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Abstrakt
Helikázy jsou proteiny s katalytickou schopností odvíjení dvouřetězcových nukleových
kyselin. Významnou skupinou jsou helikázy s motivem DEAD, do nichž se řadí helikázy
UAP56 a nověji objevená URH49. Jedná se o orthology a sdílí některé funkce. Obě helikázy se
účastní sestřihu pre-mRNA a podílí se na transportu mRNA z jádra do cytoplazmy. Mírné
odlišnosti obou helikáz mohou způsobovat odlišnou afinitu k různým mRNA. Nadprodukce
helikázy URH49 byla zaznamenána v mnoha rakovinných tkáních, a proto bylo navrženo, že
by mohla fungovat jako potenciální biomarker nepříznivých prognóz nádorových onemocnění.
Asociace helikáz UAP56 a URH49 s jaderným exportem vedla k výzkumu jejich role při
infekci buněk viry, které se replikují v jádře. Ukázalo se, že helikázy UAP56 a URH49
podporují replikaci virů několika způsoby. Buď se účastní transportu virových RNA do
cytoplazmy a napomáhají tak k translaci pro virus důležitých proteinů či hrají roli v jejich
enkapsidaci. Dále napomáhají rekrutování exportního komplexu, který je za normálních
okolností závislý na tvorbě sestřihového aparátu, k virovým transkriptům bez intronů. U
helikázy URH49 byla dále popsána aktivita vedoucí k potlačení jaderného exportu
protivirových transkriptů.
Klíčová slova: helikázy, DEAD-box, URH49, DDX39A, UAP56, DDX39B, životní cyklus
viru

Abstract
Helicases are proteins with the catalytic ability to unwind double-stranded nucleic acids.
An important group are helicases with a DEAD motif, which includes helicase UA56 and the
more recently discovered helicase URH49. These helicases are orthologs and they share some
functions. Both helicases are involved in the splicing of pre-mRNA and they take part in the
transport of mRNA from the nucleus to the cytoplasm. Slight differences between the two
helicases lead to different affinites for different mRNAs. Overproduction of the URH49
helicase has been reported in many cancer tissues and has therefore been suggested to function
as a potential biomarker of adverse cancer prognosis. The association of helicases UAP56 and
URH49 with nuclear export has led to research of their role in cells infected by viruses which
replicate in the nucleus. The helicases UAP56 and URH49 have been shown to promote virus
replication in several ways. They either participate in the transport of viral RNAs into the
cytoplasm and thus help to translate important proteins for the virus or play a role in their
encapsidation. They also help recruit the export complex, which is normally dependent on the
formation of a splicing apparatus, to viral transcripts without introns. The URH49 helicase has
also been described to suppress nuclear export of antiviral transcripts.
Key words: helicases, DEAD-box, URH49, DDX39A, UAP56, DDX39B, viral life cycle
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Úvod
Helikázy jsou proteiny řadící se mezi enzymy katalyzující separaci dvouřetězcových

nukleových kyselin. K této činnosti vyžadují energii, kterou získávají z hydrolýzy
nukleosidtrifosfátů. Helikázy mají různorodé funkce a účastní se mnoha buněčných procesů
zahrnujících nukleové kyseliny. Mezi tyto procesy se řadí replikace, transkripce a translace, ale
podílí se i na sestřihu či exportu transkriptů z jádra. Dělí se na DNA a RNA helikázy podle
toho, zda rozvolňují DNA či RNA duplexy. Helikázy DEAD-box jsou největší rodinou v rámci
RNA helikáz. Tento název získaly na základě konzervované aminokyselinové sekvence složené
z aminokyselin Asp-Glu-Ala-Asp, kterou všechny helikázy z této rodiny sdílí.
Viry jsou intracelulární parazité napadající všechny organismy. Po vstupu do buňky
dochází k replikaci jejich genomu a tvorbě nových virových partikulí, které se uvolňují z buňky.
K tomu, aby se byly viry schopny úspěšně replikovat, využívají replikační aparát hostitelské
buňky. Mnoho hostitelských DEAD-box helikáz hraje významnou roli při virové infekci, ať už
ve prospěch viru nebo buňky. Na jedné straně totiž podporují replikaci virů a na druhé jsou
schopné podpořit přirozenou imunitní odpověď.
Tato práce se zaměřuje na dva členy z rodiny DEAD-box helikáz. Jedná se o helikázy
UAP56 (označovaná také DDX39B) a URH49 (označovaná také DDX39A). První část práce
popisuje, jak se od sebe tyto dvě helikázy liší a jakými způsoby se zapojují do jednotlivých
buněčných mechanismů. Obě helikázy jsou mimo jiné významnou součástí jaderného
exportního komplexu a napomáhají tak transportu vznikajících mRNA z jádra do cytoplazmy.
Druhá část práce pojednává o tom, jak této schopnosti helikáz využívají viry replikující se
v jádře hostitelských buněk.
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Charakterizace helikáz
Helikázy jsou proteiny vyskytující se ve všech organismech. Účastní se mnoha procesů

metabolismu DNA a RNA, avšak mezi jejich nejznámější funkce patří rozplétání duplexů DNA,
RNA či hybridních duplexů DNA-RNA. Jedná se o tzv. NTPázy, protože aby toto rozplétání
mohly uskutečňovat, váží a hydrolyzují nukleosidtrifosfát (NTP), z čehož následně získávají
energii (shrnuto v Patel and Donmez, 2006).
K objevení helikáz došlo v roce 1976. Za objevem stojí laboratoře Hoffmanna-Berlinga
a Linna. K ustálení pojmenování těchto proteinů schopných NTP-dependentního rozvolňování
duplexů jako „helikáz“ došlo až v roce 1978 (shrnuto v Brosh and Matson, 2020).
V roce 1994 Gorbalenya a Koonin uspořádali helikázy na základě analýzy jejich primární
struktury a míry podobnosti v aminokyselinových sekvencích. Vytvořili tak dvoustupňovou
klasifikaci. Jednotlivé helikázy rozdělili do rodin (F, family) a superrodin (SF, superfamily)
podle toho, jak velkou podobnost vykazují v určitých konzervovaných motivech. Tímto
způsobem se tak podařilo popsat tři superrodiny a dvě rodiny. V této klasifikaci sdílí
superrodiny SF1 a SF2 sedm konzervovaných motivů a helikázy ze superrodiny SF3 sdílí tři
motivy (Gorbalenya and Koonin, 1993). Dnes již rozlišujeme šest superrodin (SF1 – SF6).
Postupem času byly konzervované motivy u SF1 a SF2 rozšířeny o další sekvence, které však
mohou být specifické pouze pro jednu ze superrodin. Také bylo zjištěno, že ne všech sedm
motivů je srovnatelných mezi SF1 a SF2 rodinou. I přes tyto nesrovnalosti existuje centrální
doména podobná proteinu RecA, kterou sdílí všechny enzymy napříč těmito rodinami. Doména
podobná proteinu RecA mění chemickou energii na mechanickou tak, že dojde k navázání NTP
a jeho hydrolýze a tím pádem i ke konformační změně proteinu (shrnuto v Singleton et al.,
2007).
Helikázy patřící do SF1 a SF2 jsou považovány hlavně za monomerické či dimerické.
Helikázy ostatních superrodin, tedy SF3, SF4, SF5 a SF6 tvoří hexamerické prstence (shrnuto
v Singleton et al., 2007). Většina helikáz vyžaduje jednořetězcovou oblast v nukleové kyselině
(NK), aby se navázala a iniciovala tak separaci řetězců. Translokují se buď ve směru 5´-3´ nebo
3´-5´ (shrnuto v Patel and Donmez, 2006).

