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przy uŻyciu DNA

JAN RUŁKA, MARIA SZCZOTKA

Pracownia Patologii Komórkowej Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-100 Puławy

,,l] .] ., RułkaJ.,SzczotkaM, ]] ;,|,, .,.,,:,, : ' ,.

' '" Sumlnalv

This p rn'achievernents prophylactics uman ańd
animal v u§sed con,cer.n m and genetic e ith, special
attentio,n ciency, influenza, es and bovine ses. More-
over, the article diścuśses the immunogenicity of recombinants vaccines - RECOMBłąX in the Prophylac-
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Sukcesy nauk medycznych umożliwiaj ącoraz szęr-
sze wykorzystanie badainaukowych zarówno w diag-
nostyce, jak i profilaktyce wirusowych chorob ludzi i
zwierząt. Zwtązane to jest głównie z ogólnym postę-
pem biologii molekulamej, inzynierii genetycznej i cią-
gĘm doskonaleniem technologii wprowadzania genów
do komórek gospodarza. W zakresie diagnostyki cho-
rób wirusowych dokonał się ogromny postęp poprzez
m. in. wyko rzy stanie znakowanych przeciwciał mono -

klonalnych i testu ELISA, cytometrii przepĘwowej,
aplikację prostej i rewelacyjnej metody PCR, czy też
określania specyficznych markerów komórkowych. W
profilaktycę coraz częściej lansuje się badania nad
opracowaniem skutecznych i niepatogennych prepa-
ratów DNA, opartych na rekombinowanym materiale
genetycznym. Szczepienie to polega na bezpośrednim
podaniu in vivo cząstek kwasu nukleinowego DNA
lub RNA, kodujących swoiste białka antygenowe in-
dukujące w układzie immunolog|cznym ludzi i zwie-
rząt odpowiedź humoralną lub komórkową ( 1 , 1 0, 1 5,
78, 23 , 24, 26), W Polsce problem ten został wstępnie
przedstawiony pTzęz Mizak i wsp, (16).

Nowoczesne szczepionki DNA przygotowane w
oparciu o najnowsze technologie inżynierii geneĘcz-
nej, oparte głownie na b azie wirusowych. b akteryj nych
lub drożdżowych wektorów ekspresyjnych, okazaĘ się
b ezpteczne, niepatogenne i immunologicznie czynnę
(2,5, 12, 14, 19,22). Wektory powstałe nabazie pla-
zmidów bakteryjnych, zapewniając wysoki stopień

ekspresj i produktu, zaw ierają sekwencj ę on, sekwen-
cję antybiotyko-opomości, gen inserlu wTaz z promo-
torem oraz mRNA poliadenylacji i terminacji trans-
kryp cj i. Zaletątak przy gotow ane go konstruktu j e st brak
integracji z DNA chromosomu somatycznych komó-
rek gospodaTzalnlemożność jego replikacji w organi-
zmie, Cecha ta eliminuj e zakaźność stosowanego ma-
teriału geneĘcznego,ryzyko replikacji i rewersji za-
razka do formy zakażnej. Prepara§ DNA za-wterające
geny kodujące rekombinowane białka wirusów, bak-
terii lub komórek nowotworów, sQ_ immunologtcznlę
równie aktywne, jak i w postaci naturalnych żywych
lub atenuowanych zarazków. Przykładem moze fu być
DNA stosowany m.in. w profilakĘce AIDS (1, 19),

wirusowego zapalentawątroby typu B (4), herpes sim-
plex (8), wścieklizny (l6), g.ypy (20), otrętu - IBfu
IPV (22),pryszczycy (3),białaczki kotów (6) czy też
enzooĘcznej białaczki bydła ( 1 1, 1 7).

Podanie plazmidowego DNA indukuje swoistą od-
p owiedź immunolo g iczną dla r ożny ch b i ałek rekom-
binowanych. Swoiste przeciwciała stwierdzono po Iaz
pierwszy u myszy szczepionych DNA ludzkiego hor-
monu wzrosfu i a-I antytrypsyny. PrzeciwciaŁa dla
otoczkowych białek wirusa grypy - NP i HA wykaza-
no po domięśniowym wprowadzeniu DNA (20), Ko-
lejne doniesienia naukowe potrvierdziły możliwośó
wakcynacji DNA witusa influenzy generującym hu-
moralną o dp ow ie dż prze ciwko białkom NP . (27 ) . U zy -

skano również tą metodą przeciwciała dla otoczko-





pionki przeciwko zakażeniomHlV tkwiąw samej na-
turze wirusa, wyjątkowej jego zmienności na skutek

zyjności i
chantzmo
immuno1

DNA przeciwko zakażentom wirusem HIV w wielu
laboraioriach świata znajdują się w rożnych fazach
zaawansowania i w kilku przypadkach osiągnęĘ etap

doświadczeń prowadzonych na ludziach. Wang i wsp.

