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Abstrakt 

Lidský cytomegalovirus (HCMV) z čeledi Herpesviridae způsobuje u imunokompetentních 

pacientů celoživotní bezpříznakovou infekci. Disponuje řadou molekul, které interferují 

s hostitelskou imunitní odpovědí a pomáhají tak viru unikat před ní a přežívat v hostiteli. 

Významným virovým únikovým mechanismem je potlačení antigenní prezentace endogenních 

peptidů pomocí MHC glykoproteinů třídy I, což umožňuje viru ochránit infikovanou buňku před 

rozpoznáním CD8+ T lymfocyty. Většina molekul inhibujících MHC I prezentaci je kódována 

oblastí genomu HCMV US2 až US11. Jedná se celkem o pět glykoproteinů (US2, US3, US6, US10 

a US11) a jednu miRNA (US4-1), z nichž gpUS2 a gpUS3 umějí potlačit i prezentaci pomocí MHC 

glykoproteinů třídy II, čímž omezují odpověď CD4+ T lymfocytů. Tato práce podává souhrn 

dosavadních znalostí o únikových molekulách HCMV kódovaných v rámci genové oblasti US2 až 

US11. 

Klíčová slova: lidský cytomegalovirus (HCMV), únik před imunitním systémem, MHC I, MHC II, 

US2, US3, US4-1, US6, US10, US11 

Abstract 

Human cytomegalovirus (HCMV) from the family Herpesviridae causes lifelong latent infections 

in immunocompetent patients. HCMV encodes multiple molecules which interfere with host 

immune responses, thus helping the virus to escape from them and persist in the host. Inhibition 

of antigen presentation by MHC class i glycoproteins is an important immune evasion 

mechanism, which enables the virus to protect infected cells from recognition by CD8+ T 

lymphocytes. Most of the molecules inhibiting MHC class i presentation is encoded withing the 

US2 to US11 region of HCMV genome, including five glycoproteins (US2, US3, US6, US10 a US11) 

and one miRNA (US4-1). gpUS2 and gpUS3 are also able to block MHC class II antigen 

presentation and supress the response of CD4+ T lymphocytes. This thesis summarises current 

knowledge about the immune evasion molecules encoded within the US2-US11 genomic region 

of HCMV. 

Keywords: human cytomegalovirus (HCMV), immune evasion, MHC I, MHC II, US2, US3, US4-1, 

US6, US10, US11  
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Seznam zkratek 

 

 Zkratka Význam česky Význam anglicky 

 + pozitivní positive 

 ADCC buněčná cytotoxicita závislá antibody-dependent cell-mediated 

   na protilátkách cytotoxicity 

 AIDS syndrom získaného selhání imunity acquired immune deficiency syndrome 

 AMK aminokyselina amino acid 

 APC antigen prezentující buňky  antigen-presenting cells 

 Arg arginin arginine 

 αŘ α řetězec α chain 

 Asn asparagin asparagine 

 Asp kyselina asparagová aspartic acid 

 ATP adenosin trifosfát adenosine-triphosphate 

 β2m β2-mikroglobulin β2-microglobulin 

 BiP protein vážící těžký immunoglobulin heavy-chain 

   imunoglobulinový řetězec binding protein 

 CAR chimérický antigenní receptor chimeric antigen receptor 

 Cys cystein cysteine 

 DC dendritické buňky dendritic cells 

 EI identifikátor záznamu (UniProt) entry identifier (UniProt) 

 ER endoplazmatické retikulum endoplasmic reticulum 

 ERAD dráha degradace asociovaná s ER ER-associated degradation 

 ERAP1  aminopeptidáza 1 endoplasmic reticulum 

   endoplazmatického retikula aminopeptidase 1 

 GA Golgiho aparát Golgi apparatus 

 Gln glutamin glutamine 

 Glu kyselina glutamová glutamic acid 

 gp glykoprotein glycoprotein 

 HCMV lidský cytomegalovirus human cytomegalovirus 

 HLA lidský leukocytární antigen human leukocyte antigen 

 HTLV-1 lidský virus T buněčné leukemie 1 human T-lymphotropic virus 1 

 IE-1 bezprostředně časný protein 1 intermediate-early protein 1 

 IFN-γ interferon γ interferon γ 

 Ii invariantní řetězec invariant chain 

 IL interleukin interleukin 

 IRF1  faktor 1 regulující interferony interferon regulatory factor 1 

 IRL dlouhé vnitřní opakování internal repeat long 

 IRS krátké vnitřní opakování internal repeat short 

 IS imunitní systém immune system 

 LD luminální doména luminal domain 

 Leu leucin leucine 

 LILRB1  leukocytární imunoglobulin-like leukocyte immunoglobulin-like  

   receptor, podskupina B, člen 1 receptor, subfamily B, member 1 



vi 

 Lys lyzín lysine 

 MHC hlavní histokompatibilní komplex major histocompatibility complex 

 MHC I MHC glykoprotein třídy I MHC glycoprotein class I 

 MHC II MHC glykoprotein třídy II MHC glycoprotein class II 

 MICA/B  sekvence A/B příbuzná MHC třídy I MHC class i polypeptide-related 

    sequence A/B 

 miRNA mikroRNA microRNA 

 mRNA mediátorová RNA messenger RNA 

 NK buňky „přirození zabíječi“ natural killer cells 

 Npl4 jaderná proteinová lokalizace 4 nuclear protein localisation-4 

 PBMC periferní krevní mononukleární peripheral blood mononuclear cells 

  buňky  

 PDI protein disulfid izomeráza protein disulphide isomerase 

 Phe fenylalanin phenylalanine 

 pp fosfoprotein phosphoprotein 

 Ser serin serine 

 SPP signální peptidická peptidáza signal peptide peptidase 

 TAP transportér asociovaný s tvorbou transporter associated with antigen 

  antigenů processing 

 TMD transmembránová doména transmembrane domain 

 TNF  faktor nádorové nekrózy tumor necrosis factor 

 TRL dlouhé koncové opakování terminal repeat long 

 Trp tryptofan tryptophan 

 TRS krátké koncové opakování terminal repeat short 

 Ufd1 ubiquitin fúzní degradace 1 ubiquitin fusion degradation-1 

 UL unikátní dlouhá oblast unique long 

 ULBP proteiny vážící UL16 UL16 binding proteins 

 US unikátní krátká oblast unique short 

 VIMP  membránový protein interagující VCP-interacting membrane protein 

   s VCP
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1 Úvod 

Lidský cytomegalovirus (HCMV) je β-herpesvirus, který infikuje přibližně 60 % obyvatel USA 

starších 6 let (Staras et al., 2006). Přenáší se tělními tekutinami a je schopen napadat širokou 

paletu buněčných typů: epiteliální, endoteliální a gliové buňky, fibroblasty, 

monocyty/makrofágy a další (Hegde et al., 2002). U imunokompetentních jedinců probíhá 

primární infekce s krátkodobou replikací bezpříznakově. Podobně jako ostatní viry z čeledi 

Herpesviridae pak HCMV způsobuje celoživotní latentní infekci s občasnými periodami 

reaktivace. HCMV představuje značné riziko pro osoby s oslabeným nebo nedostatečně 

vyvinutým imunitním systémem (IS), ať už se jedná o pacienty po orgánových transplantacích, 

transplantacích krvetvorných buněk, osoby trpící AIDS (acquired immune deficiency syndrome) 

nebo novorozence. U těchto jedinců dochází k nekontrolovatelné replikaci HCMV v různých 

tělních orgánech, k zanícení těchto orgánů a následnému nebezpečí jejich selhání (retinitida, 

pneumonitida atd.). Velmi nebezpečná je primární infekce matky během těhotenství, která může 

mít za následek vážná postižení plodu (ztráta sluchu, mentální retardace apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Virion HCMV (upraveno podle Noriega et al., 2012a) 

 

Proti HCMV vzniká silná imunitní odpověď, která dokáže potlačit extenzivní replikaci a těžkou 

infekci. Do boje proti HCMV se zapojují prakticky všechny složky IS, a to jak vrozeného, tak 

adaptivního. Hlavní roli hraje buněčná imunita: CD8+ T lymfocyty, CD4+ T lymfocyty a NK buňky 

(„přirození zabíječi“). Přesto však IS nedokáže virus z těla eliminovat, a ten tak v hostiteli 

přetrvává do konce života. Virus a imunitní systém spolu tedy koexistují až několik desítek let ve 

vztahu jakési rovnováhy a vzájemně spolu interagují. 

Membránový obal 

(membrána) 

Glykoproteiny 

Fosfoproteinový tegument 

(fosfoproteiny) 

Proteinová kapsida 

dsDNA genom (235 kb) 
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Aby HCMV dokázal uniknout pozornosti imunitního systému, kóduje podobně jako řada 

dalších herpesvirů množství proteinů a microRNA (miRNA), které zabraňují efektivní hostitelské 

imunitní odpovědi.  

Významným únikovým mechanismem je inhibice antigenní prezentace pomocí MHC 

glykoproteinů třídy I (MHC I). Účinná imunitní odpověď na HCMV je totiž zásadním způsobem 

závislá na tvorbě antigenních peptidů, které jsou v komplexu s molekulami MHC I prezentovány 

cytotoxickým CD8+ T lymfocytům. V menší míře dochází rovněž k potlačování prezentace 

pomocí MHC glykoproteinů třídy II (MHC II) a inhibici aktivace CD4+ T lymfocytů. U HCMV se na 

potlačení antigenní prezentace podílejí především molekuly z genové oblasti US2-US11, 

konkrétně pět glykoproteinů (US2, US3, US6, US10 a US11) a jedna miRNA (US4-1). Všechny 

potlačují povrchové vystavení MHC I, gpUS2 a gpUS3 rovněž MHC II. 

Cílem této práce je představit únikové molekuly HCMV kódované genovým úsekem US2-US11 

a popsat jejich doposud zjištěné vlastnosti, tj. mechanismus inhibice antigenní prezentace, 

interakční partnery, vazebná místa, ovlivňované MHC alely atd. 
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2 Únikové molekuly HCMV 

HCMV má největší genom ze všech charakterizovaných lidských virů (235 kb) a velká část jeho 

kódující kapacity je věnována úniku před IS (Crough & Khanna, 2009). Molekuly, o kterých 

pojednává tato práce, tvoří jen malou část „výzbroje“ HCMV. Všechny dosud známé únikové 

molekuly1 HCMV jsou uvedeny v Tabulce č. 1, jež byla upravena podle přehledových článků 

Crough & Khanna (2009), Jackson et al. (2011) a Noriega et al. (2012a), které se zabývají tématy 

imunitní odpovědi na HCMV a  úniku HCMV před IS. 

Vedle molekul z genové oblasti US2-US11, kterým se věnuje tato práce, potlačují antigenní 

prezentaci pomocí MHC I i MHC II rovněž tegumentové fosfoproteiny pp71 (gen UL82) a pp65 

(UL83). 

Buňky se sníženým povrchovým vystavením MHC I jsou náchylné k lyzi zprostředkované NK 

buňkami. Podle tzv. missing-self hypotézy totiž NK buňky rozpoznávají ty tělní buňky, jež mají 

na svém povrchu abnormálně nízké množství MHC I s tělu vlastními peptidy. Virus proto vyvinul 

množství mechanismů, kterými zabraňuje aktivaci NK buněk, a to obecně buď podporou 

povrchového vystavení ligandů inhibičních receptorů, nebo naopak inhibicí prezentace ligandů 

aktivačních. 

HCMV dále kóduje homology buněčných proteinů, převážně cytokinů a jejich receptorů, 

kterými dokáže modulovat hostitelskou imunitní odpověď. 

Únikové molekuly umožňují viru namnožit se, rozšířit se po těle a ustanovit latenci. Během 

latentního stavu je obecně produkováno jen málo molekul, mezi nimi např. virový homolog 

imunosupresivního IL-10. 