2.1 Helikázy s motivem DEAD
Největší počet zástupců obsahuje rodina SF2, do níž mimo jiné spadá většina RNA
helikáz prstence (shrnuto v Singleton et al., 2007). Nejzastoupenější skupinou RNA helikáz
jsou DEAD-box proteiny, které jsou takto pojmenovány podle aminokyselinové sekvence
(Asp-Glu-Ala-Asp) v motivu II (Linder et al., 1989).
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Všechny proteiny z rodiny DEAD-box helikáz obsahují dvanáct vysoce konzervovaných
motivů, které jsou distribuovány mezi dvěma doménami podobných RecA proteinu. Tyto
domény podobné RecA proteinu jsou propojeny pomocí spojovníku, který mění konformaci na
základě vazby ATP a určuje tak postavení obou domén vůči sobě. V N-terminální části domény
najdeme motivy Q, I, Ia, Ib, Ic, II a III a v C-terminální doméně motivy IV, IVa, V, Va a VI
(shrnuto v Ali, 2021). Motiv Q společně s motivy I, II a VI koordinuje vazbu ATP a jeho
hydrolýzu. Motiv Q obsahuje konzervovaný glutaminový zbytek, který tvoří vodíkovou vazbu
dusíků N6 a N7 s adeninem v ATP (Tanner et al., 2003). Motiv I tvoří strukturu zvanou smyčka
P, s níž váže fosfáty ATP. Motiv II koordinuje hořečnaté ionty a motiv VI interaguje s γ
fosfátem ATP (Bono et al., 2006). Motivy Ia, Ib, Ic, IV, IVa a V jsou důležité pro rozpoznání
RNA. Tato centrální oblast je obklopena již méně konzervovanými sekvencemi, které
pravděpodobně hrají roli ve vazebné specifitě helikáz. Helikázy s motivem DEAD kromě
odvíjení duplexů, mohou duplexy i tvořit, dále jsou součástí velkých komplexů a indukují
například tvorbu ribonukleoproteinů či export transkriptů z jádra (shrnuto v Ali, 2021).

2.2 Helikázy UAP56 a URH49
V úseku lidského chromozomu kódujícím geny MHC se nachází i gen BAT1 kódující
protein BAT1, který byl později identifikován jako ATP dependentní RNA helikáza (Peelman
et al., 1995; Spies et al., 1989). Tato helikáza byla znovu objevena jako protein účastnící se
sestřihu v savčích buňkách, kde asociuje s proteinem U2AF65. Podle této interakce byla
pojmenována jako UAP56 (U2AF-associating protein, molekulární hmotnost 56 kDa), též často
nazývána jako DDX39B (DExD-box helicase 39B) (Fleckner et al., 1997). Homology UAP56
jsou pod dalšími názvy k nalezení i v Saccharomyces cerevisiae jako Sub2 (Zhang and Green,
2001), v Drosophila melanogaster a Caenorhabditis elegans jako HEL (Gatfield et al., 2001).
Gen pro UAP56 je v lidských buňkách lokalizovaný na chromozomu 6 (Sugiura and Nagano,
2007). UAP56 vykazuje velkou podobnost s významným eukaryotickým iniciačním faktorem
eIF4A (35% sekvenční podobnost) a sdílí s ním podobnou strukturu (Zhao et al., 2004).
Helikáza UAP56 je složena z 428 aminokyselin (Sugiura et al., 2007). Je tvořena dvěma
doménami podobných RecA proteinu, které propojuje devíti aminokyselinový spojovník.
N-terminální doména je tvořena sedmi paralelními β-skládanými listy a osmi α-helixy.
C-terminální doménu tvoří sedm β-skládaných listů a pět α-helixů (Obr. 1) (Shi et al., 2004).
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Obr. 1: Struktura helikázy UAP56: Barevně jsou označeny jednotlivé motivy a přerušovanou čárou
je označen spojovník mezi doménami. Převzato a upraveno z (Zhao et al., 2004).

K objevu helikázy URH49 (UAP56-related helicase), též označovanou jako DDX39A
(DExD-box helicase 39A) nebo DDX39, došlo později v roce 2004, kdy byla popsána jakožto
paralog helikázy UAP56, s níž vykazuje 90% podobnost v aminokyselinové sekvenci. Gen pro
helikázu URH49 je na rozdíl od UAP56 konzervován pouze u savců. Geny pro UAP56 a
URH49 jsou přerušeny 10 introny na stejných pozicích v ORF. V lidských buňkách je gen
kódující URH49 lokalizován na 19. chromozomu (Pryor et al., 2004). Helikáza URH49 je
složena z 427 aminokyselin a vykazuje molekulární hmotnost 49kD. Struktura URH49 nebyla
do dnešní doby rozluštěna (Pryor et al., 2004; Thomas et al., 2011).
Aminokyselinová sekvence proteinů UAP56 a URH49 se nejvíce odlišuje v N-koncové
oblasti (aminokyselinové zbytky 1-30) (Obr. 2) (Thomas et al., 2011). Obě helikázy vykazují
RNA rozvolňovací aktivitu jak ve směru 5´-3´, tak i 3´-5´ a preferenčně hydrolyzují ATP (Shen
et al., 2007; Sugiura et al., 2007). Spojovník mezi doménami je důležitý pro změnu
konformace. UAP56 v otevřené konformaci tvoří mezi doménami kapsu, ve které se vyskytují
aminokyselinové zbytky nutné pro vazbu ATP. Uzavřená forma UAP56, kdy se dotýkají obě
domény, je nutná pro hydrolýzu ATP (Shi et al., 2004). Exprese mRNA pro URH49 a UAP56
byla detekována v mnoha lidských tkáních. Transkripty UAP56 svou koncentrací převyšovaly
URH49 ve většině z nich, pouze v tkáni varlat byla exprese URH49 výrazně větší než UAP56
(Pryor et al., 2004).
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Obr. 2: Aminokyselinová sekvence helikáz UAP56 (horní řádek) a URH49 (spodní řádek)
(A) Označení funkcí jednotlivých motivů a jejich aminokyselinová sekvence u DEAD-box RNA
helikáz (B) Srovnání aminokyselinové sekvence obou helikáz a označené umístění specifických
motivů. Převzato a upraveno z (Thomas et al., 2011).
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Role UAP56 a URH49 v buňce
K pozdnímu odlišení helikázy URH49 od UAP56 došlo pravděpodobně proto, že při

studiu funkce UAP56 byly k odstranění této helikázy z jaderného extraktu využity polyklonální
protilátky, které díky vysoké homologii mezi těmito helikázami mohly zapříčinit i depleci
URH49 (Fleckner et al., 1997; Pryor et al., 2004).
Vzhledem k vysoké aminokyselinové sekvenční podobnosti URH49 s UAP56 bylo
zkoumáno, zda se funkce těchto helikáz prolínají. Obě helikázy jsou schopné zastoupit funkci
umlčené Sub2 (kvasinkový homolog UAP56) v kvasinkách, což naznačuje, že jejich funkce
jsou srovnatelné (Pryor et al., 2004). Transfekce HeLa buněk siRNA cílených na jednotlivé
5

helikázy potvrdila, že redukce exprese jedné z helikáz měla pouze minimální vliv na expresi
kontrasfekovaných genů a po inaktivaci obou helikáz došlo k retenci poly(A)+RNA v jádře.
Helikázy UAP56 a URH49 tedy mají překrývající se sestřihové a exportní funkce i v savčích
buňkách (Kapadia et al., 2006).

