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Bevezetés 

A HIV (Human Immunodeficiency Virus) fertőzés és a következtében kialakuló AIDS 

(Acquired Immunodeficiency Syndrome) világszerte 34 millió fertőzöttet számláló 

halálos betegség. Egyelőre nem létezik ellene sem megelőző oltás, sem terápiás 

vakcina, noha a vakcina fejlesztés egyik kiemelkedő fontosságú célterülete ez. Az 

antiretrovirális gyógyszeres terápia számos mellékhatása, és a gyógyszerrezisztens 

vírustörzsek kialakulása miatt sürgető feladat egy működő, és a szervezetre kevésbé 

káros vakcina kifejlesztése. 

A Genetic Immunity Kft. terápiás nanomedicina kifejlesztését tűzte ki célul a 

HIV/AIDS kezelésére. (A nanomedicina a nanotechnológia orvosi alkalmazásának 

összefoglaló megnevezése, és ez a kutatási terület többek között betegségek 

megelőzésére, kezelésére, és diagnózisára keres megoldásokat.) A Genetic Immunity 

első termékjelöltje, a DermaVir HIV Tapasz már a klinikai fejlesztés második fázisában 

jár. A nanomedicina terápiás alkalmazásának célja de novo T sejtes immunválasz 

kiváltása a kezelt beteg szervezetében, mely a HIV-vel fertőzött sejtek pusztításával 

csökkenti a vírusterheltséget, ugyanakkor javítja az immunrendszer –ezzel a fertőzött 

személy– általános állapotát.  

A nanomedicina hatóanyaga egy patogén-szerű nanorészecske, ami HIV fehérjéket 

kódoló plazmid DNS-ből (pDNS) és kationos szintetikus polimerből (polietilénimin-

mannóz, PEIm) áll, folyadék formulációban. A nanorészecske oldat célzott, bőrön át 

történő “beadását”-, ezzel együtt az epidermiszben lévő antigén bemutató sejtekhez 

(Langerhans sejtek) irányítását a szintén saját fejlesztésű DermaPrep orvosi eszköz teszi 

lehetővé. Az immunválasz kiváltásában kulcsfontosságú hatóanyag a pDNS, ami a 

tizenöt HIV fehérje közül tizenhármat módosítás nélkül kódol, az első termékjelölt 

esetében B szubtípusra specifikusakat. Emellett több biztonsági módosítás gátolja a 

replikációt, reverz transzkripciót és integrációt.  

A HIV azonban rövid története ellenére az RNS vírusok gyors evolúciója miatt nagy 

természetes diverzitással rendelkezik. Kilenc térbeli és időbeli elkülönülést mutató 

szubtípusba (és számos rekombináns alcsoportba, CRF) sorolható, melyek között 10-

35% genetikai távolság állapítható meg.  

Kérdésként merül fel, hogy az ilyen nagy divergenciát mutató szubtípusokkal fertőzött 

betegek esetében mennyire lehet hatékony a B szubtípusra specifikus nanomedicina?  
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Célkitűzések 

A DermaVir HIV terápiás nanomedicina in vitro kísérletes jellemzését, és az antigén 

repertoár in silico jellemzését, valamint ezekhez vizsgálati módszerek fejlesztését 

tűztem ki célul. A DermaVir immunválasz kiváltó képességének in silico modellezési 

eredményei alapján ezután indokoltnak láttuk egy HIV szubtípus-optimalizált 

DermaVir termékcsalád kifejlesztését, és a termékcsaládon alapuló személyre szabott 

HIV immunterápia prototípusának kidolgozását. Fenti célok eléréséhez az alábbi 

részfeladatokat állapítottuk meg: 

I. A klinikai tesztelés alatt álló DermaVir HIV terápiás nanomedicina kísérletes 

jellemzése a hatásmechanizmus egyes részleteinek megismerésére, ill. 

alátámasztására. 

II. Az előbbi célkitűzéshez in vitro vizsgálati módszerek fejlesztése, ill. 

optimalizálása és validálása a DermaVir komplex VLP+ (vírus-szerű részecske) 

termelésének- valamint biológiai aktivitásának (antigén expressziós 

potenciáljának) mérésére. 

III. A DermaVir terápiás nanomedicina pDNS hatóanyaga által expresszált majdnem 

teljes proteom immunválasz kiváltó képességének (immunológiai potenciáljának) 

in silico modellezésére T sejt epitóp predikción alapuló módszer kidolgozása. 

IV. A szubtípus-B specifikus HIV szekvenciát tartalmazó DermaVir immunológiai 

potenciáljának in silico modellezése, és a nanomedicina hatásosságának in silico 

modellezése nem-B szubtípusú HIV-vel fertőzöttekben. 

