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Zastosowanie wirusa Sendai w terapii genowej. 
 
Wprowadzenie 
 

Wirus Sendaj (SeV=HVJ, Hemagglutinating Virus of Japan) naleŜy do rodziny 

Paramyxoviridae i nie jest patogeny dla człowieka (Tabela 1) 

 

Tabela 1 . Ogólna systematyka rodziny Paramyxoviridae [1].  

                                                         (-)sense RNA Viruses  

 

Family  

(Subfamily)  

Genus  Type Species  Hosts  

Respirovirus  Sendai virus (HVJ or SeV) Vertebrates  

Morbillivirus  Measles virus Vertebrates  

Paramyxoviridae: 

Paramyxovirinae  
Rubulavirus  Mumps virus  Vertebrates  

Pneumovirus  Human respiratory 
syncytial virus (RSV) 

Vertebrates  Pneumovirinae  

Metapneumovirus  Turkey rhinotracheitis virus  Vertebrates  

. 
 
Przedstawiciele tej rodziny są wirusami o ujemnej polarności ssRNA, mającymi 

osłonkę lipidową. Ich średnica wynosi 150 nm - 200 nm, a nukleokapsyd ma symetrie 

helikalną [2]. 

 

Morfologia i białka strukturalne 

W skład strukturalnych białek nukleokapsydu wchodzą glikoproteiny HN 

(hemaglutynina-neuraminidaza) i F (białko fuzyjne), tworzące wypustki 

powierzchniowe oraz białko M (matrix). Trzy inne białka wraz z RNA, tworzą 

nukleoproteinowy rdzeń wirionu, w skład, którego wchodzą równieŜ transkryptaza 

RNA, występująca u wszystkich wirusów mających nić RNA o ujemnej polarności 

(Rys. 1) 

Białko F powstające przez proteolityczne rozszczepienie większego 

prekursorowego polipeptydu, odgrywa istotną rolę, pośrednicząc w zlewaniu się 

zakaŜonych komórek. Powstają w ten sposób syncytia, tak charakterystyczne dla 

zakaŜeń wywołanych przez wirusy tej grupy [2]. 
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a)       b) 

 
 

Rys. 1. (a) Schemat budowy paramyksowirusów. 

HN – białko o aktywności hemaglutyniny + neuraminidazy; 

F – białko odpowiedzialny za fuzje komórkową + hemolityczne funkcje. 

Inne białka: 

M (macierz) białko wyścielające wewnętrzną powierzchnię otoczki.  

NP - nukleoproteina.  

L i P – białko o aktywności polimerazy [3]. 

(b) Zdj ęcie z mikroskopu elektronowego paramyksowirusa [1] 

Genom. 

Genomem paramyksowirusów jest cząsteczka ssRNA o ujemnej polarności 

niepodzielona na segmenty, wielkości 17-20 kpz (SeV 15,4 kpz). Zawiera geny 

kodujące sześć poznanych białek wirusowych. Linearny układ sześciu genów 

odseparowanych powtórzonymi sekwencjami łącznie z sygnałem poliadenylacji na 

końcu genu. Sekwencja integrująca GAA ma sygnał startu translacji dla początku 

kaŜdego następnego genu (Rys. 2.) [1]. 

 
Rys. 2. Schemat genomu paramyksowirusów [1] 
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 Replikacja. 

Wirus wnika do komórki w wyniku fuzji osłonki wirionu z zewnętrzną błoną 

plazmatyczną, a genom uwalniany jest wprost do cytoplazmy (Rys. 3.a). Biosynteza 

białek wirusowych przebiega w kilku etapach (Rys. 3.b). W zakaŜonych komórkach 

syntezowana jest duŜa nadwyŜka nukleokapsydów tworzących charakterystyczne 

cytoplazmatyczne ciała wtrętowe (obserwowane pod mikroskopem świetlnym). Wirusy 

potomne są uwalniane przez pączkowanie z błony plazmatycznej. PoniewaŜ zakaŜone 

komórki mają tendencje do zlewania się (fuzji), w pewnych warunkach potomne 

wirusy mogą być nie uwalniane do środowiska zewnętrznego, a rozprzestrzeniać się jak 

typowe wirusy nielizujące (Rys. 3) [2].    