  

                                                             
1 Z důvodu neexistujícího zavedeného českého ekvivalentu anglického výrazu „immune evasion molecule“ 

je v tomto textu používáno slovní spojení „úniková molekula/glykoprotein/miRNA…“, označující 

molekulu, kterou kóduje HCMV za účelem úniku před imunitním systémem. 
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Tabulka č. 1: Únikové molekuly HCMV (sestaveno dle Crough & Khanna, 2009; Jackson et al., 

2011; Noriega et al., 2012a) 

HCMV 
protein (gen) 

Funkce 

gpTLR11 virový Fc receptor; brání buněčné cytotoxicitě závislé na protilátkách (ADCC) 

gpUL16 
vnitrobuněčná retence „stresových molekul“ ULBP1, 2 a 6 (UL16 binding proteins) 
a MICB (MHC class I polypeptide-related sequence B) působících jako ligandy 
hlavního aktivačního receptoru NK buněk NKG2D 

gpUL18 

homolog α řetězce (αŘ) MHC I vážící β2-mikroglobulin (β2m) a peptid; interakce 
s inhibičním receptorem LILRB1 (leukocyte imunoglobulin-like receptor 1), který se 
vyskytuje na povrchu NK buněk, monocytů a B buněk; ligand HLA-G, možná role in 
utero 

gpUS27, gpUS33, 
gpUL78 

homology sedmkrát membránou procházejících chemokinových receptorů 
asociovaných s G-proteiny; možná role v diseminaci HCMV 

gpUL28 
homolog chemokinového receptoru; vazba většiny CC chemokinů; možná role 
v diseminaci HCMV 

gpUL36, gpUL37 antiapoptotické produkty 

gpUL40 

potlačení NK buněčné odpovědi zvýšením povrchové prezentace HLA-E, která působí 
jako ligand inhibičního receptoru CD94/NKG2A (gpUL40 obsahuje sekvenci 
homologní k signálním peptidům odvozeným z MHC I molekul, které HLA-E normálně 
vystavuje, takže se na ni dokáže vázat) 

pp71 (UL82) zpomalení transportu MHC I komplexů z ER a cis-Golgiho aparátu (GA) 

pp65 (UL83) 

zabránění zpracování a prezentace peptidů odvozených z  IE-1 (bezprostředně časný 
protein 1) na MHC I zprostředkováním jeho fosforylace; akumulace a destrukce 
MHC II alely HLA-DR; inhibice aktivačního receptoru NK buněk NKp30; interference 
se signálními drahami ovlivňujícími NF-κB a IRF1 (interferon regulatory factor 1) 

gpUL111a 
homolog imunosupresivního cytokinu IL-10; inhibice MHC I a MHC II prezentace; 
inhibice proliferace lymfocytů; inhibice produkce prozánětlivých cytokinů 

miRNA UL112-1 snížení exprese genu pro MICB 

gpUL118 virový Fc receptor pro imunoglobulin G; funkce nezjištěna 

gpUL141 
vnitrobuněčná retence CD155 a CD112, ligandů aktivačních receptorů CD226 (NK 
buňky) a CD96 (T lymfocyty) 

gpUL142 inhibice NK buněk vnitrobuněčnou retencí ULPB3 a MICA 

gpUL144 homolog TNF (tumor necrosis factor) receptoru; funkce nezjištěna 

gpUL146 
homolog chemokinu IL-8 (označován jako virový CXC-1); indukce chemotaxe 
neutrofilů 

gpUS2, gpUS3, 
miRNA US4-1, 
gpUS6, gpUS10, 
gpUS11 

inhibice povrchového vystavení antigenních peptidů pomocí MHC I, u gpUS2 a gpUS3 
také MHC II; podrobně viz samostatná Tabulka č. 2 na konci práce 
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3 Molekuly kódované genovým úsekem US2-US11 

Genová oblast US2-US11, která je postradatelná pro virovou replikaci, kóduje osm homologních 

glykoproteinů (Kim et al., 2011). Ty si jsou podobné funkcí i terciární strukturou, genový klastr 

US2-US11 tedy zřejmě vznikl genovou duplikací (Liu et al., 2009). Antigenní prezentaci ovlivňuje 

pět z těchto gp: gpUS2, gpUS3, gpUS6, gpUS10 a gpUS11. Všechny lokalizují do 

endoplazmatického retikula (ER) a mají molekulovou hmotnosti kolem 22 kDa. Jsou to 

transmembránové glykoproteiny třídy I, tj. jedenkrát procházející membránou s N-koncem 

směřujícím do lumen ER a C-koncem směřujícím do cytosolu. Všechny používají pro vazbu 

substrátů své luminální domény (LD). gpUS7, gpUS8 a gpUS9 na antigenní prezentaci vliv 

nemají, nebo dosud nebyl zjištěn. V oblasti je rovněž produkována úniková miRNA US4-1. Zdejší 

molekuly fungují nezávisle na sobě a inhibují různé kroky dráhy antigenní prezentace. 

Výsledkem je vždy snížené vystavení MHC I nebo také MHC II komplexů na povrchu buněk. 

Tento nadbytek molekul, kterými HCMV zabraňuje efektivní antigenní prezentaci, je pouze 

zdánlivý. Jednotlivé únikové molekuly totiž cílí na inhibici různých alel MHC. Diverzita 

únikových produktů HCMV vznikla zřejmě kvůli polymorfismu MHC alel. Některé alely (HLA-E) 

nejsou inhibovány žádným z produktů HCMV, jiné s různou účinností. To není pro virus 

nevýhodné, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože příliš rozsáhlé snížení povrchové 

prezentace MHC I komplexů by infikovanou buňku vystavilo nebezpečí lyze pomocí NK buněk. 

Efektivita jednotlivých únikových mechanismů se také může lišit dle infikovaného buněčného 

typu a dle proteinu, ze kterého pochází daný antigenní peptid. Geny jsou rovněž exprimovány 

v různých fázích virové replikace (viz Tabulka č. 2). Produkty se také mohou ve svých funkcích 

doplňovat a spolupracovat, např. gpUS3 s gpUS2 (viz gpUS3). 

Přes takovýto bohatý „arsenál zbraní“ proti MHC I antigenní prezentaci nejsou buňky 

infikované HCMV kompletně chráněny před rozpoznáním CD8+ T lymfocyty. Na jejich povrchu 

jsou stále vystavovány fragmenty pp65 peptidu (viz gpUS11). Kdyby byla inhibice antigenní 

prezentace účinná stoprocentně, byl by HCMV smrtelným patogenem. Díky dlouhé koevoluci 

s člověkem však došlo k vyvážení vztahu hostitel-patogen, takže HCMV je nebezpečný pouze pro 

imunosuprimované osoby. 

 

 

 

Obrázek č. 2: Schéma genomu HCMV s vyznačením US oblasti 

(upraveno podle Crough & Khanna, 2009) 

TRL = terminal repeat long, UL = unique long, IRL = internal repeat long, IRS = internal repeat short, 

US = unique short, TRS = terminal repeat short  
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3.1 gpUS2 a gpUS11 

Transmembránové glykoproteiny US2 (23 kDa) a US11 (25 kDa) (The UniProt Consortium, 

2015, EI: C8CFI0, A8T713) lokalizují do ER a jsou si vzájemně velmi podobné  mechanismem, 

kterým řídí snížení povrchového vystavení MHC I komplexů. Oba působí dislokaci α řetězců (αŘ, 

těžkých řetězců) MHC I z ER do cytosolu, kde poté dochází k jejich deglykosylaci a degradaci 

v proteazomu (Wiertz et al., 1996a, 1996b). 

Degradace pomocí gpUS2 a gpUS11 připomíná přirozenou degradační cestu používanou pro 

odstranění membránových a sekretovaných proteinů, které se v ER nedokáží správně poskládat, 

tzv. ERAD dráhu (degradace asociovaná s ER = ER-associated degradation). Dá se říci, že proces 

iniciovaný gpUS2 a gpUS11 je vlastně silně akcelerovaná ERAD dráha. V ERAD dráze jsou 

nejprve špatně poskládané proteiny detekovány retikulárními chaperony. Pokud se nedokáží ani 

za jejich pomoci přeskládat, jsou dislokovány přes membránu ER do cytoplazmy, kde jsou poté 

degradovány v proteazomu. Pro dislokaci jsou využívány kanály Derlin1, 2 nebo 3. Signálem pro 

degradaci je polyubiquitinylace substrátu, která se odehrává v cytoplazmě v procesu spojeném 

s exportem a pravděpodobně také poskytuje impuls k dislokaci. Hlavní součásti 

cytoplazmatického dislokačního a degradačního komplexu tvoří p97 AAA ATPáza a její 

kofaktory Ufd1 (ubiquitin fusion degradation-1) a Npl4 (nuclear protein localisation-4). Tento 

komplex rozpoznává polyubiquitinylované proteiny, extrahuje je z membrány ER a dopravuje k 

proteazomu (Byun et al., 2014). Některé ERAD substráty mohou být pravděpodobně rovněž 

vytaženy z membrány ER samotným proteazomem (Hegde et al., 2006). Součásti degradačního 

aparátu působící v ER jsou prozkoumané méně, roli hrají chaperony kalnexin, kalretikulin, BiP 

(immunoglobulin heavy-chain binding protein) a PDI (protein disulfid izomeráza). 

gpUS2 a gpUS11 nedokáží samy řídit destrukci αŘ MHC I, ale využívají buněčné proteiny 

podílející se na ERAD dráze (např. ubiquitin, translokační kanál Derlin1 apod.), které pak přímo 

zprostředkovávají dislokaci a degradaci. HCMV tedy využívá existujícího buněčného 

mechanismu a na něm se podílejících molekul ve svůj prospěch. Studium gpUS2 a gpUS11 je 

proto užitečné pro výzkum ERAD dráhy a jejích jednotlivých procesů, od kontroly kvality 

proteinů v ER přes dislokaci a ubiquitinylaci až po degradaci.  

3.1.1 gpUS2 

Exprese gpUS2 začíná čtyři hodiny po infekci. Nejvýraznější exprese je pozorovatelná v rozmezí 

šesti až deseti hodin po infekci, ale slabší produkce pokračuje dále až do 72 hodin po infekci 

(Jones & Sun, 1997). gpUS2 je tedy produkován od časné až do pozdní fáze virové replikace. 
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Proces dislokace pomocí gpUS2 zahrnuje přímou vazbu gpUS2 na αŘ MHC I 

a následný  transfer tohoto αŘ do cytosolu, zprostředkovaný dle studie  Wiertz et al. (1996b) 

komplexem Sec61, který běžně translokuje nově se tvořící řetězce MHC I do ER. Funkce Sec61 

komplexu v dislokaci MHC I nebyla potvrzena a autoři novějších studií o ní hovoří opatrně, jiný 

kanál pro dislokaci pomocí gpUS2 však zatím nebyl zjištěn. Po dislokaci do cytosolu každopádně 

dochází k deglykosylaci αŘ N-glykanázou. Deglykosylovaný intermediát se hromadil 

v přítomnosti proteazomového inhibitoru a asocioval s proteazomem a se Sec61 komplexem. N-

glykanáza tedy zřejmě dokáže deglykosylovat i ty αŘ, které se ještě neuvolnily ze Sec61 

komplexu. Pokud bylo u neinfikovaných buněk indukováno špatné skládání proteinů, podíl αŘ 

asociovaných se Sec61 silně vzrostl, což naznačuje, že Sec61 se podílí i na normální dráze 

degradace MHC I. V tomto případě se Sec61 komplexem však asociovaly glykosylované αŘ, takže 

destrukce zprostředkovaná gpUS2 se zřejmě od klasické degradace MHC I v některých krocích 

liší (Wiertz et al., 1996b). 

gpUS2 se stejně jako αŘ MHC I v buňkách vyskytuje ve dvou formách, glykosylované 

a deglykosylované, lišících se přítomností jednoho N-vázaného glykanu (Wiertz et al., 1996b; 

Tomazin et al., 1999; Chevalier et al., 2002). Není jisté, zda je deglykosylace gpUS2 způsobena 

N-glykanázou, ale jinak je osud deglykosylovaného gpUS2 podobný jako u deglykosylované 

formy αŘ MHC I – také se nachází v cytosolu a hromadí se při inhibici proteazomu. 

