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Zmienność prątków BCG
aaaOd 1924 roku atenuowany prątek Mycobacterium bovis uzyskany przez
Albert Calmette i Camille Guérin, był dystrybuowany do różnych laboratoriów
na całym świecie. Przed wprowadzeniem systemu serii siewnej każdy ze
szczepów był hodowany i pasażowany w odmiennych warunkach. W ten
sposób doszło do odrębnej mikroewolucji i uzyskania ponad 14 różniących się
między sobą podszczepów BCG [1].
aaaObecnie dzięki technikom biologii molekularnej możliwe jest uchwycenie
regionów zmiennych w genomie poszczególnych podszczepów BCG, które
przekładają się na różnice w abudowie ściany komórkowej, aimmunogenności
i zjadliwości resztkowej. Zmienność genetyczna różnych podszczepów BCG
związana jest z obecnością w ich genomach sekwencji insercyjnych, delecji,
duplikacji lub polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNPs -single
nucleotide polimorphisms), których liczba jest charakterystyczna dla danego
podszczepu i stanowi wzór genetyczny tzw. fingerprint.

Rysunek 1. Mutacje zachodzące w szczepach BCG na przestrzeni lat [2].

aaaZaobserwowane różnice genotypowe umożliwiają podział podszczepów
BCG na „wczesne” pozyskane do 1927 r. i do tej grupy zalicza się m.in.
japoński – Japan/Tokio, brazylijski -Moreau i rosyjski – Russia/Moscow,
szwedzki, Birkhaug oraz podszczepy a„późne” aewolucyjnie anp. akanadyjski
- Connaught, duński – Danish/Copenhagen, BCG-Glaxo, meksykański, aPhipps
i BCG-Tice, francuski – Pasteur, czeski – Prague oraz australijski. Z kolei, ze
względu na stopień immunogenności apodszczepy adzielone są ana asilne
(np. Danish, Pasteur, Russia, Sweden) oraz słabe (np. Glaxo, Moreau, Japan,
Prague). W aktualnym stanie nauki nie potwierdzono jednoznacznie przewagi
skuteczności produktów BCG bazujących na jednym ze znanych
podszczepów nad pozostałymi. Jednakże stwierdzono, że silne podszczepy
mają większą siłę immunogenną i są bardziej reaktogenne, powodując więcej
niepożądanych odczynów poszczepiennych, niż podszczepy słabe [2, 3, 4].

Mycobacterium bovis BCG podszczep Moreau
aaaPodstawową różnicą między genomem wirulentnych szczepów aM. abovis
i M. tuberculosis, a atenuowanymi BCG jest delecja regionu RD1. Region RD1
jest nieobecny u wszystkich atenuowanych szczepów BCG. Naukowcy
potwierdzają, że delecja RD1 odgrywa istotną rolę w utracie zjadliwości
szczepów BCG [5]. Występowanie innych delecji w ściśle określonych
regionach RD jest swoiste dla poszczególnych agrup apodszczepów aBCG.
Dla podszczepu BCG Moreau zidentyfikowano unikatową delecję RD 16
obserwowaną wyłącznie w genomie tego podszczepu. Dodatkowo
podszczep BCG Moreau charakteryzuje się awystępowaniem aduplikacji DU2-I
i zawiera dwie kopie transpozycyjnego elementu IS 6110 [2,6,7] .
Rysunek 2
Rozdział
elektroforetyczny
produktów reakcji multiplex PCR dla:
lane 1, BCG Moreau RDJ; lane 2, BCG
Moreau (oral vaccine, lot no.
1250557); lane 3, BCG Moreau
(master seed 21078/1); lane 4, BCG
Moreau (master seed 21078/2); lane
5, BCG Moreau (1st working seed
70586); lane 6, BCG Moreau (2nd
working seed 312200); lane 7, BCG
Moreau (2nd working seed 8112000);
lane 8, BCG Moreau (vaccine lot no.
00108); lane 9, BCG Russia; lane 10,
BCG Tokyo; lane 11, BCG Danish;
lane 12, Kontrola negatywna; M,
Marker wielkości 100 pz [14].

