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Génová terapia

Princípy génovej terapie
experimentálna technika slúžiaca ku korekcii defektných génov
zodpovedných za vývoj alebo k prevencii budúceho vzniku
ochorení.
prvé klinické pokusy v r. 1990; v klinických pokusoch doteraz za
očakávaním
Existuje niekoľko rôznych prístupov pre korekciu chybných
génov:
Najbežnejšie je vpravenie normálneho génu do nešpecifickej
lokality v rámci genómu ako náhradu za nefunkčný gén, ktorý
zostáva v genóme
Chybný gén možno vybrať a zameniť za normálny gén
cestou homológnej rekombinácie
V niektorých prípadoch je možné chybný gén opraviť cestou
tzv. selektívnej reverznej mutácie, ktorá zmení chybný gén
na normálne fungujúci
Je možné zmeniť vlastnosti resp. úroveň expresiu daného
génu (inaktivácia - “knocking out,”)

Prvným ochorením schváleným pre géovú liečbu vzácnej
monogénovej enzymopatie - deficit adenozín deaminázy
(ADA), Deti stýmto ochorením sa rodia s ťažkým deficitom
imunitného systému spôsobujúcim život ohrozujúce infekcie
Ochoreni možno liečiť doživotným i.v. pichaním PEG-ADA.
1999: smrť 18-ročného Jesse Gelsingera: génová terapia kvôli
deficitu ornitín transkarboxylázy OTCD), zomrel na
mnohoorgánové zlyhanie 4 dni po začiatku liečby ťažkou
imunitnou reakciou na adenovírusový vektor
2002, 2003: u detí trpiacich na X-SCID (ťažká kombinovaná
imunodeficiencia viazená na X- chromozóm) (bubble baby
syndrome) liečených retrovírusovými vektormi do krvných línií
kmeňových buniek sa vyvinula leukémia
2006: prvé použitie génovej terapie pri liečbe nádorov+ prvá
úspešná génová terapia myeloidného systému AML
2008: použitie génového trasferu génu pre IL-10 pri Crohnovej
chorobe; 2007: prvé pokusy o liečbu vrodenej slepoty

Počty klinických pokusov s
génovou terapiou

Podľa: J. Gene Med. Wiley & sons, 2008

Vedecká báza génovej terapie
Vedecké časopisy
Cancer Gene Therapy (Nature)
Current Gene Therapy (Bentham Science Publ.)
Human Gene Therapy (Mary Anne Liebert, Inc.)
The Journal of Gene Medicine – oficiálny časopis európskej
spoločnosti pre génovú terapiu (ESGT), Japan Society of Gene
Therapy (JSGT), a Australasian Gene Therapy Society (AGTS).
Molecular Therapy – mesačník American Society of Gene
Therapy (ASGT).
Gene Therapy (Nature)
Odborné spoločnosti
American Society of Gene Therapy
Australasian Gene Therapy Society (AGTS)
European Society of Gene Therapy (ESGT)

Niewöhner, Tannert Gene
Therapy: Prospective
Technology assessment in its
societal context
Elsevier Science, 274 s, 2006

Hargittai: The DNA
Doctor: Candid
Conversations with James
D Watson World
Scientific Publishing
236 s. 2007

Barash, C.I.: Just Genes:
The Ethics of Genetic
Technologies
Praeger Publishers
288 s.,2007

Typy génovej terapie
Podľa zámeru
Génovo- suplementárna terapia
Génovo-inhibičná terapia
Usmrtenie konkrétnych buniek
Podľa cieľa pôsobenia
Somatická génová terapia
Germinatívna génová terapia

Cieľ pôsobenia génovej
terapie
Somatická génová terapia
transfer liečebnej DNA do dospelých buniek normálneho
tkaniva; jedná sa o ovplyvnenie buniek existujúceho jedinca
postnatálna – po narodení; včasná resp. adultná
embryonálna, resp. neskorá fetálna– transfer DNA do fetálnych
buniek v snahe o zabránenie ťažkého a ireveribilného
neurologického poškodenia plodu
Germinatívna génová terapia
je transfer DNA do vajíčka alebo do spermií, ovplyvnenie
nasledujúcej generácie;
manipulácia smerujúca k zmene (vylepšeniu) budúceho
genofondu; vyliečenie chroboných stavov, ktoré dľa
poznatkov genetiky (napr. u známych autozómovodominantných ochorení) by tak či tak prepukli u potomstva.