Glykosylovaná forma byla nalezena především v komplexu s celými MHC I heterodimery, 

deglykosylovaný gpUS2 naopak asocioval převážně s volnými αŘ MHC I a hlavně s jejich 

deglykosylovanými intermediáty. Deglykosylovaný gpUS2 rovněž interagoval se Sec61. Zdá se 

tedy, že gpUS2 doprovází αŘ MHC I do cytosolu a je také degradován v proteazomu (Wiertz et al., 

1996b; Chevalier et al., 2002). Podobná asociace mezi gpUS11 a αŘ MHC I nebyla nalezena. 

Degradační dráhy gpUS2 a gpUS11 se tedy liší (Wiertz et al., 1996b). 

Díky vysoké rychlosti degradace, kdy je většina volných i vázaných αŘ degradována do 30 

minut, je nepravděpodobné, že by se nově syntetizované αŘ dostávaly daleko od Sec61, který je 

translokoval do ER. Pro dislokaci by bylo vůbec nejjednodušší, kdyby nový αŘ Sec61 kanál vůbec 

neopustil. Pro některé velmi rychle destruované molekuly to tak opravdu může platit, ale 

degradovány jsou i αŘ již vázané v komplexu s β2-mikroglobulinem (β2m), které nejspíš už kanál 

opustily. Dislokace je proces závislý na ATP, po jeho vyčerpání byla v buňkách inhibována tvorba 

deglykosylovaných intermediátů αŘ a zvyšoval se počet heterodimerů MHC I (Wiertz et al., 

1996b). 

 

Gewurz et al. v roce 2001 získali krystalickou strukturu gpUS2 vázaného na komplex 

HLA-A2/β2m/Tax (peptid odvozený z Tax proteinu HTLV-1 = lidský virus T buněčné leukemie) 



14 

(viz Obrázek č. 3). Díky ní zjistili, že asociace gpUS2 s αŘ MHC I probíhá na rozhraní oblasti 

vázající peptidy a α3 domény, respektive na hranici mezi α2 a α3 doménou (Gewurz et al., 2001; 

Barel et al., 2006b). Specifita alel MHC I ke gpUS2 je tedy z převážné části určena touto malou 

oblastí v okolí aminokyselin (AMK) 176-183. Změnou pouhých čtyř AMK na pozicích 180-183 

byla z rezistentní HLA-E alely vytvořena alela citlivá k degradaci pomocí gpUS2, jejíž 

deglykosylovaný intermediát se při blokaci proteazomu hromadil v buňkách. Naopak molekula 

HLA-A2, u které byly do této oblasti vneseny čtyři zbytky z HLA-E, nepodléhala degradaci 

pomocí gpUS2. Necitlivost HLA-Cw3 alely ke gpUS2 je zřejmě způsobena kladně nabitým 

lyzínem na pozici 173, protože u ostatních alel senzitivních ke gpUS2 se na tomto místě nachází 

záporně nabitá glutamová kyselina. Vliv luminálních částí MHC I na degradaci pomocí gpUS2 

dokazuje i porovnání necitlivé HLA-B7 alely s citlivou alelou HLA-B27, které se od sebe liší 

pouze složením AMK v luminální oblasti (Barel et al., 2006b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Struktura gpUS2 vázaného na komplex HLA-A2/β2m/Tax 

(upraveno podle Gewurz et al., 2001) 

Žlutě αŘ HLA-A2, bíle β2m, fialově gpUS2, zeleně Tax peptid, modře disulfidické můstky. 

 

Přestože jsou pro degradaci pomocí gpUS2 zásadní LD αŘ MHC I, je zřejmě nutné, aby tento 

řetězec rovněž obsahoval transmembránovou doménu (TMD) a byl kotven v membráně ER. 
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Barel et al. (2003a) totiž zjistili, že rozpustné molekuly HLA-G, které se skládaly pouze z LD, 

odolávaly degradaci, kdežto membránově vázaná forma HLA-G byla degradována. 

Pozorování degradace neklasické MHC I alely HLA-G pomocí gpUS2 (Barel et al., 2003a) je 

v rozporu se studií publikovanou skupinou Schust et al. (1998), v níž byl dokazován opak, tj. že 

gpUS2 ani gpUS11 nedokáží degradovat MHC I alely HLA-C a HLA-G. gpUS11 skutečně HLA-G 

ovlivnit nedokáže (Barel et al., 2003b, 2006b), gpUS2 však na HLA-G působí (Barel et al., 2003a). 

To, že Schust et al. (1998) tento vliv nepozorovali, může být způsobeno tím, že výsledek 

odvozovali z pokusů prováděných na stabilně transfekovaných prasečích endoteliálních 

buňkách, které produkovaly velmi nízké množství HLA-G. 

Neklasická MHC I alela HLA-G a klasická alela HLA-C jsou typické svým výskytem na fetálních 

buňkách trofoblastu, které jsou během těhotenství v přímém kontaktu s mateřským IS v děloze. 

Především HLA-G molekuly jsou schopny bránit lyzi trofoblastových buněk zprostředkované NK 

buňkami. Pokud však dojde ke snížení povrchového vystavení HLA-G, například vlivem in utero 

infekce HCMV, který napadá buňky trofoblastu, mohou být tyto buňky cytotoxicky zabity NK 

buňkami, což může způsobit poškození nebo až potracení plodu (Jun et al., 2000). HLA-G celkově 

tlumí imunitní reakce, takže je důležitá pro ochranu plodu před imunitním systémem matky 

(Barel et al., 2003a). Jelikož má HLA-G imunosupresivní účinky, může být její degradace pro 

virus riskantní. Zřejmě proto HCMV kóduje řadu „náhradních“ molekul potlačujících aktivitu NK 

buněk (viz. Tabulka č. 1). 

Na rozdíl od gpUS11 nezávisí funkce gpUS2 na délce cytoplazmatického konce αŘ, protože 

k dislokaci jsou vedeny právě jak membránově vázaná HLA-G izoforma, která má velmi krátký 

cytoplazmatický konec, tak mutantní HLA-A2 bez C-konce (Barel et al., 2003a). Story et al. 

(1999) ve své studii tvrdili, že cytosolický konec je zásadní pro dislokaci a degradaci alel pomocí 

gpUS2 i gpUS11. Barel et al. (2003a) ale oponují tím, že Story et al. (1999) použili ve studii pouze 

lidské astrocytomové buňky U-373, které přirozeně exprimují velké množství MHC I alel, které 

mohly odstínit efekt gpUS2 na zkrácené mutanty. Barel et al. (2003a) naproti tomu používali 

také myší buňky exprimující vždy jen jednu lidskou MHC I alelu. 

 

Luminální N-koncová doména gpUS2 obsahuje strukturu podobnou imunoglobulinu 

(immunogobulin-like fold) složenou ze sedmi β listů, ve které je významný disulfidický můstek, 

potřebný pro správné složení proteinu. Díky sekvenčnímu porovnání bylo zjištěno, že dalších 

sedm glykoproteinů z oblasti US2-US11 HCMV sdílí stejnou strukturu. To podporuje teorii, že 

jednotlivé geny v této oblasti vznikly genovou duplikací. Luminální oblast gpUS2 je zásadní pro 
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vazbu na αŘ MHC I (Gewurz et al., 2001). Signální sekvence ani úplný N-konec gpUS2 nejsou 

potřebné pro vazbu ani degradaci MHC I (Chevalier et al., 2002). 

Pro iniciaci dislokace a následnou degradaci MHC I řetězců je naopak esenciální 

cytoplazmatický konec gpUS2, který má pouhých 14 reziduí (AMK 186-199) (Chevalier et al., 

2002; Oresic et al., 2006). Již při odstranění tří AMK z C-konce byl pozorován pokles degradace, 

která byla úplně blokována při odstranění čtyř koncových reziduí. Pomocí mutantních gpUS2 

proteinů byly určeny AMK nejkritičtější pro zprostředkování destrukce: Cys187, Ser190, Trp193 

a Phe196. Tyto AMK za sebou ve struktuře následují po třech reziduích. To naznačuje, že 

cytoplazmatický konec gpUS2 by mohl mít konfiguraci 310 helixu. Tato rezidua by se pak 

nacházela na jedné straně tohoto helixu, přičemž tato strana by mohla být místem pro interakci 

s cytosolickými nebo membránovými proteiny ERAD dráhy. Cytoplazmatický konec 

pravděpodobně po asociaci s MHC I stabilizuje nebo změní svou konformaci v tu umožňující 

interakci s dislokačním komplexem (Oresic et al., 2006). 

Na C-konec gpUS2 se skutečně váže signální peptidická peptidáza (SPP). Je to proteáza 

nacházející se v membráně ER, která generuje ligandy ze signálních peptidů MHC I molekul, 

které se vystavují na HLA-E a potlačují aktivitu NK buněk. SPP je nutná pro dislokaci z ER 

zprostředkovanou gpUS2. Pokles množství SPP pomocí RNA interference zastavil degradaci 

způsobenou gpUS2, ale ne gpUS11. gpUS11 s SPP neinteraguje. Pro vazbu SPP je nutný a zároveň 

dostačující intaktní cytoplazmatický konec gpUS2. Asociace SPP s gpUS2 však není dostačující 

pro dislokaci, roli hrají i další buněčné faktory (Loureiro et al., 2006).  

Dále je pro degradaci MHC I významná TMD gpUS2. Náhrada TMD nebo transmembránové 

a cytoplazmatické domény gpUS2 za doménu/y z proteinu CD4 zrušila schopnost gpUS2 

degradovat MHC I. Samotná TMD gpUS2 se svými specifickými vlastnostmi je tedy potřebná pro 

degradaci, ale ne pro vazbu αŘ, protože mutanti s CD4 TMD pořád vázali MHC I (Chevalier et al., 

2002; Loureiro et al., 2006; Noriega & Tortorella, 2008). Jednotlivé části TMD se liší svou 

schopností cílit MHC I k destrukci a kooperují spolu. TMD gpUS2 obsahuje osm polárních AMK, 

což je na transmembránový protein neobvyklé. Tyto AMK by mohly mít roli ve vazbě 

membránových buněčných faktorů dislokační mašinérie (Noriega & Tortorella, 2008). 

Degradace pomocí gpUS2 je zřejmě vysoce regulovaný komplexní proces, ve kterém 

spolupracuje TMD s C-koncem gpUS2, váží buněčné faktory včetně komplexu SPP a pomáhají tak 

vytvářet dislokační komplex pro extrakci MHC I z membrány (Noriega & Tortorella, 2008). 

 

Ve studii provedené skupinou Furman et al. (2003) autoři tvrdí, že gpUS2 dokáže na rozdíl od 

gpUS11 degradovat a ubiquitinylovat pouze ty αŘ MHC I, které jsou správně asociované 
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v komplexu s β2m a tedy rozpoznané konformačně specifickou protilátkou W6/32. K výzkumu 

využili lidské U-373 astrogliomové buňky stabilně exprimující gpUS2 nebo gpUS11 

a transdukovali je retrovirovým vektorem nesoucím gen pro mutantní HLA-A2 postrádající 

disulfidický můstek v α3 doméně. Takové HLA-A2 molekuly by tedy měly být méně stabilní 

a neschopné asociovat do komplexu s β2m. Tyto mutantní HLA-A2 molekuly byly degradovány 

pouze v buňkách transfekovaných gpUS11, ale ne v těch produkujících gpUS2. 

