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Xenotrcnsplantation: Pleparation of gene constlucts fol modifying pigs as olgan donots for tlansplanta-
tion in humans

Summary

The enormous progress in biotechnology and genetic engineering which has taken place in recent years may
be usefu| in researching xenotransplantation and provide solutions to the shortage of human allografts.
Xenotransplantology is focused on rearing genetically modified pigs lacking gene(s) for recipients who are
suffering from graft rejection. Xenotransplantation involves several important steps from interdisciplinary
areas. The first step is to prepare competitive, inactivating and regulatory gene constructs. These gene con-
structs should allow (i) knock-out of 1,3 galactosyltransferase (1,3GT) gene, (ii) expression of complement
proteins and (iii) regulate expression ofproteins. Transgenic pigs, obtained by injecting a gene construct to the
fertilized oocytes, can be cloned after transgenesis has been confirmed. Transgenic pigs could provide an
unlimited source ofcells and organs for persons suffering from organ failure, diabetes or degenerative disor-
ders. This has made xenotransplantation very attractive for biotechnology companies, however the risk of
transmitting infectious disease liom animals to humans remains unknown and requires extended research.
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Rozwój badań w zakresie ksenotransplantacji rnoze
stanowić rozwl.ąg,anle dla rvystępującego obecnie ogra-
niczenia organów człowieka do przeszczepow. Bada-
nia skupiają się na uzyskaniu jako dawcorłl ptzeszcze-
pów genetycznie zmodyfikowanych świń, pozbawio-
nych genu(ów) warunkLrjących odrzucenie przeszcze-
pu, Wstępne etapy badań nad ksenotransplarrtacją pro-
wadzone są w kierunkrr wyłączenia genu kodującego
1,3 galaktozylotrarrsferazę (I,3GT) i zapewnienia eks-
presji białek uczestniczącychw regulacji działania do-
pełniacza. Transgeniczne świnie uzyskane na drodze
iniekcji konstrukcji genowej do zapłodrrionych komó-
rek jajowycli mogą podlegac klonowaniu somatyczne-
1-1lLt po potwierdzeniu ekspresji genu. Mogą stanowić
żrodło komórek i organów dla ludzi cierpiących z po-
wodu cukrzycy, uszkodzenia narządów czy chorób de-
generacyjnych. Ksenotransplantacja jest technicznie
zabiegiem możliwym do wykonania, lecz nie do końca
wiadorrro, jakie jest zwia4ane zniąryzyko wystąpienia
np. infekcji retrowintsami PERV (porcine endogenous
retroviruses), W przypadku uzyskania transgenicznych
prosiąt można zastosować klonowanie sonratyczne
osobników o potwierdzonej ekspresji genu. Tak przy-
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gotowana tlansgeniczna świnia moze stać się dawcą
narządórv, a przęszczepienie kazdego z nich (selca,
r,vątroby. nerki, płuc, trzustki) stanowi oddzielrry pro-
bl enr chirurgi i tran splantacyjnej.

Stan obecny

Kazdego dnia w USA umiera 10 osób oczekujących
na przeszczep. Nalezy sądzić, ze dostępność organow
do przeszczepu będzie zkażdyn rokiem malec. Zbyt
długi czas oczekiwania na dawcę ostatecznie rrie po-
zwala na przeprowadzenie transplantacji serca, nerki
czy waJloby u wielu pacjentów (27). OrgarilzaclaEuro-
transplant, obejmująca swoim działaniem Austrię, Bel-
gię, Luksemburg, Holandię, Niemcy i Słowenię, dostar-
czyła dla przeszczepow w 1 999 r. 5 47 1 naządów (sel-
ce, waJrobę, nerkę, płuca, trzustkę). Na liście oczeku-
jących nadal pozostało 5 l 73 pacjentow. W 2000 r. sy-
tuacja uległa dalszemu pogorszeniu (tab. 1), W USA
na przęszczepy oczekuje obecnie ponad 70 000 cho-
rych. Z całą pewnością l<senotransplantacja moze stać
się nieograniczonym zródłern komórek i narządów, ra-
tując życie Ildzi z cięzkimi uszkodzeniami narzalow,
z cuktzy cąi n i ekto rymi chorobami neurodegen eracyj -
nymi (2, 5, 6, 21, ż2, 25).



