EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η βιοτεχνολογία έχει συµβάλει
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
αποτελεσµατικά σε τρεις
βασικούς στόχους της Ιατρικής
που είναι:
είναι

1

Η έγκαιρη ∆ΙΑΓΝΩΣΗ µιας
ασθένειας
Απαιτεί την ανάπτυξη
ευαίσθητων τεχνικών
που µπορούν να:
να
Εντοπίσουν την
ασθένεια στα αρχικά
της στάδια πριν να
εµφανιστούν τα
συµπτώµατα της
στον οργανισµό
Να ανιχνεύσουν
κάποια µόλυνση από
παθογόνους
µικροοργανισµούς ή
να διαπιστώσουν
την ύπαρξη κάποιας
κληρονοµικής
ασθένειας
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών

2

Όπως η ηπατίτιδα Β, η
πολιοµυελίτιδα και η
φυµατίωση χρειάζεται πιο
εξελιγµένα, επαρκώς ασφαλή
εξελιγµένα
αλλά και οικονοµικά προσιτά
εµβόλια
Επίσης η ανάπτυξη
εµβολίων για την
πρόληψη ασθενειών όπως
το A.I.D.S.,
A.I.D.S. η µηνιγγίτιδα
µηνιγγίτιδα,
και ο καρκίνος είναι
πλέον ανάγκη
Η αποτελεσµατική θεραπεία

3

Προϋποθέτει την κατανόηση
των βιοχηµικών µηχανισµών
και του γενετικού υπόβαθρου
της ασθένειας
Για να εφαρµοστεί η
κατάλληλη θεραπεία είτε
µε φαρµακευτική αγωγή
είτε ακόµη µε «γενετική
διόρθωση»
διόρθωση
» της βλάβης
22

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η βιοτεχνολογία συνεισφέρει
ουσιαστικά στους παραπάνω
στόχους:
στόχους
Mε την ανάπτυξη της
τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA
Με τη χρήση της τεχνικής
PCR
Καθώς και µε τη χρήση
ανιχνευτών µορίων DNA
Oι τεχνικές αυτές βρίσκουν
εφαρµογή στη βελτίωση και
παραγωγή σε ευρεία κλίµακα:
κλίµακα
Ευαίσθητων διαγνωστικών
ουσιών όπως τα
µονοκλωνικά αντισώµατα
Αποτελεσµατικών
εµβολίων
Φαρµακευτικών
προϊόντων
23

ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας νέος τοµέας της
Βιοτεχνολογίας
αναπτύσσεται ταχύτατα,
ταχύτατα η
γονιδιακή θεραπεία
Στηρίζεται στην
εφαρµογή της
τεχνολογίας του
ανασυνδυασµένου DNA
Στη θεραπεία
πολλών σοβαρών
γενετικών
ασθενειών όπως:
όπως
Η κυστική ίνωση
Το σύνδροµο
επίκτητης
ανοσολογικής
ανεπάρκειας
Α.Ι.D
Α.Ι.
D.S.
∆ιάφοροι τύποι
καρκίνου
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ΠΛΗΘΟΣ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ»
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ» ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Πριν από την ανάπτυξη της
τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου
DNA, οι περισσότερες πρωτεΐνες που
DNA
χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία
διάφορων ασθενειών:
ασθενειών
Ήταν διαθέσιµες σε µικρές
ποσότητες
Η παραγωγή τους ήταν πολύ ακριβή
Και συχνά η βιολογική τους δράση
δεν ήταν πάντοτε πλήρως
κατανοητή
Η τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA έδωσε τη
δυνατότητα παραγωγής
φαρµακευτικών πρωτεϊνών σε
σηµαντικές ποσότητες
Τόσο για τον αποτελεσµατικό
έλεγχο της δράσης τους όσο και
για ευρεία κατανάλωση
Σήµερα έχουν κλωνοποιηθεί τα
γονίδια του ανθρώπου για
περισσότερες από 300
ανθρώπινες φαρµακευτικές
πρωτεΐνες

