Kierunki badań nad terapią dystrofii mięśniowej Duchenne’a.
Część 1: Pomijanie zmutowanego egzonu ( Exon-skipping)
Opublikowano: 15 lipca 2009
PoniŜszy artykuł o pomijaniu zmutowanego egzonu,
najnowszej i najbardziej zaawansowanej genetycznej
technice skutecznej terapii dystrofii mięśniowej Duchenne’a, jest pierwszą częścią obszernego tekstu, który ja, dr
Günter Scheuerbrandt, biochemik z Niemiec, piszę dla
Was, dzieci i młodzi ludzie z dystrofią mięśniową, dla waszych rodzin i opiekunów, którzy chcecie wiedzieć jak daleko do przodu ze swoimi badaniami doszli naukowcy i
lekarze.
Druga część tego artykułu będzie zawierała najnowsze
wyniki wielu innych badań naukowych nad terapią dystrofii, takich jak przenoszenie genów dystrofiny do komórek
mięśniowych, wykorzystanie komórek macierzystych, regulacja utrofiny i szereg metod farmakologicznych.
KaŜdy z moich artykułów będę od czasu do czasu aktualizował o najnowsze wyniki badań naukowych . PoniewaŜ nie jestem lekarzem, moje artykuły zawierają tylko
informacje o naukowych poszukiwaniach terapii, a nie o
leczeniu i opiece nad pacjentami z dystrofią Duchenne’a.
Tekst ten, podobnie jak i moje wcześniejsze artykuły,
pisałem najpierw po angielsku, a teraz przetłumaczyłem na
niemiecki. Jest on teŜ osiągalny w języku hiszpańskim,

przetłumaczony przez Ricardo Rojasa, Meksykanina, który cierpi na dystrofię mięśniową Beckera. Jak wszystkie
moje artykuły, równieŜ i ten nie jest naukową publikacją z
wieloma trudnymi słowami, poniewaŜ próbowałem go
napisać tak, abyście rozumieli, co się dla Was robi w laboratoriach, nawet jeśli nie studiowaliście nowoczesnej biochemii czy genetyki.
W podsumowaniu podaję tylko nazwiska kierowników
laboratoriów, mimo, Ŝe mają oni teŜ kolegów i studentów,
którzy razem z nimi pracują nad projektami, które opisuję.
Jest jednak niemoŜliwe wyliczyć ich wszystkich. Nazwiska naukowców piszę bez ich tytułów naukowych, większość z nich to profesorowie, którzy mają tytuły doktora w
dziedzinie medycyny czy nauk przyrodniczych.
Cyfry w nawiasach, np. (12), odwołują się do publikacji,
wymienionych na stronach 17 i 18.
Jeśli macie pytania na temat metody pomijania egzonu
lub innych badań dotyczących dystrofii Duchenne’a, wyślijcie e-mail na mój adres:
gscheuerbrandt@t-online.de.
Spróbuję na niego odpowiedzieć, ale tylko po niemiecku
lub angielsku.

JAK GENY KIERUJĄ PRODUKCJĄ BIAŁEK.
Geny są funkcjonalną jednostką
materiału genetycznego kwasu dezoksyrybonukleinowego, w skrócie
nazywanego DNA.
Wygląda on jak zakręcona wokół
siebie drabina ( podwójna helisa),
która została opisana w 1953 r. przez
Jamesa Watsona i Francesa Cricka.
KaŜdy stopień tej drabiny zawiera
dwie z czterech róŜnych małych molekuł bazowych (nukleotydów): adeniny, guaniny, tyminy i cytozyny
(oznaczanych skrótowo: A,G, T, C).
MoŜemy je nazwać genetycznymi
literami. Stopnie drabiny mogą zawsze zawierać tylko dwie kombinacje
bazowe, tzw.pary bazowe: A-T i GC. Na rysunku obok jest przedstawiona struktura tych czterech molekuł i ich angielskie nazwy:

JeŜeli np. GGCTTAATCGT jest sekwencją, kolejnością baz na jednej stronie wiązki DNA, sekwencja tych
baz na przeciwnej stronie wiązki DNA musi być jej
uzupełnieniem, a więc CCGAATTAGCA. A stoi zawsze naprzeciwko T, a G naprzeciwko C, poniewaŜ te
pary bazowe tylko wtedy pasują dokładnie pomiędzy
obydwoma wiązkami
-GGCTTAATCGT|||||||||||
-CCGAATTAGCATa sekwencja nukleotydów, genetycznych liter, jest
genetyczną informacją dla rozwoju i utrzymania Ŝywego
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organizmu i jest ona przekazywana przez jedną generacje
następnej generacji.
Większość genów zawiera informacje dla biosyntezy
białek. W jądrze komórki ta genetyczna informacja jest
przejęta i transkrybowana, tzn. kopiowana na inną genetyczną substancję, po angielsku nazywaną premature messenger ribonucleic acid (w skrócie: pre-mRNA), zwaną
teŜ transkryptem.
Większość genów składa się z aktywnych, kodujących
odcinków, egzonów, zawierających informacje, na podstawie których powstają białka, oraz często o wiele dłuŜszych intronów, które nie są tylko odpadami genetycznymi, jak wcześniej uwaŜano, ale równieŜ kontrolują aktywność genów. Kwasy rybonukleinowe, RNA, wykorzystują
bazę U, Uracyl, zamiast podobnej bazy T występującej w
DNA. Po transkrypcji, jeszcze wewnątrz jądra komórkowego, introny są usuwane z pre-mRNA, a wszystkie egzony są łączone ze sobą. Powstaje cząstka messenger RNA,
w skrócie mRNA, zawierająca tylko kodujące sekcje, genetyczną informację słuŜącą do syntezy białek. Ten
mRNA opuszcza wówczas jądro i przenika do rybosomów,
struktur komórkowych, zanurzonych w cytoplazmie, w
których następuje synteza białek.
Miejscami splotu (po angielsku: splice sites) są szczególne sekwencje wewnątrz egzonu oraz na granicy pomiędzy egzonami i intronami, które są konieczne do właściwego wydalenia intronów z pre-mRNA. Samo splatanie
(ang.splicing) jest przeprowadzane przez spliceosomy,
kompleks wielu białek i małych cząstek RNA.

Aby pokazać, jak dobrze współczesna nauka rozumie
funkcje Ŝywej komórki, powyŜej pokazane są zdjęcia stereo jednej z 5 struktur, z których składają się spliceosomy
w ludzkiej tkance. Struktura molekularna tego kompleksu,
nazwanego U1 snRNP (small nuclear ribonucleoprotein),
została opublikowana w czasopiśmie Nature 26 marca
2009 r.(1)

Sam tylko kompleks U1 składa sie z 10 białek i jednego kwasu rybonukleinowego. MoŜecie zobaczyć tę
strukturę w trójwymiarze, jeŜeli skierujecie lewe oko na
lewy rysunek a prawe oko na prawy rysunek, bez Ŝadnych instrumentów pomocniczych.Wtedy zobaczycie
trzeci obrazek, środkowy, który będzie trójwymiarowy i
najwyraźniejszy. Pomarańczowa linia U1C-70K to najwaŜniejsze białko, które rozpoznaje granice egzonintron i przeprowadza proces splatania.
Zdjęcia te są bardzo abstrakcyjne. W rzeczywistości nie
ma tam Ŝadnych kolorów, a wszystko wygląda jak szara
masa. Przedstawiam je nie tylko jako przykład najnowszych osiagnięć nauki i współczesnych moŜliwości ich
prezentacji, ale równieŜ dlatego, Ŝe inny, podobny kompleks, U1 snRNA wraz ze zmodyfikowanym U7 snRNA,
jest wykorzystywany własnie do kombinacji pominięcia
egzonu i transferu genów.( zobacz str. 11)
Po spleceniu egzonów do matrycowego informacyjnego
RNA (mRNA) , który jest teraz krótszy niŜ gen, opuszcza
on jądro komórkowe i wędruje do rybosomów znajdujących się w cytoplaŜmie, gdzie syntezowane są białka.
Kod genetyczny.
Aby przetłumaczyc język genów w język białek, na
DNA genu i na mRNA zapisano informacje za pomocą
„genetycznychi słów”, zwanych kodonami, które składają
się zawsze z trzech następujących po sobie baz (stąd nazywane są teŜ tripletami). Określają one ( poza trzema
wyjątkami) zawsze jeden z 20 róŜnych aminokwasów składników białek, zgodnie z kodem genetycznym. Z czterech baz (nukleotydów) jest moŜliwe ułoŜenie 64 róŜnych
kombinacji trójkowych (tripletów). Wynika stąd, Ŝe większość aminokwasów jest moŜe być kodowanych przez
kilka róŜnych kodonów. PoniŜej jest kilka przykładów:
GUU= walina, AUG=metionina, CCA=prolina,
UUU=fenyloalanina, GCA,GCG=alanina,
UCC,UCU,UGC=seryna, itd.
Między kolejnymi, następującymi po sobie kodonami,
nie występują Ŝadne przerwy w zapisie, nie ma „przecinków”, rozdzielających poszczególne triplety. Nukleotyd
wchodzący w skład jednego tripletu nie moŜe wchodzić w
skład innego. Ciąg „liter” (baz, nukleotydów) jest odczytywany trójkami - ramkami o szerokości trzech nukleotydów. Czytanie ramki określa zawsze pierwsze słowo kodujące na początku genu - jest to zawsze AUG, ewentualnie
ATG - definiujące ramkę odczytu. Jeśli owa ramka jest
przesunięta o jedną lub dwie „litery”, zmienia sie znaczenie wyrazu kodującego (kodonu) – wyznacza on całkiem
inny aminokwas. PowyŜsze wyjaśnienia mają pomóc w
zrozumieniu, jak działa metoda „pomijania egzonu”
W rybosomach odczytywane są „słowa” kodujące z
mRNA i na ich postawie prowadzona jest synteza białek;
jest to tzw.translacja. Białka składają się z wielu, często z tysięcy aminokwasów.
Trzy wymienione wyŜej wyjątki, nie kodujące aminokwasów, UAA, UAG i UGA, są „słowami” mRNA
będącymi stop-kodonami, na których zatrzymywane
jest doklejanie do siebie aminokwasów w rybosomach i
zatrzymana zostaje synteza białka. Normalnie dzieje się
to wówczas, gdy kodowane białka są juŜ kompletne.
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JeŜeli wasz komputer połączony jest z Internetem,
moŜecie zobaczyć film, który pokazuje z naturalną
prędkością, jak z genu poprzez kopiowanie powstaje
RNA, który wędruje do rybosomu, gdzie jego informacje wykorzystywane są do tworzenia białka.

Przyciśnijcie równocześnie klawisz Shift i poniŜszy adres:
www.youtube.com/watch?v=D3fOXt4MrOM&feature=
related, a potem kliknijcie na czerwony kwadrat obok
przycisku „HQ”, wtedy film pokaŜe się w trybie pełnoekranowym. JeŜeli równieŜ włączycie głośniki, to usłyszycie wyjaśnienie po angielsku.

Gen dystrofiny i jego białko -dystrofina
Dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) spotyka się
tylko u chłopców, u jednego na ok.3500 noworodków.
Kobiety, będące genetycznymi nosicielkami, przekazują tę
chorobę przeciętnie połowie swoich synów. Czasami jednak choroba ta występuje w rodzinach nieobciąŜonych genetycznie. Ta, na razie nieuleczalna choroba, jest spowodowana mutacją genu dystrofiny, największego spośród
naszych 20488 genów.
Zdjęcie poniŜej pokazuje połoŜenie genu na krótszym
ramieniu chromosomu X. Jego DNA składa się z
2.220.223 liter genetycznych, które pogrupowane są w 79
egzonów - aktywnych odcinków genów. Pokazanych jest
tez 7 promotorów- miejsc startowych dla produkcji normalnie długiego białka i 6 jego krótszych wersji .Po spleceniu mRNA zawiera tylko 11.058 liter genetycznych,
tj.tylko 0,5% wszystkich liter całego genu. W rybosomach
jest syntezowane białko dystrofina, zgodnie z genetyczną
informacją przekazaną przez mRNA, zbudowana z 3685
aminokwasów, które są transportowane do miejsca syntezy
przez inny rodzaj RNA, transfer-RNA ( tRNA).

Wielkość genu i białka dystrofiny.
Struktura podwójnej helisy genu dystrofiny ma długość
0,75mm. Razem z ok.20000 innych ludzkich genów, mieści się ona w jądrze komórkowym o średnicy zaledwie
0,01 mm, poniewaŜ materiał genetyczny jest tam ułoŜony
ekstremalnie ciasno.
Jedna molekuła normalnie długiej dystrofiny jest o wiele
krótsza niŜ jej gen, ma długość 125 nanometrów =
0,000125 mm; 8000 z nich ułoŜonych kolejno po sobie
ma długość 1 milimetra. W jednym gramie tkanki mięśniowej jest aŜ 114 miliardów molekuł dystrofiny.
Zadania dystrofiny.
Dystrofina jest potrzebna do mechanicznej stabilizacji
komórek mięśniowych. Znajduje się ona na wewnętrznej
stronie membrany komórki mięśniowej. Jeden z jej końców (C-terminal )jest zakotwiczony w membranie komórkowej poprzez grupę innych białek -kompleks dystrofinowo- glikoproteinowy, a drugi (N-terminal) jest związany ze strukturami odpowiedzialnymi za skurcze wewnątrz
komórki mięśniowej. Środkowa część molekuły dystrofiny
składa się z łańuchów kwasów aminowych zakręconych
wokół siebie i wielokrotnie złoŜonych.
Jeśli skurcz mięśni zmusza dystrofinę do zmiany długości , moŜe ona dzięki swojej złoŜonej strukturze przestrzennej zachowywać się jak spręŜyna lub zderzak. Dystrofina przenosi w ten sposób energię mechaniczną, produkowaną przez aktynowo-miozynowy system skurczowy,
na membrany komórek mięśniowych i na leŜące na zewnątrz struktury - tkankę łączną i ścięgna, w zbalansowany, nie przeciąŜający ich sposób.

