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Ett verktyg för genterapi

Alltsedan det blev dokumenterat att arvsmassan består av DNA
har forskare funderat över om denna skulle kunna förändras, så
att ärftliga sjukdomar kan förhindras. Nu, 50 år senare har den
mänskliga arvsmassan (genomet) blivit definierad, de specifika
ärftliga orsakerna till flera sjukdomar är utredda, metoder för
att överföra genetiskt material är kända och kliniska försök
för behandling har påbörjats. Denna utveckling har givit stora
förväntningar och hopp om bot av ärftliga sjukdomar med
behandling genom att tillföra en bit DNA som korrigerar defekten
i arvsmassan, så kallad genterapi. Sådan behandling innebär
emellertid förändring av individens arvsmassa, vilket har orsakat
oro och en etisk debatt.
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I flera länder har därför tillsatts speciella kommittéer för att utreda
och överväga denna fråga. Slutsatsen har blivit att genterapi inte
innebär ett etiskt dilemma, så länge som behandlingen används
för att bota en kliniskt manifesterad sjukdom. Det korrigerande
DNA blir introducerat i specifika celler i kroppen, där en defekt
i arvsmassan orsakar sjukdomen. En förändring i kroppsceller
(somatiska celler) kan inte överföras till nästa generation, därför
kan sådan behandling accepteras, då den inte innebär förändring
av individens fortsatta arv. Det är emellertid möjligt att införa
DNA till det tidiga embryot, så det kommer att introduceras i den
nya individens könsceller. Då DNA införda i dessa celler skulle bli
överförda till nästa generation, är denna typ av genterapi inte
tillåten. Exempel på sjukdomar där försök med genterapi har
påbörjats ges i Tabell 1.

Tabell 1

Adenosin-deaminas (ADA) brist

Exempel på sjukdomar där genterapi har
använts.

Frånvaro av detta enzym leder till för tidig död. T-lymfocyter orsakar ett immunbrist
tillstånd (’severe combined immunodeficiency’ eller SCID) och död.

Ornithin transkarbamylas (OTC) brist
Detta enzym fordras för normal urea metabolism. Brist leder till ackumulation av
ammoniak och död.

Phenylketonuria (PKU)
Brist på enzymet leder till onormal proteinmetabolism, vilket orsakar mental retardation.

Familjär hyperkolesterolemi
Personer med sjukdomen saknar en receptor i levern som tar bort lipoproteiner från
blodet. I frånvaro av receptorn får patienten extrema halter av lipider i blodet, vilket
leder till hjärtsjukdomar vid tidig ålder.

Hämofili (A och B)
Faktorer som är nödvändiga för normal blodkoagulation saknas, vilket leder till
invalidiserande eller dödliga blödningar.

Thalassmi
Onormala benmärgsceller tillverkar felaktivt hemoglobin, vilket leder till blodbrist.

Cystisk fibros
Sjukdom orsakad av en mutation i en gen som reglerar normal transport genom
cellmembraner. Felet resulterar i en uppbyggnad av förtjocknad mucus i lungor och
luftvägar, vilket blockerar normal andning.
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Den grundläggande idén med genterapi är enkel: att introducera
en fungerande gen som kompenserar för en saknad eller icke
fungerande gen som orsakar sjukdom. Även om detta koncept
för genterapi är enkelt har det visat sig vara komplicerat att
genomföra. Det initiala problemet är att få in genen i cellen, men
detta är inte nog, eftersom arvsmassan (kromosomerna) ligger i
cellkärnan. Genen måste därför kunna införas dit. Det är också
nödvändigt att tillräckliga mängder av korrigerande DNA kan
ges till tillräckligt många celler för att ge god behandlingseffekt.
För att försäkra bestående effekt är det bäst om det tillförda
DNA blir en permanent del av värdens kromosom. Alltså är det
viktigaste hindret för en effektiv behandling metodens förmåga
att introducera den korrigerande genen så den ger varaktig effekt.
Av yttersta vikt är därför konstruktionen av verktyget som
transporterar genen in i målcellen, den s.k. vektorn.
Naturen har givit ett idealiskt verktyg för överföring av genmaterial
— virus. Virus är må partiklar (20–300 nm), som består av
arvsmassa (DNA eller RNA) som är innesluten i ett skyddande
hölje av lipo eller glykoprotein. För att kunna föröka sig måste
virus ta sig in i en cell. Först binds virus till en receptor på ytan
av cellväggen och sedan förs dess genetiska material in i cellen.
Väl inne i cellen tar virus arvsmassa kommandot över cellens
DNA- och proteinnmaskineri och tvingar cellen att producera nya
viruskopior. De virus, som är av specifikt intresse som vektorer
för genöverföring, är de som för sin förökning måste föra in sin
arvsmassa i cellens kärna. En idealisk vektor skall kunna gå in i ett
stort antal celler och infoga sitt DNA i värdcellens kromosomer.
Det råkar vara så att vissa virus är perfekt anpassade att göra
just detta. Ett viktigt exempel är retrovirus som har en unik
förökningscykel.