Zámery génovej terapie
Génovo- suplementárna terapia - vrodené ochorenia, monogénové AR, chromozómové aberácie, nemendelovské ochorenia
Strata alebo nedostatoční činnosť génov (mutácie typu loss
of function).
Cieľom je vloženie plne funkčnej kópie génu, ktorý by tvoril
chýbajúce proteíny - vhodné v patologických stavoch
reverzibilného charakteru.
Génovo-inhibičná terapia – liečba infekčných ochorení,
nádorov, a vrodených ochorení útlmom aktivity buniek.
Cieľom je transfer génov, ktorých produkty inhibujú expresiu
patologicky zmenených génov alebo anulujú účinky ich
produktov

Zámery génovej terapie
Usmrtenie konkrétnych buniek – liečba nádorov; eliminácia
populácií vysoko malígnych, metastázujúcich a pod. Riziko:
samovražedné gény musia byť zacielené veľmi presne, inka by
spôsobili rozsiahle poškodenie
Cieľom je vpraviť do buniek gény kódujúce proteíny, ktoré
priamo alebo nepriamo (enzýmy) vedú k poškodeniu alebo
smrti bunky:
proteíny zasahujúce do kaskády tzv. apoptózy,
pôsobia priamo na bunku toxicky,
enzýmy ktoré z normálnych prekurzorov budú syntetizovať
toxické molekuly,
znižujú rezistenciu na iné terapeutické zásahy, napr.
ožiarenie, chemoterapiu.
proteíny ktoré urobia nunku vulnerabilnou na zásah
inunitného systému a pod.

Typy implementovaných
génov

Podľa: J. Gene Med. Wiley & sons, 2018

Indikácie génovej terapie

Podľa: J. Gene Med. Wiley & sons, 2018

Intracelulráne vektory
pre dopravu génov
Vírusové vektory
Nevírusový transfer - syntetické vektory: kationické
polyméry, vetvené dendriméry, CP (cell-penetrating)
peptidy, lipozómy

Akhtar, S: Non-viral cancer gene therapy: Beyond
delivery, Gene therapy, 2007

A. Vírusové vektory
Retrovírusy (23%) - RNA vírusy tvoriace dvojzávitnicové kópie
DNA integrované do genómu hostiteľa (HIV)
Adenovírusy (25%) – DNA vírusy zodpovedné za bežné
respiračné, GIT, očné infekcie
Vírusy združené s adenovírusmi (4%) - malé vírusy s
jednovláknovou DNA dokážu vložiť gen. informáciu na špecifické
miesta Ch 19
Vírus Herpes simplex (3,2%) DNA vírusy infikujúce najmäú
nervové bunky. HSV typu 1 bežný patogén
Vírus ovčích kiahní (Poxvirus) (4.5%), Vírus kravských kiahní
(Vaccinia) (4,9%), Poxvirus + Vaccinia virus 2%
Iné: Lentivírusy (0.8%), Flavivírusy (0.6%), Poliovírusy (0.1%),
Virus osýpok (morbilli) (0.2%)

Vektory doteraz použité pri
génovej terapii

Predominuje použitie vírusových vektorov – adenovírusy
retrovírusy a ich kombináciie tvoria ½

Podľa: J. Gene Med. Wiley & sons, 2008

B. Nevírusové vektory
Priama injektáž terapeutickej DNA (Gene gun) (0.4%) )– len do
niektorých tkanív, vyžaduje veľké množstvo DNA.
Obnažená /Plazmidová DNA (18.1%) , RNA transfer (1.4%)
Lipofekcia (Lipozómy)(7.6%) – umelé partikuly s lipidovým
plášťom a hydrofilným vnútrom obsahujúcim terapeutickú DNA
DNA chemicky naviazaná na proteíny slúžiace ako natívny
substrát pre receptorovo - sprostredkovanú endocytózu - menej
efektívna ako iné systémy
Baktérie - E. coli (0.1%) , Salmonella typhimurium (0.1%), Listeria
monocytogenes (0.1%), Streptococcus mutans (0.1%), Vibrio
cholerae (0.1%)
Vloženie arteficiálneho 47. chromozómu – niesol by pomerne
veľké množstvo gen. kódu a existoval by nezávisle od
štandardných 46 chromozómov a nespôsoboval by imunitné
reakcie ; problém dopravenia tak veľkej molekuly do jadra bunky

Etické problémy

Etické problémy génovej
terapie
Všeobecné medicínske otázky – podobné ako pri
ľubovoľnej inej vedecky podloženej liečebnej metóde
Aplikačné medicínske problémy – technologické a
metodologické otázky súvisiace s prípravou vektorov,
aplikáciou a patofyziologickými mechanizmami
Špecifické otázky – dotýkajúce sa medicínskych a
celospoločenských aspektov a rizík tejto terapie

