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Ponad sto biofarmaceutyków znajduj¹cych siê obecnie na rynku farmaceutycznym - wród nich g³ównie terapeutycznych peptydów i bia³ek typu
hormony, enzymy, interferony, czynniki krwi, przeciwcia³a monoklonalne,
szczepionki, substancje wzrostowe i
bia³ka fuzyjne, otrzymywanych jest za
pomoc¹ technologii rekombinowanego DNA w hodowlach transgenicznych
komórek bakteryjnych (Escherichia
coli), dro¿d¿owych (Saccharomyces
cerevisiae) i ssaczych (CHO, BHK) i
sporadycznie owadzich (Bombyx
mori). Wysokie koszty ich otrzymywania przy wzrastaj¹cym zapotrzebowaniu na istniej¹ce i nowe biofarmaceutyki sk³aniaj¹ do poszukiwania tañszych metod ich wytwarzania z u¿yciem transgenicznych zwierz¹t gospodarczych, a w szczególnoci transgenicznych rolin uprawnych. Wród
wielu gatunków rolin testowanych na
przydatnoæ do produkcji biofarmaceutyków, jak zbo¿a, roliny str¹czkowe, oleiste, warzywne i owocowe, wodne i mchy, szczególnymi zaletami wyró¿niaj¹ siê dwa gatunki tytoniu - Nicotiana tabacum i N.benthamiana.
Obce bia³ka mog¹ byæ w nich wytwarzane nie tylko za porednictwem genomu j¹drowego, ale tak¿e ³atwo w
genomie chloroplastowym, przez
transformacjê przejciow¹ oraz przez
namna¿anie transgenicznego wirusa
rolinnego - np. wirusa mozaiki tytoniowej (TMV). Wykazano przydatnoæ
tytoniu do wytwarzania ró¿nych bia³ek
terapeutycznych, nawet tak z³o¿onych
jak przeciwcia³a, w tym wydzielniczej
immunoglobuliny A (sIgA), z czêciow¹ humanizacj¹ N-glikanów. Szczególnie cenna jest mo¿liwoæ szybkiego
otrzymywania, nawet w przeci¹gu tygodnia, szczepionek i przeciwcia³ monoklonalnych do badañ klinicznych lub
indywidualnej terapii przeciwnowotworowej, w wyniku transformacji
przejciowej lub infekcji transgenicznym wirusem. Tytoñ z obcym genem
mo¿e byæ zastosowany do celów produkcyjnych na dwa sposoby - albo w
formie uprawy polowej lub szklarniowej, albo w formie kultury komórkowej
zawiesinowej in vitro. Wród wielu
wytworzonych w tytoniu biofarmaceutyków, kilka szczepionek i przeciwcia³
jest w zaawansowanych stadiach rozwoju, w badaniach klinicznych, prawdopodobnie bliskich wprowadzenia do
lecznictwa.
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Over
one
hundred
of
biopharmaceuticals present on the
pharmaceutical market - among them
mainly therapeutically peptides and
proteins such as hormones, enzymes,
interferons, blood factors, monoclonal
antibodies, vaccines, growth factors
and fusion proteins, are manufactured
through recombinant DNA technology
in cultures of transgenic bacterial (Escherichia coli), yeast (Saccharomyces
cerevisiae) and mammalian cells
(CHO, BHK) and rarely insect cells or
insects (Bombyx mori). High costs of
their manufacturing with simultaneous
increased demand for existing and
new biopharmaceuticals prompt for
the search of cheaper methods of production by using transgenic domestic
animals and, in particular, in
transgenic crop plants. Among many
plant species investigated for ability to
produce biopharmaceuticals, such like
cereals, legumes, oil plants, vegetables and fruit plants, aquatic plants
and mosses, the outstanding features
posses two tobacco species Nicotiana tabacum and Nicotiana
benthamiana. Foreign proteins can be
expressed in those plants not only in
nuclear genome, but also easily in
chloroplast genome, through transient
transformation and propagation of
transgenic plant virus - e.g. tobacco
mosaic virus (TMV). Tobacco was
shown to be useful to produce various
therapeutical proteins, even such complex ones as antibodies including secretory immunoglobulin A (sIgA), with
partial humanization of N-glycans. Especially important is possibility of rapid
preparation, even within a week,
vaccines and monoclonal antibodies
for clinical tests or personalized anticancer therapy through transient
transformation or infection with
transgenic virus. Tobacco with foreign
gene may be employed for manufacture in two ways - either in field or
green-house cultivation or in the form
of in vitro suspension cell culture.
Among many biopharmaceuticals expressed in tobacco, several vaccines
and antibodies are in advanced stages
of development, in clinical evaluations
and probably close to application in
medicine.
J. Budzianowski

