako polyomavirový velký T-antigen, adenovirový E1a protein a
papillomavirový E7 protein jsou schopné během virové infekce nepřímo ovlivňovat hladinu
DNA methylace v buňkách. Prostřednictvím této epigenetické modifikce mohou měnit
transkripční aktivitu celé řady genů. Zejména změny v expresi genů regulující buněčný cyklus
mohou mít podstatný vliv na transformační procesy u virem infikovaných buněk.
V rámci DNA jsou nejčastěji methylovány cytosinové báze v dinukleotidech 5’-mCG-3’.
Za methylaci jsou v buňkách zodpovědné tři dosud známé aktivní DNA methyltransferasy –
DNMT1, DNMT3a, DNMT3b (Bestor, 2000). Tyto enzymy mají vysoce konzerovovanou
katalytickou doménu, která přenáší methylovou skupinu z S-adenosyl-L-methioninu na C5
uhlík cytosinu v CpG dinukleotidech (Hermann et al., 2004). DNMT1 je také někdy
označovaná jako udržovací DNA methyltransferása, která in vitro preferuje hemimethylované
DNA substráty díky interakci s PCNA a její lokalizaci v replikační vidličce. Naopak
DNMT3a a DNMT3b jsou de novo DNA methyltransferásy. Jejich aktivita není závislá na
metylačním předloze sesterského vlákna (Bestor, 2000; Hermann et al., 2004).
V průběhu evoluce docházelo k postupné eliminaci CpG dinukleotidů z genomů. Ty
dinukleotidy, které v genomu i přes selekční tlak zbyly, jsou ve velké míře v methylovaném
stavu (Gardiner-Garden and Frommer,1987). Nicméně v 5’regulačních regionech mnoha genů
existují shluky CpG , označované někdy také jako CpG ostrůvky, které methylace postrádají.
Pokud ovšem dojde k hypermethylaci těchto oblastí prostřednictvím aktivních buněčných
DNA methyltransferáz, vede to často k transkripčnímu umlčení genu, který je příslušnou
regulační oblastí kontrolován. Na tyto oblasti se váží methyl-CpG binding proteiny fomující
komplexy

s histone-deacetylásami

a

chromatin-remodelačními

enzymy,

které

jsou

zodpovědné za kondenzaci chromatinu a stabilizaci DNA (El-Osta and Wolffe, 2000).
DNA metylace může být jedním z buněčných obranných mechanismů sloužícím
k umlčování exprese cizí DNA (Sutter and Doerfler, 1980). Během virové infekce může
docházet k potlačení exprese nejen virových genomů, ale také kritických buněčných
regulačních genů jako jsou geny pro tumor supresorové proteiny. Poškození normální
regulace DNMT se zdá být důležité pro iniciaci a progresi transformace buněk.
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U BKV LT a adenovirového E1A proteinu bylo zjištěno, že v buňkách nepřímo aktivují
DNMT1 promotor a zvyšují tak hladinu samotného DNMT1 proteinu v buňkách (McCabe et
al., 2006). Samotná aktivace DNMT1 u lidských polyomavirů spočívá ve schopnosti velkého
T-antigenu vyvazovat proteiny pRb rodiny. Tyto proteiny jsou negativními regulátory aktivity
transkripčních faktorů E2F. Po interakci LT s pRb dochází k hromadění volného E2F v buňce,
který pozitivně reguluje transkripci celé řady genů (viz kap. 5.3.2.). Prostřednictvím
transkripčního faktoru E2F1 je v buňkách transfekovaných BKV LT aktivován i gen pro
DNMT1 (McCabe et al., 2005). Virem zprostředkovaná aktivace DNMT1 může podporovat
transformaci buněk díky cílenému umlčování celé řady tumor supresorových genů. U virové
infekce mesothelialních buněk virem SV40 bylo popsáno, že metylace vede k umlčování
takových tumor supresorů jako jsou DcR1, RRAD, RASSF1A, HIC1, CRBP1 a TMS1
(Suzuki et al., 2005).
V poslední době se zdá, že aktivace DNMT1 díky E2F dráze je velmi rozšířená u mnoha
lidských nádorů, proto terapeutická změna DNA metyltransferásové aktivity může být
přínosem v úspešné léčbě nádorů.