(a) 

 
 
 (b) 

 
Rys. 3. (a) ogólny schemat replikacji paramyksowirusów. (b) schemat translacji, transkrypcji 
i replikacji paramyksowirusów [1]  
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Wirusowe liposomy fuzyjne (wirusomy) 
 
W 1985 zaobserwowano, Ŝe wirus Sendai moŜe ulec fuzji z liposomami (SUV) 

w 37oC (Rys. 4) [4]. 

 
Rys. 4. Schemat syntezy wektora HVJ-liposomu, 
opartej na inaktywowanym wirusie Sendai i 
liposomie. 
(a) DNA i białka wiąŜące DNA są włączane do 
liposomów poprzez ultrasonifikacje połączoną z 
wytrząsaniem, (b) liposomy ulegają fuzji 
z inaktywowanymi promieniami UV wirusami 
Sendai, które posiadają dwa białka osłonki (HN-
białko odpowiedzialne za związanie wirusa z 
receptorem kwasu sjalowego obecnym 
na powierzchni komórki oraz białko F, które wiąŜe się 
do lipidów, takich jak cholesterol w błonie 
komórkowej, i indukuje fuzję) konieczne, dla zajścia 
procesu fuzji HVJ-liposomu z komórką, 
(c) w rezultacie powstają wirusowe liposomy fuzyjny 
które mogą (d) ulec fuzji z błoną plazmatyczną 
komórki docelowej, wprowadzając kompleksy białka 
związanego z DNA, bezpośrednio do cytoplazmy. 
Białka wiąŜące DNA takie jak np. HMG-1 (High 
Mobility Group 1) mogą wzmocnić ekspresję obcego 
DNA w jądrze [5].  
 
 

Białka osłonki wirusowej (F i HN) 

zostały włączone podczas fuzji do liposomu 

HVJ, pomimo Ŝe receptory wirusowe (kwasu 

sjalowego) nie są wymagane do powyŜszego 

procesu. Podczas analizy tego zjawiska 

dostrzeŜono, Ŝe powierzchnia zewnętrzna 

liposomu fuzyjnego wytworzona podczas fuzji, pochodzi z zewnętrznej powierzchni 

osłonki wirusa Sendai. Oczyszczone jednowarstwowe wirusowe liposomy fuzyjne były 

zawsze jednolitej wielkości, a zawartość zamknięta zawsze pochodziła z liposomów 

uŜytych w doświadczeniu 

Aby przebadać zdolność wirusomów w dostarczaniu zamkniętego materiału do 

cytoplazmy posłuŜono się wolną domeną A białka toksyny błonicy (DTA, Diphtheria 

Toxin domain A) jako sondą zamkniętą w wektorze HVJ-liposomu [6]. NaleŜałoby 

wspomnieć, Ŝe tylko domena A dyfterotoksyny, moŜe działać na czynnik elongacyjny 2 

(EF-2, Elongation Factor 2) powodujący zabicie komórki, a domena B i T odpowiada 

za absorpcje do powierzchni komórki oraz wprowadzenie domeny A do cytoplazmy 
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komórki. Dlatego DTA jest całkowicie nietoksyczna, nawet w przypadku duŜego 

stęŜenia (100 µg/ml, 5 µM).Wynika to z faktu braku hydrofobowej domeny T a takŜe 

receptorowej domeny B białka toksyny błonicy [7]. 

Badania dowiodły, Ŝe wirusowe liposomy fuzyjne z zamkniętym DTA, mogą 

skutecznie inaktywować syntezę białek w zwierzęcych hodowlach komórkowych (w 

przypadku, kiedy wirusomy były inkubowane z komórkami w 37oC) [4]. Dla 

porównania „proste” liposomy z zamknietą sondą jak i „puste” liposomy fuzyjne, były 

całkowicie nietoksyczne. WyŜej wymienione wyniki doświadczeń dowodzą, Ŝe 

zamknięta sonda DTA w HVJ-liposomach została dostarczona bezpośrednio do 

cytoplazmy poprzez fuzję nośnika z błoną. Optymalne pH dla tego procesu wynosi 7,5. 