Tab. l. Liczba transp|antacji wvkonanr,ch rł,2000 r. wg Eurotransplant

Liczba oczekujących 61

Liczba lransplanlacji 147

Liczba lransplantacii 328

Trzuslka Liczbaoczekuiacvch 16 16Liczba oczekujących 1 6

i nerka Liczba transplanlacii 29 30Liczba transplanlacji 29

Liczba oczekujących 20

Liczba transplanlacji 57

Liczba oczekujących 4Ą

Liczba transplanlacji 86

Serce I Liczbaoczekujących 6 l 3

i płuca Liczba hansplantacji

Łączna liczba oczekujących na transplantacje
Lączna liczba wykonanych transplantacji

600602|803 ,l0 1169

9 510 1 278 102 ,l2 326

153 | 13 l o 198
232180]309
270 60 0 377
147 ,16 0 | 257

381277l489
407 39 7 623

312042
11 1 0 20

Szczególnie dramatyczna jest sytuacja pacjentó\Ą,
z chorobami nerek. W ich przypadku oczekiwanie na
przęszczep będzie się w przyszłych ]atach znacznic
wydłuzało, awielu z nich nie dozyje do uzyskaniaprze-
szczepu. Występując e zapotrzębowanie zlacznie prze-
rasta mozliwości dostarczenia organów do transpianta-
cji (tab. 1).

Obecnie rysują się dwie mozliwości poprawy tej sy-
tuacji. Jedną jest opracowanie uzyskiwania komórek
macierzystych od pacjentórv i pobudzanie ich do prze-
ksztalcania się w brakujape narządy. Drugim, altema-
tyrłlnym i j edno c ze śnie radykal n y m r o zw iązani em, któ -
remu poświęcone jest niniejsze opracowanie, jest kse-
notransplantacja.

Historia ksenottansplantacji
Ksenotransplantacj a j est procedurą tran splantacj i, im-

plantacji lub infuzji do organizllu człowieka zywyclr
kornorek, tkanek lub organów pochodzących od innych
organizmów niz człowiek oraz płynow ustrojowych,
komórek, tkanek lub organow, ktole miały er yiyo kon-
takt z komórkami, tkankami, organami innyni nlż czło-
wieka (20). Pierwsze tkankl zwierzęce zostały prze-
szczepione człowiekowi juz w 1682 r., kiedy uzupeł-
niono ubYek czaszktczłowieka fragmentem czaszki psa
(14). W późniejszym okresie przyszedł czas naprze-
szczepianie skóry zab osobom silnie poparzonym, ją-
der małp mężczyznom, nerek szympansórł, w latach
1963-1965 (24),atakże serca szympansa w 1964 r, (12).
W 1984 r. zainteresowanie ksenotransplantacją odno-
wiło się po próbie przeszczepienia niemowlęciu serca
pochodzącego od pawiana ,,przypadek Baby Fae" (4).
Każdaztychprób, jak wiele innych,kończyła się tylko
częściowym powodzen ieln.

Obecnie nad zagadnieniem ksenotransplantacji pra-
cująnajlepszezespoĘ badarvcze na świecie, m.in. w re-
nomowanym szpitalu amerykańskim Massachusetts
General Hospital w Bostonie oraz czołowej placówce
biotechnologicznej Roslin lnstitute w Edynburgu. Tak-
ze polski projekt z zakręsu ksenotransplantacji, ktore-
go r ealtzację koordynuj e prof. Zdzisław Smorag, zmie -

rza w §m samym kicrunku. Po-
niewaz uzyskane wyniki badań
mogąbyć wykorzystane 1a, prak-
Ęce i wia;ą się z uzyskiwaniem
do clrodow, szcze goły badań pro -
wadzonych w wielu ośrodkach
nie są udostępniane.

