
Transzgenikus sertésekben vizsgálták az ASP-vírus replikációját 

Németországban hamarosan megkezdődnek a kísérletek az ASPV-ra rezisztens 

immunsejtekkel rendelkező transzgenikus sertésekkel. 

Eredetileg a sertések ASP-rezisztencia-tesztelésére májusban került sor, virulens ASP vírussal 

történő kísérleti fertőzéssel. A munkát júniusig elhalasztották a Covid-19 világjárvány miatt. 

Vakcinák és antivirális szerek 

Mivel az afrikai sertéspestis (ASP) Afrikában, Ázsiában és Európában továbbra is fertőzi a 

sertés- és vaddisznóállományokat, számos vakcinát és antivirális szert fejlesztenek a vírus 

felszámolása, illetve az általa okozott klinikai tünetek csökkentése érdekében. 

Dr. Björn Petersen és kollégái a német szövetségi állat-egészségügyi kutatóintézet Friedrich-

Loeffler Intézetében más megközelítést alkalmaznak. Kutatásuk alapja, hogy génszerkesztés 

révén olyan gazdaszervezetek (jelen esetben sertések) állíthatók elő, amelyek rezisztensek a 

vírusfertőzésre. 

Vírusreceptorok a gazdasejteken 

A korábbi szerkesztések során vagy a vírusreceptorokat kódoló géneket törölték a 

gazdasejtekből (ha nincs receptor, akkor a vírus nem képes hozzákapcsolódni és bejutni a 

sejtbe), vagy lehetővé tették a gazda számára, hogy vírusellenes „irányító” RNS-t 

termeljenek. Az utóbbi esetben a vírus bejut a sejtbe, de az „irányító” RNS megakadályozza a 

vírus replikációját, vagy annak más sejtekbe történő bejutását. 

CRISPR / Cas9 génszerkesztő eszköz 

Múltbeli kutatásokban a CRISPR / Cas9 génszerkesztő eszközt sikeresen alkalmazták 

laboratóriumi környezetben, hogy a sejteket rezisztenssé tegyék az emberi immundeficiencia 

vírus (HIV) által okozott fertőzéssel szemben, és hogy egyes sertéseket rezisztenssé tegyenek 

a sertések reproduktív és légzőszervi szindrómájának vírusával (PRRSv) szemben. Petersen 

kifejtette, hogy ezekben a kísérletekben az emberi sejtek rezisztenssé váltak a HIV-vel 

szemben azáltal, hogy eltávolították a „T” immunsejt felszíni receptoraikat, amelyekhez a 

HIV-nek kötődni kell a bejutáshoz. Hasonló mechanizmus működik a PRRSv-rezisztens 

sertéseknél, de ott a makrofágoknak van szerepe. 

ASPv génszerkesztés részletei 

A CRISPR / Cas9 alkalmazásával Petersen és csapata bakteriális genetikai szerkezetet 

alkalmazott fibroblasztoknak nevezett magzati sertés sejteknél (az állatok leggyakoribb 

kötőszöveti sejtjei). Ez a szerkesztés genetikai ollót eredményezett, amely levágja a 

vírusgenom lényeges részeit, és ezért elpusztítja azt. A sejteket megvizsgálták annak 

megállapítására, hogy a baktériumok génjei stabil módon expresszálódnak-e, és valóban 

elnyomták-e az ASPv replikációját. Petersen azt mondta: "Megállapítottuk, hogy a 

vírusellenes RNS expressziója körülbelül 10 000-szeres csökkenést eredményez a vírus 

replikációjában az ASPv " Armenia "törzsével." Az ASPv „Kenya” törzse kezdetben immunis 

volt a „genetikai olló-ra”, ezért a csapat új vektorokat generált, amelyek számos „irányító” 

RNS-t expresszálnak, amelyek az összes releváns ASPv törzsre hatnak. 



A fibroblasztokat ezután klónozták és élő utódokat hoztak létre. Az ezen sertések véréből 

származó makrofágokat kísérletesen ASP vírussal fertőzték, és az ASPv-replikáció alacsony 

szintjét figyelték meg. 

Az ASP vírus replikációjának gátlása 

Jövőbeli vizsgálatokra van szükség annak megerősítésére, hogy ez a „vezető” antivírus RNS 

specifikusan és hatékonyan gátolja-e a vírus replikációját, és hogy a rokon sejtvonalak 

rezisztensek-e minden természetes ASPv variáns ellen. Petersen megjegyezte: „További 

vírusgének ezen vírusellenes RNS-rendszerrel történő egyidejű alkalmazása tovább növelheti 

több ASPv törzs és izolátum ellen is a hatékonyságot. Ennek elérése érdekében megkezdtük a 

multiplex CRISPR / Cas9 vektorrendszer alkalmazását. A jövőben a CRISPR / Cas9 

rendszernek elő kell segítenie más gének célzott törlését is az ASPv-ban, és a vírus ilyen 

formái elősegíthetik a különböző gének működésének megértését, és használhatók lehetnek 

legyengített vagy egyciklusú élő vakcinákként is.” 

A stratégiát adaptálhatják más vírusokhoz történő felhasználásra is, amelyekhez nehéz 

vakcinákat vagy kezeléseket kidolgozni, valamint új gyógyszerek kifejlesztésére is. 

A génszerkesztés érzékeny kérdés az Európai Unióban. A génszerkesztés alatt álló állatok 

utódjait géntechnológiával módosított szervezeteknek kell tekinteni az EU-ban, ezért ezeket 

az állatokat nem lehet felhasználni kereskedelmi termelésre. Kutatási célokra azonban a 

génszerkesztés megengedett. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/5/Transgenic-pigs-tested-to-stop-

ASF-virus-replication-583070E/ 
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