Aνασκόπηση
Γονιδιακή στόχευση και γονιδιακή επιδιόρθωση
Ελένη Παπανικολάου1,2, Νικόλαος Π. Ανάγνου1,2
Περίληψη: Την τελευταία δεκαετία, η αποκωδικοποίηση σημαντικών ρυθμιστικών στοιχείων του γονιδιώματος καθώς και οι συνεχείς βελτιώσεις των τεχνικών της μοριακής βιολογίας έχουν συνεισφέρει
σημαντικά στην ανάπτυξη στρατηγικών για την οριστική θεραπεία διαφόρων μονογονιδιακών ασθενειών. Η τεχνολογία αιχμής της ανάπτυξης των επαγόμενων ολοδύναμων κυττάρων καθώς και η δημιουργία τεχνητών νουκλεασών οι οποίες έχουν την ικανότητα να δρουν σε στοχευμένες περιοχές του
γονιδιώματος, έχουν απογειώσει τις θεραπευτικές στρατηγικές εκτοπίζοντας ακόμα και την πολύ σημαντική προσέγγιση της γονιδιακής θεραπείας. Η γονιδιακή εκδοτική επεξεργασία (gene editing), αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται τροποποίηση του γονιδιώματος σε συγκεκριμένη
και, από πριν καθορισμένη θέση, γεγονός που καθιστά τις νέες προσεγγίσεις αποτελεσματικότερες, και
ενδεχομένως ασφαλέστερες της γονιδιακής προσθήκης μέσω ρετροϊικών φορέων, δεδομένου ότι παρά
τις εκτεταμένες γνώσεις μας γύρω από τη βιολογία τους, δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα, η στοχευμένη ενσωμάτωση τους στο γονιδίωμα. Στο συγκεκριμένο άρθρο συζητούμε για τη δομή, τον τρόπο
λειτουργίας και τις κλινικές και μελλοντικές εφαρμογές των νουκλεασών μέσω της θεραπευτικής προσέγγισης της γονιδιακής στόχευσης και επιδιόρθωσης.
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Εισαγωγή
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η γονιδιακή θεραπεία εμφανίστηκε ως μία αποτελεσματική προσέγγιση
για την αντιμετώπιση μονογονιδιακών ασθενειών1. Ως
εκ τούτου, τα πρωτόκολλα γονιδιακής θεραπείας περιελάμβαναν προσθήκη του φυσιολογικού αλληλομόρφου γονιδίου στο γονιδίωμα του ασθενούς με τη χρήση
τροποποιημένων ρετροϊικών φορέων. Καίτοι η γονιδιακή προσθήκη ήταν επιτυχής στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κληρονομικών ασθενειών, όπως διαφόρων
τύπων ανοσοανεπαρκειών2, εντούτοις η εμφάνιση λευχαιμίας στην κλινική μελέτη γονιδιακής θεραπείας της
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ας (X-SCID), λόγω της ενεργοποίησης του πρωτο-ογκογονιδίου LMO2 συνεπεία της ενσωμάτωσης του φορέα
στο δεύτερο ιντρόνιο του ανωτέρω γονιδίου3, μετρίασαν
σημαντικά τόσο την αρχική επιτυχία, όσο και τις προσδοκίες για μελλοντική ασφαλή εφαρμογή της γονιδιακής
θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο της γονιδιακής
θεραπείας ανταποκρίθηκε άμεσα, εισάγοντας ασφαλέστερους λεντιϊκούς φορείς4 και ενώ οι γνώσεις μας γύρω από
τη βιολογία των ρετροϊών, αλλά και των ρετροϊικών φορέων είναι εκτεταμένες, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει
καταστεί δυνατή η ελεγχόμενη ενσωμάτωση του φορέα
σε συγκεκριμένες και στοχευμένες θέσεις στο γονιδίωμα.
Η γονιδιακή στόχευση συνιστά μια έννοια σχεδόν ταυτόσημη της θεραπείας, καθώς αποτελεί μια προσέγγιση
κατά την οποία το λειτουργικό γονίδιο είτε προστίθεται
είτε διορθώνεται σε συγκεκριμένη και ελεγχόμενη θέση
στο γονιδίωμα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις ιδανικές συνθήκες ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, δεδομένου ότι η διόρθωση λαμβάνει χώρα στον υπό θεραπεία
γονιδιακό τόπο, σε αντίθεση με τη γονιδιακή προσθήκη
μέσω ρετροϊικών φορέων, όπου το θεραπευτικό γονίδιο
δύναται να ενσωματωθεί σε τυχαία έκτοπη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή γονιδιακή στόχευση συνιστούν τα ρήγματα στη δίκλωνη έλικα του DNA

112

(double strand breaks) τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση ειδικών νουκλεασών οι οποίες δρουν
σε συγκεκριμένες, στοχευμένες και προκαθορισμένες θέσεις στο γονιδίωμα5. Τέτοιες νουκλεάσες είναι:
•	Οι νουκλεάσες δακτύλων ψευδαργύρου (ZFNs, Zinc
Finger Nucleases)
•	Οι νουκλεάσες τύπου TALEN (Τranscription ΑctivatorLike Effector Nucleases)
•	Οι νουκλεάσες του συστήματος CRISPR/Cas9
Ο τρόπος δράσης των ανωτέρω νουκλεασών βασίζεται στην πρόκληση ρηγμάτων στο δίκλωνο DNA σε
συγκεκριμένες και στοχευμένες θέσεις, τα οποία εν συνεχεία επισκευάζονται είτε μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού (HR, homologous recombination), είτε με σύνδεση
μη-ομόλογων άκρων (NHEJ, non-homologous end-joining). Μέσω των μηχανισμών αυτών, η επιδιόρθωση των
ρηγμάτων δύναται να οδηγήσει σε διάσπαση, αποκοπή
και ανασύσταση της αρχικής αλληλουχίας (Σχήμα 1).