3.3.3. Protein p53
3.3.3.1. Obecná charakteristika
Lidský p53 je jaderný fosfoprotein o velikosti 393 aminokyselin. Patří mezi nádorové
supresory, které hrají důležitou roli v regulaci buněčného cyklu a v prevenci nádorového
bujení. Inaktivace p53 v důsledku mutací v genu TP53 je spojena s více než 50% lidských
maligních nádorů (Vogelstein et al., 2000). Jeho protinádorový účinek spočívá ve schopnosti
fungovat jako transkripční faktor. V buňkách s poškozenou DNA zastavuje buněčný cyklus
(v G1 a G2 fázi) a aktivuje buněčné reparační mechanismy. Pokud jsou změny v genomu
ireverzibilní, navozuje u postižených buněk apoptózu. V normálních buňkách se protein p53
nachází v neaktivní formě. V jádře asociuje s MDM-2 ubiquitin ligázou a společně je celý
proteinový komplex transportován do cytoplazmy, kde je p53 degradováno v proteazómu.
Díky této kontinuální degradaci je ve zdravých buňkách udržována nízká koncetrace tohoto
onkosupresoru.
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p53 je aktivován jako odpověď na různé buněčné stresové signály. Patří mezi ně poškození
DNA, zkrácení telomer, hypoxie, oxidační stres, tepelný šok nebo deregulace exprese
onkogenu (Jin a Levine, 2001). Při vystavení buněk stresovým podmínkám dochází nejprve
k uvolnění p53 z komplexu p53/MDM-2. To se děje díky nejrůznějším buněčným protein
kinázám (JNK, ERK, MAPK, ARF…), které fosforylují klíčové aminokyseliny Thr-18, Ser20 ve vazebném místě pro MDM-2 v aminoterminální oblasti p53 (Oren, 1999). Tato událost
vede k nárůstu koncentrace p53 v buňkách. K jeho samotné aktivaci pak dochází díky dalšímu
kolu posttrasnlčních úprav jako jsou fosforylace, acetylace, metylace a další (Harper, 2004).
Různé stresové signály indukují u p53 různé proteinové modifikace, které jsou v konečném
důsledku zodpovědné za jeho odlišnou transkripční aktivitu.
Aktivovaný p53 se váže ke specifickým DNA sekvencím a stimuluje transkripci p53
kontrolovaných genů. Podílí se na zastavení buněčného cyklu stimulací exprese proteinu p21,
což je inhibitor cyklin dependentních kináz, klíčových molekul stimujících progresi
buněčného cyklu. Pokud při stresu dojde v buňkách k nevratným změnám, indukuje
transkripci několika proapoptotických genů jako jsou Bax, Noxa, KILLER/DR5, Fas/Apo1 aj.
a navozuje u nich apoptózu (Giono a Manfredi, 2006).