Dystrofina ma pałeczkowatą strukturę złoŜoną z 24 powtarzających się sekwencji aminokwasów, rozdzielonych w 4
miejscach w okolicy tzw.stawów. Jej końce nazywa się
N-terminalem i C-terminalem. Jest tu równieŜ region z
wieloma aminokwasami cysteinowymi, zawierającymi
atomy siarki. Na dole powyŜszego rysunku, po jego prawej
stronie, pokazany jest przekrój tkanki mięśniowej zawierającej dystrofinę w membranach komórki, która jest uwidoczniona za pomocą fluorescencyjnych przeciwciał.
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Kompleks dystrofino-glikoproteinowy

Dystrofina wypełnia jeszcze więcej zadań: organizuje
skomplikowane struktury kompleksu dystrofinoglikoproteinowego a takŜe lokalizację wielu innych białek.
Zajmuje się teŜ np. utrzymaniem właściwej koncentracji
wapnia w komórkach i reguluje wzrost mięśni. Wiele
szczegółów tej skomplikowanej współpracy licznych cząsteczek Ŝywej komórki nie jest jeszcze znanych.

Chłopcy z zanikiem mięśni nie mają w ogóle dystrofiny lub
bardzo małe jej ilości we włóknach swoich mięśni. Jeśli
brakuje jej ochronnego i organizującego działania, skurcze
mięśni powodują mechaniczne uszkodzenia membrany
komórek, wskutek czego do włókien mięśniowych moŜe
wniknąć zbyt duŜo wapnia. Nadmiar wapnia uaktywnia
enzymy takie jak kalpaina i inne protazy, które niszczą
białko mięśniowe i prowadzą do śmierci komórek (apoptozy). Konsekwencją jest łańcuch zdarzeń, jak zapalenie i
aktywacja fibroblastów, co powoduje fibrozę, tj. bliznowacenie tkanki mięśniowej, spowalniającą regenerację
mięśni i powodującą typowe symptomy DMD.
Chłopcy z wolniej przebiegającą dystrofią Beckera mają
mniej dystrofiny niŜ normalnie, często teŜ jest ona skrócona, moŜe jednak ciągle jeszcze wykonywać swoje zadania,
chociaŜ nie tak dobrze jak normalne białko.
Nie tylko mięśnie szkieletowe dotknięte są brakami dystrofiny, dotyczy to równieŜ mięśni gładkich i sercowych.
Uszkodzenia mięśni sercowych powodują kardiomiopatię,
a wady mięśni gładkich mają wiele innych konsekwencji,
np. naczynia krwionośne słabiej rozszerzają się gdy wzrasta przepływ krwi, co moŜe prowadzić do problemów z
oddychaniem. Konsekwencje te dotykają teŜ układu trawiennego, poniewaŜ osłabione są ruchy jelit. Mutacja jednego tylko genu moŜe powodować dysfunkcję całego organizmu.

Pominięcie egzonu (exon skipping)
Zadania badań naukowych.
Zdrowy 5-letni chłopiec, waŜący 30 kg, ma około 12 kg
mięśni, które zawierają 1,5 biliarda (1.5 x 1015) molekuł
dystrofiny. 5-letni chłopiec z dystrofią Duchenne’a ma
tylko 6 kg mięśni, które praktycznie nie mają wcale dystrofiny, poniewaŜ prawidłowe odczytanie informacji
uszkodzonego genu podczas biosyntezy białek nie jest
moŜliwe. Aby tą małą ilość mięśni, które jeszcze mu zostały, uczynić ponownie choćby częściowo funkcjonalną,
musi powstać około 30% normalnej ilości dystrofiny i pozostać na takim poziomie przez całe Ŝycie(2); wynosi to
około 200 bilionów molekuł w jego 6 kg mięśni. Nowa
dystrofina nie musi mieć dokładnej długości i formy normalnej dystrofiny, moŜe być krótsza, ale musi przynajmniej w pewnym stopniu prawidłowo funkcjonować.
Pominięcie egzonu - genetyczna terapia dystrofii mięśniowej Duchenne’a.
Podczas dyskusji w połowie lat 90-tych, Gertjan van
Ommen z Uniwersytetu w Leiden w Holandii wyjaśnił mi,
w jaki sposób terapia genetyczna mogłaby to zadanie wykonywać przez dłuŜszy czas i bez powaŜnych skutków
ubocznych. Jest ona nazwana teraz pominięciem egzonu i
została w ciągu ostatnich 15 lat przez jego i inne grupy
badawcze, przede wszystkim w Japonii, Australii, Anglii i
Stanach Zjednoczonych, tak daleko rozwinięta, Ŝe jest juŜ
testowana nie tylko na myszach i psach, ale równieŜ na
pacjentach z DMD. Miejscowe i ogólnoustrojowe badania
kliniczne – na jednym lub wszystkich mięśniach – na
przeznaczonym do pominięcia 51-szym egzonie hetero-

gennego mRNA, było i jest przeprowadzane w Leiden,
Löwen i Göteborgu, przez holenderską firmę Prosensa, a
w Londynie i Newcastle pod kierownictwem konsorcjum
MDEX - przez amerykanską firmę AVI BioPharma z
Portland/Oregon,USA. Obok van Ommen’a trzeba tu wymienić grupy badawcze Judith van Deutekom i Annemieke Aartsma-Rus w Holandii oraz grupy Kate Bushby i
Franceso Muntoni w Anglii.
Exon Skipping to 2 angielskie słowa, które oznaczają
„pominięcie egzonu” (ominięcie,zignorowanie egzonu)
Egzony to aktywne regiony genu.W genie dystrofiny u
większości chłopców z zanikiem mięśni Duchenne’a brakuje jednego lub kilku egzonów, są one zduplikowane albo
mają błędy w swoich sekwencjach. Zakłóca to proces odczytywania informacji genetycznej potrzebnej do biosyntezy białek, czyli do produkcji m.in. dystrofiny. Błędy te
moŜna korygować, to znaczy prawidłowa synteza białek
moŜe być wznowiona, jeśli zablokuje się jeden lub kilka
sąsiednich egzonów tak, Ŝe mechanizm splotu (ang. splicing) łączący egzony, pominie jeden lub kilka z nich
(tych, które powodują zakłócenia) i nie będą one juŜ wykorzystywane(3).
Do tej blokady egzonu potrzebne są antysensowe oligorybonukleotydy, zwane w skrócie AO. Są one krótkimi
odcinkami materiału genetycznego, mającymi ok. 20 do 30
liter genetycznych, ułoŜonych w specjalną sekwencję, która moŜe się nakładać na komplementarną, dokładnie pasującą sekwencję egzonu, który ma być pominięty. AO-sy
dla wszystkich 79 egzonow(4) wyprodukował
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Steve Wilton w Perth/Australia, a Annemieke AartsmaRus w Lei-den/Holandia, uczyniła to dla 39 egzonów,
kaŜdy z inną strukturą, tak Ŝe mogą one blokować tylko
jeden poŜądany egzon genu dystrofiny, ale Ŝaden inny w
wielu tysiącach ludzkich genów.
W międzyczasie powstało 5 róŜnych rodzajów AO, które na stronach 8-10 są wyczerpująco opisane. Dwa najwaŜniejsze to 2’0-Metyl-AO, wykorzystywane przede
wszystkim przez holenderskich naukowców i morfolinoAO, nad którymi pracują naukowcy angielscy.
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) przekształcona zostaje w dystrofię Beckera (BMD).
Z powodu braku egzonów, jednych usuniętych poprzez
mutacje oraz drugich, „pominiętych” w rezultacie terapii będzie teŜ brakowało składowych aminokwasów, które
byłyby określane przez brakujące egzony w nowo utworzonej dystrofinie. Znaczy to, Ŝe nowa dystrofina będzie
krótsza od normalnej, wciąŜ jednak będzie mogła w pewnym stopniu chronić membrany komórki mięśniowej. Dlatego w wielu przypadkach złagodzone zostaną symptomy
choroby, degeneracja mięśni będzie przebiegała wolniej a
okres Ŝycia wydłuŜyć się moŜe czasami nawet do normalnych wartości. Szybko postępująca dystrofia Duchenne’a
spowolni się do łagodniejszej formy tej choroby - dystrofii
Beckera.
Terapia, ale jeszcze nie leczenie.
PoniewaŜ pacjenci ciągle jeszcze mogą być upośledzeni,
chociaŜ w znacznie mniejszym stopniu niŜ przed leczeniem , kuracja Exon-skipping nie oznacza jeszcze wyleczenia DMD, lecz jej skuteczną terapię. Z pomocą tej metody, uszkodzony gen nie będzie naprawiony czy zastąpiony, jedynie błędny odczyt jego informacji zostanie częściowo znormalizowany.
Doświadczenia na zwierzętach.
Pominięcie egzonu zostało pomyślnie przetestowane na
dystroficznych myszach i psach, jako aplikacja miejscowa
AO-su do pojedynczego mięśnia, jak teŜ ogólnoustrojowo
do krąŜenia krwi, tak Ŝe osiągnięto wszystkie mięśnie,
równieŜ te sercowe i płucne.W większości ogólnoustrojowych eksperymentów znacznie polepszyła się funkcja
mięśni. Jednym z najwaŜniejszych eksperymentów przedklinicznych był ten, opublikowany w 2005 r. przez Terence Partridge i jego kolegów (5), z systemową aplikacja
AOów do krąŜenia krwi dystroficznych myszy mdx.
Mutacje genu dystrofiny.
W literaturze klinicznej jest wiele sprawozdań o procentowym udziale róŜnych mutacji dystrofiny wśród pacjentów z DMD. Publikacja z roku 2006 Annemieke AartsmaRus i jej kolegów (6), opiera się na więcej niŜ 4700 przypadkach mutacji, które znajdują się w bazie danych chorych na DMD w Leiden, przez co wydaje się być najwiarygodniejszą. Na podstawie tej publikacji, 72% wszystkich
mutacji DMD polega na delecji (skreśleniu, braku) jednego lub więcej egzonów. Duplikację (podwojenie) jednego
lub kilku egzonów znaleziono u 7 % pacjentów. 20% chorych miało mutacje punktowe, tzn. bardzo małe braki lub
dodatki jednej lub kilku liter genetycznych, a pozostaly
1% posiada rzadkie mutacje, powodujące np. deakty-

wację sekwencji splotu lub przebudowę duŜych części
struktury genu.
Autorzy powyŜszej pracy (6) stwierdzają, Ŝe dla 91%
wszystkich pacjentów sprawdza się reguła odczytu ramki,
to znaczy, Ŝe poza-ramowe mutacje,w których przesunięta jest ramka, powodują dystrofię Duchenne’a, a mutacje
wewnątrz-ramowe , w których ramka pozostaje normalna, powodują dystrofię Beckera .
Autorzy podkreślają jednak, Ŝe u większość takich pacjentów, których mutacje w genie pozornie nie kierują się
regułą odczytu ramki, struktury mRNA wydają się stosować do niej. Przed rozpoczęciem leczenia poprzez pominięcie egzonu, w kaŜdym przypadku konieczne jest potwierdzenie w eksperymencie hodowli komórek, Ŝe działanie to produkuje rzeczywiście mRNA, którego ramka
odczytu nie jest przesunięta.
Stosowanie metody pominięcia egzonu.
Mimo Ŝe wszyscy pacjenci DMD mają mniej lub bardziej podobne objawy kliniczne , to jednak ich choroba
ma wiele róŜnych przyczyn, poniewaŜ róŜnego typu mutacje bardzo duŜego genu dystrofiny mogą powstawać w
wielu róŜnych miejscach. Dlatego teŜ terapia za pomocą
pominięcia egzonu jest indywidualna, bowiem zaleŜy
od rodzaju mutacji (ang. mutation-specific). KaŜdy pacjent
potrzebuje specjalnego, indywidualnie dobranego AO-su,
ale kaŜdy AO moŜe być wykorzystany przez grupę pacjentów z róŜnymi mutacjami, w której wszyscy potrzebują
pominięcia jednego lub kilku takich samych egzonów.
Annemieke Aartsma-Rus i jej koledzy zbadali moŜliwości zastosowanie pominięcia egzonu u chorych na
DMD, z delecjami, duplikacjami i mutacjami punktowymi,
zarejestrowanych do 11 marca 2008 w bazie danych w Leiden. Przeanalizowali genetyczne i kliniczne dane 4770
pacjentów i stworzyli 120 grup pacjentów , którzy potrzebują pominięcia jednego lub dwóch określonych egzonów.
PoniŜej przedstawiono procentową listę tylko 8 największych grup:

