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Nanocząsteczkowe szczepionki w celu
zwiększenia odporności nie tylko w pobliżu
miejsca iniekcji

Naukowcy z Centrum Medycznego Duke University stworzyli syntetyczne nanocząstki, które
trafiają do węzłów chłonnych i w znacznym stopniu wzmacniają reakcję na szczepionki.
Artykuł dot. tego odkrycia został opublikowany w czasopiśmie Nature Materials dnia 22-go
stycznia 2012 r.

Uważa się, iż obecnie stosowane adiuwanty (czyli substancje dodawane do
szczepionek w celu zwiększenia reakcji immunologicznej) wzmacniają odporność w okolicach miejsc
na skórze gdzie szczepionka została wstrzyknięta, a nie docierają do węzłów chłonnych, gdzie
zachodzą najbardziej skuteczne reakcje immunologiczne. Bieżące badania używały myszy, aby
pokazać, iż możliwe jest zmienienie ścieżki doprowadzania wprost do węzłów chłonnych. Badacze
oparli swoją strategię na obserwacjach, że komórki tuczne, które znajdują się w skórze i walczą
z infekcjami, bezpośrednio komunikują się także z węzłami chłonnymi poprzez uwalnianie
nanocząsteczek zwanych granulkami. Dr Ashley St. John uważa, iż ta strategia jest wyjątkowa,
ponieważ zaprojektowane biocząstki zostały oparte na tych, które są naturalnie produkowane przez
komórki tuczne. Syntetyczne granulki składają się z węglowodanowego szkieletu, który zawiera
małe mediatory zapalenia jak np. czynnik martwicy guza. Ów cząstki po wstrzyknięciu imitują cechy
granulek znajdujących się w naturalnych komórkach a następnie trafiają do węzłów chłonnych.
Tradycyjne adiuwanty mogą pomagać antygenom (mała cześć patogenu, który jest wstrzykiwany
podczas szczepionki) w wytwarzaniu przeciwciał przez ciało tak, aby gdy pojawi się prawdziwy
patogen, jak np. wirus grypy, mógł on zostać zniszczony. Ewentualnie, adiuwanty mogą aktywować
komórki zwane komórkami dendrytycznymi, które wychwytują części patogenu i przemieszczają się
ze skóry do węzłów chłonnych, gdzie wszczynane są reakcje immunologiczne.
Jednakże ekipa z Duke University stworzyła szczepionkowy adiuwant z nanocząsteczek, który jest
w stanie przemieszczać się z miejsca iniekcji do węzłów chłonnych, gdzie zachowuje jak wiele typów
komórek systemu immunologicznego i wywołuje prawidłową reakcję. Naukowcy stosowali ów
adiuwant w szczepieniach myszy z wirusem grypy A. Podawane stężenie wirusa, które mogłoby być
śmiertelne dla zwykłej myszy, nie przeszkodziło zaszczepionemu gryzoniowi w zwalczeniu choroby.
Właśnie dzięki efektywnej reakcji immunologicznej pobudzonej przez cząsteczki posiadał on
zwiększony wskaźnik przeżycia. Badacze pokazali również, iż mogą napełniać ten sam typ cząstek
innym czynnikiem immunologicznym – interleukiną-12.
To ważne odkrycie, ponieważ niektóre typy iniekcji wymagają wyspecjalizowanych reakcji, aby móc
zostać opanowane przez ciało. St. John stwierdza, że elastyczność syntetycznych cząstek oraz ich
umiejętność do docierania do węzłów chłonnych stanowi nową drogę dla indywidualnego leczenia –
spersonalizowanych szczepionek.
Źródło: http://www.nanonet.pl
http://www.nanowerk.com/news/newsid=24036.php
http://laboratoria.net/aktualnosci/12538.html

21-01-2022

Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.

21-01-2022

Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.

21-01-2022

Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.

21-01-2022

Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.

21-01-2022

Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.

21-01-2022

Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.

21-01-2022

Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią

21-01-2022

System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
Informacje dnia: Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców Polski nie najweselsze Obraz depresji
jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej niż 10 dniach
Dlaczego ludzie oszukują samych siebie? Jagody goji mogą chronić przed utratą wzroku związaną z
wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym grantem EMBO Drugi rok pandemii i nastroje
mieszkańców Polski nie najweselsze Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co
dziesiąta osoba może zakażać po więcej niż 10 dniach Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Jagody goji mogą chronić przed utratą wzroku związaną z wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z
prestiżowym grantem EMBO Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców Polski nie najweselsze
Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach Dlaczego ludzie oszukują samych siebie? Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym grantem EMBO

Partnerzy