Wstêp
Dziêki rozwojowi biologii molekularnej
do lecznictwa wprowadzono wiele cennych
leków o charakterze peptydów i bia³ek zwanych biofarmaceutykami, jak czynniki krwi,
hormony enzymy, interferony, czynniki wzrostowe, przeciwcia³a monoklonalne, szczepionki, o naturalnej lub celowo zmienionej
sekwencji aminokwasów, otrzymywane za
pomoc¹ technologii rekombinowanego
DNA. Obecnie, produkcja biofarmaceutyków na skalê komercyjn¹ lub badañ przeprowadzana jest g³ównie za pomoc¹ hodowli in vitro transgenicznych komórek bakteryjnych (Escherichia coli), dro¿d¿owych
(Saccharomyces cerevisiae) oraz ssaczych
(CHO, BHK) i w ograniczonym zakresie w
transgenicznych owadach i ich komórkach
(Bombyx mori) [2,23,27,28]. Wysokie koszty
handlowe biofarmaceutyków, na które sk³adaj¹ siê koszty prowadzenia hodowli w bioreaktorach oraz koszty oczyszczania produktu koñcowego, jak równie¿ wzrastaj¹ce
zapotrzebowanie na istniej¹ce i nowe biofarmaceutyki, wywieraj¹ presjê na poszukiwanie tañszych i bardziej wydajnych metod. Prace te zmierzaj¹ z jednej strony do
poprawienia istniej¹cych metod produkcji,
z drugiej strony, do wykorzystania nowych
systemów ekspresji bia³ek obcych (heterologicznych)  transgenicznych zwierz¹t gospodarczych i transgenicznych rolin
uprawnych. Dotychczasowe dowiadczenia
i kalkulacje ekonomiczne wskazuj¹, ¿e nieograniczon¹ wydajnoæ i radykalne zmniejszenie kosztów produkcji nast¹pi³yby w
przypadku otrzymywania biofarmaceutyków
w transgenicznych rolinach uprawnych
[6,11,12,28,37]. Do roli producenta biofarmaceutyków kandyduje wiele gatunków rolin uprawnych  zbo¿a (kukurydza, ry¿,
jêczmieñ), roliny str¹czkowe (soja, groch),
roliny oleiste (rzepak, krokosz), roliny warzywne (ziemniak, sa³ata, marchew, szpinak), roliny owocowe (pomidor, banan),
tytoñ (gatunki Nicotiana tabacum, N.bethamiana), a tak¿e specyficzne gatunki w hodowli w bioreaktorach (rzêsa wodna - Lem-

Tabela I
Porównanie poziomu ekspresji wybranych biofarmaceutyków w transgenicznym tytoniu w genomie j¹drowym
i chloroplastowym.
Expression level of selected biopharmaceuticals in transgenic tobacco in nuclear and chloroplast genomes.
P o zio m e k s p re s ji (% T S P ) *

P e p ty d

w genom ie j¹drow y m

w genom ie chloroplastow y m

Som atotropina (hST)

< 0,01 %

8%

ludzka album ina osocza (HSA)

0,02 %

11,1%

szczepionka anty genow a przeciw ko cholerze
 podjednostka B toksy ny cholery (CTB)

