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Imunitní odpověď myší po slizniční imunizaci chřipkovým virem
typu A ve spojení s bakteriálním adjuvans Bacillus firmus
Imunizace myší inaktivovaným chřipkovým virem cestou respiračního
traktu navozuje dobrou slizniční i systémovou imunitní odpověď, pokud je pouţita
adjuvantní stimulace G+ delipidovanou formou nepatogenní bakterie Bacillus firmus
(DBF). Myši BALB/c byly imunizovány intratracheálně (IT) nebo intranasálně (IN)
inaktivovaným chřipkovým virem A/PR/8/34 v kombinaci s adjuvans DBF (50, 100,
200 a 500μg na imunizační dávku). Metodou ELISA jsme testovali produkci
protilátek proti homolognímu viru i kříţově reagujících protilátek proti virům
subtypů H3N2, H6N2, H9N2 v séru a ve slizničních sekretech nosu, plic a střeva. Jiţ
po imunizaci myší samotným virem dochází k produkci protilátek proti
homolognímu viru a k niţší produkci kříţově reagujících protilátek proti
heterologním subtypům. Imunostimulační působení adjuvans (optimálně v dávce
100μg DBF) zlepšuje systémovou i slizniční protilátkovou produkci proti
homolognímu viru (H1N1) a zvláště výrazně proti heterologním subtypům (H3N2,
H6N2, H9N2), a to hlavně po IT imunizaci myší.
Pro

posouzení

buněčné

imunity jsme

sledovali

testem

blastické

transformace proliferační aktivitu slezinných buněk imunizovaných myší a metodou
ELISA mnoţství produkovaných cytokinů v supernatantech kultur po specifické
stimulaci in vitro. Zjistili jsme, ţe adjuvantní imunizace sniţuje imunosupresivní
účinek viru na proliferaci buněk v kultuře a ovlivňuje i tvorbu cytokinů. Adjuvantní
imunizace zvyšovala tvorbu IFN-γ i IL-4. Stimulace tvorby IFN-γ však byla
výraznější, coţ ukazuje na podporu Th1 odpovědi pomocí adjuvans.

Klíčová slova: chřipkový virus typu A, intratracheální imunizace, intranasální
imunizace, bateriální adjuvans, heterosubtypová imunita, slizniční imunitní odpověď,
systémová imunitní odpověď, protilátky, cytokiny, ELISA, blastická transformace
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Immune response of mice after mucosal immunization by influenza
virus type A with bacterial adjuvant Bacillus firmus
Immunization of mice by inactivated influenza virus via respiratory tract
induces a good mucosal and systemic immune response if bacterial adjuvant delipidated G+ non-pathogenic bacterium Baccillus firmus (DBF) - is used. BALB/c
mice were immunized intratracheally (IT) or intranasally (IN) with inactivated
influenza A/PR/8/34 virus in combination with adjuvant DBF (50, 100, 200 or 500μg
per immunization dose). We tested the production of antibodies against homologous
virus and cross-reacting antibodies against subtype H3N2, H6N2 and H9N2 viruses
in serum and mucosal secretions of nose, lungs and intestine by the ELISA method.
Immunization of mice with virus itself induces the production of antibodies against
homologous virus and lower production of cross-reacting antibodies against
heterologous subtypes. Immunostimulatory adjuvant activity (optimal 100μg per
immunization dose) enhances systemic and mucosal antibody production against
homologous virus (H1N1) and markedly against heterologous subtypes (H3N2,
H6N2, H9N2), especially after IT immunization of mice.
For evaluation of cellular immunity, we tested spleen cell proliferation of
immunized mice by 3H-thymidine incorporation and cytokine production in culture
supernatants by the ELISA after the specific stimulation of splenocytes in vitro. We
found out that adjuvant immunization reduces the immunosuppressive effect of the
virus on cell proliferation in culture and affects the production of cytokines.
Adjuvant immunization increased IFN-γ and IL-4 production. IFN-γ stimulation was
more pronounced, which shows the Th1 supporting effect of the adjuvant.

Keywords: influenza A virus, intratracheal immunization, intranasal imunization,
bacterial adjuvant, heterosubtypic immunity, mucosal immune response, systemic
immune response, antibodies, cytokines, ELISA, blast transformation
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Seznam zkratek
APC

buňka prezentující antigen (antigen presenting cell)

ASC

buňka sekretující protilátky (antibody secreting cell)

AMK

aminokyselina

BAL

výplach bronchů (bronchoalveolar lavage)

BALT

bronchiální lymfatický systém (Bronchus-associated lymphoid tissue)

BF

Bacillus firmus

CAIV

cold-adapted live attenuated influenza virus

CMIS

společný slizniční imunitní systém
(common mucosal immune system)

CNL

cervikální lymfatické uzliny

CT

cholerový toxin

CTL

cytotoxický T-lymfocyt

DC

dendritická buňka (dendritic cell)

DBF

delipidovaný Bacillus firmus

ELISA

enzyme-linked immunoadsorbent assay

FAE

epitel asociovaný s folikuly (follicle-associated epithelium)

FTS

fetální telecí sérum

G+

gram pozitivní bakterie

G-

gram negativní bakterie

GALT

střevní lymfatická tkáň (Gut-associated lymphoid tissue)

G-CSF

faktor stimulující kolonie granulocytů
(granulocyte colony-stimulating factor)

HA

hemaglutinin

HBD

human β – defensin

HD

human α – defensin

HEV

cévy vystlané vysokým endotelem (high endothelium venules)

HT

hemaglutinační titr

ICAM

mezibuněčná adhezivní molekula (intercellular adhesive molecule)

ID2

Inhibitor of DNA binding 2

IELs

intraepiteliální buňky

Ig

imunoglobulin
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IL

interleukin

IFN

interferon

IP-10

IFNγ indukující protein 10

kDa

kilodalton (jednotka molekulové hmotnosti)

LPS

lipopolysacharid

LP

lamina propria

LT

lymfotoxin

M

matrixový protein

MALT

slizniční imunitní sytém (mucosa-associated lymphoid tissue)

M buňka

microfold cell

mDC

myeoloidní dendritická buňka

MF59

Microfluidized Emulsion 59

MHC

hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex)

MLN

mezenterické lymfatické uzliny

NA

neuraminidáza

NAL

výplach z nosní lymfatické tkáně

NALT

nosní lymfatická tkáň (Nosopharynx-associated lymphoid tissue)

NK

přirozený zabíječ (natural killer)

NP

nukleokapsidový protein

PAMP

struktury charakteristické pro patogenní mikroorganismy
(pathogen-associated molecular pattern)

PBS

fosfátem pufrovaný fyziologický roztok

PGE2

prostaglandin E2

pDC

plasmacytoidní dendritická buňka

pIgR

receptor pro polymerní imunoglobuliny

PMN

polymorfonukleární leukocyty

PMSF

phenylmethylsulfonyl fluorid

Poly(I:C)

polyinosine-polycytidylic acid

PP

Peyerské plaky

PRR

receptor rozpoznávající PAMP (pattern recognition receptors)

SC

sekreční komponenta

SIgA

sekreční imunoglobulin IgA
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SP-A

surfactant protein -A

SP-D

surfactant protein –D

SZÚ

státní zdravotní ústav

TCR

receptor T-lymfocytů (T-cell receptor)

Th1

pomocný T-lymfocyt typu 1 (helper T-cell 1)

Th2

pomocný T-lymfocyt typu 2 (helper T-cell 2)

TLR

receptory skupiny Toll (toll-like receptors)

TMB

3,3-5,5-tetrametylenbenzidin

TNF-α

faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor)
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1. Úvod
Chřipka je velmi časté lidské infekční onemocnění, které kaţdoročně
postihne 10% světové populace a v době pandemie dokonce 40-50% (BERAN,
HAVLÍK 2005). Díky své genetické nestabilitě prodělává chřipkový virus časté
těţko předvídatelné mutace, při nichţ vznikají nové antigenní variace. Tato
variabilita dovolí viru uniknout preexistujícím neutralizačním protilátkám, které
cirkulují v krvi po předešlém prodělání chřipkové infekce nebo po imunizaci
komerční vakcínou.
Na rozdíl od chřipkových virů typu B a C, které jsou infekční téměř
výhradně pro lidskou populaci, chřipkový virus typu A má široké spektrum hostitelů.
Je ověřeno, ţe epitelie dýchacích cest prasat mají receptory pro příjem lidských i
ptačích chřipkových kmenů a vzájemnou rekombinací genů mohou vznikat nové
subtypy, proti nimţ můţe být v populaci jen malá nebo ţádná odolnost. Proto je
ţádoucí vyvinout vakcínu, která by poskytovala bohatou kříţovou ochranu nejen
proti vnitřním driftovým variantám daného subtypu viru, ale i proti náhle se
objevujícím novým subtypům.
Běţně uţívané vakcíny obsahují inaktivovaný chřipkový virus a jsou
aplikované parenterálně. Navozují systémovou imunitu a mohou zajistit ochranu
proti homolognímu typu viru. Slizniční imunita není ovšem dostatečně aktivována.
Naproti tomu slizniční imunizací se dá docílit účinné slizniční odpovědi a zároveň
systémové protilátkové a buněčné imunity. Navíc můţe být navozena kříţová
ochrana proti jiným variantám viru. Imunizace ţivým virem se zdá být účinnější neţ
virem inaktivovaným. Intranasální aplikace ţivého viru koresponduje s přirozeným
vstupem chřipkové infekce do organismu, ovšem jeho uţití nese s sebou určité
riziko, převáţně pro malé děti, staré a imunodeficientní osoby. Proto by bylo vhodné
sestavit slizniční vakcínu s inaktivovaným chřipkovým virem, jehoţ imunostimulační
vlastnosti by byly podpořeny např. vhodným adjuvans.
Ve školícím pracovišti se jiţ po mnoho let zajímají o imunomodulační
vlastnosti mikroorganismů, konkrétně bakterii Bacillus firmus. Adjuvantní efekt této
bakterie, zejména její delipidované formy (DBF), byl prokázán v imunizačních
pokusech s ovalbuminem a potvrzen v intratracheální a intranasální imunizaci proti
chřipkovému viru typu A a B (ZANVIT et al. 2005 a 2008).
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V předkládané diplomové práci je jeden z cílů testování vlivu dávky
bakteriálního adjuvans DBF po imunizaci myší inaktivovaným chřipkovým virem
typu A/PR/8/34 (H1N1) cestou respiračního traktu.
Bylo zjištěno, ţe po prodělané chřipkové infekci je zajištěna účinná ochrana
proti kmenu viru, který infekci vyvolal, ale často i proti jeho driftovým variantám.
Z důvodu časté genetické proměnlivosti chřipkového viru a moţnosti vzniku
reasortant mezi lidskými a ptačími kmeny, bylo naším dalším cílem zhodnotit
kříţovou reaktivitu i mezi lidskými a ptačími kmeny chřipky typu A po adjuvantní
stimulaci DBF. V našich imunizačních pokusech je sledována systémová a slizniční
protilátková odpověď proti homolognímu viru (H1N1) a heterologním subtypům
H3N2 (v lidské populaci běţně cirkulující subtyp) a H6N2 a H9N2 (ptačí subtypy).
Ochranu proti chřipkovému viru nezajišťují pouze protilátky, ale je
aktivována také systémová buněčná imunita. Specifická stimulace buněčné imunity
chřipkovým virem (H1N1) byla sledována in vitro u buněk slezin imunizovaných
zvířat, a to pomocí proliferace buněk a testováním tvorby vybraných cytokinů (IFNγ,
IL-4 a IL-10) v kultuře po specifické stimulaci. Byl sledován účinek imunizace
samotným virem, samotným adjuvans a směsí viru a adjuvans.
Posledním cílem je srovnání účinků intratracheální a intranasální imunizace
proti chřipce subtypu A/PR/8/34.
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2. Literární část
2.1 Slizniční imunita versus systémová imunita
Slizniční imunitní systém je odlišný od systémové imunity v mnohých
strukturálních, buněčných, molekulárních i funkčních směrech. K základním rysům
slizniční imunity patří přítomnost silně vyvinutého systému přirozené imunity, jeţ je
utvářena morfologicky a funkčně charakteristickými strukturami, antimikrobiálními
molekulami, rozvinutou fagocytární obranou a specifickými způsoby antigenní
prezentace. Dalším charakteristickým rysem slizniční imunity je existence populací
lymfocytů, lišících se např. od lymfocytů krevních a slezinných jak původem,
fenotypem, repertoárem tak i sekretovanými produkty. Slizniční imunita je hojně
rozvinuta ve střevě, ve kterém se vyskytuje více neţ 80% všech aktivovaných B
lymfocytů

v těle

dospělého

člověka,

v konečné

fázi

diferenciovaných

na

plasmoblasty a plasmocyty a produkující polymerní imunoglobuliny, které se
podílejí na ochranné bariéře povrchů sliznic.
Zatímco systémová imunita je vyvolaná antigeny, které se dostávají do
lymfatických uzlin a sleziny cestou aferentních lymfatických cév a periferní krví,
slizniční povrchy jsou schopny pojmout antigen přes speciální epitelové buňky.
Zároveň schopnost navodit toleranci na neškodné antigeny, alergeny a komenzální
mikroflóru dělá slizniční imunitu výjimečnou.
Slizniční imunitní systém je spletitější neţ jeho systémový protějšek, jak
v terminologii, tak v anatomii. Je rozdělen do četných tkáňových oddílů –
kompartmentů obsahující různá induktivní a efektorová místa, která zajišťují
imunitní odpověď nejen v původním místě infekce, ale pomocí cirkulací buněk i na
vzdálených sliznicích. Tato komunikace je umoţněna díky společnému slizničnímu
imunitnímu systému (CMIS). Znalosti o pravidlech, která řídí cílenou migraci
buněčných sloţek imunitního systému, můţeme uplatnit při vytváření vakcinační
strategie, která zajistí nejlepší ochranu proti patogenům.
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2.2 Slizniční imunita
Organismus je v neustálém kontaktu s vnějším prostředím obsahujícím
četné mikroorganismy, viry, alergeny a aerosoly. Pro zabránění průniku těchto
antigenů do vnitřního prostředí organismu je potřeba bariéry v podobě kůţe a sliznic.
Oproti kůţi, která zaujímá rozlohu přibliţně 2m2 a je tvořena několikavrstevným na
povrchu zrohovatělým epitelem, sliznice vystýlá trávicí, dýchací, urogenitální trakt
společně

s oční

spojivkou

a

vývody

exokrinních

ţláz

(TLASKALOVÁ-

HOGENOVÁ 2002) o celkovém rozměru 400m2 a je kryta pouze jednovrstevným
epitelem. Vyţaduje tedy účinnější protekci, kterou zajišťuje slizniční imunitní
systém.

2.2.1 Kompartmentalizace slizničního imunitního systému
Slizniční imunitní systém je rozdělen do dvou funkčně rozdílných částí induktivní a efektorové. Induktivní místa jsou se sliznicí asociované organizované
lymfatické tkáně, kde antigen navázaný na profesionální antigen prezentující buňku
(APC) je předkládán T a B lymfocytům stejně jako v periferních lymfatických
uzlinách

systémové

imunity.

Efektorová

místa

jsou

tvořena

histologicky

různorodými celky na sliznici. Zahrnují lamina propria (LP) ve sliznicích,
lymfatickou tkáň rozptýlenou v podpůrném vazivu, exokrinní ţlázy a intraepiteliální
lymfocyty. V efektorových místech jsou paměťové a efektorové buňky, které se
uplatňují při tvorbě protilátek a při cytotoxických reakcích. (BRANDTZAEG,
PABST 2004).
Podle anatomického umístění je MALT (se sliznicí asociované lymfatické
tkáně – Mucosa-associated lymphoid tissue) sestaven z nosohltanové, plicní, střevní
lymfatické tkáně a z lymfatické tkáně urogenitálního traktu, Eustachovy trubice,
hrtanu a z lymfatické tkáně rozptýlené v exokrinních ţlázách (BRANDTZAEG,
PABST 2004).
Nosní lymfatická tkáň - NALT (Nosopharynx-associated lymphoid tissue)
se popisuje u hlodavců a je umístěna na dně nosní dutiny, dorzálně od chrupavčitého
měkkého patra. Analogem u lidí je tzv. Waldeyerův mízní okruh, který je funkčně a
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anatomicky odlišný a je tvořen nosními, krčními, jazykovými mandlemi a
lymfatickou tkání Eustachovy trubice (BIENENSTOCK, McDERMOTT 2005).
Lymfatická tkáň bronchů - BALT (Bronchus-associated lymphoid tissue )
byla zjištěna u 44% zdravých dětí, které neprodělaly plicní onemocnění, ale
přítomnost BALT v plicích zdravých dospělých je sporná (TSCHERING, PABST
2000). Je zřejmé, ţe BALT je přítomen u dítěte po narození a je stimulovatelný
zevními

antigeny.

(BIENENSTOCK,

McDERMOTT

2005).

Geneticky

modifikované myši, kterým chyběly lymfatické uzliny a Peyerské pláty, mohou
vytvářet silnou primární B a T buněčnou odpověď na chřipkový virus (FUKUYAMA
et al. 2009). Iniciačním místem se zdá být tzv. inducibilní BALT (iBALT)
(MOYRON-QUIROZ et al. 2004).
Nejmohutnější a také nejlépe prostudovaná je lymfatická tkáň zaţívacího
traktu, a to především střeva - GALT (Gut-associated lymphoid tissue). Zahrnuje
Peyerské pláty v distální části tenkého střeva, apendix, a také solitární a izolované
lymfatické folikuly (ILF). Utváření PP a ostatní sekundární lymfatické tkáně začíná
během embryonálního vývoje a dozrává pod vlivem cytokiny zprostředkovaného
zánětu a signalizací přes receptor IL-7R. (BIENENSTOCK, McDERMOTT 2005)
Bylo zjištěno, ţe u myší se organogenese tkáně NALT odlišuje od střevního
slizničního imunitního systému. Formování NALT je aţ po narození (5 – 8 týden) a
ačkoliv indukované buňky utvářející NALT a PP mají stejný fenotyp CD3CD4+CD45+, v NALT se zdají být regulovány samotným ID2 proteinem (regulátor
transkripce – Inhibitor of DNA binding 2) a nejsou závislé na IL-7R, lymfotoxinu
LT-α1β2 a receptoru LT-βR, jako to je u tkáně GALT. (FUKUYAMA et al. 2002,
HIROSHI, FUKUYAMA 2004)
Všechny struktury MALT se podobají lymfatické uzlině, chybí však
aferentní mízovody a pouzdro. Zárodečná centra lymfatických folikulů jsou tvořena
převáţně diferencujícími se B buňkami, v interfolikulární oblasti, zejména kolem
venul

s vysokým

endotelem,

se

nalézají

T

lymfocyty

(TLASKALOVÁ-

HOGENOVÁ 2002). Mikroorganismy a jiné antigeny jsou aktivně transportovány
speciálními membránovitými M buňkami (membranous či microfold) nacházejícími
se v epitelu kryjícím organizované lymfatické tkáně (FAE – follicle associated
epithelium) a setkávají se potom s profesionálními antigen prezentujícími buňkami
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(APC) jako jsou dendritické buňky (DC), makrofágy a B lymfocyty umístěné
v organizované lymfatické tkáni (BRANDTZAEG 2009). M buňky jsou kratší neţ
enterocyty, chybí jim kartáčový lem a glykokalyx (OWEN 1999). Představují tedy
velmi lehce zranitelnou část epitelu, čehoţ vyuţívá enteropatogenní infekční agens
pro vstup do organismu. Nicméně ,,díra“ ve slizniční bariéře je potřebná k účinnému
navození slizniční imunity. (BRANDTZAEG 2007)