Στην περίπτωση της επιδιόρθωσης μέσω σύνδεσης μηομόλογων άκρων, τότε συνήθως δημιουργούνται είτε προσθήκες (insertions) ή ελλείμματα (deletions), γνωστά και
ως indels. Αντιθέτως, η υψηλής πιστότητας επιδιόρθωση μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού, πραγματοποιείται
κατά τη φάση S/G2 του κυτταρικού κύκλου, δεδομένης
της παρουσίας εξωγενούς αλληλουχίας DNA τα άκρα

Σχήμα 1. Η δημιουργία ρηγμάτων στο δίκλωνο DNA επιδιορθώνεται είτε μέσω σύνδεσης μη-ομόλογων άκρων (Α), είτε
μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού (Β). Για τον ομόλογο ανασυνδυασμό κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη ύπαρξη της
ομόλογης αλληλουχίας (πράσινο χρώμα).
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της οποίας εμφανίζουν ομολογία με τη στοχευμένη θέση της δράσης της νουκλεάσης. Βάσει αυτού, γίνεται
κατανοητό, ότι η πλειονότητα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία ευρίσκονται στη φάση Go/G1
του κυτταρικού κύκλου, αναμένεται να εμφανίζουν ιδιαιτέρως χαμηλά ποσοστά επιδιόρθωσης μέσω ομόλογου
ανασυνδυασμού. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός συνιστά
μια σαφή στρατηγική γονιδιακής στόχευσης σε ασφαλείς
θέσεις του γονιδιώματος όπως για παράδειγμα στους λεγόμενους ασφαλείς λιμένες (safe harbors)6, ή στη θέση
AAVS1, ενώ επιπλέον αποτελεί στρατηγική διόρθωσης
των μεταλλάξεων των υπεύθυνων για την ασθένεια, εισάγοντας το λειτουργικό αντίγραφο του μεταλλαγμένου
γονιδίου στην κανονική απόσταση από τον φυσικό του
υποκινητή, αποκαθιστώντας πλήρως τη γονιδιακή έκφραση και συνεπώς και τη λειτουργία5.

Οι νουκλεάσες δακτύλων ψευδαργύρου
(ZFNs, Zinc Finger Nucleases)
Τόσο στα προκαρυωτικά κύτταρα (βακτήρια) όσο και
στα ευκαρυωτικά κύτταρα, είναι απαραίτητη η σύνδεση
συγκεκριμένων πρωτεϊνών στους υποκινητές ή στους
ενισχυτές των γονιδίων, προκειμένου να ρυθμισθεί η μεταγραφή. Αυτές οι πρωτεΐνες καλούνται παράγοντες μεταγραφής (ή μεταγραφικοί παράγοντες) και η σύνδεση
τους στο DNA είναι ειδική, δηλαδή κάθε ξεχωριστός παράγοντας μεταγραφής αναγνωρίζει και διαφορετική αλληλουχία DNA. Τέτοιοι κοινοί παράγοντες μεταγραφής
είναι η TBP (TATA box Binding Protein) που συνδέεται
στην αλληλουχία ΤΑΤΑΑ των υποκινητών, η πρωτεΐνη
SP1 (Specific Protein 1) που συνδέεται στην αλληλουχία GGGCGG, και άλλοι. Oι περισσότεροι µεταγραφικοί παράγοντες έχουν δύο διακριτές περιοχές, µία για την
πρόσδεσή τους στο DNA και µία δεύτερη για τη ρύθμιση
της μεταγραφής. H περιοχή ρύθμισης αλληλεπιδρά µε τις
RNA πολυμεράσες του κυττάρου ή με βοηθητικούς παράγοντες έναρξης της μεταγραφής ή µε σύμπλοκα ακετυλίωσης και αναδιοργάνωσης της χρωµατίνης. Η περιοχή
σύνδεσης στο DNA από δομική άποψη, ταξινομεί τους
μεταγραφικούς παράγοντες σε τρεις κύριες κατηγορίες:
α) παράγοντες μεταγραφής με δομή έλικα-στροφή-έλικα, β) παράγοντες μεταγραφής με δομή τύπου φερμουάρ
λευκίνης (leucine zipper) και γ) παράγοντες μεταγραφής
με δομή τύπου δακτύλων ψευδαργύρου (zinc fingers).