Naproti tomu Barel et al. (2006a) pozorovali, že gpUS2 dokáže stejně jako gpUS11 cílit 

k degradaci i volné αŘ MHC I neasociované s β2m. Pro tento výzkum použili lidskou 

melanomovou buněčnou linii deficientní pro β2m. gpUS2 dokázal dislokovat αŘ do cytosolu 

u β2m deficientních i normálních buněk, bez nebo s inhibitorem proteazomu. Vzhledem 

k použité buněčné linii by měl být výsledek získaný skupinou Barel et al. (2006a) dostatečně 

průkazný. U studie provedené týmem Furman et al. (2003) je naopak možné, že mutace vnesená 

do α3 domény zrušila vazebné místo pro gpUS2, který interaguje s alelami MHC I právě v okolí 

této domény, a tato absence vazebného místa je tedy pravým důvodem toho, proč nemohla být 

mutantní alela degradována. V buňkách exprimujících zároveň endogenní HLA-A2 i mutovanou 

alelu navíc mohl gpUS2 preferenčně degradovat alelu nedeletovanou, nebo mohlo být mutované 

alely produkováno na rozpoznání efektu gpUS2 příliš mnoho. gpUS2 se přesto nejspíš 

preferenčně váže na poskládané MHC I heterodimery, protože s nimi asocioval i v jiných studiích 

(Wiertz et al., 1996b; Gewurz et al., 2001), ale jinak je schopen bez problémů vázat i volné αŘ. 

V přítomnosti gpUS2 byly v buňkách pozorovány αŘ konjugované s jednou, dvěma nebo 

třemi molekulami ubiquitinu (Furman et al., 2003). Tyto molekuly nebyly nalezeny v buňkách 

transfekovaných genem US11, což je v souladu s předpokladem, že gpUS2 využívá jiného 

způsobu pro cílení αŘ k degradaci. V buňkách produkujících gpUS11 hraje roli v dislokaci αŘ 

z ER polyubiquitinylace (Shamu et al., 2001). U gpUS2+ buněk naopak nebyly detekovány 

polyubiquitinylované intermediáty, navázání jednoho až tří ubiquitinů tedy zřejmě neslouží jako 

signál pro další ubiquitinylaci. Molekuly ubiquitinu jsou navazovány na lyzínové zbytky, proto se 

Furman et al. (2003) domnívali, že by k ubiquitinylaci vedoucí k dislokaci a degradaci mohlo 

docházet na lyzínech na cytosolickém konci MHC I. Náhrada zdejších lyzínů za argininy ale 

nezabránila degradaci pomocí gpUS2 ani gpUS11. K ubiquitinylaci tedy nejspíš dochází na LD αŘ. 

gpUS2 zřejmě zajišťuje přivedení αŘ k translokačnímu komplexu, ve kterém by se mohly 

nacházet ubiquitin-konjugační enzymy, které by přidaly jeden až tři ubiquitiny na přístupné 

lyzíny již částečně dislokované LD. Ubiquitinylace by mohla bránit zpětnému „vklouznutí“ αŘ do 

lumen ER, nebo by mohla způsobit jeho rychlou dislokaci  z membrány. Ubiquitinylované αŘ 

každopádně opouštějí ER a jsou deglykosylovány v cytoplazmě (Furman et al., 2003). 
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gpUS2 na rozdíl od gpUS11 dokáže potlačit také antigenní prezentaci pomocí MHC II (Tomazin et 

al., 1999; Chevalier et al., 2002). Endoteliální, epiteliální a gliové buňky, které HCMV infikuje, na 

svém povrchu v klidovém stavu vystavují nízký počet MHC II, po stimulaci IS jsou schopny tento 

počet silně zvýšit (Hegde & Johnson, 2003). Monocyty/makrofágy patří mezi antigen 

prezentující buňky (APC), takže MHC II jsou na jejich povrchu přítomny i za normálního stavu ve 

vyšším množství. Membránové a strukturní proteiny produkované virem podstupují transport 

z ER na buněčný povrch a pravděpodobně se tak dostávají do kompartmentu, ve kterém probíhá 

navázání peptidů na MHC II (tzv. „peptide-loading compartment“). Proto mohou být i tyto 

v buňce vzniklé virové fragmenty vystaveny na MHC II, na kterých jsou klasicky prezentovány 

peptidy odvozené z exogenních proteinů. Potlačením MHC II tak virus prakticky zabraňuje 

endogenní antigenní prezentaci stejně jako v případě MHC I (tzv. zkřížená prezentace). Pro virus 

může být schopnost snížit množství MHC II na povrchu infikovaných buněk velmi užitečná, 

protože tyto buňky pak mohou uniknout rozpoznání CD4+ T lymfocyty (Tomazin et al., 1999). 

Molekula gpUS2 cílí k degradaci dvě komponenty MHC II antigenní prezentace: HLA-DR-α 

a DM-α (Tomazin et al., 1999; Chevalier et al., 2002). HLA-DR je jedním z lidských izotypů MHC II 

a prezentuje peptidy na povrchu buněk. HLA-DM je protein, který se váže k α/β komplexům 

MHC II, stabilizuje je a katalyzuje výměnu zbytku invariantního řetězce (Ii) za antigenní peptid, 

to vše v kompartmentu, kde k navazování peptidů dochází. Řetězce HLA-DM jsou homologní ke 

klasickým MHC II alelám HLA-DR. U buněk exprimujících gpUS2 byl αŘ MHC II rychle 

degradován, pozorována byla i mírná ztráta β řetězce a Ii, způsobená zřejmě destrukcí αŘ, 

protože bez jeho přítomnosti jsou tyto řetězce nestabilní. Ztráta MHC II korelovala s množstvím 

přítomného gpUS2. Po vystavení buněk produkujících gpUS2 proteazomovému inhibitoru byly 

MHC II stabilizovány, zůstávaly glykosylovány a neakumulovaly v cytosolu, setrvaly zřejmě 

v membráně ER. Proto se zdá, že proteazom je nutný pro samotný dislokační proces a že αŘ 

MHC II jsou extrahovány z ER rovnou do lumen proteazomu, kde jdou poté degradovány 

(Tomazin et al., 1999). Roli v tomto procesu by mohly hrát proteazomy zakotvené přímo 

v membráně ER (Tomazin et al., 1999; Chevalier et al., 2002). 

Stejně jako u degradace MHC I řetězců byly v buňkách produkujících MHC II detekovány dvě 

formy gpUS2 – glykosylovaná a deglykosylovaná. Po vystavení buněk inhibitoru proteazomu 

byly obě tyto formy koprecipitovány s αŘ MHC II i MHC I (Tomazin et al., 1999; Chevalier et al., 

2002). gpUS2 byl také v omezené míře koprecipitován s β řetězci a Ii, ale pouze v glykosylované 

podobě.  gpUS2 se tedy zřejmě váže k volným αŘ MHC II, ale také k již sestaveným MHC II 

komplexům (Tomazin et al., 1999). Deglykosylovaná forma gpUS2 se jeví jako intermediát 

v degradační cestě, gpUS2 tedy pravděpodobně doprovází MHC II stejně jako MHC I molekuly 

ven z ER a je spolu s nimi degradován v proteazomu (Chevalier et al., 2002). 
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Ve stabilně transfekovaných buňkách, produkujících gpUS2, byl rychle degradován rovněž 

HLA-DM-α, β řetězec zůstal zachován (Tomazin et al., 1999). 

Dalšími výzkumníky, kteří se zabývali vlivem gpUS2 na MHC II antigenní prezentaci, byl 

Rehm et al. (2002). Jejich výsledky jsou v rozporu s těmi, které uveřejnili Tomazin et al. (1999). 

Rehm et al. (2002) nezjistili žádné ovlivnění vystavení MHC II na povrchu primárních DC 

připravených z periferních krevních mononukleárních buněk (PBMC = peripheral blood 

mononuclear cells) transdukovaných adenovirovým vektorem nesoucím gen US2.  Bylo 

pozorováno stabilní povrchové vystavení MHC II komplexů bez tvorby cytosolických 

intermediátů. Nebyla zaznamenána rovněž žádná asociace α ani β řetězce MHC II s gpUS2. Rehm 

et al. (2002) vysvětlují tento rozpor tím, že Tomazin et al. (1999) použili ke své studii U-373 

transformovanou glioblastomovou linii, tj. buňky, které MHC II normálně neexprimují. Musely 

být proto k tvorbě MHC II stimulovány působením interferonu γ (IFN-γ) nebo stabilní transfekcí 

transkripčního transaktivátoru CIITA. To mohlo podle Rehma et al. (2002) vést k nesprávným 

poměrům ve tvorbě α, β a Ii řetězců a αŘ proto mohly být degradovány klasickou ERAD dráhou 

nezávisle na gpUS2. Rehm et al. (2002) naproti tomu prováděli studii na DC, které patří mezi 

APC, takže MHC II za normálního stavu produkují. 

Na tuto kritiku ovšem původní skupina (Chevalier et al., 2002) odpovídá tím, že adenovirové 

vektory, které použili Rehm et al. (2002), obecně exprimují transgeny v DC velmi slabě a že jim 

samotným se nepodařilo dosáhnout dostatečného funkčního množství gpUS2 v DC ani 

monocytech/makrofázích. Proto spekulují, že Rehm et al. (2002) neviděli žádnou redukci 

povrchového vystavení MHC II proto, že DC exprimovaly příliš málo gpUS2 na to, aby mohlo 

dojít k ovlivnění tak velkého množství MHC II, které se normálně na jejich povrchu vyskytuje. 

Týmu Chevalier et al. (2002) se zdá pravděpodobnější, že gpUS2 cílí spíše na snížení prezentace 

MHC II v epiteliálních, endoteliálních nebo gliových buňkách, kde MHC II není produkováno 

tolik, jako v DC nebo v monocytech/makrofázích. Brání se také proti tomu, že by U-373 buňky 

byly nevhodným modelem pro studium MHC II. Upozorňují na skutečnost, že HCMV in vivo 

infikuje gliové buňky, a ty že za normálního stavu produkují nízké množství MHC II. Gliové 

buňky mohou být navíc přirozeně stimulovány IS ke zvýšené produkci MHC II a mohou 

prezentovat antigen CD4+ T lymfocytům. U svých buněk Chevalier et al. (2002) navíc přímo 

ověřili schopnost prezentace antigenu CD4+ T lymfocytům s pozitivním výsledkem.  

Stejný tým ještě jednou potvrdil schopnost gpUS2 ovlivnit MHC II prezentaci na epiteliálních 

a gliových buňkách (Hegde & Johnson, 2003). Použity byly buňky žaludečního epitelu, 

cervikálního karcinomu a dva klony astrogliomových buněk. Porovnání vlivu gpUS2 v buňkách 

exprimujících MHC I i MHC II ukázalo, že obě třídy byly degradovány s téměř stejnou účinností, 

slabě (1,5 až 2) byly preferovány MHC I řetězce. gpUS2 degradoval řetězce DR-α a DM-α, i když 
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byly exprimovány transfekcí samostatně bez DR-β, Ii nebo DM-β. gpUS2 se tedy dokáže vázat na 

volné αŘ MHC II a iniciovat jejich degradaci. U buněk exprimujících velmi odlišná množství 

MHC II byla pozorována podobná úroveň degradace MHC II, a to při jakékoli hladině gpUS2. 