3.1 Účast při transkripci a sestřihu pre-mRNA
Helikáza UAP56 je přítomná v aktivním chromatinu a ukázalo se, že hraje významnou
roli při rozrušování nežádoucích struktur tvořících se při transkripci genomu. UAP56 je
schopná svou rozvolňovací aktivitou odstranit tzv. R-smyčky, což jsou RNA-DNA hybridy,
které by jinak mohly potencionálně pozastavit transkripční mašinérii (Pérez-Calero et al., 2020;
White and Hogness, 1977).
Po transkripci následuje sestřih pre-mRNA. Jaderný sestřih pre-mRNA je katalyzovaný
nukleoproteinovým komplexem, spliceosomem, na jehož sestavení se podílí i UAP56. Nejdříve
dochází k rozeznání sestřihovaného místa malým ribonukleoproteinem U1 (snRNP U1),
sestřihovým faktorem 1 a proteinem U2AF65 a tvoří se komplex E. Ten pak následně
zprostředkovaně pomocí UAP56 asociuje se snRNP U2 a vzniká z něj komplex A, který dále
váže snRNP U4/U6. Připojení tri-snRNP U5 vytvoří pre-B komplex. K aktivaci spliceosomu
dochází po přechodu z pre-B do B komplexu (shrnuto ve Wan et al., 2020).
U2AF65 je esenciální sestřihový faktor, který dokáže iniciovat vazbu U2 snRNP s premRNA tím, že interaguje s polypyrimidinovou (Py) oblastí v intronech přilehlou ke 3´
sestřihovému konci (Ruskin et al., 1988; Zamore et al., 1992). UAP56 je přiváděn k pre-mRNA
skrze interakci s U2AF65 a tam pak za spotřeby ATP pravděpodobně katalyzuje konformační
změnu a zapříčiní disociaci U2AF65 z Py oblasti a umožní tím tak vazbu U2 snRNP na místo
větvení (Fleckner et al., 1997; Shen et al., 2008). Dále UAP56 indukuje rozpletení U4/U6
duplexu, čímž dále napomáhá k tvorbě úplného spliceosomu (Shen et al., 2008).

3.2 Jaderný export mRNA
Po sestřihu pre-mRNA dochází k jejímu transportu do cytoplazmy, kde následně dochází
k translaci. Existují dvě hlavní dráhy, pomocí nichž se mRNA dostává z jádra do cytoplazmy.
Jedná se o dráhu CRM1, do níž vstupují mRNA s jaderným exportním signálem (NES) a dráhu
NXF1, v níž jsou zahrnuty UAP56 i URH49 (Fornerod et al., 1997). Helikáza UAP56 je
společně s mnoha dalšími proteiny součástí tzv. komplexu TREX (transcription export). Jedná
se o evolučně konzervovaný komplex, který hraje kritickou roli v exportu mRNA a je součástí
dráhy NXF1. V S. cerevisiae je tento komplex rekrutován k aktivně transkribujícím genům, kde
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se přímo váže na CTD RNA polymerázy II (Meinel et al., 2013). V lidských buňkách je
komplex TREX také přiváděn k transkribujícím genům, ale účinné naložení všech proteinů je
závislé na kotranskripční tvorbě 5´čepičky a spliceosmu. Posttranskripčně hraje roli tvorba
poly(A) konce (Katahira et al., 2013; Luo et al., 2001; Masuda et al., 2005).
Existuje několik způsobů, kterými je sestřih propojený s exportem mRNA z jádra. Jedním
z nich je propojení pomocí komplexu proteinů zvaného jako EJC (exon junction complex).
Tento komplex vzniká po sestřihu pre-mRNA 20-24 nukleotidů od spojení dvou exonů směrem
k 5´konci (Le Hir, 2000). Některé součástí komplexu TREX včetně UAP56 přechodně s EJC
interagují a tím napomáhají k rekrutování celého komplexu TREX k sestřižené mRNA.
(Gromadzka et al., 2016; Tange et al., 2005). Dalším důležitým faktorem je tvorba 5´čepičky
s níž proteiny komplexu TREX interagují skrze protein CBP80 i CBP20 (proteiny součástí
komplexu CBC, cap-binding complex) (Cheng et al., 2006; Izaurralde et al., 1994). 5´čepička
a EJC se pravděpodobně podílí společně na interakci exportních faktorů se sestřiženou mRNA.
Ukazuje se však, že UAP56 a URH49 mají větší afinitu k 5´čepičce než k EJC (Gromadzka et
al., 2016).
TREX se tedy podílí na exportu sestřihovaných mRNA, ale byla zaznamenána i účast při
exportu mRNA bez intronů (neobsahují EJC), kde hlavní roli právě hraje tvorba 5´čepičky
(Nojima et al., 2007; Sträßer et al., 2002; Taniguchi and Ohno, 2008). Transkripty bez intronů
i sestřihované transkripty pravděpodobně prochází jadernými skvrnami, ve kterých se více
akumulují exportní proteiny a dochází v nich k efektivnějšímu rekrutování komplexu TREX
k transkriptům (Wang et al., 2018).
Hlavní součástí lidského komplexu TREX je skupina proteinů, do které kromě UAP56
dále patří hexamerický komplex THO (Chi et al., 2013; Yamazaki et al., 2010). Další nedílnou
součástí komplexu TREX je exportní faktor ALYREF, k jehož nakládání na mRNA napomáhá
UAP56, a ALYREF pak společně s THO zprostředkovává propojení UAP56 a CBC (Chi et al.,
2013; Hautbergue et al., 2008; Zhou et al., 2000). Dále s UAP56 v komplexu TREX interagují
adaptorové proteiny, které dále modulují proces exportu mRNA. Mezi tyto proteiny se řadí
CIP29, který společně s UAP56 a ALYREF tvoří trimer (Dufu et al., 2010), CHTOP, jehož
interakci s ALYREF a exportním faktorem NXF1 určuje míra metylace (Chang et al., 2013),
UIF (UAP56-interacting factor) s podobnými vlastnostmi jako ALYREF (Hautbergue et al.,
2009), ZC11A a PDIP3 (Folco et al., 2012) (Obr. 3). K efektivnímu naložení těchto proteinů
na mRNA je nutná vazba a hydrolýza ATP, kterou zprostředkovává UAP56. Proteiny CHTOP
a ALYREF se na UAP56 váží vzájemně se vylučujícím způsobem, UAP56 tedy musí
pravděpodobně podstoupit několik cyklů hydrolýzy, aby oba proteiny naložil na mRNA (Chang
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et al., 2013; Taniguchi and Ohno, 2008). Na ATP je závislá i asociace UAP56 s CIP29, PDIP3
či ZC11A (Dufu et al., 2010; Folco et al., 2012).

Obr. 3: Přehled interakcí UAP56 s adaptorovými proteiny. Převzato a upraveno z (Guha and Bhaumik,
2021).