Obr. 1 Schématický popis střevního imunitního systému. Exogenní antigeny jsou aktivně
přenášeny M buňkami a předkládány profesionálním antigen prezentujícím buňkám. Naivní T a B
lymfocyty vstupují do GALT přes vysoký endotel cév a po jejich aktivaci migrují jako efektorové a
paměťové buňky do mesenterických lymfatických uzlin, hrudního mízovodu a periferní krve, přičemţ
jejich migrace je řízena do různých slizničních efektorových míst řadou chemokínů a adhezivních
molekul vystavených na buňkách endotelu. Slizniční lamina propria (efektorové místo) obsahuje
rozličné imunitní buňky. B lymfocyty, CD4 + T lymfocyty, intraepiteliální αβ CD8+ a některé γδ T
lymfocyty a plazmatické buňky produkující slizniční protilátky, které jsou transepiteliálně přeneseny
do lumen střeva pomocí receptoru pro polymerní imunoglobuliny (pIgR) (BRANDTZAEG 2009).
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2.2.2 Recirkulace a homing
Díky společnému slizničnímu imunitnímu systému (CMIS) je zajištěna
komunikace mezi induktivními organizovanými lymfatickými tkáněmi sliznic a
efektorovými místy. Pomocí aktivačních signálů je umoţněna recirkulace leukocytů
z krevního řečiště do lymfatické tkáně, jejich diferenciace, proliferace po setkání s
antigeny a krevním řečištěm zpětné navrácení (homing) nebo osídlování jiných
efektorových míst, kde navozují protektivní imunitu. Buněčné cestování mezi
kompartmenty není náhodný proces a je usnadněn sloţitou sítí tvořenou interakcí
slizničních addresinů, integrinů, chemokínů a jejich receptorů mezi lymfocyty a
buňkami v těchto tkáních. Tyto interakce spočívají v kaskádě několika kroků
zahrnující rolování lymfocytů podél endotelu, aktivace lymfocytů chemokíny a
jinými aktivačními molekulami, adheze lymfocytů na specifické receptory a
diapedéza do tkáně.
Ačkoliv je velké mnoţství molekul zapojeno v interakci lymfocytů s
buňkami endotelu, jen některé jsou zodpovědné za orgánově specifický homing a
lokalizaci lymfocytů ve slizničních tkáních.
Naivní T a B lymfocyty opouštějí krevní cirkulaci postkapilárními venulami
vystlanými vysokým endotelem (HEV – High Endothelium Venules). V Peyerových
plátech (PP) je rolování lymfocytů zajištěna L – selektinem a v menší míře
intergrinem α4β7 na lymfocytech k adresinu MAdCAM-1 na HEV endotelu (XU et
al. 2003). Aktivace T lymfocytů je tvořena vazbou chemokínového receptoru CCR7,
který se váţe na chemokíny CCL21 a CCL19 vytvářenými epitelem HEV v PP. Pro
přílákání B lymfocytů do tmavé a světlé zóny germinálního centra se uplatňují vazby
chemokín/chemokínový receptor CXCL12/CXCR4 a CXCL13/CXCR5 (SALMI,
JALKANEN 2005). Pevná adheze lymfocytů k endotelu je zprostředkovaná vazbou
integrinů α4β7 a LFA-1 na lymfocytech s adhezivními molekulami velké
imunoglobulinové rodiny (imunoglobulin superfamily) na endotelu – MAdCAM-1,
ICAM-1-3 (XU et al. 2003) a diapedéza je zajištěna interakcí CCL21/CCR7 pro Tlymfocyty a CXCL13/CXCR5 pro B-lymfocyty (OKADA et al. 2002). XU et al.
2003 dokládají, ţe rolování lymfocytů k HEV v BALT je uskutečněno vazbou Lselektinu k adresinu PNAd, který se vyskytuje i na periferních lymfatických uzlinách
a pevná adherence je utvářena interakcí α4β1 intergrinu s adhezivní molekulou
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VCAM-1. CSENCSITS et al. 1999 uvádějí, ţe v lymfatické tkáni nosní dutiny
(NALT, Waldayerův okruh) je z 90% zprostředkován průnik lymfocytů přes epitel
HEV interakcí adresinu PNAd s L-selektinem.
Pokud se lymfocyty nenaváţí na antigen, vracejí se eferentními drahami
zpátky do systémové krevní cirkulace. V opačném případě začíná jejich proliferace a
diferenciace do efektorových a paměťových buněk. Slizniční imunoblasty putují
eferentními drahami do regionálních uzlin (mesenterické lymfatické uzliny - MLN
v GALT a cervikální lymfatické uzliny - CNL v NALT), kde probíhá jejich další
maturace. Dále se transportují do hrudního mízovodu a nakonec se uvolňují do
systémové cirkulace. Díky rozličným chemokínům a adhezivním molekulám je
migrace zralých, paměťových buněk a buněk sekretujících protilátky - ASC
(antibody secreting cell) směřována přes tenkostěnný endotel (flat-walled) do
různých efektorových míst (SALMI et al. 2005) .
Dendritické buňky z PP a MLN, ale nikoli z periferních lymfatických uzlin,
produkují kyselinu retinovou, (obsaţena ve vitamínu A), která zvyšuje expresi
molekul CCR9 a α4β7 integrinu na T a B buňkách (FUKUYAMA et al. 2009).
Homing zralých lymfocytů do intestinální lamina propria je zajištěno vysokou
interakcí α4β7/ MAdCAM-1 (XU et al. 2003). Receptor CCR9 je prezentován
prakticky na všech CD4+ a CD8+ paměťových lymfocytech v tenkém střevě. Epitel
tenkého střeva tvoří chemokín CCL25, jehoţ vazbou na receptor CCR9 se vyvolá
exprese integrinu αEβ7 na CD8+ buňkách a navázáním na E – catherin vznikají tzv.
intraepiteliální buňky (IELs) (SALMI et al. 2005). Distribuované IELs buňky jsou
převáţně T buňky s receptorem αβ CD8+ a některé γδ T lymfocyty (BRANDTZAEG
2009).
Paměťové T lymfocyty mohou účinně migrovat z krve do BALT a jiných
bronchopulmonálních tkání za uţití adhezních molekul α4β1 integrinu a VCAM-1,
coţ umoţní migraci lymfocytů do efektorových míst v plicích (XU et al 2003).
FUKUYAMA et al. 2009 uvádějí, ţe nasální imunizace navozuje expresi
vysoké hladiny CCR10 a α4β1 na slizničních IgA+- ASC, které jsou chemotakticky
přiváděny a vázány na CCL28 a VCAM – 1 v respiračním, urogenitálním a střevním
traktu, čímţ dochází vytváření společného slizničního systému. Zároveň B lymfocyty
v NALT vystavují na svém povrchu molekuly L - selektin a CCR7 čímţ je umoţněna
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vazba na PNAd, CCL21 a CCL19 na HEV v lymfatické uzlině, coţ můţe vysvětlit
spojení mezi slizniční imunitou v dýchacím traktu a systémovou imunitou.
(BRANDTZAEG a JOHANSEN 2005).
Vhodnou stimulací slizničních induktivních míst můţeme navodit imunitní
odpověď jak poblíţ místa stimulace, tak díky CMIS na vzdálenějších efektorových
místech, a tím realizovat účinnou slizniční vakcinační strategii proti různým
patogenům. Buňky z určitého induktivního místa však nemigrují do všech
efektorových míst stejně ochotně, jak je patrné z Obr. 2 (subkompartmentalizace
slizničního imunitního systému).

Obr. 2 Homing lidských paměťových a efektorových B buněk. Intenzita imunitní odpovědi po
stimulaci je vyjádřena šipkami, jejichţ šířka vyznačuje prioritní homing lymfocytů vedený do
příbuzných efektorových míst (BRANDTZAEG 2009).
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2.3 Slizniční imunitní systém v respiračním traktu
2.3.1 Respirační trakt
Dýchací systém je denně vystaven velkému mnoţství potenciálních
patogenů, pro jejichţ eliminaci a likvidaci je zapotřebí rychlá a účinná
obranyschopnost. Plocha respiračního traktu je asi 150m2 a denně přes ni projde 11 –
15 tisíc litrů vzduchu, který obsahuje mikroorganismy, pyly, prachové částice i
alergeny. (ROGAN et al. 2006) Mezi obranné mechanismy dýchacího ústrojí je
moţno počítat i anatomickou strukturu dýchacího ústrojí umoţňující dokonalou
disperzi inhalovaných antigenů a zachycení inhalovaných částic. Tyto částice jsou
pak odstraňovány tzv. mukociliárním transportem po uchycení na hlenu
pokrývajícím dýchací cesty. Pohyb řasinek epitelu směrem orálním umoţňuje posun
hlenu s uchycenými částicemi do oblasti laryngu a nosohltanu, kde jsou buď
spolknuty, nebo vykašlány. Epiteliální buňky nezajišťují pouze mechanickou bariéru
proti inhalovanému materiálu, ale jedná se o metabolicky velmi aktivní buňky
s bohatou sekretorickou aktivitou (STŘÍŢ 2007).

2.3.2 Přirozená imunita v respiračním traktu
2.3.2.1 Antimikrobiální látky
Antimikrobiální peptidy a proteiny jsou uvolňovány epitelovými a
serózními buňkami a buňkami přirozené imunity nejen v respiračním traktu, ale i
jinde na sliznicích. Působí proti bakteriím, virům a plísním a zároveň mají
imunomodulační vlastnosti, kterými mohou ovlivňovat migraci imunitních buněk do
míst zánětu a infekce. Jejich mnoţství a aktivita je závislá na vnitřních podmínkách
jako je přítomnost patogenů, ale také koncentrace soli a pH.
Lysozym

–

nejrozšířenější

produkovaný

neutrofily,

Enzymaticky

štěpí

eozinofily,

vazbu

mezi

antibakteriální
makrofágy

a

bazický

glykoprotein

epiteliálními

N-acetylmurámovou

kyselinou

buňkami.
a

N-

acetylglukosaminem v peptidoglykanu stěny gram-pozitivních (G+) bakterií. Jeho
role je zaznamenána i v ataku na gram-negativní (G-) bakterie (ROGAN et al. 2006).
Lysozym je dále přítomen v granulích fagocytů a v nejrůznějších tělních tekutinách.

23

Laktoferin – je kationický glykoprotein produkovaný neutrofily a epitelem
respirační traktu a má širokou škálu účinků. Vazbou ţeleza (hlavního esenciálního
růstového faktoru pro mnohé mikroorganismy) a rozrušením permeability vnější
membrány G- bakterií působí antibakteriálně. Rozhodující role v hostitelské obraně je
inhibice vzniku bakteriálních biofilmů. Antivirová obrana je zaznamenána proti
virům hepatitidy, HIV a cytomegalovirům (CMV). Laktoferin působí také
protizánětlivě, sniţuje biologické účinky lipopolysacharidu (LPS) a expresi
adhezivních molekul E-selektinu a ICAM-1 na endotelu (ROGAN et al. 2006).
Sekretový inhibitor leukoproteáz (SLPI) – je neglykosylovaný bazický
protein

uvolňovaný

makrofágy,

neutrofily

a

epitelovými

buňkami.

Má

antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti. Zajišťuje ochranu dýchacích cest inhibicí
serinových proteáz – katepsinu G a elastázy, které jsou uvolňovány degranulací
neutrofilů v místě zánětu (ROGAN et al. 2006).
Defensiny – patří do první linie obrany tvořené přirozenou imunitou.
(DIAMOND et al. 2000). Jsou to malé kationické peptidy se silnou mikrobicidní
aktivitou proti některým bakteriím, virům a plísním, zároveň působí chemotakticky
na buňky imunitního systému. Na základě párování disulfidických můstků dělíme
lidské defensiny do dvou tříd: α defensiny (Humane Neutrophil Peptide – HNP) a β
defensiny (Humane Beta Defensine - HBD). Defensiny α (HNP 1-4) se nacházejí
v azurofilních granulích lidských neutrofilů. Defensin α 5 (Human defensin HD-5) se
nachází na epitelu respiračního traktu. (HIEMSTRA 2001, ZAAS a SCHWARTZ
2005). α defenziny přispívají k reparaci plic zvýšením proliferační aktivity
epiteliálních buněk v případě zánětu (ROGAN et al. 2006). Všechny členy lidských
β–defensinů (HBD 1-4) jsou identifikovány v epiteliálních buňkách. HBD-1 je
nepřetrţitě tvořen epiteliálními buňkami respiračního a urogenitálního traktu
(BASSET et al. 2003). α i β defensiny jsou chemotakticky aktivní. Neutrofilní αdefensiny vykazují chemotaxi pro monocyty, DC, CD4+ a CD8+ T-lymfocyty. β
defensiny vyuţívají chemokinový receptor CCR6 pro přilákání nezralých DC a
paměťových T lymfocytů (HIEMSTRA 2001). Vazba defensinů na komplement
vede k aktivaci komplementové kaskády (BOYTON, OPENSHAW 2002).
Katelicidiny – jsou malé antimikrobiální peptidy. Zatímco velké mnoţství
katelicidinů je prezentováno u většiny savců, u člověka je identifikován pouze jeden
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zástupce HCAP-18/LL-37, který se vyskytuje v některých lymfocytech, alveolárních
makrofázích a v plicním respiračním epitelu. Má také chemotaktické a protizánětlivé
vlastnosti (HIEMSTRA 2001).
Kolektiny – jsou hydrofilní surfaktantové lipoproteiny pokrývající stěnu
plicních sklípků a uplatňují se jako opsonizační látka při fagocytóze bakterií
makrofágy. V současnosti rozlišujeme 4 hlavní surfaktanty: proteiny A, B, C a D a
manan-binding lektin (MBL), které mají kolagenovou a C-lektinovou doménu.
Zatímco B a D sniţují povrchovou tenzi, proteiny A a D mají významnou funkci
v obranných mechanismech. Kromě opsonizační aktivity má protein A vlastnost
chemoatraktantu pro alveolární makrofágy a reguluje tvorbu prozánětlivých cytokinů
TNFα, IL1β a IL6 těmito buňkami. (KUROKI et al. 2007, ZAAS a SCHWARTZ
2005, STŘÍŢ 2007)

2.3.2.2 Receptory
První kontakt mezi patogeny a přirozeným imunitním systémem je přes
rozpoznání Toll like receptory (TLR), komplementovými receptory, C-typ lektiny,
NOD1 nebo NOD2 a jinými receptory. Tyto pattern recognition receptors (PRR) jsou
zjištěny na různých typech imunitních buněk, lymfocytech a slizničních epiteliálních
buňkách. Signalizace přes tyto receptory vystavené na DC vede k migraci DC, jejich
maturaci a k ovlivnění způsobu aktivace naivních T lymfocytů antigenem.
Signalizace z TLR vede k expresi kostimulačních molekul a zánětlivých cytokinů,
které ovlivňují charakter imunitní reakce (ICHINOHE 2008). Kromě DC, také TLR
signalizace na B lymfocytech hraje důleţitou roli v provázání přirozené a adaptivní
imunity.

2.3.2.3 Cytokiny
Cytokiny reprezentují širokou rodinu signálních polypeptidů zodpovědných
za komunikaci mezi buněčnými sloţkami imunitního systému. Důleţitou roli
v přirozené imunitě plic vykonávají cytokiny TNFα, rodina IFN I. a II. typu, IL-6,
IL-10, IL-12, IL-8 a G-CSF (DELCLAUX, AZOULAY 2003).
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TNFα je z prvních cytokinů produkovaných alveolárními makrofágy po
rozpoznání LPS na stěně G- bakterií. (ZHANG et al. 2000). Zároveň reguluje
aktivaci adhezivních molekul na endotelu cév a produkci chemotaktických faktorů
(MCP-1, MCP-3) (SLÁDKOVÁ,

KOSTOLANSKÝ 2006), které

přitahují

polymorfonukleáry (PMN) (ZHANG et al. 2000) a nezralé DC (LAMBRECHT et al.
2001) do míst zánětu. Nedávná data ukazují, ţe tento cytokin je důleţitý v obraně
proti infekci virem chřipky (SLÁDKOVÁ, KOSTOLANSKÝ 2006).
IFN I. typu (IFNα/β) patří do rodiny cytokinů, které zasahují (interferují)
do virové replikace. Navíc zvyšují expresi MHC I. třídy na virem infikovaných
buňkách, jimiţ jsou produkovány, a aktivují NK buňky (LAMBRECHT et al. 2001).
IFN II. typu (IFNγ) je pleiotropní cytokin s imunoregulačními vlastnostmi.
Je produkován NK buňkami, lymfocyty a makrofágy po stimulaci různými antigeny.
Inhibuje buněčný růst a reguluje expresi glykoproteinů MHC I. a II. třídy. Je znám,
ţe zvyšuje funkci alveolárních makrofágů v respiračním vzplanutí a přesmyk IgM a
IgG2a protilátek. (SLÁDKOVÁ, KOSTOLANSKÝ 2006). Jeho antivirové účinky
jsou méně výrazné neţ u IFN I. typu.
IL-12 je heterodimerický prozánětlivý cytokin podporující imunitní
odpověď Th-1 typu a zvyšující buněčně zprostředkovanou imunitu proti plicním
infekčním patogenům (ZHANG et al. 2000).
G-CSF patří do rodiny specifických hematopoetických růstových faktorů,
které stimulují proliferaci a maturaci myeloidních progenitorových buněk na PMN
(ZHANG et al. 2000). G-CSF hraje důleţitou roli v udrţení normální hladiny
neutrofilů v krvi, zvýšení funkčních vlastností neutrofilů, jako je chemotaxe,
fagocytóza a antibakteriální aktivita (DELCLAUX, AZOULAY 2003).
IL-6 je produkován granulocyty, monocyty a lymfocyty (SLÁDKOVÁ,
KOSTOLANSKÝ 2006). Stimuluje produkci slizničního IgA imunoglobulinu B
lymfocyty, T buněčnou proliferaci, aktivaci a cytotoxicitu NK buněk. Zvyšuje
tělesnou teplotu a produkci proteinů akutní fáze a inhibitorů proteáz. (DELCLAUX,
AZOULAY 2003)
IL-8 je produkován několika buněčnými typy zahrnujícími alveolární
makrofágy, epiteliální buňky a plicní fibroblasty. Je to hlavní chemotaktický faktor
pro neutrofily (DELCLAUX, AZOULAY 2003).
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IL-10 je syntetizován alveolárními makrofágy, ale také T a B lymfocyty.
Zamezuje nadměrné produkci prozánětlivých cytokinů a chemokínů blokací jejich
exprese a stimuluje syntézu jejich specifických inhibitorů. Nicméně IL-10 stimuluje
proliferaci B-lymfocytů, ovlivňuje izotopový přesmyk a zvyšuje odvádění PMN do
místa zánětu (STRIETER et al. 2002).

2.3.2.4 Alveolární makrofágy
Alveolární makrofágy jsou základní buněčné sloţky, které udrţují sterilitu
dýchacích cest. Ve zdravých plicích tvoří přibliţně 95% z celkového mnoţství
leukocytů, zatímco lymfocytů je 1-4% a neutrofilů jen 1% (MARTIN, FREVERT
2005). Fagocytózou a sekrecí kyslíkových mediátorů, lysozymu, antimikrobiálních
peptidů a proteáz eliminují malé částice a neškodné mikroby, které se denně
dostávají do plic. Jestliţe do plicních prostorů prostoupí větší mnoţství infekčního
agens, alveolární makrofágy jsou schopné iniciovat zánětlivou reakci a uvolňují
signalizační molekuly (cytokiny IL-1, IL-6, TNFα), chemokíny (IL-8, MIP-2 a
RANTES), sloţky komplementu a produkty kyseliny arachidonové (leukotrien B4),
které nasměrují PMN, monocyty a aktivované lymfocyty do místa zánětu (ZHANG
et al. 2000). Zároveň alveolární makrofágy sekretují supresivní molekuly (NO,
TGFβ, PGE2), které regulují funkci dendritických buněk ve stěně alveolů. Tím
mohou chránit tato místa před silnou zánětlivou odpovědí v případě inhalace
nepatogenních antigenů. (LAMBRECHT et al. 2001)

2.3.2.5 Polymorfonukleáry (PMN)
Neutrofilní leukocyty jsou za normálních okolností lokalizovány výhradně
v cévním řečišti a plicní vaskulatura v tomto směru přestavuje největší rezervoár
těchto buněk v lidském těle (STŘÍŢ 2007), ačkoliv při neinfekčních podmínkách je
jen málo PMN pozorováno v alveolárních prostorách plic (ZHANG et al. 2000).
Pokusy na zvířecích modelech poukazují, ţe za 3 aţ 4 hodiny po bakteriální infekci
dosáhne mnoţství PMN 60-80% všech buněk obsaţených ve výplachu plic. PMN
jsou přilákány do infekčních míst pomocí TNFα, G-CSF a chemokinů IL-8 a MIP-2.
(ZHANG et al. 2000). Hlavní funkcí neutrofilních leukocytů je okamţitá a účinná
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likvidace bakteriálních (zejména G- agens) a mykotických infekcí, které nemohou
být zvládnuty činností alveolárních makrofágů.

2.3.2.6 NK buňky
Přirozená cytotoxicita, schopnost rychlé lýzy buněk bez předešlé antigenní
prezentace vyţadované u CD8+ a CD4+ T lymfocytů, jsou rysy NK a NK T buněk.
Protoţe NK buňky vlastní TLR3 a TLR9 receptor, mohou odpovídat přímo na
bakterie i viry (CURTIS et al. 2005).
Během zánětu v plicích jsou NK rapidně odváděny z krevního řečiště a
dochází k vzájemné regulační interakci s myeloidními dendritickými buňkami
(mDC). Přes membránovou interakci CD80 a CD40L a produkci IFNα, IL-15 a IL18 (LAMBRECHT et al. 2001) a IL-12 mohou DC přímo aktivovat cytolytickou
aktivitu NK buněk a produkci IFNγ a TNFα, přičemţ aktivované NK buňky zvyšují
maturaci mDC, které navýší produkci IL-12. V tomto cytokinovém prostředím DC
mohou nasměrovat vývoj naivních αβ T lymfocytů do fenotypu Th1 buněk. Naopak
vystavením NK buněk cytokinu IL-4 (produkovaný z NKT buněk, eozinofilů nebo
ţírných buněk) se sníţí jejich cytolytická funkce, cytokinová sekrece a schopnost
účinně podporovat maturaci mDC. Výsledkem je tvorba Th2 fenotypu nebo
vytvoření imunologické tolerance (CURTIS et al. 2005). NK buňky tedy hrají
imunoregulační roli v přemostění mezi přirozenou a specifickou imunitou.

2.3.2.7 Dendritické buňky
Dendritické buňky tvoří spojnici mezi přirozenou a adaptivní imunitou.
Rozsáhlá síť nezralých DC se nachází v epitelu dýchacích cest, alveolárních septech
a pojivové tkáni obklopující krevní cévy a pohrudnici, ale zřídka uvnitř alveolů
(CURTIS et al. 2005). V těchto kompartmentech se nacházejí DC fenotypicky i
funkčně rozdílné. Myeloidní DC (mDC) vystavují na svém povrchu receptory TLR1,
TLR2, TLR3 a TLR4, jejichţ aktivací po navázání bakteriálního LPS, mukopeptidů a
virové RNA produkují IL-12 a plasmacytoidní DC (pDC) vystavující receptory
TLR9 a TLR7 a po vazbě bakteriální DNA a virů produkují cytokin TNFα.
(ARDAVIN 2003). pDC jsou výraznými producenty IFN I. typu. V případě
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bakteriální infekce či zánětu epiteliální buňky produkují chemokín MIP-3α a zvyšuje
se koncentrace β–defensinů, které přilákají nezralé DC navázáním na chemokínový
receptor CCR6. Po rozpoznání antigenu pomocí PRR (TLR) je dozrávání DC
podporováno TNFα, GM-CSF, HSP60. Zároveň se exprimuje chemokínový receptor
CCR7 a pomocí chemokínu MIP-3β jsou DC směřovány do lymfatických uzlin.
MIP-3β je produkován v T zóně lymfatických uzlin. Zároveň DC zvyšují expresi
kostimulačních molekul, uvolňují cytokiny, které přilákají nezralé T lymfocyty
z krevního řečiště do T zóny a působí jako APC. (LAMBRECHT et al. 2001)
V závislosti na dávce antigenu, maturaci DC a cytokinovém prostředí mohou
indukovat buněčný typ odpovědi v Th1/Th2 směru a v konečném důsledku
ovlivňovat i protilátkovou odpověď.