kolejność
1
2
3
4
5
6
7
8
1–8

egzon
do pominięcia % pacjentów
51
45
53
44
46
52
50
43

13.0
8.1
7.7
6.2
4.3
4.1
4.0
3.8
51.2%

Pełną listę opublikowano w marcu 2009 (7). MoŜna ją
równieŜ znaleŜć pod adresem:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/121645168/ab
stract?CRETRY=1&SRETRY=0,
Jak wynika z tej skróconej listy, 13 % wszystkich pacjentów będzie potrzebowało pominięcia egzonu 51,więc anty-
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51-AO jest potencjalnym lekiem dla największej grupy
wszystkich chorych na DMD. Dlatego teŜ holenderscy i
angielscy naukowcy w swoich badaniach klinicznych, jako
pierwsze testują pominięcie egzonu 51, aby jak najszybciej móc pomóc maksymalnie duŜej liczbie pacjentów.
Holenderska firma Prosensa rozwinie metodę pominięcia
egzonów dla grup 2-8, jeśli badania na egzonie 51 okaŜą
się sukcesem. AO-sami dla egzonów z listy priorytetowej,
moŜna by leczyć więcej niŜ połowę (51.2%) wszystkich
chorych na DMD.
Podwójne i wielokrotne pominięcie egzonu.
U wielu pacjentów ze skreśleniami, duplikacjami lub
mutacjami punktowymi, aby znormalizować ramkę odczytu, trzeba pominąć dwa lub więcej egzonów. Po teoretycznych obliczeniach ogłoszono, Ŝe równocześne pominięcie 11 egzonów (45-55) spowodowałoby u 63%
wszystkich chorych zamianę dystrofii Duchenne’aw dystrofię Beckera z jej łagodnymi symptomami(8).
Annemieke Aartsma-Rus i jej grupa próbowała w hodowli komórkowej usunąć te 11 egzonów z mioblastów,
które wyizolowano od 2 zdrowych osób i 2 pacjentów z
DMD z delecjami egzonów 48-50 i 46-50. Mikstury z 2’Ometylowymi AO-sami wypróbowano na ludzkich sekwencjach kaŜdego z tych 11 egzonów, w róŜnych kombinacjach, włącznie z mieszanką wszystkich 11 AO-sów.
Otrzymano w niewielkich ilościach róŜne pośrednie, częściowo „przesunięte” mRNA oraz przypadkowo równieŜ
mRNA,w których wszystkie 11 egzonów było usuniętych.
Nieregularne procesy splatania dość krótkich egzonów,
graniczących z bardzo długimi intronami, mogły być przyczyną trudności w pominięciu tych 11 egzonów w sposób
uporządkowany.
Autorzy wnioskują, Ŝe chociaŜ ten kierunek badań jest
teoretycznie bardzo obiecujący i moŜe doprowadzić do
zamiany DMD w łagodną BMD, to jednak obecne techniki jeszcze nie pozwalają na rozpoczęcie klinicznych badań
metody wielokrotnego pominięcia egzonów 45-55(9) z
udziałem ludzi.
PoniewaŜ dystroficzne psy potrzebują równoczesnego
pominięcia 2 egzonów, eksperymenty na nich mogą ułatwić drogę do rozwoju metody wielokrotnego pominięcia
egzonów u chłopców z DMD. Wyniki pierwszych pomyślnych pominięć trzech egzonów u psów ogłoszono w
marcu 2009 (10); są one streszczone w następnym rozdziale. Wywołały one duŜe zainteresowanie rodziców i chorych. Na ich podstawie moŜna wnioskować, Ŝe wykonalne
jest pominięcie dwóch, trzech i więcej egzonów; pominięcie 11 egzonów(45-55), z przyczyn wyŜej opisanych, jest
jednak na razie niemoŜliwe.
Wielokrotne pominięcie egzonów u dystroficznych
psów CXMD.
Eric Hoffman i Terence Partridge z Childrens National
Medical Center in Washington, Shin’ichi Takeda z General Animal Research Facility w Tokio i ich koledzy, stworzyli miksturę z morfolinowych AO-sów dla wielokrotnego
pominięcia u dystroficznych psów rasy Beagle(10). W
przeciwieństwie do myszy mdx z ich łagodnymi symptomami, psy te są mocno upośledzone i są o wiele większe
niŜ myszy. Dlatego i wyniki badań są zbliŜone do badań
klinicznych z chłopcami DMD. Poza tym eksperymenty na

psach mogą być przeprowadzane przez kilka lat , bowiem
Ŝyją one duŜo dłuŜej niŜ myszy.
Gen dystrofiny tych psów ma mutacje w regionie splotu
egzonu 7, co prowadzi do delecji egzonu 7 w mRNA .
Powoduje to przesunięcie ramki odczytu i pojawienie się
przedwczesnego stop-kodonu w egzonie 8. Pominięcie
obydwu osłaniających egzonów- 6 i 8, znormalizowałoby
znowu ramkę odczytu.
Zanim mogły się zacząć eksperymenty na Ŝywych
psach, przeprowadzono wstępne testy na wyhodowanych
w laboratorium kulturach tkankowych, zawierających wyizolowane mioblasty tych psów. Z mioblastów i innych
komórek rozwinęły się komórki mięśniowe. Skonstruowano cztery róŜne AO z sekwencjami 24 i 25 nukleotydów,
komplementarnymi do sekwencji wewnątrz egzonów 6 i
8 oraz do sekwencji na granicach egzon 6/intron 6 i egzon
8/intron 8. Musiały to być AO 2’O-metylowe, naładowadowane elektrycznie i dlatego lepiej wnikające do komórek, w porównaniu do elektrycznie neutralnych morfolinów. AO-sy te wykorzystywano pojedynczo lub jako mieszankę wszystkich czterech. Wyniki eksperymentów z
mieszankami AO-sów wykazały, Ŝe po 4 dniach mioblasty
stały się miotubami, czyli następnym stopniem w rozwoju
mięśni, oraz Ŝe w sekwencjach mRNA koniec egzonu 5
połączony był z początkiem egzonu 10. To oznaczało, Ŝe
dodatkowo do oryginalnie skreślonego egzonu 7 i poŜądanego pominięcia egzonów 6 i 8, równieŜ egzon 9 został
pominięty, mimo, Ŝe przeciw temu egzonowi nie zastosowano Ŝadnego AO. Przyczyny tego są na razie nieznane.
PoniewaŜ jednak pominięcie samego egzonu 9 nie przesuwa ramki odczytytu, to nie wpływa ono zbytnio na terapeutyczne działanie opisywanego procesu wielokrotnego
pominięcia egzonów. Udowodniono równieŜ, Ŝe wyizolowane miotuby rzeczywiście wyprodukowały nową dystrofinę.W eksperymentach z pojedynczymi AO okazało się,
Ŝe AO odpowiadający granicy egzonu 8/intronu 9, nie powoduje pominięcia, dlatego podczas badań na Ŝywych
psach zastosowano mieszankę tylko 3 AO-sów: Ex6A,
Ex6B i Ex8A
Następnym krokiem była aplikacja od 0,5 do 1,2 mg
mieszanki z równych ilości trzech AO do mięśni kości
piszczelowej 2-ch psów: 6-miesięcznego i 5-letniego.
Wykorzystano przy tym obydwa typy AO: 2’O-metylowy
i morfolinowy. Dwa tygodnie póŜniej pobrano przez biopsję tkankę mięśniową z okolic aplikacji i stwierdzono, Ŝe
61% do 83% mRNA we włóknach mięśniowych posiada
sekwencje bez egzonów 6, 7, 8 i 9. Przy dawce 1,2mg
morfolin powstała praktycznie normalna ilość dystrofiny;
wyniki z 2’O-metylami były podobne. Struktura mięśni w
komórkach z dystrofiną znacznie się poprawiła, poza tym
wyniki młodszego psa były lepsze niŜ starszego. Przekonuje to, Ŝe jakość mięśni ma wpływ na ilość nowo tworzonej dystrofiny, co jest z koleii wskazówką na to, Ŝe leczenie techniką pominięcia egzonu, kiedy stanie się ona juŜ w
pełni opracowana (i zalegalizowana), naleŜy zaczynać
najwcześniej, jak tylko moŜliwe.
Okazało się równieŜ, Ŝe nie do końca moŜna zdać się na
wyniki laboratoryjnych testów na kulturach tkankowych,
aby np. wskazać, który egzon jest przesuwany przez określony AO. W laboratorium, stosując AO dla egzonu 6,
uzyskano in vitro pominięcie czterech egzonów 6-9. Nie
nastąpiło to jednak, gdy zaaplikowano ten sam morfolino-
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wy AO do mięśni jednego z psów. Pominięcie wszystkich
czterech egzonów 6-9 wymagało u niego zastosowania
pełnej mieszanki 3 AO-sów.
W Animal Research Facility Shin’ichi Takeda w Tokio
przeprowadzano testy ogólnoustrojowe .Trzy 2-miesięczne
psy otrzymały doŜylne aplikacje mieszanki z trzech AOsów morfolinowych. Pierwszy pies otrzymywał dawkę
120mg/kg masy ciała raz w tygodniu przez 5 tygodni, drugi tę samą dawkę co drugi tydzień 11 razy w ciągu 5,5
miesiąca a trzeci 200mg/kg masy ciała raz w tygodniu
przez 7 tygodni. Dwa tygodnie po ostatniej dawce poddano analizom wiele ich mięśni.
W prawie wszystkich zbadanych mięśniach kaŜdego z
psów znaleziono nową dystrofinę w ilości nawet do 50%
normalnego poziomu, niektóre jednak mięśnie , szczególnie włókna mięśni sercowych, wykazywały tylko śladowe
ilości nowej dystrofiny. Mięśnie psa, który otrzymał największą dawkę, miały średnio 26% normalnej ilości nowej
dystrofiny, co, na podstawie wcześniejszych badań, wystarcza im do normalnego funkcjonowania. W nowej dystrofinie brakowało aminokwasów, które kodowane są w
sekwencjach mRNA egzonu 6,7, 8 i 9. Mówi to, Ŝe oprócz
oryginalnie brakującego egzonu 7 i celowo pominiętych
egzonów 6 i 8, z niewiadomego powodu dodatkowo został
pominięty egzon 9.
RóŜne testy funkcjonalne mięśni pokazały, Ŝe stan fizyczny leczonych psów ustabilizował się na poziomie
sprzed leczenia, podczas gdy stan psów nie objętych leczeniem wyraŜnie się pogorszył w tym samym czasie.
Oznacza to, Ŝe leczenie systemowe wydaje się zatrzymywać degenerację mięśni. Analiza struktury mięśni nieinwazyjną metodą rezonansu magnetycznego (NMR) okazała się tak samo wiarygodna, jak badania poprzez biopsje.To jest waŜne dla klinicznych badań na chłopcach z
DMD, poniewaŜ zmniejszy się ilość biopsji koniecznych
do obserwacji zmian w strukturze mięśni.
Eksperymenty te wykazały, Ŝe AO morfolinowe działają
prawidłowo równieŜ u duŜych ssaków, o podobnej jak u
człowieka strukturze ciała. Nie są toksyczne i nie powodują reakcji immunologicznych oraz działają tylko na tkankę
mięśniową, gdzie odbywa się transkrypcja genu dystrofiny
na t-mRNA. Efekt ich działania nie jest stały i będą wymagały systematycznego powtarzania aplikacji. Z drugiej
jednak stron, pozwoli to przerwać leczenie w przypadku
wystąpienia komplikacji lub powstania nowych, lepszych
leków.
Na mojej stronie moŜecie zobaczyć jednego z psów w
2 filmach - przed i po leczeniu:
http://www.duchenne-information.eu/home-en.htm.
Jeśli nie zrozumiecie, co mówią ludzie opiekujący się
psem, to znaczy, Ŝe nie znacie japońskiego.
Pominięcie egzonu jako naprawa duplikacji.
Podwojenie jednego lub kilku egzonów, powodujące
przesunięcie ramki odczytu, występuje u ok 7% wszystkich pacjentów z DMD. W zasadzie moŜna by to naprawić
metodą pominięcie egzonu, jeśli będzie moŜliwe usunięcie
zestawu dodatkowych, zduplikowanych egzonów bez naruszenia pierwszego zestawu originalnych egzonów. Takie
pominięcie egzonu byłoby nie tylko terapią tymczasową
lecz rzeczywistym, 100% leczeniem, poniewaŜ po usunięciu zbędnych egzonów, mRNA miałoby znowu swoją

