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Nowe szczepionki na etapie badań
przedklinicznych

Transfer technologii ze środowiska
akademickiego do badań i rozwoju w przemyśle często wiąże się z opóźnieniami. Konieczna
jest lepsza współpraca, aby przyspieszyć prace nad rozwojem szczepionek.
Bakterie wywołujące inwazyjną salmonellozę i bakterie wywołujące meningokokowe zapalenie opon
mózgowych stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów i cierpienia w krajach rozwijających się.
Istnieje pilne zapotrzebowanie na skuteczne szczepionki przeciwko gatunkom salmonelli i dwoinki.
Finansowany przez UE projekt VADER (Vaccine design and immune responses) łączy wiedzę
akademicką i przemysłową w dziedzinach wakcynologii, immunologii i mikrobiologii. Celem projektu
jest promocja zdrowia na świecie poprzez wykorzystywanie osiągnięć naukowych do tworzenia
szczepionek, a zarazem przekazywanie pytań badawczych kierowanych przez przemysł do
środowiska akademickiego.
Jednym z kluczowych aspektów projektu VADER są szkolenia i wymiana naukowców między
środowiskiem akademickim a przemysłem dla wykazania, że taka mobilność może poprawić opiekę
nad pacjentem.
Naukowcy uczestniczący w projekcie VADER poczynili znaczne postępy pod względem rozwoju
szczepionek. Stworzono nowe szczepionki polisacharydowe skoniugowane przeciwko Salmonelli
typhi, powiązane z nośnikami białkowymi anatoksyny błonicy i tężca. Ta nowa chemia wykazała
immunogenność w modelach zwierzęcych, a bieżące działania koncentrują się na charakterystyce
odpowiedzi immunologicznych. Ponadto naukowcy badają nowe białka bakteryjne jako antygeny
potencjalnych szczepionek przeciwko salmonelli nietyfoidalnej.
Wysiłki na rzecz opracowania szczepionek meningokokowych skupiały się na manipulowaniu
afrykańskimi izolatami bakteryjnymi dla ekspresji białka wiążącego czynnik H i wzmocnienia
immunogenności. Ocena tych zmodyfikowanych, atenuowanych gatunków pod względem
immunogenności określi ich potencjał do przyszłego zastosowania klinicznego.
Projekt VADER łączy doświadczenie branżowe w zakresie projektowania i inżynierii szczepionek
z akademickim zrozumieniem mechanizmów odpornościowych działania ochronnego szczepionki.
Współpraca ta doprowadzi do stworzenia nowych szczepionek przeciwko salmonelli
i meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych, które mogą pomóc uratować życie tysiącom
zagrożonych ludzi.
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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