2.3.3 Specifická imunita v respiračním traktu
2.3.3.1 Buňkami zprostředkovaná specifická imunita
Lymfocyty zaujímají klíčové postavení v regulaci imunitního systému a
zprostředkovávání specifické imunitní odpovědi. V normální plíci jsou zastoupeny
jak v paratracheálních a hilových uzlinách, v intersticiu, tak v menším počtu i na
epiteliálním povrchu. B lymfocyty prokazujeme v bronchoalveolárním prostoru
v minimálním zastoupení, absolutní převahu zde mají T lymfocyty schopné rozeznat
antigen a zahájit imunitní odpověď vůči nezměrnému počtu cizích antigenů
ignorujíce komponenty vlastního těla. Většina T lymfocytů v plicích (více neţ 95%)
má dle fenotypu (exprese CD45RO+) charakter paměťových buněk. Podle spektra
produkovaných cytokinů můţeme CD4 T buňky dále členit do dvou funkčních
subpopulací, Th1 (produkce IFNγ, TNFβ, IL-2) a Th2 (produkce IL-4, IL-5, IL-10,
IL-13) lymfocyty. Kromě spektra cytokinů se liší také přítomností různých
transkripčních faktorů, u Th1 lymfocytů se jedná o T-bet, v případě Th2 lymfocytů
můţeme prokázat transkripční faktor GATA-3. Th1 lymfocyty se uplatňují jako
efektorové buňky v obraně proti intracelulárním parazitům a stimulací tvorby
protilátek IgG2 napomáhají antibakteriální imunitě. Tyto buňky jsou také
zodpovědné za reakce pozdní přecitlivělosti současně s nadprodukcí prozánětlivých
cytokinů. Některé z Th2 cytokinů, např. IL-4 a IL-13 mohou mít i přímý
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prozánětlivý účinek, jako je např. indukce adhezivních molekul nebo chemokínů.
Předpokládá se, ţe ostrá polarizace mezi Th1 nebo Th2 typem reakce je relativně
vzácná a existuje celá řada přechodů, kdy jsou T-lymfocyty schopny produkovat
současně jak některé Th1, tak některé Th2 cytokiny v závislosti na typu stimulace,
stavu imunitního systému, či fázi imunitní reakce (STŘÍŢ 2007). Cytolytické CD8+
jsou rozděleny na dvě subpopulace Tc1 (produkující IFNγ) a Tc2 (uvolňující IL-4)
zaměřující se na vyčištění plicních ploch od virové infekce (BOYTON,
OPENSHAW 2002). Pro utlumení imunitních reakcí jsou důleţité tzv. T-regulační
buňky, které lze identifikovat

dle fenotypu CD4+CD25+ a přítomností

transkripčního faktoru Foxp3. V plicích můţeme dále prokázat i tzv. Th17 lymfocyty
produkující IL-17 regulující zánětlivé pochody. T lymfocyty, které vystavují γδ
receptor jsou asociované s obranou na respiračních površích, mají odlišný způsob
rozpoznání cizích antigenů, ale jsou také zahrnuty do plicní imunity (BOYTON,
OPENSHAW 2002).
B lymfocyty jsou stimulovány různými mechanismy. Některé mikrobiální
substance jsou superantigeny, které interagují s B buněčnými receptory (BCR), coţ
způsobí silnou polyklonální odpověď (BRANDTZAEG 2007). Jiné mikrobiální
substance, které mají charakter na T buňkách nezávislých antigenů typu 1, jsou
mitogenní pro B lymfocyty a patří sem cukry, lipidové struktury a některé nukleové
kyseliny. Antigeny typu 2 (TI-2), např. bakteriální polysacharidy, nejsou mitogenní,
ale způsobují rozsáhlé sesítění BCR. Bakteriální endotoxin (LPS) na myší B
lymfocyty účinkuje jako TI-1 antigen, na lidské B lymfocyty jako TI-2 antigen
(BRANDTZAEG 2007). Stimulací B lymfocytů dochází k tvorbě paměťových B
lymfocytů, které po opakované antigenní stimulaci zajišťují tvorbu většího mnoţství
více specifických protilátek. Hlavními protilátkami sliznic jsou IgA. TGFβ se jeví
jako důleţitý faktor pro tvorbu IgA B buňkami, IL-2, IL-5 a IL-10 jsou důleţité pro
jejich

expanzi

a

terminální

diferenciaci

případně

i

s přispěním

IFN-γ

(BRANDTZAEG, JOHANSEN 2005).

2.3.3.2 Protilátkami zprostředkovaná imunita
Důleţitou obranu na sliznicích zajišťují sekreční protilátky SIgA a SIgM,
přičemţ SIgM přispívají obzvláště u novorozenců a při IgA deficienci
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(BRANDTZAEG 2007). Střevní sliznice obsahuje 80% všech tělních plasmatických
buněk a 80-90% z nich produkují IgA protilátky, které se stávají převládajícím
imunoglobulinem tvořící nezánětlivou obranu sliznic. IgA protilátky mohou být u
člověka dvojího izotypu IgA1 a IgA2, jejich vzájemné zastoupení na sliznici je
v poměru 3:2. Slizniční IgA1 převládá v dýchacím traktu, ve sliznici střev je vyšší
mnoţství IgA2, které jsou rezistentní vůči některým IgA1-specifickým bakteriálním
proteasám. Všechny slizniční plasmatické buňky produkují J (joining) řetězec
(15kDa), který se kovalentně váţe pouze s dimerními nebo polymerními IgA (pIgA)
a pentamerními IgM protilátkami. Tento polypeptidový J řetězec nekovalentně
interaguje s receptorem pro polymerní imunoglobuliny (pIgR) na epiteliálních
buňkách sliznic a zprostředkovávajícím transcytozu pIgA a pentamerického IgM na
luminární stranu buňky (BRANDTZAEG, JOHANSEN 2005). Na apikální straně
buňky se část receptorové molekuly s navázanou protilátkou proteolyticky odštěpí a
uvolňuje se tak sekreční protilátka s navázanou sekreční komponentou (SC), která
představuje po proteolýze vzniklou část pIgR a která chrání sekreční protilátku před
proteolytickou enzymatickou degradací.
Membránová exprese SC/pIgR můţe být zvýšena imunoregulačními
cytokiny IFNγ a IL-4 a prozánětlivými cytokiny TNFα a IL-1 (BRANDTZAEG
2007).
Slizniční IgA protilátky, které jsou produkované ve vysoké hladině
v horním respiračním traktu zahrnujícím sliznici nosní, hrtanu, bronchů a bronchiolů,
účinně inhibují invazi a kolonizaci patogenů na povrchu epitelií. V aglutinaci a
neutralizaci mikrobiálních produktů jsou pIgA a SIgA účinnějsí neţ monomerní
protilátky (BRANDTZAEG 2007). Dalšími důleţitými obrannými mechanismy
zprostředkovanými SIgA je podpora vytvoření biofilmu (BOLLINGER et al. 2003),
indukují sníţení bakteriálních plasmidů, které kódují tvorbu adhesinů a určují
v některých případech rezistenci k antibiotikům (BRANDTZAEG 2007).
SIgA protilátky se vylučují nejen na epiteliálním povrchu. Během
transepiteliálního transportu pIgA protilátek a pentamerického IgM, mohou tyto
protilátky inaktivovat viry (influenza, rotavirus, HIV) uvnitř epitelových buněk,
odvádět patogeny a jejich produkty zpátky do lumen a tím omezit cytolytické
poškození buněk. (BRANDTZAEG 2007).
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Plíce jsou místem, kde se prolíná systémová i slizniční imunita a ochranou
roli v dýchacích cestách zajišťují také specifické IgG protilátky. Ty mohou přicházet
na slizniční povrch cestou pasivní difůze ze séra, přičemţ se převáţně vyskytují
v dolním dýchacím traktu, konkrétně v serozní tekutině alveolů (ICHINOHE et al.
2008).
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2.4 Virus chřipky
Infekční onemocnění virem chřipky patří mezi nejvýznamnější epidemicky
se šířící onemocnění člověka s vysokou morbiditou a ne bezvýznamnou mortalitou.
Způsobuje prudký zánět dýchacích cest, který se po uplynutí inkubační doby, 12-48
hodin, projeví rychlým nástupem horečky, třesavkou, velkými bolestmi hlavy, svalů,
kloubů a pocitem těţké schvácenosti. Chřipkové viry řadíme do rodiny
Orthomyxsoviridae. Jsou to obalené jednořetěţové RNA viry, pleomorfního tvaru,
jejichţ genom se skládá ze 7-8 segmentů pokrytých nukleokapsidovým proteinem
(BERAN, HAVLÍK 2005). Kaţdý segment kóduje funkčně důleţitý protein. Vnitřní
proteiny jsou: nukleokapsidový protein (NP), 3 polymerázové proteiny (PB1, PB2 a
PA), matrixový protein (M2), protein iontového kanálu (M1) a nestrukturální
proteiny (NS1 a NS2), vnějšími proteiny jsou hemaglutinin (HA) a neuraminidáza
(NA) (JULKUNEN et al. 2001). Na základě reakce nukleokapsidového proteinu
(NP) a proteinů (M) se specifickými protilátkami v komplement fixační reakci
dělíme chřipkové viry do tří typů A, B a C. Chřipkový virus typu A je infekční u lidí
i zvířat, virus typu B působí infekci většinou pouze u lidí a virus typu C není
epidemiologicky příliš významný, liší se morfologicky i biologickými vlastnostmi od
předešlých typů a zároveň má niţší patogenitu. Poprvé byl chřipkový virus typu A
izolován v roce 1933 (BERAN, HAVLÍK 2005).
Dnes je známo u chřipkového viru typu A 16 HA a 9 NA povrchových
proteinů, které mohou vytvářet různé kombinace charakteristické pro jednotlivé
subtypy viru typu A. Všechny známé subtypy lze izolovat z vodního ptactva, v jehoţ
zaţívacím traktu dochází k replikaci viru, aniţ by to vedlo k onemocnění. Člověk je
vnímavý k viru chřipky A s antigeny H1, H2, H3 a N1, N2, v menší míře byly u lidí
popsány i infekce subtypy H5 H7, H9 a H10, v těchto případech šlo o přenos od
nemocné drůbeţe. K onemocnění drůbeţe dochází přenosem od divokých ptáků.
Nejnebezpečnější jsou pro drůbeţ subtypy H5 a H7. Savci a některé druhy ptáků
mají vnímavé receptory pro chřipkový virus pouze na epiteliálních buňkách horních
cest dýchacích a některých leukocytů, kde dochází k replikaci. (JULKUNEN et al.
2001).
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2.4.1 Replikační cyklus
Pomocí povrchového glykoproteidu HA se virion přichycuje na receptory
vnímavých buněk. Tímto receptorem je N-acetylmuranová (sialová) kyselina
vyskytující se na buňkách respiračního epitelu (TAMURA, KURATA 2004), ale
také na leukocytech. Virový M2 protein má funkci protonového kanálu, který
umoţňuje sniţování pH uvnitř viru. Při nízkém pH dochází k fúzi virového obalu se
stěnou endosomu a uvolnění nukleokapsidy do cytoplasmy buňky. Nukleokapsida
prochází do buněčného jádra, kde dochází k transkripci virové RNA. K translaci HA,
NA a M2 proteinu dochází na s membránou vázaných ribozomech, ostatní proteiny
se překládají na volných ribozomech (TAMURA et al. 2005). Vzniklé proteiny
nukleokapsidy se vracejí do jádra, kde se připojují k nově tvořenému genomu. Nově
tvořené povrchové glykoproteiny a protein M1 se začleňují do buněčné membrány.
Nově vytvořené nukleokapsidy se připojují k M1 v membráně a pučením získávají
lipoproteinový obal pocházející z hostitelské buňky. Povrchový glykoprotein
neuraminidáza je enzym umoţňující rozrušení vazby HA k receptoru na povrchu
vnímavé buňky v časných fázích průniku viru a pozdních fázích uvolnění nově
replikovaného viru z hostitelské buňky (BERAN, HAVLÍK 2005). Účinná virová
replikace, udrţení syntézy virových proteinů, zamezení syntézy vlastních proteinů
v hostitelské buňce a produkce virových částic vede obyčejně ke smrti infikované
buňky apoptózou za 20-40hod po infekci (JULKUNEN et al. 2001).
Nákaza virem chřipky se přenáší většinou vzdušnou cestou drobnými
kapénkami o rozměru několika mikronů (BERAN, HAVLÍK 2005). Infekční dávka
je nízká, 100–1000 částic viru, přičemţ v 1µl kapének se nachází na 100 virionů.

2.4.2 Antigenní drift
Skoro kaţdý rok dochází k drobným odchylkám uvnitř chřipkového viru
typu A i B. Změny způsobující antigenní drift jsou na molekulární úrovni a vznikají
v zimních měsících mírného podnebního pásu. Jde o změnu pozice aminokyseliny
(AMK) nebo náhrada za jinou AMK, tj. bodové mutace v genomovém segmentu.
Tato antigenní variace umoţní viru vyhnout se imunitnímu rozpoznání vedoucí
k opakovanému propuknutí v interpandemickým letech (NICOLSON et al. 2003).
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Drift u neuraminidázy můţe vést aţ k rezistenci na neuraminidázové inhibitory,
pouţívané jako léky nové generace (BERAN, HAVLÍK 2005).

2.4.3 Antigenní shift
Antigenní shift je označován téţ jako přeskupení genomu (reasortment). To
se můţe stát, kdyţ je buňka infikována dvěma různými subtypy viru A a jejich
genomové segmenty se vymění během replikace. Epitelie dýchacích cest u prasat
mají receptory jak pro lidské tak pro ptačí chřipkové viry, proto je běţně uznávaná
myšlenka, ţe dýchací cesty prasat jsou jakousi směsnou mísou lidských a ptačích
virů a ţe zde vznikají změny struktury chřipkových antigenů – tedy antigenní variace
(BERAN, HAVLÍK 2005), které ve výsledku mohou vyústit ve vznik nových
subtypů a v celosvětově rozšířenou pandemii.
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2.4.4 Obranné mechanismy před infekcí virem chřipky

Obr.3 Obranné mechanismy imunitního systému navozené chřipkovou infekcí. Infekce
chřipkovým virem spustí nejprve nespecifickou přirozenou imunitní odpověď. Dochází k rapidnímu
zvýšení hladin IFNα/β, které zabraňují virové replikaci. Alveolární makrofágy a APC sekretují IL-1,
IL-6, TNFα navozující horečku a produkcí IL-12 dochází k aktivaci NK buněk, které produkují IFNγ.
Po pohlcení infikovaných buněk APC jsou virové antigeny navázané na MHC gp. I.,II. třídy a jsou
rozpoznávány prekurzory CD4+, CD8+ a B buněk a společně s cytokinový prostředím dochází
k aktivaci adaptivní imunity. Th1 buňky sekretují IL-2, čímţ zvyšují proliferaci cytotoxických CTL
buněk, které svými produkty (granzymy, perforin) lyzují virem infikované buňky. Navíc produkují
IFNγ, který dopomáhá k IgG2a přesmyku a inhibuje virovou replikaci. Th2 buňky produkují cytokiny
IL-4, IL-5 a IL-6, čímţ pomáhají k produkci IgE, IgG1 a polymerických IgA protilátek (TAMURA,
KURATA 2004).

Proti antigenním strukturám chřipkového viru jsou namířeny nespecifické a
specifické obranné mechanismy imunitního systému. Nespecifické jsou dány
anatomickým a funkčním vybavením sliznice dýchacího traktu jako je mechanická
bariéra, slizniční epitel, povrchový hlen a antimikrobiální peptidy. Tyto bariery
mohou být překonány velkou infekční dávkou nebo virulentními vlastnostmi viru.
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Druhá linie je komplement, zánět, NK buňky a fagocytoza. Přirozená imunita působí
bezprostředně po infekci.
Rodina TLR receptorů na povrchu buněk a v endozomech hraje rozhodující
roli v rozpoznání mikrobiálních patogenů, které vede k navození okamţité odpovědi
vedoucí k vyčištění viru. Chřipkový virus obsahuje jednovláknový RNA genom
(ssRNA), který je rozpoznáván hostitelskými buňkami jako infekční signál přes
TLR-7 receptor. V případě virové replikace je produkována dvouvláknová RNA
(dsRNA), která je rozpoznána jako infekční signál přes TLR-3 (HASEGAWA 2009)
Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) jsou specificky aktivované rozpoznáním
virové RNA a DNA díky TLR7/8 a TLR9. Na rozdíl od TLR, které rozpoznávají
virové nukleové kyseliny v endozomech, RLR (Rig-1-like receptor) a MDA5
(melanoma differentiation-assiciated gene 5) vyskytující se převáţně na alveolárních
makrofázích, rozpoznávají signály při virové replikaci uvnitř cytoplazmy
infikovaných buněk (ICHINOHE et al. 2008). TLR a RLR tedy rozpoznávají virovou
infekci a spouštějí přirozenou obranu, při nichţ dochází k aktivaci několika různých
transkripčních systémů následované produkcí chemotaktických, prozánětových a
antivirových cytokinů.

2.4.4.1 Cytokinová produkce při infekci virem chřipky
Infekce chřipkovým virem navozuje produkci mnohých cytokinů:
prozánětlivých (IL-1β, IL-6, IL-18 a TNFα), antivirových (IFNα/β) a jiných
(RANTES, MIP-1αβ, MCP-1,MCP-3 a IP10) (JULKUNEN et al. 2001)
Studium na lidských dobrovolnících ukazuje, ţe za 2-3 dny po infekci virem
chřipky dosahuje hladina cytokinu maxima, a jejich hladina, převáţně IL-6 a IFNα,
je vztaţena k intenzitě virové replikace a také k respiračním a systémovým
symptomům jako je horečka, nechutenství a celková unavenost organismu. Nejvíce
cytokinů se vyskytovalo v sekretech respiračního traktu, v menší míře v plazmě a
v séru. In vitro studie odhalily, ţe odlišné spektrum cytokinů je uvolňováno po
stimulaci inaktivovaným virem a infekčním virem chřipky. Také synergismus mezi
chřipkovým virem a lipopolysacharidem z E.coli a Haemophilus influenzae navodil
vysokou produkci TNFα a tím mohou být vysvětleny komplikace spojené
s chřipkovým virem a bakteriální infekcí. (SLÁDKOVÁ, KOSTOLANSKÝ 2006,
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VAN REETH et al. 2000). Mezi hlavní antivirové cytokiny mající antiproliferativní
a imunomodulační vlastnosti se řadí interferony I. typu (IFNα/β), které jsou obvykle
indukovány za pár hodin po virové infekci. Regulují MCP-1, MCP-3 a IP-10 (IFNγindukující protein 10) genovou expresi a výsledkem je odvádění monocytů,
makrofágů a Th1 buněk do místa zánětu. Dále zvyšují antigenní prezentaci pomocí
MHC genové exprese a stimulují maturaci antigen prezentujících buněk. Jsou také
důleţitým kofaktorem ve vývoji Th1 odpovědi, zajišťují přeţití T lymfocytů, regulují
genovou expresi receptorů IL-12 a IL-18 a v synergii s cytokinem IL-18 zvyšují
produkci IFNγ v lidských NK a T buňkách (JULKUNEN et al. 2001).
Ačkoliv je ukázáno na myších modelech, ţe IFNγ je silně indukován
v plicním parenchymu, některé studie naznačují, ţe tento cytokin není nezbytný pro
zotavení z infekce chřipky. Navíc někteří autoři pochybují o jeho důleţitosti v řízení
efektorové aktivity Th a Tc buněk v respiračním traktu. Je ohlášeno, ţe IFNγ není
potřebný pro zotavení z primární virové infekce, ale je potřebný pro pozdější
heterosubtypovou imunitu. (SLÁDKOVÁ, KOSTOLANSKÝ 2006)
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2.4.4.2 Adaptivní odpověď na infekci virem chřipky

Obr. 4 Adaptivní imunitní ochrana na sliznici respiračního traktu proti chřipkové infekci je
zajištěna: (1) Neutralizací viru na sliznici - Efektorové plasmatické buňky produkují dimerické IgA
protilátky, které jsou aktivně přenášeny přes epiteliální buňky pomocí receptoru po polymerní Ig
(pIgR). Na apikální straně epitelu fungují jako slizniční neutralizační protilátky obohacené o sekreční
komponentu, která je chrání před degradací proteolytickými enzymy. Systémové IgG protilátky se
dostávají na povrch epitelu transudací ze séra. (2) Neutralizací v epitelu – Polymerické protilátky
neutralizují nově syntetizované virové proteiny uvnitř epitelu. (3) Cytotoxické T lymfocyty CD8 +–
CTL lyzují epiteliální buňky infikované různými subtypy virů (uvnitř jednoho typu). (4) Blokace
virové replikace – Paměťové Th1 buňky sekretují IFNγ, který zamezuje virové replikaci (TAMURA,
KURATA 2004)

