
Lehetséges koronavírus vakcinák tesztelése sertéseken 

A Covid-19 megelőzése céljából az Egyesült Királyságban a Pirbright Intézet sertéseken fog 

új vakcinákat tesztelni. 

Ezt az intézet saját folyóiratában tette közzé. Mivel a sertés immunrendszere jelentősen 

hasonlít az emberekéhez, egy bizonyos vakcinára adott jó immunválasz segít megjósolni az 

emberi felhasználásra szánt vakcinák sikerét. A kutatók az új oltások biztonságosságát is 

tesztelni fogják, és nyomon követik, hogy a sertéseknél nem fordulnak-e elő káros hatások - 

jelent meg a cikkben. 

Az Egyesült Királyság megközelítése Covid-19 elleni vakcinák megtalálására 

A kezdeményezés a szélesebb körű, Covid-19 világjárvány brit megoldási törekvés részét 

képezi. A Pirbright tudósai az Oxfordi Egyetem és az angol közegészségügy kutatóival 

együttműködésben dolgoznak. 

A vakcinákat megvizsgálják, hogy képesek-e megfelelően védő ellenanyagokat indukálni a 

SARS-CoV-2, a Covid-19 kórokozója ellen. Csimpánz adenovírus vektor-vakcinákat 

használnak (ChAdOx1), amelyekkel hamarosan I. fázisú emberi klinikai vizsgálatokat 

végeznek. Ezt a használták olyan betegségek elleni védekezésben is, mint az ebola, a közel-

keleti légzőszervi szindróma (MERS) és az influenza. 

Antitestek mérése a sertések immunizálása után 

A tesztre alkalmas kísérleti vakcinákat az Oxfordi Egyetemen fejlesztették ki, és a SARS-

CoV-2 tüskefehérjéjét tartalmazzák, amely ellen a fertőzött betegekben neutralizáló antitestek 

képződnek. A Pirbright kutatói az immunizálást követően megmérik a sertések által termelt 

antitestek mennyiségét, és felmérik, hogy az ellenanyagok meggátolhatják-e a SARS-CoV-2-t 

a sejtek megfertőzésében, és ezzel megakadályozhatják-e a fertőzést. 

Ez a munka segíteni fogja azon a vakcinák kifejlesztését, amelyek egyszerre hatékonyak és 

biztonságosak is az emberi alkalmazásra. Ha a kísérlet sikerrel jár, akkor a következő lépés az 

emberi kísérletek megkezdése lesz, bár a használható oltóanyag piacra kerülése még több 

hónapig eltart. 

Szakértelem az állati immunológiában 

A Pirbright Intézet rendelkezik megfelelő immunológiai ismeretekkel és az ilyen típusú 

munka elvégzéséhez szükséges modern virológiai berendezésekkel. A sertéseket korábban az 

influenzavírusok kutatásában használták állatmodellként, mivel a sertések légző 

szervrendszere hasonló az emberekéhez, természetesen is fertőződhetnek influenza 

vírusokkal, és az emberi antitestekhez hasonló ellenanyagokat termelnek. 

Korábban a Pirbright még nem végzett kutatást humán koronavírusokkal kapcsolatban. 

https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/4/Pigs-used-to-test-potential-vaccines-to-

coronavirus-566373E/ 
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