Οι δάκτυλοι ψευδαργύρου είναι πρωτεϊνικές υποπεριοχές στις οποίες το άτομο ψευδαργύρου (Zn) διαδραματίζει δομικό ρόλο, συνεισφέροντας στη σταθεροποίηση
της συγκεκριμένης περιοχής. Σε κάθε δάκτυλο ψευδαργύρου, τέσσερα συνολικά μόρια κυστεΐνης και ιστιδίνης
συνδέονται τετραεδρικά με ένα ιόν ψευδαργύρου. Οι
νουκλεάσες δακτύλων ψευδαργύρου είναι πρωτεΐνες οι
οποίες συντίθενται τεχνητά και υιοθετούν τη δομή δα-
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κτύλων ψευδαργύρου προκειμένου να συνδεθούν στο
DNA από τους αντίστοιχους παράγοντες μεταγραφής,
ενώ χρησιμοποιούν τη νουκλεάση FokI για τη δημιουργία του δίκλωνου ρήγματος. Η σύλληψη της δημιουργίας
τους ανήκει στον Chandrasegaran7, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περιοριστική ενδονουκλεάση FokI, η περιοχή
σύνδεσης στο DNA και η περιοχή με δράση νουκλεάσης
είναι ξεχωριστές και φυσικά διακριτές. Η περιοχή με δράση νουκλεάσης δεν ενεφάνιζε ιδιαίτερη εξειδίκευση και
ο Chandrasegaran έδειξε ότι η θέση της πέψης μπορούσε να ανακατευθυνθεί με κατάλληλους χειρισμούς στην
περιοχή σύνδεσης στο DNA8,9. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα απεδείχθησαν οι δάκτυλοι ψευδαργύρου με τη γνωστή συνύπαρξη των τεσσάρων κυστεϊνών
και ιστιδινών. Σε κάθε δάκτυλο υπάρχουν 30 αμινοξέα
που συνδέονται μέσω της κυστεΐνης-ιστιδίνης με ένα ιόν
ψευδαργύρου και έχουν τη χαρακτηριστική δομή αββ,
δηλαδή α-έλικα—β-πτυχωτό φύλλο—β-πτυχωτό φύλλο.
Ανάλυση της κρυσταλλικής τους δομής έδειξε ότι κάθε
δάκτυλος συνδέεται απ’ ευθείας με 3 βάσεις του DNA10
και επομένως μεταβάλλοντας τη δομή των αμινοξέων
-διατηρώντας ωστόσο τις θέσεις κυστεΐνης-ιστιδίνηςείναι δυνατόν να προβλεφθεί η αλληλουχία-στόχος του
γονιδιώματος και να κατασκευασθούν νέες νουκλεάσες
με θέσεις σύνδεσης σε συγκεκριμένες αλληλουχίες στόχους. Αυτή η προσέγγιση άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή πολλών και διαφορετικών νουκλεασών δακτύλων
ψευδαργύρου με ξεχωριστές ειδικότητες σύνδεσης σε διακριτές αλληλουχίες-στόχους. Περαιτέρω, επειδή η θέση
δράσης της νουκλεάσης FokI λειτουργεί μόνο μετά από
διμερισμό11, η στρατηγική στόχευσης περιλαμβάνει την
κατασκευή ζεύγους νουκλεασών τύπου δακτύλων ψευδαργύρου, όπου κάθε δάκτυλος ψευδαργύρου μήκους
30 αμινοξέων, συνδέεται με 3 βάσεις, και το ζεύγος διατάσσεται εκατέρωθεν της θέσης της νουκλεάσης FokI,
εξασφαλίζοντας τον διμερισμό της FokI στη θέση δημιουργίας του δίκλωνου ρήγματος (Σχήμα 2).
Κάθε ZFN συνδέεται ειδικά με αλληλουχίες-στόχους
μήκους 18-36 ζευγών βάσεων12. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι για να στοχευθούν 9 βάσεις στο γονιδίωμα, θα πρέπει να κατασκευαστεί για κάθε νουκλεάση διαφορετική
αλληλουχία μήκους 90 αμινοξέων, δηλαδή 270 ζευγών
βάσεων. Για μεγαλύτερη αλληλουχία-στόχο, προφανώς
πρέπει να κατασκευαστεί και μεγαλύτερη νουκλεάση. Για
τον λόγο αυτό, η κατασκευή των ZFN αποτελεί μείζον
μειονέκτημα για την ευρεία χρήση τους, καθώς για κάθε
διαφορετική αλληλουχία-στόχο πρέπει να προσαρμόζεται
και η αντίστοιχη αλληλουχία που κωδικοποιεί τη νουκλεάση, γεγονός το οποίο είναι χρονοβόρο και αρκετές φορές οικονομικά ασύμφορο. Περαιτέρω, κάθε νέο ζεύγος
πρέπει να εξεταστεί ως προς τη δραστικότητα του, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον χρόνο παραγωγής και
το κόστος. Επομένως, βασικά μειονεκτήματα των νου-
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Σχήμα 2. Οι νουκλεάσες τύπου δακτύλων ψευδαργύρου (zinc
finger nucleases; ZFN) λειτουργούν ανά ζεύγη (αριστερή ZFNδεξιά ZFN). Κάθε δάκτυλος ψευδαργύρου (σε κόκκινο πλαίσιο) αποτελείται από 30 αμινοξέα εκ των οποίων 2 ιστιδίνες
και 2 κυστεΐνες ευρίσκονται σε συντηρημένες θέσεις και είναι
υπεύθυνες για τη σύνδεση της πεπτιδικής αλυσίδας με ένα ιόν
ψευδαργύρου (πράσινη ή μπλε σφαίρα). Κάθε δάκτυλος ψευδαργύρου διαθέτει συγκεκριμένη αλληλουχία και συνδέεται
ειδικά με 3 βάσεις στο DNA. Το ζεύγος διατάσσεται εκατέρωθεν της θέσης της νουκλεάσης FokI, εξασφαλίζοντας τον διμερισμό της FokI στη θέση δημιουργίας του δίκλωνου ρήγματος.