3.3.3.2. Interakce p53 s LT virů SV40, BKV a JCV
Stabilizace a aktivace proteinu p53 v odpovědi na virovou infekci brání úspěšné virové
replikaci. p53 transaktivuje geny, které zastavují buněčný cyklus před vstupem do S-fáze.
Nemůže tak dojít k tvorbě replikačních proteinů nezbytných pro syntézu virové DNA. Dále
p53 přímo blokuje aktivitu esenciálního virového replikačního faktoru RPA (Dutta et al.,
1993). U virem infikovaných buněk může aktivace p53 vést k apoptóze, aniž by virus včas
dokončil svůj životní cyklus. Aby se polyomaviry mohli úspěšně množit, byli nuceni
vynaleznout mechanismus jak inaktivovat tento onkosupresor.
LT interaguje s p53 přes bipartitní p53-vazebnou doménu, která se nachází v C-koncové
oblasti LT. U virů SV40, BKV a JCV jsou oba tyto regiony vysoce konservované (viz tab.1) a
u všech těchto LT mají velice podobné vlastnosti. V nepermisivních buňkách SV40 LT
interaguje s většinou fosforylovaného p53 a vytváří s ním stabilní komplexy (Bollag et al.,
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1989). Malé množství p53 bylo objeveno ve volné formě (Deppert a Haug, 1986). U BKV a
JCV je LT o fyziologické koncentraci schopno stejně jako u viru SV40 vázat a inhibovat
většinu aktivního p53 (Harris et al., 1996 ; Staib et al., 1996). V současné době není zcela
známo jakým způsobem k inhibici dochází. Některé studie ukázaly, že p53-vazbená doména
LT je důležitá pouze pro samotnou vazbu a stabilizaci p53. Bylo popsáno, že pro úspěšnou
inhibici transaktivace p53 dependentních genů je nezbytná aminoterminální oblast LT.
Zmutované LT s pozměněnou J-doménou a pRb vazebným motivem sice byli schopni
interagovat s p53, ale už nedokázali potlačit zastavení buněčného cyklu, který p53 navozuje
(Quartin et al., 1994 ; Rushton et al., 1997). Stále nezodpovězenými otázkami zůstává, jak
dlouho existují stabilní komplexy LT/p53 a k jakým modifikacím během společného kontaktu
dochází. Je možné, že stejně jako u pRb je p53 nakonec degradováno prostřednictvím Jdomény ve spolupráci s Hsc70.
Spolěčně s LT se na inaktivaci p53 podílí také druhý časný polyomavirový antigen ST,
čímž.umocňuje jeho transformační aktivitu (Bikel, 1987). Hlavní funkcí ST je aktivace
buněčné fosfatázy PP2A, která mění fosforylovaný stav p53. Defosforylovaný p53 se stává
neaktivní a asociuje s MDM-2, který se podílí na jeho degradaci.
p53 je nezbytný pro stabilitu buněčného genomu. Asociací s LT může docházet ke
genomové nestabilitě a mutacím, aniž by to u infikované buňky vedlo k indukci apoptózy.
Hromadění mutací a nekontrolovatelný buněčný růst nepermisivních buněk jsou
předpokladem pro vznik transformovaného fenotypu.
U viru SV40 bylo dále popsáno, že ATP-vazebná doména má antiapoptotickou aktivitu
nezávsilou na p53. Jedná se o oblast rozkládající se od aminokyseliny Ile-525 po Phe-541
(Conzen et al., 1997). Při pokusech s mutantními LT neschopnými vázat p53 se v buňkách
nezvyšovalo množství samotného p53 ani významného apoptotického faktoru Bax a
negativního buněčného regulátoru p21. Při porovnání stejné sekvence u virů JCV a BKV bylo
zjištěno, že se jedná o vysoce konzervovanou oblasti se dvěma resp. jednou
aminokyselinovou insercí. To předpokládá analogické funkce tohoto sekvenčního motivu i u
lidských polyomavirů.
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3.4. Interakce s dalšími proteiny
3.4.1. Interakce s β-kateninem a modulace Wnt dráhy
Wnt tvoří skupinu glykoproteinů, která se podílí na embryonálním a buněčném vývoji,
remodelaci axonů a na regulaci buněčné proliferace (Cadigan a Nusse, 1997). Signální
molekula Wnt interaguje s „frizzled“ receptory na povrchu plazmatické membrány. Jsou to
zjevně členové rodiny receptorů spřažených s G-proteiny majících sedm transmembránových
vysoce konzervovaných segmentů. Aktivace přes Wnt vede k rozpadu fosfatidilinostiolu, k
aktivaci buněčných proteinkináz a posléze k mobilizaci vápenatých iontů. Aktivací
proteinkináz dochází mimojiné k fosforylaci kinázy glykogen syntázy 3β (GSK-3β), která se
po Wnt signalizaci stává neaktivní. Jedním z cílů GSK-3β je β-katenin, který po fosforylaci
podstupuje proteasomální degradaci. Inaktivace GSK-3β vede ke stabilizaci β-kateninu. Ten
interaguje s transkripčními faktory LEF-1/TCF a je translokován do jádra, kde stimuluje
transkripční aktivaci genů stimulující buněčnou proliferaci jako jsou c-myc a cyklin D1
(Morin, 1999).
Nedávné studie ukázali, že LT viru JCV je schopný se přímo vázat k β-kateninu a
modulovat tak Wnt dráhu (Gan et al., 2001 ; Enam et al., 2002). Pro samotnou interakci je
nezbytná centrální doména LT rozkládající se od aminokyseliny Val-82 po Asp-628 (White a
Khalili, 2004). JCV LT se podílí na stabilizaci β-kateninu, na zvýšení jeho intracelulární
koncentrace a především pak na jeho transportu do jádra. V nádorových buňkách pozitivních
na JCV LT došlo k výraznému nárůstu koncentrace β-kateninu v jádře a ke zvýšené expresi
regulačních genů c-myc a cyklin D1 oproti nadorovým buňkám, které LT nexprimovali (Gan
et al., 2001 ; Enam et al., 2002).
Schopnost viru JCV zasahovat do Wnt dráhy je další alternativou jak ovlivňovat buněčný
cyklus a i další možností jak přispívat ke vzniku nádorů. U virů BKV a SV40 zatím interakce
LT s β-kateninem pozorována nebyla.
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Obr. 6 Wnt/β-katenin signalizační dráha. Wnt interaguje s frizzled receptorem, který nepřímo inhibuje
aktivitu GSK-3β(přes Dishewelled a Frat nebo fosforylace GSK-3β). Nefosforylovaný β-katenin se
uvolňuje z destrukčního komplexu a putuje do jádra, kde s transkripčními faktory LEF1/TCF aktivuje
Wnt geny jako c-myc a cyklin D1(Převzato www.abcam.com).