Povrchové glykoproteiny HA a NA jsou hlavními antigeny, které jsou
degradovány APC na peptidy a vystaveny na jejich povrchu navázáním na MHC II.
glykoproteiny. Jsou rozpoznány Th1 i Th2 buňkami, jejichţ cytokinový profil vede
k tvorbě specifických protilátek proti HA a NA molekulám. Th1 sekretují IFNγ a IL2 a pomáhají u myší produkovat IgG2a protilátky, zatímco Th2 buňky sekretují
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převáţně IL-4 a IL-5, coţ napomáhá produkci IgG1 a IgE a společně s TGFβ a IL-6
dochází k přesmyku na IgA protilátkovou odpověď (TAMURA a KURATA 2004).
Tak typově specifické nebo subtypově specifické protilátky proti HA a NA
molekulám jsou hlavní ochranné elementy proti virové infekci (TAMURA et al.
2005). Vzhledem k průměru viru 80-120 nm a obsahu povrchových molekul (500HA
a 100NA) můţe virus stimulovat tvorbu protilátek i bez pomoci T-lymfocytů
(BERAN, HAVLÍK 2005).
Imunita člověka vůči chřipkovým virům je především závislá na
protilátkách proti hemaglutininu, který je vţdy odlišný při kaţdé bezprostředně
následující pandemii (BERAN, HAVLÍK 2005). Antihemaglutininové (Anti-HA)
protilátky neutralizují infekčnost viru a jsou zodpovědné za prevenci infekce inhibicí
připojení chřipkového viru k cílovým buňkám. Primární infekce chřipkovým virem u
myší vyvolá produkci slizničních S-IgA 5. den po infekci a 11. den je jejich hladina
nejvyšší (TAMURA, KURATA 2004). Po reinfekci se protilátková odpověď
významně urychlí. Preexistující S-IgA a IgG protilátky váţou chřipkový virus do
imunokomplexu. Slizniční polymerní IgA protilátky mají několikráte vyšší aktivitu
v hemaglutininové inhibici neţ monomerické IgA díky své polymerní podobě.
Slizniční IgA protilátky v respiračním traktu jsou důleţité v poskytnutí kříţové
ochrany proti infekci způsobené driftovými variantami viru uvnitř jednoho subtypu a
výjimečně i proti různým subtypům viru chřipky A. Slizniční IgA protilátková
odpověď můţe poskytnout dodatečnou lokální ochranu díky inhibici virové replikaci
a šíření viru do dalších částí respiračního traktu. Dimerické IgA protilátky, které jsou
aktivně přenášeny přes epitel cestou pIgR, mohou vázat nově syntetizované virové
proteiny uvnitř epiteliálních buněk a tím předejít nahromadění virů v epitelech. Tento
obranný mechanismus můţe být zahrnutý v prevenci před dalším chřipkovým
onemocněním. Systémovou stimulací se vyvolá produkce cirkulačních protilátek
IgG, které chrání myši před letální chřipkovou pneumonií. 80-90% protilátek
detekovaných po infekci virem chřipky u myší patří k subtypu IgG2a (SZYSZKO et
al. 2006, TAMURA, KURATA 2004). Zhruba po 1-2 týdnech po primární infekci
bývají v sérech pacientů prokazatelné specifické protilátky vůči neuraminidáze, které
svého vrcholu dosahují asi 3-4 týdny po infekci. Anti-NA nemají neutralizační
vlastnosti, ale zabrání uvolnění nových virových partikulí z infikovaných buněk a
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tím dojde ke sniţování šíření viru a urychlení zotavení z chřipkové infekce
(JOHANSSON et al. 1989).

2.4.4.3 Křížová protekce
Mechanismus kříţové protekce proti driftovým změnám uvnitř jednoho
subtypu chřipky tj. intrasubtypová protekce je zajištěna anti-HA a antivirovými
slizničními protilátkami v respiračním traktu. Slizniční imunita indukovaná
přirozenou infekcí hraje důleţitou roli v protekci proti infekci. Preexistující
specifické SIgA a IgG protilátky v imunizovaných zvířatech jsou zahrnuty
v eliminaci viru utvářením protilátkových imunokomlexů s viry krátce po reinfekci.
Díky své polymerické povaze, vysoké aviditě a umístění (ICHINOHE et al. 2008)
poskytují SIgA protilátky ochranu nejen proti infekci homologním virem, ale také
kříţově reagují proti jeho shiftovým variantám a vytvářejí tak heterosubtypovou
ochranu. Věří se, ţe IgA protilátky jsou více kříţově protektivní proti heterologním
chřipkovým virům ve srovnání s monomerickými IgA protilátkami, neutralizačními
IgG protilátkami a Tc lymfocyty v respiračním traktu neimunizovaných myší
(TAMURA, KURATA 2004). IgG protilátky, které pronikají ze séra do hlenu díky
difůzi, reagují převáţně s homologními viry, protoţe působí více specificky neţ
slizniční IgA. Vyskytují se zejména na alveolárním epitelu a chrání před virovou
pneumonií. (HASEGAWA et al. 2009). Protilátky proti M2 proteinu, který je uvnitř
viru chřipky typu A jsou kříţově ochranné mezi různými subtypy virové infekce,
ačkoliv jejich hladina je nízká (BLACK et al. 1993) Protilátky proti konzervovaným
proteinům NP a M1 nepřispívají k ochraně, pasivní přenos anti-M1 a anti-NP
monoklonálních protilátek nechrání myši před infekcí (TAMURA et al. 2005).
BENTON et al. 2001 dokazují, ţe u geneticky upravených myší, kterým
chyběly B lymfocyty, všechny protilátky, NKT buňky a γδT lymfocyty, zajišťují
paměťové CD4+ a CD8+ lymfocyty heterosubtypovou ochranu proti H1N1 a H3N2
subtypu chřipkového viru typu A (TAMURA, KURATA 2004)
Peptidy vnitřních antigenů chřipkového viru se váţou na molekuly MHC I.
na povrchu infikovaných buněk. Tyto vnitřní antigeny jsou hlavním cílem pro
cytotoxické CD8+ buňky (TAKADA et al. 2003). Jejich úlohou je inhibice replikace
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viru a usnadnění eliminace virové infekce, zároveň jsou kříţově reaktivní mezi
jednotlivými subtypy chřipky. (TAMURA et al. 2005). V absenci protilátek u
neimunizovaných zvířat jsou produkovány rychle CD8+ paměťové T-lymfocyty,
které jsou regulovány cytokiny IL-2, IL-7 a IL-15 (WOODLAND 2003). Jsou
zahrnuty v zabíjení hostitelských buněk po třech dnech od reinfekce, účastní se
blokace virové replikace proti různým subtypům uvnitř jednoho typu (TAMURA et
al. 2005) a zároveň paměťové CD8+ klony reagují i na nehumánní kmeny viru
chřipky (BERAN, HAVLÍK 2005). Th1 buňky jsou zahrnuty v blokaci virové
replikace sekrecí IFNγ (TAMURA, KURATA 2004).

2.5 Vakcinace
Vakcinace je aktivní imunizace, která navozuje protektivní a specifickou
imunitní odpověď a imunologickou paměť v organismu. Vakcinační strategie byla
pouţívána jiţ ve staré Číně, ovšem aţ koncem 18. století britský lékař Edward Jenner
poukázal na to, ţe inokulum z kravských neštovic můţe zabránit onemocnění
pravými neštovicemi. Od 70. let minulého století se proti této nákaze jiţ neočkuje,
protoţe došlo k její celosvětové eradikaci. Díky očkování dochází k omezení řady
infekcí, zároveň dochází ke zlepšení účinnosti a omezení vedlejších účinků
současných vakcín a vyvíjí se vakcíny proti novým patogenům. Očkování proti
chřipce je nejdůleţitější formou prevence proti této infekci.

2.5.1 Očkování proti chřipkovému onemocnění
Studie ukázaly, ţe vyšší protektivní účinnosti očkování proti chřipce bývá
dosaţena u těch osob, které v minulosti byly očkovány proti chřipce nebo chřipku
proţily. Vzhledem k rychlým genetickým změnám divokých kmenů chřipkových
virů cirkulujících v populaci je nutná kaţdoroční aktualizace vakcíny.
Parametrem hodnocení účinnosti očkování proti chřipce je titrace sérových
protilátek specifických vůči hemaglutininu. Nejčastěji pouţívanou metodou je
hemaglutinační inhibice (HI). Náchylnost k infekci je nepřímo úměrná tomuto titru.
Pokud po vakcinaci jsou hodnoty titrů protilátek vyšší neţ 1:40-1:48, pak jsou tyto
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hladiny protilátek povaţovány za protektivní. Jako vhodnější metoda se ukazuje
radiální imunohemolýza, která splňuje dostatečnou citlivost a to i pro viry typu B.
Jako protektivní hladiny specifických protilátek jsou takové, kdy plocha hemolýzy
dosahuje hodnot větších neţ 20-25 mm2 pro chřipkový virus typu A (H1N1, H3N2) a
40-45mm2 pro chřipkový virus B.
Studie imunogenity vakcíny ukazují, ţe asi 50-60% očkovanců si vytváří
dostatečně bohatou imunitní odpověď jiţ za 7 dní po podání jedné vakcinační dávky.
Do 14 dní se vytvoří hladiny nad protektivní mez jiţ u většiny očkovanců (70-90%) a
specifické protilátky kulminují asi 3-4 týdny po očkování. Ukázalo se, ţe perzistují u
70% očkovanců ještě 2 roky po očkování.
(www.vakciny.net/doporuceneockovani/chripka.html)

2.5.2 Výroba očkovacích vakcín proti chřipce
Na rozdíl od jiných běţně podávaných vakcín, jejichţ sloţení se v průběhu
let nijak nemění, se sloţení vakcíny proti chřipce mění kaţdý rok, aby bylo v souladu
s kmeny, které budou s největší pravděpodobností cirkulovat v populaci v dané
chřipkové sezóně. Světová zdravotnická organizace (WHO) vţdy v únoru kaţdého
roku vydává doporučení k pouţití výrobních vakcinačních chřipkových kmenů pro
následující

chřipkovou

sezónu.

Toto

doporučení

vychází

z

analýzy dat

poskytovaných více neţ 100 laboratoří po celém světě, které se účastní sledování
globálního výskytu chřipky. Doporučené vakcinační kmeny vycházejí nejen z
virologických a epidemiologických dat, ale i z moţností stávajících vakcinačních
kmenů, které jsou schopny vytvářet dostatečnou imunitní odpověď vůči nově
zjištěným virovým variantám (www.vakciny.net/doporuceneockovani/chripka.html).
V současné době se pro výrobu komerčně dodávaných vakcín vyuţívají
chřipkové viry, které jsou pomnoţené na kuřecích zárodcích. V jedné dávce vakcíny
se nachází 2 subtypy chřipky typu A (H1N1 a H3N2) a 1 kmen chřipky typu B, které
se nejčastěji vyskytovaly během chřipkové epidemie v předchozím roce. Celý
výrobní proces trvá 6-8 měsíců.
V dnešní době mají licenci k prodeji dva druhy vakcín obsahující
inaktivované (aplikované parenterálně) nebo ţivé chřipkové viry aplikované na
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sliznice. Další druhy vakcín, které pro produkci chřipkového viru vyuţívají
buněčných kultur a lepší technologie a obcházejí vznik moţné alergie na vaječné
bílkoviny, jsou stále v rámci studií.

2.5.3 Parenterálně podaná inaktivovaná chřipková vakcína
Inaktivované chřipkové vakcíny injikované parenterálně jsou uţívány jako
prevence chřipkového onemocnění u lidí jiţ 60 let.
Za 2-3 dny po inkubaci chřipkového viru ve slepičích zárodcích je
alantoidní

tekutina

harvestována

a

koncentrace

virionů

se

zajišťuje

vysokoobrátkovou centrifugací. Celovirionové částice se inaktivují formaldehyden
nebo β-propionlaktonem a vzniká celovirionová vakcína. Pokud se tato celovirionová
suspenze smíchá s organickým rozpouštědlem (éter) nebo detergentem (např. Triton
X-100) dojde k porušení lipidového virového obalu a uvolní se virové částice
obsahující všechny povrchové i vnitřní virové strukturální proteiny, které jsou
součástí štěpené vakcíny. Subjednotková vakcína obsahuje pouze vysoce
purifikované povrchové glykoproteiny HA, NA vázané na adjuvantní emulsi MF-59.
(www.vakciny.net/doporuceneockovani/chripka.html), PALASE 2006, GLUECK
2001)
Koncentrace povrchových antigenů u všech tří typů inaktivovaných
chřipkových vakcín je přibliţně shodná. Na jednu dávku tzv. trivalentní vakcíny je
pouţito 45µg antigenu HA (tj 15 µg HA z kaţdého ze tří pouţitých chřipkových
virů) (PALASE 2006).

2.5.3.1 Účinnost inaktivované parenterální chřipkové vakcíny
V současnosti se jiţ nepouţívají celovirionové vakcíny pro svou vysokou
reaktogenitu lipidové membrány. Z experimentálních prací vyplývá, ţe samotné HA
a NA ve vakcíně nevyvolává maturaci DC a tedy nestimuluje expresi kostimulačních
molekul a komplexů obsahujících štěpy Ag a molekuly HLA na povrchu DC.
Dochází zřejmě ke stimulaci B-lymfocytů přes BcR a glykoproteinový Ag a
k následně k tvorbě převáţně systémových IgG protilátek. Štěpená vakcína aktivuje
DC pod vlivem prozánětlivých cytokinů (TNF, IL-2) v místě aplikace. Stimulem je i
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virová RNA v komplexu s nukleoproteinem, který působí jako adjuvans (BERAN,
HAVLÍK 2005). Takové vakcíny mohou navodit produkci virus neutralizujících
protilátek v séru, ale ne slizniční imunitní odpověď a tím se neuplatní při počáteční
replikaci viru v respiračním traktu (TAKADA et al. 2003). Inaktivované vakcíny
jsou efektivní v protekci proti homologním virům. Účinnost takových vakcín
v prevenci chřipkového onemocnění dosahuje okolo 75% u zdravých dospělých a
sniţuje se k méně neţ 50% u starých lidí. Tyto vakcíny mají další omezení, jako je
potřeba dvou dávek pro malé děti, chybí vysoká imunogennost a dlouho trvající a
heterosubtypová protekce (GLUECK 2001). Vzhledem k tomu, ţe tento typ
inaktivovaných vakcín neumí vyvolat slizniční imunitu (významnou při prevenci
respiračních onemocnění) a v případě buněčné imunity hraje jen okrajovou roli,
několik desítek let se vyvíjely ţivé chřipkové vakcíny aplikované na povrchy sliznic.

2.5.4 Intanasálně podaná vakcína s živým oslabeným chřipkovým virem
Druhou hlavní třídou vakcín jsou ty, které obsahují ţivý virus. Licencovaná
vakcína obsahuje oslabené na chlad adaptované ţivé chřipkové viry - Cold-adapted
live attenuated influenza virus (CAIV). Intranasální dodání ţivé chřipkové vakcíny
nabízí výhodu napodobit přirozenou infekci. Navozují jak celkovou, tak lokální
slizniční neutralizační imunitu díky tvorbě slizničních IgA, sérových IgG protilátek a
buněčně zprostředkované CTL odpovědi v respiračním traktu a přispívají ke zkříţené
ochraně proti různým variantám chřipkového viru více neţ chemicky oslabené
vakcíny. Vakcinační viry jsou tvořeny ze 6 vnitřních proteinů a z antigenů HA a NA
chřipkových virů typu A a B, které jsou blízce příbuzné kmenům, jeţ cirkulují
v populaci. Chřipkové kmeny se pasáţují při 25°C na tkáňové kultuře (buňky
z kuřecích ledvin) nebo na kuřecích zárodcích. Výsledkem jsou vysoce oslabené
kmeny, které neztrácejí své replikační vlastnosti při teplotě +25°C, tj. teplotě na
sliznici nosohltanu, kde mohou indukovat protektivní imunitu, a zároveň je jejich
růst inhibován při tělesné teplotě (37°C) a tím se zamezí dalšímu šíření viru
(PALESE 2006).
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2.5.4.1 Využití CAIV
Ţivé atenuované intranasální vakcíny jsou ve stadiu rozvoje v řadě zemí
světa. V Rusku byla pouţívána jiţ v 60. letech a od roku 2003 je licencována v USA.
(NICOLSON et al. 2003)
Nicméně, jejich bezpečnost můţe být prokázána pouze u zdravých lidí mezi
5-49 let, coţ vylučuje dvě hlavní rizikové skupiny, děti a starší osoby, společně
s imunodeficientními pacienty a těhotnými ţenami (TAMURA, KURATA 2004).
Zároveň způsob podání ţivé vakcíny můţe zvýšit riziko komplikací v CNS, ţivý
kmen můţe prodělávat mutace a můţe docházet k jeho reasortmentu s paralelně se
vyskytujícími chřipkovými viry v populaci.

2.5.5 Slizniční vakcinace – výhody a nevýhody
Intranasální vakcinace je výhodná v tom, ţe je to nejefektivnější cesta
k vyvolání optimální ochranné imunity v obou slizničních a systémových imunitních
kompartmentech. Efektivně navozuje antigen specifickou imunitu v horních
dýchacích cestách, v reprodukčním traktu a vyvolává kříţovou protektivní imunitu
na sliznici střeva díky společnému slizničnímu imunitnímu systému. Slizniční
imunizace mrtvým virem nemůţe způsobit infekci a nevyţaduje odbornou pomoc při
aplikaci vakcíny. Je potřeba daleko menší dávky antigenu pro navození antigen
specifické slizniční a systémové imunitní odpovědi, neţ při orální vakcinaci, protoţe
antigeny nejsou vystaveny nízkému pH ani nejsou degradovány zaţívacími enzymy
v gastrointestinálním traktu. Nevýhodou je potenciální moţnost průniku antigenu do
CNS. Protoţe mrtvá vakcína obsahující samotný antigen nestimuluje plně NALT,
mnohé výzkumné týmy se pokouší vyvinout efektivní vakcínu se zvýšenou účinností
antigenu po sjednocení s adjuvans (FUKUYAMA 2009, TAMURA et al. 2005)
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2.6 Adjuvancia, transportní systémy a nové výrobní technologie
Pojem adjuvans je odvozen z latinského slova adjuvare, které znamená
„pomáhat“. Adjuvancia jsou označena jako skupina strukturně heterogenních
komponent, která v kombinaci se specifickým antigenem indukuje silnější imunitní
odpověď, neţ kterou by vyvolal samotný antigen. Poprvé byla popsána v roce 1924
francouzským biologem G. Ramonem (RAJPUT et al. 2007). Účinky adjuvans
zahrnují: zvýšení imunogenicity slabých antigenů, zvýšení rychlosti a doby trvání
imunitní odpovědi, stimulace buněčně zprostředkované imunity a podpora navození
slizniční imunity, zvýšení imunitní odpovědi u osob s oslabeným imunitním
systémem a umoţňují redukovat mnoţství antigenu v jedné dávce vakcíny. Dále se
popisuje vliv na titr, trvání, aviditu a izotypový přesmyk protilátek (RAJPUT et al.
2007)
Běţně celosvětově uţívaná chemická adjuvans pro vakcinaci lidí jsou pouze
hliníkové soli. V některých případech je pro lidské vakcíny povoleno adjuvans MF59. Řada adjuvancií je pouţívána v pokusech na zvířatech a některá i v klinických
pokusech.

2.6.1 Vakcíny tvořené z buněčných kultur
Buněčné

kultury nabízejí

rychle

vyvinout

vakcínu

proti

chřipce

v epidemickém nebo pandemickém stavu a zároveň zamezují případné alergické
reakci na bílkoviny ve vejcích. Navíc chřipkové viry, které rostou na savčích
buňkách, jsou více podobné virům odebraným z klinických vzorků, neţ izolovaným
virům, které jsou nasazeny do kuřecích embryí. Chřipkové vakcíny kultivované na
MDCK buňkách (psí buněčná linie – Madin Darby Canine Kidney) a Vero buňkách
(African green monkey), nejsou ještě dostupné komerčně. (NICOLSON et al. 2003).

2.6.2 Transportní systémy
Jsou často uváděny téţ s adjuvantními vlastnostmi nebo s moţností
inkorporace adjuvans.
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2.6.2.1 DNA vakcíny
DNA vakcíny prezentují slibný nový přístup k vakcinaci. Vyvolávají
imunitní odpověď v plném rozsahu, zahrnující protilátky, cytotoxické a pomocné Tlymfocyty proti intracelulárním mikroorganismům (LAMBERT, SIEGRIST 1997).
DNA vakcíny proti chřipce obsahují genetickou informaci pro NP, HA, NA, M1
protein a non-strukturální protein 1 (NICOLSON et al. 2003). Tento typ vakcíny by
byl vhodný pro osoby s alergií na vaječnou bílkovinu. Další výhodou je rychlejší a
snadnější produkce, čehoţ by bylo moţné vyuţít během pandemického období, kdy
potřeba dostatečného mnoţství vakcín je daleko vyšší během krátkého časového
úseku (BERAN, HAVLÍK 2005). Bohuţel DNA vakcíny se dosud osvědčily spíše
v experimentu na zvířatech neţ u lidí.

2.6.2.2 Živé vektory
Ţivé vektory jsou virové i bakteriální – dovolují doručení rekombinantních
proteinů uloţených uvnitř samotného vektoru nebo genetické informace integrované
do genomu, či jsou představovány jako plasmidová DNA. Charakteristickými rysy
jsou: snadná manipulace, relativně snadná a levná produkce, přítomnost stabilního
genomu, nepatogennost a navození slizniční a systémové imunity po orálním a
intranasálním podání (GERDTS 2006). Ţivé virové nebo bakteriální vektory, slouţící
jako antigeny ve vakcíně, mohou být uţity k vytvoření cytotoxických lymfocytů,
které jsou specifické k rozpoznání a destrukci infikovaných buněk (LAMBERT,
SIEGRIST 1997).