normalna strukturę, w której kaŜdy egzon występowałby
tylko raz, a nowa dystrofina byłaby normalnie długa. Nie
jest to jednak łatwe zadanie, głównie z tego powodu, Ŝe
trzeba nałoŜyć AO na tylko jedną z dwóch identycznych
sekwencji egzonów.
Annemieke Aartsma-Rus i jej koledzy przeprowadziła
badania na hodowlach komórek mięśniowych pacjentów z
DMD, którzy mieli duplikacje (11). Naukowcy byli w stanie skorygować podwójny egzon 45 metodą exonskipping. Dwa dni po zastosowaniu metody in vitro w laboratorium otrzymano 80% włókien mięśniowych z normalną dystrofiną. Z drugiej strony, nie mogli usunąć jednego z podwójnych egzonów 44 w wyizolowanych włóknach mięśniowych dwóch braci z DMD . W tym jednak
przypadku pominięcie obydwu egzonów 44 oraz dodatkowo egzonu 43 naprawiłoby ramkę odczytu. Próby korekty
większej duplikacji egzonów 52-62 nie powiódły się.
Na prośbę rodziny, której syn miał duplikacje egzonów
8-11, Annemieke opisuje trudności: „Potrzebowalibyśmy
kombinacji, mieszanki AO-sów przeciw wszystkim czterem egzonom 8-11. Ale takie AO nie potrafiłoby rozróŜnić oryginalnego i powtórzonego egzonu. Skutkiem byłoby to, Ŝe albo oryginalny, albo powtórzony egzon, lub nawet obydwa, byłyby usunięte. Lub teŜ oryginalny 9 byłby
usunięty albo powtórzony , albo kombinacja 8 i 9 itd. Jest
więc wiele róŜnych potencjalnych moŜliwości, z których
tylko jedna jest poŜądana – odtworzenie ramki odczytu
przez pominięcie powtórzonych egzonów 8, 9, 10 i 11, a
nie oryginalnych 8, 9, 10 i 11. Zwykłe zwiększenie ilości
AO-sów w mieszance nic nie da. Próbujemy znaleŜć rozwiązanie tego problemu, ale nie wszystko jest tutaj tak
czytelne jak przy delecjach. Nie wiemy kiedy i czy w ogóle będzie moŜliwe pominięcie egzonu dla duŜych duplikacji”
Pominięcie egzonu jako naprawa mutacji punktowych.
Mutacje punktowe są małymi zmianami jednej lub kilku
liter genetycznych w samym genie. JeŜeli wskutek mutacji
jedna litera jest dodana lub usunięta, przesuwa się ramka
odczytu. Jeśli jedna litera jest zamieniona na inną, ramka
odczytu nie przesuwa się, ale słowo genetyczne (kodon,
triplet) moŜe kodować inny aminokwas. Jeśli zmiana ta
nie zmieni struktury dystrofiny, nic się nie dzieje. Jeśli
jednak powstanie jeden z trzech stop-kodonów: TGA,TAG
lubTAA, wtedy wprawdzie ramka nie będzie przesunięta,
ale synteza białka jest zatrzymywana na tym tzw. przedwczesnym znaku stop, co w rezultacie skutkuje wystąpieniem dystrofii Duchenne’a.
Jest moŜliwe, Ŝe w przyszłości mutacje takie uda się
zniwelować lekiem PTC124, będącym juŜ w fazie testów
klinicznych, lub teŜ naprawiane one będą przez pominięcie egzonu , w którym znajduje się przedwczesny stopkodon, pod warunkiem, Ŝe egzon ma „właściwe” granice,
tak, Ŝe jego pominięcie nie przesunie ramki odczytu.
Gdyby jednak występowało przesunięcie ramki, to musiałby być pominięty dodatkowo sąsiedni egzon. (12)
Pominięcie egzonu w naprawie rzadkich mutacji.
Przesunięcie ramki odczytu spowodowane rzadkimi mutacjami w okolicach regionu granicznego między egzonami i sąsiednimi intronami, w tak zwanych miejscach splotu, moŜe być znormalizowane metodą exon-skipping . Jako
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przykład, cytuję znowu Annemieke Aartsma-Rus, która
wyjaśnia, jak zmiana nukleotydu A w nukleotyd T na początku intronu 46 mogłaby osłabić symptomy DMD u
Tomasa , chłopca z Argentyny: „Ta mutacja doprowadzi
prawdopodobnie do częściowego lub pełnego samorzutnego pominięcia egzonu 46 w mRNA, które na poziomie
DNA nie będzie rozpoznawalne w teście genetycznym. To
miejsce splotu jest zwykle dość aktywne dla tego egzonu,
jednak z powodu mutacji następuje silne osłabienie jego
aktywności. Mogę sobie wyobrazić, Ŝe egzon 46 w mRNA
tego pacjenta zostanie pominięty. Jest to jednak tylko załoŜenie, i nie moŜemy sprawdzić, czy egzon jest całkowicie czy częściowo pominięty, aŜ do czasu analizy mRNA
mięśni. Jeśli pominięcie egzonu 46 nie jest całkowite, u
Tomasa pojawią się małe ilości nowej dystrofiny, a to
moŜe spowodować złagodzenie formy jego dystrofii
DMD. JeŜeli analiza mRNA wykaŜe brak egzonu 46, co
przesuwa ramkę odczytu, wtedy moŜna by odtworzyć ją
przez pominięcie egzonu 45.”
Czy metoda pominięcia egzonu będzie terapią dla mojego syna?
Wiele rodzin z całego świata stawia mi to pytanie, a to
jest moja odpowiedŜ: PoniewaŜ zastosowanie metody
pominięcia egzonu zaleŜy od rodzaju mutacji, musicie najpierw poznać dokładnie mutację w genie dystrofiny waszego chorego syna. W tym celu powinniście wykonać w
laboratorium genetycznym np. test MLPA (ang. multiplex
ligation-dependent probe amplification), który analizuje
wszystkie 79 egzonów dystrofiny u chłopców z DMD, u
ich matek i innych Ŝeńskich krewnych. Dla rozpoznania
mutacji punktowych musi być często przeprowadzony podział na sekwencje. Kiedy znana jest juŜ mutacja – delecja, duplikacja czy teŜ mutacja punktowa – moŜecie ją zestawić z sekwencją wszystkich 13990 nukleotydów (genetycznych liter) połączonych 79 egzonów dystrofiny w tzw.
cDNA , którą znajdziecie i ściągniecie ze strony internetowej: www.dmd.nl/seqs/murefDMD.html.
(przypis tłumacza: znajdziecie ją równieŜ na stronie Fundacji, pn. “pełna sekwencja genu dystrofiny”)
Porównanie to wykaŜe, czy konkretna mutacja przesuwa
ramkę odczytu, czy nie, tj. czy mutacja u Państwa dziecka
wyznacza dystrofię Duchenne’a czy Beckera. JeŜeli obejrzycie sobie regiony graniczne egzonów, moŜecie sami
określić, który egzon (lub egzony) musiałyby być pominięte, aby unormować ramkę odczytu, przesuniętą przez mutację. Na ostatniej stronie tego artykułu prezentuję molekularne szczegóły pominięcia egzonu 51, koniecznego do
naprawienia ramki odczytu, przesuniętej wskutek delecji
egzonu 50. W podobny sposób moŜecie określić, które egzony u Waszego syna powinny być pominięte. Do tego
jednak potrzeba trochę doświadczenia i dlatego Annemieke Aartsma-Rus dołączyła do swojej pracy doktorskiej specjalnie opracowane listy, w których moŜecie bezpośrednio zobaczyć, które egzony byłyby do pominięcia,
jeśli rozpoznaliście dokładnie mutacje. MoŜecie zobaczyć
te listy teŜ w internecie , jesli przyciśniecie klawisz Shift i
równocześnie klikniecie na nastepujące adresy:

dla delecji:
www.humgen.nl/lab-aartsma-rus/Table%20deletions.pdf;
dla duplikacji:
www.humgen.nl/lab-aartsmarus/Table%20duplications.pdf;
dla mutacji punktowych:
www.humgen.nl/lab-aartsmarus/Table%20point%20mutations.pdf.

PoniŜej znajdziecie listę 12 róŜnych mutacji delecyjnych i
opowiadające im egzony do pominięcia:
brakujące egzony
40 – 43
43 – 45
43 – 50
43 – 52
44
44 – 50
46 – 47
46 – 52
48 – 50
51 – 53
5–6
8–9

egzony do pominięcia
44
46
51
53
43 or 45
43+51
45
45+53 or 53+54
51
50
7+8
6+7

Jest interesujące, Ŝe gen dystrofiny ma mutacyjne „gorące miejsca”, w ktorych najczęściej powstają mutacje:
50% wszystkich mutacji - to delecja jednego lub kilku egzonów w obrębie od 45 do 53, oraz 20% - to delecja egzonów w obrębie od 2 do 20.
NaleŜy pamiętać, Ŝe listy te nie gwarantują, Ŝe cięŜkie
objawy dystrofii Duchenne’a u chłopca z DMD zamienione zostaną w łagodne symptomy dystrofii Beckera, jeŜeli
będzie on leczony swoim „osobistym” lekiem pominięcia
egzonu, przypisanym dla niego na liscie .Wszystko, co
moŜna powiedzieć, to to, Ŝe odpowiednie pominięcie egzonu zmieni ramkę odczytu informacji genetycznej na
mRNA z „przesuniętej” (out-of-frame) znowu w „nie
przesuniętą” (in-frame). Nie moŜna powiedzieć, Ŝe informacja in-frame w kaŜdym przypadku prowadzi do dystrofii Beckera, bo reguła odczytu ramki ma teŜ liczne wyjątki,
co jest tematem dyskusji w najnowszych publikacjach Terence Partridge’a (13) i Erica Hoffmana (14).
Powody tych wyjątkow nie są zrozumiałe w kaŜdym
przypadku. Np. granice delecji w genie dystrofiny nie
zawsze pokrywają się z granicami egzonow, lecz mogą
leŜeć gdzieś wewnątrz często bardzo duŜych intronow.
Dokładne granice takich delecji są nie do zbadania zwykłymi metodami testów genetycznych, a pacjenci z tymi
samymi skreśleniami egzonow mogą mieć zupełnie róŜne
granice skreślen wewnątrz intronow. Poniewaz introny
zawierają sekwencje kontrolne, waŜne dla regulacji genów, ich uszkodzenia mogą wywoływać róŜne objawy
chorobowe. Oprócz tego dystrofina posiada strukturę z regionami o róŜnym stopniu waŜności. Niektóre delecje,
wraz z pominiętym egzonem, mogą niekiedy produkować
białko o strukturze tak zmienionej, Ŝe uniemoŜliwia to
prawidłowe funkcjonowanie skróconej dystrofiny.

8

Tak więc terapia metodą pominięcia egzonu spowoduje
w wielu przypadkach produkcję białka, łagodzącego
symptomy dystroficzne, ale w trakcie jej stosowania mogą
się równieŜ pojawiać niespodzianki, które objawią się dopiero podczas konkretnego leczenia.

AO morfolinowy, AVI-4658, wykorzystywany w angielskich badaniach ma 30 liter, włącznie z tymi holenderskimi ( które są podkreślone):

RóŜne rodzaje AO-sów; Antysensowe Oligosy.
AO wykorzystywane przez holenderskich naukowców
nazywano początkowo skróconą nazwą AON, poniewaŜ są
one osłoniętymi oligonukleotydami. Morfoliny mają
wprawdzie podobną strukturę, nie są jednak właściwymi
nukleotydami, dlatego obecnie stosuje się ogólny skrót
AO (ang. antisense oligo) dla wszystkich rodzajów substancji antysensowych, równieŜ w tym artykule.
Do eksperymentów na zwierzętach i do pierwszych testów klinicznych z pominięciem egzonów, uŜywa się 2
rodzajów chemicznie osłoniętych AO-sów. Muszą być one
osłonięte, aby wewnątrz komórek mięśniowych nie
uszkodziły ich enzymy, niszczące kwasy nukleinowe.
Holenderscy naukowcy uŜywają 2’O-metylofosforotioatów, zwanych równieŜ metylo-tioatami lub
2’O-metylami . Mają one atom tlenu na drugim atomie
węgla jednostki rybosowej, który niesie jedną grupę metylową, składającą się z jednego atomu węgla i trzech atomów wodoru, jak teŜ atom siarki na miejscu jednego z
atomów tlenu grupy fosfatowej.
Morfoliny, których uŜywają brytyjscy naukowcy, mają
zastąpiony jeden z atomów tlenu grupy fosfatowej grupą
dimetyloamidową, czyli atomem azotu, który nosi dwie
grupy metylowe, a cała jednostka rybosowa jest zastapiona
pierścieniem morfolinowym, składającym się z czterech
atomów węgla, jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu
oraz atomów wodoru połączonych z węglem na krańcach
struktury. PoniŜej pokazuję chemiczną strukturę tych
obydwu typow AO, z ukazanymi tylko dwiema genetycznymi literami:

Obydwa AO przyłączają się do ESE (ang. exonicsplicing-enhancer sequence) - egzonowej sekwencji
wzmacniającej splot, wewnątrz egzonu 51. Sekwencja ta
jest waŜna dla normalnego procesu splatania, dla wbudowywania tego egzonu w mRNA dystrofiny. Jeśli zablokuje
się ją AO-sem, egzon zostanie pominięty i nie będzie go
wtedy w mRNA.
Molekuły tego AO mają dość duŜe i skomplikowane struktury chemiczne. Np. 2’O-metyl PRO051 składa się z 699
atomów, a morfolina AVI-4658 z więcej niŜ tysiąca.
Oznacza to, Ŝe owe potencjalne leki dla naszych chłopców
z DMD róŜnią się od „normalnych” leków , są trudne w
produkcji i będa drogie.
Holenderscy naukowcy porównali niedawno działanie
AO 2’O-metylowych z AO morfolinowymi w pominięciu
egzonu 23 u Ŝywych myszy (15). Po ich aplikacji, lokalnej
i ogólnoustrojowej, stwierdzili róŜnice w działaniu, jak juŜ
wcześniej opisano - gdy leczono myszy mdx. RóŜnice te
były jednak albo mało widoczne lub w ogóle ich nie
stwierdzono, kiedy zaaplikowano AO dla ludzkich egzonów myszom hDMD, posiadającym normalny gen ludzkiej dystrofiny.
MoŜna więc wyciągnać wniosek, Ŝe niektóre egzony
będą lepiej pomijane przy zastosowaniu morfolin, niektóre
2’O-metylami, a jeszcze inne obydwoma typami. Eksperymenty na zwierzętach nie dają jednak Ŝadnych gwarancji, Ŝe u dzieci z DMD procesy te będą przebiegały tak
samo.

2’O-Methyl-AO

GAUCUUUACGGUAGAAGGAACUACAACCUC

Powinniście teraz poznać niektórych naukowców, którzy pracują dla naszych dzieci.
Sądzę, Ŝe jest tu właściwe miejsce na zdjęcie jednej z
czterech pań naukowców, które razem ze swoimi grupami
pracują nad metodami leczenia techniką pominięcia egzonów, o którym jest ten artykuł. Zdjęcie Annemieke jest
pierwsze, bo zapewne juŜ zauwaŜyliście, jak często ją
wymieniałem. Piszemy do sobie duŜo e-maili , ona pomaga mi zawsze, kiedy tego potrzebuję, a do tego robi to bardzo szybko, zawsze w ciągu kilku godzin. NaleŜą się jej
szczególne podziękowania.

Morpholino-AO

AO 2’O-metylowy, PRO51, wykorzystywany w badaniach holenderskich ma 20 liter genetycznych o nastepującej sekwencji:
UCUUUACGGUAGAAGGAACU
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RXRRBRRXRRBRXB – ASSLNIA –
GGCCAAACCUCGGCUUACCUGASAU
Trwająca trzy tygodnie aplikacja dawek 6 mg/kg masy
ciała tego AO u myszy mdx spowodowała, Ŝe została
wznowiona produkcja dystrofiny w mięśniach (w tym
równieŜ sercowych), na membranach komórek mięśniowych pojawił się kompleks białkowy podobny do dystrofiny, unormowała się aktywność CK i znacznie polepszyła
funkcja mięśni.(16)
Aurelie Goyenvalle i jej zespół wykorzystywali w laboratorium Kay Davies w Oxfordzie starszą wersję tej peptydowej odmiany AOu w leczeniu myszy mdx, u których
brakowało nie tylko dystrofiny, ale teŜ pokrewnego białka
- utropiny. W przeciwieństwie do „normalnych” myszy
mdx, owe myszy miały objawy dystrofii Duchenne’a. Leczenie peptydową odmianą AO znacznie osłabiło u nich
symptomy choroby.

