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ELS ADENOVIRUS COM A VECTORS DE DNA

Els adenovirus es van aillar per primera vegada el 1953 a partir d'adenoides

humanes en la recerca dels agents causals d'un refredat coma. S'han descrit un

total de 41 serotips, la majoria clinicament innocus, essent-ne els mes estudiats

els serotips 2 i 5, els quals estan totalment sequenciats. La utilitzacio dels

adenovirus com a vectors de transferencia genica es recent. Les primeres

experiencies descrites son del periode 1991-1993 (vegeu una revisio en ref. 2).

Els vectors adenovirics, o adenovirus recombinants, son virus deficients, als

quals s'han delecionat regions del genoma indispensables per a llur replicacio.

Estructura i ciclc litic

La particula de 1'adenovirus to simetria icosaedrica, i to un diametre de 70

nm. El seu genoma (pes molecular de 24 x 106 Da) esta constitu'it per un DNA

de doble cadena de 36 kb, amb una capacitat codificadora de 20 proteines, i que

uneix covalentment a cada extrem una proteIna de 55 kDa. De manera arbitraria,

el genoma de l'adenovirus es divideix en 100 unitats de mapa (mu), cadascuna

de les quals correspon a 360 bp.

El primer esdeveniment que es dona en la infeccio virica es el reconeixement,

mitjancant la capsida -coberta proteica que recobreix el genoma del virus-,

d'una cel•lula hoste. Aquest reconeixement implica 1'existencia de receptors

especifics a la superficie cellular que interaccionin amb algun component

viric. Despres d'haver-s'hi fixat, el virus s'introdueix a la cel•lula per endocitosi

i, gracies a la capacitat endocitolitica de les proteines de la capsida, pot fer

arribar el seu genoma integre al nucli de la cel•lula hoste. El genoma de

1'adenovirus no s'integra als cromosomes cellulars, sing que roman

extracromosomic. Poc temps despres de l'arribada al nucli (hores), s'inicia
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1'expressi6 dels gens virics. Es diferencien una etapa primerenca, abans de la
replicaci6, en que s'expressen gens de proteines reguladores de la transcripci6
i relacionades amb el control de la replicaci6 del virus, i una etapa tardana, en
que s'expressen els gens de les proteines estructurals de la capside. Al final del
cicle litic, aproximadament dos dies despres de la infecci6, s'han produit ones
1000-5000 particules viriques per cel•lula.

Caracteristiques dels adenovirus com a vectors de transferencia genica i estrategies
per a In preparacio d'adenovirus recombinants

Els adenovirus que s'utilitzen com a vectors de clonatge i expressio son
virus delecionats. Els primers virus recombinants preparats, anomenants de
primera generaci6, estan delecionats a la regi6 primerenca o « early,> El,
essencial per a la replicaci6. La delecio to una doble finalitat: d'una banda,
incapacita els adenovirus vectors per a la replicacio i, d'altra banda, propor-
ciona cabuda al gen forani. La longitud maxima de genoma que es pot
empaquetar es de 38 kb (106 unitats de mapa). Posteriorment, s'han preparat
altres virus recombinants en que s'han delecionat parts addicionals del genoma
i que, en consegiiencia, tenen mes capacitat de transport de gens foranis
(Fig. 1).
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FIG. 1. Estrategia de preparacio i amplificaci6 d'adenovirus recombinants E1-deticients.
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Aixi doncs, els adenovirus vectors son capacos d'infectar c6l.lules

permissives, en les quals es produira 1'expressi6 del genoma viric i els gens

foranis que portin inserits, per6 on no tindra hoc la replicacio. Per a aconseguir

la propagacio del virus, s'utilitzen lfnies cel•lulars en les quals s'ha inserit la

regi6 El i 1'expressen; la mes utilitzada es la linia de c6l.lules epitelials de
rony6 293. En aquestes cel-lules es Jura a terme el cicle litic, i en el medi de

cultiu es trobaran els adenovirus a titols d'entre 101 i 1010 pfu/ml (pfu = unitats

formadores de plaques).

