
Vaccinurile ARNm – o revoluție în imunologie 

          Vaccinurile sunt puternice mijloace imunologice ce salvează anual între 2-3 milioane 
de vieți conform WHO1. Vaccinurile pe baza de ARNm sunt considerate revoluționare. Au 
fost cercetate mai bine de 30 de ani2 și datorită descoperirilor din ultimii ani și pandemiei de 
COVID-19, s-au afirmat ca fiind o tehnologie nu doar eficientă și sigură, ci și una care va 
schimba radical viitorul imunologiei.    

           ARNm este o moleculă complementară unei secvențe ADN ce reprezintă o genă, care 
iese din nucleu în citosol, unde intră în contact cu ribosomii. La nivelul acestora,  ARNm este 
tradus cu ajutorul unei molecule de ARNt și are lor sinteza proteică (Dogma Centrală a 
Biologiei). Vaccinurile ARNm se folosesc de proprietățile Dogmei Centrale ale Biologiei: 
induc un răspuns imun prin producerea antigenului de interes la nivelul celulelor țintă din 
organism.  

          Cunoscându-se secvența de ADN corespunzătoare unei proteine de interes, prin 
procesul de transcriere in vitro se produc molecule de ARNm IVT (in vitro transcribed)3. În 
urmatoarea etapă, ARNm IVT este injectat ca moleculă de sine stătatoare sau prin 
intermediul unui molecule transportoare. Odată ajuns în citosol, ARNm IVT va intra în 
contact cu ribosomii și astfel va începe procesul de traducere , scopul final fiind sinteza 
proteinei de interes5 ce va fi recunoscută ca antigen de către celulele țintă și care va 
declanșa un răspuns imunitar 6 (FIG. 1 – creație proprie). 

          Spre deosebire de vaccinurile tradiționale (atenuate, inactivate, subunitare) și de cele 
pe bază de ADN, vaccinurile pe bază de ARNm prezintă o multitudine de avantaje care susțin 
eficacitatea acestei tehnologii. În primul rând, din punct de vedere al siguranței – ARNm nu 
este un agent infecțios, nu se poate integra în genomul organismului țintă și nu prezintă risc 
de apariție a mutațiilor. ARNm este degradat ca parte a metabolismului celular normal. 

Figura  2 - principiul de funcționare al vaccinului ARNm (creație proprie) 

Figura  1 - pricipiul funcționării vaccinului ARNm (creație proprie) 



Perioada de menținere a acestuia în celule poate fi manipulată de către cercetători. 
Imunogenitatea intrinseca a ARNm poate fi modulată poate a-i crește siguranța7-10. În al 
doilea rând, vaccinurile ARNm prezintă mai multă eficiență, în contextul modificarii 
moleculei ARNm în scopul creșterii nivelul de traducere de către ribosomii celulei tință7-10. 
Includerea moleculei de ARNm într-un transportor poate crește rata de absorbție celulară, 
ceea ce, implicit, crește eficiența vaccinului. În al treilea rând, în comparație cu vaccinurile 
tradiționale, vaccinurile ARNm au și alte avantaje majore: se poate obține o producție 
industrială, timpul de producere este foarte scurt, metoda este relativ ieftină3. Practic, dacă 
un protocolul de obținere a unui vaccin pentru un anumit agent infecțios este stabilit, este 
mult mai ușor de manipulat în contextul apariției unui nou patogen – prin modificarea 
secvenței de ARNm. Un exemplu elocvent ar fi faptul că doar la o luna după publicarea 
online a genomului virusului SARS-CoV-2, un posibil vaccin ARNm anti-COVID-19, produs de 
Moderna, a intrat în faza testărilor preclinice.  Vaccinurile pe baza de ARNm se pot folosi de 
asemenea și în alte boli, neinfecțioase, cum ar fi cancerul, atât ca metodă terapeutică, cât și 
ca metodă profilactică11.   

          Cu toate beneficiile pe care le prezintă acest vaccin, există și anumite neajunsuri care 
au fost diminuate în ultimele decenii, cum ar fi: optimizarea traducerii și a stabilității 
moleculelor prin modificarea secvențelor UTR; modularea imunogenității intrinseci ale 
ARNm, prin metilarea unor ribonucleotide din secvența de ARNm12 sau prin purificarea 
ARNm IVT13; obținerea unor molecule transportoare pe bază de lipide sau polizaharide3 și 
testarea eficienței fiecăreia în funcție de scopul vaccinului.  

          În concluzie, vaccinurile ARNm sunt tehnologii revoluționare, care oferă atât un grad 
ridicat de siguranță și o eficiență bună cât și posibilitatea de utilizare împotriva diferiților 
agenți infecțioși (clasici sau emergenți) și neinfecțioși (cancer). Pandemia de COVID-19 a fost 
catalizatorul pentru această  revoluție în imunologie, cu posibilități ulterioare de dezvoltare. 
Ne putem aștepta în viitorul apropiat la un număr impresionant de inovații în acest 
domeniu, care cu siguranță vor avea un impact major asupra umanității pe termen lung. 
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