
86
kopiuj tekst na zasadach licencji CC Uznanie Autorstwa 3.0 | zasady oznaczania określono na karcie redakcyjnej

Projektor Jagielloński

 Sztuka kamuflażu  
 w szczepionce na raka
Dzięki wiedzy o tym, jak najlepiej naśladować poszczególne elementy komórek 
rakowych, naukowcy będą mogli opracować szczepionkę antynowotworową.

Naukowcy nieustannie toczą walkę z  nowotworami. Na szczęście, im więcej wiemy 
o naszym wrogu, tym mamy więcej możliwości taktycznych. Wśród nich znajduje się in-
gerencja w układ odpornościowy pacjen-
ta, który po odpowiedniej stymulacji, może 
rozpoznać i zniszczyć komórki rakowe.

Oszukać układ odpornościowy

Znaczącym problemem leczenia nowo-
tworów jest fakt, że układ odpornościowy 
nie radzi sobie ze zwalczaniem komórek 
nowotworowych. Jest tak w  przypadku 
neuroblastoma, czyli nerwiaka zarod-
kowego współczulnego, który jest naj-
częściej rozpoznawanym nowotworem 
u  niemowląt. Charakteryzuje się on tym, 
że na powierzchni jego komórek w  nad-
miarze występuje związek o nazwie gan-
gliozyd GD2. Jednak ze względu na swoją 

naturę chemiczną i fakt, że jest on naturalnym skład-
nikiem także zdrowych komórek, słabo pobudza od-
powiedź odpornościową.

Powstaje szczepionka

W Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii 
UJ powstaje szczepionka, która powinna pomóc 
rozwiązać ten problem. Wykorzystano w niej znane 
już zjawisko mimikry molekularnej, a  więc imito-
wania trójwymiarowej struktury jednego związku 
chemicznego przez inny. Znaleziono związki, które 
dzięki odpowiedniej budowie „podszywają się” pod 
obojętny komórkom odpornościowym pacjenta 
gangliozyd GD2, a  jednocześnie w  połączeniu z  in-
nymi składnikami szczepionki wywołują pożądaną 
reakcję. W ten sposób mobilizują organizm do walki 
z nowotworem.

Molekularna biblioteka

W prowadzonych badaniach niezwykle przydatny 
okazał się katalog peptydów, zwany również biblioteką, w którym do prezentacji peptydów wykorzystywane są wirusy bakte-
ryjne o nitkowatym kształcie. Z takiej biblioteki „wyłowiono” związki naśladujące gangliozyd GD2. Jako „wędki” użyto białek, 
określanych mianem przeciwciał, które dzięki obecności dwóch ramion, wiążą gangliozyd GD2 na komórkach raka (patrz 
rysunek). „Uzyskane już rezultaty skłaniają nas do prowadzenia dalszych badań nad optymalizacją obserwowanej mimikry, a 
także zastosowaniem peptydów do opracowania i testowania składników szczepionki na raka” – wyjaśnia dr Irena Horwacik. 
„Mogłaby ona uzupełnić obecnie stosowane metody leczenia dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, jaką jest neurobla-
stoma” – dodaje.

Znalezione peptydy mają charakter związków wyjściowych. Będą one dalej optymalizowane i charakteryzowane pod kątem ich 
zdolności do naśladowania gangliozydu GD2, jak również ich aktywności przeciwnowotworowej.
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Szczepionka – to preparat biolo-
giczny, który po wprowadzeniu do 
organizmu stymuluje układ od-
pornościowy do odpowiedzi na 
składniki szczepionki i jednocześnie 
patogen (w tym przypadku – nowo-
twór). Kiedy pojawi się realne nie-
bezpieczeństwo choroby organizm 
osoby zaszczepionej będzie posia-
dał wytworzone dzięki szczepieniu 
przeciwciała lub gotowe do ataku 
komórki odpornościowe, które będą 
walczyć z intruzem.

Przeciwciała wiążące ganglizoyd GD2 są używane do diagnozowania i leczenia neu-
roblastoma. Wykorzystywane są one do poszukiwania nowych leków przeciwrako-
wych © Irena Horwacik
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