Proces ten nie został zahamowany pod wpływem inhibitorów funkcji 

endolizosomalnych komórki (np. cytochalazyna D). WyŜej przytoczone wyniki badań 

dobitnie wskazują, Ŝe DTA została dostarczona do cytoplazmy nie po przez drogę 

endolizosomalną, ale poprzez fuzję błon na powierzchni komórki. Wirusowe 

liposomy fuzyjne mogą skutecznie dostarczyć swoją zamkniętą zawartość do 

komórek wywodzących się z róŜnorodnych gatunków i tkanek (paramyksowirusy 

moŜna namnaŜać na większości zwierzęcych linii komórkowych lub przy uŜyciu 12-

14 dniowych zapłodnionych jaj np. kurzych) (Tabela nr 2) [6].  

Tabela. 2. Gatunkowa i tkankowa specyficzność wirusowych liposomów fuzyjnych , 
pośredniczących w transferze makromolekuł [6]. 

 

 



 6 

Jedną z najwaŜniejszych cech wirusomów jest ich zdolność do zamykania 

róŜnego rodzaju makromolekuł w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w 

przypadku „prostych” liposomów. Ogólnie moŜna przyjąć, Ŝe liposomy 

jednowarstwowe mogą efektywnie zamykać cząsteczki wielkości mniejszej niŜ 

200 nm (takie jak: białka, koliste plazmidowe DNA) 

Cechy te czynią z HVJ-liposomów idealne narzędzie w dostarczaniu 

kompleksów białko-DNA, jak równieŜ cząsteczek bakteriofagów do wnętrza 

komórek [6]. 

Wysoce oczyszczone, jednowarstwe wirusowe liposomy fuzyjne są 200 razy 

skuteczniejsze in vitro i in vivo w porównaniu do wektora opartego na lipsomie 

kationowym (Tabela nr 3) [6]. 

Tabela nr 3. Porównanie własności wirusowych liposomu fuzyjnego i kompleksu kationowego 
liposomu z DNA [6]. 

  
 

 

HVJ-liposomy są w stanie skutecznie dostarczać DNA do komórek w tkankach, 

jednak poziom ekspresji genów pod wpływem tych liposomów jest znacznie mniejszy 

w porównaniu do wektora adenowirusowego. Wynika to częściowo z faktu, Ŝe DNA 

jest wprowadzany tylko do cytoplazmy komórki i materiał genetyczny nie moŜe być 

bezpośrednio przetransportowany do jądra komórkowego (wydajność ta wynosi 

0,001%).  

Badania związane z poznaniem mechanizmu lokalizacji wewnątrzkomórkowej 

białek wskazują, iŜ białka jądrowe ~60 kDa są transportowane z cytoplazmy przez 

jądrowy kompleks porowy (NPC, Nuclear Pore Complex) [6]. Transport ten wymaga 

energii i jądrowego sygnału lokalizacji (NLS, Nuclear Localization Signal) 

Oprócz obecności sygnału NLS na transportowanych molekułach, decydujący 

wpływ na proces importu do jądra komórki ma równieŜ ich wymiar. Wynika to z faktu, 

Ŝe wewnętrzna średnica NPC ( wynosi około 80 nm). Dlatego tylko małe wirusy takie 
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jak SV40 (średnica 50 nm) i adenowirusy (średnica 65-80 nm) mogą być importowane 

bezpośrednio do jądra komórkowego przez NPC. W świetle powyŜszych danych 

dotyczących NLS posłuŜono się transportem makromolekuł, z cytoplazmy do jądra, dla 

znacznego poprawienia efektywności wirusowych liposomów fuzyjnych w terapii 

genowej. Do tego celu posłuŜono się chimeryczną formą bakteriofaga Lambda, jako 

praktycznym źródłem kompleksu polipeptyd-DNA. Do tego baktriofaga moŜe być 

„zapakowany” duŜy fragment DNA (do 49 kpz) w obrębie sferycznej „głowy” 

(średnicy 55 nm), która jest mniejsza niŜ średnica NPC, a chimeryczny bakteriofak 

Lamda w całości moŜe zostać swobodnie zamknięty w liposomie fuzyjnym. 

