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Abstrakt   

 Model terciární struktury kapsidového proteinu X viru 

bramboru (PVX CP) byl využit jako předloha pro navržení nových pozic 

pro vkládání antigenů za účelem jejich prezentace na povrchu částic PVX.      

Na základě tohoto modelu bylo vybráno sedm pozic (A-G), které se 

nacházejí na povrchu virionu. Jako antigen pro prezentaci byl použit         

17 aminokyselinový epitop onkoproteinu E7 odvozený od lidského 

papilomaviru typu 16 (E7 epitop) ve fúzi s 6xHis kotvou nebo StrepII 

kotvou, a to v obou možných uspořádáních (6xHis-E7, E7-6xHis,        

StrepII-E7 a E7-StrepII).  

Modifikované PVX CP byly nejprve exprimovány v Escherichia 

coli MC1061, kde docházelo k tvorbě virových částic pouze v případě 

vložení inzertů StrepII-E7 a E7-StrepII do pozice A v PVX CP.  

Výsledky z transientní exprese modifikovaných PVX CP 

v Nicotiana benthamiana prokázaly, že nejvhodnější pozice pro 

prezentaci antigenů je pozice A, která je situovaná mezi 24. a 25. 

aminokyselinou v PVX CP. Dále bylo zjištěno, že virové částice mohly být 

detekovány pouze v přítomnosti StrepII kotvy a že stabilita těchto částic 

je ovlivněna uspořádáním inzertu (StrepII-E7 vs. E7-StrepII), neboť bylo 

možné purifikovat pouze virové částice nesoucí inzert v uspořádání        

E7-StrepII.   

Kromě využití PVX pro přípravu antigen prezentujícího systému 

byl také posouzen vliv infekce PVX na integritu DNA Nicotiana tabacum 

cv. Xanthi metodou kometové analýzy, která prokázala, že k poškození 

rostlinné DNA při infekci PVX dochází, a že stupeň tohoto poškození 

odpovídá množství PVX.  



Abstract 

The latest model of tertiary structure of capsid protein of potato 

virus X (PVX CP) was used as a template to design new insertion sites 

suitable for the preparation of PVX-based antigen presentation system. 

Based on this model, seven insertion sites (A-G) located in putative 

surface loops were tested. As an antigen inserted into these sites was 

used 17 amino acids long epitope derived from human papillomavirus 

type 16 E7 oncoprotein (E7 epitope) fused with either 6xHis tag or StrepII 

tag in both possible orientations (6xHis-E7 and E7-6xHis, StrepII-E7 and 

E7-StrepII).    

Prior to plant expression, modified PVX CPs were expressed        

in Escherichia coli MC1061. The results showed that only PVX CP carrying 

StrepII-E7 or E7-StrepII in the insertion site A formed virus particles.   

The results from transient expression experiments with 

modified PVX CPs in Nicotiana benthamiana showed that only the 

insertion site A (located between 24th and 25th amino acid in the PVX 

CP) could tolerate all tested inserts. Importantly, viral particles were 

detected only in the presence of StrepII tag and their stability was 

affected by the insert orientation (StrepII-E7 vs. E7-StrepII) as only the 

viral particles presenting E7-StrepII could be purified.  

Besides the preparation of PVX-based antigen presentation 

system, an evaluation of DNA damaging potential of PVX on Nicotiana 

tabacum var. Xanthi by the comet assay was performed. Based on this 

assay, it was shown that PVX caused DNA damage and the extent of DNA 

damage correlated with amount of PVX. 
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1. Úvod   

Rostlinné virové vektory představují vhodný nástroj pro      

expresi rekombinantních peptidů/proteinů v rostlinách. Exprese 

rekombinantních peptidů/proteinů pomocí rostlinných virových vektorů 

se nejčastěji provádí dvěma způsoby. Jedním ze způsobů je umístění 

čtecího rámce pro rekombinantní peptid/protein pod virový promotor     

a tvorba volného peptidu/proteinu, zatímco druhý způsob je založen na 

fúzi rekombinantního peptidu/proteinu s kapsidovým proteinem viru. 

Cílem fúze je připravit modifikovaný virus, který na svém povrchu nese 

rekombinantní peptid/protein, tzv. peptid/protein prezentující systém 

(například za účelem přípravy vakcín – tzv. antigen prezentující systém). 

Tento systém je vhodný především pro prezentaci peptidů velikosti 

několika desítek aminokyselin z důvodu časté interference fúze celých 

proteinů se skládáním virionů [1], nicméně byla popsána i prezentace 

větších fragmentů [2, 3].   

 

X virus bramboru   

X viru bramboru (PVX; potato virus X) je často využíván                

pro prezentaci peptidů/proteinů na povrchu virionů i přes skutečnost,    

že terciární struktura PVX CP ve virionu či v roztoku není známa. 

Experimentálně bylo potvrzeno, že je možné fúzovat některé 

peptidy/proteiny s N- nebo C-koncem PVX CP, aniž by došlo 

k interferenci se skládáním virionů [2-5]. Tato strategie však není 

univerzální a je proto vhodné mít k dispozici i jiná místa, která mohou  
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tolerovat přítomnost rekombinantních peptidů/proteinů. Z toho důvodu 

byl nejnověji navržený strukturní model PVX CP ve virionu (Obr. 1, str. 5) 

využit pro hledání nových pozic pro vkládání rekombinantních 

peptidů/proteinů [6].     

 

Terapeutické vakcíny proti genitálním lidským papilomavirům  

Genitální lidské papilomaviry (HPV; human papillomaviruses) 

mohou způsobovat benigní i maligní nádory a z tohoto hlediska                    

se rozdělují na nízce a vysoce rizikové. Mezi nízce rizikové papilomaviry 

patří například HPV 6 a 11, které mají schopnost způsobovat především 

benigní nádory, jako jsou genitální bradavice (tzv. kondylomata) nebo 

papilomatóza hrtanu. Mezi vysoce rizikové HPV se řadí typy, které jsou        

ve vysoké míře spojeny se vznikem maligních nádorů. Patří sem například 

rakovina konečníku, rakovina penisu a rakovina děložního čípku 

(způsobená především HPV 16 a 18), která sama o sobě představuje 

největší riziko co do počtu nakažení i úmrtí [7-9]. 

V případě již probíhající infekce jsou profylaktické vakcíny 

neúčinné a v těchto případech by v budoucnu měly pomáhat 

terapeutické vakcíny. Cílem terapeutických vakcín by měla být stimulace 

adaptivní buněčné imunity, především stimulace Th1 CD4+ T lymfocytů 

a CD8+ T lymfocytů, která je schopna eliminovat již infikované buňky. 

