
Abstrakt 

 

CD4 je koreceptorem T receptoru nacházejícího se na povrchu T lymfocytů. Jedná se o 

glykoprotein z rodiny transmembránových proteinů. Jeho přítomnost je nezbytná jak pro 

vývoj T lymfocytů, tak i pro jejich správnou funkci. Předpokládá se, že CD4 stabilizuje 

interakci T receptoru s jeho ligandem, MHC-peptidovým komplexem, a tím přispívá 

k imunitní odpovědi založené na T buňkách. Vnitrobuněčná část CD4 obsahuje řadu 

strukturních motivů, které většinou neovlivňují umístění proteinu v plasmatické membráně, 

ale mohou významně ovlivnit jeho umístění v rámci domén, které se v plazmatické membráně 

T lymfocytů tvoří. Ukázalo se, že se CD4 přechodně hromadí v místech interakce T buňky a 

antigen-prezentující buňky, nazvaných imunologická synapse. Krátce po nahromadění CD4 

koreceptoru v imunologické synapsi je buď vyloučen z místa, kde se imunologická synapse 

vytvořila, nebo úplně odstraněn z plasmatické membrány. Tento jev je v nesouladu 

s chováním T receptoru, který se po vzniku imunologické synapse hromadí v její centrální 

části. Z tohoto důvodu zůstává nejasné, jakým způsobem CD4 koreceptor a T receptor 

spolupracují při vazbě MHC-peptidového komplexu během zahájení T buněčné signalizace. 

Naším cílem je studium umístění CD4 koreceptoru na plasmatické membráně s použitím 

pokročilých mikroskopických metod, které zajišťují podstatné zlepšení rozlišení obrazu 

v nanometrovém měřítku. V této práci byly kromě lidského CD4 použity i jeho mutantní 

formy, které by mohly jeho umístění v rámci plazmatické membrány ovlivňovat. Všechny 

CD4 varianty byly úspěšně spojeny s fluorescenčními proteiny a ocharakterizovány. 

Exprimované proteiny se nacházely především v plazmatické membráně a částečně i 

v membránách cytozolických váčků. Ty konstrukty, které byly vytvořené spojením s 

fotokonvertovatelným fluorescenčním proteinem, byly navíc ocharakterizované pomocí 

lokalizační mikroskopie s vysokým rozlišením. 

Znalosti, získané z lokalizační studie CD4 nám pomohou lépe pochopit vztah mezi 

koreceptorem a T buněčným receptorem během aktivace T buněk. K objasnění dynamiky 

vytváření imunologické synapse a tím i pochopení T buněčné odpovědi bude však zapotřebí 

dalšího výzkumu. 

 


