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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky získané počas riešenia tohto projektu priniesli cenné výsledky teoretického 
charakteru, ale aj s možnosťou ich využitia  pri hodnotení nebezpečenstva nových vírusov 
chrípky pre ľudskú populáciu.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Posunúť poznanie o virulencii vírusov chrípky, predpovedať nebezpečenstvo nového 
chrípkového vírusu a jeho pandemický potenciál bolo hlavným cieľom tohto projektu. 
Zavedením cielených mutácií do PB1-F2 proteínu, ktoré viedli k zmene jeho postranslačnej 
modifikácie, strate ubiquitinácie,  zvýšenej stabilite, a následne zmene jeho funkcie,  sme 
ukázali, že PB1-F2 proteín je jedným z faktorov ovplyvňujúcich virulenciu a patogenitu vírusu 
chrípky. Pomocou mutantov pripavených metódou reverznej genetiky sme ukázali, že 
aminokyselinové výmeny HA2 gp v oblasti jeho interakcie s HA1 gp a ďalšími subjednotkami 
v HA triméri vedú k zmene fuzogénnej aktivity vírusu chrípky, ktorá má za následok zmenu   
patogenity vírusu. Takto definované aa môžu byť považované za markery virulencie a 
patogenity nového chrípkového vírusu. Proces adaptácie vírusu chrípky z pôvodného 
vtáčieho hostiteľa na nového cicavčieho hostiteľa je evolučný proces, ktorý vyžaduje mnohé 
adaptačné zmeny vo vírusových proteínoch. Okrem zmeny v receptorovej špecifite sú to aj 
zmeny súvisiace s vlastnosťami vírusovej RNA-polymerázy. Do tohto adaptačného procesu 
zasahuje aj interakcia vírusu s imunitným systémom hostiteľa. Naše experimentálne výsledky 
ukázali, že niektoré vtáčie vírusy, i keď nie sú schopné sa plnohodnotne replikovať na 
cicavčom hostiteľovi, sú schopné vyvolať v ňom tvorbu biologicky aktívnych protilátok, ktoré 
sa spolupodieľajú na procese adaptácie vírusu na nového hostiteľa, alebo naopak, na jeho 
eliminácii. Okrem toho sme definovali tzv. včasné a neskoré, dosiaľ v literatúre nepopísané, 
hostiteľské markery charakteristické pre vírus chrípky izolovaný z konského hostiteľa. Všetky 
uvedené výsledky získané počas riešenia projektu sú originálne a prioritné. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The aim of this project was to get closer to the knowledge about the virulence of influenza 
A viruses (IAV) as well as to prediction ability of the danger of newly emerged IAV and its 
pandemic potential. The introduction of site directed mutations into the PB1-F2 protein 
causing its post-translation modification (loss of ubiquitination), resulted in its increased 
stability, and consequently changes of its function. Thus PB-F1 protein could be one out from  
factors influencing the virulence and pathogenicity of IAV. Using IAV mutants constructed by 
method of reverse genetics we showed, that amino acids substitutions in HA2 gp in the area 
of its interaction with HA1 gp and with further subunits in the HA trimer lead to the change of 
IAV fusion activity with an impact on the IAV pathogenicity. Therefore defined amino acids 
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with such consequences can be considered as markers of virulence and pathogenicity of 
newly emerged IAV. The IAV adaptation from the original avian host to the new mammalian 
host  is the evolution proces requiring many adaptation changes in viral proteins. Besides the 
changes of the receptor specificity, adaptation is connected also with changes related to the 
properties of viral RNA polymerase. Into this adaptation proces entries also the virus 
interaction with the host immune system. Our experimental results showed that some avian 
viruses, in spite of their inability of complete replication  in mamamlian host, are effective 
inductors of biologically active antibodies, thus contributing to the adaptation of virus to the 
new host, or they decide about the virus elimination from the host population. Based on "in 
silico" analysis we also defined "early" host markers for IAV isolates from equine host, which 
have not been described in the literature till now. All these results obtained during our studies 
in the project are original and new.   
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