Bakteriofag Lambda był intensywnie badany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Jego proces replikacji i morfogeneza została szczegółowo przeanalizowana na 

poziomie molekularnym. Ponadto dobrze opracowana jest procedura preparacji tego 

bakteriofaga w duŜych ilościach. WyŜej wymienione cechy czynią z bakteriofaga 

Lambda „atrakcyjnego kandydata” jako wektora w transferze genów. NaleŜy jeszcze 

wspomnieć, Ŝe badania prowadzone przez Sternberg`a i Hoess`a dowodzą, Ŝe obce 

epitopy mogą zostać pokazane na „głowie” bakteriofaga jako chimera z białkiem D 

(jednego z głównych białek „głowy” bakteriofaga). Wykorzystanie tej procedury 

powiodło się w opracowaniu rekombinanta bakteriofagowego (ang. NLS phage) który 

„ukazywał” na powierzchni swojej „głowy” peptyd NLS. Dalsze badania z 

wykorzystaniem rekombinanta bakteriofagowego dowiodły jego szybkie gromadzenie 

się w jądrze komórkowym, (kiedy bakteriofag NLS został wprowadzony do 

cytoplazmy) tak jak to miało to miejsce w przypadku chimerycznego białka kinazy 

pirograniowej. Badania dowodzą, Ŝe obecność peptydu NLS na „głowie” bakteriofaga 

znacznie stymuluje ekspresję genów markerowych, które zostały wklonowane w 

genom bakterifaga [6]. 

 

Zastosowanie HVJ-liposomów w terapii genowej 

Pierwsza generacja HVJ-liposomów (zawierały w swoim składzie 

fosfatydylocholinę, fosfatydyloserynę i cholesterol) była bardzo efektywna w 

dostarczaniu in vitro oligonukleodytów antysensownych. Kiedy wprowadzano do 

hodowli komórkowej wyznakowane izotiocjanianem fluoresceiny (FITC, Fluorescein 

Isothiocyanate) oligonukleotydy, przy pomocy HVJ-liposomów, barwnik bardzo 

szybko gromadził się w jądrze komórkowym. Gdy uŜyto wolnego oligonukleotydu nie 
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zaobserwowano gromadzenia się materiału w jądrze komórkowym. Porównywano 

takŜe wyniki syntezy komórkowego DNA po wprowadzeniu antysensowego czynnika 

wzrostu fibroblastów 2 do komórek mięśni. Po 4 h ekspozycji komórek na wektory, 

HVJ-liposomy były 200 razy skuteczniejsze w transferze oligonukleotydów niŜ wolne 

oligonukleodyty i 100 razy skuteczniejsze niŜ liposomy kationowe (lipofeclin®). HVJ-

liposomy są skuteczne równieŜ w efektywnym dostarczaniu genów do komórek 

docelowych w warunkach in vivo. Kiedy wstrzyknięto HVJ-liposomy zawierające gen 

LacZ do jednego z płatów wątroby szczura więcej niŜ 80% komórek wątroby 

wykazywały obecność β-galaktozydazy bez widocznych zmian patologicznych. W 

przypadku zastosowania kompleksu liposomu kationowego z DNA (lipofectin® i 

lipofectamine®) odsetek ekspresji genu LacZ w komórkach wątroby kształtował się na 

poziomi poniŜej 5%. Ponowna iniekcja HVJ-liposomów do wątroby szczura nie 

zmniejszyła znacząco poziomu ekspresji LacZ w porównaniu z pierwszą iniekcją. 