Ksenotransplanlacj a jest
przedsięwzięciem interdyscy-
plinarnym. Aby rnozna w ogó-
le myślec o ksenotransplanta-
cj i, konieczne j est udoskonale-
nie szeregu metod badawczych
w wielu specjalnościach - bio-
logii molekularnej (uzyskania
odpowiednich wektorów), roz-
rodu zwierząt, w szczególności
embriol ogii eksperymentalnej

(mikroiniekcji DNA do przedjądrzazygoty lub rnetody
l i pofekcj i zy got p opr zez rni kroiniekcj ę mi e szan iny li-
po fekcyj nej pod osłon kę przej rzys tą zy goty ), hodowli
świń (utrzymania zwierząt), immunologii (ustalenia
zgodności tkankowej biorcy i dawcy, detekcji wirusow)
oraz chi rurgii trarrsplantacyj nej.

Dlaczego świnia?
Wiele badań przeprowadzonych nad międzygatun-

kową homologią DNA człowieka oraz zwierzą| także
w zespole kierowanym przezlednego z autorów* artv-
kułu wskazlje,że z wyjątkienr naczelnych najwięk-
sza homologia wl,stępuje por-rriędzy człowiekiem a świ-
nią (9). Dawcą narządu do transplantacji moze być or-
ganiztn nle tyle podobny ftzycznie, co immunologicz-
nie, Niestety, większość zwierząt laboratoryjnych, ta-
kichjak: szczuTy,myszy, chomiki i świnki morskie, nie
spełnia nie tylko tego kryterium. Ponadto ocz,vwiste jest.
ze nerka myszy, o w,ielkości zbllżonel do ziarna fasoli.
nie rlogłaby sprostac wynraganionr, jakie stawia tetnu
narządowi organizm człowieka. Na szczęście , naukow-
com udało slęznaleźć zwierzęta, które nie tylko są,,na
wyciągnięcie ręki", ale takze w wielu najwazniejszych
aspektach dotyczap,ych transplantacji, są do człowieka
bardzo podobne" Po pierwsze, duzo wiadomo o biolo-
gii gatunku świnia domowa (Sus scroJa), Po drugie, ze
względów ftz1ologicznych największy udział w kseno-
transplantacjizakłada się dla transgenicznych świń (9).
Budowa i wielkość narządów wewnętrznych ludzi i świn
jest zblizona. Jednak do ksenotransplantacji przezna-
cza się nie tyle tradycyjnąświnię domowąw typie wiel-
kiej białej polskiej lub polskiej białej zwisłouchej, co
j ej odmi anę miniafu rowa, b ędąc ą krzyzowką świni chiń-
skiej ze świniągetyńską. W porównaniu z innymi zwie-
rzętamt świnia jest gatunkiem tanim w utrzymaniu,
szybko osiąga dojrzałość, a co za tym idzie - wydol-
ność fizj ologiczną stosowną do potrzeb ksenotransplan-
tacji. Naczelnym, mimo ze są najbliżej spokrewnione

* Prace badawcze lealizorvane pod kierunkiem pro1-. Ryszarda Słomskiego
z zakresu honlologii genu DMD, RYR], białek tranzycyjnych, etc
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z człowiekienl, nie poświęca się wielc uwagi jako daw-
com organów z powodow etycznych, bezpieczeństwa
i trtrdności zwia.zanych z hodowlą.

Zatem. dlaczego ksenotransplantacje nie są przepro-
wadzane rutynowo? Podstarvowy problem stanowi brak
zgodllosci illllnunologiczncj oraz nieznane jeszcze ry-
zyko zarażenia chorobarni odzwierzęcyni.