3.4.2. Interakce s IRS-1 a modulace IGF-I dráhy
Receptor pro insulin-like růstový faktor I (IGF-IR) je tyrosinová kináza asociovaná
s plazmatickou membránou, která spouští buněčnou proliferaci, vysílá antiapoptotické signály
a podílí se na opravách buněčné DNA (Reiss et al., 2006). IGF-IR podporuje růst buněk
zvláště v období zároděčného a časně neonatálního vývoje, v období, kdy je ochrana integrity
genomu kritická. Výsledky posledních let ukazují, že aktivovaný IGF-IR podporuje opravy
DNA probíhající homologní rekombinací (homologous recombination directed DNA repair;
HRR). Pokud nedochází ke stimulaci receptoru IGF-IR, hlavní signální molekula substrát pro
insulinový receptor 1 (IRS-1) je v hypofosforylovaném stavu. V této formě asociuje
v perinukleární oblasti s reparačním faktorem Rad51 a brání mu v úspěšném transportu do
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jádra. Po navázání ligandu na IGF-IR a jeho stimulaci dochází k fosforylaci tyrosinových
zbytků proteinu IRS-1, která u něj vede k výrazné ztrátě afinity vůči Rad51. Rad51 je
translokován do jádra a váže se specificky k DNA v místě poškození. Zde aktivuje reparační
mechanismy založené na homologní rekombinaci (Trojanek et al., 2003).

Obr. 7 IGF-I dráha. Po navázání IGF-I na receptor IGF-IR dochází k fosforylaci IRS-1, který
disociuje od reparačního faktoru Rad51. Rad51 vstupuje do jádra a aktivuje reparační mechanismy
DNA. V přítomnosti JCV LT je v cytoplazmě IRS-1 vyvazováno a komplex LT/IRS-1 je
transportován do jádra. V jádře IRS-1 asociuje s Rad51 a inhibuje opravu poškozené DNA
(Převzato Reiss et al., 2006).