Annemieke Aartsma-Rus, PhD.
DMD Genetic Therapy Group
Department of Human Genetics
Leiden University Medical Center
PO Box 9600
2300 RC Leiden, Niederlande

Trzy nowe rodzaje AO.
Opracowano jeszcze trzy następne rodzaje AO, które
wydają się być skuteczniejsze niŜ dwa pierwsze, testowane
na pacjentach z DMD. Do pierwszego dodano peptydykrótkie łańcuchy aminokwasów, drugi ma strukturę łańcucha podobną do protein, a trzeci ma doczepione do swoich
struktur morfolinowych mocno rozgałęzione łańcuchy,
które ułatwiają przenikanie membran komórkowych.
Pominięcie egzonu peptydową odmianą kwasu nukleinowego.
PoniewaŜ morfolinowe AOy maja trudności w przenikaniu do mięśni sercowych, Matthew Wood i jego koledzy z uniwersytetu Oxford, we współpracy z firmą AVI
BioPharma z Portland/Oregon, aby zlikwidować ten problem, doczepił krótkie łańcuchy peptydowe do AO-sów
morfolinowych, przeznaczonych do pominięcia egzonu 23
u myszy mdx . W eksperymentach z róŜnymi kombinacjami peptydów, opracowali oni optymalny AO z peptydową odmianą morfoliny, z 25 nukleotydami i z dwoma
dodatkowymi peptydami. Pominięcie egzonu 23 wznowiło
produkcję dystrofiny u myszy mdx, poniewaŜ ten egzon
zawiera przedwczesny stop-kodon. Jednym z dwóch doczepionych peptydów jest peptyd-B pomagający AO
przenikać przez membrany komórkowe, a drugi to MSP
(ang. muscle specific peptide) specjalizujący się w kierowaniu AO do mięśni. Peptyd-B składa sie z 14, a MSP z 7
aminikwasów. W skróconym zapisie, uŜywanym przez naukowców, zestaw wszystkich 46 komponentów tego leku
AO-sowego dla dystroficznych myszy wygląda tak:

Pominięcie egzonu peptydowym kwasem nukleinowym.
Inna grupa AO, peptydowe kwasy nukleinowe PNA
(ang. peptide nucleic acids), są właśnie testowane na ich
przydatność jako leku dla pominięcia egzonu. W miejscu
łańcuchów cukrowo-fosfatowych, jak w DNA czy RNA ,
mają one łańcuchy peptydowe. Rozpuszczają się w wodzie, są stabilne i moŜna w nich zbudować kaŜdą Ŝądaną
sekwencje nukleotydów, we właściwym porządku przestrzennym, tak aby zachowywały się jak inne AO.
Michael Gait i jego koledzy z uniwersytetu Cambridge
w Anglii połączyli PNA dla egzonu 23 myszy mdx (składający się z 25 jednostek) z peptydem (poprzez mostkek
siarkowy), co umoŜliwiło PNA przenikanie do komórek
mięśni. Najskuteczniejszy peptyd Pib2b (ang. PNAinternalization peptide) miał taką skróconą strukturę:
RAhxRRAhxRRAhxRIHILFQNdRRMKWHKßAlaC
Po aplikacji tylko 5 mg AO PNA do mięśni 8-tygodniowej
myszy mdx, powstała duŜa liczba włókien z nową dystrofiną.We współpracy z firmą AVI przeprowadzane są eksperymenty z ogólnoustrojową aplikacją tego bardzo obiecującego AO do układu krąŜenia myszy.(17).

Pominięcie egzonu okta-guanidyno-morfoliną
Qi Long Lu i jego współpracownicy z Carolinas Medical Center w Charlotte/Płn.Karolina opracowali inny zmodyfikowany AO, który moŜe lepiej, niŜ dotychczas opisane, przenikać membrany komórek mięśniowych.
Doczepili oni do normalnego AO morfolinowego skomplikowane i mocno rozgałęzione struktury łańcuchów, których osiem gałęzi ma kaŜdorazowo na zakończeniu grupę
guanidynową. Te grupy końcowe są wprawdzie częścią
argininy - aminokwasu , który występuje równieŜ w
dwóch wcześniej opisanych rodzajach AO, ale w dowieszonych strukturach łańcuchów nie ma jednak pełnych
aminikwasów, nie są to więc peptydy. Dzięki temu cały
AO okta-guanidyno-morfolinowy (nazwany Vivomorfolina) nie jest rozpoznawany przez system immunologiczny i nie jest przez niego niszczony.
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Przeprowadzono eksperymenty z Vivo-morfoliną dla egzonu 23 myszy mdx na Ŝywych zwierzętach. Kompleksowe leczenie przez ponad 10 tygodni, z powtarzanymi co 2
tygodnie aplikacjami doŜylnymi, podskórnymi i do jamy
brzusznej, dawek tylko 6mg/kg AO, doprowadziło do
utworzenia 50% nowej dystrofiny prawie we wszystkich
włóknach mięśni szkieletowych, do utworzenia 10% dys-

trofiny w mięśniach serca, jak teŜ w mięśniach gładkich
naczyń krwionośnych i systemu trawiennego. Poprawila
się funkcja mięśni, bez Ŝadnych toksycznych działań
ubocznych i problemów immunologicznych. Te nowe AO
otwierają realne widoki na skuteczną terapię DMD.(21)

Pominięcie egzonu poprzez transfer genów.
Antysensowe Oligosy, AO, jako leki, musiałyby być
prawdopodobnie podawane pacjentom z DMD cyklicznie
przez całe Ŝycie. Aby tego uniknąć i leczyć tylko jednym
cyklem , w wielu laboratoriach próbuje się połączyć terapię pominięcia egzonu z terapią genową, tak aby komórki
mięśniowe mogły same nieustannie produkować poŜądane
AO. MoŜna to osiągnąć, jeśli zmodyfikuje się geny RNA
faktorów splotu tak, Ŝe bedą zawierały informacje genetyczną AO pomijających poŜądane egzony i za pomocą
wektorów wirusowych wprowadzi się je do komórek mięśniowych. Na stronie 2 pokazałem wam strukturę takiego
faktoru splotu U1 snRNP, który składa się z RNA i wielu
białek.
Opiszę teraz dwie spokrewnione metody opracowane
przez francuskich i angielskich naukowców- jedną ogólną
i jedną specjalną, a potem jeszcze trzecią metodę, nad
którą pracują głównie naukowcy włoscy. Oprócz tego opiszę międzynarodową współpracę ICE dla sprawdzania
tych metod we wspólnych badaniach klinicznych.
Genetyczne pominięcie-U7 egzonu 23 u myszy mdx.
Luis Garcia z Instytutu Miologii w ParyŜu i Aurelie
Goyenvalle z Uniwersytetu Oxford oraz ich współpracownicy zmodyfikowali gen dla krótkiego RNA U7-snRNA
faktoru splotu U7, w ten sposób, Ŝe posiada on sekwencje
antysensową do pominięcia egzonu 23 u myszy mdx. Naukowcy skonstruowali ten gen poprzez dodanie komplementarnych sekwencji DNA dla dwóch AO koniecznych
do pominięcia egzonu 23 u myszy mdx. Ten zmodyfikowany gen U7 (U7SD23/BP22) został wbudowany wraz z
sekwencjami kontrolnymi w DNA wirusów typu-2 AAV
(ang. adeno-associated viruses). Te transportowe wektory
zaaplikowano najpierw lokalnie do pojedynczego mięśnia
myszy mdx, a potem ogólnoustrojowo do krąŜenia krwi.
W komórkach mięśniowych wprowadzone sekwencje
DNA były przeniesione do odpowiednich RNA i transkrybowane, aby potem przeprowadzić normalny proces pominięcia egzonu, który odnowił ramkę odczytu i utorował
drogę dla syntezy dystrofiny bez aminokwasu określanego
przez egzon 23. Ta nowa, skrócona dystrofina powstała w
80% włókien mięśni poddanych zabiegowi . Powędrowała
ona teŜ na swoje normalne miejsce pod membraną i była
ponad rok stabilna bez wywoływania reakcji immunologicznych. Procesy dystroficzne u myszy mdx, tzn.ich spowolniona degeneracja i regeneracja zatrzymały się zupełnie. Myszy były ćwiczone ruchowo - leczone ogólnoustrojowo nie miały uszkodzeń mięśni, występujących
natomiast u myszy nieleczonych(19).
Opisywaną techniką transferu genu U7 leczono równieŜ
dystroficzne psy GRMD. Psy te miały mutacje w miejscu

splotu egzonu 7, która moŜe być naprawiona poprzez pominięcie egzonów 6 i 8. Z pomocą wektora U7, zmodyfikowanego specjalnie dla psów, posiadającego sekwencje
antysensowe dla egzonów 6 i 8, powstała skrócona dystrofina w prawie normalnych ilościach, dwa miesiące po zaaplikowaniu miejscowemu do mięśnia. Regionalna ogólnoustrojowa aplikacja w nogę, z zablokowaniem krąŜenia,
doprowadziła do wytworzenia duŜych ilości dystrofiny,
która była obecna w mięśniach jeszcze po 6 miesiącach.

Aurélie Goyenvalle, PhD.
Dept. of Physiology, Anatomy & Genetics
Henry Wellcome Centre for Gene Function
University of Oxford
South Parks Road
Oxford OX1 3QX, UK
Genetyczne pominięcie-U7 metodą uniwersalną.
Aurelie Goyenvalle rozwinęła bardziej ogólną wersję
tej genetycznej metody. Zajmuje się ona metodą pominięcie egzonu prawie uniwersalnym dwufunkcjonalnym wektorem U7snRNA, który oprócz komplementarnej sekwencji pomijającej poŜądany egzon, posiada jeszcze jeden
wolny łańcuch DNA z miejscami dla heterogennych rybonukleoprotein (ang. heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A1) - hn RNPA1. Komplementarne sekwencje DNA,
wprowadzone przez wirusowe wektory dwufunkcjonalnego genu U7, po transkrypcji w małych RNA, przyłączają
się do pomijanego egzonu, a póŜniej„przyciągają” proteinę hnRNP w miejsce splotu, zakłócając funkcje splisosomów znajdujących się na końcu danego egzonu, z takim
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skutkiem, Ŝe zostanie on pominięty. Ten rodzaj pominięcia
egzonu nie powodują zwykłe AO, lecz te z „uniwersalnymi” proteinami, hamującymi proces splatania u wszystkich egzonów. MoŜe to znacznie skrócic długi okres oczekiwania na dopuszczenie do stosowania AO, poniewaŜ za
działanie terapeutyczne wszystkich leków pomijających
egzony jest odpowiedzialny tylko ten jeden uniwersalny,
dodatkowy łańcuch DNA, podczas gdy ich komplementarne sekwencje DNA wniosą leki tylko do egzonów, przeznaczonych do pominięcia.
Metoda powyŜsza została skutecznie wykorzystana w
laboratorium do pominięcia egzonu 51 w wyizolowanych
mioblastach, pochodzących od pacjenta z delecją egzonów 49 i 50. Najbardziej skuteczny U7snRNA miał dodatkowy łańcuch DNA A1 (U7ex51-AON-A1), a w badanych
mioblastach wytworzyła się prawie normalna ilość dystrofiny. W eksperymentach in-vivo, po lokalnej aplikacji tej
dwufunkcjonalnej struktury w mięśnie „uczłowieczonej”
myszy mdx, posiadającej ludzką dystrofinę, udało się pominąć 54% ludzkiego egzonu 51.
Oczekuje się, Ŝe techniką tą moŜna pomijać równieŜ inne egzony, nawet te, które sprawiają trudności podczas
„normalnego” pomijania. Powinno być teŜ moŜliwe wielokrotne pominięcie poprzez zastosowanie dwóch lub więcej U7snRNA . (20)
Genetyczne pominięcie-U1
Irene Bozzoni i jej współpracownicy z Uniwersytetu La
Sapienza w Rzymie opracowali podobną metodę genetyczną, w której wykorzystują snRNA faktoru splotu
U1(22). Do sekwencji tego snRNA doczepione są sekwencje antysensowe składające się z 54 liter genetycznych dla
regionów granicznych egzonu 23 myszy mdx, a cała struktura wbudowana została w wirusy typu 2/1, AAV2/1. Trzy
do czterech bilionów tych wektorów wirusowych zaaplikowano w Ŝyłę ogonową 6-tygodniowej myszy mdx. Po

12 tygodniach stwierdzono w większości mięśni szkieletowych, w mięśniach serca oraz przepony, prawidłowo
pominięte mRNA i nową dystrofinę w 20% normalnej ilości. Myszy wykazywały teŜ polepszenie funkcji mięśni.
W następnym eksperymencie zbadano mięśnie dwóch
80 tygodniowych myszy, 18 miesięcy po jednorazowej
aplikacji wektorów wirusowych. W trakcie badania i praktycznie aŜ do naturalnej śmierci ich mięśnie szkieletowe,
serca i przepony zawierały skorygowane mRNA bez egzonu 23 i wystarczającą ilość skróconej dystrofiny, co podtrzymywało normalny proces degeneracji i regeneracji
oraz poprawiało wyraźnie funkcje mięśni. Wyniki te pokazują teŜ, Ŝe nie wystąpiły problemy immunologiczne.
Za kilka miesięcy, w kolejnej aktualizacji tego artykułu
będę mógł to opisać dokładniej.
Międzynarodowa współpraca ICE.
Organizacja International Collaborate Effort for DMD,
ICE, jest połączeniem 12 instytucji z Francji, Włoch,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem Jean-Claude Kaplana (Francja), Terry Partridge’a
(USA), Adriana Thraschera (Anglia), Luisa García
(Francja) i Berch Griggs (USA), która opracowuje
wszystkie szczegółowe załoŜenia do wspólnych studiów
klinicznych dla dalszego rozwoju badań nad genetycznymi metodami pominięcia egzonów. ICE została utworzona
w 2008 roku i dofinansowana kwotą 1,7 miliona Euro
przez Duchenne Parent Project France i Association
Monegasque contre les Myopathies. 14 spośród 105 naukowców i lekarzy, naleŜących do ICE, spotkało sie
6.06.2009 w Monaco, aby omówić wyniki swojej współpracy w pierwszym roku działalności.
Sprawozdanie w języku angielskim moŜna otrzymać
ode mnie.