Rozpoznawanie,,0bceg0"
Transplantacja rrarządu zawszę wiąze się z ryzykiem

odzucenia przeszczepLl, co w przypadku przeszczepów
allogenicznych zostało w większości przypadkow po-
kon an e dzięki stosowaniu leków immunosupr esyj nych
(2, 5), hamujących aktywność układu odpomościowe-
go. Oczywiście, bardzo wysoka dawka leków imnu-
tl o stlpresyj nych m oze całkowi c ie zahalno wac działanie
układu odponrośc iowego. Ryzyko odrzuccnia narządow
śu,inijest znacznie większe niżryzyko odrzuccnia na-
rządow człowieka, poniewaz przeszczepy narządorł,
świni są dla człowieka wysoce niezgodne tkankowo
i niernal natychmiast dochodzi do tzw. nadostrego od-
rzucenia. Ma to związek m.in. z występowaniell kse-
noreaktywnych przeciwciał i rożnic w układzie dopeł-
niacza ( l6, 28, 30). Nie bezznaczelria jest rórł,niez ostre
odl,zucenie naczv1-1iowe i opóźnione odrzucenie. Naj-
porł,azniejszą kwestią związanąz transplalltacją w ogo-
le. a ksenotlansplantacja \^/ szczególności, jest właśnie
problern zgodności inrmunologicznej narza.du dawcy
i organizmu biorcy.

Układ odporrrościowy jest jednyn z najważniejszyclt
tneclranizmow obronnych orgarriztnLr. Dzięki nietrlu
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Rl,c. 1. Struktura końcóu u,ęglolrodanorł,ych antygenół układu AB0
i cpitopu ct|}Gal [Gal(a1,3)Gal]

AB

Rl,c. 2. Prawdopodobne drzewa filogenetvcznc ewolucji epitopu ct|,3Cal.
Gen galaktozylotransferazy czlolvieka (HGT2) powstał przed zróżnico-
waniem się małp Norvego Su,iata (A) lub po ich zróżnicowaniu (B)
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organizm zwa7cza niemal wszystko, co obce, a co do-
stało się w jakikolwiek sposób do organizrnu (za wy-
jątkiem pokarmu). Trudno nawet sobie wyobrazić. jak
wyglądałby gatunek, choćby po kilktr pokoleniach, który
iŃorporowałby DNA obcych organizmów. Jednak dzia-
łanie systemtt oblonnego w pewnyclr okolicznościach
staje się plawdziwym problemem, jak w przypadku
transplantacj i.

Pielwszy warunek transplantacji stanowi zgodność
układu grupowego lo,wi AB0 (32). Kolejnązprzyczyn
odrzucania ptzeszczepow ksenogenicznych są istotne
róznice w budowie i występowaniu antygenów po-
wicrzchniowych (ryc. l). Swinie inaczej modyfikują
białka przeznaczone do umieszczę171aw błonie konlór-
kowej. Białka przęznaczone do wydzielenia poza ko-
lrror-kę sąnajczęściej wytwarzane na lybosomach szorst-
kicj s i ateczk i śródp lazln aty czne1. N o wo wyprodukowa-
ne cząstcczki białek są transportowane z siateczki do
aparatu Golgiego, gdzie następuje glikozylacja, czyli
przyła;.zanie reszt cukrowych do cząsteczek białek. Pę-
cherzyl<i transportowc przenoszą glikozylowane biał-
ka rł,kicrunkLr błony komórkowej, a nowe cząsteczkl
białek albo są usllwanc poza komorkę, albo zostająza-
kotwiczone w błonie komorkowej. GIikozylacja białek
u kazdego gatunkLr na specyficzny charakter. Kornórki
świli niekiedy przyła;,zajądo biał|<a dwie cząsteczki ga-
1aktozy połączonc lł,iązanienr alfa- 1,3-glikozydowym
[Gal(rr- 1,3)-Gal], W komorkaclr człowieka,.lnałp człe-
kokształtrrych, jak i irrnyclr rnałp Starego Swiata taki
proces nie zachodzi i w organiztuie rł,ystępuje wysoki
poziotll naturalnych przeciwciał przccirvko teInu epito-