V. HIV-1 szubtípusokra immunológiailag optimalizált pDNS-ek tervezése, és ehhez 

a tervezést segítő eszköz elkészítése, ami a személyre szabható immunterápia 

megvalósítását is támogatja.  

VI. A megtervezett pDNS-ek elkészítése, valamint az elkészített termékjelöltek in 

silico jellemzése.  

VII. Az új termékjelöltek in vitro jellemzése. 
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Anyagok és módszerek 

A nanomedicina jellemzésre használt anyagok és módszerek 

Nanomedicina készítés. 1 mg/ml koncentrációjú pDNS-t 6 térfogat egység 10%-os 

glükóz oldattal higítottunk, majd 13,6 mM koncentrációjú polietilénimin-mannóz 

(PEIm) oldatot adtunk az elegyhez. A nanorészecske képződés 20 perces, szobahőn (23 

± 2ºC) történő inkubálás alatt történt. 

Western blot. 293T humán sejteket transzfektáltunk DermaVirrel, nem transzfektált 

sejteket használva negatív kontrollként. A sejteket 24 órás inkubálás (37°C, 5% CO2) 

után lizáltuk. A lizált mintákat (vagy tisztított VLP+-t) előre öntött 4-20% gradiens 

gélben (Bio-Rad) futtattuk, majd PVDF membránra (Bio-Rad) blottoltuk (omniPAGE 

Electroblotting System, Cleaver Scientific). Elsődleges ellenanyagként HIV+ humán 

szérumot használtunk (Boston Biomedica), másodlagos ellenanyagként pedig anti-

humán IgG-t (Sigma-Aldrich). Az eredményt kolorimetriás eljárással (Amplified Opti-

4CN kit, Bio-Rad) tettük láthatóvá. 

Immunprecipitáció. 293T sejtek transzfekciója után 24 órával (37°C, 5% CO2) történt 

a minták radioaktív jelölése 400 microCi 35S-sel (Perkin Elmer NEG009H), amit egy 

éjszakás inkubálás, majd a sejtek lizálása követett. A lizált minták precipitációját 

inaktivált HIV+ humán szérum (Advanced BioScience Laboratories), vagy 

monoklonális Nef ellenanyag (NIH AIDS Research and Reference Reagent Program) 

hozzáadásával végeztük. Ezután következett a minták 12% SDS-PAGE 

gélelektroforézise. 

VLP+ termelés és tisztítás. 293T sejteket transzfektáltunk DermaVirrel, majd 24 órával 

a transzfekció után leszívtuk a VLP+-t tartalmazó felülúszót. Ezután 20%-os szukróz 

oldaton szűrtük át a VLP+-ket centrifugálással (50000g, 3h). A pelletet 1/20 térfogat 

PBS (pH 7,4) oldatban szuszpendáltuk.  

Transzmissziós elektronmikroszkópia. 293T sejteket transzfektáltunk DermaVirrel, 

és 24 órával a transzfekció után cacodylate-glutáraldehid pufferben fixáltuk azokat. A 

fixált sejteket Dr. Kovács Attila Lajos segítségével az ELTE Anatómiai, Sejt- és 

Fejlődésbiológiai Tanszékén beágyaztuk, metszettük, festettük, majd 

elektronmikroszkóppal (JEM100CX II) vizsgáltuk.  
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Biológiai aktivitás mérés. 293T humán sejteket transzfektáltunk DermaVirrel. 24 órás 

inkubálás után (37 °C, 5% CO2) a felülúszót leszívtuk, és HIV p24 antigén ELISÁ-val 

(Zeptometrix, Retrotek), a gyártó előírása szerint meghatároztuk a plazmid DNS által 

expresszált p24 koncentrációt. A biológiai aktivitást mérő módszerünket az ICHQ2(R1) 

dokumentumban foglalt ajánlások alapján validáltuk [1]. A validálás célja az volt, hogy 

az ajánlásban javasolt paraméterek meghatározásával igazoljuk, módszerünk alkalmas a 

DermaVir biológiai aktivitásának (azaz antigén expressziós képességének) mennyiségi 

meghatározására.  

Statisztikai analízis. Az eredmények szignifikanciájának meghatározása Student’s t-

teszttel történt, és minden esetben megadtuk a P-értéket.  