Do nedávná existovala celá řada prací popisující schopnost LT indukovat strukturní a
numerické chromosomální změny v hostitelských buňkách (Ray et al., 1990 ; Theile a
Grabowski, 1990 ; Neel et al., 1996). Nicméně žádná z nich nepopsala, jakým mechanismem
ke genetické nestabilitě v buňkách exprimujících LT dochází. Lassak et al. (2002) poprvé
ukázal na schopnost JCV LT vázat se k signální molekule IRS-1 a inhibovat HRR. K vazbě
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dochází v cytoplazmě a následně je celý komplex LT/IRS-1 translokován přes jaderný pór.
V jádře se IRS-1 váže v místě poškození DNA k reparačnímu faktoru Rad51 a zabraňuje
aktivaci HRR. V nádorových buňkách (medulloblastomy), které exprimovaly JCV LT došlo
k výraznému poklesu oprav dvouřetězcových zlomů oproti nádorovým buňkám, kde k expresi
JCV LT nedošlo (Trojanek et al., 2006).
Vyřazením reparačních mechanismů z činnosti u virem infikovaných buněk dochází
k hromadění mutací, které mohou opět vést k indukci nebo progresi transformace.

3.4.3. Interakce s CBP/p300
p300 a jemu příbuzný CREB vazebný protein (CBP) jsou velké jaderné fosfoproteiny,
které fungují jako transkripční koaktivátory. Interagují s celou řadou transkripčních faktorů a
podílí se na formování iniciačních transkripčních komplexů. Mají histon acetylázovou
aktivitu, kterou využívají remodelaci chromatinové struktury v oblasti promotoru, která je
nezbytná pro úspěšné zahájení transkripce (Ito et al., 2000).
Komplexy CBP/p300 zvyšují transkripční aktivitu mnoha transaktivátorů včetně proteinu
p53 (Lill et al., 1997a). Pro úspěšnou interakci CBP/p300 s p53 je nezbytná posttranslační
fosforylace Ser-15, Thr-18 a Ser-20 v N-koncové oblasti p53. Fosforylace Thr-18 a Ser-20
vedou k uvolnění p53 z komplexu MDM-2/p53 (Oren, 1999) a modifikace Ser-15 výrazně
zvyšuje schopnost vázat CBP/p300 (Dumaz a Meek, 1999). Po asociaci p53 s CBP/p300
dochází k acetylaci minimálně 6 lysinových zbytků na C-konci p53 (Wang et al. 2003). Tato
postranslační modifikace vede pravděpodobně ke stabilizaci a aktivaci proteinu p53.
Virové proteiny DNA tumorogenních virů jako jsou SV40 LT, papillomavirový protein E6
a adenovirový protein E1A jsou schopné asociovat s cystein/histidin bohatou oblastí
CBP/p300 (Eckner et al., 1996 ; Patel et al., 1999 ; Arany et al., 1995). Mutační pokusy
ukázaly, že pro interakci je nezbytná p53-vazebná doména a N-koncová doména v oblasti
LXCXE motivu (Lill et al., 1997b ; Eckner et al., 1996). Poslední studie ukázali, že vazba
CBP/p300 k SV40 LT není přímá. Borger a DeCaprio(2006) odhalili, že pro vytvoření
komplexu LT/p300 je nezbytná přítomnost p53 v p53-vazebném místě LT. p53 tak nejspíše
slouží jako spojovací můstek mezi LT a CBP/p300. Interakce LT s p300 přes p53 mění

- 30 -

fosforylovaný stav p300 a reprimuje jeho transkripční aktivitu (Eckner et al., 1996). Jedním
z důsledků inaktivace adaptorových proteinů CBP/p300 je neschopnost proteinu p53
transaktivovat geny, které sám kontroluje. To zabraňuje aktivaci reparačních mechanismů,
expresi represorů buněčného cyklu a indukci apoptotických signálních drah. Při vzájemném
kontaktu LT s CBP/p300 dochází také k postranslační modifikaci samotného LT. Díky histon
acetyltransferázové aktivitě CBP/p300 dochází k acetylaci aminokyselin na C-konci LT.
K čemu tato postranslační úprava slouží ale není dodnes známo.
U lidských polyomavirů BKV a JCV zatím žádná ze studií nepopsala schopnost interakce
s těmito transkripčními koaktivátory. Dá se ale předpokládat, že k tomu u nich může také
docházet.

