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Cílem této organizace je:
 Propojení lidí pracující v této 

oblasti výzkumu 

 Podpoření spolupráce na 
vědeckých úkolech týkajících  
se problematiky chovu                
a zpracování drůbeže 

 Rozšiřovaní informace  

 Umožnění diskuse

 Podpora mladých pracovníků-
WPSA Travel Grands
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Poznatky související s aktivací přirozené imunity, objev dendritických buněk,
jejich významu v získané  specifické imunitě.

Jde o vývoj nového typu vakcíny proti virovým onemocnění  drůbeže 
založený právě na myšlence využití dendritických buněk pro realizaci 
buňkami zprostředkované imunity.

Současnost :



Informace za českou pobočku WPSA – vývoj  nového typu vakcín založeného 
na buňkami zprostředkované imunitě drůbeže

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.       

MBÚ AVCR, Mikrobiologický ústav

ÚMG AVČR, Ústav molekulární genetiky 
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Proč a jak zlepšit efektivnost vakcín?

Filozofie:           je lepší realizovat prevenci infekce než hasit následky 

 Výběr vhodných antigenů, jejich kombinaci, techniku aplikace, adjuvans apod.

 Přímé cílení antigenů do antigen-prezentujících  buněk 

 Použití specifických protilátek rozpoznávající povrchové buněčné receptory 



Gallus projekt:

vývoj nové vakcíny proti virové infekci drůbeže

Je vyvíjen nový sytém dopravy specifického antigenu do organismu, kde je

zvolený model: 

Rous sarcoma virus

Výhody:  kolečské inbrední linie slepic – více než z 96 % podobní jedinci



Rous Sarcoma Virus (RSV)- zhoubný nádor

Vir který pomocí reversní transkripce přepisuje svůj  RNA genom do cDNA před vlastní 

integrací do DNA hostitele

obsahuje reversní transcriptásu (polymerasu která kopíruje RNA do DNA) 

RSV genom, který umožnuje genomovou integraci do hostitele

skládá se ze 4 genů:

gag codes for the capsid protein

pol codes the reverse transcriptase

env codes the envelope protein

src codes a tyrosine kinase



Chceme prokázat jak funguje v-src antigen:

• Ochrání v-src dopravený antigen do organismu jedince prostřednictvím 

buňkami zprostředkované imunity  před tumory ???