HPV onkoproteiny E6 a E7, které jsou konstitučně exprimovány 

v prekancerózních lezích i samotných karcinomech, jsou považovány za 

vhodné kandidáty pro přípravu terapeutických vakcín. Onkoprotein E7  
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(přibližně 11 kDa) je sám o sobě velmi málo imunogenní a proto se při 

přípravě vakcín často fúzuje s imunogenními proteiny [10]. Vzhledem 

k tumorigennímu potenciálu onkoproteinu E7 jsou často při práci 

používány mutované verze tohoto onkoproteinu – neschopné nebo 

mající menší schopnost interagovat s retinoblastomovým proteinem 

(pRb). Příkladem mutovaného E7 onkoproteinu je například E7GGG, 

který byl připraven záměnou tří aminokyselin (D21G, C24G a E26G) 

nacházejících se v místě podílejícího se na vazbě pRb [11]. I přes 

pokračující výzkum a vývoj není doposud žádná terapeutická vakcína 

proti HPV na trhu.               

 

Kometová analýza   

Tato metoda slouží pro zjištění celkového poškození buněčné 

DNA a to na úrovni jednotlivých buněk. Principem metody je rozdílná 

migrace neporušené genomové DNA (superhelixové DNA) a genomové 

DNA obsahující dvou- a/nebo jednořetězcové zlomy (relaxované DNA) 

v agarosovém gelu. Zatímco neporušená genomová DNA se 

v agarosovém gelu téměř nepohybuje, relaxovaná DNA migruje a tvoří 

obrazec připomínající svým tvarem kometu. Stupeň poškození DNA je 

vyhodnocován na základě množství DNA v ohonu komety [12-14]. 
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2. Cíle práce 

 V předkládané disertační práci byl využit nejnovější strukturní 

model PVX CP ve virionu jako předloha pro nalezení nových inzerčních 

míst vhodných pro prezentaci antigenů na povrchu částic PVX a dále byl 

posouzen vliv infekce PVX na integritu hostitelské DNA. Hlavní cíle 

disertační práce jsou uvedeny níže:    

1) Navržení inzerčních míst v PVX CP za účelem přípravy částic PVX 

prezentujících na svém povrchu epitop odvozený od E7 onkoproteinu 

HPV 16 (E7 epitop)   

2) Vložení E7 epitopu fúzovaného s 6xHis nebo StrepII kotvou (inzerty 

6xHis-E7, E7-6xHis, StrepII-E7 a E7-StrepII) do navržených inzerčních míst 

(A-G) v PVX CP  

3) Exprese modifikovaných PVX CP v bakteriích Escherichia coli MC1061 

za účelem posouzení tvorby viru podobných částic (VLP)   

4) Transientní exprese modifikovaných PVX CP v rostlinách Nicotiana 

benthamiana a Nicotiana benthamiana HC-Pro pro vyhodnocení jejich 

exprese a tvorby virových částic prezentujících vkládané inzerty na svém 

povrchu   

5) Purifikace modifikovaných virových částic z rostlin a jejich využití 

v imunologických studiích  

6) Metodou kometové analýzy posoudit, zda u tabáku Nicotiana 

tabacum cv. Xanthi dochází při infekci PVX k poškození hostitelské DNA 
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3. Materiál a metodika 

 Vzhledem ke skutečnosti, že materiál a všechny použité metody 

jsou detailně popsány v disertační práci, jsou níže uvedeny pouze 

metody, které nejsou v biochemii a molekulární biologii běžně 

používány. 

 

Zobrazení navržených inzerčních míst v modelu PVX CP  

 

Obr. 1 Zobrazení možných povrchových smyček A, B, C, D, E, F a G 

a inzerčních míst (A-G) ve strukturním modelu PVX CP ve virionu [6]  

V aminokyselinové sekvenci PVX CP je smyčka A reprezentována 

aminokyselinami v pozici (od N-konce) 24 – 25, smyčka B v pozici              

154 – 157, smyčka C v pozici 193 – 195, smyčka D v pozici 222 – 228, 

smyčka E v pozici 53 – 55, smyčka F v pozici 72 a smyčka G v pozici            

177 – 185.  
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E7 epitop 

17 aminokyselinový peptid odvozený od E7 onkoproteinu HPV 16 

E744-60 (QAEPDRAHYNIVTFCCK): obsahuje imunodominantní epitop 

(QAEPD) stimulující u myší produkci protilátek, epitop E748-54 (DRAHYNI) 

stimulující u myší T-buněčný receptor CD4+ Th1 lymfocytů a epitop     

E749-57 (RAHYNIVTF) stimulující u myší T-buněčný receptor                         

CD8+ T lymfocytů [15-18].    

 

Transientní exprese v rostlinách  

Buňky A. tumefaciens GV3101 byly metodou teplotního šoku 

(freeze/thaw shock method) transformovány binárním vektorem 

pGR106 obsahující modifikovaný PVX CP [19]. Bakterie byly následně 

kultivovány v LB médiu obsahujícím jako selekční marker antibiotikum 

kanamycin při 28 °C po dobu 2 dní. Bakteriální kultury byly naředěny na 

OD550 = 0,5 (optická hustota; optical density; měřená při 550 nm)                   

a jednotlivými suspenzemi byly injekčně agroinfiltrovány 6 týdnů staré 

rostliny (vždy 10 rostlin) N. benthamiana a N. benthamiana HC-Pro 

(transgenní N. benthamiana obsahující gen pro HC-Pro z A viru 

bramboru, který má funkci antagonisty RNAi). Infiltrovány byly vždy dva 

spodní listy v prvním nadzemním patře rostliny. Jako negativní kontrola 

byla použita bakterie A. tumefaciens neobsahující pGR106 a jako 

pozitivní kontrola bakterie A. tumefaciens obsahující nemodifikovaný 

pGR106. Po agroinfiltraci byly rostliny kultivovány při teplotě 20 – 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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při osvětlení (16 h) a při 15 – 20 °C ve tmě (8 h). Pro detekci přítomnosti 

modifikovaných PVX CP (Western blot analýza) a přítomnosti 

modifikovaných částic PVX (transmisní imunoelektronová mikroskopie) 

byly z infiltrovaných a systémových (neinfiltrovaných) listů průběžně 

odebírány vzorky (4., 8., 12. a 16. den po infiltraci). V případě potřeby 

vzorků pro pozdější analýzu nebo purifikaci byly listy uchovány v -80 °C.  