2.6.2.3 Neživé partikule
Zvýšení imunitní odpovědi obdrţíme po navázání vakcinačních antigenů na
mikropartikule. Pomáhají chránit antigeny před degradací a zvýší dodání antigenu do
specializovaných kompartmentů v MALT. Mikropartikule usnadní prezentaci APC
cestou MHC I a II třídy. Biodegradovatelné částice, např. některé polymery, mají tu
výhodu, ţe jejich pomalá degradace řídí postupné uvolňování uzavřeného antigenu.
Poly (D, L-lactide-co-glycolide) (PLC) je pravděpodobně nejvíce rozšířený
studovaný polymer a jeho bezpečnost je zaznamenána u lidí.
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Imunostimulační komplex (ISCOM) jsou 40nm nanočástice sestavené
z antigenu, cholesterolu, fosfolipidu a saponinu. Stimulují přirozený imunitní systém
k tvorbě IL-12 a navozují protilátkovou a specifickou CTL odpověď (RAJPUT et al.
2007, GERDTS 2006)
Liposomy jsou fosfolipidové váčky, které zvyšují imunitní odpověď
primárně zvýšením antigenní prezentace. Obsahují cholesterol. Virové partikule
mohou být s liposomy podávané subkutánně a intranasálně u myší (PALESE 2006,
GERDTS 2006).
Virosomy mají významné adjuvantní vlastnosti a zvyšují imunoprotektivní
aktivitu pokud jsou prodány s trivalentní chřipkovou vakcínou. Vyvolávají tvorbu
významně vyššího mnoţství antihemaglutinačních protilátek ve srovnání s komerčně
dostupnými vakcínami.

2.6.3 Slizniční adjuvancia
Ideální vakcinace poskytuje hostiteli obranu před vstupem patogenu do
organismu. Stimulace slizniční imunity je tímto důleţitý cíl pro vakcinaci proti
mnohým organismům, které vstupují přes slizniční povrch. Běţná inaktivovaná
chřipková vakcína doručená do nosu není úspěšná, nepouţije-li se vhodného
adjuvans.

2.6.3.1 Adjuvans MF59
Jedním z mála u lidí pouţívaných adjuvans je emulze Microfluidized
Emulsion 59 (MF59), která je licencovaná v některých Evropských státech. MF59
vyvolává silnou protilátkovou odpověď typu Th2 (TAMURA et al. 2005) na
mezipandemické viry chřipky (NICOLSON et al. 2003). MF-59 obsahuje stabiní
kapičky (<250 nm) metabolizovatelného olejového skvalenu (metabolit cholesterolu)
a dvou povrchově aktivních látek: polysorbát 80 (surfaktant rozpustný ve vodě) a
sorbit trioleát (surfaktant rozpustný v oleji). Ačkoliv mechanismus zodpovědný za
adjuvantní vlastnosti není plně prozkoumaný, zvýšení humorální imunitní odpovědi
v parenterálně dodané vakcíně chřipky je prokázáno u lidí, a po intranasálně
aplikované chřipkové vakcíny byla slizniční imunitní odpověď vyvolaná u myší.

49

Tato vakcína je cíleně indikována zejména osobám starším 65 let, u kterých vyvolává
vyšší imunitní odpověď neţ standardní subjednotková vakcína a je jimi dobře
tolerována. Naopak její imunogenita je téměř shodná s tradiční subjednotkovou
vakcínou u osob mladších 60 let, u kterých však vyvolává více neţádoucích účinků
(www.vakciny.net/doporuceneockovani/chripka.html).

2.6.3.2 Imunostimulační adjuvans obsahující bakteriální komponenty
Imunostimulační adjuvancia stimulují imunitu s minimální nebo s ţádným
tkáňovým poškozením. Tato adjuvancia obsahují převáţně mikrobiální komponenty
a jejich adjuvantní vlastnosti jsou závislé na schopnosti stimulovat přirozenou
imunitu přes četné receptory. Tento ,,danger“ signál můţe vytvářet několik
komponent, jako je bakteriální endotoxin (lipopolysacharid - LPS), mykobakteriální
komponenta,

která

je

součástí

kompletního

Freudova

adjuvans

(směs

mykobakteriálních agens v oleji), jednovláknová ribonukleová kyselina (ssRNA) a
bakteriální deoxyribonukleová kyselina (DNA) včetně CpG nukleotidu.
Mnohé laboratoře se zaměřují na adjuvans sloţené ze syntetických látek,
jako je syntetický lipid A, deriváty muramyl peptidu a kationické molekuly.
ICHINOHE et al. 2005 poukazují, ţe syntetický analog dvouvláknové RNA polyinosine-polycytidylic acid tzv. poly(I:C) je nadějné nové a efektivní adjuvans
pro chřipkové vakcíny. Protoţe nejvíce virů produkuje dsRNA během virové
replikace (HASEGAWA et al. 2009), synteticky vyrobený dsRNA(polyI:C) působí
jako molekulární mimikry virové infekce. Savčí TLR-3 receptor rozpoznává dsRNA
(polyI:C) a aktivuje cestou NF-κB tvorbu IFN I. typu. Tato adjuvantní aktivita hraje
důleţitou roli v provázání přirozené a adaptivní imunity. Intranasálně podaná éterem
inaktivovaná štěpená vakcína a synteticky vyrobené adjuvans poly(I:C) vytváří
efektivní kříţovou protekci v horních cestách dýchacích proti driftovým variantám
viru chřipky A i B (ICHINOHE et al. 2005). Ačkoliv systémová antigen specifická
T-buněčná odpověď byla také indukovaná po poly(I:C), T-buněčná odpověď proti
heterologním chřipkovým virům byla slabá (HASEGAWA 2009). Třebaţe poly(I:C)
zvyšuje slizniční a systémovou humorální odpověď, při klinických studiích se
objevilo nepříznivé působení. Nedávno, klinicky bezpečný dsRNA, PolyI:PolyC12U
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(Ampligen®) byl vyšetřovaný jako dsRNA slizniční adjuvans v intranasálně
podávané vakcíně proti ptačím chřipkovým virům (HASEGAWA 2009)
Bakteriální DNA má stimulační efekty na savčí imunitní buňky díky
přítomností nemetylovaných CpG dinukleotidů (v místě, kde leţí cytosin vedle
guaninu je fosfodiesterová vazba), které jsou více běţné u bakteriální DNA neţ v
DNA obratlovců. Tato bakteriální CpG DNA je rozpoznána receptorem TLR9, který
se nachází na savčích imunitních buňkách, dochází k indukci IL-12 a zvýšení
kostimulačních molekul CD80, CD86 a CD40, coţ stimuluje maturaci APC.
Intranasálně podaná inaktivovaná chřipková vakcína s CpG dinukleotidem můţe
zvýšit slizniční protilátkovou odpověď. Vyuţitím četných sloţek patogenů můţeme
zvýšit přirozenou imunitu cestou receptorů, jako jsou TLRs a GM1 gangliocidu na
makrofázích a DC, čímţ dojde k navození rozsáhlé slizniční imunitní odpovědi
v respiračním traktu (TAMURA, KURATA 2004, TOKA et al. 2004).
Slizniční adjuvans, tvořené bakteriálními sloţkami, zvyšují imunogenicitu.
Pozornost je zaměřena na dva bakteriálníí toxiny a to cholerový toxin (CT)
produkovaný bakterií Vibria cholerae a teplotně labilní enterotoxin (LT)
produkovaný E. coli. Ačkoliv bakteriální toxiny mají vynikající adjuvantní
vlastnosti, je jejich pouţití omezeno u lidí pro jejich vysokou toxicitu. LT můţe
způsobit vznik lícní paralýzy tzv. Bell´s syndrom. (MUTSCH et al. 2004)
Intranasálně podaná vakcína s cholerovým toxinem jako adjuvans umoţní navázání
CT na buněčný receptor (ganglioside GM1) a tím předejde infikování makrofágů a
NK buněk chřipkovým virem (MATSUO et al. 2000). Nespecifická aktivace
makrofágů (APCs) a zvýšená produkce cytokinů indukuje adaptivní imunitu proti
chřipkovému viru.

2.6.3.3 Bacillus firmus
Na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK v Praze se jiţ řadu let
věnuje pozornost imunomodulačním účinkům bakterií a jejich produktů, v poslední
době zejména adjuvantním účinkům bakterie Bacillus firmus (BF).
BF je aerobní, sporulující, nepatogenní a netoxická G+ bakterie vyskytující
se ve vnějším prostředí. Její zřetelné imunomodulační vlastnosti byly prokázány
v experimentální listeriové infekci u myší, přičemţ BF zvyšoval odolnost proti
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infekci daleko více neţ ostatní G+ bakterie. (MÁRA et al. 1992). Později byl popsán
stimulační efekt BF na makrofágy (MÁRA et al. 1994), protinádorové účinky u krys
(ŠTĚPÁNKOVÁ et al. 1995) a bylo zjištěno, ţe BF působí jako silný polyklonální
aktivátor B a T lymfocytů (PROKEŠOVÁ et al. 2002). Výborné adjuvantní
vlastnosti byly prokázány při intratracheální a intranasální imunizaci ovalbuminem
(MLČKOVÁ et al. 2005), coţ bylo potvrzeno i při intratracheální imunizaci
chřipkovým virem typu B (ZANVIT et al. 2005) a typu A (ZANVIT et al. 2008),
přičemţ byly pouţity delipidované formy bakterie (DBF).

52

3. Materiál a metody
3.1 Použité roztoky a chemikálie


PBS – fosfátem pufrovaný fyziologický roztok
NaCl (Lachema)

9,09 g

Na2HPO4 x 12 H2O (Lachema)

1,2 g

NaH2PO4 x 2 H2O (Lachema)

0,2 g

pH = 7,2 – 7,4
doplnit destilovanou vodou na objem 1000 ml


Citrátový pufr
citronan sodný (Lachema)

14,7 g

rozpustit v objemu 500ml destilované vody, pomocí kyseliny citronové
upravit na pH 4,2


Uhličitanový pufr
(0,1M) NaHCO3 (Sanitas)

8,4g do 1000ml d.vody

(0,1M) Na2CO3 (Sanitas)

10,59g do 1litru d vody

1000 ml NaHCO3 smíchat s cca 200ml Na2CO3 ,aby bylo dosaţeno pH 9,6


TMB – tetramethylbenzydin
TMB (Sigma)

200mg

dimethylformamid (PENTA)

135ml

smíchat, doplnit destilovanou vodou do objemu 500ml a uchovávat v tmavé
lahvi


0,05% Tween
Tween 20 (Sigma)

0,5 ml

smíchat s 1000 ml PBS
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TBS – ředící roztok
(20mM) Trizma (Sigma)

0,2423 g

(150mM) NaCl (Lachema)

0,876 g

doplnit destilovanou vodou na 100 ml, pomocí 2 M HCl (PENTA) upravit
na pH 7,3, přidat 0,05 ml Tween 20 (Sigma) a 0,1g BSA (Sigma)


Blokovací roztok – u stanovení cytokinů
sacharoza (Lachema)

5g

BSA (Sigma)

1g

rozpustit ve 100 ml PBS


Suplementované RPMI – 1640 tkáňové médium pro kultivaci buněk
HEPES (2mM)

0,2 ml

glutamin (2mM)

1,2 ml

gentamicin (40 mg/ml)

0,1 ml

FTS (0,05%)

5 ml

RPMI 1640

96 ml

3.2 Přístroje a zařízení


analytické váhy Mettler Toledo (AB 204); Švýcarsko



automatické pipety Gilson



automatické osmikanálové pipety Gilson



box s laminárním prouděním pro práci s buňkami EM BOX 180, ČR



centrifuga Universal 30 RF, Hettich, Německo



fotometr ELISA – reader Sunrise Industrie, Inc., USA



magnetická míchačka na roztoky ARE, VELP Scientifica, Itálie



měřící zařízení pro detekci beta záření 1450 Microbeta Trilux, Finsko



mikroskop



mrazící box VX 350, Jouan, Francie



pH Metr 3310, JenWay, Velká Británie
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promývačka mikrotitračních destiček MRW(AM60) Dynex Technologies,
USA



přístroj na sklízení buněk HARVESTOR MACH III, Tomtech, USA



software KIM pro vyhodnocování metody ELISA



termostat s regulací CO2 MCO-15AC, Japonsko



ultrazvuková čistící lázeň T420,ELMA GmbH & Co.KG, Německo



vortex Genie 2, Scientific Industrie, Inc., USA



zatavovač Microsealer, Wallace Oy, Finsko

3.3 Pomůcky


běţný laboratorní materiál: mikrozkumavky Eppendorf, pipetovací špičky,
zkumavky, skleněné kádinky, odměrné válce, pipety, filtrační papíry, kahan,
skleněné homogenizátory



injekční stříkačky, jehly, sondy



chirurgické nástroje: nůţky, pinzety, skalpely



filtrační papír Printed filterman A (Sigma)

3.4 Bakterie – Bacillus firmus kmen CCM 2212
Inokulum bylo naočkováno na krevní agar obsahující ovčí erytrocyty a 1%
glukosu.
Kultivace byla provedena v komplexním médiu sloţeného z peptonu,
hovězího extraktu a močoviny (pH 7,2 – 7,4) při 37 °C do pozdní logaritmické fáze
růstu. Kultura byla inaktivována 0,4 % formaldehydem po 30 minut při pokojové
teplotě. Poté byl proveden test sterility. Inaktivovaná biomassa byla třikrát promyta
destilovanou vodou a lyofilizována. Delipidovaná forma bakterie (DBF) byla získána
extrakcí bakterinu s chloroform – metanolem 2:1 (v/v) přes noc. Následně došlo
k sušení při 50°C a opakování extrakce. Při třetí, poslední extrakci, byl pouţit
samotný chloroform, biomassa poté byla filtrována a usušena lyofilizací.
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3.5 Virus chřipky typu A
Všechny imunizace a stanovení byly prováděny virem chřipky typu A, který
byl dodán z Národního referenčního centra pro chřipku - SZÚ (Státní zdravotní
ústav). Naše laboratoř je v dlouholeté spolupráci s tímto institutem.

3.5.1 Imunizace myší
Na imunizaci myší byl pouţit virus chřipky subtypu A/PR/8/34 (H1N1)
namnoţený v alantoidní tekutině kuřecích embryí. Virus byl inaktivován
formaldehydem (finální koncentrace 0,025%) po 72 hod při 4°C . Inaktivace byla
kontrolována trojnásobnou pasáţí na kuřecích embryích. Mnoţství viru bylo
stanoveno pomocí hemaglutinačního titru (HT) Pro intratracheální imunizaci byla
pouţívána suspenze viru o titru HT 1:256 a HT 1:1024 pro intranasální imunizaci

3.5.2 Virové antigeny chřipky použité u metody ELISA
Pro detekci protilátek metodou ELISA byly pouţity jako antigeny několik
různých subtypů inaktivovaného viru chřipky, které byly purifikovány a
koncentrovány na sacharózovém gradientu a byl stanoven jejich HT po purifikaci.
Pro stanovení metodou ELISA byl purifikovaný virus vhodně naředěn na základě
předběţného pokusu s různými ředěními viru.
A/PR/8/34 (H1N1) HT 1:4096 (ředěn 300 x)
Jedná se o homologní virus pouţitý pro imunizaci, běţně cirkuluje u lidí i zvířat
A/California/7/04 (H3N2) HT 1:8 (ředěn 100 x)
A/California/7/04 (H3N2) HT 1:8 (ředěn 300 x)
Heterologní subtyp, běţný výskyt v lidské populaci a zvířat
A/Ty/Minnesota/67 (H6N2) HT 1:64 (ředěn 100x)
Heterologní supbtyp, nízce patogenní ptačí kmen
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A/Ty/Wisconsin/66 (H9N2) HT 1:128 (ředěn 100x)
A/Ty/Wisconsin/66 (H9N2) HT 1:2048 (ředěn 300x)
Heterologní suptyp, nízce patogenní ptačí kmen, jen málo případů onemocnění u lidí

3.6 Pokusná zvířata
Pro experiment byly zvoleny myší samice kmenů BALB/c (AnLab, Praha), 9
– 14 týdnů staré, chované za standardních podmínek v laboratoři uzpůsobené chovu
zvířat na pracovišti Oddělení obecné imunologie Ústavu imunologie a mikrobiologie
1. LF UK v Praze.

3.7 Imunizační schéma
Pro kaţdý pokus bylo pouţito 60 myší, které byly rozděleny do dvou skupin.
První skupině 30 myší byla podána imunizační směs intratracheálně. Tj. do kaţdé
nosní dírky objem 25µl, coţ je mnoţství, které zajistí vdechnutí roztoku aţ do plic
(celkový objem je 50 µl). Druhé skupině 30 myší bylo podáno stejné mnoţství Ag
v menším objemu intranasálně. Tj. 5µl imunizačního roztoku do kaţdé nosní dírky
(celkový objem 10µl). Tento malý objem zůstane a působí převáţně jen v nosní
dutině. Myši byly imunizovány pod inhalační Narkotanovou narkózou ve dvou
stejných dávkách v intervalu 4 týdnů. Další týden po druhé imunizaci následovalo
usmrcení vykrvácením v inhalační narkóze a odebrání biologického materiálu
potřebného pro další zpracování.
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3.7.1 Imunizační schéma pokusu č.1
30 myší určených pro intratracheální a inatransální imunizaci bylo
rozděleno do 10 skupin. V kaţdé skupině se nacházely 3 myší.

název skupiny

imunizační dávka

Kontrola

50 µl PBS

Virus

25 µl viru (1:256) + 25 µl PBS

DBF 500

25 µl DBF (20mg/ml) + 25 µl PBS

DBF 200

25 µl DBF (8mg/ml) + 25 µl PBS

DBF 100

25 µl DBF (4mg/ml) + 25 µl PBS

DBF 50

25 µl DBF (2mg/ml) + 25 µl PBS

V+DBF 500

25 µl DBF 500 + 25 µl viru (1:256)

V+DBF 200

25 µl DBF 200 + 25 µl viru (1:256)

V+DBF 100

25 µl DBF 100 + 25 µl viru (1:256)

V+DBF 50

25 µl DBF 50 1+ 25 µl viru (1:256)

Tabulka č.1 Imunizační schéma pro intratracheální imunizaci

název skupiny

imunizační dávka

Kontrola

10 µl PBS

Virus

6,25 µl viru (1:1024) + 3,75 µl PBS

DBF 200

3,75 µl DBF (53,3 mg/ml) + 6,25 µl PBS

DBF 100

3,75 µl DBF (26,6 mg/ml) + 6,25 µl PBS

DBF 50

3,75 µl DBF (13,3 mg/ml) + 6,25 µl PBS

V+DBF 200

3,75 µl DBF 200 + 6,25 µl viru (1:1024)

V+DBF 100

3,75 µl DBF 100 + 6,25 µl viru (1:1024)

V+DBF 50

3,75 µl DBF 50 + 6,25 µl viru (1:1024)

Tabulka č.2 Imunizační schéma pro intranasální imunizaci
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3.7.2 Imunizační schéma pokusu č. 2
Pro opakování pokusu byly vybrány jen některé imunizační skupiny. 30
myší imunizovaných intratracheálně a intranasálně bylo rozděleno do 6 skupin po 5
myších v kaţdé skupině.

název skupiny

imunizační dávka

Kontrola

50 µl PBS

Virus

25 µl viru (1:256) + 25 µl PBS

DBF 200

25 µl DBF (8mg/ml) + 25 µl PBS

DBF 100

25 µl DBF (4mg/ml) + 25 µl PBS

V+DBF 200

25 µl DBF 200 + 25 µl viru (1:256)

V+DBF 100

25 µl DBF 100 + 25 µl viru (1:256)

Tabulka č.3 Imunizační schéma pro intratracheální imunizaci

název skupiny

imunizační dávka

Kontrola

10 µl PBS

Virus

6,25 µl viru (1:1024) + 3,75 µl PBS

DBF 200

3,75 µl DBF (53,3 mg/ml) + 6,25 µl PBS

DBF 100

3,75 µl DBF (26,6 mg/ml) + 6,25 µl PBS

V+DBF 200

3,75 µl DBF 200 + 6,25 µl viru (1:1024)

V+DBF 100

3,75 µl DBF 100 + 6,25 µl viru (1:1024)

Tabulka č.4 Imunizační schéma pro intranasální imunizaci
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3.8 Odběr a zpracování vzorků
Myši byly uspány pomocí Narcotanu a vykrveny z břišní aorty

3.8.1 Odběr a zpracování krve
Krev z břišní aorty byla jímána do mikrozkumavek, poté 1 hodinu
inkubována při laboratorní teplotě a následně uchována přes noc v chladničce.
Následující den byla provedena centrifugace ( 3000 ot/min, 4°C, 10 min) a odebrané
sérum bylo zamraţeno při -20°C pro další zpracování.

3.8.2 Odebrání sleziny
Z kaţdé myši byla odebrána slezina a vloţena do tkáňového media MEM
(minimální esenciální medium) v Petriho misce společné pro jednotlivé skupiny.
Petriho misky byly drţeny v ledové lázni a předány pro další zpracování do
laminárního boxu.