A. Všeobecno -medicínske
otázky
Jedná sa o ochorenia, alebo len o prejavy alebo o
symptomatológiu, ktorá môže byť polyfaktoriálna ?
Sú tieto ochorenia natoľko závažné, resp. smrteľné, že treba
podstupovať riziká.
Sú tieto ochorenia bezo zbytku dobre definované – známy je
presný génový defekt – monogénové ochorenia, genetická
heterogenita ochorení - subtypy ochorení
Sú známe všetky riziká aplikácie terapie ? Je metóda humánna
z hľadiska spôsobu aplikácie, nutnosti opakovanej aplikácie a
opätovných rizík ?
Je možné liečiť tieto ochorenia inými spôsobmi ? Boli zvážené,
vyskúšané rôzne alternatívy terapie.
Aby bol pacientov súhlas skutočne plne informovaný musí byť
informácia súčasná a kompletná, so všetkými rizikami a benefitmi
Humánne štúdie zostávajú experimentálne dovtedy pokým nie je
moťné dopredu predikovať všetky efekty

B. Aplikačné medicínske
problémy
Problémy s vírusovými vektormi - riziko prepuknutia infekcie
Vírusy majú vlastný genetický program a cieľ; nutné je eliminovať časti
genómu vírusov zodpovedných za infekciozitu
Imunologická obrana organizmu – riziko zápalovej, autoimunitnej reakcie
reakcia na prítomnosť vírusu bez ohľadu na zámer
ľuboľné vpravenie cudzorodej látky resp. telesa navodzuje obrannú
imunologickú reakciu s cieľom napadnúť a eliminovať cieľ.
Krátkodobý účinok génovej liečby – obmedzenia somatickej terapie
niektoré bunky v tele sa rýchlo obmieňajú – obmedzenie pre aplikáciu
liečebná DNA musí zostať dlho funkčná – problém stability
nutnosť viacerých opakovaných kúr génovej liečby.
Mnohogénové ochorenia - najvhodnejšie pre génovú terapiu sú
monogénové ochorenia; tvoria len malú časť
Väčšina medicínsky závažných ochorení (nádorové, srdcovo-cievne,
vysoký tlak krvi, neurodegeratívne, artritída) sú polygénové ochorenia,
resp. multifaktoriálne ochorenia s významným podieľom exogénnych
resp. environmentálnych faktorov.

B. Aplikačné medicínske
problémy
Problémy s vírusovými vektormi - riziko prepuknutia infekcie
Vírusy majú vlastný genetický program a cieľ; nutné je eliminovať časti
genómu vírusov zodpovedných za infekciozitu
Imunologická obrana organizmu – riziko zápalovej, autoimunitnej reakcie
reakcia na prítomnosť vírusu bez ohľadu na zámer
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imunologickú reakciu s cieľom napadnúť a eliminovať cieľ.
Krátkodobý účinok génovej liečby – obmedzenia somatickej terapie
niektoré bunky v tele sa rýchlo obmieňajú – obmedzenie pre aplikáciu
liečebná DNA musí zostať dlho funkčná – problém stability
nutnosť viacerých opakovaných kúr génovej liečby.
Mnohogénové ochorenia - najvhodnejšie pre génovú terapiu sú
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Väčšina medicínsky závažných ochorení (nádorové, srdcovo-cievne,
vysoký tlak krvi, neurodegeratívne, artritída) sú polygénové ochorenia,
resp. multifaktoriálne ochorenia s významným podieľom exogénnych
resp. environmentálnych faktorov.

C. Špecifické problémy
Technológia nie je dokonalá a je dosť neprediktívna. Dokonca aj
ak dôjde k vyliečeniu daného ochorenia, hrozia iné komplikácie. Ako
sa budú zvažovať benefity a miera rizika ?
Kto bude rozhodovať, či sa jedná skutočne o liečebnú aplikáciu
alebo už ide o umelé vylepšenie organizmu ?
Náklady na terapiu sú obrovské. Budú sa liečiť len bohatí,
najzaujímavejšie prípady ? Somatická terapia si vyžaduje opakovanú
aplikáciu? V ktorom kole sa skončí kvôli financiám ?
Nespôsobí široká dostupnosť génovej terapie sociálne dôsledky –
abúzus vylepšovania vlastností ? Ako sa bude nazerať na
„upravených jedincov“ ?
Nepovedie germinatívna terapia k vylepšovanie ľudského genómu ?
moderná eugenika (inteligencia, atléti) alebo neprediktívnej zmene
plodu; narodené pozmenené deti nedali súhlas k manipulácii
Kontroverzná fetálna génová terapia – nepoškodí vývoj iných
funkcií plodu; väčšina týchto stavov by končila potratom, alebo
smrťou po narodení
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