 

Transmisní imunoelektronová mikroskopie 

Niklová elektronmikroskopická síťka byla potažena vrstvou 

formvaru a byla položena na vzorek (bakteriální frakce, rostlinný extrakt 

nebo virový purifikát). Po 30 min inkubaci při pokojové teplotě byla síťka 

promyta a byla provedena imunologická detekce pomocí protilátek 

značených koloidním zlatem. Mikroskopie byla provedena na 

transmisním elektronovém mikroskopu FEI Morgagni 268D (FEI, Oregon 

USA). 

 

Kometová analýza 

Pro kometovou analýzu byly použity 6 týdnů staré rostliny 

heterozygotního tabáku (a1
+/a1 a2

+/a2) Nicotiana tabacum cv. Xanthi, 

které jsou používaným bioindikátorem somatických mutací [20].  

Za účelem získání suspenze buněčných jader byl vzorek listu 

mechanicky narušen. Tři/čtyři mikroskopická podložní sklíčka byla 

potažena vrstvou agarosy a na každé takto připravené podložní sklíčko 
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byla pipetována suspenze buněčných jader a nízkotající agarosa. Tato 

směs byla promíchána, překryta krycím sklíčkem a ponechána ztuhnout. 

Krycí sklíčka byla sejmuta a podložní sklíčka byla umístěna do nádoby pro 

DNA horizontální elektroforézu. Po proběhnutí elektroforézy byla sklíčka 

ponořena do roztoku ethidium bromidu. Pro vyhodnocení byl využit 

fluorescenční mikroskop (BX 60, Olympus, Tokyo, Japonsko) - excitační 

filtr 546/10 nm a bariérový filtr 590 nm - společně se softwarem Komet 

v. 3.1 (Kinetic Imaging, Liverpool, UK). Pro stanovení stupně poškození 

DNA byl použit tzv. tail moment, který je definován jako procentuální 

zastoupení DNA v ohonu komety násobené délkou ohonu komety. 

Celkově bylo hodnoceno 50 náhodně vybraných buněk                               

(resp. genomových DNA) na jeden vzorek (jedno podložní sklíčko), 

přičemž každý vzorek byl analyzován v triplikátu až kvadruplikátu 

(tři/čtyři podložní sklíčka pro jeden vzorek), což odpodívá 150 – 200 

analyzovaným buňkám, resp. genomovým DNA. Statistické vyhodnocení 

naměřených hodnot provedl RNDr. Tomáš Gichner, DrSc (Ústav 

experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) s použitím softwaru SigmaPlot 13 

(Systat Software Inc.). 
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4. Výsledky a diskuse 

 

Tvorba VLP a virových částic v Escherichia coli 

Byla studována možnost tvorby VLP odvozených od PVX CP         

6xHis-E7/E7-6xHis A/B/C/D/E/F/G (≈ 28 kDa) a PVX CP StrepII-E7/E7-

StrepII A/B/C/D/E/F/G (≈ 28 kDa) exprimovaných v E. coli MC1061.   

Pouze v případě rozpustných frakcí získaných z expresí PVX CP 6xHis-E7 

A byly transmisní imunoelektronovou mikroskopií detekovány struktury 

(nejpravděpodobněji proteinové agregáty) přípomínající VLP, které bylo 

možné značit primární monoklonální myší protilátkou anti-His i primární 

polyklonální králičí protilátkou anti-PVX CP (Obr. 2, str. 10) [21].  

Proteiny PVX CP StrepII-E7/E7-StrepII A/B/C/D/E/F/G 

exprimované v E. coli MC1061 byly dále přečištěny pomocí afinitní 

chromatografie (Gravity flow Strep-Tactin Sepharose column; IBA 

GmbH) a inkubovány s izolovanou PVX RNA (skládání in vitro).  

Následnou transmisní imunoelektronovou mikroskopií byla potvrzena 

přítomnost virových částic odvozených od PVX CP StrepII-E7 A a od        

PVX CP E7-StrepII A (Obr. 3, str. 11).  
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Obr. 2 Transmisní imunoelektronová mikroskopie PVX CP 6xHis-E7 A 

produkovaného v E. coli MC1061 (rozpustná frakce získaná z exprese při 

37 °C, doba trvání 4 h od přidání induktoru).  

Proteiny byly značeny pomocí primární monoklonální myší protilátky 

anti-His (GE Healthcare Life Sciences) a sekundární kozí polyklonální   

anti-myší protilátky konjugované s 10 nm zlatými částicemi                 

(Sigma-Aldrich). Negativní barvení bylo provedeno 4% (w/v) 

molybdenanem amonným obsahujícím 0,1% (w/v) trehalosu. 
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Obr. 3  In vitro skládání virových částic z PVX CP StrepII-E7 A 

produkovaného v E. coli MC1061 a PVX RNA izolované z PVX   

Částice byly značeny primární monoklonální myší protilátkou anti-StrepII 

tag (Qiagen) a sekundární kozí polyklonální anti-myší protilátkou 

konjugovanou s 10 nm zlatými částicemi (Sigma-Aldrich). Negativní 

barvení bylo provedeno 4% (w/v) molybdenanem amonným obsahujícím 

0,1% (w/v) trehalosu. 
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Tvorba modifikovaných PVX v rostlinách 

 V inokulovaných i systémových listech N. benthamiana                   

a N. benthamiana HC-Pro byly detekovány proteiny PVX CP 6xHis-E7 A, 

PVX CP E7-6xHis A, PVX CP StrepII-E7 A a PVX CP E7-StrepII A [22].  

Transmisní imunoelektronovou mikroskopií bylo prokázáno, že 

i když jsou proteiny PVX CP 6xHis-E7 A a PVX CP E7-6xHis A přítomny 

v inokulovaných i systémových listech, není možné v rostlinách 

detekovat virové částice [22].  

Vzhledem ke skutečnosti, že systémový transport PVX vyžaduje tvorbu 

virových částic [23], lze učinit závěr, že virové částice odvozené od PVX 

CP 6xHis-E7 A a PVX CP E7-6xHis A v rostlině vznikají, avšak jsou velmi 

nestabilní - rozpadají se při přípravě vzorků na transmisní 

imunoelektronovou mikroskopii a také při snaze o jejich purifikaci. 

Zatímco v případě transientní exprese PVX CP 6xHis-E7 A                 

a PVX CP E7-6xHis A virové částice detekovány nebyly, po záměně 6xHis 

kotvy za StrepII kotvu již detekovány byly (Obr. 4, str. 13) a úspěšně byly 

také purifikovány [22].  