3.8.3 Výplach střev – intestinální laváž
Bylo vypreparováno tenké střevo. Lumen tenkého střeva bylo propláchnuto
2ml PBS s 1mM phenylmethylsulfonyl fluoridu (PMSF), coţ je ireverzibilní
inhibitor proteolytických enzymů. Následovala centrifugace (3000ot/min, 4°C,
10min), odebrání supernatantu a uchování v mrazicím boxu při -20°C pro další
zpracování.

3.8.4 Výplach plic – bronchoalveolární laváž (BAL)
1ml PBS byl opakovaně vpravován a odsáván z plic pomocí speciální sondy
upevněné na injekční stříkačce a vsunuté do malého otvoru prostřiţeného ve
vypreparované průdušnici. Následně toto mnoţství bylo nasáto zpět, přeneseno do
mikrozkumavek a zamraţeno při -20°C pro další zpracování.
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3.8.5 Výplach nosní dutiny – (NAL)
Myším byla odňata hlava a spodní čelist. Do injekční stříkačky s jehlou byl
nabrán objem 1ml PBS, kterým byla opakovaně vypláchnuta nosní dutina přes
nosohltan. Výplach byl přenesen do mikrozkumavek a zamraţen při -20°C pro další
zpracování.

3.9 Izolace buněk

3.9.1 Materiál a chemikálie


Bürkerova komůrka (P-LAB)



Türckův roztok (NYCON a.s, 5x ředěn v destilované vodě)



Trypanová modř (Invitrogen, 0,4%)



MEM – tkáňové médium (Sigma)



Suplementované tkáňové medium RPMI - 1640 (Sigma)



Polypropylenové zkumavky (Gama Group a.s, ČR)



Pausteurovy pipety (Wipak Medical)

3.9.2 Příprava buněčné suspenze ze sleziny
Pokus č.1: Byly spojeny půlky slezin ze všech myší ve skupině (v jedné
skupině 3 myši).
Pokus č. 2: Byly zvlášť zpracovány půlky slezin ze 3 myší a zvlášť ze 2
myší ve skupině (celkově 5 myší v jedné skupině).
Půlky slezin bez hilových struktur z jednotlivých skupin myší byly
nadrobno nastříhány a vloţeny do skleněných homogenizátorů s 5ml MEM a
několika tahy homogenizovány. Poté přefiltrovány přes sterilní gázu do zkumavek.
Homogenizátory byly vypláchnuty 3ml MEM, které pak byly přidány k suspenzi,
zkumavky byly uzavřeny a centrifugovány (2500ot/min,10 min, 4°C).

61

Po odlití supernatantu a roztřepání sedimentu byly zkumavky doplněny
mediem MEM a znovu centrifugovány (1800ot/min,10 min, 4°C). 2x opakováno.
Po poslední centrifugaci, slití a roztřepání sedimentu bylo k buněčné
suspenzi přidáno 5 ml MEM a zkumavky byly vloţeny do termostatu (1hod, 37°C,
5% CO2) pro uvolnění Ig případně navázaných na FcR.
Po inkubaci byly vzorky ve zkumavkách doplněny chladným mediem
MEM, opět stočeny (1800ot/min,10 min, 4°C), slity, k buněčné suspenzi byl přidán
MEM a 2x centrifugovány.

3.9.3 Příprava suspenze buněk o definované koncentraci
Po poslední centrifugaci byl odstraněn supernatant a slezinné buňky byly
resuspendovány v 3 ml suplementovaného RPMI, promíchány a ze vzorku bylo
odebráno 50µl suspenze, která byla smíchána s 950 µl Türkova roztoku. Po 10 min,
kdy lyzovaly erytrocyty, byly slezinné buňky počítány v Bürgerově komůrce.
Buňky byly ředěny v roztoku RPMI do poţadované koncentrace 1,0 x 106
bb/ml pro testování blastické transformace a 2,2 x 106 bb/ml pro testování produkce
cytokinů.
Ţivotnost buněk byla zjištěna smícháním kapky buněčné suspenze
s roztokem trypanové modři. Barvivo prostupuje membránou mrtvých buněk, které
jsou v mikroskopu viděny modře.

3.10 Kultivace buněk
3.10.1 Materiál a chemikálie


Mikrotitrační destičky pro test blastické transformace (Becton Dickinson
Labware)



Polypropylenové zkumavky (Gama Group a.s)



Stimulátory:
alantoidní tekutina ze slepičích vajec pouţívaných na mnoţení viru
inaktivovaný virus chřipky v alantoidní tekutině A/PR/8/34 H1N1–5 HAU/ml
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purifikovaný virus chřipky A/PR/8/34 H1N1 – 5 HAU/ml


5% FTS



RPMI – suplementované tkáňové médium (Sigma)



MEM – minimální esenciální médium (Sigma)



3

H – thymidin (Lacomed)

3.10.2 Metodika kultivace buněk pro stanovení blastické transformace
Testem blastické transformace sledujeme proliferační aktivitu splenocytů
preimunizovaných zvířat po stimulaci specifickými stimulátory (virus chřipky).
Stimulátory aktivují buňky k proliferaci do tzv. blastů, do jejichţ DNA se v průběhu
kultivace inkorporuje 3H-thymidin. Radioaktivita jednotlivých buněk je následně
měřena pomocí beta - counteru.
Pro

kaţdou

skupinu

imunizovaných

myší

bylo

do

sterilních

polystyrenových destiček napipetováno 50µl stimulátoru o 5x větší koncentraci neţ
má být koncentrace výsledná. Medium RPMI slouţilo jako kontrola.
Do kaţdé jamky bylo posléze přidáno 200µl slezinných buněk ze skupin
imunizovaných myší o koncentraci 1,0 x 106 bb/ml. Kultury byly prováděny
v tripletu.
Destičky byly kultivovány v termostatu 5 dnů při 37°C a atmosféře 5% CO2
Předposlední den kultivace byl do kaţdé jamky destiček přidán 3H-thymidin
50x naředěný v suplementovaném RPMI a kultivace byla po 16 – 18 hodinách
ukončena zamraţením.
Později bylo harvestováním převeden obsah destiček na filtr (Filterman A),
zatavení (MeltiLex) a měření radioaktivity na 1450 Microbeta Triluxu.

3.10.3 Metodika kultivace buněk pro stanovené cytokinů
Do sterilních polystyrenových zkumavek na 10 ml bylo přidáno 100µl
stimulátoru o 10x větší koncentraci neţ je koncentrace výsledná a 900µl buněčné
suspenze o koncentraci 2,2 x 106 bb/ml. Prováděno v dubletech.
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Délka kultivace pro vybrané cytokiny (IL-4, IL-10, INFγ) byla 5 dní
v termostatu při 37°C a atmosféře 5% CO2.
Kultivace

byla

ukončena

centrifugací

(2000ot/min,

10min,

4°C),

supernatant slit do mikrozkumavek a zamraţen v -20°C pro pozdější zpracování.

3.11 Imunoenzymatické metody – ELISA
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)

3.11.1 Stanovení specifických protilátek metodou ELISA
3.11.1.1 Materiá a chemikálie


96 jamkové mikrotitrační destičky P (Gama Group a.s, ČR)



Biotinylované monoklonální protilátky
a – Mo IgG – biotin (Sigma – B-7022)
a – Mo IgA – biotin (Sigma – B-2766)
a – Mo IgM – biotin (Sigma – B-9265)



5% FTS (Gibco)



Promývací roztok PBS a PBS s 0,05% Tween 20



Uhličitanový pufr



Streptavidin – peroxidása (BECKMAN COUNTER)



2M H2SO4 (PENTA)



30% H2O2 (PENTA)

3.11.1.2 Metodika stanovení specifických protilátek metodou ELISA
Specifické protilátky třídy IgG, IgA a IgM byly stanovovány ve vzorcích
séra, BAL, NAL a střevních výplachů imunizovaných skupin myší proti
homolognímu viru chřipky subtypu A/PR/8/34 (H1N1). Zároveň byla sledována
heterosubtypová imunizace proti heterologním virovým antigenům chřipky subtypů
A/California/7/04 (H3N2), A/Ty/Minnesota/67 (H6N2) a A/Ty/Wisconsin/66
(H9N2).
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Průkaz protilátek byl rozdělen do tří dnů.
První den: Chřipkové antigeny homologního subtypu viru H1N1 a
heterologních subtypů H3N2, H6N2 a H9N2 byly ředěny v uhličitanovém pufru.
Vhodné navazovací ředění antigenů bylo zjištěno experimentálně pro kaţdý subtyp
(viz výše). Do 96 jamkové mikrotitrační destičky bylo napipetováno 100µl virového
suspenze, poté byly destičky uloţeny do termostatu na 2 hod při 37°C a atmosféře
5% CO2 a do druhého dne uchovány v lednici.
Druhý den: Destičky byly promyty pomocí přístroje MRW (AM 60) a to 2x
v roztoku PBS a 3x v roztoku PBS s 0,05% Tween 20, který byl ponechán
v destičkách 1 hod za účelem blokace neobsazených vazebných míst na destičce.
Poté byl blokovací roztok odstraněn a do prázdných jamek bylo napipetováno 50µl
naředěného vzorku. Ředícím roztokem byl PBS + 5% FTS pro sérum, BAL a PBS
+5%FTS + 5mM PMSF pro výplach ze střev. Uvedené ředění viz tabulka č 5. Poté
byly destičky uskladněny v lednici do dalšího dne.
sérum

BAL

NAL

Střevní
výplach

IgG

1 x 10-3 2 x 10-1 neředěné

2 x 10-1

IgA

1 x 10-2 2 x 10-1 neředěné

1 x 10-1

IgM

1 x 10-1 2 x 10-1 nestanoveno 2 x 10-1

Tabulka č. 5 Ředění vzorků pro stanovení specifických protilátek metodou ELISA

Třetí den: Destičky byly promyty 2x roztokem PBS a 2x roztokem PBS s
0,05% Tween 20 (program 2A:2B). Pro kaţdou imunoglobulinovou třídu myších
protilátek byly sekundární specifické protilátky konjugované s biotinem ředěny s
PBS + 5% FTS v poměru 1:1000 a přidány po 50µl/jamku. Po hodinové inkubaci při
laboratorní teplotě byly opět destičky promyty. (program 2A:2B). Streptavidin
konjugovaný s křenovou peroxidázou o koncentraci 5μg/ml byl ředěný s roztokem
PBS + 5% FTS v poměru 1:1000 a přidán po 50µl /jamku. Následovala hodinová
inkubace při laboratorní teplotě a opět promytí destiček (program 2A:2B). Do kaţdé
jamky bylo přidáno 50 µl substrátu (na jednu destičku připraveno 3ml roztoku TMB
+ 3ml citrátový pufr + 1µl 30% H2O2) Probíhající barevná reakce byla zastavena 2M
H2SO4 (50µl/jamku). Pomocí fotometru ELISA – reader byla měřena absorbance
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vzorků při 450 nm a mnoţství protilátek bylo vyjádřeno jako optická denzita
v programu KIM.

3.11.2 Stanovení cytokinové produkce metodou ELISA
3.11.2.1 Materiál a chemikálie

navazovací
protilátky
a-Mo IL-4
(MAB 404)
a-Mo IL-10
(MAB 417)
a-Mo IFNγ
(MAB 785)

biotinylované
protilátky
a-Mo IL-4 - biotin
(BAF 404)
a-Mo IL-10 - biotin
(BAF 417)
a-Mo IFNγ - biotin
(BAF 485)

rekombinantní myší
cytokiny
rIL-4 (404-ML)
rIL-10 (417-ML)
rINFγ (485-ML)

firma

R&D
systém
R&D
systém
R&D
systém

Tabulka č.6 Materiál pro stanovení cytokinů



Mikrotitrační destičky s vysokou vazebnou kapacitou (Nunce)



promývací roztok PBS + 0,05% Tween 20



Blokovací roztok pro cytosiny



Ředící roztok TBS



Streptavidin – peroxidáza (BECKMAN COUNTER)



2M H2SO4 (PENTA)



30% H2O2 (PENTA)

3.11.2.2 Metodika stanovení cytokínové produkce metodou ELISA
Mnoţství cytokinů bylo sledováno v supernatantu buněčných kultur
splenocytů po 5 denní inkubaci se specifickými stimulátory (virus chřipky typu A).
Hodnoty

vybraných

cytokinů

(IL-4,

IL-10,

imunoenzymaticky metodou ELISA.
Průkaz cytokinů byl rozvrţen do tří dnů
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INFγ)

byly

stanovovány

První den: Pro detekci jednotlivých cytokinů byly pouţity myší navazovací
protilátky ředěné v roztoku PBS, které byly napipetovány do mikrotitračních destiček
(75µl/jamka) a do druhého dne ponechány při laboratorní teplotě. Ředění
navazovacích protilátek viz tabulka č. 7.
Druhý den: Pomocí přístroje MRW (AM 60) byly destičky promyty 3x PBS
+ 0,05% Tween 20 (program 3B) a do prázdných jamek byl dán blokovací roztok
(5% sacharoza s 1% BSA v PBS), 150µl/jamka. Následovala inkubace 1 hod při
laboratorní teplotě. Poté byly destičky opět promyty (program 3B). Koncentrované
supernatanty kultur byly přidány po 50µl/jamka a zároveň na kaţdou destičku byly
napipetovány rekombinantní myší cytokiny v různých ředěních potřebné pro
vytvoření kalibrační řady konkrétního cytokinu. Ředění bylo v roztoku TBS a
aplikováno 50µl/jamka. Destičky byly inkubovány 2 hod při laboratorní teplotě a do
druhého dne uchovány v lednici
Třetí den: Do promytých destiček (program 3B) byly přidány biotinylované
myší protilátky ředěné v roztoku TBS dle tabulky č.7 (50µl/jamka) a inkubace
proběhla 2 hod při laboratorní teplotě. Následovalo promytí destiček (program 3B).
Streptavidin konjugovaný s křenovou peroxidázou o koncentraci 5μg/ml a ředěný
v roztoku TBS v poměru 1:1000 byl přidán po 50µl/jamka. Následovala inkubace 20
min při pokojové teplotě. Destičky byly opět promyty (program 3B). Do kaţdé
jamky bylo napipetováno 50µl substrátu (na jednu destičku bylo pouţito 3ml TMB +
3ml citrátový pufr + 1µl 30% H2O2 ) a barevná reakce byla zastavena 2M H2SO4
(50µl/jamka). Absorbance vzorků byla měřena při 450 nm fotometrem ELISA –
reader a pomocí programu KIM bylo výsledné mnoţství cytokinů uvedeno
v koncentraci pg/ml.

navazovací
protilátky

ředění

a-Mo Il-4
a-Mo Il-10
a-Mo IFNγ

166x
125x
100x

biotinylované
protilátky
a-Mo Il-4 - biotin
a-Mo Il-10 - biotin
a-Mo IFNγ - biotin

Tabulka č.7 Ředění navazovacích a biotinylovaných protilátek
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ředění
330x
250x
250x

4. Výsledky
V pokusech

byly

sledovány

rozdíly

imunitní

odpovědi

myší

po

intratracheálním (IT) a intranasálním (IN) podání imunizační dávky. Při IT imunizaci
bylo myším aplikováno 50μl vakcinační směsi, coţ je dávka, která zajistí stimulaci
nosní sliznice a zároveň je efektivně vdechnuta aţ do plic. Při IN imunizaci bylo
pouţito 10μl vakcinační směsi, coţ je objem, kterým dojde k ovlivnění zejména
NALT, protoţe prakticky celý tento malý objem se zachytí na nosní sliznici.
Pro imunizační pokusy byl vţdy pouţit inaktivovaný chřipkový virus A
subtypu H1N1. Pro IT imunizaci měla suspenze viru v jedné imunizační dávce HT
1:256 a pro IN imunizaci HT 1:1024, aby menší objem pouţívaný při IN imunizaci
obsahoval přibliţně stejné mnoţství viru jako objem pouţívaný pro IT imunizaci.
Zároveň se testovaly různé dávky adjuvans. Jako adjuvans byla vyuţívána
delipidovaná forma bakterie Bacillus firmus (DBF) v koncentraci 500, 200, 100 a
50μg v jedné imunizační dávce pro IT imunizaci. Pro IN imunizaci byly pouţívány
stejné dávky bakterie kromě dávky 500 μg, kterou nelze vměstnat do objemu10 μl,
aniţ by došlo ke značné nepřesnosti.
Pro testování kříţové reaktivity byly vybrány 3 různé heterologní subtypy
chřipkového viru typu A, které byly purifikovány a koncentrovány na sacharózovém
gradientu (SZÚ). První byl H3N2 – subtyp běţně se vyskytující v lidské populaci,
druhý byl H6N2 – nízce patogenní ptačí kmen, u kterého není známo onemocnění u
člověka a třetí byl H9N2 – nízce patogenní ptačí kmen, u kterého je popsáno jen
málo případů lidského onemocnění.
Na jednu imunizační skupinu bylo pouţito 3-5 myší a celkem byly
provedeny 3 imunizační pokusy s imunizační směsí aplikovanou IT a 2 pokusy
s imunizací IN. Byla sledována systémová protilátková odpověď v séru a slizniční
protilátková odpověď v nosních (NAL), v bronchoalveolárních (BAL) a střevních
výplaších. Hladina protilátek všech základních tříd (IgG, IgA, IgM) proti
homologním a heterogním chřipkovým antigenům byla měřena metodou ELISA.
Systémová buněčná imunita byla prokazována jako proliferační aktivita
splenocytů testem blastické transformace (BT) a mnoţství produkovaných cytokinů
(IL-4, IL-10, IFNγ) slezinnými buňkami bylo měřeno v supernatantech buněčných
kultur sleziny metodou ELISA.

68

V grafech jsou hladiny protilátek vyjádřeny jako optická denzita (O.D.) se
střední chybou (S.E.M). Mnoţství cytokinů je udáváno v pikogramech (pg).

69

4.1 Systémová protilátková odpověď
Průrazem systémové imunitní odpovědi jsou protilátky v séru. Hladiny
protilátek proti chřipkovému viru třídy IgM jsou jiţ u kontrol značně vysoké, jejich
O.D. se pohybuje v rozmezí 0,4 – 0,6 a imunizací se v podstatě nemění. Jde tedy
zřejmě o přirozené a kříţově reagující protilátky, které nejsou imunizací ovlivněny a
nadále nebudou zobrazovány a komentovány.

4.1.1 Systémová protilátková odpověď v séru proti homolognímu subtypu
H1N1
Imunizace samotným inaktivovaným virem vyvolává zřetelnou tvorbu
homologních protilátek obou tříd IgG i IgA (viz graf 1.a,b,c,d). Ačkoliv je hladina
specifických protilátek třídy IgG zvýšena u obou způsobů imunizací, signifikantně je
zvýšena pouze u IT imunizace a to nejvíce u skupiny myší imunizovaných směsí viru
a adjuvans o dávce DBF100. Samotné DBF spíše tlumí protilátkovou odpověď třídy
IgG (viz graf 1.a,b). Hladiny protilátek třídy IgA se mírně zvyšují po IT adjuvantní
imunizaci dávkou DBF100 (viz graf 1.c), u IN imunizací všemi adjuvantními
dávkami DBF není příliš ovlivněna hladina IgA protilátek (viz graf 1.d).
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Graf 1. Hladiny protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu H1N1 v séru po
intratracheální a intranasální imunizaci myší homologním virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H1N1 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny jako
aritmetické průměry O.D. ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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71

4.1.2 Systémová křížová reaktivita protilátek v séru proti heterologním
subtypům
Imunizace samotným virem vykazovala nízké hladiny kříţově reagujících
protilátech proti všem pouţitým heterologním subtypům (viz graf 2.a-h). Kříţová
reaktivita IgG protilátek u všech subtypů viru A (H3N2, H6N2, H9N2) je patrná jen
po IT imunizaci. Výrazná heterosubtypová odpověď je dosaţena aţ v kombinaci
s adjuvans. Nejlépe se v séru projevily změny hladin IgG protilátek, jejichţ produkce
je v séru nejvýraznější při pouţití adjuvans o dávce DBF100 – je tomu tak u
protilátek proti všem testovaným subtypům viru (signifikantně zvýšeny pouze u
subtypu H6N2 a H9N2) (viz graf 2.a,c,e). Produkce IgA protilátek po IT imunizaci
myší proti všem subtypům není prakticky ovlivněna (viz graf 2.g).
Po IN imunizaci jsou hladiny kříţově reagujících protilátek tříd IgG a IgA
proti virům A (H3N2, H6N2 a H9N2) nízké a kříţová reaktivita u všech subtypů není
pouţitím adjuvans zřetelně ovlivněna (viz graf 2.b,d,f,h). Heterologní IgA protilátky
jsou uvedeny jen proti viru A H3N2, u ostatních subtypů je situace podobná.
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Graf 2. Hladiny heterologních protilátek třídy IgG proti chřipkovým virům A subtypu H3N2,
H6N2, H9N2 a IgA proti chřipkovému viru A subtypu H3N2 v séru po intratracheální a
intranasální imunizaci myší virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H3N2, H6N2, H9N2 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny
jako aritmetické průměry O.D. ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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4.2 Slizniční protilátková odpověď
Obrazem slizniční protilátkové odpovědi u myší jsou protilátky v nosních,
bronchoalveolárních a střevních výplaších. Hlavní slizniční protilátky tvořené přímo
ve sliznicích představuje třída IgA. Protilátky IgM pro svoji velmi nízkou hladinu
nelze dobře hodnotit, z tohoto důvodu nebyly IgM protilátky v nosních výplaších ani
systematicky testovány a nadále nebudou komentovány. Protilátky třídy IgG mohou
být tvořeny lokálně na sliznici nebo se dostávají do sekretů transudací ze séra.
V BAL dochází k prolínání slizniční a systémové imunity, protoţe IgG protilátky
pocházejí ze séra z velké míry (výrazná transudace v plicích).