Indywidualne terapie i organa dopuszczające.
Federal Drug Administration, FDA, w Stanach Zjednoczonych, European Medicines Agency, EMEA, i inne organa dopuszczające wymagają, aby „normalne” opracowanie klasycznego leku przebiegało w następujących fazach:
faza przedkliniczna, z badaniami laboratoryjnymi i
eksperymentami na zwierzętach dla określenia pewności,
biologicznej aktywnosci i metod zastosowania;
faza kliniczna-I: doświadczenia na 20-100 zdrowych
ochotnikach dla określenia bezpieczeństwa u ludzi;
faza kliniczna-II: doświadczenia z udziałem 100-500
chorych do określenia optymalnej dawki, bezpieczeństwa i
skuteczności;
faza kliniczna-III: doświadczenia z udziałem 1000 –
5000 pacjentów w celu potwierdzenia bezpieczeństwa długoterminowego działania nowego leku.
Koszty wszystkich potrzebnych badań dla nowego leku
mogą wynosić do 500 milionów dolarów amerykańskich, a
okres od pomysłu do pozwolenia na sprzedaŜ leku moŜe
wynosić do 15 lat.

Przepisy dotyczące procedur dopuszczeniowych pochodzą z czasów, kiedy o lekach dla pojedynczych lub kilku
pacjentów wcale jeszcze nie myślano. Aby osobisty lek na
dystrofię Duchenne’a przeprowadzić przez wszystkie cztery fazy, naukowcy muszą pokonać problemy, które są
nowe równieŜ dla urzędów i muszą być rozwiązane, zanim
lek będzie mógł trafić do pacjentów.
Na przykład, badania fazy klinicznej-I nad AO mogą
przesunąć ramkę odczytu w normalnym mRNA dystrofiny (zakładając Ŝe lek jest skuteczny) u zdrowego ochotnika i spowodować u niego dystrofię mięśniową, niebezpieczny efekt uboczny, który z normalną toksycznością nie
ma nic wspólnego. Inne niepoŜądane efekty, mogące wystąpić, to pominięcie egzonów w genach innych niŜ gen
dystrofiny, co mogłoby skutkować pojawieniem się innych
chorób. Inny problemem, nie wystepującym przy normalnych lekach, jest specyficzny tylko dla dystrofii Duchenne’a: z powodu braku dystrofiny, membrany chorych komórek mięśniowch mają uszkodzenia, przez które leki
pomijające egzony mogą łatwo przenikać do cytoplazmy a
póŜniej do jądra komórkowego, gdzie są wykorzystywane
terapeutycznie. Dlatego określone efekty toksyczne mo-
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głyby wystąpić tylko u pacjentów z DMD, ale nie u ludzi
zdrowych. Zwykłe badania bezpieczeństwa na zdrowych
ludziach nie wykazywały by takich efektów.
Grupa robocza Erica Hoffmana z Children’s Medical
Center w Washingtonie otrzymała w ostatnim czasie 2,5
mln dolarów od amerykańskiego ministerstwa obrony, aby
AO anty-egzon-51 firmy AVI, testowany juŜ klinicznie w
Anglii, sprawdzić na myszach i małpach pod kątem jego
toksyczności.
Innym problemem są koszty leków wynoszące wiele
setek milionów dolarów oraz czas potrzebny na cztery fazy
badań nad kaŜdą z sekwencji AO-sów potrzebnych do indywidualnego leczenia pacjentów z róŜnymi mutacjami.
Większość tych indywidualnych sekwencji AO jest potrzebna tylko małej liczbie pacjentów. W wielu przypadkach zabraknie potrzebnej ilości pacjentów do wymaganych procedurowych badań klinicznych. Jeśli obecne badania nad pominięciem egzonów nadal nie wykaŜą Ŝad-

nych skutków ubocznych – a tak to wydaje się wyglądać –
być moŜe uda się przekonać organa dopuszczające, Ŝeby
całe grupy AO jednego chemicznego typu potraktować
jako pojedynczy lek, a przez to znacznie skrócić czas procedur dopuszczeniowych.
Chłopcy z DMD nie mają wiele czasu do stracenia. Stąd
godne zastanowienia jest, czy uzasadniona byłaby akceptacja ryzyka efektów ubocznych, mogących wystąpić po
dłuŜszym stosowaniu leków. Oznaczałoby to, Ŝe chłopcy z
rzadszymi mutacjami, dla których leki o skróconym procesie dopuszczenia obarczone byłyby większym ryzykiem,
mieliby teŜ szansę na terapię, zanim byłoby dla nich za
póŜno i zniknęłaby większość ich mięśni.
Opracowanie powyŜsze opiera się na nowej publikacji
Erica Hoffmana i jego kolegów z Children’s Medical
Center w Waszyngtonie (13)

Badania kliniczne
W tym najwaŜniejszym rozdziale mojego artykułu, opiszę cztery testy kliniczne nad pominięciem egzonu 51u
chłopca z DMD. W dwóch badaniach, właśnie zakończonych, testowano pojedynczy mięsień. Były to badania
miejscowe, w których nie mogło być Ŝadnych klinicznych
korzysci dla ich uczestników. Dwa trwające jeszcze badania są ogólnoustrojowe , w których potencjalne leki -AO,
aplikuje się do systemu krąŜenia pacjenta.Tutaj mogłoby
juŜ dojść do poprawy funkcji mięśni. Ale najwaŜniejsze
pytanie, na które mają odpowiedzieć te badania, brzmi:
Czy te leki są bezpieczne? W końcu chłopcy z DMD będą
musieli stosować je przez całe swoje, miejmy nadzieję, Ŝe
znacznie przedłuŜone Ŝycie. Krokami niezbędnymi do
pełnego rozwoju terapii są eksperymenty z udziałem chorych dzieci. Eksperymenty te mogą nie odnieść sukcesu.
WaŜny jest udział w testach wystarczającej liczby chłopców potrzebujących pominięcia egzonu 51, z drugiej jednak strony jednej rodzinie nie opłaca się podejmować długich i powtarzających się podróŜy do centrów badań klinicznych. Profesor Kate Bushby z Uniwersytetu Newcastle/Anglia wyjaśnia to w wywiadzie, udzielonym
21.03.2009, który znaleźć moŜna na mojej stronie internetowej.
Badanie nad miejscowym pominięciem egzonu w Holandii.
Pierwsze w świecie kliniczne badanie metody pominięcia egzonu na ludziach przeprowadzono pod kierownictwem Judith van Deutekom, Jana Verschuurena i innych
z firmy Prosensa Therapeutics BV oraz centrum medycznego Uniwerytetu Leiden /Holandia, między styczniem 2006 i marcem 2007 . Nie spodziewano się Ŝadnego
efektu terapeutycznego, ich zadaniem było dostarczenie
dokładnych naukowych dowodów na uŜyteczność tej metody u ludzi. Przeprowadzano testy na małym obszarze
mięśnia piszczelowego przedniego kości piszczelowej,
stosując AO 2’O-metylowy dla egzonu 51, zwany
PRO051.

Z tym typem chemicznie modyfikowanego AOu, holenderscy naukowcy pracowali w badaniach przedklinicznych
od wielu lat. Udawało im się pominięcie egzonów w genie
dystrofiny, nie tylko w hodowlach komórek mięśniowych
pacjentów z DMD z róŜnymi mutacjami, ale teŜ u Ŝywych
myszy mdx i myszy hDMD w miejscowych , podskórnych
i doŜylnich ogólnoustrojowych aplikacjach.
W ludzkich badaniach klinicznych wzięło udział czterech holenderskich chłopców. Mieli po 10-13 lat i udowodnione delecje egzonów 50,52,48-50 i 49-50 w genie
dystrofiny. Byli leczeni kolejno po sobie, tzn. Ŝe kolejny
chłopiec był leczony dopiero wtedy, gdy osiagnięto pozytywne wyniki u poprzedniego i nie wystąpiły Ŝadne powaŜne skutki uboczne. KaŜdy chłopiec otrzymał jednorazową dawkę 0,8 mg PRO051 w roztworze soli fizjologicznej, pod miejscowym znieczuleniem, w małym obszarze (o
długości 1,5 cm) mięśnia kości piszczelowej (patrz fotografia poniŜej)

Po 4 tygodniach zrobiono biopsje tkanki mięśniowej z
miejsca aplikacji i zbadano pominięte mRNA i białko dystrofiny. Prawie wszystkie włókna mięśniowe (ok. 94% )
zawierały nową dystrofinę na membranie komórek mięśniowych w ilościach: 33%, 35%,17% i 25%, w porównaniu do zdrowej tkanki mięśniowej. Testowana objętość
mięśni była za mała, aby mogło to przynieść chłopcom
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kliniczne korzyści. Ale było to do przewidzenia i chłopcy
ci, wraz ze swoimi rodzinami, wiedzieli o tym.
Testy te pokazały po raz pierwszy, Ŝe pominięcie egzonów działa nie tylko u myszy i psów, ale równieŜ u ludzi.
Rezultaty te znaczą równieŜ, Ŝe leczenie pominięciem egzonów, kiedy juŜ będzie osiągalne, powinno być rozpoczynane tak szybko jak to moŜliwe, gdy mięśnie są jeszcze
stosunkowo mało uszkodzone, to znaczy natychmiast po
diagnozie i dokładnemu określeniu rodzaju mutacji w genie dystrofiny.
Wyniki pierwszego zastosowania techniki pominięcia
egzonu u chłopców z DMD opublikowano wraz z komentarzem Erica Hofmana 27.12.2007 w New England Journal of Medicine (18).

rencji World Muscle Society w Genewie we wrzesniu
2009, i potem opublikowane.
Aplikacje podskórne mają tę zaletę, Ŝe nie będą konieczne częste wizyty u lekarza lub w szpitalu, jeśli leczenie musiałoby być okresowo powtarzane. Aplikowanie
mogłoby odbywać się w domu chorego, jak to się dzieje
przy aplikowaniu insuliny u diabetyków. Do dwóch pierwszych testów klinicznych, firma Prosensa dysponuje juŜ
kilkoma gramami AO dla egzononu 51, o jakości klinicznej. Wyprodukowano równieŜ AO o zoptymalizowanej
strukturze dla pominięcia egzonów 43,44,45,46,50,52 i 53.
Następny AO , który firma Prosensa przygotuje do
wprowadzenia na rynek, to AO pomijający egzon 44. Do
tego nie będą potrzebne Ŝadne wewnątrzmięśniowe testy
miejscowe, lecz od razu, jeszcze w roku 2009, zaczną się
badanie ogólnoustrojowe.
Judith van Deutekom powiedziała: „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z testów ogólnoustrojowych egzonu 51, z ich
organizacji, postępu i wyników, które nie wykazują Ŝadnych skutków ubocznych. To, czego nauczyliśmy sie przy
tych badaniach, będzie bardzo waŜne w II i III fazie doświadczeń.”

Pierwsze miejscowe testy kliniczne w Anglii.

Judith van Deutekom, PhD.
Head of Research
Prosensa Therapeutics B.V.
Wassenaarseweg 72
2333 AL Leiden, Niederlande
Pierwsze ogólnoustrojowe doświadczenia kliniczne w
Holandii.
Między lipcem 2008 i styczniem 2009, firma Prosensa
Therapeutics BV, rozpoczęła w Göteborg i Löwen testy
ogólnoustrojowe wśród 12 chłopców z DMD w wieku 515 lat, aplikując im podskórnie PRO051 dla egzonu 51.
Wcześniejsze eksperymenty z myszami pokazały, Ŝe po
aplikacji podskórnej AO rozprzestrzenił się w całym ciele,
docierając do wszystkich mięśni, w tym równieŜ sercowych i płucnych. KaŜdy chłopiec otrzymał 5 aplikacji,
jedną na początku leczenia, a 4 następne - raz w tygodniu
w ciągu czterech tygodni.Chodziło tu o badanie dawki
eskalacyjnej. Podczas tego badania zwiększano dawkę leku - pierwszy z chłopców otrzymał 0,5mg/kg w kaŜdej
dawce, a ostatni juŜ 10 mg/kg. Nie wystąpiły Ŝadne powaŜne skutki uboczne. Wyniki, tym razem mogące juŜ
prawdopodobnie wykazać korzyści terapeutyczne, będą
przedstawione po dokładnym przeanalizowaniu, na konfe-