Πρωτεΐνη

Χρήση

α1α1-αντιθρυψίνη

θεραπεία εµφυσήµατος

καλσιτονίνη

θεραπεία οστεοπόρωσης

χοριονική γοναδοτροπίνη

θεραπεία γυναικείας στειρότητας

ενδορφίνες και εγκεφαλίνες

αναλγητικοί παράγοντες

επιδερµικός αυξητικός
παράγοντας

θεραπεία τραυµάτων

ερυθροποιητίνη

θεραπεία αναιµίας

παράγοντας VIII

θεραπεία αιµορροφιλίας α

παράγοντας IX

θεραπεία αιµορροφιλίας β

αυξητική ορµόνη

θεραπεία αχονδροπλασίας

ινσουλίνη

θεραπεία του διαβήτη

ιντερφερόνες (α, β, γ)

αντιικοί και αντικαρκινικοί
παράγοντες

ιντερλευκίνες

θεραπεία καρκίνου και ασθενειών
του ανοσοποιητικού συστήµατος

παράγοντας νέκρωσης όγκων

αντικαρκινικός παράγοντας
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ
Μεταξύ των πρώτων µορίων που
παρασκευάστηκαν είναι η ινσουλίνη,
ινσουλίνη οι
ιντερφερόνες και η αυξητική ορµόνη
Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που
αποτελείται από 51 αµινοξέων και
παράγεται από ειδικά κύτταρα του
παγκρέατος
Αποτελείται από δύο µικρά
πεπτίδια Α & Β που συγκρατούνται
µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς
δεσµούς

Προϊνσουλίνη

Ινσουλίνη

Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει
ένα πρόδροµο µόριο την
προινσουλίνη που µετατρέπεται
τελικά σε ινσουλίνη
Η ορµόνη αυτή ρυθµίζει το
µεταβολισµό των υδατανθράκων και
ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης
στο αίµα
Ο διαβήτης είναι µια ασθένεια που
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή
µείωση ινσουλίνης και
υπολογίζεται ότι πάνω από
60.000.000 άτοµα πάσχουν από
διαβήτη
26

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1982
Η ινσουλίνη χρησιµοποιείται
για τη θεραπεία των
διαβητικών ατόµων
Πριν το 1982 οι κύριες
πηγές ινσουλίνης ήταν το
πάγκρεας από χοίρους και
βοοειδή
Η ινσουλίνη παραγόταν
από την εκχύλιση
αυτών των ιστών µε µια
δαπανηρή και
πολύπλοκη διαδικασία
Η ινσουλίνη είχε µικρές
διαφορές στη σύσταση
των αµινοξέων της από
την ανθρώπινη
προκαλούσε
αλλεργικές αντιδράσεις

Ινσουλίνη

27

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Μια από τις µεθόδους που
χρησιµοποιούνται σήµερα για
την παραγωγή της
ανθρώπινης ινσουλίνης στα
βακτήρια είναι:
είναι

Προϊνσουλίνη

Ινσουλίνη

Η παραγωγή του
πρόδροµου µορίου σε µια
βακτηριακή καλλιέργεια
και η µετατροπή της σε
ινσουλίνη µε ενζυµική
κατεργασία
H µέθοδος
περιλαµβάνει
κατασκευή cDNA
βιβλιοθήκης από τα
κύτταρα του
παγκρέατος στα οποία
εκφράζεται το γονίδιο
της ινσουλίνης και
επιλογή του κλώνου
που περιέχει το
γονίδιο
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Συνοπτικά τα στάδια κλωνοποίησης &
αποµόνωσης της ινσουλίνης µε
κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης είναι
είναι:
Αποµόνωση του συνολικού m-RNA
RNA,
από τα κύτταρα του παγκρέατος
Κατασκευή δίκλωνων µορίων DNA
και ενσωµάτωση τους σε πλασµίδια
Μετασχηµατισµός βακτηρίων µε τα
ανασυνδυασµένα πλασµίδια και
πολλαπλασιασµός τους σε υγρό
θρεπτικό υλικό
Επιλογή των βακτηρίων που
περιέχουν το γονίδιο το οποίο
κωδικοποιεί το πρόδροµο µόριο της
ινσουλίνης
Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε
βιοαντηδραστήρα για παραγωγή του
πρόδροµου µορίου της ινσουλίνης