Podczas analizy odpowiedzi immunologicznej gospodarza na HVJ-liposomy 

stwierdzono obecność przeciwciał w surowicy szczura, z najwyŜszym mianem 

przeciwciał występującym w 14 dniu. Niemniej jednak miano to kształtuje się na 

poziomie 0,01% w porównaniu z poziomem surowicy immunizowanego królika za 

pomocą koniugantu adiuwanta z nieuszkodzonym wirusem Sendai. Po powtarzających 

się transferach HVJ-liposomów do wątroby szczura stwierdzono, Ŝe limfocyty T 

cytotoksyczne w odpowiedzi na transfekcje hepatocytów HVJ-liposomami nie 

wykazywały cytotoksyczności w stosunku do transfekowanych i nie transfekowanych 

LacZ komórek wątroby. W ten sposób wykazano, Ŝe odpowiedź immunologiczna 

gospodarza przeciwko HVJ-liposomom jest niewystarczająca, by zneutralizować 

ekspresję genu u gryzonia po powtórnych iniekcjach [5]. 

NaleŜy jeszcze wspomnieć, Ŝe na efektywność liposomów fuzyjnych ma wpływ ich 

skład lipidowy. Badania w tej materii zaowocowały powstaniem kilku nowych 

wariantów HVJ-liposomów. Jednym z nich są anionowe liposomy, określane mianem 

HVJ-AVE- liposomów (AVE oznacza sztuczną wirusową osłonkę), ich skład lipidowy 

jest podobny do osłonki HIV i imituje błonę erytrocytów krwi. HVJ-AVE-liposomy 

umoŜliwiają ekspresję wprowadzonego genu w wątrobie i mięśniach na poziomie 5-10 

razy wyŜszym niŜ było to obserwowane dla pierwszego generacji HVJ-liposomów. 

W praktyce, róŜne kombinacje składu lipidowego, umoŜliwiają transfekcje 

róŜnorodnych typów komórek. Na przykład utrudniony jest transfer genów do szpiku 
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kostnego i komórek śledziony przy wykorzystaniu anionowych HVJ-liposomów, ale 

zastosowanie kationowych HVJ- liposomów daje wydajny transfer genów do tych 

komórek. W odróŜnieniu od anionowych HVJ-liposomów, kationowe HVJ-liposomy są 

przydatne w dostarczaniu genów drogą aerozolową do komórek nabłonka (uŜyto tej 

metody w transferze genu LacZ oraz ekspresji w komórkach nabłonkowych oskrzeli 

szczura). Kationowe HVJ-liposomy wiązały się z reguły stosunkowo skutecznie do 

powierzchni tkanek, ale nie mogły wydajnie ich penetrować. Dlatego ekspresja genu 

ograniczona jest do miejsca iniekcji. Dla porównania, anionowe HVJ-liposomy mają 

słabe powinowactwo do pojedynczej komórki, ale są rozprowadzane na duŜych 

obszarach stałych tkanek (np. wątroba lub mięśnie). Efektywna ekspresja genu w tych 

tkankach spada w przypadku, kiedy kationowe lipidy dodawane są do anionowych 

HVJ-liposomów. MoŜna ogólnie przyjąć, Ŝe właściwe „cele” dla kationowych HVJ-

liposomów są róŜne z „celami” dla anionowych HVJ-liposomów [5].  

Potencjał HVJ-liposomów w dostarczaniu genów, w próbach klinicznych, został 

przeanalizowany na kilku modelach zwierzęcych i wydaje się, Ŝe ten system 

dostarczania genów rokuje nadzieje leczenia kilku chorób włącznie z chorobami 

nowotworowymi i chorobami sercowo-naczyniowymi u ludzi [5]. 