Kolejne doświadczenia kliniczne przeprowadziło w
drugim półroczu 2008 MDEX Consortium pod kierownictwem Francesco Muntoni z Imperial College w Londynie i Kate Bushby z Uniwersytetu Newcastle upon Tyne. Do MDEX Consortium, finansowanego przez brytyjskie ministerstwo zdrowia, naleŜy 9 naukowców i grupy
rodziców z Muscular Dystrophy Campaign, ActionDuchenne i Duchenne Parents Support Group.
Testowano osiem róŜnych AO morfolinowych w hodowlach ludzkich komórek mięśniowych, normalnych i
dystroficznych, jak równieŜ u Ŝywych niedystroficznych
myszy, mających w swoich mięśniach ludzką dystrofinę.
Najlepsze wyniki otrzymano po zastosowaniu AO morfolinowego AOH51A, opracowanego przez Steve Wiltona
z Perth w Australii . Dominic Wells w Londynie potwierdził, Ŝe jest on wystarczająco stabilny dla długich klinicznych doświadczeń . Ten morfolinowy AO jest produkowany w klinicznej jakości przez firmę AVI BioPharma Inc.
z Portland /Oregon i nazywa się AVI-4658 (20).
W badaniach wzięło udział siedmiu chłopców z DMD w
wieku 12-18 lat. Dwóch pierwszych chłopców otrzymało
niską dawkę, w ilości 0,09 mg AO morfolinowego w 0,9
ml roztworu soli fizjologicznej w 9 aplikacjach po 0,01 ml
roztworu bezpośrednio w mięsień prostownik krótki palców po zewnętrznej stronie stopy. W celach kontrolnych
mięsień drugiej stopy otrzymał aplikacje roztworu samej
soli. 5 innych chłopców otrzymało 10-krotnie wyŜszą
dawkę 0,9 mg AO według tego samego schematu aplikacyjnego. Przed i po 30 dniach od aplikacji przeprowadzono szerokie badania kliniczne oraz dwie biopsje.
Na konferencji prasowej w styczniu 2009 firma AVI
oznajmiła, Ŝe wyniki biopsji po pierwszych klinicznych
miejscowych aplikacjach AO morfolinowego pokazały, Ŝe
większe dawki leku spowodowały powstanie większej ilości dystrofiny, w porównaniu do dawek niskich. Zastosowany AO był dobrze tolerowany i nie spowodował Ŝadnych skutków ubocznych. Pełne wyniki badań bedą ogłoszone wkrótce.
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Pierwsze badania ogólnoustrojowe w Anglii.
Decydującym przedklinicznym eksperymentem do
przygotowania tych badań były 7 tygodniowe aplikacje
AO w Ŝyłę ogonową myszy mdx, co spowodowało, Ŝe
miały one w większości mięśni więcej niŜ 50% nowej,
skróconej dystrofiny, w porównaniu do zawartości dystrofiny u normalnych myszy. Ta nowa dystrofina pozostawała
stabilna przynajmniej 14 dni (21).
Po tym, jak między sierpniem i listopadem 2008 trzy
angielskie urzędy: MHRA,GTAC i GOSH, zezwoliły na
badania ogólnoustrojowe, na początku 2009 wstrzyknięto
doŜylnie AVI-4658 dwóm pierwszym chłopcom. Wszystkich 16-tu jeszcze chodzących chłopców z DMD, potrzebujących pominięcia egzonu 51, podzielonych na 4 grupy
po 4 chłopców, będzie otrzymywało cotygodniowe zastrzyki przez okres 12 tygodni. Wstrzyknięcia nastapią
kolejno po sobie, tak aby póŜniejsze testy mogło być zatrzymane,w razie pojawienia się problemów we wcześniejszych badaniach. Całkowite zakończenie prób planuje się
na drugą połowę 2009.
To badanie jest znowu próbą eskalacyjną dawki, gdzie
pierwsi chłopcy otrzymują niską cotygodniową dawkę
AO= 0,5 mg/kg, a ostatni nawet do 4,0mg/kg pod koniec

eksperymentu. Dla 10-letniego chłopca waŜącego 30 kg ,
oznacza to sumaryczną, całkowitą dawkę leku pobraną w
czasie całego eksperymentu = 1,44 g. We wcześniejszych
próbach klinicznych dla innych chorób, dawka do 300
mg/kg/dzień była dobrze telerowana. Celem tego badania
jest określenie bezpieczeństwa i tolerancji na lek, jak teŜ
moŜliwych zmian w w funkcjonowaniu i sile mięśni. DąŜy
się teŜ do ustalenia najmniejszej dawki wymaganej do
prawidłowego pominięcia egzonu , która będzie przez
dzieci dobrze tolerowana, bez wywoływania powaŜnych
skutkow ubocznych.
Mimo, Ŝe potrzebne były biopsje licznych mięśni, aby
udowodnić, Ŝe wstrzyknięty do krwiobiegu AO produkuje
dystrofinę we wszystkich mięśniach, władze zezwoliły
tylko na jedną biopsję po zakończeniu testów. Próbki będą
pobierane z bicepsa chorych chłopców.
Oczekuje się, Ŝe pełne wyniki tych badań będą znane pod
koniec 2009.
Eksperyment ten finansuje AVI BioPharma, a Francesco Muntoni otrzymał jeszcze 1,3 mln dolarów od brytyjskiego Medical Research Council dla częściowego pokrycia jego kosztów.

Kilka osobistych myśli końcowych.

Drodzy przyjaciele na całym świecie:
Jak juŜ zaznaczyłem na samym początku, artykuł ten
oraz wszystkie wcześniejsze, napisałem specjalnie dla was,
chłopcy i młodzi męŜczyzni z dystrofią mięśni, oraz dla
waszych rodzin, abyście lepiej zrozumieli, co jest robione,
aby zatrzymać tę chorobę. Aby zrozumienie opisywanych
faktów naukowych było pełniejsze, umieściłem w tej publikacji trochę informacji z zakresu podstaw biologii i genetyki. Mam nadzieję, Ŝe moje słownictwo nie było zbyt
trudne. Jeśli nie wszystko było dla was w pełni zrozumiałe, to na pewno macie znajomych, którzy studiowali medycynę lub biologię i chętnie wam pomogą. MoŜecie równieŜ pytać mnie bezpośrednio, po niemiecku, angielsku,
francusku i hiszpańsku. Odpowiem na wszystkie e-maile
jak tylko będę potrafił, ale nie zawsze od razu i tylko po
niemiecku lub angielsku, w innych językach nie potrafię
pisać bez wielu błędów.
Badania naukowe.
Jeśli przeczytaliście cały ten artykuł, to sami zobaczyliście, jak wiele naukowców, wraz ze swoimi zespołami,
stara się znaleźć efektywną terapię waszej choroby tak
szybko jak to tylko moŜliwe. Kiedy na przełomie 1986/87
odkryto gen dystrofiny i jego białko, sądziliśmy wszyscy,
Ŝe wreszcie droga do skutecznego leczenia zwalczającego
DMD i BMD jest wolna. Niestety dzisiaj, 20 lat póŜniej,
ciągle jeszcze czekamy na to leczenie, a przynajmniej na
jakąś terapię spowalniającą proces niszczenia mięśni. Okazało się jednak, Ŝe walka nie tylko z tą chorobą jest o wiele
trudniejsza niŜ sobie wyobraŜaliśmy. Postęp w leczeniu
innych genetycznych chorób, jak mukiwiscydoza czy
wiele form raka, jest równieŜ bardzo powolny. „Nasza”
choroba - DMD – być moŜe będzie pierwszą chorobą
dziedziczną, która w niedalekiej juŜ przyszłości będzie

miała terapię genetyczną. Annemieke Aartsma-Rus powiedziała kiedyś: „dystrofia Duchenne’a pomaga nam
sama się leczyć”. Kiedy powiedziałem, Ŝe chcę te słowa
rozpowszechnić wśród naszej społeczności DMD, odpowiedziała, Ŝe właściwie to „ukradła” te słowa Gert-Janowi
van Ommenowi, który w oryginale powiedział, Ŝe „ choroba ta chce być wyleczona”. Rzeczywiście tak to wygląda - membrany chorych komórek mięśniowych mają pęknięcia i dziury, przez które AOy, wypełniając swoją pracę
leczniczą, przenikają duŜo łatwiej niŜ przez membrany
zdrowych komórek.
Diagnoza mutacji.
Jak widzieliście, pominięcie egzonu jest techniką mutacjo-specyficzną, to znaczy, Ŝe kaŜdorazowo musi być
znany dokładnie rodzaj mutacji, aby móc indywidualnie
dobrać terapię właściwą dla danego pacjenta. Szeroko
obecnie stosowaną techniką do określenia delecji i duplikacji nie tylko u chorych, ale i u Ŝeńskich nosicielek, jest
metoda MLPA. Nawet jeśli mutacja chorego w rodzinie
nie jest znana lub nie moŜe być określona, z pomocą metody MLPA określa się delecje i duplikacje u matek lub
innych spokrewnionych kobiet. Jest to waŜne dla wczesnej
konsultacji genetycznej, która moŜe pomóc uniknąć narodzin następnych chłopcow z DMD w całej obciąŜonej genetycznie rodzinie. U kobiety z takiej objętej ryzykiem
rodziny moŜna wykluczyć nosicielstwo, co doda jej odwagi do rodzenia dzieci bez obawy, Ŝe choroba powtórzy się
u innego z nich.
Rejestracja.
Wszyscy chłopcy i młodzi męŜczyzni z DMD powinni
zarejestrować swoje osobiste dane medyczne w krajowej
bazie danych chorych na dystrofie mięśniowe, która po-

15

winna być częścią światowej sieci rejestracyjnej, zorganizowanej przez TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu/registry)
i Duchenne Connect (www.duchenneconnect.org) . Pozwoli to znaleŜć uczestników testów klinicznych nad terapiami dla rzadkich mutacji oraz zapewni chorym i ich rodzinom dostęp do najnowszych informacji dotyczących
badań naukowych i opieki medycznej. Niemiecki rejestr
chorych na DMD moŜna znaleŜć w Internecie pod adresem:
www.dmd-register.de .

OstroŜność z cudownymi środkami i metodami leczniczymi.
Bezpieczne i długotrwale efektywne leczenie moŜe być
osiągnięte wyłącznie metodami ściśle naukowymi. Jeśli
widzicie w internecie cudowne leki lub otrzymacie ofertę
cudownego leczenia, które kosztuje tysiące dolarów lub
euro i sądzicie, Ŝe musicie tego spróbować, to zapytajcie
najpierw tego sprzedawcę, ilu chłopców juŜ wyleczył, jak
byli diagnozowani, z jakimi rezultatami, ile nowej dystrofiny powstało w ich mięśniach, jak polepszyły się ich
funkcje mięśniowe i w jakim powaŜnym czasopiśmie medycznym opublikowano wyniki. Jeśli to, co jest oferowane, ma jakąkolwiek wartość, to zapytajcie się siebie samych, dlaczego jeszcze tysiące rodzin z ich chorymi
dziećmi nie udaje się do tego uzdrawiacza. Bądźcie
ostroŜni, w przeciwnym razie stracicie duŜo pieniędzy,
przeŜyjecie rozczarowanie, a nawet moŜecie wyrządzić
powaŜną krzywdę swojemu dziecku.

czyć te atrakcyjne i bardzo inteligentne kobiety, przysłały
mi one swoje zdjęcia , które są częścia tego artykułu.
Jest tu teŜ jeszcze 5-te zdjęcie, fotografia bardzo niezwykłej kobiety z trójką dzieci. Jest to Pat Furlong,
przewodnicząca Parent Project Muscular Dystrophy,
PPMD, z USA; zdjęcie zrobiłem w zeszłym roku na spotkaniu PPMD w Philadelphii. Wielu z was zna ją osobiście, a większość wie, co zrobiła i robi w dalszym ciągu,
aby maksymalnie przyspieszyć proces badań nad skuteczną terapią DMD, która, mamy nadzieję, powstanie za
kilka lat. Brakuje słów wdzięczności, za to co robi!

Uznanie moich artykułów .
Za pisanie moich raportów Prezydent Republiki Feberalnej Niemiec, Horst Köhler, odznaczył mnie Federalnym
KrzyŜem Zasługi a sekretarz stanu z ministerstwa finansów Badenii-Wirtembergii, Gundolf Fleischer, wręczył
mi go 5.02.2009, podczas ceremonii w szkole Birklehof w
Hinterzarten. Wykorzystałem tę sytuację, aby wyjasnić
zebranym 120 słuchaczom sytuację rodzin z dziećmi chorymi na DMD oraz zaproponować współpracę holenderskich i niemieckich naukowców w następnych duŜych badaniach nad pominięciem egzonu z niemieckimi pacjentami w Niemczech. Jestem w kontakcie z 12 politykami,
włącznie z Prezydentem Republiki i jego Ŝoną, Evą Luise
Köhler, która troszczy się o ludzi cierpiących na rzadkie
choroby, jak teŜ z federalnymi ministrami zdrowia i nauki - Ullą Schmidt i Annette Schavan. Nie będzie łatwo
otrzymać 2 mln euro, które będą potrzebne na takie międzynarodowe badania kliniczne, ale korespondencja w tym
celu ciągle trwa.
21.03.2009, podczas spotkania Mediterranean Society of
Myology w Nicozji na Cyprze, otrzymałem od GaetanoConte-Akademie z Neapolu jej tegoroczną nagrodę Prize
for Social Research. Podziękowałem wykładem po angielsku, w którym pokazałem, jak wyjaśniam pacjentom z
DMD i ich rodzinom pominięcie egzonu 51.
Gdyby ktoś chciałby otrzymać 55 slajdów tego wykładu
(jako prezentacji PowerPoint) , proszę napisać do mnie:
gscheuerbrandt@t-online.de. Są one dość dokładne i mają
wiele animacji , będziecie je więc rozumieć bez moich wyjaśnień.

Ten artykuł ma zdjęcia.
To pierwszy artykuł ze zdjęciami, które pomogą wam
zrozumieć moje wyjaśnienia. Niedawno stwierdziłem, Ŝe
więcej kobiet-naukowców, niŜ męŜczyzn pracuje nad tymi
badaniami. Cztery z nich - Annemieke, Aurelie, Judith i
Kate - prowadzą całe grupy badawcze, w których równieŜ
pracuje więcej kobiet niŜ męŜczyzn. Abyście mogli zoba-
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koni i prawdopodobnie u wszystkich zwierząt posiadających mięśnie. Występowała prawdopodobnie duŜo wcześniej, niŜ zaczęliśmy ewoluować z naszych zwierzęcych
przodków. Jest „nieszczęśliwym wypadkiem” w ewolucji.
JednakoŜ bez mutacji- przypadkowych zmian informacji
genetycznej -w ogóle by nas tu nie było. Niektóre mutacje
są „dobre”, bo polepszają i podnoszą jakość Ŝycia, lecz
większość z nich jest „zła” i niebezpieczna, poniewaŜ niesie śmierć, tak przed i jak po narodzinach. Mutacje powodujące DMD nie karzą was, chorych chłopców i waszych
matek, które przekazały wam uszkodzony gen. Mutacje
po prostu się zdarzają, najczęściej podczas duplikacji genów w procesie podziału komórki. Nie chcę tu odpowiadać na pytania religijne, które same przychodzą do głowy,
chcę za to podzielić się jedną myślą: „Natura wydaje się
działać ślepo, bez względu na to, Ŝe komuś sprawia
krzywdę; z drugiej jednak strony długie serie „dobrych”
mutacji dały nam nasz mózg , najbardziej skomplikowaną
strukturę we wszechświecie, który moŜe rozwiązywać wiele problemów, włączając w to równieŜ usunięcie przyczyn
powodujących dystrofię Duchenne’a. Ten raport pokazuje
wam, Ŝe dokładnie to własnie się teraz dzieje!”