0,01 %

25%

* % TSP - procent ca³kowitego bia³ka rozpuszczalnego

na, mech - Physcomitrella reptans) [7,10,
20,26,27]. Tytoñ wyró¿nia siê kilkoma korzystnymi cechami. Jako rolina uprawna mo¿e byæ zbierany kilkakrotnie w ci¹gu
roku i dostarcza najwiêkszej biomasy  oko³o 100 ton z hektara. Obce bia³ka mog¹ byæ
wytwarzane w nim w wyniku transformacji
genetycznej na kilka sposobów  w genomie j¹drowym, genomie chloroplastowym
(plastydowym), przez transformacjê przejciow¹ genomu j¹drowego oraz przez zaka¿enie i namna¿anie wirusa rolinnego wirusa mozaiki tytoniowej (TMV) [23,36,39].
Dot¹d w tytoniu uzyskano ekspresjê wielu
bia³ek terapeutycznych, jak hormony, interferony, szczepionki, przeciwcia³a monoklonalne i
inne bia³ka u¿yteczne w medycynie, a kilka osi¹gnê³o zaawansowany stopieñ rozwoju i znajduje siê w badaniach klinicznych.
Metody stosowane w otrzymywaniu
biofarmaceutyków w tytoniu
W celu wytworzenia obcego bia³ka w
tytoniu nale¿y wprowadziæ do niego gen
(cDNA) koduj¹cy to bia³ko, a nastêpnie wyodrêbniæ je z tkanki rolinnej (z lici) i oczyciæ. Mo¿na wyró¿niæ cztery podstawowe
sposoby dokonania ekspresji takiego bia³ka w tytoniu [3,4,37].
Pierwszy sposób polega na trwa³ym
wprowadzeniu do genomu j¹drowego obcego genu (transgen) za pomoc¹ bakterii gle-

bowej Agrobacterium tumefaciens, która
posiada naturalny aparat transformacji genetycznej rolin. W tym celu kr¹¿ki wyciête
ze sterylnych lici tytoniu inkubuje siê z zawiesin¹ komórek odpowiednio przygotowanego szczepu Agrobacterium zawieraj¹cego gen koduj¹cy dany biofarmaceutyk. Po
wyselekcjonowaniu na po¿ywce z antybiotykiem fragmentów lici, które uleg³y transformacji albo otrzymuje siê z nich kulturê
komórkow¹ zawiesinow¹ albo regeneruje
siê z nich pêdy, które po ukorzenieniu przenosi siê kolejno do doniczek, szklarni i uprawy polowej. Zalet¹ tego typu transformacji
zwanej agroinfekcj¹ jest trwa³oæ, tzn. transgen jest dziedziczony w nastêpnych pokoleniach roliny, a wytworzone bia³ko mo¿e
ulegaæ w pe³ni modyfikacjom potranslacyjnym, szczególnie glikozylacji.
Drugi sposób polega na trwa³ym wprowadzeniu obcego genu do genomu chloroplastowego (plastomu) [3,4,5]. W tym celu
tkankê rolinn¹ bombarduje siê za pomoc¹
tzw. dzia³a genowego cz¹stkami metalu z
naniesionymi plazmidami zawieraj¹cymi gen
biofarmaceutyku. Zalet¹ transformacji genomu plastydowego jest mo¿liwoæ wprowadzenia do 5000 kopii obcego genu w pojedynczej komórce, gdy¿ komórka taka zawiera oko³o 50 chloroplastów, a 1 chloroplast
mo¿e mieæ 100 kopii genu. W konsekwencji mo¿na siê spodziewaæ ekspresji obcego

Tabela II
Farmaceutyki wytwarzane w tytoniu w zaawansowanych stadiach rozwoju.
Tobacco-made pharmaceuticals in advanced stages of development.