κλεασών τύπου δακτύλων ψευδαργύρου αποτελούν: α)
η δυσκολία στον σχεδιασμό τους, β) η τροποποίηση και
η βελτιστοποίηση τους για κάθε νέα αλληλουχία-στόχο,
γ) η αδυναμία στόχευσης οιαδήποτε αλληλουχίας, δεδομένου ότι δεν έχουν ανιχνευθεί όλοι οι δάκτυλοι που
συνδέονται με όλες τις τριπλέτες βάσεων, δ) η χαμηλή συχνότητα12 δημιουργίας των δίκλωνων ρηγμάτων (~24%)
και τέλος ε) η δημιουργία δίκλωνων ρηγμάτων σε έκτοπη θέση12 (off-target effect).
Οι νουκλεάσες τύπου δακτύλων ψευδαργύρου (zinc
finger nucleases; ZFN), αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικότατο εργαλείο γονιδιακής στόχευσης. Η Sangamo
Biosciences έχει επενδύσει σημαντικά στην εφαρμογή των
ZFN για διάφορες ασθένειες και έχει προχωρήσει και σε
κλινικές μελέτες σε ορισμένες περιπτώσεις. Επί παραδείγματι, η χρήση των ZFN για τη δημιουργία ελλειμμάτων στην περιοχή του συν-υποδοχέα CCR5 του HIV,
θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την ίαση των ασθενών που πάσχουν από AIDS (βλ. κατωτέρω).

Οι νουκλεάσες τύπου TALEN
Η δομή των νουκλεασών τύπου TALEN (Transcription
Activator-Like Effector Nucleases) ομοιάζει με αυτή των
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ZFN. Συγκεκριμένα, όπως και στην περίπτωση των ZFN,
και οι TALENs δρουν σε διμερή μορφή και αποτελούνται
από πρωτεΐνες-χίμαιρες με τη νουκλεάση FokI12 συζευγμένη με πρωτεϊνικές υποπεριοχές από τους παράγοντες
έναρξης της μεταγραφής (Transcription Activator-Like
Effectors, TALE) οι οποίοι εξυπηρετούν τη θέση σύνδεσης τους στο DNA και έχουν απομονωθεί από είδη του
βακτηρίου του γένους Xanthomonas spp. Η κατασκευή
τους είναι επίσης δύσκολη και χρονοβόρα. Κάθε TALE
αποτελείται από διαδοχικές υπομονάδες μήκους 33-35
αμινοξέων. Σε κάθε υπομονάδα υπάρχει μία συντηρημένη αλληλουχία αμινοξέων (Σχήμα 3) όπου τα πρώτα
11 αμινοξέα παραμένουν ίδια σε κάθε υπομονάδα, ακολουθούν δύο μεταβλητά αμινοξέα στις θέσεις 12-13 τα
οποία προσδίδουν και την εξειδίκευση της σύνδεσης της
υπομονάδας στη συγκεκριμένη αζωτούχο βάση, και εν
συνεχεία διατάσσονται τα υπόλοιπα αμινοξέα της υπομονάδας μήκους 20-23 αμινοξέων, τα οποία είναι επίσης
συντηρημένα. Τα αμινοξέα στις θέσεις 12-13 καλούνται
επαναλαμβανόμενα μεταβλητά αμινοξέα (repeat variable
diresidues, RVDs). Έχουν περιγραφεί 4 διαφορετικοί τύποι επαναλαμβανόμενων μεταβλητών αμινοξέων, ήτοι,
οι συνδυασμοί Asn-Gly, His-Asp, Asn-Ile, και Asn-Asn
[όπου Asn = Ασπαραγίνη, Asp = Ασπαρτικό οξύ, Ile = Ισο-
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λευκίνη, His = Ιστιδίνη, και Gly = Γλυκίνη] και οι οποίοι αναγνωρίζουν τις αζωτούχες βάσεις του DNA θυμίνη
(T), κυτοσίνη (C), αδενίνη (A), και γουανίνη (G) ή αδενίνη (Α), αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Επομένως, αν η αλληλουχία-στόχος αποτελείται από 30-40
βάσεις, τότε η κάθε TALEN θα αποτελείται αντιστοίχως
από 30-40 υπομονάδες όπου η κάθε υπομονάδα συνδέται
μέσω των μεταβλητών αμινοξέων στην αλληλουχία-στόχο12. Υπολογίζοντας ότι η κάθε υπομονάδα αποτελείται
από 33-35 αμινοξέα, γίνεται κατανοητό ότι για την κατασκευή κάθε TALEN απαιτούνται 990-1400 αμινοξέα,
γεγονός που σημαίνει ότι η κωδικοποιητική περιοχή κάθε
TALEN εκτιμάται τουλάχιστον στα 3000 ζεύγη βάσεων.
Συνεπώς, τα μειονεκτήματα σε ό,τι αφορά την κατασκευή
τους είναι παρόμοια με αυτά των ZFN αν και στην περίπτωση των TALENs επειδή έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως
τα ζεύγη των μεταβλητών αμινοξέων που συνδέονται με
τις 4 αζωτούχες βάσεις (Σχήμα 3), είναι εφικτή η κατασκευή οιασδήποτε TALEN για οιαδήποτε αλληλουχίαστόχο. Εντούτοις, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η
μή απόλυτη σύνδεση κάθε ζεύγους μεταβλητών αμινοξέων με τις 4 αζωτούχες βάσεις, γεγονός το οποίο αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας δίκλωνου ρήγματος σε
έκτοπη θέση.