Je tedy zřejmé, že StrepII kotva v místě A neovlivňuje negativně stabilitu 

virových částic, jako je tomu v případě 6xHis kotvy. Obě kotvy jsou                 

v molekulární biologii běžně používány z důvodu jejich malé interference 

se skládáním fúzovaného proteinu, avšak tento efekt musí být vždy 

experimentálně ověřen. Vliv His kotvy (6xHis nebo 10xHis kotvy) na 

produkci virových částic odvozených od PVX CP byl doposud studován 

pouze u bakteriálně produkovaných PVX CP na základě in vitro skládání  
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s PVX RNA. Výsledky těchto dvou studií ukazují, že zatímco přítomnost 

10xHis kotvy na N-konci PVX CP (společně s Myc kotvou) neinterferuje 

s tvorbou virových částic in vitro [24], tak samotná přítomnost 6xHis 

kotvy na N-konci PVX CP zabraňuje tvorbě virových částic in vitro [25]. 

Při našem experimentu byl poprvé posouzen vliv 6xHis kotvy na 

interferenci se skládáním virových částic, případně na stabilitu virových 

částic v rostlině. Z výsledků (nahrazení kotvy 6xHis kotvou StrepII) lze říci, 

že právě přítomnost 6xHis kotvy v místě A je zdrojem nestability virových 

částic [22]. 

 

 

Obr. 4  Transmisní imunoelektronová mikroskopie virových částic            

PVX E7-StrepII A   

(A) Rostlinný extrakt z N. benthamiana agroinfiltrované vektorem 

pGR106 nesoucím PVX CP E7-StrepII A. Virové částice jsou dvojitě 

značeny: pomocí primární monoklonální myší protilátky anti-StrepII tag  
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(Qiagen) a sekundární kozí polyklonální anti-myší protilátky konjugované  

s 10 nm zlatými částicemi (Sigma-Aldrich) + pomocí primární polyklonální 

králičí protilátky anti-PVX CP (Prime Diagnostic) a sekundární kozí 

polyklonální anti-králičí protilátky konjugované s 5 nm zlatými částicemi 

(Sigma-Aldrich). (B) Rostlinný extrakt z N. benthamiana agroinfiltrované 

vektorem pGR106 nesoucí PVX CP (negativní kontrola). Značení bylo 

provedeno pomocí primární monoklonální myší protilátky anti-StrepII 

tag (Qiagen) a sekundární kozí polyklonální anti-myší protilátky 

konjugované s 10 nm zlatými částicemi (Sigma-Aldrich). Vzorky byly 

barveny 4% (w/v) molybdenanem amonným obsahujícím 0,1% (w/v) 

trehalosu. 

 

Imunizace myší purifikovaným PVX E7-StrepII A  

Pro posouzení, zda jsou purifikované částice PVX E7-StrepII A 

schopné stimulovat myší adaptivní imunitu (T lymfocyty a B lymfocyty), 

byly myši C57BL/6 H-2b (Charles River, Germany) subkutánně 

imunizovány purifikovaným PVX E7-StrepII A. Experimentální provedení 

a zpracování výsledků imunizace provedl RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. 

(Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika).     

Z výsledků lze učinit závěr, že PVX E7-StrepII A má u myší 

schopnost stimulovat protilátky proti PVX CP, avšak stimulace protilátek 

proti E7GGG onkoproteinu (respektive E7 epitopu) nelze vzhledem 

k malému počtu vzorků jednoznačně interpretovat. Z hlediska stimulace 

myších CD4+ Th1 a CD8+ T lymfocytů nedosahuje imunizace                        

PVX E7-StrepII A významných výsledků.  
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Kometová analýza 

 Kometovou analýzou bylo zjištěno, že infekce PVX poškozuje 

hostitelskou DNA rostlin Nicotiana tabacum cv. Xanthi. Poškození DNA 

bylo patrné jak u buněk mechanicky infikovaných listů, tak u buněk 

systémových listů, přičemž stupeň poškození DNA byl největší u buněk 

mechanicky infikovaných listů a v případě systémových listů s jejich 

vzrůstající vzdáleností od mechanicky infikovaných listů klesal [26].  

Pro posouzení, zda stupeň poškození DNA v buňkách 

systémových listů souvisí s množstvím PVX byl stanoven stupeň 

poškození DNA společně s množstvím PVX v 1., 2., 3. a 4. systémovém 

listu (Tab. 1, str. 16). Pro vyjádření množství PVX v jednotlivých 

systémových listech byla použita metoda PTA-ELISA (provedla paní 

Renata Hadámková; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., 

Laboratoř virologie). Z naměřených dat vyplynulo, že stupeň poškození 

DNA v buňkách systémových listů odráží množství PVX přítomné v těchto 

listech [26]. 

Mechanismus, kterým dochází v důsledku infekce PVX 

k poškození rostlinné DNA není znám a hypoteticky může být přímý nebo 

nepřímý. Přímým mechanismem je myšlena například přímá interakce 

mezi PVX (resp. jeho částí, například proteinem) a buněčným proteinem 

(v jádru nebo cytoplazmě), která vede k poškození rostlinné DNA a to 

molekulárními dráhami, které nejsou součástí obranného mechanismu 

rostliny. V případě nepřímého mechanismu by pak mohlo docházet 

k poškození rostlinné DNA v důsledku obranné reakce rostliny.  
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I když není možné ani jeden navrhovaný mechanismus potvrdit nebo 

vyvrátit, bylo publikováno, že v případě infekce Arabidopsis thaliana 

bakterií Pseudomonas fluorescens právě obranná odpověď rostliny 

zabraňuje vzniku/opravuje vznik dvouřetězcových zlomů v rostlinné DNA 

[27]. 

 

 

Tab. 1 Porovnání stupně poškození buněčné DNA systémových listů         

N. tabacum cv. Xanthi třetí týden po mechanické infekci PVX                              

s množstvím PVX v těchto listech. Vzorky byly odebrány v oblasti řapíku.                              

Vzorek = 150 – 200 analyzovaných genomových DNA. Stupeň poškození 

DNA je udáván jako průměr naměřených tzv. tail momentů (procentuální 

zastoupení DNA v ohonu komety násobené délkou ohonu)  směrodatná 

odchylka průměru (µm); Infekce PVX – rostliny infikované PVX;          

Zdravá – neinfikovaná rostlina; PTA-ELISA – detekce PVX v listech 

metodou PTA-ELISA (absorbance při 405 nm); 1. systémový list - list 

prvního vrchního rostlinného patra (počítáno od mechanicky 

infikovaného listu). Byly analyzovány dvě zdravé a dvě infikované rostliny  

 

 Stupeň poškození DNA / μm     PTA-ELISA / A (405 nm) 

Infekce PVX Zdravá Infekce PVX Zdravá 

1. systémový list 46,1  4,2 4,8  0,8 1,32  0,07 0 

2. systémový list 32,8  2,1 4,9  0,2 1,02  0,06 0 

3. systémový list 17,5  1,3 4,1  0,5 0,66  0,08 0 

4. systémový list 15,0  2,3 4,0  0,4 0,24  0,01 0 

 



17 
 

5. Závěry  

Hlavním cílem disertační práce bylo nalezení nových míst v PVX 

CP, které by byly vhodné pro vkládání antigenů za účelem produkce 

modifikovaných částic PVX vystavující antigeny na svém povrchu.              

