
Abstrakt 

Cílem této studie bylo vytvořit systém pro snadnou produkci různých veterinárních 

chimérických vakcín založených na stabilních strukturách myšího polyomaviru (MPyV). 

Systém je určen pro antigeny, které jsou problematické z hlediska produkce nebo stability. 

Nejprve byly navrženy univerzální vektory pro bakulovirovou produkci chimérických, viru 

podobných částic (VLPs) nebo pentamer založených na hlavním kapsidovém proteinu VP1 

MPyV, k jejich využití jako vakcíny proti jiným patogenům. Různé strategie použité v této 

studii jsou založené na: A) vystavení vybraných imunogenních epitopů na povrchu VLPs 

MPyV jejich inzercí do povrchové smyčky proteinu VP1, B) inzerci cizorodých peptidů a 

proteinů dovnitř VLPs nebo C) fúzi cizorodého proteinu nebo jeho částí s C-koncem proteinu 

VP1, a tedy vytvoření pentamer chimérického proteinu. 

Kandidátní vakcinační antigeny proti prasečímu cirkoviru typu 2 (PCV2), původci 

systémových chorob spojených s PCV2 (PCV2-SD), který způsobuje významné ekonomické 

ztráty v chovech prasat, byly připraveny pomocí zkonstruovaných vektorů. Všechny kandidátní 

vakcíny byly po imunizaci myší schopny indukovat produkci protilátek proti kapsidovému 

proteinu PCV2. Kandidátní vakcína VarC založená na fúzním kapsidovém proteinu MPyV a 

PCV2 dokázala indukovat produkci protilátek s nejvyšší neutralizační aktivitou vůči PCV2. 

Schopnost indukovat produkci neutralizačních protilátek byla ověřena po imunizaci prasat. 

Výhodou této vakcíny je, kromě její efektivní produkce v hmyzích buňkách a jednoduché 

purifikace i to, že patří mezi tzv. DIVA vakcíny, pomocí kterých lze rozlišit infikovaná zvířata 

od zvířat vakcinovaných. 

V současné době jsou papilomatózy způsobené bovinními papilomaviry typu 1 nebo 2 

(BPV-1 a BPV-2) rozšířené po dobytčích farmách v Evropě, včetně České republiky. 

V hmyzích buňkách byla proto připravena profylaktická kandidátní vakcína proti BPV-1 

založená na VLPs tvořených strukturním proteinem L1 BPV-1 izolátu z českého chovu. 

Vakcína indukuje specifické protilátky (včetně virus neutralizujících) u myší i skotu. 

Obě vakcíny (proti PCV2 a BPV-1) jsou v přípravě pro výrobu firmou  

Dyntec spol. s r.o. 
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