Limitujícím faktorem degradace jsou tedy zřejmě jiné buněčné proteiny. Hegde & Johnson 

(2003) používali pro infekci buněk adenovirové vektory, nesoucí gen pro gpUS2. Porovnali tyto 

své vektory s těmi použitými ve studii Rehm et al. (2002) a zjistili, že jsou stejně účinné. Zdá se 

tedy, že nesoulad v publikaci Rehm et al. (2002) je způsoben tím, že DC produkují příliš velké 

množství MHC II a navíc jsou za laboratorních podmínek špatně infikovatelné adenovirovými 

vektory i samotným HCMV. DC také může chybět některá z buněčných komponent potřebných 

pro degradaci zprostředkovanou gpUS2 (Hegde & Johnson, 2003). Ovlivnění MHC II prezentace 

tedy zřejmě závisí na buněčném typu. 

gpUS2 tedy cílí k degradaci αŘ MHC I, ale i αŘ HLA-DR a HLA-DM. To je překvapivé, protože 

MHC I mají s MHC II pouze omezenou homologii (Tomazin et al., 1999). Ze superpozice 

prostorových struktur je patrná slabá konzervace vazebného místa nacházejícího se na HLA-A2 

u alel HLA-DR a HLA-DM, a to co se týče struktury, tak i AMK složení (Gewurz et al., 2001). Na 

jakou část molekul MHC II tedy cílí gpUS2 není zcela jasné. Chevalier et al. (2002) zjistili, že 

rovněž části gpUS2 podílející se na vazbě MHC I a MHC II se liší, protože některé mutace ovlivnily 

vazbu k MHC II, ale ne k MHC I. Cytosolická doména gpUS2 je však pro degradaci řetězců HLA-

DR i HLA-DM důležitá stejně jako pro degradaci MHC I, protože po jejím odstranění, případně 

odstranění cytosolické i transmembránové domény, došlo k zastavení degradace.  

gpUS2 blokuje také vystavení neklasické MHC I alely HFE, která reguluje homeostázu železa 

a nepodílí se na antigenní prezentaci. Při přítomnosti proteazomových inhibitorů byly volné αŘ 

HFE i celé komplexy stabilizovány a zůstávaly glykosylovány. To naznačuje, že proteazom je 

potřebný pro samotnou dislokaci řetězců HFE do cytosolu. Degradace HFE není závislá na 

druhově specifických molekulách, protože probíhala i v myších buňkách koinfikovaných 

rekombinantním virem vakcinie nesoucím gen pro HFE a virem nesoucím gen pro gpUS2. HCMV 

interferencí s vystavením HFE alel zvyšuje příjem železa buňkou, čímž podporuje svou replikaci 

a chronickou infekci. HFE alela může být ligandem pro specifické γ/δ T lymfocyty a mohla by je 

tak informovat o stavu železa v dané buňce. Lymfocyty by se pak mohly produkcí cytokinů snažit 

o nastolení rovnováhy. HCMV tak snížením množství HFE na povrchu buněk ovlivňuje buněčný 

metabolismus, podporuje svůj životní cyklus a uniká pozornosti imunitního systému (Ben-Arieh 

et al., 2001). 
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3.1.2 gpUS11 

Produkce gpUS11 začíná přibližně 6 hodin po infekci a pokračuje až do doby 72 hodin po infekci. 

Jedná se tedy o časný až pozdní glykoprotein (Besold et al., 2009). 

U buněk transfekovaných genem pro gpUS11 jsou MHC I molekuly nejprve řádně 

glykosylovány a vnořeny do ER, αŘ jsou však poté rychle degradovány s poločasem rozpadu 

v řádu minut, zatímco β2m se hromadí v ER. Při vystavení těchto buněk působení 

proteazomových inhibitorů se v cytosolu krátkodobě hromadil deglykosylovaný intermediát αŘ 

MHC I, ze kterého byl odštěpen N-vázaný glykan. Tento intermediát interagoval s proteazomem. 

Deglykosylaci αŘ MHC I tedy působí cytosolická N-glykanáza, samotnou degradaci pak 

cytosolický 26S proteazom (Wiertz et al., 1996a). Tento obecný průběh je stejný jako u gpUS2. 

Pro degradaci pomocí gpUS11 je důležitým ukazatelem především délka a aminokyselinové 

složení cytoplazmatického C-konce αŘ MHC I (Story et al., 1999; Barel et al., 2003b, 2006b). 

Neklasické HLA-G molekuly jsou k degradaci pomocí gpUS11 necitlivé právě proto, že mají 

extrémně krátký C-konec (Schust et al., 1998; Barel et al., 2003b). Při prodloužení C-konce 

pomocí HLA-A2 reziduí se i HLA-G alely staly citlivými ke gpUS11 (Barel et al., 2003b). Stejného 

efektu bylo dosaženo i u nesenzitivní alely HLA-E. K získání citlivosti stačilo přidat pouze dvě 

aminokyseliny, lyzín a valin, které se nacházejí na senzitivní alele HLA-A2. C-koncový Lys a Val 

jsou zásadní pro potlačení prezentace mutantních HLA-G a HLA-E, ale u jiných alel takový 

význam nemají. Například HLA-A2 mutanty bez tří koncových AMK Cys, Lys a Val byly rovněž 

inhibovány, stejně tak HLA-A2 s C-koncem pocházejícím z HLA-E. Podobně je díky gpUS11 

inhibována alela HLA-B, která koncový Lys a Val nemá přirozeně (Barel et al., 2006b). 

HLA-E je vůči gpUS11 necitlivá, přestože má poměrně dlouhý cytoplazmatický konec čítající 

29 AMK (Barel et al., 2006b). To lze vysvětlit tím, že C-konec alel MHC I není jediným 

determinantem citlivosti alel ke gpUS11. Svou roli hraje také oblast α1 a α2 domén, která 

interaguje s gpUS11 a je důležitá pro afinitu asociace, účinnost a rychlost degradace (Barel et al., 

2003b, 2006b). V menší míře se projevuje rovněž oblast α3/peptid-vázající doména. Výměna 

některé/ých z α domén HLA-E za doménu/y z HLA-A2 dokázala ovlivnit efektivitu inhibice 

(Barel et al., 2006b). Chimérická molekula HLA-G s α1 doménou z HLA-A2 zůstávala zadržena 

v ER a byla koprecipitována s gpUS11 (Barel et al., 2003b).  

Co se týká důležitých částí samotného gpUS11, pro lokalizaci do ER a vazbu MHC I je 

dostačující LD gpUS11. Nezbytná pro dislokaci MHC I, ale postradatelná pro vazbu MHC I, je TMD 

gpUS11 (Lilley et al., 2003; Lee et al., 2005). Mutantní glykoproteiny bez TMD nebo s TMD 

pocházející z CD4 proteinu stále vázaly MHC I, ale nedocházelo k dislokaci. V TMD gpUS11 je 

zásadní přítomnost helikální struktury a interakce mezi membránovými segmenty v lipidové 

dvouvrstvě. Cílení MHC I k dislokaci totiž vyžaduje tvorbu interhelikálních vodíkových můstků 
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v rámci membrány ER (Lilley et al., 2003). Důležitý pro ubiquitinylaci, dislokaci a degradaci 

MHC I řetězců je glutamin na pozici 192 uvnitř TMD (Lilley et al., 2003; Lee et al., 2005). Jedná se 

o poměrně neobvyklý případ, kdy je pro funkci transmembránového glykoproteinu významný 

polární zbytek uvnitř jeho TMD. V buňkách exprimujících gpUS11 s mutovaným Gln192 byla 

blokována dislokace a docházelo klasicky k formování MHC I heterodimerů, i když jejich 

transport z ER byl zpomalený (Lilley et al., 2003). Náhrada za Leu či Val vyústila ve stálou 

interakci gpUS11 s MHC I a v retenci těchto komplexů v ER (Lilley et al., 2003; Lee et al., 2005). 

Mutace Gln za Asn nebo Glu neměla na aktivitu gpUS11 vliv, Gln192 lze tedy nahradit za jinou 

polární AMK, která se může podílet na interhelikálních interakcích (Lilley et al., 2003). Pro 

degradaci MHC I jsou zásadní i další AMK v TMD, zejména glycin 196 (Lilley et al., 2003; Lee et 

al., 2005). 

gpUS11 díky své TMD asociuje s Derlinem1, který tvoří centrální komponentu dislokačního 

membránového komplexu. gpUS11 k Derlinu1 přivádí αŘ MHC I, které jsou poté skrze kanál 

Derlinu1 dislokovány (Lilley & Ploegh, 2004; Ye et al., 2004). gpUS11 s mutovaným Gln192 

nedokáže αŘ přivést k translokačnímu komplexu (Lilley & Ploegh, 2004). S Derlinem1 interaguje 

přes protein VIMP (VCP-interacting membrane protein) cytosolická p97 AAA ATPáza, která 

spolu se svými kofaktory Ufd1/Npl4 dokáže vytáhnout translokující se protein z membrány (Ye 

et al., 2004). Derlin1 je využíván i při klasické dislokaci poškozených proteinů (Byun et al., 

2014), ne však při degradaci zprostředkované gpUS2, který využívá pravděpodobně kanálu 

Sec61 (Wiertz et al., 1996b). 

Pro přesun αŘ z ER do cytosolu je u gpUS11+ buněk nutná polyubiquitinylace αŘ. V buňkách, 

z jejichž cytosolu byl vyčerpán ubiquitin, nedocházelo k dislokaci, návrat ubiquitinu do cytosolu 

dislokaci obnovil. Metylované ubiquitiny nebo mutantní ubiquitiny bez lyzínů, které nemohou 

vytvářet polyřetězce, nedokázaly nahradit funkci normálního ubiquitinu. Polyubiquitinylace 

může zabraňovat LD MHC I částečně translokované skrz membránu vrátit se zpět do lumen ER. 

Ubiquitinylace probíhá pravděpodobně jako u gpUS2 na αŘ vázaném v membráně na lyzínech 

LD poté, co je alespoň částečně translokována do cytosolu (Shamu et al., 2001). 

gpUS11 je schopen cílit k degradaci volné αŘ MHC I, jak prokázali Furman et al. (2003) 

a především Barel et al. (2006a). Barel et al. (2006a) použili k výzkumu buněčnou linii 

deficientní pro β2m. gpUS11 v těchto buňkách cílil volné αŘ do cytosolu k degradaci. Tato jeho 

schopnost však byla potlačena, pokud byla u β2m deficientních buněk blokována aktivita 

proteazomu. Při blokaci proteazomové aktivity u neinfikovaných β2m deficientních buněk byla 

zpomalena také normální dislokace defektních αŘ. To naznačuje, že u gpUS11 je proteazom 

potřebný pro dislokaci z ER a že gpUS11 využívá stejnou nebo podobnou dráhu, jakou jsou 

normálně degradovány špatně poskládané MHC I řetězce. 
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gpUS2 i gpUS11 váží BiP, a tato vazba je potřebná pro jimi zprostředkovanou degradaci 

(Hegde et al., 2006). BiP je chaperon nacházející se v ER, který rozpoznává hydrofobní části 

špatně složených proteinů a zprostředkovává jejich retenci a přeskládání. Podílí se rovněž na 

dislokaci defektních proteinů, otevírá a zavírá translokon (Byun et al., 2014; Behnke et al., 2015). 

Utlumení BiP v přítomnosti gpUS2 nebo gpUS11 snížilo degradaci αŘ MHC I. Inhibice BiP 

v nepřítomnosti gpUS2 a gpUS11 naopak neměla na stabilitu αŘ vliv. gpUS2 a gpUS11 

pravděpodobně propojují αŘ MHC I s BiP, čímž zprostředkovávají interakce s dalšími proteiny 

ERAD dráhy (Hegde et al., 2006). 

Dislokace a degradace pomocí gpUS2 a gpUS11 zřejmě není závislá na faktorech specifických 

pro daný živočišný druh, protože tyto gp degradovaly molekuly HLA-A2 i v experimentálně 

vytvořených endoteliálních prasečích buňkách stabilně transfekovaných lidskými geny pro 

MHC I (Schust et al., 1998). 