Istnieje wiele róŜnych strategii terapii genetycznych raka, niemniej jednak 

terapia samobójstwa genowego (ang. suicide gene therapy) jest jedną z obiecujących 

procedur antyrakowych. Przeprowadza się ten typ terapii w leczeniu glioblastomy 

(niezmiernie ostry typ guza mózgu, szybko się namnaŜający i silnie przerzutujący) 

z wykorzystaniem HVJ-liposomów [8]. Nawiasem mówiąc, wykorzystanie 

paramyksowirusów w terapiach anynowotworowych u ludzi sięga początku wieku XX, 

a takŜe do dnia dzisiejszego ten kierunek badań jest nadal rozwijany (z 

wykorzystaniem Ŝywych, inaktywowanych lub rekombimowanych wirusów np. NDV) 

[9]. 

Kolejną dziedziną, w którą wkracza terapia genowa przy uŜyciu HVJ-

liposomów jest leczenie chorób związanych z ostrą niewydolnością serca [10], 

arteriosklerozą [11] oraz chorobą rodzinnego nadmiaru cholesterolu we krwi [12]. 

Liposomy HVJ są takŜe stosowane w leczeniu stanów pozawałowych serca. 

W uszkodzenie mięśnia sercowego po miejscowym niedokrwieniu zaangaŜowane jest 

kilkanaście cytokin i czynników adhezyjnych. Znacząca ich część jest regulowana 

przez jądrowym czynnikiem traskrypcyjnym κB (NFκB, Nuclear Factor κB).  
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Dlatego zamiast blokować działanie cytokin i czynników adhezyjnych moŜna 

zablokować ekspresję czynnika jądrowowego κB poprzez wprowadzenie 

dwuniciowego oligonukleotydu zawierającego sekwencje wiąŜącą (GGGATTTCCC) 

NFκB. Taką „pułapkę NFκB” wprowadzono in vitro do komórek śródbłonka aorty 

człowieka przy uŜyciu anionowych HVJ-liposomów. Po wprowadzeniu wektora, 

ekspresja interleukiny 8 (IL-8), IL-6, rozpuszczalnej cząsteczki adhezji 

międzykomórkowej (sICAM, soluble Intracellular Adhesion Molecule), 

rozpuszczalnej cząsteczki adhezji komórkowej naczyń (sVCAM, soluble Vascular 

Adhesion Molecule) oraz czynnika martwiczego nowotworu α (TNF-α, Tumor 

Necrosis Factor α) została zahamowana przez „pułapkę NFκB” (zahamowania 

ekspresji nie obserwowano po podaniu wolnego czynnika blokującego NFκB). 

Początkowo jako wektor „pułapki NFκB” uŜywano pierwszej generacji HVJ-

liposomów, jednak w toku dalszych badań stwierdzono, Ŝe HVJ-AVE- liposomy od 3-

10 razy efektywniej obniŜają ekspresje NFκB w sercu po wprowadzeniu przez tętnice 

wieńcową. Ocenia się, Ŝe HVJ-AVE- liposomy posiadają potencjał terapeutyczny 

większy w leczeniu uszkodzeń wynikających z miejscowego niedokrwienia niŜ w 

przypadku zastosowania „konwencjonalnych” anionowych HVJ-liposomów [5]. 

Prowadzi się równieŜ próby z uŜyciem HVJ-liposomów w trasplantologii (na razie na 

modelach zwierzęcych), poprzez zwiększenie ekspresji genu ligantu Fas (Fas-L, Fas-

Ligand), który wykazuje funkcje ochronne przy przeszczepach allogenicznych 

i ksenogenicznych [13]. 
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Transdukcja in vivo i ex vivo przy uŜyciu wektora opartego na 

rekombinowanym wirusie Sendai (SeVV, Sendai virus vector) 

 
Wirus Sendai jest bardzo skutecznym wektorem w transdukcji in vivo komórek 

nabłonka dróg oddechowych. W duŜej mierze jest to spowodowane duŜą zdolnością 

SeVV do skutecznego pokonywania barier zewnątrz- i wewnątrz komórkowych dróg 

oddechowych (wysoki poziom cholesterolu i kwasu sjalowego na powierzchni 

komórek nabłonka dróg oddechowych).  