Σχήμα 3. Οι νουκλεάσες τύπου TALEN. Η δομή κάθε TALEN (A) και ο τρόπος δράσης τους (Β). Επεξήγηση συμβόλων αμινοξέων:
Ν = ασπαραγίνη, G = γλυκίνη, Η = ιστιδίνη, D = ασπαρτικό οξύ, I = ισολευκίνη.
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Το σύστημα CRISPR/Cas9
Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες
όπου οι νουκλεάσες διαθέτουν ειδική δομή προκειμένου να συνδεθούν στο DNA, οι νουκλεάσες του συστήματος CRISPR/Cas9 χρησιμοποιούν μικρά μόρια RNA
συμπληρωματικά ως προς την αλληλουχία-στόχο, για να
δεσμευθούν στο DNA.
Το βακτηριακό σύμπλεγμα τύπου ΙΙ συστάδων βραχέων παλινδρομικών επαναληπτικών αλληλουχιών διατεταγμένων ανά τακτά διαστήματα (Clustered, Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR) αποτελείται από 3 επί μέρους στοιχεία: α) τη σχετιζόμενη
νουκλεάση Cas9 (CRISPR-associated nuclease), β) το
CRISPR RNA το οποίο καθορίζει την ειδικότητα της δομής (crRNA), και γ) το βοηθητικό trans-activating crRNA
(tracrRNA). Για τη σύνδεση της Cas9 στο DNA, προηγείται υβριδοποίηση των crRNA και tracrRNA και ακολουθεί
η σύνδεση της Cas9 πρώτα στο υβρίδιο crRNA-tracrRNA
και εν συνεχεία στο DNA μέσω της ειδικής αλληλουχίας-οδηγού gRNA (guide RNA) μήκους 20 βάσεων. Η
αλληλουχία gRNA αποτελεί τμήμα του crRNA, και είναι συμπληρωματική ως προς την αλληλουχία-στόχο και
πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται πριν από την τριπλέτα νουκλεοτιδίων NGG στην αλληλουχία-στόχο13. Ειδικότερα, η αλληλουχία-στόχος πρέπει να διαθέτει 20
βάσεις συμπληρωματικές ως προς το gRNA και εν συνεχεία να ακολουθεί το μοτίβο NGG (όπου Ν μπορεί να
είναι οποιοδήποτε νουκλεοτίδιο). Η τριπλέτα NGG κα-
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λείται πρωτο-διαστηματικό γειτονικό μοτίβο (Protospacer
Adjacent Motif, PAM) και αναγνωρίζεται από την ίδια
την Cas9. Το σύστημα μπορεί να απλοποιηθεί με τη σύντηξη των αλληλουχιών του crRNA και του tracrRNA,
σχηματίζοντας το μοναδικό-οδηγό RNA (single-guided
RNA, sgRNA), το οποίο μιμείται τη δράση των υβριδίων
crRNA/tracrRNA και μπορεί εξ ίσου αποτελεσματικά να
κατευθύνει τη νουκλεάση Cas9 στο DNA14. Το σύστημα
της νουκλεάσης του συστήματος CRISPR/Cas9 απεικονίζεται στο Σχήμα 4.
Η ευελιξία του συστήματος CRISPR/Cas9 οφείλεται
ακριβώς στο γεγονός ότι χρειάζεται να κατασκευαστεί
μόνο ένα μόριο RNA μήκους 20 βάσεων προκειμένου
να κατευθυνθεί η νουκλεάση στην αλληλουχία-στόχο,
παρέχοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα συστατικά του συστήματος τα οποία παραμένουν αμετάβλητα, δηλαδή τη
νουκλεάση και το tracrRNA. Είναι προφανές ότι από όλες
τις προσεγγίσεις το σύστημα CRISPR/Cas9 εμφανίζει
τεράστιο πλεονέκτημα καθώς η κατασκευή οιασδήποτε
αλληλουχίας με τη μορφή εκκινητών (primers) είναι μια
στρατηγική η οποία πραγματοποιείται ευρέως σε όλα τα
εργαστήρια μοριακής ιατρικής και αποτελεί εύκολη και
χαμηλού κόστους προσέγγιση.
Ωστόσο, παρά την ευελιξία του, το πολύ σοβαρό μειονέκτημα του συστήματος CRISPR/Cas9 είναι η δημιουργία δίκλωνων ρηγμάτων σε έκτοπη θέση καθώς η
ειδικότητα του βασίζεται στην υβριδοποίηση μόλις 20
ζευγών βάσεων μεταξύ του gRNA και της αλληλουχίας-

Σχήμα 4. Το σύστημα νουκλεάσης CRISPR/Cas9. Απεικονίζεται η νουκλεάση Cas9 με μωβ χρώμα, η ειδική αλληλουχία-οδηγός
gRNA (guide RNA) με πράσινο χρώμα καθώς και το μοναδικό-οδηγό μόριο RNA (single-guided RNA, sgRNA) με κίτρινο χρώμα, το
οποίο περιέχει το χιμαιρικό τμήμα crRNA-tracrRNA) και χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τη νουκλεάση Cas9 στην αλληλουχίαστόχο.