aaaDo głównych cech fenotypowych różnicujących podszczepy BCG zalicza
się występowanie w różnych proporcjach alfa-, metoksy- i ketomykolanów
będących podstawowymi składnikami ich ściany komórkowej. Hayashi i in. [9]
wykazali, że tylko „wczesne” szczepy BCG w tym podszczep Moreau,
syntetyzują wszystkie trzy rodzaje kwasów mykolowych, dzięki czemu
wykazują silniejszą indukcje wytwarzania cytokin prozapalnych [8,9,10].
aaaDimikolany trehalozy (PDIM) oraz glikolipidy fenolowe (PGL) są również
składnikami ściany komórkowej Mycobacterii. Dowiedziono, że istnieje silna
korelacja między zdolnością szczepów BCG do wytwarzania tych dwóch
lipidów, a skłonnością BCG do wywoływania powikłań po szczepieniu u dzieci.
Oba te lipidy zostały więc powiązane z wirulencją i reaktogennością
Mycobakterii zdolnych do ich syntezy. W składzie ściany komórkowej
podszczepu BCG Moreau nie zidentyfikowano ani PIDM ani PGL aw związku
z tym sklasyfikowano ten podszczep do tzw. szczepów słabych, a więc
wykazujących niższą siłę immunogenną ale powodujących znacznie mniej
niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) [10,11].
aaaChociaż wiadomo, że podszczepy BCG są genetycznie i fenotypowo
odrębne, to pochodzą od jednego szczepu macierzystego. Dokładne różnice
w ich aktywności nie zostały do tej pory wykazane w randomizowanych
badaniach. aZ aaprzeglądu apiśmiennictwa aprzeprowadzonego aprzez aaTan
i współpracowników w 2020 roku [12] dotyczącego zarówno profilaktyki
gruźlicy, jak i zapobiegania nawrotom lub progresji NMIBC wynika, że pomimo
różnic
w
materiale
genetycznym
i
wywołanych
odpowiedziach
immunologicznych, nie ma solidnych dowodów, że wpływa to na zmienną
skuteczność działania poszczególnych podszczepów BCG.
aaaPrzewaga szczepów słabych immunogennie jakim jest BCG podszczep
Moreau polega na większym bezpieczeństwie stosowania przy zachowaniu
skuteczności działania. Na tej podstawie w pierwszej połowie XX wieku Polsce
z uwagi na zgłaszane liczne działania niepożądane stosowanej w tym czasie
szczepionki na bazie szczepu duńskiego podjęto decyzję o opracowaniu
szczepionki opartej na brazylijskim podszczep Moreau prątka BCG [13].
W Polsce, od 1955 roku każdy noworodek przed wypisem ze szpitala
otrzymuje wyprodukowaną przez Biomed Lublin szczepionkę przeciwgruźliczą
BCG, którego substancją aktywną jest brazylijski podszczep BCG Moreau.
Biomed Lublin od 1997 r. wykorzystuje również tą samą substancję czynną –
żywe, atenuowane, prątki BCG podszczepu Moreau do wytworzenia leku
onkologicznego
stosownego
w
immunoterapii
powierzchownych,
nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego.
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Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie dostępnych publikacji naukowych.
Intencją autorów jest zwrócenie uwagi czytelników
na najważniejsze aspekty związane ze szczepem szczepionkowym M. bovis BCG
celem podniesienia ich wiedzy i świadomości
w tematach ochrony zdrowia i życia ludzi.
Treść w nim zawarta ma charakter edukacyjny i informacyjny,
nie może ono być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji i jako takie nie może
zastępować porady lekarza lub z farmaceuty.
Źródła będące podstawą wybranych cytatów lub szerszych wątków zostały podane
w końcowej części materiału.
Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają charakter jedynie ilustracyjny,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia jakie leki/wyroby
medyczne powinny być przyjmowane przez daną osobę.
Publikacja może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z działalnością Spółki
lub wyciągi z artykułów prasowych.
Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są
publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować
ich jako opinii lub zobowiązań Spółki.
Publikacja amoże azawierać aodnośniki a(linki) ado astron internetowych aosób trzecich.
Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko.
Spółka nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób
trzecich.
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby publikowane
materiały były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach,
jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności.
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy
straty powstałe w związku z korzystaniem z publikacji
ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o udostępniane informację (medyczne
lub inne). Materiał nie ma charakteru komercyjnego
i nie stanowi oferty handlowej.