Przesyłam wam serdeczne pozdrowienia z moich miejsc
pracy w Breitnau/Niemcy ( w zimie) i w Cadaques/ Hiszpania ( w lecie).

Na koniec chciałbym podzielić się z wami moimi
przemyśleniami na pytanie, które często słyszę:
Dlaczego mój syn musi cierpieć na tą straszną chorobę?
To pytanie czytam w e-mailach z całego świata, najczęściej od matek chłopców z DMD. Mimo, Ŝe nie jestem
profesjonalnie przygotowany, aby odpowiadać na takie
trudne pytania, spróbuję jednak zrobić to własnymi słowami:
Dystrofia Duchenne’a nie jest chorobą nową, jak np.
AIDS. Występuje ona u myszy, szczurów, kotów, psów,

Günter Scheuerbrandt, PhD.
Im Talgrund 2,
79874 Breitnau, Niemcy
e-mail: gscheuerbrandt@t-online.de
Internet: www.duchenne-information.eu

Wywiady
Aby odpowiedzieć na wiele pytań na temat pominięcia
egzonu 51 nagrałem 2 wywiady: 22.03 2009 w Nikozji na
Cyprze - z Kate Bushby z TREAT-NMD w Newcastle
oraz 16.05.2009 w Bochum - z Judith van Deutekom i

Hansem Schikan z firmy Prosensa w Leiden. Wywiady te
są dostępne od końca lipca na mojej stronie internetowej
www.duchenne-information.eu. MoŜecie dostać je teŜ ode
mnie drogą e-mailową.

Originały prac naukowych
JeŜeli chcecie przeczytać cytowane prace w ich angielskim orginale, wejdźcie w internecie na stronę
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez , a w okienku „search”
wpiszcie nazwisko autora małymi literami np. van deutekom.jct. Będziecie wtedy mogli przeczytać lub ściągnąć na
swoj komputer streszczenie, lub w wielu przypadkach nawet kompletną pracę; ściągnięcie nowszych prac jest często płatne –
kosztuje około 10 do 30 dolarów. MoŜecie teŜ poprosić

mnie – niektóre z nich będę mógł wam wysłać jako dokument pdf.
(1) Pomeranz-Krummel DA, Oubridge C, Leung AKW,
Li J, Nagai K. Crystal structure of human spliceosomal U1
snRNP at 5.5 Å resolution. Nature 2009; 458; 475-480,
Query CC. Spliceosome subunit revealed. Nature 2009;
458; 418-419.
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(2) Neri M, Torelli S, Brown S, Ugo I, Sabatelli P, Merlini
L, Spitali P, Rimessi P, Gualandi F, Sewry C, Ferlini A,
Muntoni F. Dystrophin levels as low as 30% are sufficient
to avoid muscular dystrophy in the human. Neuromusc.
Disorders 2007; 17: 913-8.
(3) van Ommen GJ, van Deutekom JT, Aartsma-Rus A.
The therapeutic potential of antisense-mediated exon
skipping. Curr. Opin. Mol. Ther. 2008; 10; 140-149.
(4) Wilton SD, Fall AM, Harding PL, McClorey G,
Coleman C, Fletcher S. Antisense oligonucleotide-induced
exon skipping across the human dystrophin gene transcript. Molecular Therapy 2007; 15; 1288-96.
(5) Lu QL, Rabinowitz A, Chen YC, Yokota T, Yin H,
Alter J, Jadoon A, Bou-Gharios G, Partridge T. Systemic
delivery of antisense oligoribonucleotide restores dystrophin expression in body-wide skeletal muscles. Proc. Natl.
Acad. Sci. 2005; 102; 198-203.
(6) Aartsma-Rus A, van Deutekom JCT, Fokkema IF,
van Ommen G-JB, den Dunnen JT. Entries in the Leiden
Duchenne muscular dystrophy mutation database: An
overview of mutation types and paradoxical cases that conform the reading-frame rule. Muscle & Nerve 2006; 135144.
(7) Aartsma-Rus A, Fokkema I, Verschuuren J, Ginjaar I,
van Deutekom J, van Ommen G-J, den Dunnen JT. Theoretic applicability of antisense-mediated exon skipping for
Duchenne muscular dystrophy mutations; Human Mutation 2009; 30; 293-299.
(8) Béroud C, Tuffery-Giraud S, Matsuo M, et al. Multiexon skipping leading to an artificial DMD protein lacking amino acids from exons 45 through 55 could rescue up
to 63% of patients with Duchenne muscular dystrophy.
Human Mutation 2007; 28(2); 196-202.
(9) Van Vliet L, de Winter C, van Deutekom JCT,
van Ommen G-JB, Aartsma-Rus A. Assessment of the feasibility of exon 45-55 multiexon skipping for Duchenne
muscular dystrophy. BMC Medical Genetics 2008; 9; 105
(10) Yakota T, Lu Q, Partridge, Kobayashi M,
Nakamura A, Takeda S, and Hoffman E. Efficacy of systemic morpholino exon-skipping in Duchenne dystrophy
dogs. Annals of Neurology 2009; 65; 667-76.
(11) Aartsma-Rus A, Janson AAM, van Ommen G-JB,
van Deutekom JCT. Antisense-induced exon skipping for
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(12) Welch EM, Barton ER, Zhuo J. PTC124 targets genetic disorders by nonsense mutations. Nature 2007; 447;
87-91. Comment: Schmitz A, Famulok M. Ignore the nonsense. Nature 2007; 447, 42-43.

(13) Yakota T, Takeda S, Lu Q-L, Partridge TA,
Nakamura A, Hoffman, EP. A renaissance for antisense
oligonucleotide drugs in neurology, exon skipping brakes
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(14) Yokota T, Duffy W, Partridge T. Optimizing exon
skipping therapies for DMD. Acta Myologica 2007; 26;
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and cardiac dystrophin expression and function. Human
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peptide-PNA conjugates for splicing redirection in HeLa
cells and exon skipping in mdx mouse muscle. Nucleic
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(19) Goyenvalle A, Vulin A, Fougerousse F, Leturcq F,
Kaplan J-C, Garcia L, Danos O. Rescue of dystrophic
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Octa-guanidine morpholino restores dystrophin expression
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Dziękuję! Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w napisaniu tego artykułu, czytając moje streszczenia ich prac i
proponując zmiany i ulepszenia, tam gdzie było to konieczne: Annemieke Aartsma-Rus, Aurélie Goyenvalle, Judith van Deutekom, Kate Bushby und Terry Partridge.

Dziękuję teŜ TREAT-NMD, PPMD i ActionDuchenne za wsparcie finansowe.
Obok znajdziecie ich pełne adresy i inne informacje kontaktowe.
Artykuł ten będzie okresowo aktualizowany.

Najnowsze jego wersje, w językach angielskim,
niemieckim i hiszpańskim, znajdziecie na mojej stronie internetowej: www.duchenne-information.eu.
Są tam teŜ inne raporty: ze spotkań PPMD w Cincinnati/2006 i w Filadelfii/2007 oraz ze spotkania ActionDuchenne w Londynie/2006 oraz kilka wywiadów. Kto
chce otrzymywać moje następne artykuły, moŜe przesłać
mi swój adres e-mailowy na: gscheuerbrandt@t-online.de
Dołączę go wówczas do mojej listy mailingowej, która
zawiera juŜ ponad 1000 adresów.

TREAT-NMD
Prof. Kate Bushby
Institute of Human Genetics
University of Newcastle upon Tyne, NE1 3BZ, UK
Tel.: *44-191-241-8621, Internet: www.treat-nmd.eu
Parent Project Muscular Dystrophy
Patricia Furlong
1012 North University Blvd. Middletown, Ohio 45042,
USA
Tel.: *1-513-424-0696, Internet:
www.parentprojectmd.org
ActionDuchenne
Nick Catlin
Epicentre, 41 West Street
London E11 4LJ, UK
Tel.: *44-208-556-9955,
Internet: www.actionduchenne.org

Nasz chłopiec z plakatu
To jest 5-letni Christian, u którego stwierdziliśmy dystrofię z pomocą naszych przesiewowych
testów CK dla wczesnego wykrywania DMD,
gdy miał tylko 4 tygodnie.
Jest on jednym z około pół miliona chłopców i
młodych męŜczyzn z DMD na świecie, dla których wykonujemy całą naszą pracę.
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Molekularne szczegóły pominięcia egzonu 51
Podczas badań klinicznych w Anglii i w Holandii pominięto egzon 51. Wyjaśnię tutaj szczegóły molekularne tego pominięcia
u pacjenta z delecją egzonu 50. Celem tego pominięcia jest przywrócenie prawidłowej ramki odczytu w mRNA , przesuniętej
wskutek delecji egzonu 50 w genie dystrofiny.
Najpierw pokaŜę część sekwencji nukleotydów, od początku egzonu 50 do końca egzonu 51 w mRNA normalnego genu dystrofiny, a takŜe końcówkę egzonu 49 i początek egzonu 52. W egzonie 49 nie pokazano 29-ciu kodonów, a w egzonie 52 nie
zobrazowano 51-ciu kodonów. Pod kaŜdym kodonem umieszczono skróconą nazwę aminokwasu składowego dystrofiny,
określanego przez dany kodon *. Translacja kodonów na aminokwasy odbywa się w rybosomach, tam teŜ zachodzi synteza
dystrofiny. Aminokwasy te nie są połączone z kodonami. Kodony następują kolejno po sobie, bez Ŝadnych wolnych miejsc
pomiędzy nimi, myślniki oznaczają ramkę, a kreski pionowe - granice egzonu. Trzy nukleotydy ukrytego sygnału stopu UGA
są zaznaczone na czerwono. Egzon 50 kończy się po pierwszym nukleotydzie ostatniego kodonu, który wówczas jest uzupełniony do UCU przez dwa pierwsze nukleotydy egzonu 51 –zaznaczono to na zielono.
koniec egzonu 49 | start egzonu 50
koniec egzonu 50 | start egzonu 51
---CAG-CCA-GUG-AAG | AGG-AAG-UUA-GAA-----AUU-GGA-GCC-U | CU-CCU-ACU-CAG-ACUgln pro val lys | arg lys leu glu
ile gly ala ser|
pro thr gln thr
ukryty stopkodon
---GUU-ACU-CUG-GUG-ACA-CAA---AAA-CUA-GAA-AUG-CCA-UCU-UCC-UUG-AUG-UUG-GAG--val thr leu val thr gln
lys leu glu met pro ser ser leu met leu glu
koniec egzonu 51 | start egzonu 52
---AUG-AUC-AUC-AAG-CAG-AAG | GCA-ACA-AUG-CAG-GAU-UUG--met ile ile lys gln lys | ala thr met gln asp leu
Jeśli egzon 50 w zmutowanym genie, i w konsekwencji równieŜ w mRNA, jest skreślony , egzon 51 następuje bezpośrednio
po egzonie 49. Przesuwa to ramkę odczytu w egzonie 51 o jeden nukleotyd w prawo, powodując powstawanie w rybosomach
ośmiu nieprawidłowych aminokwasów, które będą kolejno wbudowywane w rosnący łańcuch dystrofiny, aŜ do czasu osiągnięcia ukrytego (ale teraz uaktywnionego poprzez przesunięcie ramki odczytu) przedwczesnego stopkodonu UGA. Przesunięte sekwencje nukleotydów i nieprawidłowe aminikwasy są zaznaczone na czerwono. Synteza prawidłowej dystrofiny zostanie przedwcześnie przerwana na egzonie 49, dystrofina jest niekompletna i zniszczona – co w rezultacie skutkuje rozwojem
dystrofii Duchenne’a.
koniec egzonu 49 | start egzonu 51
---CAG-CCA-GUG-AAG | CUC-CUA-CUC-AGA-CUG-UUAgln pro val lys | leu leu leu arg leu leu

aktywny stopkodon

antysensowy oligorybonukleotyd
UC-UUU-ACG-GUA-GAA-GGA-ACU
-CUC-UGG-UGA-CAC AAG---AAC-UAG-AAA-UGC-CAU-CUU-CCU-UGA-UGU-UGG-leu trp stop
koniec egzonu 51 | start egzonu 52
---AU-GAU-CAU-CAA-GCA-GAA-G | GC-AAC-AAU-GCA-GGA-UUU--UŜywany przez holenderskich naukowców 20-to nukleotydowy AO PRO051, zaznaczony tutaj na niebiesko, łączy się, według
zasad Watsona-Cricka, z 20-tu nulkleotydami w egzonie 51. Blokuje tam sekwencję ESE, konieczną do splatania i powoduje
pominięcie egzonu 51 w mRNA zmutowanego genu, który w tym konkretnym przypadku nie posiada sekwencji egzonu 50.
Jeśli dodatkowo do skreślonego egzonu 50 zostanie usunięty egzon 51, wtedy po egzonie 49 następuje bezpośrednio egzon 52.
Ramka odczytu nie będzie uszkodzona, poniewaŜ egzon 49 kończy się pełnym tripletem-AAG, a egzon 52 zaczyna się równieŜ
prawidłowymi trzema nukleotydami -GCA.
koniec egzonu 49 | start egzonu 52
---CAG-CCA-GUG-AAG | GCA-ACA-AUG-CAG-GAU-UUG--gln pro val lys | ala thr met gln asp leu
Nie ma juŜ teraz przedwczesnego sygnału stopu w egzonie 52, za to wśród wszystkich 3685 aminokwasów normalnej dystrofiny, brakuje 77 aminokwasów - tych które były kodowane w egzonach 50 i 51. Brakuje ich w środkowej części nowo powstałej, skróconej dystrofiny, która prawdopodobnie będzie wciąŜ choćby częściowo funkcjonalna i w końcowym efekcie spowoduje zamianę cięŜkich symptomów dystrofii Duchenne’a w duŜo łagodniejsze objawy dystrofii Beckera.
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