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Synteettiset peptidit antigeenisten epitoopp ien vastineina sekä rokotetutkimuksessa
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Synteettiset peptidit pystyvät toimimaan sekä sekä B- että T-soluväliþ
teisen immuniteetin antigeenisten epitooppien vastineina. Koska on esitetty,
että useimmat sellaisista antigeenisistä epitoopeista, joihin vasta-aineet
sítoutuvat olisivat nk. epäjatkuvia epitooppeja, oletettiin aikaisemmin , että
lineaariset synteettiset peptidít eivät voi korvata näitä antigeenisiä epitoop-
peja. On kuitenkin havaittu synteettisiä peptidejä vastaan tuotettujen vasta-
aineiden pystyvän sitoutumaan vastaavan natiivin proteiinin kanssa ja natii-
via proteiinia vastaan kohdistuneitten vasta-aineiden synteettisten peptidien
kanssa. Koska T-solujen aktivaatiossa tarvittavat antigeeniset rakenteet ovat
antigeeniä esittelevän solun lineaarisiksi peptideiksi pilkkomia rakenteita
pystyvät synteettiset peptidit helpommin toimimaan näiden antigeenisten
epitooppien vasti nei na.

Proteii n ie n sisältäm ie n B-soluepitooppien kartoitukseen on kehitetty
nk. Epitope scanning-menetelmä, jolla voidaan synteettisten peptidien avulla
kartoittaa proteiinien sisätämiä B-soluepitooppeja. Virusten ja bakteerien
proteiinien T-soluepitooppeja voidaan kartoittaa synteettisten peptidien avulla
tutkimalla pystyvätkö tietyt peptidit aktivoimaan virukselle tai bakteerille spesi-
fisten T-solujen jakaantumisen.

Synteettisten peptidien kykyä toimia rokotteina on tutkittu. Aikaisemmin
oli tapana li¡ttää synteettiseen peptid¡in nk. proteiinikantaja, joka teki peptidin
i mmu nogee n iseksi. On kuitenki n havaittu synteettiste n peptidien pystyvän
saamaan aikaan vasta-aineiden tuoton ilman niihin liitettyä proteiinikantajaa,
sisltäessään sekä B- että T-soluepitooppeja. Lisäksi on havaittu, että aikai-
sempi immunisaatio käytetyllä proteiinikantajalla saattaa aiheuttaa siihen lii-
tettyyn epitooppiin kohdistuneen immuunivasteen pienentymisen. Rokotetut-
kimuksen vaikeutena on lisksi ollut mm. peptidien polaarisuus ts. joissain
tapauksissa on havaittu vasta-aineiden tuoton tiettyä epitooppia kohtaan vaa-
tivan B-soluepitoopin sijaintia T-soluepitooppiin nähden tietyllä puolella. Lisäk-
si eri ihmisten immuunivasten käyttämät MHC-proteiineihin sitoutuvat T-solu-
epitoopit vaihtelevat suuresti, minkä johdosta useimmissa tapauksissa yksi
T-soluepitooppi ei ole riittävä rokotteessa. Mm. tämän ongelman ratkaisemi-
seksi on kehitetty nk. MAP-kokonaisuus, johon voidaan sisällyttää useita T- ja
B-soluepitooppeja.
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