powi (ryc. 2).Także drobnoustroje, które do-
konują irrwazji na organizm człowieka, lnogą
posiadać na porł,ierzchni taki specyficzny,
układ cz,ąsteczek galaktozy, dlatego we krwi
człowieka krązą pt zeciwciała rozpoznające
antygcn Gal(a- l,3)-Cal. Dodatkowy dwucu-
kicr j e st głownynl sy gn ałetn t ozpoznaw czy m.
Enzym a 1,3 -galaktozylotransferaza (a I}GT )
katalizu j e re akcj ę przy łąc zania c ząstec zki g a -
laktozy wiązaniem a|.3-glikozydowym do
N-acetylolaktozoaminy. tworząc epitop Gal
(ryc. 3). Antygen Gal występuje u większoś-
ci ssaków z wyjątkiern małp Starego Swiata
i człowieka, u których w toku ewolucji gen
kodujący a 1,3-galaktozylotransferazę uległ
inaktywacji (l0, 1l). Sekwencja kodująca
(cDNA) obejmuje ll16 nukleotydów, a en-
zy In a 1, 3 - g a 1 akto zy l o tran s fe r aza zbul dow any
jest z 37 1 aminokwasow ( 1 3).

U świni, jak również u myszy, dwucukier
występuje w glikoprotejnach i glikolipidach
rożnyclrl typów komórek, łącznie z komórka-
minabłonka. To sprawia, ze strukfuracłI,3Gal
stanowi fundamentalny problem w przęszczę-
pach między świniarni a naczelnymi. Jak juz
wspomniano, u człowieka występują natural-
ne, ksenoreaktyłvne przeciwciała skierowane
przeciwko antygenowi ct I}G al obecnemu na
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glikolipidach i gliko-
proteir'aclr w komór-
kach nabłonka świń.
Przyłagzanie resz§ cu-
krowej a|,3Gal (anty-
genu Gal) odbywa się
przy udzlale enzymu
a1,3-galaktozylotransferazy (28). Co lnozna jednak
zmodyfikować w organizmie świni, by jej organy nada-
wały się do transplantacji ? Krok pierwszy stanowi po-
zbawienie świni genu kodującego antygen a 1,3Gal lub
wprowadzenie związku konkurującego. Uwaza się, ze
przęszczep narządu genetycznie zmieriionej świni po-
zbawi on ej enzymu a I,3 - galaktozylotran s f er azy, a za-
tem pozbawionego antygenu a 1,3Gal, byłby tolerowa-
ny pr zy j ednocze snym podawani u l e ków działaj apyc h
na inne, mniej nasilone reakcje irnmunologiczne.

Konkurencja
Wyelirninowanie obecności antygenu a 1,3Gal w ko-

mórce mozna przeprowadzić także na drodze zwięk-
szenia ekspre sj i enzy mLI cx I,2 - fuko zylotrans ferazy ( 2 9 ).
S ekwen cj a c DNA genu kod uj ąc ego cl 7, 2 - fuk ozylotrans-
ferazę składa się z 1098 nukleotydów, białko zbudo-
wane jest z 365 anrinokwasow (15), Enzym ctl,2-
- fu ko zy l otrans feraza (a I .2F T ) konkunrj e z u 1,3 - galak-
tozylotrans ferazą o ten sarn substrat N-acetylolaktozo-
aminę (N -lac) ( 1 5). Wyka zano, że jednoczesna ekspre-
sja obu enzymów, ze względu na znacznie większą ak-
§wno ść enzy mu a I,2 - fu k ozylotr an sferazy prowadzi do
niemal całkowitego wyeliminowania obecności anty-
genu Gal w komorce (29). Jednoczesna ekspresja obu
enzymów, ze względu na znacznle większą aktywność
ct 7,2 -futkozyl otrans ferazy prowadzi do o gra ni c zeni a
obecności antygenu. Dlatego tez wprowadzenie do or-
ganizmu dawcy (świni) dodatkowych kopii ct|,2-fuko-
zyl otrans fe r azy umożIiwi łoby modyfi kacj ę bi ałek po-
wierzchniowych komórek dawcy, co ograniczyłoby
immunogenn ość. Mozliwe j est równiez wykorzystanie
innych glikozylotransferaz, takich jak: rr2,3-sialilotrans-
feraza czy cl2,6-sialilotransferaza.