Samotná exprese gpUS2 nebo gpUS11 dokáže ochránit infikované buňky před rozpoznáním 

CD8+ T lymfocyty jen částečně. Fibroblasty infikované mutantním HCMV exprimujícím úsek 

US2-US11 bez genů US3 a US6 a z genů US2/US11 vždy pouze jeden, vykazovaly nižší povrchové 

vystavení HLA-A2 a HLA-B27 než zdravé buňky. CD8+ T lymfocyty cílené proti pp65 

a bezprostředně časnému proteinu 1 (IE-1) je však stále dokázaly rozpoznat a lyzovat, i když 

s různým účinkem. Potlačení prezentace IE-1 bylo výraznější (Besold et al., 2009). 

Ovšem ani infekce buněk nedeletovaným virem exprimujícím celý genový úsek US2-US11 se 

všemi únikovými molekulami nedokáže tyto buňky zcela ochránit před rozpoznáním CD8+ T 

lymfocyty. Infikované buňky totiž stále dokáží prezentovat imunodominantní peptid pp65NLV 

odvozený z  pp65. Na tento peptid bývá u séropozitivních pacientů specializovaný největší podíl 

paměťových CD8+ T lymfocytů. Naproti tomu nonapeptid IE-1TMY odvozený z IE-1 proteinu, na 

který je rovněž cíleno velké množství CD8+ T lymfocytů pacientů, nebyl na infikovaných 

fibroblastech vystaven. To, že na něj přesto cílí hodně paměťových CD8+ T lymfocytů, lze 

vysvětlit tak, že IE-1 je exprimován hned na začátku virové replikace, takže při periodických 

reaktivacích se objevuje ještě před nastoupením efektivních mechanismů potlačení antigenní 

prezentace. Některé CD8+ T lymfocyty se na něj tedy dokáží specializovat (Besold et al., 2007). 

pp65NLV je prezentován v časné i pozdní fázi infekce (Besold et al., 2007). Jeho prezentace 

začíná dvě hodiny po infekci a s časem klesá, přesto ještě 96 hodin po infekci byla jeho 

prezentace na povrchu infikovaných fibroblastů dostačující ke stimulaci produkce IFN-γ CD8+ T 

lymfocyty (Besold et al., 2007, 2009). Infikované buňky dokázaly částečně obnovit prezentaci 

pp65NLV i poté, co byly z jejich povrchu odstraněny MHC I, což dokazuje, že se na povrchu 

nevystavují pouze fragmenty molekul pp65, které připutovaly do buňky v tegumentu virové 

částice a které tedy mohou být vystaveny ještě před započetím produkce únikových molekul. 



24 

Navázání tohoto peptidu a translokace MHC I komplexů na povrch buněk je tedy účinná 

i v průběhu infekce. Štěpení pp65 přineseného ve virionu i exprimovaného v průběhu infekce je 

prováděno proteazomem. Úroveň vystavení pp65 NLV byla závislá na schopnosti daného kmene 

HCMV exprimovat gpUS2-11. pp65 byl identifikován jako první příklad HCMV proteinu jen 

nekompletně podřízeného únikovým mechanismům kódovaným oblastí US2-US11 (Besold et al., 

2007). Mechanismy, které HCMV využívá při úniku před imunitním systémem, tedy nejsou 

absolutně účinné. 

3.1.3 Srovnání gpUS2 a gpUS11 

gpUS2 a gpUS11 využívají různých cest k dosažení stejného cíle, tj. k dislokaci a degradaci 

MHC I (případně MHC II) molekul během HCMV infekce. 

Oba jsou schopny vázat a degradovat jak volné αŘ MHC I, tak ty již asociované v komplexu 

s β2m, přičemž gpUS2 mírně preferuje řetězce vázané. gpUS2 i gpUS11 váží substrát díky svým 

LD. Vazba samotná však ke zprostředkování degradace nestačí. U gpUS11 je pro destrukci 

MHC I zásadní přítomnost Glu192 v TMD, zatímco u gpUS2 je důležitý jeho cytosolický C-konec, 

zejména AMK 176-183, a rovněž TMD. 

gpUS2 a gpUS11 interagují s různými částmi αŘ MHC I. Pro gpUS2 je důležité především 

aminokyselinové složení na rozhraní domén α2/α3 spolu s přítomností TMD v αŘ, pro gpUS11 

délka a složení cytoplazmatického konce αŘ a v menší míře složení oblasti α1/α2 domén. 

U gpUS2 zprostředkované degradace jsou αŘ modifikovány jednou až třemi molekulami 

ubiquitinu, zatímco gpUS11 katalyzuje polyubiquitinylaci αŘ. 

Tyto gp využívají rovněž různých buněčných faktorů a tedy i odlišných cest dislokace 

a degradace. Oba váží endoplazmatický chaperon BiP, jen gpUS2 však asociuje se SPP. gpUS11 

využívá pro dislokaci αŘ kanál Derlin1, gpUS2 zřejmě kanál Sec61. 

gpUS2 je rovněž sám substrátem dislokační cesty, je spolu s αŘ transportován do cytosolu 

a degradován v proteazomu. Pouze gpUS2 dokáže degradovat i komplexy MHC II. 

3.1.4 Alely ovlivněné gpUS2 a gpUS11 

Protože funkce i období produkce gpUS2 a gpUS11 se překrývají, mohlo by se zdát, že by HCMV 

stačila existence jednoho z nich. Tyto glykoproteiny však degradují odlišné alely MHC I. 

Již Machold et al. v roce 1997 zjistili, že gpUS2 a gpUS11 se liší svou schopností atakovat 

alelické formy myších MHC I, které byly exprimovány pomocí rekombinantních virů vakcinie 

v lidských astrocytomových buňkách transfekovaných genem pro gpUS2 nebo gpUS11. 

Komplexní porovnání vlivu gpUS2 a gpUS11 na lidské MHC I alely pak provedl ve svých studiích 
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tým Barel et al. v letech 2003 a 2006. Barel et al. (2003b, 2006b) použili klony myších buněk J26 

exprimující lidský β2m a vždy jednu z alel lidských MHC I. Tyto transdukovali retrovirovým 

vektorem nesoucím gen pro gpUS2 nebo pro gpUS11. Pro ověření výsledků využili lidské 

astrogliomové U-373 buňky. 

Zjistili, že exprese gpUS2 potlačila povrchové vystavení alel HLA-A2, -B27, a -G, naopak alely 

HLA-B7, -Cw3 a -E nebyly ovlivněny. V gpUS11+ buňkách byla snížena povrchová prezentace 

alel HLA-A2, -B7,  a -Cw3, zatímco prezentace HLA-E ani HLA-G se nezměnila. 

Besold et al. (2009) však pozorovali, že snížit povrchovou expresi HLA-B7 umí při HCMV 

infekci oba tyto gp. V předchozích studiích prováděných na transfekovaných buňkách došlo 

k ovlivnění jen u gpUS11. gpUS2 se tedy zřejmě chová jinak během infekce a při izolované 

expresi v  buňkách. To poukazuje na důležitost zkoumat funkce únikových molekul v kontextu 

HCMV infekce, a ne pouze na buňkách transfekovaných jednotlivými gp.  

Neklasická MHC I molekula HLA-E s nízkým polymorfismem je jedinou doposud zjištěnou 

alelou, která není ovlivněna gpUS2 ani gpUS11. To není překvapivé vzhledem k tomu, že HLA-E 

inhibuje NK buňky vazbou na inhibiční receptor CD94/NKG2A. HCMV proto její povrchové 

vystavení naopak ještě zvyšuje pomocí gpUL40 (viz Tabulka č. 1). 

3.2 gpUS3 

Gen US3 je přepisován v průběhu bezprostředně časné fáze virové replikace jako první 

z virových genů kódujících molekuly podílející se na úniku před IS (Tenney et al., 1993; Ahn et 

al., 1996). Produkty otevřeného čtecího rámce US3 mohou být díky alternativnímu sestřihu tři 

transkripty (Tenney et al., 1993). Translací nejdelšího nesestřiženého transkriptu, který je 

rovněž produkován v největším množství, vzniká transmembránový glykoprotein o molekulové 

hmotnosti 21,5 kDa, gpUS3 (Tenney et al., 1993; Liu et al., 2002; The UniProt Consortium, 2015, 

EI: Q910G4). Ten lokalizuje do ER a způsobuje zde retenci MHC I komplexů (Ahn et al., 1996; 

Jones et al., 1996; Liu et al., 2002). Přítomnost tohoto transkriptu lze detekovat od jedné hodiny 

po infekci, tři hodiny po infekci je patrná jeho největší akumulace a během páté hodiny dochází 

k poklesu transkripce (Ahn et al., 1996; Liu et al., 2002). Kratší transkripty vykazují podobnou 

transkripční dynamiku, pouze o hodinu (jednou sestřižený) až dvě zpožděnou (dvakrát 

sestřižený) (Liu et al., 2002). 

gpUS3 přímo interaguje s αŘ MHC I komplexů asociovanými s β2m (Ahn et al., 1996; Jones et 

al., 1996; Lee et al., 2000). Interakce s MHC I je závislá na LD a TMD gpUS3 (Lee et al., 2000). Pro 

zadržení gpUS3 v ER je nutná a dostatečná samotná LD, ve které se nachází retenční signál 

představovaný AMK Ser58, Glu63 a Lys64 (Lee et al., 2000, 2003). Při mutaci některé z těchto 
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aminokyselin je gpUS3 stále schopen vázat MHC I, nedokáže je však zadržet v ER a sám je 

transportován do cis-Golgiho aparátu (GA). Pro snížení množství povrchových MHC I je tedy 

třeba, aby gpUS3 lokalizoval do ER (Lee et al., 2003). gpUS3 skutečně zůstává v ER, nerecykluje 

přes GA. Nebyl v něm nalezen žádný signál pro recyklaci (Lee et al., 2000). Předpokládaný 

receptor gpUS3 pro zadržení v ER však nebyl stále identifikován. Lee et al. (2003) spekulují, že 

gpUS3 může být v ER zadržován také interakcí s lipidovými hlavičkami membrány, s ER 

rezidentními chaperony, nebo oligomerizací, kdy by mohlo dojít k tvorbě větších komplexů 

neschopných vstoupit do transportních váčků. Dle studie Misaghi et al. (2004) spolu gpUS3 in 

vivo skutečně asociují, jaký má toto shlukování význam, je ovšem nejasné. O mechanismus 

retence v ER však zřejmě nepůjde, protože gpUS3 nesoucí mutace v aminokyselinách 

zprostředkujících retenční signál si schopnost oligomerizace ponechaly. 

gpUS3 má mnohem kratší poločas rozpadu než jím zadržované MHC I molekuly a asociuje 

s nimi jen krátkodobě. Poté opouští ER, vstupuje do GA a podstupuje sekretorickou dráhu 

s degradací pravděpodobně v lysozomech. MHC I molekuly zůstávají v ER. Po inhibici 

proteosyntézy MHC I komplexy opouštěly ER, takže pro jejich retenci je nutný stálý přísun nově 

syntetizovaného gpUS3 (Gruhler et al., 2000). 

gpUS3 kromě MHC I heterodimerů interaguje také s tapasinem a PDI, což jsou členové tzv. 

„peptide-loading complex“, tj. komplexu proteinů, které umožňují navázání vysokoafinitních 

peptidů na MHC I (Park et al., 2004, 2006; Praveen et al., 2010). 