La introducci6 del gen forani en el genoma adenoviric es pot realitzar

fonamentalment mitjancant dues aproximacions. Una d'elles es basa en 1'enllac

de fragments de DNA viric i el gen d'interes, i la posterior transfecci6 de les

cel-lules propagadores (293) amb la molecula recombinant. Aquesta aproxi-

maci6 presenta la dificultat d'haver de manipular el gran genoma viric (36 kb)

i 1'incovenient que es produeixen algunes particules de virus no recombinants,

degut a la presencia de petites quantitats de DNA viric no trencat, altament

infectiu. Una segona aproximacio, habitualment utilitzada, es basa en la

cotransfeccio de les c6l.lules permissives amb dos plasmidis que contenen

fragments gen6mics de l'adenovirus, superposables; un d'aquests plasmidis

inclou, a mes, el gen forani. Aquests plasmidis sofriran recombinacio hom6loga

in vivo, generant particules infectives d'adenovirus amb el genoma recombinant

deficient.

Avantatges i inconvenients dcls adenovirus corn a vectors de DNA en terapeutica

gi'nica

Un primer aspecte positiu dels vectors adenovirics es la seva seguretat

biolbgica . Existeix 1'antecedent que determinats adenovirus intactes han estat
ampliament emprats en l'obtenci6 de vacunes . A mes, en cap cas no s'ha
relacionat els adenovirus amb la generaci6 de tumors en humans.

Un altre avantatge a destacar , i que els fa superiors als retrovirus en aquest

camp d ' aplicaci6 , es la possibilitat d'obtenir titols molt elevats de virus ( de fins
a 1010 pfu / ml), els quals poden esser encara incrementats, mitjancant

concentraci6 per metodes fisics, fins a 1012 pfu/ml o mes.
La capacitat dels adenovirus per infectar un gran ventall de cel•lules

eucariotes , representa un avantatge addicional; fonamentalment tenint en
compte que els humans son els hostes naturals d ' aquests virus . Han estat
infectats amb exit amb vectors adenovirics : hepat6cits , c6l.lules beta
pancreatiques , mi6cits, cel-lules del sistema nervi6s, cel-lules epitelials ( epiteli
bronquial , intestinal ) entre d'altres, i d ' especies diferents . Els adenovirus, a
mes, no tenen un requeriment especial per a c6l.lules quiescents o en replicaci6.
No obstant, i ates que el seu genoma no s'integra en el de la cel.lula hoste,
1'expressi6 del virus resulta transit6ria en cel•lules en divisi6, mentre que es
mante estable, in vitro, en cel-lules no replicatives.

Un altre fet destacable dels adenovirus es que 1'eficiencia de transducci6 en
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molts sistemes cel•lulars arriba a valors propers al 100%, eficiencia no
aconseguida amb cap altre sistema de transferencia.

Un dels inconvenients dels adenovirus com a vectors es que el disseny i

construcci6 dels vectors adenovirics, per recombinacio homologa, es mes

complex que, per exemple, el cas dels retrovirus. Una altra limitacio del

vectors adenovirics mes usuals es la restringida capacitat per acceptar

segiiencies de DNA forani d'entre 5-7.5 kb, en funcio del tipus de vector.

Per iiltim, el principal inconvenient dels adenovirus com a vectors de

transferencia genica in vivo es la resposta immunologica que generen. Les

cellules transduides amb adenovirus donen lloc a una resposta inflamatoria,

la generacio de limfocits T citotoxics i la destruccio de les cel.lules modificades.

Aixo causa la desaparicio de 1'expressi6 del transgen en un temps relativament

curt (setmanes). Aquest fet es relaciona amb 1'expressi6 en la cellula de

proteines viriques que serien altament immunogeniques. En aquest sentit, les

noves generacions de virus incorporen delecions mes extenses del genoma en

un intent de minimitzar 1'expressi6 de proteines viriques, per tal de disminuir

la reposta immunologica.