Układ dopełniacza
Kolejnym czynnikienr dccyduja.cym o szybkim od-

rzuceniu przeszczepr-r jest włapzenie u biorcy ęnzyma-
tycznej kaskady dopełniacza. System dopełniacza po-
woduje lizę komórekprzez tworze- sekwencja kodu.ąca 6 reszt histydyny
nie otworow w ich błonie komór- oraz miejsce rozpoznawane przeztrambinę

kowej. W tej precyzyjnie regulowa-
nej kaskadzie reakcji uczestniczy
ponad 15 białek. Powstanie kom-
pleksu przeciwciało antygen powo-
duj e aktywacj ę pierwsze go składni-
ka kaskady. Ostatecznie dochodzi
do utworzenia kompleksu atakują-
cego błonę, ktory wrrika do wnętrza
błony noszącej antygen. Kompleks
katalizuje wejście do błony cząste-
czek, które tworzą w błonie duze
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pory. W rezlitacie następuje lizarozpoznanej kornór-
ki. Jak zatęm fllozna ,,oszukać" układ konrplementu
biorcy? Otoż możltwe jest wprowadzenie do genomu
świni genów człowieka regulujących kaskadę enzyma-
tyczną dopełniacza ( l 7). Geny te są odpowiędzia|ne za
wytwarzanie czynników b l okuj ących aktywacj ę dopeł-
niacza i zapobiegających forrnowaniu się kompleksu
atakującego błonę komórkową(l, 19,26). Duzą uwa-
gęprzywiązuje się do prac nad czynnikienr CD46, bło-
nowym kofaktorem białkowyrn (MCP membrane co-
factor protei n), b lokuj ącym aktyłvacj ę dopełni ac za (23).
lnną cząsteczką jest czynnik przyspieszający rozkład,
CD55 (DAF - decay acce|erating factor), ktory legu-
luje podatność komorek na atak dopełniacza, blokujap
tworzenie funkcjonalnego kompleksu konwertazy C3
przez wia3anie czynnika C4b (8). Nie mniej waznyln
elementem jest czynnik CD59 (MIRL nrembrane in-
hibitor of reactive lysis), ktory zapobiega fonnowaniu
kompleksu atakującego błonę komórkową (MAC -
membrane attack complex) (3l).

W zespole kierowanyrn przezprof. Ryszarda Słom-
skiego dotyclrczas przygotowano cały szereg konstrtlk-
cji genowych. Zdobyte doświadczenie będzie pomoc-
ne podczas przygotowywania transgenicznej świni,
Porrizej przedstawiono przy kładową konstrul<cj ę geno-
wą uzyskanąpod kierunkiern prof. Ryszarda Słomskie-
go podczas tworzenia krolika transgenicznego, zwie-
rzęcia z wpt,owadzonym hormonem wzrostll człowie-
ka (ryc. 4).

Jednak nie tylko stworzenie konstrtrkcji genowej jest
zabiegiern trudnym i placochłonnym. Plzygotowaną
konstrukcję genowąwprowadza się do zygoty. stosując
standardową n-retodę rrrikroiniekcji do przedjądrzy
rnęskich zapłodnionych kornorekjajowych. Ten kluczo-
wy dla eksperyrnentu element podczas uzyskili.,ania
transgenicznego la,ólika wykonywał dr Jacek Jura pod
kierunkiem prof. Zdzisława Smorąga. Stęzenie wpro-
wadzanego plazmidu wynosiło 4 nglp"I. Mikroiniekcji
poddano 29l zygot. Po 3 tygodniach od urodzenia lłt,-
konano analizę DNA rrzyskanego z bioptatów tlcha
zw ierząt metodą PCR. Wykazano, ze j eden o sobnik płci
rnęskiej pokolenia F0 (nr 6l) miał wbudowany tfans-
gcn. Po uzyskaniu dojrzałości płciowej, transgenicztle
samice pokolenia F1 zostały zakocone. W zgronradzo-
nych w czasie laktacji próbkach mleka wykryto obec-
ność HGH w stęzeniu sięgającyrn rng/ml.