P ro d u k t

Z a s to s o w a n ie

 ro d o w is k o

S ta tu s

F irm a

bia³ko TGF-Beta
(Ligand, receptor kinazy ty rozy now ej)

rak jajnika

ty toñ z transform ow any m i
chloroplastam i

zaaw ansow ane próby
na zw ierzêtach

Chlorogen & partner (USA)

jedno³añcuchow y fragm ent zm ienny
przeciw cia³a (scFv )

nieziarniczy ch³oniak z³oliw y
(non Hodgkin's ly m phom a)

ty toñ zainfekow any w irusem
TM V

faza I

Large Scale Biology (USA)

bia³ko HN w irusa New castle

choroba New castle u drobiu

kultura kom órkow a

dopuszczony przez USDA
w 2006 r.

Dow Agro Sciences (USA)

Anty gen

szczepionka przeciw
parw ow irusow i kotów

upraw a polow a

zaaw ansow any

Large Scale Biology (USA)

Anty gen

szczepionka przeciw Papillom a
v irus

upraw a polow a

w czesne badania

Large Scale Biology (USA)

slgA "CaroRx" (w y dzielnicza IgA)

zapobieganie próchnicy zêbów

upraw a polow a

faza II dopuszczony w EU
w 2003 r.

Planet Biotechnology (USA)

DoxoRX

skutki uboczne
chem ioterapii raka

upraw a szklarniow a

faza I zakoñczona

Planet Biotechnology (USA)

RhinoRx

Przeziêbienie - rhinow irusy

upraw a polow a

faza I/II

Planet Biotechnology (USA)

S Z C Z E P IO N K I

P R Z E C IW C IA£ A

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

895

bia³ka na poziomie wielokrotnie wy¿szym ni¿
w genomie j¹drowym, do 47% ca³kowitego
bia³ka rozpuszczalnego (% TSP) (tabela I).
Wzglêdn¹ wad¹ jest brak mo¿liwoci
glikozylacji, poniewa¿ ta nie zachodzi w
chloroplastach. Transgeny s¹ przekazywane do nastêpnych pokoleñ tylko w linii ¿eñskiej, nie mog¹ byæ przenoszone za pomoc¹ py³ku kwiatowego (w linii mêskiej). Trzeci sposób polega na przejciowej transformacji genomu j¹drowego, tzn. nietrwa³ej, nie
dziedziczonej, W tym celu zawiesinê bakterii Agrobacterium z transgenem biofarmaceutyku, albo wstrzykuje siê za pomoc¹
strzykawki bez ig³y do spodniej strony licia
albo zanurza siê w tej zawiesinie liæ i poddaje chwilowo pró¿ni. W obu przypadkach,
w wyniku tego zabiegu zwanego agroinfiltracj¹, komórki Agrobacterium przenikaj¹
przez aparaty szparkowe do przestworów
miêdzykomórkowych miêkiszu g¹bczastego licia. Zalet¹ tej metody jest uzyskanie
ekspresji obcego bia³ka w bardzo krótkim
czasie, kilku dni czy tygodnia, a nie miesiêcy, jak przy transformacji trwa³ej (agroinfekcji), a tak¿e mo¿liwoæ równoczesnej ekspresji kilku genów w przypadku zastosowania kilku szczepów transgenicznego Agrobacterium. Czwarty sposób polega na zaka¿eniu tkanki licia nietransgenicznego
tytoniu wirusem mozaiki tytoniowej (TMV,
naturalny patogen tytoniu) z wprowadzonym
do jego genomu genem danego biofarmaceutyku. Zalet¹ tej metody jest równie¿ uzyskanie szybkiej ekspresji obcego bia³ka, a
tak¿e równoczesna ekspresja kilku ró¿nych
genów w przypadku zastosowania kilku
szczepów transgenicznego wirusa TMV.
Poza opisanymi powy¿ej podstawowymi metodami transformacji genetycznej
mo¿liwe s¹ ró¿ne ich warianty, Np. zastosowanie Agrobacterium zawieraj¹cym konstrukty genowe genomu wirusa rolinnego.
Ponadto, przy próbach wprowadzenia danego genu stosuje siê konstrukty genowe
zawieraj¹ce sekwencje liderowe, tzn. ukierunkowuj¹ce ekspresjê biofarmaceutyku w
okrelonym kompartmencie komórki rolinnej, zazwyczaj w cytozolu, reticulum endoplazmatycznym (RE) i apoplacie (sieæ po³¹czonych ze sob¹ przestrzeni na zewn¹trz
b³ony plazmatycznej s¹siaduj¹cych komórek rolinnych, ale poni¿ej ciany komórkowej), a czasem w chloroplastach. Wytworzone w wyniku ekspresji obcego genu bia³ko terapeutyczne jest nietrwa³e w wie¿ej
masie rolinnej i wymaga niezw³ocznego
wyodrêbnienia, a nastêpnie oczyszczenia
od innych sk³adników, zw³aszcza alkaloidów
(nikotyna, nornikotyna). Do tego celu wykorzystuje siê zazwyczaj chromatografiê.
Wydajnoæ okrela siê jako procent ca³kowitego bia³ka rozpuszczalnego (% TSP  z
ang. Total Soluble Protein). Interesuj¹ca jest
w przypadku tytoniu mo¿liwoæ ci¹g³ego
zbierania produktu z ¿ywej rosn¹cej roliny
w postaci wodnego roztworu wydzielanego
na zewn¹trz w naturalnym procesie tzw. gutacji przez licie i korzenie [18].
Przeciwcia³a monoklonalne
otrzymanie w tytoniu
Transgeniczny tytoñ okaza³ siê szczególnie przydatny do wytwarzania przeciwcia³, co po raz pierwszy osi¹gniêto ju¿ w
896