Προϊνσουλίνη

Ινσουλίνη

Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και µε
κατάλληλο ένζυµο,
ένζυµο που αφαιρεί το
ενδιάµεσο πεπτίδιο, µετατρέπεται σε
ινσουλίνη
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ΑΝΤΙΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ:
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ: ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ
Οι ιντερφερόνες είναι αντιιικές
πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα
που έχουν µολυνθεί από ιούς:
ιούς
Οι πρωτεΐνες αυτές,
αυτές επάγουν την
παραγωγή άλλων πρωτεϊνών από τα
γειτονικά υγιή κύτταρα, οι οποίες
εµποδίζουν τον πολλαπλασιασµό των
ιών σε αυτά
Οι ιντερφερόνες είναι οικογένεια
συγγενών πρωτεϊνών, που
ταξινοµούνται ανάλογα µε τη
χηµική και βιολογική ενεργότητα
τους σε τρεις οµάδες α, β και γ
Οι ιντερφερόνες έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ως αντιιικοί και
πιθανόν ως αντικαρκινικοί
παράγοντες
Παράγονται σε ελάχιστες
ποσότητες στο σώµα και για αυτό
δεν ήταν ευρεία η χρήση τους στη
θεραπεία ασθενειών
Μετά την κλωνοποίηση ορισµένων
γονιδίων ιντερφερονών,
ιντερφερονών είναι
σήµερα δυνατή η παραγωγή τους
σε µεγάλες ποσότητες µε
παρόµοια µέθοδο παραγωγής µε
αυτή της ινσουλίνης
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ΤΕΛΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ:
ΦΑΡΜΑΚΟ: ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
«Το ιδανικό φάρµακο»
φάρµακο» είπε ο
πρωτοπόρος Γερµανός γιατρός
Εhrlich «
«πρέπει
πρέπει να
εξουδετερώνει τις µολύνσεις
χωρίς να προκαλεί παρενέργειες
στον οργανισµό»
οργανισµό»
Η φύση έχει φτιάξει ένα
«τέλειο
τέλειο φάρµακο»,
φάρµακο
τα
αντισώµατα
Είναι πρωτεϊνικά µόρια,
µόρια
που παράγονται από τα ΒΒλεµφοκύτταρα του
ανοσοποιητικού µας
συστήµατος όταν ένα
αντιγόνο προσβάλει τον
οργανισµό
Τα αντισώµατα αντιδρούν
µε το αντιγόνο και το
εξουδετερώνουν
Αντιγόνο µπορεί να
είναι
µικροοργανισµός, ιός
µικροοργανισµός
ή ξένο υλικό
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ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ & MONOΚΛΩΝΙΚΑ
MONOΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Ο οργανισµός είναι ικανός να
παράγει αντισώµατα εναντίον
κάθε ξένου αντιγόνου
Στην πραγµατικότητα, ένα
αντίσωµα αναγνωρίζει µόνο
µια περιοχή του αντιγόνου,
αντιγόνου
που ονοµάζεται αντιγονικός
καθοριστής
Ένα µεγάλο αντιγόνο,
αντιγόνο π.χ.
ένας µικροοργανισµός,
µικροοργανισµός έχει
πολλούς αντιγονικούς
καθοριστές για αυτό
παράγονται πολλά είδη
αντισωµάτων εναντίον του
Κάθε είδος αντισώµατος
που αναγνωρίζει ένα
αντιγονικό καθοριστή
παράγεται από µία οµάδα
οµοίων ΒΒ-λεµφοκυττάρων,
που αποτελούν ένα κλώνο
Τα αντισώµατα που
παράγονται από έναν κλώνο
Β-λεµφοκυττάρων
ονοµάζονται µονοκλωνικά
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MONOΚΛΩΝΙΚΑ
MONO
ΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