In silico T sejt epitóp repertoár analízis. Az MHCI és MHCII T sejt epitóp 

predikciókat az “Immune Epitope Database” (IEDB) epitóp adatbázis felhasználásával 

végeztük [2]. Az MHCI epitóp predikciókhoz mesterséges neurális hálózaton (Artificial 

Neural Network, ANN) alapuló predikciós módszert-, míg MHCII epitóp predikciókhoz 

az úgynevezett Konszenzus módszert használtuk. 

Filogenetikai analízis. A „Los Alamos HIV Database”-ből származó szekvenciák 

Clustal-W illesztését követően (BioEdit 7.0.9.0) Neighbor-joining módszerrel Kimura 

kétparaméteres korrekciós modelljét használva filogenetikai fákat generáltunk (MEGA 

4.1). A fák topológiájának megbízhatóságát 1000 Bootstrap ismétléssel ellenőriztük.  

A pDNS konstrukciók készítése során használt anyagok és módszerek 

Szekvenciák. A következő szubtípus-optimalizált pDNS konstrukciókat készítettük el: 

pLWXu-AB, pLWXu-BC, pLWXu-C, pLWXu-BF. A felhasznált szubtípus-specifikus 

ill. CRF-specifikus HIV szekvenciák kétféle forrásból származtak: vírus RNS izolálást 

követő RT-PCR-rel HIV+ vérplazma mintákból amplifikáltuk (szubtípus-C, CRF-BC, 

CRF-BF esetében), ill. a “Los Alamos HIV Database”-ben található HIV szekvenciák 

alapján tervezett gént szintetizáltattunk (CRF-AB esetében, génbanki szám: 

AF414006). Minden pDNS konstrukciót a szubtípus-B specifikus pDNS (pLWXu1) 

meghatározott szakaszainak cseréjével készítettünk, a biztonsági módosítások 

megőrzésével. 

RNS kivonás. Az RNS kivonást “QIAamp viral RNA Mini Kit”-tel (Qiagen) végeztük 

vérplazmából, a gyártó előírása szerint. 
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RT-PCR. A szubtípus optimalizált pDNS konstrukciók készítéséhez két HIV genomi 

szakaszt amplifikáltunk, melyek a (1.) gag és részleges pol ill. (2.) env-tat-rev-vpu 

géneket fedik le. Ehhez a primereket génbanki, szubtípus-azonos HIV izolátumok 

megfelelő génszakaszainak szekvenciái alapján terveztük OLIGO 4.0 szoftver 

segítségével. Az egy lépéses RT-PCR reakciókat a SuperScript III One-step RT-PCR 

System kittel (Invitrogen) végeztük.  

DNS tisztítás. Az RT-PCR termékeknek megfelelő sávot, ill. az emésztett pDNS 

vektort 0,8% agaróz gélben való futtatás után kivágtuk, majd “Genelute Gel Extraction 

Kit”-tel (Omega) tisztítottuk, a gyártó előírása szerint. A tisztított DNS-t etanol-

nátrium-acetátos precipitáció után DNáz-mentes vízben oldottuk vissza.  

Ligálás és transzformálás. A tisztított RT-PCR termékeket (inzert) és a pLWXu1 

plazmidot (vektor) restrikciós enzimes emésztéssel készítettük elő a ligáláshoz, majd a 

fenti módon gélből kivágtuk és tisztítottuk. A pDNS vektort és az inzertet 1:5 

mólarányban adtuk a ligálási reakció elegyhez, és T4 DNS ligázzal (Invitrogen) egész 

éjszakán át szobahőn ligáltuk. E.coli Max efficiency Stbl2 hőkompetens sejt 

(Invitrogen) felhasználásával saját kompetenssejt- bankot készítettünk. Ezt használtuk a 

transzformáláshoz, és a pDNS-t felvett baktériumokat Kanamicin mellett szelektíven 

növesztettük 30 °C-on. 

pDNS termelés. A transzformáns baktérium telepeket LB-Kanamicin (50 μg/ml) 

tápfolyadékban szelektíven növesztettük 16 órán át, majd izoláltuk az így felszaporított 

pDNS-t. Ehhez E.Z.N.A. Miniprep Kit-et (BioBasics), vagy Qiagen Plasmid Maxi Kit-

et (QIAGEN) használtunk, a gyártók előírásai szerint. A pDNS oldat koncentrációját az 

oldat 260 nm-en mért abszorbanciájának spektrofotometriás meghatározása után a DNS 

koncentráció= A260× 50×(hígítási faktor) képlettel számoltuk ki, és 1 mg/ml-re 

hígítottuk. 