Fig. 1

Infektionscykeln hos ett retrovirus. Höljet
omkring det infekterande virus kastas av
och dess RNA-genom kopieras till DNA
med hjälp av det egna enzymet, omvänt
transkriptas. Det dubbelsträngade
DNA förs in i kärnan och integreras i
värdcellens kromosom med hjälp av
virus-integras. Virus DNA transkriberas
av cellulärt RNA-polymeras till att
tillverka RNA-genom, av vilka en del
överförs till virus protein. Därefter
paketeras nya viruspartiklar och släpps
ut från cellen.
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Under förökningen omvandlas dess RNA- genom av ett eget
enzym, omvänt transkriptas, till dubbelsträngat DNA. Detta DNA
infogas av ett annat virusenzym, integras, i värdcellens kromosom.
Virus DNA kan sedan transkriberas av cellulärt RNA polymeras
för bildning av nya viruspartiklar (Figur 1). För omkring 15 år sedan
kunde man visa att virus tillhörande retrovirusfamiljen kunde bära
för virus främmande genmaterial, och föra in och infoga detta i
däggdjurscellers kromosomer. Denna upptäckt öppnade vägen för
en ny behandlingsform – genterapi.
De virala vektorerna kan bli uppdelade i två generella kategorier,
integrerande (där virus arvsmassa infogas i värdcellens kromosom)
och icke integrerande (där virus arvsmassa ligger fri från
kromosomerna inne i kärnan). De integrerande kan förhoppningsvis
ge livslångt uttryck av de nyinförda genmaterialet. För närvarande
har huvudsakligen två virustyper använts, som kan integreras i
mottagande cellers kromosomer, retrovirus och adeno-associerat
virus, och en som stannar i cellkärnan, utan att integreras,
adenovirus.
Vektorerna framställs efter en och samma huvudstrategi. Alla
virus har genetiska komponenter, som är nödvändiga för deras
förökning i de celler, som infekteras. Vektorerna är modifierade
genom att dessa komponenter är utbytta mot önskade genetiska
behandlingskomponenter. Detta kan ske genom att man först
inför de gener som kan koda för virus hölje in i celler i vilka virus
kan föröka sig in vitro (s.k. inpackningsceller). Dessa celler kan
alltså producera viruspartiklarnas hölje. Den för behandling
önskvärda genen införes därefter, och cellerna, som nu kallas
produktionsceller, har nu möjlighet att framställa viruspartiklar,
som blir fyllda med behandlingsgenen. Denna produkt, en
virusvektor, kan nu användas för behandling av patienter (Figur 2).

Fig. 2

Produktion av en genterapi-vektor.
Först introduceras generna som kodar
för struktur-proteiner i en virus av
vildtyp in i en värdcell. Denna cell kan då
tillverka viruskapseln. Den terapeutiska
genen introduceras och därefter kan
cellen (kallas nu producentcell) tillverka
viruspartiklar som innehåller den
terapeutiska genen.
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Det faktum att de gener som behövs för virusförökning är
borttagna, innebär att de genetiskt-modifierade virus enbart kan
införa behandlingsgenen till den första cellen, som den kommer in
i. Det kan inte föröka sig vidare, vilket innebär att det inte finns risk
för fortsatt infektion, vilket skulle kunna leda till sjukdom.
Vektorer gjorda med hjälp av olika retrovirus, var de första som
togs fram och som också har den önskvärda förmågan att infoga
genen i värdkromosomen. En viktig begränsning är, att de i
allmänhet inte kan infektera celler, som inte aktivt delar sig. Därför
är stabila vävnader som hjärna, öga, lunga och buksportskörtel ej
tillgängliga för direkt behandling. Deras potential för behandling
är celler som aktivt delar sig som t.ex. blodbildande celler och
cancerceller. Lentivirus tillhör retrovirusfamiljen, men har förvärvat
förmågan att infektera icke delande celler. Det har därför bedrivits
mycket forskning för att utnyttja detta virus som vektor och
kliniska försök har initierats.
Det finns en möjlig risk med retrovirus-vektorer, vilket har lett
till en försiktig attityd hos forskarna. Samma egenskap som gör
retrovirus så attraktiv för genterapi, kan också vara farlig, nämligen
att gener kan integreras in i kromosomen var som helst, och
därmed störa värdens gener, som kontrollerar celltillväxt. Då kan
en icke kontrollerad celltillväxt utvecklas, som kan ge upphov till
cancer.
I färska studier har en lovande vektor utvecklats med adenoassocierat virus som bas (Figur 3). Det är ett litet enkelsträngat
DNA virus, som inte förorsakar sjukdom hos människa. Detta virus
kan infektera ett stort spektrum av celler och det integrerar sitt
genom med värdcellens. Det ger inte upphov till något immunsvar,
vilket är en fördel framför andra virusvektorer. Adeno-associerad
virus vektor har använts i preliminära försök att behandla
blödarsjuka.