Transport mRNA k jadernému póru je podnícen rekrutováním dimerního exportního
faktoru NXF1.NXT1. Navázání NXF1 na mRNA je zprostředkováno proteiny THOC5
(podjednotka komplexu THO), ALYREF a CHTOP. NXF1 se naváže na komplex TREX až
poté, co dojde k uvolnění UAP56 (Obr. 4) (Hautbergue et al., 2008; Katahira et al., 2009).

Obr. 4: Sestavení komplexu TREX na mRNA a interakce s NXF1. Převzato a upraveno z (Heath,
Viphakone and Wilson, 2016).

Některé z výše uvedených interakcí byly identifikovány i u helikázy URH49. URH49
také váže CIP29, avšak na rozdíl od UAP56 je tato interakce nezávislá na ATP. Bylo také
dokázáno, že CIP29 podporuje helikázovou aktivitu URH49 (Sugiura et al., 2007). Dále také
interaguje s ALYREF, avšak experimenty v novější studii Yamazaki et al. (2010) ukazují, že
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ALYREF váže URH49 velmi slabě na rozdíl od UAP56 (Sugiura et al., 2007; Yamazaki et al.,
2010).
Na základě toho, že helikázy UAP56 a URH49 vykazují podobné interakce, byl popsán
analog komplexu TREX, který byl pojmenován jako komplex AREX (alternative export), ve
kterém URH49 interaguje s CIP29, avšak ne s komplexem THO či ALYREF, jak je tomu u
helikázy UAP56 v komplexu TREX (Yamazaki et al., 2010). V jiné studii bylo demonstrováno,
že URH49 interaguje i s THOC2 (největší podjednotka komplexu THO) i ALYREF, ale tyto
asociace nebyly zkoumány při absenci ATP (Dufu et al., 2010; Peña et al., 2012). V nedávné
práci byl vytvořen model, kde byly popsány dvě formy komplexu TREX a AREX. Formace
těchto komplexů se liší podle toho, zda jsou tvořeny v přítomnosti či absenci ATP. Formy
těchto komplexů bez ATP byly pojmenovány jako Apo-TREX a Apo-AREX. URH49 v
Apo-AREX interaguje pouze s CIP29 a po navázání ATP dojde k navázání komplexu THO a
ALYREF. To samé se děje i u komplexu TREX, kdy jeho Apo formu tvoří pouze UAP56 a
komplex THO a po navázání ATP dojde k rekrutování ALYREF a CIP29. V přítomnosti ATP
se tedy oba komplexy liší pouze druhem helikázy (Obr. 5) (Fujita et al., 2020).

komplex
TREX

komplex
AREX
Apo-forma

Apo-forma

ATP-forma

ATP-forma

Obr. 5: Přeměna komplexu TREX a komplexu AREX po navázání ATP. Převzato a upraveno z
(Fujita et al., 2020).

Tato

remodelace

poskytuje

vazebnou

platformu

pro

NXF1

a

tím

pádem

NXF1-dependentní mRNA export. Rozdíl v Apo-komplexech pravděpodobně přispívá
k selekci odlišných cílových mRNA (Fujita et al., 2020).
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3.3 Jaderný export circRNA a piRNA
UAP56 a URH49 jsou kromě kódujích mRNA vyžadovány také pro export nekódujících
RNA, jako jsou circRNA a piRNA.
CircRNA se v jádře generují během sestřihu pomocí zpětného sestřihu (angl.
backsplicing), kdy dojde ke spojení 3´konce s 5´koncem stejné molekuly RNA (Wang and
Wang, 2015). UAP56 a UHR49 rozpoznávají circRNA dle jejich délky. URH49 exportuje
krátké circRNA (<365 nukleotidů) a UAP56 váže delší circRNA (>1298 nukleotidů). UAP56
rozpoznává circRNA pomocí aminokyselinového motivu KSLN a URH49 pomocí motivu
RSFS. Export těchto circRNA však pravděpodobně není prováděn skrze NXF1-exportní dráhu.
U lineárních mRNA nebyla asociace helikáz s transkripty na základě jejich délky pozorována
(Huang et al., 2018).
Piwi-interagující RNA (piRNA) je druh regulační nekódující RNA, která tvoří komplex
s proteinem Piwi. Podílí se na represi transponovatelných elementů, aby se udržela integrita
genomu v germinálních buňkách. PiRNA se tvoří z mezigenových repetitivních elementů, tzv.
piRNA klastrů na obou vláknech DNA, na jejichž přepisu se podílí protein Rhino, se kterým
v D. melanogaster asociuje právě UAP56 (shrnuto v Malone and Hannon, 2009). UAP56 také
asociuje přímo s nově vytvořenými transkripty z klastrů piRNA. UAP56 v takovém případě
představuje protein, který váže transkripty, vede je k jadernému póru a napomáhá jejich
prostoupení skrze jadernou obálku (Zhang et al., 2012).

3.4 Role v proliferujících buňkách
V kultivovaných buňkách je hladina transkriptů genů helikáz UAP56 a UHR49 podobná.
Při stimulaci buněk růstovým hormonem dochází k okamžitému a výraznému nárůstu mRNA
URH49. To je zapříčiněno tím, že mRNA URH49 má výrazně kratší poločas života v klidových
buňkách než mRNA UAP56 a po přidání růstového hormonu dochází k její stabilizaci. Hladina
mRNA pro UAP56 po růstové stimulaci roste pomalu (Pryor et al., 2004).
Helikáza URH49 je sama schopna akcelerovat dělení HeLa buněk. U helikázy UAP56
toto nebylo pozorováno (Sugiura and Nagano, 2007). Umlčení obou helikáz pomocí
příslušných siRNA v lidských HeLa buňkách způsobuje defekty v mitotických procesech a
absence URH49 vede k tvorbě vícejaderných buněk (Fujita et al., 2020; Yamazaki et al., 2010).
Konkrétně dochází k chybám v rozlišení chromozomových ramen a selhání cytokinese, které
je způsobeno sníženým exportem mRNA proteinů PRC1, významného regulátoru cytokinese.
a survivinu, jenž je důležitý pro segregaci chromozomů (Jiang et al., 1998; Vivek et al., 2011;
Yamazaki et al., 2010). Absence UAP56 zapříčinila předčasné oddělení sesterských chromatid
10

