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Resumo�

Crigler�Najjar� tipo� I� (CNI)� é� uma� doença� hereditária� de� icterícia� não� hemolítica�

autossómica�recessiva�caracterizada�pela�deficiencia�enzimática�de�uridina�difosfato�

glucuronosil�transferase�1�(UGT1A1).�Elevados�níveis�de�bilirrubina�no�sangue�podem�

provocar�danos�cerebrais�irreversíveis�e�conduzir�a�um�estado�de�coma�e�morte.�Para�

manter� os� níveis� desse� pigmento� sob� controle,� os� pacientes� fazem� um� tratamento�

intensivo�de�luz�(fototerapia)�por�periodos�de�8�a�14h�por�dia.�Para�além�da�redução�

de�qualidade�de�vida,�a�eficiência�da�fototerapia�decresce�com�a�idade�do�paciente�e�o�

transplante�de�fígado�é�o�único�tratamento�possível.�Dada�à�baixa�disponibilidade�de�

dadores�de�órgãos�e�o�uso�permanente�de� immunossupressores�após�transplante,�a�

procura�de�uma�terapia�alternativa�é�iminente.�No�modelo�animal�para�CNI,�o�rato�de�

Gunn,� o� nosso� grupo� mostrou� que� uma� terapia� gênica� com� um� vetor� derivado� do�

Adeno�associated�virus�(AAV)�de�cadeia�simples�or�single�stranded�(ssAAV)�parece�ser�

eficiente�na�correção�do�defeito�genético.�No�Capítulo�II,�mostramos�que�a�eficiência�

desta� terapia� é� limitada� ao� sexo� masculino.� Como� esta� doença� é� de� caráter�

autossómico,�afetando�pacientes�de�ambos�os�sexos,�a�aplicação�clínica�desta�terapia�

é� extremamente� limitada.� Posteriormente� foi� demonstrado� que� a� principal� causa�

desta�diferença�sexual�é�causada�pela�conversão�viral�de�cadeia�simples�para�cadeia�

dupla.�Consequentemente,�testamos�a�eficiência�de�um�vetor�de�AAV�de�cadeia�dupla�

ou� self�complementary� (scAAV).� A� administração� de� 3x1011� copias� génicas� por�

kilograma�(gc/kg)�é�suficiente�para�a�correção�do�defeito�genético�em�ratos�de�ambos�

os� sexos.� Recentemente,� um� ensaio� clínico� de� terapia� gênica� para� o� tratamento� de�

Hemofilia� B� demonstrou� que� a� administração� sistémica� de� um� vetor� e� dose�

semelhantes,� provou� ser� segura� e� eficiente.� O� desenvolvimento� de� um� vetor� scAAV�

eficiente�em�ambos�os�sexos�parece�ser�apropriado�para�o�tratamento�de�CN�e�é�um�

sistema�de�terapia�génica�para�o�tratamento�de�outras�doenças�hepáticas�de�caráter�

hereditário�autossómico.��

Em�recentes�ensaios�clínicos�de�terapia�gênica�mediada�por�AAV�o�sistema�imunitário�

dos�pacientes�desenvolveu�uma�resposta�contra�o�vector�viral.�De�modo�a�reduzir�este�

risco,� o� estudo� de� um� regime� adequado� de� immunossupressores� é� essencial.� No�

Capítulo� III,� mostramos� que� um� tratamento� transiente� de� Mofetil� Micofenolato�

(MMF)�reduz�a�resposta�imunitária�contra�o�AAV�no�rato�de�Gunn.�No�entanto,�tanto�

in�vitro�como� in�vivo,�a�co�admnistração�deste�immunosupressor�prejudica�a�eficácia�

da� transdução� de� ssAAV.� Posteriormente,� o� nosso� estudo� revelou� que� este� efeito�
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deve�se�à�inibição�da�síntese�de�DNA�induzida�pela�depleção�dos�níves�intracelulares�

de� guanosina.� Consequentemente� a� conversão� de� um� vetor� de� DNA� de� cadeia�

simples,� como� o� ssAAV,� para� cadeia� dupla� (forma� transcriptiva)� é� inibida.� Estudos�

adicionais� relevaram� que� a� co�admnistração� de� MMF� e� um� vetor� de� cadeia� dupla�

(scAAV)�não�prejudica�a�sua�transdução.�Estes�estudos�são�estremamente�relevantes�

para�a�translação�clínica�de�uma�terapia�génica�hepática�com�um�vetor�AAV.�

Um�modo�alternativo�de�evitar�a�resposta�do�sistema�imunitário�é�a�redução�da�dose�

administrada.� No� Capítulo� IV,� descrevemos� um� estudo� com� vetores� de� diferentes�

serótipos�(cápsulas)�de�scAAV,�designadamente�os�pseudotipos�1,�5�e�8�em�ratos�de�

