
A K-State kutatója csatlakozik egy dél-koreai céghez,  

hogy ASP-vakcinát fejlesszenek 

Az SCAd technológia ígéretesnek tűnik a következő generációs afrikai sertéspestis vakcina 

kifejlesztésében. 

A Kansas állami egyetem új vakcina előállítási munkája hamarosan segíthet az afrikai 

sertéspestis elleni küzdelemben, amely betegség Afrika szubszaharai országaiban endémiás. 

Mára Európa és Ázsia különböző régióiban is elterjedt, dollármilliárdos nagyságrendű 

veszteséget okozva Kínában, Vietnamban és más környező országokban, ahol a sertéshús a 

legnépszerűbb élelmiszer. 

A K-State a vakcina-fejlesztést egy szponzorált kutatási megállapodás révén végzi, amelyet a 

K-State Innovation Partners és a MEDIAN Diagnostics Inc., (rövidítve az MDx), egy dél-koreai 

állatorvosi vállalat támogat. A K-State Innovation Partners megkönnyíti a szükséges 

technológiai elemek beszerzését az egyetem számára. 

"Az általunk alkalmazott technológia alapja egy új, az emberi adenovírus 6. szerotípusából 

kifejlesztett váz, amely akár 10.000-es nagyságrendben is képes a transzgént felerősíteni a 

fertőzött sejtben anélkül, hogy az fertőző vírusokat termelne" - mondta Waithaka Mwangi, a 

diagnosztikai orvostudomány és a patobiológia professzora. 

 

  



Mwangi szerint az egyciklusú adenovírus, (SCAd) technológiája lehetővé teszi, hogy a 

szükséges gént kódoló rekombináns vírus irányítsa a fehérjeszintézist egy fertőzött sejtben, 

hasonló módon, mint a replikációra képes vírusok esetében, de fertőző ágensek termelése nélkül 

- biztonságossá téve a felhasználást. Ezt a rendszert eredetileg a Mayo Klinikán fejlesztették ki. 

"Úgy gondoljuk, hogy ez egy biztonságos és hatékony vakcina alapja lesz" - mondta Mwangi. 

Mwangi azt mondta, hogy az egyciklusú adenovírus vakcina biztonságosan képes erősebb és 

tartósabb immunválaszt kiváltani a hagyományos, élő, inaktivált és alegység vakcinákhoz 

képest. 

"Nagyon sok problémát kell megoldani az afrikai sertéspestis vírus elleni vakcina forgalmazása 

kapcsán, és az egyik fő kérdés a biztonságosság" - mondta JinSik Oh, az MDx vezérigazgatója. 

"A garantált biztonság eléréséhez fokozni kell a vakcina hatékonyságát. Meggyőződésük 

szerint az SCAd technológia az egyik legfejlettebb és legígéretesebb lehetőség a következő 

generációs afrikai sertéspestis vakcina kifejlesztésére. 

Az egyetem a legjobb partner, akivel együtt lehet működni az állat-egészségügyi kutatás és 

fejlesztés területén, ezért az MDx úgy döntött, hogy befektet a projektbe. 

Az MDx arra számít, hogy az új ASP-vírus elleni lehetséges vakcina elkészítése és tesztelése 

ennek, a jelenlegi finanszírozási évben induló és 2023-ig tartó, kutatási és fejlesztési projektnek 

a keretében befejeződik. 

Ha az ASP bejutna az Egyesült Államokba, ahol több millió vaddisznó és kullancs képes a vírus 

terjesztésére, az állatbetegségek szakértői szerint milliárd dolláros gazdasági veszteséget 

okozna a sertéstartásban és más kapcsolódó iparágakban. Kínában és Ázsia más részein a 

sertéshús-ipar helyreállása várhatóan hosszú időt vesz igénybe a 2018-as járvány kitörése után, 

és várhatóan endémiássá válik Európában, ahol megfertőzte a vaddisznókat. 

https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/k-state-researcher-joins-south-korean-

firm-develop-asf-vaccine 
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