způsobené sníženým exportem mRNA proteinů claspinu a BRCA1, jejichž deplece je s těmito
defekty spojená (Chabalier et al., 2006; Xu et al., 2004; Yamazaki et al., 2010).
Zvýšená produkce helikázy URH49 byla identifikována v několika rakovinných
tkáních. Nejdříve byla pozorována vysoká hladina URH49 v nádorových tkáních u pacientů se
skvamózním karcinomem plic (Sugiura and Nagano, 2007). Vyšší množství URH49, bylo též
identifikováno v tkáních pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem, kde byl poprvé
demonstrován možný význam URH49 jakožto biomarkeru nepříznivé prognózy tohoto
onemocnění. Experimenty naznačují, že zvýšená exprese URH49 silně koreluje s výskytem
metastází po prodělané operaci (Kikuta et al., 2012). Dále byla vysoká hladina URH49
potvrzena v maligním nádoru mesotheliálních buněk v pleuře (Kuramitsu et al., 2013). Jako
potenciální biomarker nepříznivé prognózy byl URH49 určen i u pacientů s neuroblastomem
(Otake et al., 2016). Také u hepatocelulárního karcinomu (HCC) byla nalezena zvýšená hladina
URH49. Ta způsobuje i nárůst koncentrace aspartát aminotransferázy a alanin
aminotransferázy, jež jsou významnými markery pro onemocnění jater (Zhang et al., 2018).
Obě helikázy URH49 a UAP56 dále hrají roli v tvorbě sestřihové varianty androgenového
receptoru AR-V7, která je asociována se špatnou prognózou u pacientů s rakovinou prostaty.
Umlčením obou helikáz došlo k výraznému potlačení exprese AR-V7 (Hu et al., 2009; Nakata
et al., 2017).
Studie Kato et al. (2012) naopak stanovila zcela opačnou korelaci mezi vysokou
hladinou URH49 a nepříznivou prognózou. Při zkoumání rakoviny močového měchýře
objevili, že nadprodukce URH49 nemá žádný efekt na proliferaci rakovinných buněk, ale že
naopak nízká hladina URH49 v rakovinných buňkách značí velkou pravděpodobnost rychlé
progrese onemocnění (Kato et al., 2012).
Mechanismus působení URH49 v rakovinné progresi ještě nebyl popsán, avšak studie
zabývající se HCC naznačuje, že by URH49 mohla podporovat akumulaci β-kateninu v jádře
skrze Wnt/β-katenin dráhu (Zhang et al., 2018). Wnt ligandy vázající se na jejich Fz receptor
iniciují Wnt signalizaci, β-katenin se disociuje z destrukčního komplexu a translokuje do jádra.
β-katenin v jádře tvoří transkripční komplex společně s transkripčními faktory LEF a TCF a
dochází tak k regulaci transkripce cílových genů této dráhy, což je spojováno s karcinogenezí
(shrnuto v Patel et al., 2019).
URH49 je dále důležitá pro ochranu telomer a zároveň nadměrná exprese URH49
indukuje telomerové prodlužování, je tedy možné, že napomáhá imortalizaci rakovinných
buněk. Telomery jsou asociovány s shelterinovým komplexem, který se skládá mimo jiné z
vazebných faktorů TRF1 a TRF2 (Liu et al., 2004). URH49 s těmito faktory interaguje a jsou
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společně rekrutovány k telomerám, kde dochází k přímé vazbě URH49 s katalytickou
podjednotkou telomerázy hTERT. Asociace s aktivní telomerázou je důležitá pro regulaci délky
telomer. Přesný mechanismus tohoto působení však ještě není známý (Yoo and Chung, 2011).
URH49 je také modifikována polyubikvitinací a účastní se tedy dráhy degradace
ubikvitin-proteazom, což znamená, že hladina URH49 může být touto dráhou regulována.
Stejně jako URH49 je další helikáza s motivem DEAD p68 modifikována polyubikvitinací a
zároveň je více produkovaná v rakovinných buňkách. Je tedy možné, že množství proteinu
URH49 je právě zvyšováno díky aberaci v proteazomové dráze, jako je tomu v případě p68 a
může tak způsobit rakovinné bujení (Causevic et al., 2001; Sugiura et al., 2007).
Rakovinná proliferace by mohla být také spojena se schopností URH49 transportovat
mRNA do cytosolu a zajistit tak efektivnější a rychlejší translaci (Pandolfi, 2004; Sugiura and
Nagano, 2007).

4

Úloha UAP56 a URH49 při virové infekci
Viry jsou intracelulární parazitické organismy, které infikují všechny organismy. Nejsou

samy schopné se replikovat a pro rozmnožování potřebují hostitelskou buňku. Viry replikující
se v jádře využívají pro export některých svých mRNA z jádra NXF1 dráhu a interagují
s proteiny komplexu TREX. Tím, že dochází k blokaci exportu hostitelské mRNA, virová RNA
získává výhodu a využívá transportních mechanismů hostitelské buňky a dochází tak k
účinnějšímu virovému rozmnožování.

4.1 Orthomyxoviridae
Viry čeledi Orthomyxoviridae mají obalené kapsidy a jejich genomem je jednořetězcová
segmentovaná (-)RNA. Nejznámější jsou viry způsobující respirační onemocnění, které se řadí
do čtyř rodů A, B, C a D. Chřipkové viry typu A a B obsahují osm RNA segmentů, které kódují
glykoproteiny HA a NA, matrixový protein M1, integrální membránový protein M2 (vzniká ze
sestřiženého genu pro M1), virový nukleoprotein NP, tři komponenty RNA polymerázy PA,
PB1, PB2, nestrukturní protein NS1 a jaderný exportní protein NS2 (vzniká ze sestřiženého
genu pro NS1). Při interakci viru s buňkou dojde k receptorem zprostředkované endocytóze a
následným

splynutím

virového

obalu

s endozomem

se

vyloučí

osm

virových

ribonukleoproteinů (vRNPs) do cytoplazmy. Virové nukleoproteiny jsou poté importovány do
jádra, kde dochází k jejich transkripci a replikaci. Při replikaci dojde k přepisu negativní virové
RNA a vytvoří se pozitivní RNA intermediát, z něhož se tvoří dceřiná virová RNA (shrnuto v
Krammer et al., 2018).
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4.1.1 Chřipkový virus typu A (IAV)
Ve studii Momose et al. (1996) byl při hledání hostitelských faktorů, které stimulují
RNA polymerázovou aktivitu a účastní se vazby NP na virovou RNA při virové infekci
identifikován komplex RAF-2 (RNA polymerase-activating factor). Tento komplex je složen
ze dvou podjednotek, z níž jedna má molekulární hmotnost 48 kDa a byla pojmenována jako
RAF-2p48. Později se ukázalo, že tato podjednotka je identická s helikázou UAP56 (Momose
et al., 1996). Výsledky dalších experimentů naznačily, že UAP56 je skutečně důležitá pro
stimulaci syntézy virové RNA. Toto bylo pozorováno i u kvasinkového homologu Sub2, který
v buňkách S. cerevisiae také podpořil syntézu vRNP transfekovaného IAV (Naito et al., 2007).
Avšak jakým způsobem k této syntéze přispívá nebylo jasné. Spekulovalo se, že by UAP56
mohla unikat při infekci virem z rozpadlého buněčného spliceosomu a přesouvat se k virovému
genomu a preferenčně podporovat její syntézu (Momose et al., 2001).
Helikáza UAP56 v buňce při infekci IAV hraje velmi významnou roli při enkapsidaci
nascentního virového genomu viru. Asociuje s nukleoproteinem NP a nakládá jej na virovou
RNA. Funguje tedy jako chaperon. Interakce mezi NP a UAP56 je přerušena poté, co dojde
k navázání NP na virovou RNA. Tímto způsobem nakládání NP nedochází k tvorbě
nespecifických NP shluků na virové RNA (Momose et al., 2001). Helikáza UAP56
k enkapsidaci napomáhá koreplikačně, aby se předcházelo tvorbě sekundárních struktur, které
by mohly následně vést k předčasnému ukončení RNA syntézy a tím tak zvyšuje procesivitu
syntézy (Obr. 6). Ukázalo se, že po umlčení UAP56 dochází ke snížení virové syntézy i za
přítomnosti NP (Kawaguchi et al., 2011). Asociace s NP byla dokázána i u URH49
(Wisskirchen et al., 2011a)