Τα µονοκλωνικά αντισώµατα είναι πολύ
σηµαντικά στην Ιατρική
Χρησιµοποιούνται ως διαγνωστικά
για την ανίχνευση ασθενειών ή ως
εξειδικευµένα φάρµακα εναντίον
παθογόνων µικροοργανισµών ή
ακόµη εναντίον καρκινικών
κυττάρων
Ήταν, εποµένως, σηµαντικό να
γίνει δυνατή η παραγωγή τους
στο εργαστήριο σε µεγάλες
ποσότητες
Όµως τα ΒΒ-λεµφοκύτταρα δεν
επιβιώνουν για πολύ έξω από το
σώµα και δεν µπορούν να
διατηρηθούν σε
κυτταροκαλλιέργειες
Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν
ύστερα από σύντηξη µε
καρκινικά κύτταρα
Τα καρκινικά κύτταρα
ονοµάζονται υβριδώµατα και
µπορούν να παράγουν µεγάλες
ποσότητες ενός µονοκλωνικού
αντισώµατος
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Η τεχνική της παραγωγής
µονοκλωνικών αντισωµάτων
αναπτύχθηκε το 1975 και ακολουθεί
την εξής διαδικασία:
διαδικασία

Ένα επιλεγµένο αντιγόνο
χορηγείται µε ένεση σε ένα ποντίκι
και προκαλείται ανοσολογική
αντίδραση µε αποτέλεσµα να
αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων
από εξειδικευµένα ΒΒλεµφοκύτταρα
Ύστερα από 2 εβδοµάδες
αφαιρείται ο σπλήνας και
αποµονώνονται τα ΒΒλεµφοκύτταρα
Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε
καρκινικά κύτταρα και παράγονται
τα υβριδώµατα που παράγουν
µονοκλωνικά αντισώµατα
Τα υβριδώµατα µπορούν να
φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα στην κατάψυξη (-80°C)
και να παράγουν οποιαδήποτε
στιγµή το συγκεκριµένο
µονοκλωνικό αντίσωµα σε µεγάλες
ποσότητες
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Τα µονοκλωνικά αντισώµατα επειδή
αναγνωρίζουν ειδικά έναν
αντιγονικό καθοριστή,
καθοριστή είναι πολύ
χρήσιµα ως ανοσοδιαγνωστικά

Α

Μπορούν να ανιχνεύουν στα
υγρά του σώµατος (αίµα
αίµα, ούρα
ούρα):
Ουσίες που είναι υπεύθυνες
για ποικίλες ασθένειες
Παθογόνους
µικροοργανισµούς
Καθώς και τη διακύµανση της
συγκέντρωσης διαφόρων
προϊόντων του
µεταβολισµού,, η οποία
µεταβολισµού
µπορεί να προοιωνίζει την
πιθανότητα εµφάνισης
κάποιας ασθένειας
Η τεχνική ανίχνευσης είναι
γρήγορη, απλή
γρήγορη
απλή, ευαίσθητη
ευαίσθητη,
ακριβής και επιτρέπει τη
διάγνωση ασθενειών στα πολύ
αρχικά στάδια τους δηλαδή πριν
εµφανιστούν τα συµπτώµατα
35

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Ανοσοδιαγνωστικά

Β

Τα µονοκλωνικά αντισώµατα
µπορούν να συνεισφέρουν
σηµαντικά στην αύξηση της
ευαισθησίας των κλινικών
δοκιµασιών:
δοκιµασιών
Όπως η τυποποίηση
(προσδιορισµός)
) των
οµάδων αίµατος
Τα µονοκλωνικά
αντισώµατα ανιχνεύουν
τα αντιγόνα επιφανείας
των ερυθρών
αιµοσφαιρίων
Εξακρίβωση µιας πιθανής
κύησης
Έχουν κατασκευαστεί
ειδικά ανοσοδιαγνωστικά
τεστ, τα οποία περιέχουν
µονοκλωνικά αντισώµατα
για ειδικές ορµόνες που
παράγονται κατά την
κύηση
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Τα αντισώµατα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως
Α
θεραπευτικά
Η πιο ενδιαφέρουσα
εφαρµογή τους αφορά τη
θεραπεία του καρκίνου
Τα καρκινικά κύτταρα
έχουν στην εξωτερική
επιφάνεια τους µεγάλη
ποικιλία αντιγόνων που
δεν υπάρχουν στα
φυσιολογικά κύτταρα του
οργανισµού, και
οργανισµού
ονοµάζονται καρκινικά
αντιγόνα
Έτσι, µπορούν να
κατασκευαστούν
µονοκλωνικά αντισώµατα
εναντίον αυτών των
αντιγόνων
37

