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АННОТАЦИЯ 

 

Проблема терапии онкологических заболеваний занимает важное место 

в современном мире. В большинстве случаев традиционных методов лечения 

(химиотерапия, хирургия и лучевая терапия) оказывается недостаточно для 

достижения длительной ремиссии, и процесс сопровождается серьезными 

побочными эффектами. Широкое развитие получает иммунотерапия против 

солидных опухолей, которая направлена на ингибирование роста и 

стимуляцию противоопухолевого иммунного ответа (ИО) организма. ДНК-

вакцинация вызывает направленный ИО против специфических антигенов, 

спектр которых известен для многих новообразований. 

Заболеваемость нейробластомой весьма распространена у детей до 5 

лет. Большинство из них на момент диагноза имеют обширную 

метастазирующую опухоль и соответственно неблагоприятный прогноз. 

Кроме того, не смотря на использование различных схем лечения, 

нейробластомы часто рецидивируют, поэтому разработка новых 

иммунотерапевтических подходов крайне актуальна.  

Объектом исследования являлись антигены, ассоциированные с 

нейробластомой, и клеточная линия HEK293T. 

Целью работы было произвести сборку нескольких вариантов 

генетических конструкций на основе экспрессионного вектора с 

использованием опухоль-ассоциированных антигенов (ОАА) и 

дополнительных молекул ко-стимуляторов иммуного ответа. После чего 

произвести проверку конструкций на способность экспрессироваться в 

эукариотических клеточных линиях.  

В результате проделанной работы с использованием молекулярного 

клонирования были собраны генетические конструкции ДНК-вакцин, 

содержащие один из перечисленных ОАА (TH, Survivin, MAGE-A1, MAGE-

A3). Аутентичность нуклеотидной последовательности полученных 

конструкций, а также ориентация их структурных элементов проверены 

методом прямого секвенирования по Сэнгеру. Способность ДНК-вакцин 

экспрессироваться в эукариотических клетках подтверждена методом ПЦР в 

реальном времени. 
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АНАТАЦЫЯ 

 

Праблема тэрапіі анкалагічных захворванняў займае важнае месца ў 

сучасным свеце. У большасці выпадкаў традыцыйных метадаў лячэння 

(хіміётэрапія, хірургія і прамянёвая тэрапія) аказваецца недастаткова для 

дасягнення працяглай рэмісіі, і працэс суправаджаецца сур'ёзнымі пабочнымі 

эфектамі. Шырокае развіццё атрымлівае іммунатэрапія супраць самавітых 

пухлін, якая накіравана на інгібіравання росту і стымуляцыю 

супрацьпухліннага імуннага адказу (ІА) арганізма. ДНК-вакцынацыя 

выклікае накіраваны ІА супраць спецыфічных антыгенаў, спектр якіх вядомы 

для многіх наватвораў. 

Захворванне нейрабластомай вельмі распаўсюджана ў дзяцей да 5 

гадоў. Большасць з іх на момант дыягназу маюць шырокую метастазыйную 

пухліну і адпаведна неспрыяльны прагноз. Акрамя таго, не гледзячы на 

выкарыстанне розных схем лячэння, нейрабластома часта рэцыдывуе, таму 

распрацоўка новых иммунатэрапеўтычных падыходаў вельмі актуальна. 

Аб'ектам даследавання з'яўляліся антыгены, асацыяваныя з 

нейрабластома, і клеткавая лінія HEK293T. 

Мэтай працы было вырабіць зборку некалькіх варыянтаў генетычных 

канструкцый на аснове экспрэсіўнага вектара з выкарыстаннем пухліна-

асацыіраваных антыгенаў (ПАА) і дадатковых малекул ко-стымулятараў 

імунны адказ. Пасля чаго вырабіць праверку канструкцый на экспрэсіўную 

здольнасць у эукарыятычнай клеткавай лініі. 

У выніку праведзенай працы з выкарыстаннем малекулярнага 

кланавання былі сабраныя генетычныя канструкцыі ДНК-вакцын, якія 

змяшчаюць адзін з пералічаных ПАА (TH, Survivin, MAGE-A1, MAGE-A3). 

Аўтэнтычнасць нуклеаціднай паслядоўнасці атрыманых канструкцый, а 

таксама арыентацыя іх структурных элементаў правераны метадам прамога 

секвеніравання па Сэнгеру. Экспрэсіўную здольнасць ДНК-вакцын ў 

эукарыятычнай клетках пацверджана метадам ПЦР ў рэальным часе. 
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ANNOTATION 

The problem of therapy of oncological diseases occupies an important place in 

the modern world. Immunotherapy against solid tumors is widely developed, 

which aims to inhibit growth and stimulate the antitumor immune response (IR) of 

the body. In most cases, traditional methods of treatment (chemotherapy, surgery 

and radiation therapy) are not sufficient to achieve a long-term remission, and the 

process is accompanied by serious side effects. DNA-vaccination causes directed 

IR against specific antigens, the spectrum of which is known for many neoplasms. 

Morbidity of neuroblastoma is very common in children under 5 years old. 

Most of them at the time of diagnosis have an extensive metastatic tumor and, 

accordingly, an unfavorable prognosis. In addition, despite the use of various 

treatment regimens, neuroblastomas often recur, so the development of new 

immunotherapeutic approaches is extremely relevant. 

The object of the study was the antigens associated with neuroblastoma, and 

the HEK293T cell line. 

The aim of the work was to assemble several variants of genetic constructs 

based on the expression vector using tumor-associated antigens (TAA) and 

additional molecules of co-stimulators of the immune response. Then check the 

structures for the ability to express in eukaryotic cell lines. 

As a result, of the work done using molecular cloning, genetic constructs of 

DNA-vaccines containing one of the listed TAA (TH, Survivin, MAGE-A1, 

MAGE-A3) were collected. The authenticity of the nucleotide sequence of the 

resulting structures, as well as the orientation of their structural elements, were 

verified by direct sequencing by Sanger. The ability of DNA-vaccines to be ex-

pressed in eukaryotic cells is confirmed by real-time PCR. 