Obr. 6: Účast helikázy při enkapsidaci genomu IAV. V průběhu elongačního kroku UAP56 stimuluje
koreplikační enkapsidaci nově vytvořené cRNA exogenním NP a tím pak zvyšuje procesivitu virové
polymerázy. Převzato a upraveno z (Kawaguchi, Momose and Nagata, 2011).
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Dále vznikl model, který popisuje, jakým způsobem UAP56 napomáhá NP k připojení
na RNA. Monomerní NP je sice schopen se připojovat postupně na RNA, avšak jde o pomalý
proces a dochází k náhodnému spojování monomerů. UAP56 je podle tohoto modelu schopna
nejdříve stimulovat sestavení trimerního NP, který pak UAP56 přenáší na RNA a řídí tak
množství NP vázaného na RNA (Obr. 7). Tvorba RNP tímto mechanismem probíhá mnohem
rychleji a udržuje tak správnou strukturní integritu NP-RNA komplexu a tím také i účinnou
virovou syntézu. UAP56 v tomto procesu tvoří dimery (Hu et al., 2017).

komplex
Obr. 7: Regulace množství NP na virové RNA pomocí UAP56. Dimerický UAP56 váže trimerické
NP a následně stimuluje přesun trimerické NP na virovou RNA. Převzato a upraveno z (Hu et al.,
2017).

UAP56 interaguje s N-terminálním koncem NP pomocí své jádrové oblasti (60-428 nt)
(Momose et al., 2001), ale i pomocí N-terminální extenze (NTE, 1 – 19 nt). NTE rozeznává na
NP žlábek, což je i vazebné místo pro virovou RNA. Vazba RNA a NTE se tedy vzájemně
vylučují. Nebylo dokázáno, že by byla pro tuto aktivitu potřeba ATPázová aktivita UAP56,
avšak uvažuje se o mechanismu, kdy by docházelo k přechodné vazbě UAP56 na virovou RNA,
k tvorbě výhodné konfigurace mezi RNA a NP a následné hydrolýze ATP. To by způsobilo
uvolnění UAP56 od NP a přenesení NP k RNA (Obr. 8) (Morris et al., 2020). Tento
mechanismus byl odvozen z kvasinek, kde se Sub2 upíná na mRNA a změnou konformace
přivádí kvasinkový homolog ALYREF nazvaný Yra1 blíže k mRNA a po hydrolýze ATP
dochází k předání RNA na Yra1 (Ren et al., 2017).

Obr. 8: Interakce UAP56 s NP. UAP56 interaguje s NP pomocí jádrové oblasti a NTE. Převzato a
upraveno z (Morris et al., 2020).

UAP56 dále hraje roli v exportu skupiny transkriptů IAV. Všechny transkripty IAV
v infikovaných buňkách vykazují určitou afinitu k proteinům transportní dráhy NXF1, tedy i
k helikázám UAP56 či URH49. Nejvyšší závislost na UAP56 vykazují transkripty genů pro
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M1 a NS1 (nesestřižené a obsahující introny) a pro M2 (sestřižený). Ostatní transkripty PB2,
PB1, PA, HA a NA vykazují minimálně slabou závislost na NXF1, ale jejich interakce s UAP56
nebyla dokázána (Read and Digard, 2010). Závislost mRNA NP na UAP56 se v různých
studiích lišila. Práce Read and Digard (2010) interakci mezi mRNA NP a UAP56 vylučovala,
avšak ve studii Yin et al. (2013) byla tato interakce za fyziologických podmínek potvrzena
(Read and Digard, 2010; Yin et al., 2013). Byla identifikována i účast URH49, k níž měly
největší afinitu transkripty genů pro M1, HA a NP. Obě helikázy tedy ovlivňují replikační
účinnost viru a zvyšování virových titrů mimo jiné i tím, že regulují transport skupiny virových
transkriptů do cytoplazmy. I přes zaznamenanou významnou roli UAP56 a URH49 při sestřihu
v neinfikovaných buňkách, nebyla ani u jedné z helikáz potvrzena přítomnost při sestřihu M1
mRNA na M2 mRNA (Wisskirchen et al., 2011a), avšak účastní se jejího exportu z jaderných
skvrn, kde k sestřihu dochází (Mor et al., 2016; Wisskirchen et al., 2011a). UAP56 a ALYREF
jsou za normálních podmínek přepravovány k sestřihované buněčné mRNA, ale při infekci
buňky virem vykazují jinou lokalizaci, což jejich účast v sestřihu virové mRNA při infekci dále
vylučuje (Yin et al., 2013).