4.2.1 Slizniční protilátková odpověď v NAL
4.2.1.1 Slizniční protilátková odpověď proti homolognímu subtypu H1N1
v NAL
Hladina IgG protilátek je při imunizaci samotným virem vyšší po IT
imunizaci neţ po IN imunizaci. Samotné DBF vykazuje hladinu protilátek jako u
kontrol, ve spojení IT virus + adjuvans dochází ke sníţení protilátek, v případě IN
imunizace není odpověď zřetelně ovlivněna (viz graf 3.a,b). Stimulaci slizniční
imunity prokazují protilátky IgA, které jsou po IN imunizaci výraznější. Tvorba IgA
je zřetelná po imunizaci samotným virem, k signifikantnímu zvýšení hladiny IgA
dochází ve spojení viru s adjuvans, nejvíce při dávce DBF200 (viz graf 3.c) u IT
imunizaci a DBF100 u IN imunizaci (viz graf 3.d).

75

Graf 3. Hladiny protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu H1N1 v NAL po
intratracheální a intranasální imunizaci myší homologním virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H1N1 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny jako
aritmetické průměry O.D ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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4.2.1.2 Slizniční křížová reaktivita protilátek proti heterologním subtypům
v NAL
Po IT imunizaci vykazují protilátky IgG nízkou reaktivitu se subtypem
H3N2, ale u zbylých subtypů H6N2 a H9N2 je jejich hladina vyšší. Nejvyšší hladiny
vykazuje imunizace samotným virem, po podání adjuvans se hladina protilátek
sniţuje u všech imunizovaných skupin myší (viz graf 4.a,c,d). Slizniční IgA
protilátky po IT imunizaci mají nízké hodnoty, adjuvans vyvolává jejich zvýšení
v případě všech heterologních subtypů. Signifikantně je zvýšena hladina v dávce
DBF50 u subtypu H3N2 (viz graf 4.g), u subtypů H6N2 a H9N2 dochází k navýšení
hladiny v dávce DBF100 (viz graf 4.i,k).
V NAL jsou po IN imunizaci protilátky třídy IgG zanedbatelné proti všem
heterologním suptypům (viz graf 4.b,d,f). Nejlépe kříţově reagují slizniční protilátky
IgA po IN imunizaci. U skupin, které byly imunizovány chřipkovým virem
s adjuvans DBF100 a DBF200 jsou nevyšší hladiny IgA protilátek u všech
heterologních subtypech (viz graf 4.h,j,l).
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Graf 4. Hladiny heterologních protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu
H3N2, H6N2, H9N2 v NAL po intratracheální a intranasální imunizaci myší virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus chřipky A H3N2, H6N2, H9N2 pouţit jako antigen. Výsledky jsou
vyjádřeny jako aritmetické průměry O.D ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami
adjuvans a stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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Graf 4.i Hladina IgA protilátek v NAL proti

Graf 4.j Hladina IgA protilátek v NAL proti

viru A H6N2 po IT imunizaci

viru A H6N2 po IN imunizaci

H9N2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

O.D.

O.D.

H9N2

0,4

*

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Graf 4.k Hladina IgA protilátek v NAL proti

Graf 4.l Hladina IgA protilátek v NAL proti

viru A H9N2 po IT imunizaci

viru A H9N2 po IN imunizaci
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4.2.2 Slizniční protilátková odpověď v BAL
4.2.2.1 Slizniční protilátková odpověď proti homolognímu subtypu H1N1 v BAL
V BAL je výrazná homologní odpověď ve třídě IgG jiţ po imunizaci
samotným virem u obou IT i IN imunizací a sniţuje se u všech skupin, které jsou
imunizované v kombinaci se všemi dávkami adjuvans (viz graf 5.a,b). Slizniční
protilátky IgA v BAL, které jsou v adjuvantním spojení s DBF, dosahují vyšších
hladin u koncentrací DBF200 a DBF100, jak u IT i IN imunizaci (viz graf 5.c,d).
V celkovém hodnocení je IT imunizace signifikantně mírně výraznější neţ IN
imunizace.
Graf 5. Hladiny protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu H1N1 v BAL po
intratracheální a intranasální imunizaci myší homologním virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H1N1 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny jako
aritmetické průměry O.D ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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Graf 5.a Hladina IgG protilátek v BAL proti

Graf 5.b Hladina IgG protilátek v BAL proti
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Graf 5.c Hladina IgA protilátek v BAL proti

Graf 5.d Hladina IgG protilátek v BAL proti
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4.2.2.2 Slizniční křížová reaktivita protilátek proti heterologním subtypům
v BAL
Po IT imunizaci je reakce heterosubtypových protilátek třídy IgG nízká u
imunizovaných skupin myší virem a samotným DBF a to u všech heterologních
subtypech. Kříţová reaktivita se signifikantně zvyšuje po adjuvantní imunizaci
nejvíce u subtypů H6N2 a H9N2 a nejvyšších hladin dosahují po pouţití imunizační
dávky DBF100 (viz graf 6.a,c,e). Hladina slizničních protilátek IgA u IT imunizaci je
niţší v porovnání s IgG, kříţová reaktivita je mírně zvýšena v kombinaci viru
s adjuvans DBF100 a DBF200 u všech heterologních subtypech, signifikantně je
zvýšena u subtypu H3N2 dávkou DBF100. (viz graf 6.g,i,k). Po IN imunizaci je
hladina heterosubtypových protilátek tříd IgG a IgA proti všem stanovovaným
subtypům viru chřipky A zanedbatelná (viz graf 6.b,d,f,h,g,l).
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Graf 6. Hladiny heterologních protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypů
H3N2, H6N2 a H9N2 v BAL po intratracheální a intranasální imunizaci myší virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H3N2, H6N2, H9N2 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny
jako aritmetické průměry O.D ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace
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Graf 6.c Hladina IgG protilátek v BAL proti

Graf 6.d Hladina IgG protilátek v BAL proti
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Graf 6.e Hladina IgG protilátek v BAL proti

Graf 6.f Hladina IgG protilátek v BAL proti
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Graf 6.g Hladina IgA protilátek v BAL proti

Graf 6.h Hladina IgA protilátek v BAL proti

viru A H3N2 po IT imunizaci

viru A H3N2 po IN imunizaci

84

H6N2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

O.D.

O.D.

H6N2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Graf 6.i Hladina IgA protilátek v BAL proti

Graf 6.j Hladina IgA protilátek v BAL proti
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Graf 6.k Hladina IgA protilátek v BAL proti

Graf 6.l Hladina IgA protilátek v BAL proti
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4.2.3 Slizniční protilátková odpověď ve výplachu střeva
4.2.3.1 Slizniční protilátková odpověď proti homolognímu subtypu H1N1 ve
výplachu střeva
Homologní odpověď ve střevě u IgG protilátek je podobná po IT i IN
imunizaci a hladina protilátek není příliš vysoká. Nejvyšších hodnot dosahují po
imunizaci samotným virem a v kombinaci se všemi koncentracemi adjuvans dochází
k jejich sníţení. V případě IgA odpovědi je hladina protilátek signifikantně zvýšena
pouţitím adjuvans nejvíce po dávce DBF100 u IT imunizace. Po IN imunizaci je
nejvyšší hladina po imunizaci dávkou DBF200.
Graf 7. Hladiny protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu H1N1 ve
výplachu střev po intratracheální a intranasální imunizaci myší homologním virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H1N1 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny jako
aritmetické průměry O.D ± S.E.M. Statistika počítána u směsí viru se všemi dávkami adjuvans a
stanovena pomocí nepárového t-testu, hodnoty vztaţeny vůči kontrole.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
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Graf 7.a Hladina IgG protilátek ve střevě proti

Graf 7.b Hladina IgG protilátek ve střevě proti
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Graf 7.d Hladina IgA protilátek ve střevě proti
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4.2.3.2 Slizniční křížová reaktivita protilátek proti heterologním subtypům ve
výplachu střeva
Po IT imunizaci jsou heterosubtypové protilátky třídy IgG nízké. Proti
H6N2 a H9N2 subtypu je náznak zvýšení jejich hladin u imunizační skupiny spojené
s adjuvans DBF100 (viz graf 8.a). Slizniční IgA protilátky po IT imunizaci jsou proti
všem subtypům nízké bez zřetelného ovlivnění imunizací (viz graf 8.c). Po IN
imunizaci jsou IgG protilátky proti všem heterologníchm subtypům příliš nízké aţ
nehodnotitelné (viz graf 8.b). IgA slizniční protilátky po IN imunizaci vykazují jen
nepatrně vyšší hladiny a kříţová reaktivita je málo zřetelná (viz graf 8.d). Vzhledem
k nízkým a nevýrazným výsledkům je jako příklad u obou tříd protilátek uvedena
pouze kříţová reaktivita s virem A H6N2.
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Graf 8. Hladiny heterologních protilátek třídy IgG a IgA proti chřipkovému viru A subtypu
H6N2 ve výplachu střev po intratracheální a intranasální imunizaci myší virem A (H1N1)
Prokazováno testem ELISA. Virus H6N2 pouţit jako antigen. Výsledky jsou vyjádřeny jako
aritmetické průměry O.D ± S.E.M.
K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace. V+DBF500, -200, 100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci 500, 200, 100,
50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace

H6N2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

O.D.

O.D.

H6N2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0
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Graf 8.b Hladina IgG protilátek ve střevě proti
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Graf 8.c Hladina IgA protilátek ve střevě proti

Graf 8.d Hladina IgA protilátek ve střevě proti
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4.3 Systémová buněčná imunita
4.3.1 Test blastické transformace
In

vitro

byla

sledována

proliferační

aktivita

slezinných

buněk

imunizovaných skupin myší testem blastické transformace. Po IT imunizaci myší je
ve sloupci K (tj. kultivace se samotným mediem slouţící jako kontrola) znázorněna
spontánní proliferace všech imunizovaných skupin myší (viz tabulka 1.a). Je vidět,
ţe vzhledem k nestimulované skupině myší (viz skupina č.1) je spontánní proliferace
sníţena u skupiny myší imunizovaných samotným virem (viz skupina č.2). Tato
inhibice můţe být vysvětlena vlastností viru chřipky i mnoha dalších virů působit
dočasnou imunosupresi. U skupiny myší imunizovaných samotným DBF je
spontánní proliferace sníţena dávkou 500μg (viz skupina č.3), ale u ostatních dávek
DBF je spontánní proliferace zvýšena vzhledem ke kontrole a to nejvíce dávkou
200μg (viz skupina č.4). Imunizace myší virem ve spojení s adjuvans v dávce 500μg
(viz skupina č.7) a 200μg (viz skupina č.8) zvyšuje spontánní proliferaci, ovšem její
hodnota je menší neţ u myší imunizovaných samotným DBF, protoţe virus
v imunizační dávce sniţuje stimulační působení DBF. Kromě polyklonální stimulace
DBF byly buňky sleziny in vitro stimulovány i stejným kmenem viru, jako byl kmen
pouţitý pro imunizaci myší. Virus byl pouţit buď v alantoidní tekutině (po replikaci
v kuřecích zárodcích) nebo jako purifikovaný virus (purifikace na sacharózovém
gradientu). U všech imunizovaných skupin myší dochází při kultivaci slezinných
buněk s virem (viz sloupec V a VP) k supresi blastické transformace, coţ je dáno
supresivním působením viru v kultuře ve srovnání se spontánní proliferací, a do
menší míry tak působí i kultivace buněk se samotnou alantoidní tekutinou (viz
sloupec Al). Buňky slezin myší preimunizovaných samotným virem (viz skupina č.2)
nebo adjuvans o dávce 500, 200 a 50μg (viz skupina č.7,8 a 10), které jsou
kultivované s purifikovaným virem (sloupec VP), jsou lépe stimulované, neţ buňky
kultivované s virem v alantoidní tekutině (viz sloupec V). Tento rozdíl je zřejmě
daný právě působením alantoidní tekutiny, která má inhibiční účinky. Přestoţe
kultivace s virem a purifikovaným virem působí in vitro inhibičně (viz skupina č.1),
tato inhibice je menší u zvířat po adjuvantní imunizaci a za optimální stimulační
dávku adjuvans můţe být zvoleno 200μg DBF.
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Po IN imunizaci myší je stimulace slezinných buněk v kulturách podobná
s IT imunizací (viz tabulka 1.b). Spontánní proliferace po imunizaci samotným virem
je sníţena (viz skupina č.2) a zvýšena nejvíce u skupin myší preimunizovaných
samotným DBF o dávce 50μg (viz skupina č.6) a virem s adjuvans o dávce 100 a
200μg (viz skupina č.8 a 9). Stimulace slezinných buněk v kultuře s virem (sloupec
V a VP) působí inhibičně ve srovnání se spontánní proliferací, ovšem poněkud niţší
inhibice je opět po kultivaci s VP, coţ je patrně způsobeno nepřítomností alantoidní
tekutiny. Ovšem při IN imunizaci kultivace s virem vzhledem ke kontrole nepůsobí
výraznou inhibici preimunizovaných skupin myší jako tomu bylo u IT imunizace.
Tabulka 1. Proliferace buněk sleziny po intratracheální (a) a intranasální (b) imunizaci myší
virem A (H1N1)
Prokazováno testem blastické transformace. Stanovována proliferace slezinných buněk in vitro.
Výsledky vyjádřeny: cpm – počet impulsů za minutu odráţející mnoţství zabudovaného H3-thymidinu
do nově syntetizované DNA, SI (stimulační index) – poměr hodnot stimulované a nestimulované
kultury buněk (SI = 1 u buněk neimunizovaných zvířat kultivovaných jen s mediem).
Stimulátory: K –medium RPMI + 5%FTS, AL – alantoidní tekutina, V – virus chřipky A H1N1, VP –
purifikovaný virus chřipky A H1N1 v koncentraci 5 HAU .
Skupiny: K- kontrola, V- imunizace virem chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus
firmus v koncentraci 500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
V+DBF500, -200, -100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v koncentraci
500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace

cpm

SI (cpmvzorek/cpmkontrola)

stimulátor

skupina

stimulátor

K

Al

V

VP

K

Al

V

VP

1. kontrola
2. virus
3. DBF 500
4. DBF 200
5. DBF 100
6. DBF 50
7. V+DBF 500
8. V+DBF 200
9. V+DBF 100

4231
3389
2147
9421
5990
6662
4947
6605
2840

2759
2469
1368
6073
3365
2464
4172
3946
1584

100
290
183
875
453
1103
422
542
188

86
641
159
328
179
1082
691
1339
151

1,000
0,800
0,510
2,230
1,420
1,570
1,170
1,560
0,670

0,650
0,580
0,323
1,435
0,795
0,282
0,986
0,932
0,374

0,023
0,068
0,043
0,206
0,107
0,261
0,099
0,128
0,044

0,020
0,151
0,037
0,077
0,042
0,255
0,163
0,316
0,035

10.V+ DBF 50

4026

4063

637

932

0,950

0,960

0,151

0,220

Tabulka 1.a Proliferace buněk sleziny po intratracheální imunizaci myší virem chřipky A
H1N1
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cpm

SI (cpmvzorek/cpmkontrola)

stimulátor

skupina

stimulátor

K

Al

V

VP

K

Al

V

VP

1. kontrola
2. virus
4. DBF 200
5. DBF 100
6. DBF 50
8. V+DBF 200
9. V+DBF 100

4025
3313
4030
3035
9261
7715
8283

2538
2233
3084
1675
6196
2897
7292

591
342
612
369
357
725
673

515
589
662
546
620
1036
850

1,000
0,823
1,001
0,754
2,300
1,920
2,060

0,631
0,554
0,766
0,416
1,539
0,719
1,811

0,147
0,084
0,152
0,091
0,088
0,180
0,167

0,128
0,146
0,164
0,135
0,154
0,257
0,211

10.V+ DBF 50

5785

3489

873

544

1,440

0,866

0,217

0,135

Tabulka 1.b Proliferace buněk sleziny po intranasální imunizaci myší virem chřipky A H1N1
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4.3.2 Produkce cytokinů
Systémová buněčná imunita byla dále sledována tvorbou cytokinů
slezinnými buňkami stimulovanými v různých kulturách. Spontánní tvorba cytokinů
je patrná po kultivaci buněk se samotným mediem a specifickou stimulaci buněk
zastává purifikovaný virus. Z předchozích pokusů bylo zjištěno, ţe ideální
koncentrace purifikovaného viru v kultuře je 5 HAU. U všech tří stanovovaných
cytokinů (IFNγ, IL-4, IL-10) je patrné, ţe jejich hladina je vyšší po IT imunizaci
myší neţ po imunizaci IN. IFNγ je zástupce Th1 odpovědi a jeho hladina je nejvyšší
ze všech uváděných cytokinů. Purifikovaný virus specificky stimuluje všechny
preimunizované skupiny myší a to nejvíce skupiny imunizované samotným virem a
zvyšuje se u směsi viru s adjuvans o dávce DBF500 a DBF200 (viz graf 9.a).
Cytokin IL-4, který je řazen mezi zástupce Th2 odpovědi vykazuje velmi nízkou
odpověď

u

všech

preimunizovaných

skupin

myší.

Po

kultivací

buněk

s purifikovaným virem je patrná pouze mírná stimulace u skupin myší
preimunizované samotným virem a směsí viru s adjuvans a to nejvíce dávkou
DBF100 (viz graf 9.c). IL-10 je obecně řazen mezi imunosupresivní cytokiny. Je
produkován převáţně Th2 buňkami. Specifická stimulace purifikovaným virem je
zvýšena u skupiny myší preimunizovaných samotným virem, coţ můţe
korespondovat s imunosupresivním chováním viru. Poněkud niţší je hladina
cytokinu IL-10 u směsí s adjuvans, konkrétně dávkou DBF200. Můţeme tedy
usoudit, ţe adjuvans potlačuje imunosupresivní chování viru.(viz graf 9.e).
Produkce cytokinů buňkami sleziny po IN imunizaci myší je niţší neţ po IT
imunizaci. Je to patrně proto, ţe po IT podání imunizační dávky dochází k silnější
systémové stimulaci (viz graf 9.b, d, f)
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Graf 9. Hladina cytokinů IFNγ (a,b), IL-4 (c,d) a IL-10 (e,f) po stimulaci slezinných buněk myší
v kultuře.
Prokazováno v supernatantech buněčných kultur sleziny testem ELISA. Stanovení cytokinů IFNγ, IL4 a IL-10. Výsledky vyjádřeny jako aritmetické průměry mnoţství cytokinů naměřené
v pikogramech/ml [pg] ± S.E.M.
Stimulátory: K – medium RPMI + 5%FTS, VP – purifikovaný virus chřipky A H1N1 o koncentraci 5
HAU
Skupiny: K- kontrola, V-virus chřipky, DBF500, -200, -100, -50 – delipidovaný Bacillus firmus v
mnoţství 500, 200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace.
V+DBF500, -200, -100, -50 – chřipkový virus v kombinaci s delipidovaným B.firmus v mnoţství 500,
200, 100, 50μg/50μl u IT imunizace a 200, 100, 50μg/10μl u IN imunizace
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Graf 9.a Hladina cytokinu IFNγ po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intratracheálně
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Graf 9.b Hladina cytokinu IFNγ po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intranasálně
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Graf 9.c Hladina cytokinu IL-4 po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intratracheálně
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Graf 9.d Hladina cytokinu IL-4 po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intranasálně
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Graf 9.e Hladina cytokinu IL-10 po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intratracheálně
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Graf 9.f Hladina cytokinu IL-10 po stimulaci slezinných buněk v kulturách, sledováno u myší
imunizovaných intranasálně
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5. Diskuze
Ačkoli je chřipka mnohdy brána veřejností jako banální a benigní
onemocnění, málokdo si uvědomuje, jak závaţné komplikace můţe způsobit.
Kaţdým rokem onemocní chřipkou 3-5 milionů lidí na celém světě a z toho 300-500
tisíc případů končí smrtí. Problémem bývá tzv. třetí fáze klinických projevů chřipky,
kterou je zápal plic (pneumonie) způsobený buď přímo chřipkovým virem, nebo
jiným

