Adiuwanty są dodatkami do szczepionek, które powodują silniejszą odpowiedź układu odpornościowego przez co w
szczepionce można zastosować mniejszą ilość antygenu. Oprócz adiuwantu w szczepionkach znajduje się wcześniej wspomniany
antygen (np. element pochodzący z powierzchni groźnej bakterii przeciwko której ta szczepionka została stworzona) oraz
substancje pomocnicze i dodatkowe np. konserwanty, stabilizatory oraz pozostałości po procesie produkcji. Celem projektu jest
stworzenie nowego, bezpiecznego adiuwantu, który potencjalnie może zostać wykorzystany w szczepionkach podawanych
donosowo. Efektem podania szczepionki w taki sposób jest produkcja przeciwciał również w oddalonych miejscach organizmu
takich jak powierzchnia jelit. Obecność przeciwciał skierowanych przeciwko szkodliwemu mikroorganizmowi jest niezbędna do
jego zwalczenia przez układ odpornościowy. Zastosowanie donosowe ma wiele dodatkowych zalet – brak potrzeby nakłuwania
pacjenta, możliwość samodzielnego podawania preparatu w domu czy zwiększenie efektywności immunizacji pacjenta poprzez
imitację zakażenia naturalną drogą.
Stworzone w naszym laboratorium adiuwanty mają postać kropel tłuszczu zawieszonych w wodzie o wielkości nie większej
niż 1 µm. Z powodu ich wielkości zostały nazwane nanoadjuwantami. Nanoadiuwanty te są złożone z oleju, dwóch rodzajów
detergentów, rozpuszczalnika organicznego oraz wody w odpowiednich proporcjach. Podobne formulacje, zwane nanoemulsjami,
zostały już dobrze poznane i są trwałe, nie rozwarstwiają się i pod względem wzmacniania odpowiedzi odpornościowej działają
na dwa sposoby – są małymi magazynami antygenu, który uwalnia się z nich do organizmu w zwolnionym tempie oraz mają
specyficzne działanie immunoreaktywne czyli działają na konkretne komórki odpornościowe w specyficzny sposób. Działanie
immunoreaktywne polega na pobudzaniu odpowiedzi humoralnej (produkcja przeciwciał) i komórkowej układu odpornościowego
(aktywność limfocytów), jak dotąd, takie działanie zostało uznane za najbardziej skuteczne. Na podstawie doświadczeń i wiedzy
literaturowej postanowiliśmy stworzyć nasze własne, udoskonalone formulacje również oparte na emulsji. Zostaną przygotowane
z oleju syntetycznego oraz unikalnej mieszaniny detergentów. W następnym kroku otrzymane nanoadiuwanty zostaną dokładnie
scharakteryzowane, zostaną opisane ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Poznamy zasadę ich działania oraz
określimy czy są bezpieczne dla komórek ludzkich. Wstępne badania na podobnych formulacjach wykazały bardzo niską
cytotoksyczność oraz wysoką skuteczność np. w połączeniu z elementami wirusa grypy. Niniejszy projekt mieści się w 100% w
definicji badań podstawowych co jednak nie wyklucza praktycznego zastosowania nanoadiuwantów w przyszłości po
przeprowadzeniu dodatkowych badań.
Nasz zespół postanowił zająć się tą tematyką, z powodu wzrastającego ryzyka zakażeń, w szczególności w grupie osób
starszych. Na rynku adiuwantów brak jest szczepionek dostosowanych do potrzeb tej grupy wiekowej. Średnia długość życia
wzrasta w szybkim tempie, wynika to z coraz lepszych warunków higienicznych oraz lepszej opieki zdrowotnej. Wiąże się z tym
jednak spadek efektywności układu odpornościowego u osób starszych przez co groźne stają się nawet te patogeny, na które już
wcześniej takie osoby były odporne. Co więcej, obecnie stosowane adiuwanty są podejrzewane o wywoływanie szeregu skutków
ubocznych takich jak miejscowe reakcje w postaci bólu i zaczerwienienia jak również skutków ogólnosystemowych takich jak
gorączka i złe samopoczucie. Z szczepieniami wiąże się znacznie więcej skutków ubocznych jednak zwykle bardzo trudno
określić czy pochodzą one od adiuwantu czy innego składnika szczepionki, czy też wynikają ze złej kwalifikacji pacjenta do
szczepienia przez lekarza. Nie bez znaczenia jest również wzrastające zagrożenie bioterroryzmem i potrzeba znalezienia sposobu
na szybkie i efektywne szczepienia. Adiuwanty obecne na rynku nie są w stanie sprostać wyzwaniom społeczeństwa XXI wieku.
Przygotowanie przez nas adiuwantu dostosowanego do podania dośluzówkowego pozwoli na stworzenie taniej i łatwej w
produkcji szczepionki do wielokrotnego, samodzielnego podania.