4.2 Herpesviridae
Součástí této čeledi jsou viry, pro něž je typické přetrvávat v latentní formě v infikovaném
organismu. Genom herpesvirů je lineární dvouřetězcová DNA, která je uložena v ikosahedrální
kapsidě, nad kterou je tegument obalený lipidovou membránou. Replikace herpesvirů probíhá
v jádře. Jejich genom obsahuje vnitřní a terminální opakující se sekvence. Délka genomu se
může lišit v závislosti na počtu kopií těchto opakujících se sekvencí. Největší genom mezi
lidskými herpesviry má cytomegalovirus. Viry replikující se v jádře často exprimují transkripty
bez intronů (např. lytická mRNA), které je potřeba transportovat do cytoplazmy k translaci,
avšak exportní mechanismus je úzce spojený se sestřihem. U herpesvirů se tedy vyvinuly
konzervované geny produkující proteiny, které mají homology napříč všemi herpesviry, a které
vykazují podobné funkce při infekci buňky. Tyto proteiny jsou významné při selektivním
exportu virových mRNA, interagují s mRNA exportními faktory, vykazují kyvadlovou aktivitu
a RNA-vazebnou aktivitu. Jejich hlavní funkcí je, že dokážou rekrutovat buněčný transportní
komplex TREX. Jedná se o rodinu ICP27 proteinů, a mezi tyto proteiny se řadí pUL69 lidského
cytomegaloviru nebo ORF57 viru Kaposiho sarkomu. Jakou roli v těchto interakcích hraje
UAP56 či URH49 je popsáno níže (shrnuto v Toth and Stamminger, 2008).
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4.2.1 Lidský cytomegalovirus (HCMV)
Lidský cytomegalovirus kóduje protein pUL69, jehož vazba na UAP56 nebo URH49 je
prerekvizitou pro jadernou exportní aktivitu cytomagalovirových mRNA bez intronů a je tedy
i nutná pro efektivní replikaci lidského cytomegaloviru.
Tato vazebná interakce byla pro helikázy UAP56 a URH49 dokázána jak v S. cerevisiae,
tak i v savčích buňkách (Toth et al., 2006). pUL69 tyto helikázy specificky váže na svůj
N-terminální konec do oblasti s motivy R1, R2 a RS bohatými na arginin, což je oblast zároveň
důležitá pro vazbu virové mRNA. Vzhledem k tomu, že se tyto oblasti překrývají, vazba
URH49 nebo UAP56 na pUL69 se vzájemně vylučuje s vazbou virové mRNA na pUL69. To
se podobá vazbě NP na UAP56 u chřipkového viru typu A (Lischka et al., 2006; Toth et al.,
2006). UAP56 ke své vazbě vyžaduje R1 box (17-30 AK) a URH49 minimálně aminokyseliny
1-60. Nejdůležitější argininy pro vazbu UAP56 byly identifikovány v R1 motivu a jedná se o
argininy 22/23 a 25/26. Pro tuto interakci jsou dále důležité fosforylovatelné oblasti obklopující
R1 motiv, které po fosforylaci získávají negativní náboj. Tento negativní náboj upevňuje
interakci mezi proteiny a v kombinaci s pozitivně nabitými aminokyselinami (včetně výše
uvedených argininů) se dále zvyšuje afinita k URH49 či UAP56, což virům napomáhá účinně
soutěžit s buněčnými proteiny (Nishi et al., 2011; Thomas et al., 2015; Thomas et al., 2020).
URH49 a UAP56 jsou konzervované u obratlovců a interakce s pUL69 je pozorovaná i u
homologů pUL69. Mezi tyto homology se řadí pC69 (šimpanzí cytomegalovirus) a pRh69
(cytomegalovirus makaků). Aminokyselinová konsenzuální sekvence nutná pro vazbu UAP56
nebo URH49 je RERRAXRARRF (Zielke et al., 2011).
Význam interakce pUL69 s helikázami UAP56 nebo URH49 zpochybňuje studie
Kronemann et al. (2010), která uvádí, že UAP56 nebo URH49 vazba na pUL69 není nezbytná
pro efektivní virovou replikaci, nebo pro transport virového transkriptu z jádra do cytoplazmy
(Kronemann et al., 2010). Důležitost UAP56 či URH49 rekrutování pro HCMV množení však
byla potvrzena pozorováním, že rekombinantní cytomegaloviry, které měly deleci v UAP56
interakčním motivu v pUL69, vykazovaly těžké replikační defekty oproti nemutovanému viru
(Zielke et al., 2011). UAP56-vazebná doména v rámci proteinu pUL69 je navíc přenositelná a
dokáže tak neaktivní homolog pUL69 myšího cytomegaloviru přeměnit na aktivní mRNA
exportní faktor (Zielke et al., 2012). Zajímavé je, že protein pUL69 také dokáže sám tvořit
multimery, jejichž vznik není závislý na funkčních motivech NLS, NES nebo motivu pro
interakci s UAP56. Vlastní asociace je konzervovaná u všech členů proteinové rodiny ICP27
(Lischka et al., 2007).
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4.2.2 Virus Kaposiho sarkomu (KSHV)
Virus Kaposiho sarkomu kóduje protein ORF57, který stejně jako pUL69 u
cytomegaloviru rekrutuje komplex TREX k virovým transkriptům bez intronů a je esenciální
pro účinnou virovou lytickou replikaci a produkci virionů. Protein ORF57 vede komplex TREX
k virové mRNA skrze interakci s ALYREF, který následně přímo váže UAP56. UAP56 pak
tvoří můstek mezi ALYREF a komplexem THO (Boyne et al., 2008). Vazbu ORF57 na
komplex TREX detailně zkoumal Schumann et al. (2016). Zjistil, že přítomnost
nehydrolyzovatelného ATP ruší vazbu mezi ORF57 a UAP56 a hydrolýza ATP je tedy důležitá
při tvorbě vRNP. Byl navržen model popisující jednotlivé kroky interakce mezi UAP56 a
ORF57. Po navázání ATP UAP56 tvoří trimer s CIP29 a ALYREF. Po hydrolýze ATP dochází
ke konformační změně UAP56, která umožní vazbu ORF57 na ALYREF. Uvolnění
anorganického fosfátu následně způsobí rozvolnění celého komplexu (Obr. 9) (Schumann et
al., 2016).

Obr. 9: Schématické znázornění ATP závislé remodelace komplexu TREX při infekci virem
Kaposiho sarkomu. Převzato a upraveno z (Schumann et al., 2016).

Inhibce ATPázové aktivity UAP56 by se mohla stát potencionálním cílem pro
antivirotika. Byla popsána sloučenina CCT01859, která je schopna se vázat do vazebné kapsy
pro ATP proteinu UAP56. Dokáže tak zabránit tvorbě vRNP, a v konečném důsledku virové
replikaci, aniž by inhibovala důležitý export buněčné mRNA (Obr. 10) (Schumann et al.,
2016). V další studii bylo dokázáno, že je UAP56 také důležitý pro export mRNA pro samotný
ORF57. Bylo zde také potvrzeno, že některé funkce UAP56 a URH49 jsou oddělitelné, neboť
při umlčení jedné z helikáz nedošlo ke kompenzaci v expresi ORF57 mRNA (Majerciak et al.,
2010).
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Obr. 10: CCT01859 - sloučenina inhibující hydrolýzu ATP helikázou UAP56. Převzato a upraveno
z (Schumann et al., 2016).

4.3 Hepadnaviridae
Do této čeledi patři malé obalené viry s genomem tvořeným částečně dvouvláknovou
DNA. Zástupcem této čeledi je virus hepatitidy B (HBV), který vyvolává chronickou hepatitidu
i akutní záněty jater. HBV má jeden z nejmenších virových genomů a jeho kódující kapacita je
tedy malá. Najdeme na něm celkem čtyři ORF, z nichž jeden kóduje multifunkční protein HBx.
HBx se účastní různých signálních drah (shrnuto v Slagle and Bouchard, 2018). Bylo zjištěno,
že interaguje s proteiny jaderného exportu a hraje regulační roli v jaderném exportu transkriptů
HBV. Jedním z těchto exportních proteinů je i UAP56, s nímž HBx interaguje skrze Q-motiv
na UAP56. Dále bylo pozorováno, že je UAP56 esenciální pro jaderný export mRNA HBV, ale
ne samotného proteinu HBx. UAP56 se také účastní alternativního sestřihu mRNA HBV.
Přesto, že je export mRNA HBV z jádra založen na interakci s proteiny NXF1 dráhy, HBx
s NXF1 neinteraguje. Vzhledem k tomu, že se HBx váže do Q-motivu, který reguluje afinitu
UAP56 k RNA substrátu a helikázovou aktivitu, je možné, že HBx v tomto místě reguluje
afinitu UAP56 k mRNA HBV a dokáže indukovat formaci komplexu TREX. Poté se HBx
z komplexu oddělí (Hu et al., 2020; Tanner et al., 2003).

5

URH49/UAP56 a přirozená imunita
U obratlovců dochází k detekci virů a ostatních patogenů pomocí receptorů

rozpoznávajících molekulární vzory (PRR, pattern recognition receptor), které jsou součástí
vrozeného imunitního systému. Jako intracelulární PRR slouží např. receptory RLR (RIG-I-like
receptors). Tyto RLR zprostředkovávají interferonovou odpověď typu I (IFN typu I). Do RLRs
se řadí RIG-I a MDA5, což jsou DExD/H box helikázy. Obsahují tandemovou kaspázu
rekrutující doménu (CARD), která je potřeba pro asociaci s mitochondriálními antivirovými
signálními proteiny (MAVS). Aktivaci RIG-I a MDA5 způsobí jejich interakce s virovou RNA.
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Dojde k multimerizaci domén CARD a indukování interakce s MAVS, které vede k rekrutování
signálních molekul včetně faktoru spojeného s TNF receptorem (TRAF 3/6) a inhibitorů NF-κB
kináz (IKK), aby došlo k aktivaci IRF-3/7 a transkripčního faktoru NF-kB, což vede
k transkripční aktivaci genů IFN a prozánětlivých cytokinů (shrnuto v Onomoto et al., 2021).
Bylo zjištěno, že se URH49 preferenčně váže na protivirové mRNA, které kódují imunitní
signální komponenty TRAF3, TRAF6 a MAVS. Při virové infekci byla afinita URH49 k těmto
transkriptům dále zvýšena, což vedlo k jejich zadržování v jádře a inhibici exprese kódovaných
proteinů. Afinita URH49 k těmto transkriptům je ovlivněna SUMOylací. V buňce infikované
VSV virem dochází k redukci RanBP2, proteinu zodpovědného za přenos SUMO1 na URH49
(Pichler et al., 2002; Shi et al., 2020). SUMO2 a SUMO3 modifikace však při infekci ovlivněny
nejsou. Právě ztráta SUMO1 modifikace URH49 zvyšovala její afinitu k protivirovým mRNA,
což omezilo jejich transport do cytoplazmy a následnou translaci. Nadprodukce URH49
fosforylace