4. BKV

4.1. In vitro transformace
BK virová DNA i subgenomová DNA obsahující časný region je schopná transformovat
zárodečné ledvinné, mozkové a vazivové buňky u celé řady hlodavců (pro review Corallini et
al., 2001). Pokud byla použita rekombinantní DNA BKV LT a aktivovaného protoonkogenu
c-Ha-ras docházelo k indukci neoplastické transformace již u prvních pasáží křeččích
embryonálních buněk. Tyto buňky vykazovaly plně transformovaný fenotyp na rozdíl od
buněk, které byli transfekovány DNA obsahující pouze BKV LT nebo c-Ha-ras (Pagnani et
al., 1988). To podporuje názor, že samotný BKV LT není schopný indukovat transformační
procesy in vitro, ale je k tomu zapotřebí dalších událostí (přítomnost celého genomu,
přítomnost aktivovaného protoonkogenu atd.). Transformace lidských buněk BKV je
neúspěšná a často abortivní (Shah et al., 1976). Lidské buňky infikované nebo transfekované
BKV sice mají prodlouženou dobu života a liší se v morfologii, ale nejsou schopné růst
v řídkém agaru nebo bez podložky (Purchio a Fareed, 1979). Plně transformovaný fenotyp byl
pozorován pouze u embryonálních lidských ledvinných buněk, které byli transfekovány
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rekombinantním plazmidem nesoucím časný region BKV a adenovirový E1A gen (Vasavada
et al., 1986).

4.2. Indukce nádorů v experimentálních zvířatech
Bylo ukázáno, že BKV je vysoce onkogenní u nově narozených nebo mladých hlodavců
(pro review Corallini et al., 2001). Schopnost indukovat nádory záleží na tom, jak je BKV do
zvířecích modelů injikován. Při subkutální injikaci došlo ke vzniku nádorů jen vyjímečně.
Zcela jiná situace nastala, pokud BKV bylo injikováno intracerebrálně nebo intravenózně,
kdy riziko spojené se vznikem nádoru bylo velmi vysoké. Vznikaly nádory různé povahy jako
neuroblastomy, fibrosarkomy či osteosarkomy. Vznik nádorů byl pozorován i u transgenních
myší, které obsahovaly pouze časný region BKV (Small et al., 1986a). Nejčastěji docházelo
ke vzniku hepatocelulárního karcinomu, nádorů ledvin a lymfoproliferativních onemocnění
(Dalrymple a Beemon, 1990).

5. JCV

5.1. in vitro transformace
JCV je schopen transformace buněčných kultur jako jsou primární křeččí mozkové buňky
nebo lidské zárodečné gliové buňky, aniž by byla nutná koexprese aktivovaných
protoonkogenů nebo časných adenovirových proteinů. Transformované buňky mají
fenotypické vlastnosti plné transformace jako schopnost růstu v řídkém agaru, schopnost růstu
nezávisle na přítomnosti séra apod.

5.2. Indukce nádorů v experimentálních zvířatech
Existuje celá řada prací popisující obrovský onkogenní potenciál JCV u laboratorních
zvířat. JCV kmeny izolované z pacientů s progresivní multifokální leukoencefalopatií byly
inokulovány intracerebrálně, intraokulárně nebo intraperitonálně do novorozených křečků.
Velké množství z nich vyvinuly neuronální tumory jako medulloblastomy, periferní
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neuroblastomy, astrocytomy a primitivní neuroektodermální tumory (Walker et al., 1973 ; Zu
Rhein, 1983). Podobných výsledků bylo dosaženo i u krysích modelů (Ohsumi et al., 1986).
Matsuda et al. (1987) ukázal, že u novorozených křečků dochází k výrazně větší
pravděpodobnosti vzniku neoplázie než u zvířat starších dvou týdnů. Lišila se i povaha
indukovaných nádorů. JCV byl také inokulován do dospělých primátů (squirell monkey, owl
monkey), které po 12-24 měsících vyvinuli solidní tumory jako glioblastomy, astrocytomy a
neuroblastomy (London et al., 1978).
Pro studium role JCV LT v tumorogenezi byli nejčastěji používány transgenní myši
obsahující gen pro LT. Zvířata exprimující LT vyvinuli nejčastěji adrenální neuroblastomy
nebo medulloblastomy (Small et al., 1986a ; Krynska et al., 1999). Zajímavostí však bylo, že
u těchto transgenních myší navíc dokázelo k demyelinizaci CNS (Small et al., 1986b).
Následné molekulární studie odhalily schopnost JCV LT přímo ovlivňovat hladinu genové
exprese myelinu na transkripční úrovni (Haas et al., 1994).