1988 roku [16]. W wyniku ekspresji genów
lekkiego i ciê¿kiego ³añcucha IgG w odrêbnych rolinach tytoniu i nastêpnie krzy¿owemu zapyleniu uzyskuj¹c transgeniczne pokolenie F1, w którym zachodzi³a ekspresja
obydwu genów i wytwarzanie pe³nego przeciwcia³a IgG. Nieco pó¿niej (1999r.) [38]
uzyskano w tytoniu pe³ne IgG w drodze agroinfiltracji stosuj¹c równoczesne wprowadzenie genów ³añcucha lekkiego i ciê¿kiego.
W celu otrzymania bardziej z³o¿onego
przeciwcia³a, jakim jest wydzielnicza immunoglobulina A (SIgA) sk³adaj¹ca siê dziesiêciu ³añcuchów peptydowych - 4 ³añcuchów
lekkich i tyle¿ ciê¿kich, ³añcucha J i sk³adnika wydzielniczego S, Ma i wspó³pracownicy
[22] otrzymali najpierw 4 linie transgenicznego tytoniu, z których ka¿dy wytwarza³ jeden rodzaj ³añcucha. W wyniku kolejnego
krzy¿owania tych linii otrzymano krzy¿ówkê
tytoniu wytwarzaj¹c¹ pe³ne przeciwcia³o
SIgA. Co ciekawe, okaza³o siê, ¿e synteza
SIgA wymagaj¹ca wspó³dzia³ania dwóch
ró¿nych typów komórek ssaczych, tj. komórek plazmatycznych i nab³onkowych, w przypadku tytoniu zachodzi w pojedynczej komórce. Metod¹ agroinfekcji uzyskano w tytoniu ekspresjê fragmentów przeciwcia³ jedno³añcuchowych fragmentów zmiennych
(scFv), podwójnego scFV (tzw. diabody),
oraz bia³ko infuzyjne sk³adaj¹ce siê z diabody i interleukiny-2 [36]. W tytoniu, jako
pierwszej rolinie, uzyskano ekspresjê bispecyficznego jedno³añcuchowego fragmentu zmiennego (biscFv), czyli ³¹cz¹cego
siê z dwoma ró¿nymi epitopami antygenu
[9]. Zastosowano transformacjê przejciow¹ oraz trwa³¹ komórek tytoniu w hodowli
zawiesinowej jak równie¿ transformacjê
trwa³¹ rolin tytoniu. W ka¿dym przypadku
stosowano konstrukty genowe zawieraj¹ce
sekwencje liderowe ukierunkowuj¹ce ekspresjê przeciwcia³a albo w RE, albo w apoplacie, albo w cytoplazmie. Przejciowa
ekspresja zachodzi³a ju¿ po 3-ch dniach,
najwy¿sza w RE, ni¿sza w apoplacie, najni¿sza w cytosolu. W przypadku transgenicznych rolin poziom ekspresji wynosi³
1,65% TSP. Opisane dowiadczenia wskaza³y na przydatnoæ tytoniu do produkcji ró¿nych form przeciwcia³ do celów terapeutycznych. Jednak¿e pojawi³ siê problem dotycz¹cy prawid³owej glikozylacji wytwarzanych
przeciwcia³, gdy¿ N-glikany rolinne ró¿ni¹
siê znacznie od ludzkich brakiem kwasu sjalowego i b-(1-4)- galaktozy oraz obecnoci¹
a-(1-3)- fukozy i b-(1-2)-ksylozy. Dwa ostatnie cukry nie maj¹ wp³ywu na wi¹zanie antygenu i specyficznoæ, ale s¹ potencjalnie
immunogenne w przypadku wprowadzenia
do krwioobiegu [2,14,15,20]. Celem humanizacji N-glikanów skrzy¿owano tytoñ z ekspresj¹ genu ludzkiej b-(1-4)- galaktotransferazy z tytoniem z ekspresj¹ ciê¿kich i lekkich ³añcuchów uzyskuj¹c krzy¿ówkê tytoniu produkuj¹cego w oko³o 30 % przeciwcia³a z N-glikanami zakoñczonymi b-(1-4)galaktoz¹ [1] [Bakker et al. 2001]. Innym
rozwi¹zaniem problemu w³aciwej glikozylacji bia³ek jest inaktywacja ekspresji glikotransferaz alergicznych cukrów - fukozy i
ksylozy lub zatrzymanie N-glikozylacji na
etapie RE  powstaje wówczas N-glikan oligomannozowy podobny jak u cz³owieka z
wydajnoci¹ blisko 100%. W tytoniu otrzyPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