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στόχου. Εν τούτοις, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ακριβώς για τον ίδιο λόγο, είναι εφικτό να προβλεφθούν οι
πιθανές θέσεις δημιουργίας έκτοπων ρηγμάτων εφ’ όσον
είναι γνωστές οι θέσεις αναντιστοιχίας (mismatches) που
σχηματίζονται. Στη μελέτη των Hsu και συν.15 έγινε μεγάλης κλίμακας ανίχνευση και χαρακτηρισμός όλων των
δίκλωνων ρηγμάτων που προέκυψαν με χρήση του συστήματος CRISPR/Cas9, όπου επιβεβαιώθηκε η δημιουργία
δίκλωνων ρηγμάτων σε έκτοπη θέση, αλλά ταυτοχρόνως
ταυτοποιήθηκε πλήρως ποιές εναλλακτικές αλληλουχίες
της αλληλουχίας-στόχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν πρότυπα για τη δημιουργία των έκτοπων ρηγμάτων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θέσεις αναντιστοιχίας βρίσκονται κυρίως στο 5΄ άκρο του sgRNA, δηλαδή
απομακρυσμένα σε σχέση με τη θέση PAM, ότι υπάρχει
η δυνατότητα ποσοτικοποίησης του sgRNA προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκτοπη δημιουργία ρηγμάτων
αλλά και ότι μπορεί να προβλεφθεί η θέση δημιουργίας
έκτοπων ρηγμάτων με χρήση αλγορίθμων. Πράγματι, οι
συγγραφείς προχώρησαν στη δημιουργία του ιστότοπου
http://www.genome-engineering.org/, όπου είναι εφικτό
να ανιχνευθούν οι πιθανές θέσεις έκτοπων ρηγμάτων ανάλογα με την επιθυμητή αλληλουχία gRNA. Ο ιστότοπος
παρέχει πληροφορίες για τη γονιδιακή θέση του πιθανού
έκτοπου ρήγματος, εάν επί παραδείγματι. ευρίσκεται σε
ιντρόνιο ή σε κωδικοποιητική περιοχή του γονιδίου και
επιλέγει το βέλτιστο gRNA, δηλαδή την αλληλουχία με
τη μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας έκτοπου ρήγματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανές θέσεις έκτοπων ρηγμάτων
είναι από πριν γνωστές, ώστε να είναι ανιχνεύσιμες μετά τη γονιδιακή επεξεργασία. Αντίστοιχος ιστότοπος έχει
περιγραφεί και για τις ZFN (http://ccg.vital-it.ch/tagger/
targetsearch.html) αν και εξαιρετικό ενδιαφέρον εμφανίζει
η μελέτη των Gabriel και συν.16 η οποία αναφέρει ότι για
τις ZFN είναι αδύνατη η πρόβλεψη in silico των θέσεων
δημιουργίας έκτοπων ρηγμάτων. Σχετικά πολύτιμα δεδομένα για τις νουκλεάσες τύπου TALEN δημοσιεύθηκαν
πολύ πρόσφατα17 στο διαδίκτυο (https://chopchop.rc.fas.
harvard.edu/ και http://baolab.bme.gatech.edu/Research/
BioinformaticTools/prognos.html), θέτοντας έτσι στη διάθεση των ερευνητών περισσότερα εργαλεία που μπορούν
να βοηθήσουν στον σχεδιασμό ασφαλέστερων στρατηγικών. Σαφώς το πεδίο των μοριακών θεραπειών των μονογονιδιακών ασθενειών κινείται προς την κατεύθυνση
αυτή και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σημαντικό πλεονέκτημα της πρόβλεψης των έκτοπων ρηγμάτων, φαίνεται ότι υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα γονιδιακής
επεξεργασίας και στόχευσης συνδυάζοντας το καλύτερο
αποτέλεσμα με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τέλος, μια
επιπλέον στρατηγική για την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας ρηγμάτων σε έκτοπη θέση αποτελεί η προσέγγιση των Tsai και συν.18 οι οποίοι συνδύασαν τη νουκλεάση
FokI με το σύστημα CRISPR/Cas9, επιτυγχάνοντας υψη-
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λό βαθμό εξειδίκευσης και χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων μεταλλάξεων.

Γονιδιακή στόχευση και θεραπεία
Ανοσοανεπάρκειες
Επί του παρόντος, οι μόνες κλινικές μελέτες φάσης
Ι ή ΙΙ που βασίζονται στη γονιδιακή στόχευση πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ με χρήση νουκλεασών τύπου
δακτύλων ψευδαργύρου και αφορούν στη δημιουργία
ελλειμμάτων στο γονίδιο του συν-υποδοχέα CCR5 του
HIV στα Τ-λεμφοκύτταρα για τη θεραπεία των ασθενών
με AIDS19. Σημειωτέον ότι στην κλινική μελέτη συμμετέχουν ασθενείς οι οποίοι είναι ετεροζυγώτες για το γονίδιο CCR5 και επομένως διαθέτουν μόνο ένα λειτουργικό
αλληλόμορφο. Η μελέτη ξεκίνησε το 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014. Μέχρι στιγμής έχουν
συμμετάσχει 7 ασθενείς με AIDS στους οποίους πραγματοποιείται κυτταραφαίρεση και ακολουθεί επεξεργασία των T-λεμφοκυττάρων με το ζεύγος των κατάλληλων
ZFN. Εν συνεχεία, 5-30 δισεκατομμύρια γενετικά επεξεργασμένα Τ-λεμφοκύτταρα επανεγχέονται στους ασθενείς.
Τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης δημοσιοποιήθηκαν
στο τελευταίο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ASGCT) τον Μάιο
του 2014 και έδειξαν ότι οι 3 από τους 7 ασθενείς επέτυχαν 10-πλάσια μείωση του ιϊκού φορτίου στο περιφερικό αίμα, ενώ σε 2 δεν ανιχνεύθηκε καθόλου η παρουσία
του HIV στο περιφερικό αίμα20. Τα αποτελέσματα αυτά
είναι ανάλογα με εκείνα των κυκλοφορούντων γονιδιακά επεξεργασμένων Τ-λεμφοκυττάρων τα οποία στερούνται της παρουσίας του CCR5.