TRANSFERENCIA GENICA A MIOCITS MEDIATITZADA PER ADENOVIRUS: APLICACIONS A LA

TERAPEUTICA GENICA DE MALALTIES METABOLIQUES

Determinats desordres genetics del metabolisme del glicogen (les

glicogenosis tipus V i VI) son deguts a una manca en l'activitat glicogen

fosforilasa, enzim limitant en el proces de degradacio del polisacarid. La

terapeutica d'aquestes malalties consistiria a restituir aquesta activitat deficient

mitjancant metodes de transferencia genica. Els teixits afectats per aquestes

glicogenosis son el muscular (tipus V) i l'hepatic (tipus VI). Donades llurs

caracteristiques, la terapeutica aplicada a aquests teixits requereix un sistema

de transferencia genica altament eficient en cel•lules amb baixa velocitat de

divisio. La utilitzacio d'adenovirus recombinants, deficients en llur replicacio,

corn a vectors de DNA pot resultar molt adequada per a aquest tipus

d'estrategia, i aportar avantatges significatius respecte a d'altres sisternes de

transferencia (4, 5, 6).

El nostre treball representa un primer pas en el model de terapeutica genica

per a la restitucio de l'activitat glicogen fosforilasa. S'han realitzat unes

primeres aproximacions in vitro a la terapeutica de les glicogenosis en teixit

muscular (tipus V). Corn a models in vitro de cel•lules musculars s'utilitza en

primer lloc la linia cellular de ratoli C,C12, capac de diferenciar de mioblasts

(cellules amb alta capacitat proliferativa) a miotubs madurs (fibres musculars

diferenciades) (1). S'analitzaren les eficiencies de transferencia a ambdos

sistemes, utilitzant adenovirus recombinants corn a vehicle, observant-se que

les fibres musculars madures son molt mes susceptibles d'esser transduides

pels adenovirus recombinants que les cellules miogeniques. Aixf doncs, la
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transferencia directa al teixit madur afectat , emprant adenovirus com a vectors,

seria 1 ' alternativa terapeutica mes viable en cel • lules musculars , mes que el

trasplantament de mioblasts . En aquest sentit , hem comprovat que

l'administracio d'adenovirus a rates neonates mitjancant injeccio intramuscular

resulta en 1'expressi6 , especifica en el muscul injectat , del gen inserit durant un

periode no inferior a 1 mes.

A mes, i per tal d'aproximar -nos mes al sistema huma, hem utilitzat com a

model in vitro els cultius de muscul huma, innervats i no innervats , establerts

a partir de biopsies tant de patients normals com de pacients afectats per la

malaltia de McArdle ( o glicogenosi tipus V). Els adenovirus recombinants

mostraren no esser citotoxics ni causar patogenicitat en les cel.lules musculars

humanes , quan s'empraren a dosis moderades pero ja efectives. De manera que

aquests adenovirus representarien un sistema de transferencia segur per a la

seva possible futura aplicacio en terapeutica genica en humans. La introduccio

i expressio de la glicogen fosforilasa als cultius de muscul huma fou altament

eficient , i produf no nomes canvis en el metabolisme del glicogen sing tambe

canvis morfologic , accel-lerant el proces de diferenciacio cellular de les fibres

musculars , com tambe augmentant-ne la capacitat contractil (3).

D'altra banda, la sobreexpressio de la glicogen fosforilasa en cultius de

muscul huma normal , produi un augment global en el transport i metabolitzacio

de la glucosa per part de les cellules transduides , incrementant el metabolisme

no oxidatiu de la glucosa ( el flux cap a glicolisi i cap a la sfntesi i acumulacio

de lipids ). Aquesta observacio podria esser la base d ' una estrategia per a

modificar la capacitat d'utilitzacio de glucosa en les fibres musculars. En la

diabetis mellitus, l ' entrada i metabolisme de la glucosa en el teixit muscular es

deficient i aquest fet es considera en gran part responsable de la hiperglicemia

que caracteritza aquesta malaltia . La possibilitat de manipular geneticament

la fibra muscular per consumir glucosa podria constituir una aproximacio de

terapeutica genica per a la diabetis.

CONCLUSIO

En resum, els nostres resultats indiquen que es possible restituir i

sobreexpressar 1'activitat glicogenofosforilasa en fibres musculars . Aquesta
estrategia podria aplicar - se en el tractament de la malaltia de McArdle. A mes,

es podria utilitzar la sobreexpressio de la fosforilasa per a revertir la deficient

utilitzacio muscular de la glucosa associada a la diabetis mellitus.
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