mano pe³ne glikozylowane przeciwcia³o
przeciw wirusowi wcieklizny stosuj¹c transformacjê Agrobacterium z jednym plazmidem zawieraj¹cym geny ³añcucha lekkiego
i ciê¿kiego oraz sekwencjê liderow¹ KDEL
(cztery aminokwasy), która zatrzymywa³a
glikozylacjê na etapie ER. Powsta³e przeciwcia³o z oligomannozowym N-glikanem
wykaza³o w³aciwoci biologiczne podobne
jak przeciwcia³o wytwarzane w komórkach
zwierzêcych [17,19].
Otrzymywanie przynajmniej 3 przeciwcia³ w tytoniu osi¹gnê³o zaawansowany stopieñ rozwoju, znajduj¹ siê one w badaniach
klinicznych i mog¹ byæ nied³ugo wprowadzone na rynek [34] (Tabela II).
Pierwszym z nich jest wydzielnicza immunoglobulina A (SIgA) CaroRx skierowana przeciw antygenowi powierzchniowemu
bakterii  Streptococcus mutans  g³ównemu patogenowi odpowiedzialnemu za rozwój próchnicy zêbów. Stosowanie tego preparatu polega na wyja³owieniu jamy ustnej
chloroheksydyn¹, a nastêpnie powlekaniu
zêbów preparatem immunoglobuliny przez
oko³o 2 tygodnie, co zapobiega rekolonizacji S.mutans przez 6 miesiêcy do 1 roku.
Drugim przeciwcia³em (SIgA) jest DoxoRx
przeznaczony do terapii miejscowej i doustnej objawów ubocznych chemioterapii Doxorubicyn¹ i innymi lekami antracyklinowymi, takich jak wypadanie w³osów (alopecja),
stany zapalne jelit, jamy ustnej i prze³yku.
Stosowany miejscowo na skórê ma zapobiegaæ przede wszystkim wypadaniu w³osów. Trzecie przeciwcia³o  RhinoRx jest
w³aciwie po³¹czeniem bia³ka powierzchniowego ICAM-1 i wydzielniczej immunoglobuliny A (ICAM-1-SIgA) i przeznaczone jest do
zapobiegania przeziêbieniom spowodowanym infekcj¹ wirusow¹. Jego dzia³anie polega na zapobieganiu adhezji rhinowirusów
do komórek nab³onka nosa poprzez bia³ko
powierzchniowe ICAM-1 bêd¹ce selektywnym receptorem dla tych wirusów. Stosowane ma byæ jako krople do nosa.
Otrzymywanie szczepionek w tytoniu
Tytoñ jest szczególnie przydatny do
otrzymywania szczepionek, przy czym w
przypadku stosowania infekcji wirusem TMV
s¹ dwie mo¿liwoci. Produkt ekspresji (antygen) albo jest prezentowany na powierzchni kapsydu wirusa - otrzymuje siê wówczas
wysoko-immunogenne cz¹stki wirusowe
albo jest wywarzany jako wolne, rozpuszczalne bia³ko do tkanki rolinnej.
W tytoniu próbowano otrzymaæ szereg
szczepionek antygenowych - podjednostkow¹ szczepionkê przeciw cholerze (podjednostka B toksyny Vibrio cholerae), szczepionkê przeciwbiegunkow¹ (podjednostka B
zmiennocieplnej toksyny enteroksygenicznej E.coli), wirusowi Norwalk, cytomegalowirusowi (glikoproteina B) [6,10,11,36], wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B (bia³ko powierzchniowe HBsAg hepatitis B) [35],
w¹glikowi, b³onicy, tê¿cowi i wcieklinie
[19]. Niedawno w tytoniu z transformowanymi chloroplastami uzyskano wysok¹ ekspresjê bia³ka L1 kapsydu wirusa papilloma
jako potencjalnej szczepionki antygenowej
zapobiegaj¹cej rakowi szyjki macicy z wydajnoci¹ 3 mg/g wie¿ej masy, tj. 24% TSP,
240 mg w jednej rolinie [8].