Fig. 3

Adeno-associerade virus (A)
Den elekronmikroskopiska bilden visar
också en adenoviruspartikel (B) x 250 000
Bilden skänkt av Stewart McNulty,
Department of Veterinary Science, Queen’s
University, Belfast.
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Adenovirus (Figur 3), ett dubbelsträngar DNA virus, har väckt
mycket intresse som en möjlig vektor. Det inför sitt genom till
kärnan, där det emellertid inte integreras i värdcellskromosomen
utan ligger fritt. Detta innebär att den behandlande genen enbart
är aktiv under en begränsad period. Adenovirus-vektorer måste
således introduceras vid upprepade tillfällen för att upprätthålla
en kontinuerlig behandlingseffekt. Detta är naturligtvis en
nackdel, eftersom det innebär en ständig uppföljning av patienten.
Adenovirus kan infektera ett flertal olika celltyper.
Förutom virusbaserade vektorer har andra konstruktioner av
vektorer blivit prövade. I en typ har den terapeutiska genen
blivit inkapslad i s.k. liposomer (Figur 4), små kulor skapade av
fettmolekyler, som liknar de fetter som ingår i däggdjurcellens
cellmembran. Detta gör att liposomen kan smälta samman med
membranen varigenom den terapeutiska genen kan introduceras
in i cellen. Som bärare av terapeutisk gen har även prövats små
guldpartiklar som sprutas in i patienten. Fastän det är lätt att
framställa stora mängder av dessa typer av vektorer, är de ej
särskilt effektiva att införa den terapeutiska genen och effekten är
övergående.
Dubbelt lipidlager

Terapeutisk
gen

Fig. 4

Liposomer är ett alternativ till virus vektorer. De är små
blåsor omgivna av ett dubbelt lipidlager, liknande de
membraner som finns runt en mammaliecell. De kan
därför sammansmälta med cell membraner och lämna
sitt genetiska material.

Många av de fundamentala problemen med genterapi är ännu ej
tillräckligt klarlagda för att denna form av behandling skall anses
etablerad. Ett par exempel följer där färska kliniska försök beskriver
en behandling med tragisk utgång och en behandling med mycket
lovande resultat.
En ung man, 18 år gammal, blev den första patient som dog i ett
kliniskt försök med genterapi. Döden kunde förklaras orsakad
av den använda adenovirus -vektorn. Patienten led av en s.k.
urea- metabolism (ämnesomsättnings-) sjukdom orsakad av brist
på ett metaboliskt enzym som är nödvändigt för nedbrytning
av ammoniak. Ureas metaboliska cykel består av en serie av
biokemiska steg, där kväve, en restprodukt i proteinmetabolismen,
tas bort ur blodet och ombildas till urea. Normalt överförs urea
till urinen och utsöndras ur kroppen. Vid brist på det specifika
enzymet ansamlas kväve i form av ammoniak, vilket är en mycket
giftig substans, som orsakar hjärnskada och död. Försöket utgjorde
en studie, där en grupp av patienter med enbart partiell aktivitet
av det nödvändiga enzymet gavs en behandling med allt större
doser av adenovirus-vektorer innehållande en gen som kodar
för detta enzym. Inom ett par timmar efter det att patienten
erhållit en insprutning i levern, fick han allvarliga komplikationer,
som ledde till döden. Det är inte helt klart vad som gick fel, men
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troligtvis orsakades det tragiska dödsfallet av en oväntad stark
immunreaktion mot adenovirus-vektorn. Incidenten har utlöst
stor oro och flera expertkommittéer är tillsatta för att ytterligare
definiera och förfina riktlinjer för genterapi försök.
Ett annat försök har emellertid väckt stora förväntningar. I Paris
blev tre spädbarn (1 — 11 mån gamla) framgångsrikt behandlade
för en dödlig form av kombinerad immunbrist (SCID) syndrom.
Dessa patienter har en mutation vilken orsakar brist på ett
enzym, adenosin deaminas(ADA), som leder till för tidig död av
vita blodkroppar, som är nödvändiga för ett normalt immunsvar.
Barn som föds med denna sjukdom lider av upprepade allvarliga
infektioner, som leder till döden. Den mest effektiva tillgängliga
behandlingen har varit fullständig isolering, så att barnen ej
utsätts för smittämnen. De har kallats för” bubbelbarn” eftersom
de måste leva i en steril plastbubbla. Vid detta försök togs
blodbildande stamceller från barnen och dessa celler behandlades
med en retrovirus-vektor som innehöll korrekt gen. Dessa celler
sprutades sedan tillbaka till patienterna. Efter 10 månader hade
alla patienterna ett normalt immunsvar. Av allt att döma blev
patienterna botade. Observationsperioden är uppenbarligen ännu
för kort för att dra bestämda slutsatser, men de rapporterade
resultaten ger gott hopp.
De senaste två årtiondena har sett tillkomsten av ett nytt
behandlingsområde genterapi som har givit stora förväntningar.
Det finns emellertid flera tekniska problem att lösa innan genterapi
kan adderas till de etablerade behandlingsformerna inom modern
medicin. De främsta hindren för goda behandlingsresultet är
bristfällig överföring och introduktion av behandlingsgenen och
ett övergående uttryck av densamma. Risken av icke önskvärda och
okända biverkningar som beskrevs i ett av de kliniska försöken ovan,
innebär att det är nödvändigt att fortsätta med försiktighet.
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