Na základě strukturního modelu PVX CP ve virionu bylo vybráno celkem 

sedm míst (A, B, C, D, E, F a G), do kterých byl vložen E7 epitop ve fúzi 

s 6xHis nebo StrepII kotvou. Modifikované  PVX CP byly exprimovány 

v E.coli a rostlinách N. benthamiana.  

 Dalším cílem bylo metodou kometové analýzy posoudit, zda          

u tabáku Nicotiana tabacum cv. Xanthi dochází při infekci PVX 

k poškození hostitelské DNA.   

Nejdůležitější poznatky, kterých bylo v průběhu řešení 

disertační práce dosaženo jsou uvedeny níže: 

 
 

1) Exprese modifikovaných PVX CP v bakteriích  

Všechny modifikované PVX CP bylo možné úspěšně exprimovat v E. coli 

MC1061 a produkce těchto proteinů tedy nebyla pro bakterie toxická.  

Při expresi modifikovaných PVX CP v E. coli MC1061 bylo prokázáno, že 

záměna 6xHis kotvy za StrepII kotvu ovlivňuje (zvyšuje) rozpustnost 

produkovaných proteinů. 

Žádný z modifikovaných PVX CP neměl schopnost tvořit VLP. Pouze 

v případě PVX CP 6xHis-E7 A byly detekovány struktury připomínající VLP. 
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Bylo potvrzeno, že PVX CP s inzertem StrepII-E7 nebo E7-StrepII 

vloženým do místa A (pozice mezi 24. a 25. AMK v PVX CP) tvoří 

v přítomnosti PVX RNA virové částice prezentující inzert na svém 

povrchu.          

 

2) Exprese modifikovaných PVX CP v rostlinách   

Pouze PVX CP s inzerty vloženými do místa A bylo možné produkovat                   

v N. benthamiana i N. benthamiana HC-Pro a to jak v inokulovaných,       

tak v systémových listech.  

PVX CP s inzerty vloženými do míst B, C, D, E, F a G byly v průběhu exprese 

degradovány a byly detekovány pouze v inokulovaných listech - bez 

přítomnosti inzertu.  

Bylo prokázáno, že 6xHis kotva ovlivňuje stabilitu virových částic.               

Při expresi proteinů PVX CP 6xHis-E7 A a PVX CP E7-6xHis A nebylo možné 

detekovat virové částice, avšak po nahrazení 6xHis kotvy za StrepII kotvu 

byly virové částice detekovány.  

Virové částice PVX StrepII-E7 A a PVX E7-StrepII A bylo možné značit 

protilátkou rozeznávající PVX CP i protilátkou rozeznávající StrepII kotvu, 

což indikuje přítomnost inzertu na povrchu částic.    

Uspořádání inzertu (StrepII-E7 vs. E7-StrepII) ovlivňuje stabilitu 

produkovaných virových částic při jejich purifikaci. Zatímco virové částice 

PVX E7-StrepII A bylo možné z rostlin purifikovat ve výtěžku                           



19 
 

20 – 25 mg/kg čerstvých listů, virové částice PVX StrepII-E7 A nebylo 

možné purifikovat z důvodu jejich nestability.    

Purifikované virové částice PVX E7-StrepII A nemají schopnost u myší 

stimulovat buněčnou adaptivní imunitu. Stimulace protilátek 

rozeznávající E7 epitop byla detekována pouze u některých myší.  

 

3) Poškození rostlinné DNA při infekci PVX 

Kometovou analýzou provedenou na rostlinách N. tabacum cv. Xanthi 

infikovaných PVX bylo prokázáno, že infekce PVX způsobuje poškození 

rostlinné DNA, a že stupeň tohoto poškození odpovídá množství PVX. 

 

 

Shrnutí 

Byla nalezena nová pozice v PVX CP (místo A), která je vhodným 

kandidátem pro vkládání antigenů za účelem přípravy PVX antigen 

prezentujících systémů (experimentálních vakcín). Místo A je v sekvenci 

PVX CP lokalizováno mezi 24. a 25. aminokyselinou.    

Infekce PVX v případě rostliny N. tabacum cv. Xanthi způsobuje 

poškození hostitelské DNA a stupeň tohoto poškození odpovídá 

množství PVX.  
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1. Introduction  

Plant viral vectors represent suitable candidates for                                         

a peptide/protein expression in plants. Plant viral vector-based 

expression can be performed in two ways: either by placing a gene of 

interest separately into a virus genome (as a separate open reading 

frame), or by fusing a gene of interest with the gene of a viral capsid 

protein. The goal of fusion is to produce a modified virus presenting            

a recombinant peptide/protein on its surface, so-called                                         

a peptide/protein presentation system or an antigen presentation 

system in case of vaccine production. Plant virus presentation systems 

usually tolerate peptides of a few amino acids in length due to the 

interference of inserted proteins with a virion assembly [1], however 

much larger and functional fusions have been described [2, 3].      

 

Potato virus X   

Potato virus X (PVX) is frequently used as an antigen 

presentation system even though the crystal structures of PVX CP              

in the virion and in a solution are not known. Experimentally, it was 

confirmed that some peptides/proteins can be fused with the N- or           

C-terminus of PVX CP without having an influence on the virion 

formation [2-5]. However, this strategy is not universal and finding of 

new insertion sites suitable for a peptide/protein presentation on PVX is 

desirable. To address this issue, the latest model of tertiary structure of 

PVX CP in the virion (Fig. 1, p. 24) was used as a template to design new 

insertion sites [6].            
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Therapeutic vaccines against genital human papillomaviruses  

Genital human papillomaviruses (HPVs) play a major role in the 

formation of benign and malign tumors and they are classified into       

low-risk and high-risk groups. The low-risk HPVs (mainly HPV 6 and 11) 

are most frequently associated with benign tumors such as condyloma 

acuminata (genital warts) and laryngeal papillomatosis. The high-risk 

HPVs (mainly HPV 16 and 18) frequently cause malign tumors (cancers) 

such as rectal cancer, penile cancer and cervical cancer, which alone has 

the major incidence and mortality worldwide [7-9].     

