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przeprowadzonych na potrzeby trzech po-
przednich modułów. Po pozytywnej weryfi-
kacji danego protokołu immunizacji nastę-
puje faza testów umożliwiająca określenie 
skuteczności danej szczepionki. Moduł ten 
zawiera szczegółowe informacje o długości 
życia zaszczepionych osobników, których 
następnie zarażono wirusem, przeciwko któ-
remu miała chronić dana szczepionka.

EWALUACJA JAKOŚCI SZCZEPIONEK

Wszystkie szczepionki, a w szczególności 
wektory użyte do stworzenia szczepionek, podle-
gają w tym module ocenie pod kątem skuteczno-
ści działania i przydatności do produkcji nowych 
szczepionek genetycznych. Każdy z wektorów 
jest oceniany w oparciu o wyniki eksperymental-
ne uzyskane dla odpowiedzi komórkowej, humo-
ralnej oraz sygnatury molekularnej.

PODSUMOWANIE

Szczepionki genetyczne umożliwiają 
pokonanie kolejnej bariery w medycynie, 
pozwalając zarówno na leczenie schorzeń 
nowotworowych, jak i wad wrodzonych. 
Rekombinacja wektorów wirusów i wi-
rusopodobnych organizmów jest najbar-
dziej obiecującą techniką pozwalającą na 
dostarczanie antyciał w profilaktycznych i 
terapeutycznych szczepionkach, w celu za-
pobiegania i zwalczania różnorodnych in-
fekcji czy też komórek rakotwórczych. Nie-
stety obecnie koszt ich wywarzania jest do-
syć wysoki ze względu na brak jednolitych 
standardów przy ich wytwarzaniu.

Aktualnie wszelkie dane eksperymentalne, 
pochodzące z dziedziny immunologii, są prze-
chowywane i analizowane w nieusystematy-
zowany sposób, bez możliwości efektywnego 
i wiarygodnego porównywania otrzymywa-
nych wyników. Stworzenie informatycznej 
platformy w postaci portalu, do którego do-
stęp będą mieli wszyscy eksperci z tych dzie-
dzin, oraz która będzie grupowała narzędzia i 
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protokoły umożliwiające standaryzację otrzy-
manych wyników stanowi ogromny przełom 
w badaniach nad szczepionkami nowych ge-
neracji. Opisany system GeVaDS umożliwia 
wykorzystanie różnorodnych narzędzi ana-
litycznych i statystycznych, pozwalających 
na zapoznanie się z jakością i skutecznością 
odpowiednich wektorów i antygenów, jak 
również narzędzi wspierających projektowa-
nie nowych szczepionek. Pozwala on przede 
wszystkim na uproszczenie przeprowadzania 
eksperymentów, stanowiąc miejsce referen-
cyjne dla badań związanych z odpornością 
układu immunologicznego. Opierając się na 
ostatnich danych z konsorcjum CompuVac, 
system GeVaDS umożliwił opracowanie po-
tencjalnej szczepionki na HCV (wirusa wiru-
sowego zapalenia wątroby typu C).

Podziękowanie. Niniejszym chcielibyśmy 
podziękować dr. Marcinowi Grynbergowi i 
dr. Krzysztofowi Pawłowskiemu za udzielo-
ną pomoc i cenne wskazówki.

Genetic vaccines and especially recombinant vi-
ral vectors and virus-like particles are considered the 
most promising vehicles for delivery of antigens in 
prophylactic and therapeutic vaccines against infec-
tious diseases and cancer. Several potential vaccine 
design systems exist but their cost-effective develop-
ment cruelly lacks a standardized evaluation system. 
Solving the problem Genetic Vaccine Decision Sup-
port system (GeVaDSs, http://www.compuvac.org) 
has been implemented as a part of CompuVac project 
realized within 6th Framework Program of European 
Commission. Using GeVaDSs we have successfully de-
veloped and standardized methods for  evaluation of  
the efficacy and safety of individual vaccine vectors, 
in a manner that allows comparison between differ-
ent vaccine designs, tested in different laboratories, 
at different time points. With these methods, the ef-
ficacy of a unique set of vaccines has been analyzed 

and compared with an intelligent database. GeVaDSs 
has allowed to make significant comparisons between 
different types of vaccines and to initiate novel vac-
cine design and vaccination regimens.

Besides monitoring of T- and B-cell immune re-
sponses, GeVaDSs is also aimed at monitoring vac-
cine “efficacy” and “safety” profiles by analyzing 
relevant molecular signatures obtained from tran-
scriptomes studies. The “efficacy” and the “safety 
profile” have been validated, based on analyzing 
molecular signatures from whole liver and spleen 
after injection of vaccine vectors.

The results of these experiments will drive 
the development of HCV vaccines. The first HCV 
vectors generated in single immunization regimen 
were tested, and interesting results obtained sug-
gest the great potential for the association of our 
two classes of vectors, viral and VLP derived.