Synteza SeVV pierwszej generacji opierała się tylko na dołączeniu genu 

reporterowego lub terapeutycznego do całego genomu wirusa (Rys. 5) 

SeVV pierwszej generacji wnikały do komórek, replikowały się, ale cześć 

zrekombinowanych wirusów, które paczkowały z błony gospodarza miały zdolność do 

ponownej infekcji sąsiednich komórek (Rys. 5) [14, 15].  

W 2000 roku korporacja DNAVEC opisała udaną produkcie potencjalnie 

uŜytecznego klinicznie wektora drugiej generacji opartego na wirusie Sendai [14, 

16].W wektorze SeV drugiej generacji usunięto białko F (∆F/SeVV). W skutek czego, 

nowy wektor wnika do komórki, replikował się i pączkował z błony gospodarza, ale nie 

infekował sąsiednich komórek (Rys. 5). Niedawne badania wykazały, Ŝe mysi nabłonek 

dróg oddechowych in vivo, a takŜe ludzki pierwszorzędowy nabłonek nosa ex vivo, są 

znacznie efektywniej transdukowane przez nową generacji ∆F/SeVV niŜ wektory 

pierwszej generacji bazujące na dzikim szczepie wirusa [14, 17]. Niemniej jednak, 

ekspresja wprowadzonego genu do gryzoni była przejściowa (mniej niŜ dwa tygodnie) 

w przypadku SeVV. Dodatkowo, jak ma to miejsce w przypadku innych infekcji 

wirusowych, nastąpiła indukcja przeciwciał i odpowiedzi immunologicznej zaleŜnej od 

limfocytów T. Powtórna transdukcja nie była moŜliwa w odstępach krótszych niŜ kilka 

miesięcy w przypadku mysich komórek nabłonka płuc. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe 

myszy są naturalnymi gospodarzami wirusa Sendai, dlatego mogą dawać róŜne 

odpowiedzi immunologiczne. Powinno się, więc wykonywać badania na modelach 

zwierzęcych, które nie są naturalnymi gospodarzami dla wirusa. Ostatnie badania 

wskazują, Ŝe ∆F/SeVV skutecznie transdukował owcze płuco (brak danych odnośnie 

powtórnych skutecznych transdukcji - badania obecnie jeszcze trwają) [14, 18].  
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Rys. 5. Budowa genomu a takŜe cykl Ŝyciowy wirusa Sendai typu dzikiego i atenuowanego.  

• Górny schemat przedstawi budowę genomu szczepu dzikiego SeV (1), pierwszej 
generacji (2) i drugiej generacji ∆F/SeVV z usuniętym genem białka F (3). Sekwencja 
ld (sekwencja liderowa) na końcu 3`, następnie sześć wirusowych genów struktury (N 
– nukleoproteina, P – białko o aktywności polimerazy, M – białko matrix, F - białko 
odpowiedzialne za fuzję komórkową + hemolityczne funkcje, HN – białko o 
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aktywności hemaglutyniny + neuraminidazy, L- białko o aktywność polimerazy tzw. 
duŜe) i na końcu 5` krótka sekwencja tr. 
Długość na schemacie kaŜdego z sześciu genów wirusowych i dołączanego genu  
β-galaktozydazy opisana jest liczbą nukleotydów (nt). 

• Środkowy schemat przedstawia syntezę in vitro wektorów opartych na wirusie Sendai. 
Komórki HeLa są transfekowane przez pRS, pTM-N, pTM-P, pTM-L i wirus 
pomocniczy MVA-T7 (szczegóły tego procesu są bardzo dobrze wyjaśnione w 
publikacji, która ukazała się w J Virol Methods w 1998 roku autorstwa Leyrer`a i 
współpracowników). W przypadku ∆F/SeVV dodatkowo musiał być to plazmid pTM-
F. Cząsteczki wektorów są uwalniane i w kolejnym kroku następuje infekcja komórek 
Vero w celu amplifikacji wektora. W przypadku ∆F/SeVV musi nastąpić 
kotransdukcja przy uŜyciu adenowirusowego wektora kodującego białko F wirusa 
Sendai.  