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Θεραπευτικά

Β

Τα µονοκλωνικά αντισώµατα
είναι πολύ ειδικά µόνο για τα
καρκινικά κύτταρα και
µπορούν να «γίνουν
γίνουν
µεταφορείς» ισχυρών
µεταφορείς
αντικαρκινικών φαρµάκων
Όταν εισαχθούν στον
οργανισµό, βρίσκουν και
οργανισµό
προσβάλουν τους
καρκίνους--στόχους
καρκίνους
Τα αντικαρκινικά φάρµακα,
φάρµακα
που είναι συνδεδεµένα µε τα
αντισώµατα, δρουν κατευθείαν
αντισώµατα
στα καρκινικά κύτταρα και τα
καταστρέφουν
Επιτρέπουν έτσι τη θεραπεία µε
αποφυγή της χειρουργικής
επέµβασης και των
δυσάρεστων επιπτώσεων της
χηµειοθεραπείας
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Τα αντισώµατα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την επιλογή
οργάνων συµβατών για
µεταµόσχευση
Τα κύτταρα των οργάνων
έχουν στην επιφάνεια τους
ειδικά αντιγόνα επιφανείας,
επιφανείας
που αναγνωρίζονται από
ειδικά µονοκλωνικά
αντισώµατα
Με τα µονοκλωνικά
αντισώµατα µπορεί να
γίνει έλεγχος των
οργάνων δωρητών,
δωρητών για
να διαπιστωθεί αν
ταιριάζουν ανοσολογικά
µε τα αντίστοιχα των
ασθενών
Έτσι, είναι δυνατό να
αποφευχθεί η απόρριψη
και οι µεταµοσχεύσεις να
είναι επιτυχείς
39

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περισσότερες από 4000 ασθένειες
οφείλονται σε γονιδιακές
µεταλλάξεις και πολλές από αυτές
εµφανίζονται σε µεγάλες ηλικίες
Μερικές οφείλονται σε:
σε
Μεταλλάξεις ενός γονιδίου
Άλλες σε αλληλεπίδραση
µεταλλάξεων δύο ή
περισσοτέρων γονιδίων
Και ακόµη περισσότερες σε
συνδυασµό γενετικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων
όπως η ακτινοβολία και οι
χηµικές ουσίες
Οι γενετικές ασθένειες
προκαλούν:
προκαλούν
Όλες σχεδόν προκαλούν
δυσµορφίες
Το 80% όλων διανοητική
καθυστέρηση
και το 1/5 θάνατο στην
παιδική ηλικία
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Α

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η µοριακή βάση των γενετικών
ασθενειών µέχρι πρόσφατα δεν
ήταν γνωστή
Η τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA σε
συνδυασµό µε τις µεθόδους
της παραδοσιακής γενετικής
(γενεαλογικά δέντρα)
)
οδήγησε:
οδήγησε
Στον εντοπισµό της θέσης
στα χρωµοσώµατα
(χαρτογράφηση)
) πολλών
µεταλλαγµένων γονιδίων,
γονιδίων
που προκαλούν τις
αντίστοιχες ασθένειες

Μεταλλαγµένο

Επιπλέον ορισµένα
µεταλλαγµένα γονίδια
κλωνοποιήθηκαν και
συγκρίθηκαν µε τα
φυσιολογικά
αλληλόµορφα τους,
τους για
να εξακριβωθεί το είδος
των µεταλλάξεων
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Β
Σήµερα έχουν
χαρτογραφηθεί και
κλωνοποιηθεί τα γονίδια
των οποίων οι µεταλλάξεις
είναι υπεύθυνες για τις
ασθένειες όπως:
όπως