In case of already established infection, prophylactic vaccines 

become uneffective. Therefore, so-called therapeutic vaccines that 

should treat already established HPV infections are in development. 

Mechanism of action should be preferably based on the stimulation          

of Th1 CD4+ and CD8+ T lymphocytes that can target and destroy 

infected cells. Considering the fact that oncoproteins E6 and E7 are 

expressed continuously in precancerous lesions and carcinomas, they 

represent suitable candidates for therapeutic vaccines development.  

Oncoprotein E7 (about 11 kDa) is not a strong immunogen and usually 

has to be made more immunogenic, for instance by fusion with 

immunogenic proteins [10]. Furthermore, oncoprotein E7 represents       

a potential risk due to its tumorigenic potential, therefore mutated 

versions of this protein are used. These proteins interact with a cellular 

tumor suppressor retinoblastoma protein (pRb) more weakly or not at 

all. One example is an oncoprotein E7GGG that interacts with the pRb 

more weakly than in case of oncoprotein E7. Oncoprotein E7GGG was 
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prepared by amino acid substitution of three amino acids (D21G, C24G 

and E26G) taking part in the interaction with the pRb [11]. Despite the 

ongoing research on therapeutic vaccines against HPV infections,              

no such vaccine is licensed or commercially available. 

 

Comet assay 

 Comet assay represents a technique for the detection of DNA 

damage at the level of individual cells. It is based on a different migration 

behaviour of intact genomic DNA (superhelical DNA) and damaged 

genomic DNA (containing single- and/or double-strand breaks; relaxed 

DNA) in agarose gel. While the intact genomic DNA is almost immobile, 

the damaged genomic DNA migrates more easily and creates a migration 

pattern resembling a comet. The DNA damage is measured from amount 

of DNA in a comet tail [12-14].      

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. Aims of the study  

 The latest model of tertiary structure of PVX CP in the virion was 

used as a template to design new insertion sites suitable for the 

presentation of antigens on the PVX surface. Furthermore, a DNA 

damaging potential of PVX was tested. The main aims are listed below:    

 

1) Design of new insertion sites in the PVX CP for the presentation               

of an epitope derived from the HPV 16 E7 oncoprotein (E7 epitope)          

on the PVX surface      

2) Insertion of E7 epitope fused with 6xHis or StrepII tag (inserts          

6xHis-E7, E7-6xHis, StrepII-E7 and E7-StrepII) into designed insertion 

sites (A-G) in the PVX CP   

3) Expression of modified PVX CPs in Escherichia coli MC1061 to assess 

their ability to form virus-like particles (VLPs)     

4) Transient expression of modified PVX CPs in plants Nicotiana 

benthamiana and Nicotiana benthamiana HC-Pro to assess                                

an expression level of PVX CPs and their ability to form viral particles 

presenting E7 epitope-containing inserts on their surface  

5) Purification of modified viral particles from plants and assessment       

of their immunological properties                        

6) Evaluation of a DNA damaging potential of PVX on Nicotiana tabacum            

var. Xanthi by the comet assay  
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3. Material and methods  

 Material and methods that were used in this project are 

described in detail in the Ph.D. thesis. Therefore, only techniques not 

routinely used in molecular biology will be discussed here.     

 

Designed insertion sites in the PVX CP    

 

 

Fig. 1  Schematic representation of putative surface loops A, B, C, D, E, F, 

G and designed insertion sites (A-G) in the tertiary model of PVX CP            

in the virion [6].    

In the amino acid sequence of PVX CP, putative loops are located (from 

N-terminus): loop A (aa 24 – 25), loop B (aa 154 – 157), loop C                       

(aa 193 – 195), loop D (aa 222 – 228), loop E (aa 53 – 55), loop F (aa 72) 

and loop G (aa 177 – 185).   
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E7 epitope 

The 17 amino acids long peptide derived from the HPV 16 E7 oncoprotein                

E744-60 (QAEPDRAHYNIVTFCCK): containing an immunodominant B-cell 

epitope (QAEPD), an epitop E748-54 (DRAHYNI) stimulating mouse T-cell 

receptors of CD4+ Th1 cells and an epitop E749-57 (RAHYNIVTF) 

stimulating mouse T-cell receptors of CD8+ T cells [15-18].  

 

Plant transient expression  

A. tumefaciens GV3101 was transformed by freeze/thaw shock 

method with the binary vector pGR106 carrying a modified PVX CP [19]. 

Transformed bacteria were cultivated in LB medium containing 

kanamycin at 28 °C for 2 days. Bacterial suspension was diluted to OD550 

= 0,5 (optical density measured at 550 nm) and agroinfiltrated into              

6 weeks old N. benthamiana and N. benthamiana HC-Pro (transgenic                                   

N. benthamiana codes for a protein HC-Pro – viral RNAi suppressor 

derived from potato virus A) – always 10 plants per group. The first two 

leaves (counted from the bottom of each plant) were infiltrated into 

lower leaf surface by using a hypodermic syringe. A. tumefaciens with 

the pGR106 carrying unmodified PVX CP was used as a positive control 

and as a negative control was used A. tumefaciens without the pGR106. 

After agroinfiltration, plants were cultivated at 20 – 25 °C for 16 h long 

light period and at 15 – 20 °C for 8 h long dark period. Samples from 

inoculated and systemic (non-inoculated) leaves were taken after 4, 8, 
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12 and 16 days of agroinfiltration and the presence of modified PVX CPs 

and modified viral particles were detected by Western blot analysis and 

transmission immunoelectron microscopy, respectively. For further 

analysis or viral particles purification, samples were stored at -80 °C.    

 

Transmission immunoelectron microscopy  

Nickel grids for electron microscopy with a formvar support 

layer were floated on a sample (bacterial fraction, leaf extract or purified 

virus) at room temperature. After 30 min, the grids were washed and 

samples were immunostained at room temperature with gold-

conjugated antibodies. Samples were observed on FEI Morgagni 268D 

(FEI, Oregon USA) transmission electron microscope.   

 

Comet assay 

Comet assay was conducted on six weeks old heterozygous 

tobacco (a1
+/a1 a2

+/a2) Nicotiana tabacum var. Xanthi that serves as                

a bioindicator of somatic mutations [20].  A sample was gently sliced with 

a fresh razor to collect nuclei in a buffer. Three/four microscope slides 

were dipped into a solution of agarose and dried at room temperature. 

Onto each slide, nuclear suspension and low melting point agarose were 

added. The nuclei and agarose were mixed (by using a micropipete) and 

covered with a coverslip. After cooling down, coverslips were removed 

and slides were placed in a horizontal gel electrophoresis tank.   