śniowo szczepionką BUPI-VACCINE, zawterającą

syczne) indukowan a była po domięśniowym podaniu

wej jelita, była Z-I<rotnte vłyższy niż po wprowadze-
ni domięśniową.

nym rozwiązaniem mogą stać się

ko wirusowi HIV-IIIB. Podobną indukcję przeciwciał

jącerezitary (11
warianĘrekomb
env-BLY, Wkaz
nologicznej po śródskofirym szczepieniu królików.
Rekombinant W-BLV 1, koduj ący kompletrrą sekwen-
cję.30 ikoproteiny gp51 i I33 z2I4
amlno iny gp30, nie indukował swo-

po szczepieniu, a średnie ich wartości wahĄ się od
]:800 do I:I2]Ow okresie 2 do 18 miesięcy po immu-
ntzacji.

Duży
wych u
towano

białka, stluarza realne możliwości aplikacji skutecz-
nych i bezpiecznych szczepionek w profilaktyce wi9-
lu chorób wirusowych ludzi tmvierząt. Brak rekombi-
nacji DNA szczepionkowego z DNA chromosomu
komórek gospodarza, uniemozliwia powstanie muta-

x"r":,TffilT#]
o szczepionek biaŁ

kowych, jest znacznie prostszym w prepara§ce i bar-
dziej skutecznymw dztałaniu sposobem walki zwię-
Ioma groźnymi chorobami. Szczeptonki DNA są ta-

nie, termo stabilne, nte zaw ter ają pato genów, adiuwan-
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wych oraz u noworodkóq jak również w przypadku
małej skuteczności preparatów konwencjonalnych.
Użycte kwasów nukleinowych do immunizacji jest
nowym i obiecującym sposobem indukowania swo-
i stej odporno ś ci przeciwko wielu gr oźnym pato genom.
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Bicgurrka llorvo llarodzonych cicląt jest tł,vu,ołana przez zcspół czynnikiirr
zakaźnych, rvśród których najlłażniejszą rolę odgrywa rorawitus. Clypttls1lori-
diun sp , koronawirlLsy i enterotoksynogenne szczepy Esc]lclL'chia coł (ETEC)
Odpowiedź inlnrunologiczni1 po szczepieniu l5 kr,órł,rasy ayrshire/lrl,zyjska po
jednorazor.vl,nr szczepieniu konbinowaną szczepionłą Rotavec C]orona na 3 1

dni przed ten,ninenl pierwszych porodów ol<reślotro r,r, oparciu u pozion1 prze-

cjwciał dla rotawintsa- koronarvirusa i ETEC rł, siarze. lłrIeku i rv surorł,icy klwi
DziesięcirL krorvon z grupy kontrolnej zamiast szczepionki podano płyn fizjolo-
giczny Krew od krórł,pobierano do bac]ań od molTentl-t szczcpicnia do 7 dnia po

11,_1,6ieletlil,L. a od cieląt do 28 dLria życia Miano przecirvciał dla wirusórv okre-
śLono testem seroneuLlalizacji, a d]a E. co.ł nretodą ELlSA Statl,sL;,cznie zna-

micntlie rł,zrastało tliano przccirvciał u,surorł,icy clla rłszysLJ<ich.*rn6o1r,ych

szczepionki kornbinorvane.j Tetrru rvzrostowi towarzyszył rvzrost tniaLla prze-

cir,r,cial działaiącyclr ochronnie w siarze i w mleku. któr,r,utr7yn11,11,1rł się przeu

całv czas badań

c.
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Batlania przcpror.vadzclno na 3 grupach koni, każde.j Jiczące1 15 zu,iel,za_t Po
premedy kacj i uzyskane.j podaniem domięśniorł,ym 0, l mg aceproLrrazyn_v/kg mas;,

ciała i doż_vlnej iniekcji ksylazyny rł,darvcc 0.6 mg/kg nlasy ciała. narkozę indu-
korvano w grupie TC plzy użyciu tiopcntanu (2,0 gi500 mJ) i l09/o rozt\\,on]l

guaifeneą,ny (l ml/kg) W grupie KC do narkozy uż.vto l00 mg guaifćnezyny i

2,2 nrg ketaminy/kg Natonljast w grrrpie KM podano w iniekcli dożylnej 0.0ó

mg midazolalrrulkg i 2,2 mg ketaminy/kg. Narl<ozę lttrzym\\\,ano przr użre iu

izof'luranu Srednie stężenie (1ó) izofluranu niezbędne do uzyskania stacljull lII

poziom 2 było statystycznic znaniennie niższe w gnrple KM (0,91 + 0,03) ani-
żeli w grupie TG (1,1] + 0,03) i w gr'rpie KC (],1]t + 0,031 Średnic eiślllr-nie
tęlniczc krr.r,i (lnlHg) było znamiennie \łyższe w grupie KG (67,4 + 2,07) ani-

żeIi w grupie TC (75.6 + 2,23) i rv grupie Km (8 1,0 - 2,,|), a śreclni czas trrvania

narkozy wynosił w grupie KM 93 + l9,8 minut, u,grupie TG 99,7 + 40,9 nrinul

iu grupie KG l0x. l J2..l lnirrLrt}

c.