nasedajícím

bakteriálním

původcem

(Streptococcus

pneumoniae,

Haeumophilus influenzae a další). Tato fáze končí často smrtí u osob oslabených, se
základním onemocněním (např. chronické respirační nebo kardiovaskulární
onemocnění) nebo u osob starších 65 let, u kterých je imunitní ochrana proti infekci
sníţena.
Chřipkový virus neustále prodělává těţko kontrolovatelné menší či větší
změny ve svém genomu. Navíc se mezi sebou mohou mísit genomové segmenty
nejen běţně se vyskytujících typů (kmenů) chřipkového viru kulminujících
v populaci, ale také můţe dojít k přenesení nové genetické informace zvířecích
chřipkových virů do lidské populace. Na velikost epidemie, popřípadě pandemie,
zdravotní a ekonomický dopad na společnost má vliv antigenní variabilita
chřipkového viru, vznik nových variant viru a charakter preexistující imunity
v populaci. Kromě dodrţování hygienických zásad je hlavní profylaxí před
chřipkovým onemocněním vakcinace. V součastné době je těţké odhadnout, jaký
nový subtyp se můţe vyskytnout v populaci. Je tedy důleţité vyvinout široce
efektivní vakcínu, která zajistí kříţovou protekci proti různým moţným subtypům
viru chřipky a tím účinně bojovat proti případné pandemii. V současné době jsou na
trhu uvedeny dva typy očkovacích vakcín. První tzv. trivalentní vakcína obsahuje
inaktivované antigeny ze dvou subtypů chřipky typu A (H1N1 a H3N2) a antigeny
z chřipky typu B, které v předchozím roce nejvíce cirkulovaly v populaci. Tato
vakcína je bezpečná, podávaná parenterálně a vyvolává dlouhotrvající systémovou
imunitní odpověď v podobě specifických IgG protilátek proti homolognímu viru.
Tím můţe dojít ke zmírnění symptomů chřipkového onemocnění, ale jelikoţ
neaktivuje slizniční imunitu, nedochází k prevenci před samotnou nákazou.
Schopnost navodit kříţovou ochranu proti driftovým variantám viru nebo zcela
výjimečně i heterosubtypovou imunitu je vyšší po přirozené infekci chřipkovým
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virem neţ po parenterálně podané inaktivované vakcíně. Z toho důvodu je
v některých státech světa licencován druhý typ vakcíny, který obsahuje oslabený na
chlad adaptovaný ţivý virus (tzv. CAIV). Vzhledem k tomu, ţe primárním místem
pro průnik chřipkového viru do organismu je nosní dutina, tento typ vakcíny je
aplikovaný intranasálně a napodobuje přirozenou infekci chřipkovým virem, čímţ
aktivuje širokou imunologickou odpověď. Výhodou je navození lokálních slizničních
neutralizačních protilátek, systémových protilátek a kříţově ochranné buněčně
zprostředkované imunity. Uţití ţivého viru nese ovšem sebou určitá rizika, proto
vyuţití této vakcíny je doporučeno pro zdravé osoby od 5-49 let, čímţ dochází
k vyloučení hlavních rizikových skupin, a to malých dětí společně se starými a
imunodeficientními lidmi.
Je tedy zřejmé, ţe je potřeba vyvinout bezpečnou slizniční vakcínu,
obsahující inaktivovaný chřipkový virus, jehoţ imunostimulační vlastnosti by byly
podpořeny například za vyuţití vhodného slizničního adjuvans. Mnohé výzkumné
laboratoře se zajímají o imunomodulační vlastnosti mikroorganismů. Navázání
bakteriálních sloţek a jejich produktů na receptory buněk, jako jsou TLR, GM1
gangliosidy a jiné, zvýší stimulaci přirozeného imunitního systému. Hlavní zájem je
věnován cholerovému toxinu, termolabilnímu toxinu E. coli a jejich mutantům.
Pouţití v humánní medicíně však omezuje jejich vysoká toxicita pro člověka.
Ve školící laboratoři se jiţ po mnoho let zajímají o imunomodulační
vlastnosti mikroorganismů a jejich sloţek. Hlavní zájem je soustředěn na
mechanismy účinku bakteriálního adjuvans Bacillus firmus (BF), zejména pak jeho
delipidované formy (DBF), která má vyšší stimulační vlastnosti. Tato bakterie je
v ţivé nebo inaktivované formě docela neškodná pro myši a navíc vysoká dávka
inaktivované bakterie nepotlačuje ţivotaschopnost buněk v kultuře. Jeho účinky byly
sledovány in vivo i in vitro mimo jiné na aktivaci přirozené imunity, stimulaci
myších makrofágů (ZÍDEK et al. 1992) a myších i lidských lymfocytů
(PROKEŠOVÁ et al. 1995). Skvělé adjuvantní vlastnosti byly prokázány při
imunizaci myší ovalbuminem cestou respiračního traktu (MLČKOVÁ et al. 2001) a
dále byly testovány u myších modelů po intratracheální a intranasální imunizaci myší
inaktivovanými viry chřipky typu B (ZANVIT et al. 2005) a typu A (ZANVIT et al.
2008). V našich pokusech byla adjuvantní aktivita DBF sledována v kombinaci
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s inaktivovaným chřipkovým virem typu A/PR/8/34 (H1N1), coţ je kmen chřipky
vysoce virulentní pro myši.
Systémová protilátková odpověď v séru proti homolognímu viru byla
výrazná po intratracheální (IT) i intranasální (IN) imunizaci. Jiţ samotný virus
vyvolává vysokou hladinu systémových protilátek a spojení s adjuvans nezvyšuje
vţdy hladinu homologních protilátek. Signifikantní zvýšení protilátek v třídě IgG i
IgA můţeme prokázat po IT imunizaci při pouţití adjuvans v mnoţství 100μg DBF
na jednu imunizační dávku. Nejvyšší koncentrace adjuvans - 500μg DBF na
imunizační dávku byla spíše inhibiční. Protilátky třídy IgM nejsou imunizací příliš
ovlivněny a jedná se patrně o protilátky přirozené. Průkaz protilátek proti
homolognímu viru na sliznicích byl sledován v nosních (NAL), bronchoalveolárních
(BAL) a střevních laváţích. Významnou úlohu na sliznicích hrají lokálně tvořené
slizniční IgA protilátky. Po IN imunizaci samotným inaktivovaným virem a virem s
adjuvans se nejsilněji stimuluje produkce slizničních IgA protilátek na sliznici nosu
(průkaz v NAL), a to signifikantně při pouţití 100μg DBF na imunizační dávku. Po
IT imunizaci je odezva IgA protilátek v NAL niţší. V plicích (BAL) je odezva IgA
protilátek vyšší spíše po IT imunizaci a jako optimální dávka adjuvans se jeví 200μg
DBF na imunizační dávku. Zároveň po IT imunizaci je stimulována také systémová
imunita a IgG ze séra se pak transudací mohou dostávat do plic. Po adjuvantní
imunizaci je v plicích i na nosní sliznici hladina IgG protilátek sníţena ve srovnání s
imunizací se samotným virem. Homologní odpověď ve střevě je poměrně slabá
oproti předchozím slizničním kompartmentům. Signifikantní zvýšení po adjuvantní
imunizaci nastává pouze v případě slizničních IgA protilátek při dávce adjuvans
DBF100 a mírné zvýšení IgG protilátek je po imunizaci samotným virem. Nízká
produkce slizničních protilátek ve střevě souvisí se subkompartmentalizací
slizničního imunitního systému a ukazuje, jak důleţitý je výběr slizničního místa pro
vakcinaci.
Adjuvantní aktivita DBF je nejlépe patrná při heterosubtypové odpovědi
proti vybraným subtypům chřipkového viru A – H3N2, H6N2 a H9N2. Pro studium
protilátkové heterosubtypové imunity metodou ELISA byly pouţity celé virové
partikule, jejichţ povrchově specifické antigeny HA a NA se lišily od povrchových
antigenů imunizačního subtypu (H1N1). Mezi HA a NA není uváděna kříţová
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reaktivita. Tím jsme potvrdili, ţe kříţově reagující protilátky nejsou namířeny proti
povrchovým antigenům, ale patrně proti vnitřním nevariabilním antigenům, které
jsou pro všechny subtypy daného typu společné nebo alespoň velmi podobné. H3N2
je patogenní kmen, který od roku 1977 vyvolává společně se subtypem H1N1 většinu
epidemií v lidské populaci. Zbylé dva subtypy představují zástupce nízce
patogenních ptačích kmenů, u kterých bylo zaznamenáno jen několik málo případů
lidského onemocnění (H9N2) anebo ţádné (H6N2).
Systémová imunita měřena v séru vykazovala po imunizaci myší samotným
virem subtypu (H1N1) poloviční hodnoty kříţově reagujících heterologních IgG
protilátek oproti protilátkám homologním. Signifikantní zvýšení odpovědi tvořené
kříţově reagujícími protilátkami bylo zajištěno aţ po působení adjuvans a to nejvíce
při 100μg DBF na imunizační dávku. Námi sledovaná nejvyšší dávka DBF (500μg
DBF na imunizační dávku) byla spíše inhibiční. Tato adjuvantní heterologní
odpověď byla zjištěna proti všem testovaný subtypům ve stejné míře, a to především
po IT imunizaci. Po IN imunizaci je hladina IgG protilátek nízká a kříţová reaktivita
protilátek po pouţití adjuvans není prakticky ovlivněna. Kříţově reagující IgA
protilátky v séru po IT i IN imunizaci dosahovaly nízkých hladin a adjuvantní
imunizací nebyly příliš ovlivněny.
Hladina kříţově reagujících slizničních IgA protilátek stanovovaných na
sliznicích byla nejvýraznější v NAL a to po IN imunizaci. Kříţově reagující
protilátky po imunizaci samotným virem byly oproti homologním protilátkám niţší,
ale po imunizačních dávkách s adjuvans došlo k zvýšení jejich hladin. Signifikantní
zvýšení kříţově reagujících protilátek proti subtypu H9N2 bylo prokázáno při dávce
adjuvans 100μg a proti subtypu H6N2 při dávce adjuvans 200μg. Adjuvantní
působení na vznik heterologních protilátek v případě subtypu H3N2 nebylo příliš
výrazné. Po IN imunizaci jiţ nedošlo na jiných slizničních površích k natolik výrazné
produkci heterologních protilátek, a to ani při pouţití adjuvans. Kříţově reagující
IgG protilátky v NAL byly výrazné pouze po IT imunizaci. Reaktivita byla ovšem
dávkou adjuvans sníţena oproti samotném viru, a to u všech heterologních
subtypech. Mohutnější kříţová imunitní odpověď proti heterologním subtypům
chřipkového viru se jeví po IT imunizaci v BAL. V plicích dochází k prolínání
slizniční i systémové imunity, a tudíţ hladina IgG protilátek je vyšší neţ kdekoliv
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jinde na sliznici. Hladina heterologních IgG protilátek není tak výrazná po imunizaci
samotným virem, jako to bylo u protilátek homologních, ale po přidání adjuvans se
jejich hladina zvýšila proti všem heterologním subtypům chřipkového viru.
Signifikantního zvýšení bylo dosaţeno v případě subtypu H6N2 a H9N2 při
imunizační dávce adjuvans 100μg DBF. Adjuvantní dávka 500μg a 50μg DBF je
spíše inhibiční. Produkce slizničních heterologních IgA protilátek v BAL je niţší po
imunizaci samotným virem, a to v porovnání s homologními IgA protilátkami i
heterologními IgG protilátkami, adjuvantní imunizace ovšem podporuje jejich
navýšení. Nejvyšší hladiny dosahuje po podání 200μg DBF v imunizační dávce
v případě subtypů H9N2 a H3N2 (signifikantní zvýšení) a při dávce 100μg DBF
v případě H6N2 subtypu. Na sliznici střeva se po IT i IN imunizaci kříţově reagující
protilátky příliš neobjevují. Po imunizaci různými dávkami adjuvans nedochází
výraznějšímu zvýšení heterologních protilátek proti ţádnému ze sledovaných
subtypů chřipky A.
V našem imunizačním schématu se jeví IT imunizace účinnější neţ IN
imunizace. Je to patrně způsobené tím, ţe antigen aplikovaný ve větším objemu
můţe stimulovat nejen lokální lymfatické tkáně (NALT, cervikální uzliny), ale
dostává se i do plic, kde je velmi úzké spojení s krevní cirkulací. Antigen se tím
dostává do krevního oběhu a zasáhne větší mnoţství lymfatických tkání, coţ se
projeví mohutnější tvorbou systémových IgG protilátek.
Z imunizačního pokusu vyplývá, ţe imunizací myší inaktivovaným virem
chřipky A/PR/8/34 (H1N1) se vytváří vysoká hladina homologních protilátek, ale
hladina heterosubtypových protilátek kříţově reagujících s viry subtypů H3N2,
H6N2 a H9N2 je poloviční. Působením adjuvans DBF ovšem dochází k navození
vyšší produkce kříţově reagujících protilátek proti heterologním subtypům viru, a to
nejvíce při pouţití 100μg a 200μg DBF na imunizační dávku. Nejvyšší imunizační
dávka 500μg DBF měla spíše inhibiční efekt na tvorbu protilátek. Adjuvantní efekt
DBF byl sledován jiţ dříve v protektivních

pokusech in vivo. Myši byly

intratracheálně imunizované inaktivovaným chřipkovým virem A/PR/8/34 (H1N1)
nebo A/California/7/04 (H3N2) a pro zvýšení imunizační odpovědi byly pouţity
adjuvantní dávky 50μg a 500μg DBF. 10. den po druhé imunizační dávce byly myši
infikovány vysoce patogenním kmenem A/PR/8/34 (H1N1). Z pokusu bylo zjištěno,
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ţe po adjuvantní imunizaci byl letální efekt viru kompletně eliminován a
nedocházelo ani k onemocnění (u myší nedocházelo k úbytku na váze). Adjuvantní
působení v niţší i vyšší dávce DBF zajistilo výborné protektivní účinky nejen proti
homolognímu viru, ale navodilo i kříţovou protekci proti letálnímu viru H1N1 po
imunizaci heterologním virem H3N2. Z protektivního pokusu dále vyplynulo, ţe i
myši imunizované samotným DBF byly částečně chráněny proti infekci virem H1N1
Z toho můţeme usoudit, ţe samotné bakteriální adjuvans stimuluje výrazně
mechanismy přirozené imunity, čímţ můţe chránit myši před smrtí po infekční dávce
viru, která za normálních okolností zvířata usmrcuje (ZANVIT et al. 2008).
Je zřejmé, ţe protektivní působení proti virové infekci nezajišťují pouze
protilátky, ale také buněčná imunita. Je dokazováno, ţe buněčná imunita vznikající
po chřipkové infekci nebo imunizaci chřipkovým virem je namířena hlavně proti
vnitřním nevariabilním antigenům a tím můţe zajistit kříţovou protekci proti
heterologním subtypům viru. Z předchozích pokusů vyplývá, ţe pro navození vyšší
protilátkové odpovědi jsou optimální niţší dávky adjuvans, zatímco protekce proti
infekci, při které se uplatňuje i přirozená a buněčná imunita, je lepší po pouţití
vyšších dávek adjuvans.
V předkládané diplomové práci sledujeme stimulaci systémové buněčné
imunity po adjuvantní slizniční imunizaci myší virem chřipky A H1N1 pomocí
proliferace slezinných buněk a mnoţství produkovaných cytokinů po specifické
antigenní stimulaci in vitro. Testem blastické transformace byla sledována spontánní
proliferace slezinných buněk preimunizovaných myší a jejich proliferace po
specifické stimulaci virem. Spontánní proliferace buněk byla inhibována po
imunizaci samotným virem, coţ můţe být vysvětleno vlastností virů působit
dočasnou imunosupresi buněk. Po imunizaci optimální dávkou DBF s virem nebo
bez viru je spontánní proliferace v kultuře vyšší, neţ po imunizaci samotným virem,
coţ naznačuje, ţe DBF sniţuje imunosupresivní působení viru. Vysoká koncentrace
DBF (500μg) při adjuvantní imunizaci však spontánní proliferaci T lymfocytů
v kultuře potlačuje. Kultivace buněk se samotnou alantoidní tekutinou evidentně
mírně potlačuje proliferaci buněk. Tedy i alantoidní tekutina vajec, ve které se viry
replikují, má mírné imunosupresivní působení. Slezinné buňky byly dále
stimulovány specificky, a to kmenem chřipky, který byl pouţitý pro imunizaci. Mezi
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stimulací virem (po replikaci v alantoidní tekutině) a purifikovaným virem, nejsou
příliš velké rozdíly, ale za lepší pokládáme pouţívat pro stimulaci in vitro
purifikovaný virus, který je oproštěn od látek alantoidní tekutiny. Specifická
stimulace homologním virem v kultuře (purifikovaným i v alantoidní tekutině)
suprimuje blastickou proliferaci buněk imunizovaných skupin myší ve srovnání se
spontánní proliferací. Přestoţe virus působí in vitro inhibičně, tato inhibice je menší
u imunizovaných zvířat ve srovnání s neimunizovanými kontrolami. Tuto supresi
nejvíce omezuje imunizace DBF v adjuvantní dávce 200μg, a to převáţně po IT
podání.
Systémová buněčná odpověď byla sledována in vitro i z hlediska produkce
cytokinů. Slezinné buňky imunizovaných myší byly kultivovány v mediu a
s purifikovaným virem homologního kmene, který byl pouţit při imunizaci.
V supernatantech kultur myších splenocytů byla měřena hladina vybraných cytokinů,
které jsou charakteristické pro Th1 (IFNγ) a Th2 (IL-4, IL-10) buněčnou odpověď.
Nejvyšší hladina byla zjištěna u cytokinu IFNγ. V porovnání se spontánní produkcí
indukovala specifická stimulace purifikovaným virem vyšší hladinu tohoto cytokinu,
a to ve všech skupinách imunizovaných myší. Zároveň vyšší systémové odpovědi
bylo dosaţeno po IT imunizaci neţ po IN imunizaci. Můţe to být opět vysvětleno
tím, ţe antigen podaný IN v malém objemu působí pouze lokálně a mnoho se ho
nedostane do cirkulace, aby mohl stimulovat systémovou imunitu. Výrazná produkce
je hlavně u skupiny myší imunizovaných samotným virem a ve spojení s adjuvans,
nejvíce 500μg a 200μg na imunizační dávku. Produkce IL-4 v porovnání s ostatními
cytokiny byla velmi nízká. Stimulace purifikovaným virem ve srovnání se spontánní
produkcí sníţila tvorbu IL-4 u kontrolní skupiny a skupiny myší imunizovaných
samotným DBF. U myší imunizovaných samotným virem nebo v kombinaci
s adjuvans je tato suprese potlačena. IL-10 není zcela typický cytokin Th2 buněk.
Uplatňuje se při tvorbě IgA protilátek a je znám i jako supresivní cytokin. U zvířat
imunizovaných IT samotným virem dochází ke zvýšení spontánní i virem
stimulované tvorby IL-10 in vitro. Je to v souhlase se známou dočasnou
imunosupresí, ke které při chřipkové infekci dochází. Spontánní tvorba je mírně
zvýšena u všech imunizovaných zvířat oproti kontrole. Imunizace samotným
adjuvans sniţuje tvorbu IL-10 po stimulaci virem in vitro, coţ můţe odráţet
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imunostimulační působení DBF. Po imunizaci virem+DBF se tvorba IL-10 zvyšuje,
ale ne tolik, jako po imunizaci samotným virem, čímţ by bylo moţné vysvětlit
sníţení virem způsobené imunosuprese po adjuvantní imunizaci. Produkci IL-10
buňkami sleziny po IN imunizaci je těţké interpretovat, protoţe při IN imunizaci je
patrně stimulována jen slizniční imunita a reakcí splenocytů je sledována imunita
systémová.
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6. Souhrn
V rámci diplomové práce jsme se zabývali imunitní odpovědí myší po
adjuvantní imunizaci virem chřipky A cestou respiračního traktu. Byl sledován
účinek bakteriálního adjuvans, a to delipidované formy bakterie Bacillus firmus
(DBF) na stimulaci slizniční a systémové imunity.
Prvním cílem bylo sledovat vliv adjuvantní dávky DBF na tvorbu
systémových a slizničních protilátek po slizniční imunizaci myší inaktivovaným
virem chřipky subtypu A/PR/8/34 (H1N1). Bylo zjištěno, ţe adjuvantní imunizace
nejlépe stimuluje protilátkovou odpověď v séru i na sliznicích, pokud je pouţito
100μg nebo 200μg DBF na imunizační dávku. Vyšší dávka adjuvans (500μg) má
spíše inhibiční efekt na tvorbu protilátkové odpovědi.
Druhým cílem bylo posouzení heterosubtypové kříţové reaktivity sérových
i slizničních protilátek proti lidským (H3N2) a ptačím (H6N2 a H9N2) subtypům
chřipkového viru A, které byly pouţity jako antigeny při stanovování hladin
protilátek. Imunizací myší samotným inaktivovaným virem subtypu H1N1 vznikaly
heterosubtypové protilátky proti všem testovaným heterologním subtypům, ale ve
srovnání s protilátkami homologními měly poloviční hladiny. Po adjuvantní
imunizaci

(optimálně

100μg

DBF

na

imunizační

dávku)

byly

hladiny

heterosubtypových protilátek podstatně vyšší.
Třetím cílem bylo sledování systémové buněčné imunity in vitro po
specifické stimulaci buněk slezin imunizovaných myší. Testem blastické
transformace bylo zjištěno, ţe imunizací myší samotným virem byla proliferační
aktivita splenocytů sníţena, coţ ukazuje na imunosupresivní působení viru, ale
adjuvantní imunizací (optimálně 200μg DBF na imunizační dávku) bylo supresivní
chování viru sníţeno. V supernatantech kultur byla dále metodou ELISA měřena
hladina vybraných cytokinů (IFNγ, IL-4 a IL-10). Adjuvantní imunizace nejvíce
zvyšuje tvorbu IFNγ, čímţ ukazuje na podporu Th1 odpovědi. Pomocí adjuvans se
sniţuje tvorba supresivního cytokinu IL-10, coţ dokazuje imunostimulační vlastnosti
námi pouţité bakterie.
Posledním cílem je srovnání celkové imunitní odpovědi po intratracheálním
(IT) a intranasálním (IN) podání imunizační dávky. Ačkoliv IN imunizace mohutně
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stimuluje produkci slizničních protilátek IgA lokálně tvořených na sliznici nosu, po
IT imunizaci dochází k výraznější protilátkové odpovědi v celém respiračním traktu
(NAL, BAL), a to tvorbou slizničních protilátek IgA, ale také systémových IgG
protilátek a systémové buněčné odpovědi. Protilátky IgM nebyly adjuvantní
imunizací příliš ovlivněny a jedná se patrně o protilátky přirozené. Adjuvantní
imunizace cestou respiračního traktu ovšem v daném systému není příliš vhodná pro
navození střevní imunity.
Závěrem můţeme konstatovat, ţe Bacillus firmus díky své naprosté
neškodnosti pro organismus, schopnostem stimulovat buněčnou imunitu, systémové
a slizniční protilátky proti homolognímu typu viru i kříţově reagující protilátky proti
heterologním subtypům, můţe slouţit jako dobré slizniční adjuvans.
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