Gunn.�Nesse�estudo,�a�correção�enzimática�no�rato�de�Gunn�foi�muito�eficaz�quando�

mediada�pelos�pseudotipos�1�e�8.�No�entanto,�a�transdução�mediada�por�scAAV5�não�

foi� eficaz,� contrariamente� a� estudos� efetuados� em� outros� modelos� animais.� O�

mecanismo� responsável� pela� diferença� de� eficácia� entre� os� diferentes� modelos�

animais�continua�por�investigar.�No�entanto�a�ineficácia�de�scAAV5�em�ratos,�limita�o�

estudo�deste�vetor�e�alerta�para�a�importância�de�avaliação�do�mesmo�em�diferentes�

modelos�animais.�����

Estudos� revelaram� que� o� genoma� viral� recombinante� de� AAV� forma� uma� versão�

circular,�epissomal�que�é� referida�como�responsável�pela�expressão�gênica�de� longa�

duração.� Apesar� de� uma� grande� percentagem� do� genoma� viral� se� manter�

extracromossomal� a� avaliação� do� risco� de� integração� é� necessária.� No� Capítulo� V�

avaliamos� a� frequência� de� integração� no� genoma� de� ratos� tratados� com� um� vetor�

scAAV.� A� frequência� de� integração� de� vetores� de� scAAV� foi� avaliada� em� fígado�

quiescente�e�proliferativo,�induzido�por�hepatectomias�parciais�(~70%)�efetuadas�a�3�

e� 12� meses� após� administração.� Quando� a� hepatectomia� parcial� foi� efetuada� 12�

meses� após� administração� a� correcção� enzimática� mediada� pelo� vetor� mantém�se,�

enquanto�que�aos�3�meses�o�mesmo�não�é�observado.�Os�níveis�de�cópias�genómicas�

de� vetor� no� fígado� e� a� presença� de�clusters� de� hepatócitos� que� expressam� UGT1A1�

confirmam� a� retenção� de� correcção� enzimática� aquando� a� hepatectomia� parcial� 12�

meses�após�administração�do�vetor.�No�entanto,�análises�de�LAM�PCR�ao�genoma�dos�

animais�tratados�revelaram�que�a�frequência�de�integração�é�muito�reduzida�e�como�

tal�não�foi�possível�distinguir�a�frequência�de�integração�entre�os�diferentes�grupos.�A�

baixa� frequência� de� integração� que� caracteriza� este� vetor� é� uma� vantagem� para� o�

utilização�deste�sistema.����
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Actualmente,� terapia� gênica� mediada� por� vetores� de� AAV� para� doenças� hepáticas�

monogénicas� é� uma� das� terapias� de� maior� potencial.� Uma� das� maiores� limitações�

deste� vetor� é� o� reduzido� tamanho� da� cassete� transgénica� (ssAAV:4.7Kb� e�

scAAV:2.5Kb).� Por� exemplo,� a� dimensão� do� cDNA� do� Factor� VIII� é� superior� à�

capacidade�da�cassete�transgénica,�por�esta�razão�o�tratamento�de�Hemofilia�A�com�

AAV� é� limitado.� Por� esta� razão� no�Capítulo�VI� estudamos� a� eficiência� de� diferentes�

vetores� adenovirais.� Neste� estudo� mostramos� que� um� vector� híbrido� adenoviral� de�

segunda�geração� e� AAV� corrige� completamente� a� hiperbilirrubinemia� de� ratos� de�

Gunn� por� um� período� superior� a� um� ano.� Comparando� os� diferentes� vetores� é�

possível�que�a�espressão�de�UGT1A1�é�superior�no�vetor�hibrido�devido�à�actividade�

transcritiva� das� ITRs� (sigla� em� inglês� para� Repetições� Terminais� Invertidas)� do�

genoma� de� AAV.� Os� resultados� descritos� neste� capítulo� revelam� que� a�

optimização� das� cassetes� transgénicas� poderá� garantir� a� utilização� de� vetores�

adenovirais�de�segunda�geração.��

O�objectivo�do�nosso�estudo�é�o�tratamento�de�pacientes�de�CN�nos�Países�Baixos�

que� necessitam� de� fototerapia� para� prevenir� encefalopatia� bilirrubinémica.� De�

modo�a�demonstrar�eficiência�terapêutica,�a�patofisiologia�dos�pacientes�antes�e�

depois� do� tratamento� deve� ser� evaliada� extensivamente.� No� Capítulo� VII�

estudamos� os� níveis� de� bilirrubina� plasmática� e� biliar� em� pacientes� de� CN.�

Adicionalmente� determinados� a� correlação� entre� os� níveis� de� bilirrubina�

glucuronides�na�bílis�e�a�actividade�enzimática�restaurada�pela�terapia�gênica�em�

ratos� de� Gunn.� Neste� estudo� demonstramos� que� a� presença� de� bilirrubina�

glucuronides� na� bílis� é� um� bom� marcador� de� actividade� enzimática� de� UGT1A1.�

No�entanto�a�necessidade�de�um�bom�marcador�permanece,�tendo�em�conta�que�

a�recolha�de�bílis�é�relativamente�invasiva�e�o�efeito�de�fototerapia�nos�níveis�de�

bilirrubina� unconjugada� influênciam� a� avaliação� terapêutica.� Por� estas� razões,�

neste� estudo� avaliamos� differentes� substratos� de� UGT1A1� que� possam� ser�

utilizados�como�marcadores�da�sua�actividade�enzimática.��
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