Tapasin je ER rezidentní chaperon, který má schopnost zadržet MHC I heterodimer v ER 

a zprostředkovat jeho interakci s TAP (TAP = transporter associated with antigen processing), 

což je na ATP závislá membránová pumpa složená ze dvou podjednotek TAP1/TAP2, která 

transportuje připravené antigenní peptidy z cytoplazmy do lumen ER. Tapasin poté umožňuje 

navázání vysokoafinitních peptidů na MHC I tím, že urychluje disociaci nízkoafinitního peptidu 

z nestabilního intermediátu MHC I (Praveen et al., 2010). gpUS3 ovšem svou vazbou na tapasin 

inhibuje jeho aktivitu, brání jeho interakci s TAP a zabraňuje tak optimálnímu navázání peptidů 

na MHC I, čímž dochází ke zpomalení maturace MHC I a jejich zadržování v ER. gpUS3 tedy 

ovlivňuje jen alely MHC I, které pro navázání peptidu potřebují využít tapasinovou aktivitu, na 

tapasinu nezávislé alely unikají z ER a jsou vystaveny na povrchu buňky. Tapasin např. není 

nutný pro povrchovou expozici produktu alely HLA-B27, expozice molekuly HLA-B44 je 

na tapasinu naopak vysoce závislá (Park et al., 2004). 

Protein disulfid izomeráza je enzym důležitý pro tvorbu správných disulfidických můstků 

v proteinech. Ve vazebném žlábku pro peptid na molekule MHC I reguluje oxidaci a tím i tvorbu 

disulfidického můstku v α2 doméně. Tento můstek pak stabilizuje vazebné místo pro peptid. 

Tato funkce je nutná pro výběr optimálních peptidů, které vytvoří s MHC I dostatečně stabilní 
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komplex, který může být transportován na povrch buňky. Redukované molekuly MHC I disociují 

od komplexu navazujícího peptidy a podstupují proteolýzu. PDI také pravděpodobně funguje 

jako chaperon a zvyšuje efektivitu a rychlost optimálního navázání peptidů. gpUS3 způsobuje 

degradaci PDI, čímž zabraňuje optimální vazbě peptidů na MHC I. Jak uvádí sami autoři studie 

vlivu gpUS3 na PDI Park et al. (2006), špatné navazování optimálních peptidů na 

MHC I pozorované v přítomnosti gpUS3 může mít původ spíše v degradaci PDI než v interakci 

gpUS3 s tapasinem. 

Přestože se zdá, že gpUS3 interaguje i přímo s TAP (Park et al., 2004), nebyl zatím zjištěn 

žádný vliv na jeho funkci (na rozdíl od gpUS6, viz níže). 

gpUS3 tedy zřejmě působí retenci MHC I dvěma mechanismy (Shin et al., 2006), buď přímou 

fyzickou interakcí gpUS3 s MHC I komplexy (Ahn et al., 1996; Jones et al., 1996), nebo nepřímou 

inhibicí či destrukcí molekul komplexu navazujícího peptidy (tapasinu, PDI) (Park et al., 2004, 

2006). Novější výzkumy poukazují spíše na druhou možnost, např. Park et al. v roce 2004 

pozorovali, že citlivost dané alely ke gpUS3 zprostředkované retenci nezávisela na síle interakce 

gpUS3-MHC I, ale na tom, zda alela asociovala s tapasinem či nikoliv. Je možné, že starší výzkumy 

další molekuly interagující s gpUS3 nezachytily. Možná se také uplatňuje kombinace obou 

mechanismů nebo se mechanismy liší dle infikovaného buněčného typu či zúčastněných alel 

MHC I. 

Pro prenatální medicínu je významný objev skutečnosti, že gpUS3 může v ER zadržovat také 

trofoblastové MHC I molekuly HLA-G a HLA-C, čímž může způsobit ohrožení plodu (Jun et al., 

2000). 

gpUS3 rovněž zabraňuje antigenní prezentaci přes MHC II. Váže se na nově syntetizované 

MHC II α/β heterodimery a zabraňuje jejich asociaci s invariantním řetězcem (Ii). Heterodimery 

se pak sice pohybují z ER do GA, ale nejsou efektivně cíleny do kompartmentů, kde dochází 

k navázání peptidů. Formování komplexů MHC II s peptidy je tedy omezeno, což vede k inhibici 

jejich povrchového vystavení a neschopnosti aktivovat CD4+ T lymfocyty. U buněk, které 

exprimovaly zároveň MHC I i MHC II, nebyl gpUS3 lokalizován do ER, ale do GA. Je tedy možné, 

že u těchto buněk se působení gpUS3 soustřeďuje spíše na inhibici MHC II prezentace (Hegde et 

al., 2002). 

Virus během infekce exprimuje více únikových molekul. Tím, jaký vliv má na MHC I molekuly 

vzájemná exprese gpUS3 s gpUS2 a v dalším experimentu gpUS3 s gpUS11, se zabývaly studie 

Noriega & Tortorella (2009) a Noriega et al. (2012b). 

Autoři zjistili, že gpUS3 a gpUS2 spolu při snižování povrchového vystavení MHC I kooperují. 

U U-373 astrogliomových lidských buněk stabilně transfekovaných zároveň geny US3 a US2 byly 
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MHC I téměř kompletně odstraněny z povrchu. Exprese těchto jednotlivých gp zvlášť tak silného 

efektu docílit nedokázala. Produkce gpUS3 zesílila a prodloužila asociaci mezi gpUS2 a MHC I, 

čímž podpořila dislokaci a degradaci, αŘ byly degradovány v proteazomu rychleji než u buněk 

exprimujících pouze gpUS2. Zdá se tedy, že gpUS3 retencí MHC I komplexů vytvoří vhodný 

rezervoár substrátů, které jsou následně dislokovány a degradovány pomocí gpUS2 (Noriega & 

Tortorella, 2009). Exprese gpUS3 v infekci skutečně předchází expresi gpUS2, bezprostředně 

časný gpUS3 je produkován do šesté hodiny po infekci, produkce časného gpUS2 začíná čtyři 

hodiny po infekci (Jones & Sun, 1997; Liu et al., 2002). Tyto glykoproteiny jsou tedy v průběhu 

infekce v buňce na čas přítomny i společně. Tato strategie zajišťuje, že v časné fázi infekce 

kritické pro replikaci a diseminaci viru je na povrchu buněk prezentováno pouze minimální 

množství virových antigenů (Noriega & Tortorella, 2009). 

gpUS3 naopak funkčně dominuje nad gpUS11, který stejně jako gpUS2 působí destrukci 

MHC I molekul v proteazomu. U U-373 buněčné linie stabilně exprimující  geny pro gpUS3 

a gpUS11 bylo pozorováno snížení množství povrchových MHC I molekul, tyto ovšem nebyly 

degradovány v proteazomu, ale zadržovány v ER (Noriega et al., 2012b).  gpUS3 je však společně 

s gpUS11 v infekci exprimován pouze během páté či šesté hodiny po infekci, kdy končí exprese 

gpUS3 a začíná exprese gpUS11 (Ahn et al., 1996), význam jejich interakce in vivo je tedy 

nejasný. Zda a případně jak se tyto a další glykoproteiny vzájemně ovlivňují během přirozené 

HCMV infekce je obtížné určit vzhledem k současné expresi řady dalších virových únikových 

molekul. Vzájemné komplexní interakce molekul in vivo prakticky nelze zjistit, a simulace v in 

vitro podmínkách jsou vždy zjednodušující. 

Co se týče dalších dvou produktů genu US3, 17kDa protein, vzniklý z jednou sestřiženého 

transkriptu, neasociuje s MHC I molekulami a nedokáže zadržet αŘ MHC I v ER (Ahn et al., 1996; 

Liu et al., 2002; Shin et al., 2006). Lokalizuje do ER, GA a cytoplazmatických váčků (Liu et al., 

2002). Pravděpodobně funguje jako negativní autoregulátor funkce 22kDa glykoproteinu, 

protože u buněk exprimujících spolu s 22kDa i 17kDa produkt došlo ke zvýšení počtu 

MHC I molekul na jejich povrchu. 17kDa protein totiž rovněž interaguje s tapasinem a tedy 

kompetuje s 22kDa proteinem o vazebné místo, čímž mu brání inhibovat funkci tapasinu (Shin et 

al., 2006). Tím zabraňuje nadměrnému snížení MHC I na povrchu dané buňky, které by vyvolalo 

nežádoucí „pozornost“ NK buněk. Nejmenší 3,5kDa protein, vzniklý z dvakrát sestřiženého 

transkriptu, rovněž neovlivňuje maturaci MHC I a není doposud příliš prozkoumán. Dle Liu et al. 

(2002) lokalizuje do GA. 
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3.3 miRNA US4-1 

Genová oblast US2 až US11 kóduje kromě glykoproteinů také miRNA US4-1, která potlačuje 

antigenní prezentaci pomocí MHC I. Tato miRNA cílí na mRNA, která kóduje aminopeptidázu 

ERAP1 (Kim et al., 2011). 

ERAP1 je hlavní lidský enzym upravující („stříhající“) do finální délky (8 až 10 AMK) 

prekurzory antigenních peptidů vystavovaných na MHC I. Nachází se v ER a odstraňuje širokou 

škálu NH2 terminálních AMK z antigenních prekurzorů prodloužených na N-konci. Není schopna 

upravovat peptidy o osmi nebo méně AMK, což poukazuje na její specifickou funkci pro 

zpracování antigenních peptidů vystavovaných na MHC I (Saric et al., 2002). 

miRNA US4-1 během virové infekce specificky potlačuje translaci ERAP1 (respektive její 

izoformy ERAP1b). To vede k inhibici úpravy peptidů odvozených z HCMV proteinů, jejich 

neschopnosti navázat se na MHC I, a následnému snížení citlivosti infikovaných buněk vůči CD8+ 

T lymfocytům specifickým proti HCMV. Ne všechny HCMV antigeny jsou však na ERAP1 závislé, 

klon CD8+ T lymfocytu specifický pro epitop odvozený z proteinu UL105 dokázal lyzovat buňky 

infikované HCMV virem, i když u nich byla prokazatelně inhibována translace ERAP1. 

miRNA US4-1 byla prozatím zkoumána jen v jedné práci (Kim et al., 2011), pro potvrzení jejího 

významu v HCMV infekci by bylo vhodné provést další studie. 

Cílenou degradaci buněčných proteinů pomocí miRNA využívá řada virů (Boss & Renne, 

2011). miRNA jsou totiž pro viry oproti proteinům výhodné proto, že nevyvolávají odpověď 

CD8+ T lymfocytů, jelikož nemohou být prezentovány na MHC I. Proto mohou být miRNA 

prospěšné zejména během latentní infekce (Kim et al., 2011). 

3.4 gpUS6 

20,5kDa transmembránový glykoprotein US6 (gpUS6) (The UniProt Consortium, 2015, EI: 

F5HG05), produkovaný v rozmezí osmi až sto dvaceti hodin po infekci (Park et al., 2002), 

ovlivňuje antigenní prezentaci MHC I vazbou na TAP komplex a inhibicí translokace peptidů 

z cytosolu do ER. Komplexy MHC I tak nemají k dispozici na TAP přenosu závislé peptidy, které 

by mohly navázat, což vede k jejich retenci v ER a snížené povrchové prezentaci endogenních 

antigenů CD8+ T lymfocytům. gpUS6 tedy působí pouze na alely MHC I, které jsou závislé na TAP 

zprostředkované translokaci peptidů (Ahn et al., 1997; Lehner et al., 1997).  

gpUS6 nezabraňuje peptidům navázat se do vazebného místa na TAP orientovaného do 

cytoplazmy, jako to dělá např. protein ICP47 produkovaný příbuznými lidskými herpesviry 1 a 2 

(HHV-1, HHV-2) (Ahn et al., 1997; Kyritsis et al., 2001). Místo toho gpUS6 zabraňuje vazbě ATP 

na TAP1 (Hewitt et al., 2001). Dochází k blokaci ATPázové aktivity TAP, takže pro peptidovou 
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translokaci není dostatek energie, dodávané právě hydrolýzou ATP (Kyritsis et al., 2001). gpUS6 

tedy stabilizuje TAP v intermediárním stavu, který neumožňuje vazbu ATP, a zabraňuje 

konformačním změnám, které by normálně vyvolala vazba peptidu na MHC I, takže nedochází 

k translokaci. Kromě některých peptidů odvozených ze signálních sekvencí vyžaduje většina 

MHC I vazebných peptidů transport z cytosolu do ER pomocí TAP, tento mechanismus inhibice je 

tedy poměrně účinný (Hewitt et al., 2001). HLA-E alela, vážící právě peptidy odvozené ze 

signálních sekvencí jiných molekul MHC I, není gpUS6 ovlivněna (Ulbrecht et al., 2003). 