Az új pDNS-esek azonosságának ellenőrzése. A tisztított pDNS-eket a ligáláshoz 

használt enzimpárral (NarI-BstZ17I ill. NcoI-BlpI) emésztettük. A vágáshelyeken 

hasított, két megfelelő méretű DNS-t tartalmazó mintákat szekvenáltattuk (Eurofins 

MWG Operon).  
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Eredmények 

1. A klinikai tesztelés alatt álló DermaVir in vitro kísérletes jellemzése során 

kimutattuk, hogy annak pDNS hatóanyaga (pLWXu1) képes a kódolt fehérje 

készlet expressziójára, valamint a két módosított génről (integráz és Nef) nem 

termelődnek eredeti méretű fehérjék. 

2. Saját fejlesztésű módszer segítségével kimutattuk, hogy a pDNS által expresszált 

fehérjékből összetett vírus-szerű részecskék (VLP+) képződnek, amik a 

hagyományos VLP-ktől eltérően számos HIV fehérjét tartalmaznak (de nem 

replikálódnak). A VLP+-k a HIV vírus érési fázisainak megfelelő morfológiájúak, 

és a sejten kívüli térbe, vagy sejten belüli vakuolumokba fűződnek le. 

3. Az európai és amerikai gyógyszerengedélyezési hatóságok követelményeinek 

megfelelő validált biológiai aktivitást mérő módszert fejlesztettünk a termékjelölt 

antigén termelési képességének mennyiségi mérésére. A módszer egy késői HIV 

fehérje (p24) expressziójának mérésén alapul. Ennek optimalizálása után a 

módszert validáltuk, aminek során minden előírt paramétert meghatároztunk, 

valamint igazoltuk a módszer alkalmasságát a DermaVir biológiai aktivitásának 

pontos, specifikus és reprodukálható mennyiségi mérésére.  

4. A nanomedicina immunológiai potenciáljának in silico modellezéséhez epitóp 

predikciós adatbázist és T sejt epitóp predikciós módszereket teszteltünk, majd 

kísérletesen igazolt HIV epitópok segítségével meghatároztuk a kiválasztott 

módszerek megbízhatóságát. 97,7%-os megbízhatóságot kaptunk az MHCI 

predikciós módszerre, és 95,1%-os megbízhatóságot az MHCII predikciós 

módszerre, azaz a kísérletesen igazolt 1480 CD8+ T sejt specifikus MHCI epitóp 

97,7%-át prediktáltuk pontos-, vagy korrekt egyezéssel (1 aminosav eltéréssel). 

Az MHCII esetében pedig a 615 kísérletesen igazolt CD4+ T sejt specifikus 

MHCII epitóp 95,1%-át sikerült pontos-, ill. korrekt egyezéssel prediktálnunk. 

5. Előbbi módszerek felhasználásával prediktáltuk a DermaVir immunológiai 

potenciálját, azaz a DermaVir által kiváltható T sejtes immunválaszt. Az 

immunológiai potenciál mennyiségi és minőségi jellemzésére bevezettük az 

abszolút immunológiai potenciál (AIP), ill. relatív immunológiai potenciál (RIP) 

mérőszámokat. Megállapítottuk, hogy a korai szabályozó fehérjék, és a késői 

struktúrfehérjék szerepe egyaránt fontos a széles specifitású T sejtes immunválasz 

kiváltásában.   
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6. Prediktáltuk a DermaVir szubtípus-B specifikus immunogénjének hatékonyságát 

(kereszt-reaktivitását) különböző szubtípusú fertőzési modellekben. 

Eredményeink rávilágítottak, hogy a hatóanyagétól eltérő szubtípusú HIV-vel 

fertőzöttekben csak mérsékelt immunválasz várható a DermaVir kezeléssel, mert 

kevés az egyező epitópok mennyisége az immunogén és a fertőzött személy 

vírusa között. 

7. Szubtípus-optimalizált nanomedicina termékcsalád létrehozásához immunológiai 

szempontú antigén tervezést segítő eszközt fejlesztettünk ki, ami a hasonló 

immunválaszt kiváltani képes (kereszt-reaktív) epitópokat tartalmazó szekvenciák 

csoportjaiból áll. A termékcsalád pDNS-einek tervezése során ezt az antigén 

tervező eszközt is teszteltük. 

8. Elkészítettünk négy új pDNS hatóanyagot, és prediktáltuk azok immunválaszt 

kiváltó képességét. A szubtípus/CRF-azonos fertőzési modellekben kaptuk a 

legjobb keresztvédő képességet. 