URH49

cytoplazma

neinfikovaná

infikovaná

Transkripce

Transkripce

Silná kombinace

Slabá kombinace

URH49

URH49
zadržení mRNA
jádro

mRNA translace

Obr. 11: Schéma modelu regulace URH49 pomocí SUMOylace v neinfikovaných a infikovaných
buňkách. Převzato a upraveno z (Shi et al., 2020)
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v buňkách se po virové infekci projevila sníženou expresí IFN-β. URH49 tedy v infikovaných
buňkách negativně reguluje interferonovou odpověď typu I (Obr. 11) (Shi et al., 2020).
URH49 a UAP56 dále pravděpodobně hrají roli v prevenci tvorby a akumulaci dsRNA
v infikovaných buňkách během transkripce a replikace virového genomu. Dvouřetězcová RNA
je rozpoznána PRR a vede k produkci IFN I. Dokáže aktivovat také protein kinázu R (PKR),
která vykonává některé antivirové funkce interferonového systému typu I (Lemaire et al.,
2008). Obě helikázy však tyto dsRNA rozplétají, a měly by tedy zamezit protivirové odpovědi
buňky. V buňkách infikovanými virem chřipky s umlčenou URH49 nebo UAP56 tedy
docházelo k tvorbě dsRNA a k aktivaci PKR. Zajímavé ale bylo, že i přesto nedošlo k indukci
interferonové odpovědi. URH49 a UAP56 jsou také důležité pro transport NS1 mRNA. Virový
protein NS1 dokáže zabránit aktivaci RIG-I a tím tak zamezit produkci IFN-β. V buňkách
s umlčenou URH49 nebo UAP56 pravděpodobně přesto dochází ke slabému prostupu NS1
mRNA do cytoplazmy a k tvorbě nízké hladiny proteinu NS1, která je dostačující pro inhibici
produkce IFN I (Chiba et al., 2018; Onomoto et al., 2021; Wisskirchen et al., 2011a).
UAP56 a URH49 jsou také součástí protivirové obrany, neboť dokážou interagovat
s proteiny MxA (lidský) a Mx1 (myší). Jedná se o GTPázy, k jejichž indukci dochází
při imunitní odpovědi zprostředkované interferonem typu I a vykazují výraznou aktivitu proti
replikaci IAV (Haller and Kochs, 2011). URH49 a UAP56 interagují s MxA v perinukleárním
prostoru cytoplazmy. Přesný model, jakým dochází k inhibici virové replikace za účasti
proteinu Mx není známý, avšak Mx by mohl svou vazbou na URH49 či UAP56 přerušit
důležitou interakci těchto helikáz s NP nebo svojí funkcí inhibovat rozvolňovací aktivitu těchto
helikáz (Wisskirchen et al., 2011b).

6

Závěr
Helikázy UAP56 a URH49 jsou součástí rodiny helikáz s motivem DEAD. Obě

helikázy vykazují 90% podobnost v primární struktuře proteinu a mají překrývající se funkce.
Nejdůležitější role obou helikáz spočívá v propojení sestřihu a exportu transkriptů z jádra do
cytoplazmy. Exportují jak lineární transkripty, tak cirkulární. I přesto, že tvoří totožné exportní
komplexy, k určitým populacím mRNA mají různou afinitu. Helikáza URH49 byla zkoumána
hlavně v kontextu buněčné proliferace a její zvýšená hladina v rakovinných tkáních vedla k
myšlence, že by mohla fungovat jako významný biomarker pro předpověď nepříznivých
prognóz těchto různých nádorových onemocnění. Jakým způsobem URH49 přispívá
k nadměrné proliferaci však nebylo ještě přesně objasněno. Uvažuje se, že roli by mohlo hrát
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její působení při regulaci ve Wnt/β-katenin dráze nebo její působení při ochraně telomer
chromozomů.
Exportní funkce helikáz UAP56 a URH49 se ukázaly být významné pro životní cyklus
virů replikujících se v jádře. Obě helikázy jsou důležité při enkapsidaci, kdy jejich ATPázová
aktivita vyvolává regulovanou asociaci virových nukleoproteinů s replikovanou RNA a zároveň
koreplikačně zabraňuje tvorbě sekundárních struktur, které by potencionálně přerušily
replikaci. Dále jsou součástí transportu transkriptů IAV. Viry z čeledi Herpesviridae kódují
transkripty bez intronů, které je třeba exportovat z jádra. Vzhledem k tomu, že se na jejich RNA
netvoří sestřihový komplex, kódují exportní faktor, který dokáže interagovat s UAP56 a účinně
tak rekrutovat zbytek komplexu TREX. Důležitý je ATPázový cyklus UAP56, který vede
k propojení UAP56 a virového exportního faktoru. Tato interakce byla označena jako
potencionální cíl pro inhibitor. Inhibitor tak pozastaví rekrutování TREX komplexu k virovým
RNA, ale nepřeruší exportní vlastnosti UAP56, které jsou pro buňku životně důležité. U čeledi
Hepadnaviridae je kódován multifunkční protein HBx, který interaguje s UAP56 a reguluje tak
vazbu UAP56 na RNA, poté se HBx odděluje. U helikázy URH49 se ukázalo, že je schopna při
virové infekci zadržovat protivirové buněčné transkripty v jádře a zamezit tak jejich translaci,
což vedlo k inhibici produkce IFN I. Naopak interakce UAP56 i URH49 s proteiny MxA nebo
Mx1 (proteiny indukované interferonem při infekci virem chřipky) vede k inhibici replikace
viru.
Vzhledem k převažujícím výzkumům týkajících se helikázy UAP56 by se další studie v
budoucnu mohly zaměřit na detailnější popsání helikázy URH49 jak z hlediska struktury, tak i
její funkce. Mohlo by dojít k dalšímu porovnání s jejím orthologem UAP56 a ke specifičtějšímu
určení a srovnání populací mRNA, se kterými obě helikázy interagují. Co se týče role helikáz
ve virové infekci, bylo by dobré objasnit hlavní strategii virů pro únik z vrozeného imunitního
systému a porovnat u obou helikáz, zda je hlavním procesem úniku rozvolňování dsRNA či
zabránění exportu transkriptů imunitních buněk z jádra. Dále by bylo vhodné se u čeledi
Herpesviridae detailněji zaměřit na ATP závislou asociaci komplexu TREX s exportním
proteinem ORF57 a jeho homology a vliv sloučeniny CCT01859. Mohlo by se totiž jednat o
významný výchozí bod pro vývoj antivirotik.
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