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Najbardziej zaawansowane stadia rozwoju dotycz¹ piêciu szczepionek [21,
30,32,33] (tabela II). S¹ to: bia³ko TGF-Beta
jako szczepionka przeciw rakowi jajnika,
bia³ko HN wirusa choroby Newcastle drobiu, która zosta³a dopuszczona do stosowania w 2006 r. jako pierwszy biofarmaceutyk
wyprodukowany w rolinie, chocia¿ jako lek
weterynaryjny, jedno³añcuchowe fragmenty zmienne przeciwcia³a (scFv) jako szczepionka przeciwnowotworowa przeciw nieziarniczemu ch³oniakowi z³oliwemu
(ang. non Hodgkin's lymphoma) oraz szczepionki antygenowe  parwowirusa kotów
(ang. feline parvovirus) i wirusa brodawczaka ludzkiego (ang. papilloma virus).
Zindywidualizowana terapia
nowotworów
Mo¿liwoæ szybkiej ekspresji w tytoniu
obcych genów z wytworzeniem produktu z
wysok¹ wydajnoci¹ przyczyni³a siê do opracowania postêpowania szybkiego przygotowania leku specyficznego dla pojedynczego pacjenta. Przyk³adem jest sposób przygotowania szczepionki przeciwnowotworowej do terapii nieziarniczego ch³oniaka z³oliwego (ang. non-Hodgkin's lymphoma 
NHL) [24, 25]. Z pobranych przez biopsjê
pacjenta rakowych limfocytów B otrzymuje
siê cDNA powierzchniowej immunoglobuliny Ig o charakterze antygenu rakowego. Po
modyfikacji tego DNA polegaj¹cej na konstrukcji genu koduj¹cego tylko fragmenty
zmienne (Fv) ³añcucha lekkiego i ³añcuch
ciê¿kiego Ig po³¹czone krótkim linkerem
peptydowym, wprowadza siê go do genomu wirusa TMV, którym zaka¿a siê tytoñ.
Podczas replikacji wirusa w tkance tytoniu
powstaj¹ znaczne iloci jedno³añcuchowego fragmentu zmiennego przeciwcia³a
(scFv), który po wyodrêbnieniu s³u¿y jako
antyidiotypowa szczepionka, wywo³uj¹ca
odpowied immunologiczn¹ analogiczn¹ jak
antygen powierzchniowy Ig. W podobny
sposób mo¿na wytworzyæ szczepionkê DNA
niewymagaj¹c¹ przechowywania w lodówce. Z uwagi na pewien czas potrzebny do
wytworzenia leku, taki sposób produkcji jest
przydatny do indywidualnej terapii wolno
rozwijaj¹cych siê nowotworów (jakim jest
NHL). Stosuj¹c opisan¹ strategiê mo¿liwe jest
otrzymanie zindywidualizowanej szczepionki przeciwnowotworowej w ci¹gu 6-10 tygodni od otrzymania materia³u z biopsji [31].
Otrzymywanie innych
biofarmaceutyków w tytoniu
W tytoniu próbowano ekspresji szeregu
biofarmaceutyków takich jak, insulina, somatotropina, erytropoetyna, czynnik wzrostu skóry, interferon b, glukocerebrozydaza, bia³ko C (antykoagulant), czynnik stymuluj¹cy kolonie granulocytów i makrofagów, interleukiny (np. IL-10 [31]), a tak¿e
inne bia³ka u¿yteczne w medycynie, jak albumina osocza ludzkiego (Tabela II), hemoglobinê a i b i kolagen ludzki [20]. Jednym z
bardziej interesuj¹cych eksperymentów by³a
szybka i wydajna ekspresja ludzkiego hormonu wzrostu (somatotropiny) w liciach
gatunku Nicotiana benthamiana [13]. Przeprowadzono transformacjê przejciow¹ za
pomoc¹ infiltracji trzema populacjami rekombinowanego Agrobacterium ka¿dy zaPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

