
A kutatók őssejt-technológiát alkalmaznak  

sertések immunizálására szánt vakcinák fejlesztésére 

A kutatás eredményei várhatóan megmutatják, hogy az olyan betegségek, mint az afrikai 

sertéspestis, hogyan célozzák meg a fehérvérsejteket, és hogyan reagálnak a sejtek a fertőzésre. 

A tudósok egy olyan módszert fejlesztenek, amellyel felgyorsíthatják a jelentős elhullással járó 

sertésbetegségek elleni vakcinák létrehozását. 

Egy megbízható, nagyszabású rendszer létrehozását tűzték ki célul a vakcinák kifejlesztésére 

és tesztelésére olyan vírusfertőzések ellen, mint az afrikai sertéspestis, amely nagyon fertőző, 

potenciálisan halálos kimenetelű betegség, valamint a sertés reproduktív és légzőszervi 
szindrómája, amely világszerte elterjedt az árutermelő állományokban. 

A kutatók őssejt-technológiával olyan fehérvérsejteket hoznak létre, amelyek a 

sertésbetegségekben érintettek és amelyek élő vírusokat tartalmazó vakcinák kifejlesztésére is 

felhasználhatók. 

A Roslin Intézet és az Állat- és Növény-egészségügyi Ügynökség tudósait bevonó csapat célja 

az ASP vírus elleni védekezési stratégiák kivizsgálása. 

A tanulmány eredményei várhatóan megmutatják, hogy az olyan betegségek, mint az ASP, 

hogyan célozzák meg a fehérvérsejteket, és azok hogyan reagálnak a fertőzésre. 

A megközelítés célja a jelenlegi vakcina-vizsgálati módszerek javítása, amelyek magukban 

foglalják más állatfajokból származó vérsejtek vagy más, a vérsejtekhez hasonló sejtek 

felhasználását. 

"A vakcina-fejlesztés során alkalmazott őssejt-technológia nemcsak az eredmények 

megszületését gyorsíthatja, hanem lecsökkentheti a kutatáshoz szükséges állatok számát is" - 

mondta Tom Burdon, a Roslin Intézet kutatócsoportjának vezetője. "Reméljük, hogy 

erőfeszítéseink elősegítik hatékony vakcinák előállítását olyan súlyos betegségek ellen, 

amelyek több millió állatot érintenek és nagy gazdasági kárt jelentenek a termelők számára." 

A kutatócsoport szerint az őssejtek - amelyek a fejlődés korai szakaszában vannak, és amelyek 

vérsejtekké differenciálódhatnak - ígéretesek a vérsejtek előállítása szempontjából, mivel 

valószínűleg mentesek a betegségektől, és pontos, megbízható eredményekhez vezetnek. 

A géntechnológia lehetővé teheti a kutatók számára a vérsejtek hatékonyabb termelését is. Ez 

a megközelítés azt is lehetővé teheti a tudósok számára, hogy feltárják, lehetséges-e a 

laboratóriumban előállított vérsejtek magas vírusszintje, és ezáltal felhasználhatók-e vakcinák 

kifejlesztésére. 

Ezen kívül a genomszerkesztési technológia alkalmazása a vér- és vírussejtek esetében segíthet 

megérteni a gének fertőzőképességben, immunválaszban és a betegségekkel szembeni 

rezisztenciában betöltött szerepét. 

A tanulmányt a Biotechnológiai és Biológiai Tudományok Kutatási Tanácsának Impact 

Acceleration Account részlege és a Roslin Technologies Ltd. kereskedelmi partnere 

finanszírozza. Az Edinburgh Innovations is támogatta, mint, az Edinburghi Egyetem 

kereskedelmi szolgáltatója. 

"Ez az izgalmas projekt, amelynek során az Edinburgh-i Egyetem technológiáját ipari 

alkalmazásra alakítják át. Sian Ringrose az Edinburgh Innovations nevében ígéretet tett arra, 

hogy a sertéstenyésztők előtt álló jelentős kihívással szembesülve végső soron javítani fogják 

az állatjóllétét és az élelmezésbiztonságot." 



"Örömmel támogatjuk ezt az innovatív projektet, amely eszközöket fejleszt a sertések 

legfontosabb betegségeinek kivizsgálására" - mondta Jacqui Matthews, a Roslin Technologies 

professzora és technológiai igazgatója. "Ezeknek komoly egészségügyi és jólléti 

következményei vannak a termelőkre nézve. Ez a projekt jól illeszkedik a Roslin Technologies 

küldetéséhez az állattenyésztési ágazat biológiai hatékonyságának javításával, valamint a 

vállalat Animal Cells platformjához, amely több faj alapú sejtvonal előállítását szolgálja a 

vakcinák, terápiák és sejtterápiák ellenőrzése miatt." 

https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/researchers-apply-stem-cell-technology-

vaccine-development-pigs 
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