
Abstrakt

Modelové kapsidy odvozené od myšího polyomaviru nesoucí zelený fluorescenční 
protein (EGFP-VLPs) byly připraveny a použity k intranasální imunizaci myší. EGFP-
VLPs navodily silnou protilátkovou odpověď proti VP1, ale ne proti EGFP. In vitro 
restimulace dendritickými buňkami aktivovanými VP1 nebo EGFP antigenem navodila 
proliferaci T-buněk a produkci IL-2 a IFN-, která byla specifická jak pro VP1, tak pro 
EGFP. Překvapivě nebyla detekována žádná specifická cytotoxická aktivita proti VP1 a 
EGFP proteinu. Po intranasální aplikaci EGFP-VLPs a také po infekci myší 
polyomavirem bylo pozorováno snížení počtu CD4+CD25+Foxp3+ T buněk ve slezině, 
ale ne v lymfatických uzlinách a periferní krvi. Z toho plyne, že myší polyomavirus a i od 
něho odvozené VLPs mají schopnost vyvolat změny v distribuci regulačních T buněk. 
Přítomnost inhibitorů proteasomu a endo-lysosomální acidifikace způsobila významnou 
inhibici v presentaci exogenních EGFP-VLPs antigenů v kontextu MHC II třídy. Tyto 
výsledky prokazují, že EGFP protein transportován prostřednictvím VLPs je dopraven do 
buňky, degradován na peptidy a presentován na MHC II třídy.
Na základě modelových EGFP-VLPs byly připraveny kapsidy nesoucí uvnitř fragment 
lidského proteinu Bcr-Abl chronické myeloidní leukémie. Sekvence 171 aminokyselin 
pokrývající zlomovou oblast Bcr-Abl byla fúzována s C-koncovou částí minoritního 
proteinu VP3, která je zodpovědná za jeho lokalizaci v pentameře tvořené VP1 
proteinem. Chimerické kapsidy (Bcr-Abl VLPs) byly použity k intranasální a 
intraperitoneální imunizaci myší. Bylo zjištěno, že Bcr-Abl VLPs navozují silnou 
protilátkovou odpověď specifickou proti VP1. Avšak protilátková odpověď proti Bcr-Abl 
nebyla detekována. Překvapivě nebyla prokázána specifická cytotoxická odpověď proti 
Bcr-Abl a to ani za použití vysoce sensitivní metody založené na detekci cytotoxických T 
lymfocytů pomocí Bcr-Abl specifických pentamer MHC I třídy. Dále nebyla prokázána 
ani  proliferace T buněk specifická na Bcr-Abl. Navíc byly testovány další dva typy 
vakcín nesoucí stejný epitop jako u Bcr-Abl VLPs: DNA vakcína a dendritické buňky s 
navázanými Bcr-Abl kapsidami. Ale ani po jejich aplikaci nedošlo k indukci imunitní 
odpovědi specifické na Bcr-Abl. Tyto výsledky naznačují, že epitop ze zlomové oblasti 
proteinu Bcr-Abl je patrně velmi slabý imunogen. A dokonce ani kapsidy myšího 
polyomaviru neposkytly dostatečně silný adjuvantní účinek pro navození imunitní 
odpovědi specifické proti Bcr-Abl epitopu.