Pro inhibici TAP a retenci gpUS6 v ER je nezbytná a zároveň dostačující LD gpUS6 (Ahn et al., 

1997; Hewitt et al., 2001; Kyritsis et al., 2001). Interakce této domény gpUS6 s luminálními 

částmi TAP dokáže zabránit navázání ATP cytoplazmatickou nukleotid-vazebnou doménou 

TAP1, takže musí dojít ke změně konformace celé TAP1 podjednotky. Tato změna je reverzibilní 

(Hewitt et al., 2001). V LD gpUS6 je konkrétně důležitá aminokyselinová oblast 89 až 108, 

protože tetraalaninové substituce v ní zabránily efektivní inhibici TAP. Mutanti se ovšem stále 

dokázali na TAP vázat a ponechali si i schopnost oligomerizace (Dugan & Hewitt, 2008). Zdá se, 

že na TAP1 i TAP2 existuje více míst pro kontakt s gpUS6 tvořených smyčkami 

transmembránových domén TAP podjednotek (Halenius et al., 2006). Mezi TAP a gpUS6 tedy 

zřejmě existuje řada interakcí, kdy se úsek mezi aminokyselinami 89 až 108 váže na TAP 

a zprostředkovává inhibici, zatímco další části proteinu se také váží na TAP a stabilizují interakci 

(Dugan & Hewitt, 2008). To je pravděpodobně rovněž důvodem, proč gpUS6 neasociuje 

s volnými TAP1/TAP2 řetězci mimo TAP komplex, ale potřebuje ke stabilní vazbě kontakt 

s oběma podjednotkami (Hewitt et al., 2001; Halenius et al., 2006). Multimerní komplexy, které 

gpUS6 tvoří, mohou napomoci pozorovanému propojení TAP1 a TAP2 a dosažení i vzdálených 

kontaktních míst na TAP komplexu (Halenius et al., 2006). 

Podobně jako gpUS3 ovlivňuje i gpUS6 prezentaci neklasické HLA-G a klasické HLA-C alely na 

trofoblastu plodu (viz gpUS3) (Jun et al., 2000). Naopak povrchová prezentace virového 

homologu MHC I αŘ gpUL18 není narušena. gpUL18 totiž blokuje funkci gpUS6, obnovuje vazbu 

ATP na TAP a tím také translokaci peptidů do ER. Zároveň však spolu s gpUS6 brání interakci 

endogenních MHC I s TAP. Jejich povrchová expozice tedy zůstává snížena (Kim et al., 2008). 

Pokud byly buňky transfekované genem pro gpUS6 vystaveny působení IFN-γ, došlo 

k překonání inhibice peptidové translokace a k nastolení původního množství MHC I na povrchu 

buněk. IFN-γ zvyšuje expresi TAP, MHC I a tapasinu, takže zvýšené množství těchto komponent 

zřejmě dokáže kompenzovat působení gpUS6 (Lehner et al., 1997). 
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3.5 gpUS10 

Membránový glykoprotein US10 (gpUS10) o molekulové hmotnosti 20,8 kDa (The UniProt 

Consortium, 2015, EI: A8T711) je prozatím posledním proteinem kódovaným v genové oblasti 

US2-US11, u kterého byla nalezena schopnost ovlivnit antigenní prezentaci pomocí MHC I. Je 

produkován v časné fázi infekce a lokalizuje do ER. Váže αŘ klasických alel MHC I a zpomaluje 

jejich transport z ER (Furman et al., 2002), neblokuje však jejich maturaci ani nesnižuje jejich 

množství na povrchu infikovaných buněk (Jones et al., 1995; Furman et al., 2002; Park et al., 

2010). 

Studie Furmana et al. (2002) byla prováděna na buňkách exprimujících pouze klasické alely 

MHC I. Park et al. (2010) však zjistili, že gpUS10 působí specificky na neklasickou MHC I alelu 

HLA-G a potlačuje její povrchové vystavení mechanismem podobným tomu u gpUS2 nebo 

gpUS11, tj. cílením do cytosolu k proteazomové degradaci. Pokud byly buňky transfekované 

genem pro gpUS10 vystaveny působení proteazomového inhibitoru, byla podobně jako u gpUS2 

a gpUS11 detekována přítomnost deglykosylovaného intermediátu αŘ MHC I. Mechanismus 

dislokace HLA-G z ER se však zdá být odlišný od těch, které využívají gpUS2 a gpUS11, protože 

gpUS10 neinteragoval s dislokačními proteinovými komplexy Sec61 ani Derlin1, které se podílejí 

na dislokaci zprostředkované gpUS2 a gpUS11. To poukazuje na existenci dalšího způsobu 

translokace peptidů z ER (Park et al., 2010). 

HLA-G má unikátní krátký cytoplazmatický konec (Arg-Lys-Lys-Ser-Ser-Asp), netypický pro 

klasické MHC I molekuly, který je zásadní pro interakci s gpUS10. HLA-E, která je rovněž 

neklasická, ale jejíž cytoplazmatický konec je delší než u HLA-G (32 AMK vs. 6 AMK), byla 

gpUS10 inhibována pouze slabě. gpUS10 interaguje s HLA-G skrze svou LD. Za degradaci HLA-G 

je zodpovědný motiv tří lyzínů na cytoplazmatickém konci gpUS10 (Park et al., 2010). 
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3.6 Shrnutí působení molekul kódovaných genovou oblastí US2-US11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma ovlivnění MHC I prezentace pomocí molekul HCMV 

(upraveno podle Noriega et al., 2012a) 

Nově složený αŘ MHC I vstupuje do lumen ER a před asociací s β2m se váže na chaperon kalnexin. 

Peptidové fragmenty vytvořené štěpením proteinů v proteazomu v cytosolu jsou dopravovány do lumen 

ER díky TAP komplexu. Tyto peptidy jsou upravovány aminopeptidázou ERAP1. Tapasin a PDI umožňují 

navázání optimálních peptidů o délce 8-10 AMK na MHC I, čímž dojde k vytvoření stabilního 

maturovaného MHC I komplexu. Glykoproteiny US2, US10 a US11 indukují proteazomovou degradaci 

různých MHC I alel. gpUS3 a gpUS10 brání transportu MHC I z ER. gpUS3 také blokuje navazování 

optimálních peptidů na MHC I inhibicí tapasinu anebo destrukcí PDI. gpUS6 interaguje s LD TAP komplexu 

a ruší TAP zprostředkovanou translokaci peptidů. pp65 zprostředkuje fosforylaci proteinu IE-1 

a zabraňuje jeho štěpení v proteazomu. pp71 zpožďuje transport MHC I z ER nebo cis-GA. miRNA US4-1 

potlačuje translaci ERAP1 a blokuje tak úpravu antigenních peptidů. 
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Tabulka č. 2: Únikové molekuly kódované genovou oblastí US2-US11 (sestaveno dle 

vzorové tabulky Noriega et al., 2012a, reference k jednotlivým molekulám viz text výše) 

Molekula Fáze infekce Funkce 

gpUS2 časná až pozdní 
iniciace dislokace αŘ MHC I, MHC II a HFE z ER a jejich následné 
degradace v proteazomu 

gpUS3 
bezprostředně 
časná 

intracelulární retence MHC I; zabránění optimálního navázání 
peptidů na MHC I inhibicí tapasinu a PDI; inhibice asociace MHC II 
heterodimerů s invariantním řetězcem 

miRNA US4-1 
bezprostředně 
časná až časná 

blokace exprese aminopeptidázy ERAP1 upravující antigenní 
peptidy pro MHC I 

gpUS6 časná až pozdní 
inhibice translokace antigenních peptidů z cytosolu do ER blokací 
ATPázové aktivity TAP komplexu 

gpUS10 časná 
zpomalení transportu αŘ klasických alel MHC I z ER; indukce 
proteazomální degradace HLA-G 

gpUS11 časná až pozdní 
iniciace dislokace αŘ MHC I z ER a jejich následné degradace 
v proteazomu 
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4 Závěr 

HCMV je intenzivně studovaným modelem pro výzkum interakcí mezi viry a hostitelským IS. 

Přestože jsou si podobné strukturou, ovlivňují molekuly z oblasti US2-US11 různé kroky 

antigenní MHC I, případně také MHC II prezentace. Jednotlivé produkty působí inhibici 

translokace peptidů (gpUS6), inhibici úpravy či vazby peptidů (miRNA US4-1, gpUS3), retenci 

MHC komplexů v ER (gpUS3, gpUS10) anebo kompletní degradaci některých MHC alel (gpUS2, 

gpUS10, gpUS11). Tato diverzita vznikla pravděpodobně díky dlouhé koevoluci HCMV a člověka 

a neustále probíhajícím „závodům ve zbrojení“ – když se u člověka vyvinula nová MHC alela, 

virus se na ni adaptoval vytvořením nové únikové molekuly nebo inhibičního mechanismu. 

Studium únikových molekul HCMV pomáhá objasnit procesy probíhající v ER a určit buněčné 

molekuly, které se na nich podílejí. Například současné poznatky o ERAD dráze byly z velké části 

získány studiem HCMV.  

Řada informací o proteinech z oblasti US2-US11 i o buněčných molekulách a procesech, které 

využívají, je však stále nejasná. Některé studie si ve svých závěrech zcela protiřečí a není zřejmé, 

zda je to způsobeno použitím jiného buněčného typu, jiného kmene HCMV nebo 

experimentálním nedostatkem. Zbývá například zjistit, jakým kanálem probíhá dislokace αŘ 

u gpUS2, jaké endoplazmatické komponenty se podílí na zprostředkování dislokace u gpUS2 

a gpUS11, zda gpUS10 dokáže degradovat pouze HLA-G nebo i jiné alely atd. Zajímavým směrem 

výzkumu je role únikových molekul v latentní infekci a reaktivaci, o které je známo velmi málo.  

HCMV je nebezpečný především pro plod, velká snaha se proto věnuje vývoji vakcíny pro 

ochranu těhotných žen před primární infekcí HCMV. Tato vakcína by mohla být tvořena 

oslabeným virem s deletovaným US2-US11 úsekem. Ten není nezbytný pro replikaci, virus by se 

tedy teoreticky mohl replikovat a aktivovat IS k vytvoření paměťových buněk, bez exprese 

únikových molekul by byl však IS zanedlouho eliminován, takže by pacientovi neuškodil. 

Únikové molekuly jsou však kódovány i dalšími oblastmi genomu, pro ověření možnosti využití 

této vakcíny by tedy bylo třeba provést řadu studií. Nabízela by se rovněž možnost 

terapeutického využití některého z HCMV mechanismů pro potlačení antigenní prezentace 

v situacích, kdy by byla potřeba, např. u transplantovaných orgánů pro zabránění jejich 

odhojení. 

HCMV způsobuje výrazné komplikace u pacientů po transplantacích. Proto se také v naší 

laboratoři na Oddělení experimentální virologie Ústavu hematologie a krevní transfuze tímto 

virem zabýváme. V budoucnu bychom chtěli navrhnout chimérické antigenní receptory (CAR) 

cílené na vhodné molekuly HCMV, které se objevují na povrchu infikovaných buněk. Tyto 

receptory bychom pak rádi vnesli do T lymfocytů a ty pak případně použili pro imunoterapii 

v posttransplantační medicíně.  
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