wieraj¹cy jeden z trzech ró¿nych konstruktów genowych, z których ka¿dy zawiera³ gen
somatotropiny i sekwencje wirusa rolinnego, natomiast konstrukty te ró¿ni³y siê sekwencjami ukierunkowuj¹cymi ekspresjê w
cytozolu, w chloroplastach i apoplacie.
Najwy¿szy poziom ekspresji wyst¹pi³ w apoplacie  10% TSP, co oznacza³o, ¿e z jednego licia tytoniu mo¿na by³o uzyskaæ 20
mg somatotropiny.
Podsumowanie
Tytoñ wraz z deprecjacj¹ wielowiekowego znaczenia jako ród³o u¿ywek, w narastaj¹cym stopniu odgrywa now¹ rolê jako
system ekspresyjny do otrzymywania cennych leków  biofarmaceutyków. Rolinê tê
charakteryzuj¹ szerokie mo¿liwoci ekspresji ró¿nego rodzaju bia³ek terapeutycznych,
nawet tak z³o¿onych jak wydzielnicza immunoglobulina A. Kilka szczepionek i przeciwcia³ wytwarzanych w tytoniu jest bliskich
wprowadzenia na rynek, a jedna szczepionka weterynaryjna zosta³a dopuszczona do
stosowania. Pomimo wzrastaj¹cej konkurencji ze strony innych rolin uprawnych, tytoñ
wydaje siê mieæ przewagê jako najszybszy
system wytwarzania szczepionek przeciwko
chorobom infekcyjnym i nowotworowym ³¹cznie ze zindywidualizowan¹ terapi¹ nowotworow¹. Tytoñ  rolina, która mo¿e wywo³aæ
raka, teraz mo¿e raka wyleczyæ.
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