27 
 

After electrophoresis, slides were stained with ethidium bromide.                                   

A fluorescence microscope (BX 60, Olympus, Tokyo, Japan) - with               

an excitation filter of 546/10 nm and a barrier filter of 590 nm - and              

a computerized image-analysis system Komet v. 3.1 (Kinetic Imaging, 

Liverpool, UK) was used for visualization. The tail moment (comet tail 

length multiplied by % of DNA in tail) was used for the quantitication of 

DNA damage. 50 randomly chosen nuclei per slide (three/four slides per 

sample) were measured, so the number of evaluated nuclei for each 

sample was 150 – 200. Statistical analysis was performed by RNDr. 

Tomáš Gichner, DrSc (Institute of Experimental Botany AS CR, v. v. i.)        

by using software SigmaPlot 13 (Systat Software Inc.).   
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4. Results and discussion  

 

VLPs and viral particle formation in Escherichia coli 

The ability of PVX CP 6xHis-E7/E7-6xHis A/B/C/D/E/F/G                  

(≈ 28 kDa) and PVX CP StrepII-E7/E7-StrepII A/B/C/D/E/F/G (≈ 28 kDa)     

to form VLPs in E. coli was tested by transmission immunoelectron 

microscopy.  

Only PVX CP 6xHis-E7 A in soluble fractions formed structures (probably 

protein aggregates) resembling VLPs that were immunostained with the 

primary mouse monoclonal anti-His antibody and the primary rabbit 

polyclonal anti-PVX CP antibodies (Fig. 2, p. 29) [21].    

Furthermore, PVX CP StrepII-E7/E7-StrepII A/B/C/D/E/F/G 

expressed in E. coli MC1061 was purified with affinite chromatography 

(Gravity flow Strep-Tactin Sepharose column; IBA GmbH) and incubated 

with PVX RNA. Results from the transmission immunoelectron 

microscopy showed that only PVX CP StrepII-E7 A and PVX CP                       

E7-StrepII A formed viral particles (Fig. 3, p. 30).  
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Fig. 2  Transmission immunoelectron microscopy of PVX CP 6xHis-E7 A 

produced in E. coli MC1061 (soluble fraction from expression at 37 °C, 

induction time 4 h). Immunostaining was performed with the primary 

mouse monoclonal anti-His antibody GE (Healthcare Life Sciences) and 

the secondary goat polyclonal anti-mouse IgG (whole molecule)-Gold 10 

nm antibodies (Sigma-Aldrich). Samples were stained with 4% (w/v) 

ammonium molybdenate plus 0.1% trehalose (w/v).  
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Fig. 3  In vitro assembly of viral particles from PVX CP StrepII-E7 A 

produced in E. coli MC1061 and PVX RNA isolated from PVX   

Viral particles were immunostained with the primary mouse monoclonal 

anti-StrepII tag antibody (Qiagen) and the secondary goat polyclonal 

anti-mouse IgG (whole molecule)-Gold 10 nm antibodies                      

(Sigma-Aldrich). Samples were stained with 4% (w/v) ammonium 

molybdenate plus 0.1% trehalose (w/v).  

 

Formation of modified PVX in plants  

The results from the plant transient expression showed that 

only PVX CP 6xHis-E7 A, PVX CP E7-6xHis A, PVX CP StrepII-E7 A and PVX 

CP E7-StrepII A were expressed in inoculated and systemic leaves                

of both N. benthamiana and N. benthamiana HC-Pro [22].   
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Although PVX CP 6xHis-E7 A and PVX CP E7-6xHis A were found 

in inoculated and systemic leaves, viral particles were not detected. 

Despite the fact that systemic transport of PVX requires the viral particle 

formation [23], it can be concluded that viral particles derived from PVX 

CP 6xHis-E7 A and PVX CP E7-6xHis A are present in plants, but they are 

highly unstable - they break out during a sample preparation for 

immunoelectron microscopy and during an effort to purify them).  

While transient expression of PVX CP 6xHis-E7 A and PVX CP      

E7-6xHis A did not lead to detection of viral particles, after replacement 

of 6xHis tag with StrepII tag, viral particles were detected (Fig. 4, p. 32) 

and subsequently purified [22].  

This result indicates that compared with the 6xHis tag, the StrepII tag 

does not influence viral stability. Both tags are frequently used due to 

their low interference with a fusion protein assembly, however, this         

is not always the case. An influence of His tags (6xHis and 10xHis) on the 

production of viral particles derived from PVX CP was studied only in case 

of PVX CP produced in bacteria by in vitro assembly. Results of these two 

studies showed that while the presence of 10xHis tag (together with Myc 

tag) at the N-terminus of PVX CP did not interfere with the viral particle 

formation in vitro [24], the presence of the 6xHis tag at the                               

N-terminus of PVX CP interfered with the viral particle formation                 

in vitro [25]. As the results regarding the influence of the 6xHis tag on 

the PVX particle formation or its stability in plants are missing, our study, 

for the first time, shed some light on this issue. From our results is clear 

that the presence of 6xHis tag in the insertion site A is responsible for     

an inability to detect viral particles in plants due to their unstability [22].   
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Fig. 4  Transmission immunoelectron microscopy of PVX E7-StrepII A    

(A) Plant extract of N. benthamiana agroinfiltrated with the pGR106 

carrying PVX CP E7-StrepII A. Viral particles are immunostained with the 

primary mouse monoclonal anti-StrepII tag antibody (Qiagen) and the 

secondary goat polyclonal anti-mouse IgG (whole molecule)-Gold              

10 nm antibodies (Sigma-Aldrich) + the primary rabbit polyclonal           

anti-PVX CP antibodies (Prime Diagnostics) and the secondary goat       

anti-rabbit IgG (whole molecule)-Gold 5 nm antibodies (Sigma-Aldrich).          

(B) Plant extract of N. benthamiana agroinfiltrated with the pGR106 

carrying unmodified PVX CP (negative control). Immunostaining was 

performed with the primary mouse monoclonal anti-StrepII tag antibody 

(Qiagen) and the secondary goat anti-mouse IgG (whole molecule)-Gold 

10 nm antibodies (Sigma-Aldrich). Samples were stained with 4% (w/v) 

ammonium molybdenate plus 0.1% trehalose (w/v).     
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Mouse immunization with purified PVX E7-StrepII A 

Mice C57BL/6 H-2b (Charles River, Germany) were 

subcutaneously injected with purified PVX E7-StrepII A to assess its 

ability to stimulate mouse B cells, CD4+ Th1 cells and CD8+ T cells. This 

experimental part and the result interpretation were kindly conducted 

by RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. (Institute of Hematology and Blood 

Transfusion, Prague, Czech Republic).       