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι πολλά υποσχόμενη, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για
τις θέσεις και το ποσοστό δημιουργίας έκτοπων ρηγμάτων, ούτε για το πως πραγματοποιείται η ανίχνευση τους.
Υπάρχει τουλάχιστον μία προηγούμενη σχετική μελέτη21,
στην οποία αναφέρεται ότι οι νουκλεάσες τύπου δακτύλων ψευδαργύρου καίτοι επέτυχαν τη δημιουργία ελλειμμάτων στο γονίδιο του CCR5, εντούτοις ενεφάνισαν
10-πλάσια χαμηλότερη προτίμηση δημιουργίας ελλειμμάτων στο γονίδιο CCR2, του οποίου παρατηρείται μεγάλη ομολογία συγκριτικά με την αλληλουχία του CCR5.
Η δημιουργία έκτοπων ρηγμάτων σε άλλες θέσεις εκτός
των CCR5 και CCR2, ενεφάνισε συχνότητα 1:20000 και
εντοπίστηκε σχετικά αυξημένη στο ιντρόνιο του γονιδίου
ABLIM2 (Actin Binding LIM Protein Family, Member
2) το οποίο εμπλέκεται στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Tα ανωτέρω δεδομένα υποδηλώνουν ότι αφ’ ενός μεν
πρέπει να αντιμετωπισθούν τα θέματα ασφαλείας της δυνητικής εισχωρητικής μεταλλαξογένεσης, και αφ΄ετέρου
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ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για το ποσοστό της
γονιδιακής διόρθωσης, καθώς φαίνεται ότι δι-αλληλικά
ελλείμματα είναι μάλλον δύσκολο να δημιουργηθούν,
δεδομένου ότι στην προηγούμενη κλινική μελέτη μετείχαν μόνον ετεροζυγώτες. Σε αυτό ενδεχομένως εμπλέκεται η φάση του κυτταρικού κύκλου του υπό επεξεργασία
κυττάρου, καθώς όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η επιδιόρθωση του DNA πραγματοποιείται μόνο στη φάση S/
G2 του κυτταρικού κύκλου. Προς το σκοπό αυτό, σημαντική είναι η στρατηγική των Genovese και συν.5, όπου
στόχευσαν στη διόρθωση του γονιδίου IL2RG, οι μεταλλάξεις του οποίου προκαλούν βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια. Στην εν λόγω μελέτη, έγινε ταυτόχρονη
εισαγωγή των mRNA των ZFN σε CD34+ κύτταρα ομφαλίου αίματος, καθώς και μιας ομόλογης αλληλουχίας, με απώτερο σκοπό τη διόρθωση του IL2RG μέσω
ομόλογου ανασυνδυασμού. Απεδείχθη όντως ότι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα εμφανίζονται ιδιαιτέρως
ανθεκτικά σε οιασδήποτε φύσεως γονιδιακή εξεργασία
λόγω της παραμονής τους στη φάση Go. Η σημαντικότητα της μελέτης ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι με
την κατάλληλη επεξεργασία της παρεχόμενης ομόλογης
αλληλουχίας και τους κατάλληλους in vitro χειρισμούς
των κυττάρων, κατέστη δυνατή η ηυξημένη συχνότητα
του ομόλογου ανασυνδυασμού απ’ ευθείας στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, και όχι σε εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα (ES) ή σε επαγόμενα ολοδύναμα βλαστικά
κύτταρα (iPS) όπως είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες
μελέτες. Είναι λοιπόν προφανές, ότι ο δρόμος προς την
επιτυχή διόρθωση των ενήλικων αρχέγονων βλαστικών
κυττάρων μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού έχει αρχίσει
να διαγράφεται με σαφήνεια.

Θαλασσαιμίες και Αιμοσφαιρινοπάθειες
Υπάρχουν αρκετές μελέτες in vitro και in vivo σε ζωϊκά μοντέλα που αναφέρονται στη διόρθωση του θαλασσαιμικού φαινότυπου μέσω γονιδιακής στόχευσης και
ειδικότερα μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού. Η πρώτη
μελέτη22 αφορούσε στη θεραπεία της α-θαλασσαιμίας σε
επαγόμενα ολοδύναμα αρχέγονα κύτταρα στα οποία έγινε εισαγωγή του γονιδίου της α-σφαιρίνης μέσω ZFN και
ομόλογου ανασυνδυασμού στον γονιδιακό τόπο AAVS1
στο χρωμόσωμα 19, και ακριβέστερα στη θέση 19q13.42,
ο οποίος αποτελεί γνωστό ασφαλή λιμένα6. Ακολούθησαν
και άλλες αντίστοιχες εργασίες όπου με χρήση TALENs
επετεύχθη διόρθωση της β-θαλασσαιμίας σε επαγόμενα
ολοδύναμα αρχέγονα κύτταρα23 ή σε κυτταρικές σειρές24.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχικές δημοσιεύσεις περιγραφής
της δημιουργίας των επαγόμενων ολοδύναμων αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων σε ζωϊκά μοντέλα ποντικού25, η
φαινοτυπική διόρθωση αφορούσε στη δρεπανοκυτταρική νόσο και είχε επιτευχθεί με ομόλογο ανασυνδυασμό,

117

ενώ τα κύτταρα διατηρούν τον εμβρυϊκό χαρακτήρα τους
χωρίς τη βοηθητική χρήση των νουκλεασών. Παρά το ότι
η φαινοτυπική διόρθωση ήταν επιτυχής, εν τούτοις η συχνότητα του ανασυνδυασμού ήταν χαμηλή ακόμα και στα
iPS, γεγονός που ώθησε την ερευνητική κοινότητα προς
εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων γονιδιακής στόχευσης
ή/και ομόλογου ανασυνδυασμού.