Gen HGH Rl,c. 4. Ekspres$ na konstrukcja
genowa pWAP6xHisHGH za-
wierająca sekwencję hormonu
wzrostu człowieka. Gen HCH
znajduje się pod promotorem
klvaśnego białka serlvatki WAP.
W konstrukcję wprowadzono se-
klvencję kodującą 6 reszt hisĘ,-
dyn1, oraz sekwencję ro7,pozna-
waną przez trombinę, umożli-
lt,iające oczyszczenie rckombi-
nolvanego hormon u poprzez za-
stosowa n ie chromatografi i porł,i-
nowactwa i trawienie trombina

Ą/cą ,,

promotor wAp

Hindlll



Obecnie przed członkami zespołu prof. Ryszarda
Słonrskiego stoją kolejne rł,yzwania dotyczące uzyska-
nia transgenicznej świni dla pozyskiwania organów do
transplantacji u człowieka. Jest to problern badawczy
o jeszcze większej skali trudności niz przedstawiony
lvy żcj,,transgeniczny królik" z wprow adzonym genem
honlonu wzrostu człowieka.

Ryzyko ksenotlansplantacji
Ksenotransplantacji poświęca się coraz więcej uwa-

gi nie tylko z racji toczapych się dyskusji z powodu
ogrornnego braku narządów doprzeszczepów, ale tak-
że z uwagi na brak stuprocentowej pewności, ze jest to
technologia całkowicie bezpleczna dla człowieka ( 1 , 3 ,

l8). Z całą pewnością trzeba być świadomym poten-
cj al nych zagr ożeń.j ak i e moze ni eść ks enotransp l anta-
cja. Jednym z nich jest mozliwość zarażęrna człowieka
retrowitusam i. Komorki św ini zaw ier ająutaj one letro-
wirusy PERV. Choć dla świni nie są one ntebezpiecz-
ne, to nie mozna obecnie definitywnie powiedzie c) czy
takie nie rnogą być dla człowieka. Konieczna jest w tej
mierze najwyższa ostrozność, bowiern wirus teoretycz-
nie najpierw mógłby zakazic pozostałe tkanki biorcy,
a póżniej zaatakowac inne osoby 1 rozprzestrzenić się
rv populacj i. ZdolnoŚci przystosow aw c ze retrowitusow
są powszechnie znane , zatem mozliwośc lvystąpienia
mutacji, zwiększajapych ich zdolności przystosowaw-
cze. nie sąwcalc rnałe. Nikt obecnie nie zna odpowie-
dzi na pytanie, jak duze jest to zagrożenie.

Być moze przyszłośc będzie nieco inna, gdy nauczy-
rny się pobicrać komorki macierzyste od pacjentow i po-
budzac je do przekształcania się w brakujące narządy.
Na obecnym etapie wydaje się jednak jak najbardziej
uzasadnione prowadzcnie badari w kierunku nrozli-
wości wykorzystania narza.dów świni do transplantacji
w mcdycynie. Tak też robią najbardziej renolTlowane
ośrodki naukowe na świecie.

podsumowanie

Pietwszynr krokiem na drodze prowadzącej do uzys-
kania transgenicznej świni w celu pozyskiwania od niej
organow do transplantacji dla człowieka. jest przygo-
towanie odpowiednich konstrukcji genowych. Na dru-
girn etapie, przygotowaną konstrtrkcję genową wpro-
wadza się do zapłodnionych komorek jajowych. Wów-
czas pozostaj e oczekiw anlę, czy trans gen in korporował
z genomem komórki gospodarza. Wskaznik sukcesu
w tej rnierze wynosi często ponizej l%. Kolejny etap
obejrnuje czaspotrzebny na wzrost i rozwoj zwierzęcia
tran sgenicznego, z j ednoczesną weryfi kacj ą j ego hete-
ro- lub homozygotyczności. I wreszcie ostatni etap
pozyskanie organów do transplantacji oraz saln zabieg
transplantacji, który dla każdego olganu rózni się i wy-
maga innego zakresu specjalności. Na koniec pozosta-
je najwazniejsze: oczekilł,anie na wyniki mikrobiolo-
giczne dotyczące,,sterylności" przeszczepionego organu
oraz reakcję organizmu biorcy naptzeszczep ksenoge-
nlczny.
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