The results from the immunization showed that PVX E7-StrepII 

A stimulated production of mouse antibodies against PVX CP, but 

stimulation of antibodies against E7GGG oncoprotein was inconclusive 

due to small number of tested mice. Unfortunately, PVX E7-StrepII A did 

not stimulate mouse CD4+ Th1 cells and CD8+ T cells.  

 

Comet assay 

 The results from the comet assay conducted on Nicotiana 

tabacum var. Xanthi infected with PVX showed that PVX has a DNA 

damaging potential. Damaged DNA was detected in both mechanically 

infected and systemic leaves, with decreasing extent of DNA damage       

in systemic leaves as their distance from a mechanically infected leaf was 

increasing [26].  

 To asses if the extent of DNA damage detected in systemic 

leaves correlates with amount of PVX, DNA damage (comet assay) and 

amount of PVX (PTA-ELISA, kindly conducted by Mrs. Renata 

Hadámková, Institute of Experimental Botany AS CR, v. v. i., Laboratory 
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of virology) were detected in the 1st, 2nd, 3rd and 4th systemic leaves 

(Tab. 1, p. 35). The results from this experiment showed that extent          

of DNA damage in cells of systemic leaves correlates with amount of PVX    

in the leaves [26].  

 Theoretically, a mechanism how PVX causes DNA damage             

in Nicotiana tabacum var. Xanthi could be direct or indirect. A direct 

mechanism could be based on an interaction between PVX (or its 

component, for instance a protein) with a cell protein (in nucleus or 

cytoplasm) leading to damage of host DNA by trigerring molecular 

pathways that are different from those playing roles in plant defense 

mechanisms. In contrast, an indirect mechanism of DNA damage could 

be based on side effects of plant defense mechanisms. Even though none 

of previously proposed mechanisms cannot be confirmed or ruled out,    

it is worth noting that a plant defense response in case of Arabidopsis 

thaliana infected with Pseudomonas fluorescens is responsible for 

preventing/repearing of double-strand DNA breaks [27].           
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Tab. 1 Comparison of extent of DNA damage in systemic leaves                     

of N. tabacum var. Xanthi after the third week of PVX infection with 

amount of PVX in systemic leaves. Samples were taken near the petiole 

of the 1st to 4th systemic leaves. 100 – 150 randomly chosen nuclei were 

analyzed per sample. The means of measured tail moments (comet tail 

length multiplied by % of DNA in tail)  standard deviations of the means 

(μm) were used for the quantitication of DNA damage; PVX – plants 

infected with PVX; Health – uninfected plants; PTA-ELISA – detection of 

PVX in leaves by PTA-ELISA (absorbance at 405 nm); 1st systemic leaf         

– the first leaf counted from a mechanically infected leaf. For the 

experiment, two healthy (uninfected) and two infected plants were 

used.     

 

 DNA damage / μm     PTA-ELISA / A (405 nm) 

PVX  Health PVX  Health 

1st systemic leaf 46,1  4,2 4,8  0,8 1,32  0,07 0 

2nd systemic leaf 32,8  2,1 4,9  0,2 1,02  0,06 0 

3rd systemic leaf 17,5  1,3 4,1  0,5 0,66  0,08 0 

4th systemic leaf 15,0  2,3 4,0  0,4 0,24  0,01 0 
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5. Conclusions   

 The main goal of the Ph.D. thesis was to find a new insertion site 

in the PVX CP suitable for the presentation of antigens on the PVX 

surface. For this purpose, the E7 epitope fused with 6xHis tag or StrepII 

tag was inserted into seven insertion sites (A, B, C, D, E, F and G) which 

were designed according to the latest model of tertiary structure of PVX 

CP in the virion. Modified PVX CPs were expressed in E. coli and                    

N. benthamiana plants.  

 Another goal was to evaluate a DNA damaging potential of PVX 

on Nicotiana tabacum var. Xanthi by the comet assay.  

Achieved results are listed below: 

 

1) Modified PVX CPs expressed in bacteria   

All modified PVX CPs were successfully expressed in E. coli MC1061 and 

therefore we conclude that modified PVX CPs are not toxic in bacteria   

Replacement of 6xHis tag with StrepII tag increased solubility                          

of modified PVX CPs expressed in E. coli MC1061.   

None of modified PVX CPs was able to form VLPs. Only the PVX CP     

6xHis-E7 A formed structures resembling VLPs.    

When incubated with PVX RNA in vitro, only PVX CPs carrying inserts 

StrepII-E7 or E7-StrepII in insertion site A (position between 24th and 

25th amino acid in the PVX CP sequence) formed viral particles carrying 

inserts on their surfaces.             
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2) Modified PVX CPs expressed in plants   

Only modified PVX CPs carrying inserts in the insertion site A were 

detected in inoculated and systemic leaves of both N. benthamiana and        

N. benthamiana HC-Pro.   

Modified PVX CPs carrying inserts in other insertion sites (B-G) were 

detected in inoculated leaves, but only as degradation products 

containing no 6xHis or StrepII tag.  

6xHis tag interfered with the viral particle stability, as the replacement 

of inserts 6xHis-E7/E7-6xHis with StrepII-E7/E7-StrepII led towards PVX 

StrepII-E7 A and PVX E7-StrepII A particle formations.    

Transmission immunoelectron microscopy of PVX StrepII-E7 A and PVX 

E7-StrepII A proved that inserts were presented on the surface of viral 

particles.   

Orientation of the insert (StrepII-E7 vs E7-StrepII) had an influence on 

the viral particle stability during the purification process. Only                    

PVX E7-StrepII A was successfully purified at yield 20 - 25 mg/kg leaf fresh 

weight.    

Purified particles PVX E7-StrepII A were not able to stimulate mouse     

cell-mediated adaptive immunity and stimulation of antibodies against 

E7 epitope was inconclusive.  
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3) PVX-caused plant DNA damage 

Based on the comet assay, it was shown that PVX infection                                

of N. tabacum var. Xanthi caused damage of host DNA and that extent 

of DNA damage correlated with amount of PVX.  

 

 

Summary   

A new insertion site (site A) in the PVX CP was found. The site A 

is located between 24th and 25th amino acid in the PVX CP sequence 

and represents a suitable candidate for the preparation of PVX-based 

antigen presentation systems (experimental vaccines).   

PVX infection of N. tabacum var. Xanthi causes damage of host 

DNA and the extent of host DNA damage correlates with amount of PVX.    
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