•  Dolny schemat przedstawia proces wiązania się wirusa z receptorami kwasu sjalowego 
na powierzchni komórki gospodarz. W kolejnym kroku dochodzi do fuzji wirusa z 
komórką gospodarza poprzez białko F i uwolnienie nukleokapsydu do cytozolu.  
Następnie cykl Ŝyciowy wektorów zachodzi w sposób charakterystyczny dla wirusów 
pączkujących o (-) ssRNA. 
JednakŜe tylko wektory pierwszej generacji kodujące białko F mogą transfekować 
ponownie sąsiednie komórki [19].  

 
 

W chwili obecnej ukazały się juŜ pierwsze dane opisujące prenatalne 

zastosowania wektora pierwszej- i drugiej generacji opartego na wirusie Sendai. 

Waddington i współpracownicy zbadali transfer genu β-galaktozydazy przy uŜycia 

SeVV i ∆F/SeVV do embrionów i noworodków mysich. Poprzez podanie wektorów 

drogą: doowodniową, śródotrzewnową, donaczyniową, domięśniową i 

wewnątrzrdzeniową. PrzeŜywalność embrionów była zdecydowanie większa po 

podania ∆F/SeVV niŜ w przypadku podania SeVV (Tabela nr 4) [19]. 
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Ekspresja genu β-galaktozydazy była szeroka, ale jej rozmieszczenie w tkankach 

zaleŜało od drogi podania np. wysoka ekspresja w płucach wystąpiła po podaniu 

wektorów drogą doowodniową (Rys. 6) i śródotrzewnową (Rys. 7). Trwałość ekspresji 

genu β-galaktozydazy nie była badana [19]. 

 

 

 
Rys. 6. Rozmieszczenie β-galaktozydazy po iniekcji doowodniowej SeVV i ∆F/SeVV. 

• SeVV: ekspresja β-galaktozydazy po 48 godz. (a, d, e, f), po 96 godz. (c) w zatoce nosowej (a.1, 
a.2), języku (a.2, c.2, d), przełyku (a.3, c.3), tchawicy (a.4, c.4), drogach oddechowych (a.5, c.5, 
e, f) i w jelicie (6).Odbarwienie skóry (b). 
Dawka wektora 5 x 104 cząstek. 

• ∆F/SeVV: ekspresja β-galaktozydazy po 48 godz. w zatoce nosowej (g, h) i drogach 
oddechowych (i, j)  
Dawka wektora 5 x 105 cząstek. 

• Obrazy w powiększeniach: x 30 (a), x 30 (b), x 30 (c), x400 (d), x 200 (e), x200 (f), x 90 (g), x 
400 (h), x 120 (i), x 480 (j) [19]. 

 

NaleŜy jeszcze wspomnieć, Ŝe dokonano juŜ pierwszych udanych transdukcji ex 

vivo komórek macierzystych przy uŜyciu wektorów opartych na wirusie Sendai. CH Jin 

i współpracownicy dokonali transdukcji komórek macierzystych z krwi pępowinowej, a Sasaki 

ze współpracownikami dokonał transdukcji embrionalnych komórek macierzystych 

(CMK6) [20, 21].  
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Rys. 7. Rozmieszczenie β-galaktozydazy po iniekcji śródotrzewnej SeVV i ∆F/SeVV. 

• SeVV: ekspresja β-galaktozydazy po 48 godz. w nabłonek surowiczym otrzewnej (a.2, a.3, b.3), 
pysku (a.1), skórze (b.1, b.4), w wysięk komórek z śródotrzewnowym (b.2). 
Dawka wektora 2 x 104 cząstek 

• ∆F/SeVV: ekspresja β-galaktozydazy po 48 godz. w błonie śluzowej jelita (c, d) w ścianie 
nabłonka surowiczego otrzewnej (e, f). 
Dawka wektora 2 x 105 cząstek. 

• Obrazy w powiększeniach: x 30 (a), x 400 (b), x 150 (c), x400 (d), x 60(e), x 400 (f) [19]. 
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