6. Asociace BKV a JCV s lidskými nádory

Genomové a subgenomové sekvence lidských polyomavirů byly nalezeny v mnoha
lidských nádorech. Vyskytují se v epizomální formě, ale mohou být i součástí chromozómů
nádorových buněk. U většiny nádorů byla dále detekovaná produkce časné polyomavirové
mRNA a časného proteinu LT. V případě JCV se jednalo převážně o kolorektální tumory a
nádory odvozené od CNS (Enam et al., 2002 ; Del Valle 2001). U BKV byla DNA spolu
s časnou mRNA nejčastěji detekována u nádorů mozku a močových cest (Tognon et al.,
2003). Nicméně polyomavirová DNA a časné produkty BKV a JCV byly nalezeny i
v normálních nenádorových buňkách, proto lze jen těžko vyvodit závěr jak důležitou úlohu
hraje přítomnost virové DNA při transformačních procesech.
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7. Závěr
Tato práce shrnuje nové poznatky o molekulárních mechanismech deregulace buněčného
cyklu polyomavirovým LT. LT je klíčovou molekulou v životním cyklu viru a také
v transformačních pochodech, které se odehrávají v infikovaných buňkách. Při konstitutivní
expresi v nepermisivních buňkách je schopen vázat a blokovat funkce tumor supresorových
proteinů pRb a p53, čímž dereguluje buněčný cyklus, inhibuje expresi reparačních enzymů a
zabraňuje stimulaci apoptózy. Dále indukuje vznik chromosomálních aberací a interferuje
s hostitelskými reparačními mechanismy, kterým znemožňuje vykonávat správnou funkci.
Navíc LT není jediným virem kódovaným proteinem, který má onkogenní vlastnosti.
Alternativním sestřihem časné mRNA mohou vznikat i další časné produkty jako je ST a tzv.
T-proteiny, zkrácené formy LT, které se podílí na modulaci funkce důležitých buněčných
signálních drah. Všechny tyto zásahy do buněčného života jsou nesmírně složitě propojené a
jsou jenom dílčími kroky na dlouhé cestě k plně transformovanému fenotypu.
Jak je rozebráno v 6. kapitole, lidské polyomaviry BKV a JCV jsou vysoce onkogenní
v experimentálních zvířatech a jsou schopny imortalizovat a transformovat hlodavčí a opičí
nepermisivní buněčné linie. Jaký je ale skutečný onkogenní potenciál lidských polyomavirů u
svého přirozeného hostitele? In vitro pokusy odhalily, že JCV a BKV (s jedinou výjimkou u
JCV viz kap.5.1.) nejsou samy schopny plně transformovat lidské buňky. U příbuzného viru
SV40 bylo objeveno (Sheppard et al., 1999), že interakce SV40 LT s myším p53 proteinem
kompletně blokuje transaktivační funkci p53. Na druhé straně lidský p53 protein si ve stejném
komplexu ponechává částečnou transkripční aktivitu. Vzhledem k homologiím mezi LT virů
SV40, BKV a JCV je možné, že obtížnost indukce plné transformace lidských buněk je dána
neschopností LT kompletně blokovat aktivitu lidských tumor supresorových proteinů.
Polyomaviry se do lidských buněk dostávají již v raném věku a po zbytek života perzistují
v hostitelských buňkách. To může vést k ovlivnění funkcí reparačních mechanismů
hostitelské DNA a potlačení apoptotických mechanismů. U poškozených buněk tak může
docházet k hromadění mutací, které jsou nezbytným předpokladem pro vznik malignit. Jak je
vidět otázka lidských polyomavirů v tumorogenezi je značně složitá a vyžádá si další výzkum.
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