Μεταλλαγµένο

Την κυστική ίνωση,
ίνωση
την ασθένεια του
Huntington,
Huntington
την µυϊκή ∆υστροφία
του Duchenne
Οι γνώσεις αυτές
έδωσαν τη
δυνατότητα
ανάπτυξης της
γονιδιακής θεραπείας

42

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στηρίζεται στη τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA
Έχει ως στόχο να
«διορθώσει»
διορθώσει» τη γενετική
βλάβη εισάγοντας στους
ασθενείς φυσιολογικά
αλληλόµορφα του
µεταλλαγµένου γονιδίου
Απαραίτητη
προϋπόθεση για την
εφαρµογή της
γονιδιακής θεραπείας
είναι:
είναι
Κλωνοποίηση του
υπεύθυνου γονιδίου
Ο προσδιορισµός
των κυττάρων που
εµφανίζουν τη
βλάβη από την
ασθένεια
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το
Σεπτέµβριο του 1990 σε ένα
τετράχρονο κοριτσάκι που έπασχε από
ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού
συστήµατος
Η ασθένεια αυτή οφείλεται στην
έλλειψη του ενζύµου απαµινάση της
αδενοσίνης (ΑD
(ΑDΑ)
Το ΑDA
ΑDA παίρνει µέρος στο
µεταβολισµό των πουρίνων στα
στα
κύτταρα του µυελού των οστών
Η έλλειψη οφείλεται σε
µετάλλαξη του γονιδίου που
παράγει το ένζυµο αυτό
Η ασθένεια εµφανίζει αυτοσωµικό
υπολειπόµενο τύπο
κληρονοµικότητας
Οι ασθενείς µε έλλειψη του ενζύµου
ΑDA:
Πάσχουν από χρόνιες µολύνσεις
Έχουν προδιάθεση για ανάπτυξη
καρκίνου σε πολύ µικρή ηλικία
Πολλοί πεθαίνουν ύστερα από
λίγους µήνες ζωής
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Είναι γνωστή η περίπτωση
ενός παιδιού που έζησε
εννέα χρόνια σε έναν
πλαστικό θάλαµο
Για να εµποδιστεί η
επαφή του µε ιούς
Επειδή το
ανοσοποιητικό του
σύστηµα δεν
µπορούσε να τους
καταπολεµήσει
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

∆ιαδικασία που ακολουθείται για τη
γονιδιακή θεραπεία της έλλειψης του
ενζύµου ΑDA:
ΑDA:
Λεµφοκύτταρα του παιδιού
παραλαµβάνονται και
πολλαπλασιάζονται σε
κυτταροκαλλιέργειες

Το φυσιολογικό γονίδιο της ΑDA
ΑDA
ενσωµατώνεται σε έναν ιόιό-φορέα (ο
(
οποίος έχει καταστεί αβλαβής)
) µε τις
τεχνικές του ανασυνδυασµένου DNA
Ο γενετικά τροποποιηµένος ιός
εισάγεται στα λεµφοκύτταρα
Τα γενετικά τροποποιηµένα
λεµφοκύτταρα εισάγονται µε
ενδοφλέβια ένεση στο παιδί και
παράγουν το ένζυµο ΑD
ΑDΑ
Βέβαια τα τροποποιηµένα
λεµφοκύτταρα δεν ζουν για πάντα
µέσα στον οργανισµό (δηλαδή
(
η
θεραπεία δεν είναι µόνιµη)
) και
χρειάζεται συνεχής έγχυση τέτοιων
κυττάρων
Τα άτοµα µπορούν να ζουν
φυσιολογικά κάνοντας σε
κανονικά χρονικά διαστήµατα
αυτή τη θεραπεία
46