9. A pDNS-ekből nanomedicinát készítettünk, majd a szubtípus-B specifikus 

DermaVir vizsgálatára kifejlesztett módszereinkkel jellemeztük azokat. Minden 

nanomedicina termékjelölt antigén termelő képességét (fehérje repertoár, VLP+, 

biológiai aktivitás) igazoltuk, és a termékjelöltek minőségét a klinikai vizsgálati 

DermaVir-éhez hasonlónak találtuk. 
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Következtetések 

1. A DermaVir pDNS hatóanyaga a legnagyobb antigén készlet expresszálására 

képes az irodalomban eddig közölt HIV vakcinajelöltek közül. 

2. A DermaVir termékjelölt kísérletes jellemzésének eredményei alapján felvázoltuk 

a nanomedicina hatásmechanizmusának részleteit a DermaVir-ből származó 

antigének MHCI és MHCII molekulákon történő antigénbemutatási 

folyamatában. Az expresszált fehérjék és a VLP+ részecskék antigén feldolgozási 

és bemutatási folyamatai lehetővé teszik az antigén-specifikus CD4+ helper T 

sejtek- és CD8+ T sejtek képződését. 

3. Az in silico T sejt epitóp predikciós módszerünk alkalmas lehet a klinikai 

immunogenitási eredmények kiértékelésének támogatására, mert a kezelt beteg 

HLA genotípusára (ami az immunválasz minőségét határozza meg) és vírus 

szekvenciájára specifikusan prediktálhatjuk a kezelés által kiváltható 

immunválaszt minden betegben.  

4. Az immunológiai szempontú szekvencia (antigén) csoportosítás (mint 

vakcinatervezést segítő eszköz) gyakorlati haszna például a nagy diverzitású 

kórokozók elleni vakcinafejlesztésben nyilvánulhat meg.  

5. Előbbi vakcinatervezést segítő eszköz használatát javasoljuk a legjobb kersztvédő 

képességű termékjelölt (immunterápia) személyre szabott kiválasztására. 

6. A szubtípus-optimalizált nanomedicina termékcsalád használatával, valamint a 

beteg HLA hátterének és vírus szekvenciájának figyelembevételével történő, 

személyre szabott termék kiválasztással jobb immunválaszt várhatunk a kezelt 

HIV fertőzött betegekben, mintha ugyanazzal az immunogénnel kezelnénk 

mindenkit. 

7. A szubtípus-optimalizált nanomedicina termékcsalád eddig elkészített négy új 

termékjelöltjének minősége az in vitro kísérleti eredmények alapján megfelelő 

arra, hogy hatékonyságukat klinikai vizsgálatokban vizsgálják. 

  



10 
 

Publikációk 

Az értekezés alapját képező közlemények  

Somogyi E, Xu J, Gudics Á, Tóth J, Kovács AL, Lori F, Lisziewicz J. A plasmid DNA 

immunogen expressing fifteen protein antigens and complex virus-like particles (VLP+) 

mimicking naturally occurring HIV. Vaccine 2011;29(4):744–753.  (IF: 3,572) 

 

Tőke ER, Lőrincz O, Somogyi E, Lisziewicz J. Rational development of a stable liquid 

formulation for nanomedicine products. International Journal of Pharmaceutics 

2010;392(1-2):261-7.        (IF: 3,607) 

 

Referált folyóiratban megjelent konferencia összefoglaló: 

Somogyi E, Gudics Á, Forni DD, Molnár L, Lori F, Lisziewicz J. Subtype-optimized 

DermaVir for personalized immunotherapy. Abstracts from AIDS Vaccine 2010. AIDS 

Research and human retroviruses 2010, 26(10): A-1-A-184.   (IF: 2,082) 

A témában megjelent egyéb közlemények 

Lőrincz O, Tőke ER, Somogyi E, Horkay F, Chandran P, Douglas JF, Szebeni J, 

Lisziewicz J. Structure and biological activity of pathogen-like synthetic 

nanomedicines. Nanomedicine: NMB 2011. Nyomtatás alatt.  (IF: 4,882) 

 

Szabadalom: 

Csörgő SBZ, Garaczi E, Gruber L, Hamar P, Kemény L, Kökény G, Lisziewicz J, 

Lőrincz O, Molnár M, Mózes M, Ötvös L, Pandur J, Pintér I, Somogyi E, Szabó KÁ, 

Szollár L, Tőke ER. Immunogenic nanomedicine composition and preparation and uses 

thereof. Pub. No.: WO/2010/125544, International Application No.: 

PCT/IB2010/051909, Publication Date: 04.11.2010, International Filing Date: 

30.04.2010 

 
 
                                                            

[1]ICH Q2(R1) guideline: Validation of analytical procedures: Text and Methodology 

[2]Weboldal: http://tools.immuneepitope.org/ 