Η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων νουκλεασών
δεν φαίνεται να μένει ανεκμετάλλευτη στα θαλασσαιμικά σύνδρομα. Ειδικά για τις β-θαλασσαιμίες, είναι γνωστό ότι η έκφραση της γ-σφαιρίνης βελτιώνει σημαντικά
την κλινική εικόνα των ασθενών26,27, ενώ η γ-σφαιρίνη
εμφανίζει επιπλέον το πλεονέκτημα της αποφυγής δημιουργίας δυνητικών αντισωμάτων, αποτελώντας ιδανική
στρατηγική θεραπείας ιδιαίτερα για τους ασθενείς με βο
θαλασσαιμία, οι οποίοι είναι ενδεχόμενο ότι με τη γονιδιακή θεραπεία με χρήση φορέων β-σφαιρίνης, πιθανόν
να αναπτύξουν αντισώματα έναντι της β-σφαιρίνης. Η
πρόσφατη ανακάλυψη του ερυθροειδικού ενισχυτή στο
δεύτερο ιντρόνιο του γονιδίου BCL11A28 κατευθύνει τις
μοριακές θεραπείες για τη β-θαλασσαιμία προς την οδό
της γονιδιακής επεξεργασίας. Ο συγκεκριμένος ενισχυτής είναι υπεύθυνος για την έκφραση του BCL11A μόνο
στην ερυθροποιητική σειρά. Το BCL11A αποτελεί γνωστό
καταστολέα της έκφρασης των γ-γονιδίων και επομένως
δημιουργία ελλείμματος μόνο στην περιοχή του ερυθροειδικού ενισχυτή επηρεάζει την έκφραση του BCL11A
μόνο στα ερυθροποιητικά κύτταρα, ενώ δεν επηρεάζει την έκφραση του στις υπόλοιπες αιμοποιητικές σειρές. Σε μια νέα προσέγγιση, η Sangamo Biosciences σε
συνεργασία με την ομάδα του Γ. Σταματογιαννόπουλου
στο Πανεπιστήμιο της Washington των ΗΠΑ, προχώρησε σε αφαίρεση όλου του γονιδιακού τόπου του BCL11A
-και όχι αποκλειστικά του ερυθροειδικού ενισχυτή- στα
CD34+ αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα θαλασσαιμικών
ασθενών μέσω ZFN. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης29 ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013
στο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) και εμφανίζονται ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα. Εν
τούτοις, όπως και στην περίπτωση της κλινικής μελέτης
για τη δημιουργία ελλειμμάτων στο γονιδιακό τόπο του
CCR5, και στην περίπτωση της θαλασσαιμίας η μελέτη χρήζει βελτίωσης καθώς δεν είναι γνωστή ούτε η συχνότητα ούτε οι θέσεις δημιουργίας έκτοπων ρηγμάτων,
ενώ επιπλέον, η αφαίρεση όλου του γονιδιακού τόπου
του BCL11A είναι δεδομένο ότι δύναται να επηρεάσει
την ανάπτυξη και διαφοροποίηση όλων των αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών. Ως εκ τούτου, θεωρείται πιθανό
ότι η ερευνητική κοινότητα θα εστιασθεί σε στοχευμένη
αφαίρεση μόνο του ερυθροειδικού ενισχυτή με απώτερο
σκοπό την αποτελεσματική ενεργοποίηση των ενδογενών
γονιδίων της γ-σφαιρίνης, η οποία ελπίζεται ότι θα οδηγήσει σε θεραπευτικές προοπτικές της β-θαλασσαιμίας.
Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι οι νέες εξε-
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λίξεις στο πεδίο της βασικής έρευνας, καθώς επίσης και
των τεχνολογιών των επαγόμενων ολοδύναμων βλαστικών κυττάρων αλλά και της ανάδειξης νέων ρυθμιστικών
στοιχείων του γονιδιώματος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνογνωσίας στο πεδίο της γονι-

διακής στόχευσης και επιδιόρθωσης, υπόσχονται μία νέα
εποχή για τη ριζική θεραπεία πολλών σημαντικών μονογονιδιακών διαταραχών με στοχευμένες και ασφαλέστερες προσεγγίσεις30.
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Abstract: Over the last decade, the discovery of important novel regulatory elements of the human
genome combined with the continuous developments of novel technologies in the field of molecular biology and biotechnology, have conferred important conceptual insights for the implementation of new
molecular approaches for the treatment of monogenic disorders. The advent of induced pluripotent stem
cells and the design of novel nucleases that target specific areas in the genome, have rendered gene editing approaches as pivotal players in the field of therapy of inherited diseases. Gene targeting is anticipated to outperform the classical approach of gene therapy via gene addition utilizing retroviral vectors,
mainly due to the inability, so far, of this approach, to establish a targeted integration of the vector into the host genome. This review presents the current status of gene editing and gene repair, reviews the
recent results and discusses how this knowledge can be used to eventually develop a safe and effective
molecular approach for the treatment of monogenic diseases and particularly of hemopoietic disorders.
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