ΕX VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ex vivo γονιδιακή θεραπεία
Η περίπτωση γονιδιακής
θεραπείας της απαµινάσης της
αδενοσίνης (Α
ΑDΑ) είναι µια
τέτοια περίπτωση
Χαρακτηρίζεται µε αυτόν τον
τρόπο γιατί τα κύτταρα του
ασθενή τροποποιούνται έξω
από τον οργανισµό του και
στη συνέχεια επανεισάγονται
πάλι σε αυτόν
Τα κύτταρα του
αιµοποιητικού συστήµατος
µπορούν να:
να
Τροποποιούνται γενετικά
Αναπτύσσονται σε
κυτταροκαλλιέργειες
Εισάγονται µε ενδοφλέβια
ένεση στον οργανισµό
Τι γίνεται όµως αν πρέπει να
τροποποιηθούν τα κύτταρα ενός
άλλου οργάνου όπως ο
πνεύµονας;
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IN VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τι γίνεται όµως αν πρέπει να
τροποποιηθούν τα κύτταρα ενός άλλου
οργάνου όπως ο πνεύµονας;
πνεύµονας;
Ο Anderson και οι συνεργάτες του
πρότεινα µια άλλη προσέγγιση
Ανέπτυξαν «έξυπνους
έξυπνους» φορείς,
φορείς
οι οποίοι προσβάλουν τα
κύτταρα του ιστού που πάσχει
Συγκεκριµένα, τα
φυσιολογικά γονίδια
ενσωµατώνονται σε µόριαµόριαφορείς, που εισάγονται
φορείς
κατευθείαν στον οργανισµό
Το φυσιολογικό γονίδιο
µπορεί να εισέλθει στα
κύτταρα του ιστού που
εµφανίζει τη βλάβη,
βλάβη µέσω
ιών, λιποσωµάτων και µε τη
ιών
µορφή «γυµνού
γυµνού DNA»
DNA
Το είδος αυτό της γονιδιακής
θεραπείας ονοµάζεται in vivo και
εφαρµόστηκε για τη θεραπεία
της κυστικής ίνωσης το 1993
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IN VIVO ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
Η κυστική ίνωση οφείλεται σε
µεταλλάξεις ενός γονιδίου,
γονιδίου το οποίο
κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη,
πρωτεΐνη που είναι
απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία
των επιθηλιακών κυττάρων των
πνευµόνων
Η ασθένεια παρουσιάζει
υπολειπόµενη αυτοσωµική
κληρονοµικότητα και επηρεάζει
πρωτίστως την λειτουργία των
πνευµόνων
Το φυσιολογικό γονίδιο
ενσωµατώθηκε αρχικά σε ένα
αδενοϊό
Ο ανασυνδυασµένος ιός εισήλθε
στον οργανισµό µε ψεκασµό µε
τη βοήθεια βρογχοσκοπίου και
µόλυνε τα κύτταρα του
αναπνευστικού συστήµατος
Μετά την εισαγωγή του στα
κύτταρα, το φυσιολογικό γονίδιο
κύτταρα
ενσωµατώθηκε στο γονιδίωµα
τους και παρήγαγε το
φυσιολογικό προϊόν
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έως πρόσφατα η πιθανότητα επιτυχούς
γονιδιακής θεραπείας ανήκε στη σφαίρα
της επιστηµονικής θεραπείας
Με τον προσδιορισµό των γονιδίων
που είναι υπεύθυνα για γενετικές
ασθένειες και την εύρεση της
αλληλουχίας τους δηµιουργούνται
νέες προοπτικές για τη γονιδιακή
θεραπεία πολλών ασθενειών

1

Μεταλλαγµένο

Η εφαρµογή της γονιδιακής
θεραπείας στο άµεσο µέλλον θα
είναι περιορισµένη επειδή δεν
έχουν ακόµη ξεπεραστεί
προβλήµατα όπως αυτά που
αφορούν τη χρήση των φορέων
Στις περισσότερες περιπτώσεις ως
φορείς χρησιµοποιούνται ιοί οι
οποίοι καθίστανται αβλαβείς,
έχουν µικρή πιθανότητα να
προκαλέσουν παρενέργειες και σε
ορισµένες περιπτώσεις καρκίνο

Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη κατάλληλων
φορέων είναι ο επόµενος στόχος για
τη βελτίωση των µεθόδων της
γονιδιακής θεραπείας
50

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Με τις µεθόδους της
γονιδιακής θεραπείας δεν
γίνεται αντικατάσταση
του µεταλλαγµένου
γονιδίου στα κύτταρα του
οργανισµού

2

Αλλά ενσωµάτωση του
φυσιολογικού
αντιγράφου του
γονιδίου στο
γονιδίωµα
συγκεκριµένων
σωµατικών κυττάρων
Συνεπώς δε
µεταβιβάζεται
στους απογόνους
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται
από 3x
3x109 ζεύγη βάσεων DNA το
οποίο κατανέµεται σε χρωµοσώµατα
Το 1986 ξεκίνησε µια διεθνής
συνεργασία µε σκοπό τη
χαρτογράφηση του DNA δηλαδή:
δηλαδή:
Τον εντοπισµό της θέσης των
γονιδίων στα χρωµοσώµατα
Τον προσδιορισµό της
αλληλουχίας των βάσεων του
DNA στο ανθρώπινο γονιδίωµα
Το πρόγραµµα, που απαιτούσε
τη συµβολή πολλών
ερευνητών και γενναία
χρηµατοδότηση, ξεκίνησε το
1990 υπό την αιγίδα του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας
και του Τµήµατος Ατοµικής
Ενέργειας των ΗΠΑ
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε
το 2001, 4 χρόνια νωρίτερα
από ότι εκτιµούσαν χάριν στην
αυτοµατοποίηση των
εργαστηριακών µεθόδων και
στην ανάπτυξη της
πληροφορικής
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Στη µελέτη της οργάνωσης και
λειτουργίας του ανθρώπινου
γονιδιώµατος

1

Μετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος
προσδιορίστηκαν:
προσδιορίστηκαν
Το σύνολο των γονιδίων
που κωδικοποιούν
πρωτεΐνες
Οι ρυθµιστικές περιοχές
των γονιδίων αυτών
καθώς και οι περιοχές
του γονιδίου µε
άγνωστη λειτουργία
Ο αριθµός των
γονιδίων το 1990
είχε αρχικά εκτιµηθεί
σε 100.000, ενώ
σήµερα εκτιµάται ότι
τα γονίδια που
κωδικοποιούν
πρωτεΐνες είναι
λιγότερα από 40.000

ΓΟΝΙ∆ΙΟ

40.000
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Στην ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη
2
διάγνωση και τη θεραπεία των
ασθενειών
Με τον προσδιορισµό της θέσης
και της αλληλουχίας των γονιδίων
που έχουν µεταλλαγεί και
σχετίζονται µε διάφορες
ασθένειες

Μεταλλαγµένο

Στη µελέτη της εξέλιξης του
3
ανθρώπινου γονιδιώµατος
Για το σκοπό αυτό βρίσκονται
παράλληλα σε εξέλιξη
προγράµµατα προσδιορισµού της
αλληλουχίας άλλων ειδών,
ειδών τα
οποία θα συµβάλουν στην
αποκάλυψη των εξελικτικών
σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ
των ειδών
Έτσι υπάρχουν προγράµµατα
χαρτογράφησης γονιδιωµάτων
οργανισµών όπως είναι το
πρόβατο, ο σκύλος
πρόβατο
σκύλος, η
αγελάδα, διάφορα έντοµα
αγελάδα
έντοµα, ο
γαιοσκώληκας καθώς και
πολλοί µικροοργανισµοί
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Στη µαζική παραγωγή
προϊόντων, µε τις µεθόδους
προϊόντων
που χρησιµοποιεί η
Βιοτεχνολογία

5

Μετά την αποµόνωση
των γονιδίων,
γονιδίων τα οποία
είναι χρήσιµα:
χρήσιµα
Στη
φαρµακοβιοµηχανία,
φαρµακοβιοµηχανία
στη βιοµηχανία,
βιοµηχανία στη
γεωργία και την
κτηνοτροφία
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