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miR-122 silencing a novel therapy for HCV infections?
Summary
Hepatitis C (HCV) infection is one of major epidemiological, medical and social concerns in the modern world. In Poland, around 700 000 people have HCV,
worldwide the number is as high as 170-180 million. Current treatment consists
of pegylated interferon-alpha and ribavirin, but is limited by the resistance of
the viral strains, adverse effects, and high costs. Since HCV infection is a major
cause of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma, it is necessary to develop
novel antiviral compounds with improved virological response and reduced toxicity. In this article, we describe the results of recent trials to fight the HCV infection using an antagonising miR-122 oligo-LNA probe in primates.
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1. Wprowadzenie
Zaka¿enie wirusem HCV jest jednym z najpowa¿niejszych
problemów epidemiologicznych, medycznych i spo³ecznych.
Wed³ug danych Pañstwowego Zak³adu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii szacuje siê, ¿e w Polsce wirusem zapalenia w¹troby typu C (HCV) zaka¿onych jest oko³o 700 tys. ludzi.
Dane Œwiatowej Organizacji Zdrowia wskazuj¹, ¿e na ca³ym
œwiecie liczba ta siêga 170-180 mln. Oko³o 80% wszystkich zaka¿eñ HCV prowadzi do przewlek³ych zapaleñ w¹troby typu C. Szacuje siê, ¿e po oko³o dwudziestu latach od zaka¿enia u co
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pi¹tego spoœród tych chorych pojawi¹ siê objawy marskoœci w¹troby, a w jeszcze
poŸniejszym czasie (po ok. 30. latach) dochodziæ mo¿e do powstawania (1-5% wœród
chronicznie chorych) raka w¹troby. Wirusowe zapalenie watroby typu C (WZW typu
C) jest to groŸna choroba zakaŸna, któr¹ nie jest ³atwo wykryæ, dlatego ¿e czêsto
przebiega bezobjawowo, b¹dŸ te¿ wystêpuj¹ce objawy s¹ interpetowane jako inne
choroby. Stosowane obecnie leczenie zaka¿eñ polegaj¹ce na aplikowaniu interferonu w skojarzeniu z rybawiryn¹ zapewnia zaledwie 50-60% skutecznoœæ. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê zatem z licznymi nowymi lekami znajduj¹cymi siê w ró¿nych fazach badañ klinicznych. Dzia³anie nowych potencjalnych leków polegaæ mo¿e na
hamowaniu wewn¹trzkomórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za replikacjê wirusa. Testuje siê równie¿ zwi¹zki specyficzne wobec bia³ek HCV i tego typu
wirusowo-specyficzna terapia (STAT-C, ang. Specifically Targeted Antiviral Therapy
for HCV) nakierowana jest przede wszystkim na trzy typy enzymów HCV: inhibitory
proteaz, a tak¿e nukleozydowe i nienukleozydowe inhibitory polimeraz. Niezwykle obiecuj¹ce s¹ wyniki badañ nad cz¹steczk¹ skierowan¹ przeciw ludzkiemu
mikro RNA – miR-122, który ulega wysokiej ekspresji w w¹trobie (g³ówny niekoduj¹cy RNA hepatocytów). Dziêki obecnoœci dwóch miejsc wi¹zania tego mikro RNA
w genomie HCV dochodzi do zwiêkszenia poziomu replikacji wirusa. Wyniki testów
z wykorzystaniem cz¹steczki komplementarnej do miR-122, przeprowadzone na
szympansach, pozwalaj¹ mieæ nadzieje na skuteczn¹ i bezpieczn¹ walkê z wirusem
HCV (1).

2. Wirus HCV
Wirus zapalenia w¹troby typu C (HCV, ang. Hepatits C Virus) nale¿¹cy do rodziny
Flaviviridae zosta³ zidentyfikowany po raz pierwszy przez Choo i wsp. (2) w 1989 r.
Wirus ma budowê sferyczn¹ i œrednicê 30-60 nm. Zbudowany jest z otoczki i rdzenia, w którego sk³ad wchodzi materia³ genetyczny oraz bia³ko rdzeniowe (3). Genom HCV stanowi jednoniciowy, liniowy RNA o polaryzacji dodatniej (4). Czêœæ koduj¹ca stanowi 95% genomu i koduje prekursorow¹ poliproteinê z³o¿on¹ z 3010-3037
aminokwasów. Poliproteina ta jest hydrolizowana z udzia³em proteaz wirusa i gospodarza, tworz¹c w ten sposób dojrza³e bia³ka strukturalne (bia³ka C, E1 i E2), niestrukturalne (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A i NS5B) oraz bia³ko p7. Bia³ko C ma silne
w³aœciwoœci immunogenne, dlatego te¿ jest wykorzystywane w testach serologicznych wykrywaj¹cych przeciwcia³a przeciwko HCV w surowicy krwi. Niekoduj¹cy region obejmuj¹cy 340 nukleotydów od koñca 5’ genomu wirusa jest silnie konserwatywny (ponad 85% podobieñstwa miêdzy ró¿nymi podtypami wirusa HCV, (5)), co
umo¿liwi³o wykorzystanie reakcji PCR do wykrywania materia³u genetycznego wirusa w próbkach pochodz¹cych od pacjentów.
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3. Zaka¿enie wirusem HCV
Ze wzglêdu na ogromne zdolnoœci mutacyjne HCV ma wiele genotypów rozpowszechnionych na ca³ej kuli ziemskiej, przy czym wyró¿nia siê 6 g³ównych, których
wystêpowanie jest zale¿ne od rejonów geograficznych. Identyfikacja genotypu wirusa u chorego jest bardzo wa¿na, poniewa¿ niektóre jego odmiany poddaj¹ siê leczeniu ³atwiej ni¿ inne. Genotypy 1, 2 i 3 wystêpuj¹ na ca³ym œwiecie, genotyp 4 i 5
w Afryce, natomiast genotyp 6 w Azji. W Polsce u oko³o 70% osób zaka¿onych HCV
stwierdza siê genotyp 1b (6).
Do zaka¿enia wirusem HCV mo¿e dochodziæ podczas bezpoœredniego kontaktu
z zaka¿on¹ krwi¹ nosiciela. W Polsce 70% zaka¿eñ HCV powstaje na skutek dzia³añ
medycznych (7). Pracownicy s³u¿by zdrowia s¹ grup¹ najbardziej nara¿on¹ na zaka¿enie HCV. Najczêœciej choruj¹ chirurdzy, stomatolodzy i pielêgniarki. Do zaka¿enia
mo¿e dojœæ nie tylko w trakcie operacji, ale tak¿e podczas pobytu w oddzia³ach niezabiegowych, w czasie badañ endoskopowych i innych zabiegów. Zaka¿enie HCV
potwierdzono tak¿e u 40–50% chorych poddawanych dializie. Du¿ym ryzykiem zaka¿enia HCV obarczone by³y do koñca lat 80. ubieg³ego wieku przetaczanie krwi
i preparatów krwiopochodnych (8). Zastosowanie w transfuzjologii badañ na obecnoœæ przeciwcia³ anty-HCV od 1992 r., a nastêpnie od 2000 r. oznaczeñ obecnoœci
RNA HCV, zmniejszy³o ryzyko zaka¿eñ t¹ drog¹ do minimum. Zaka¿eniu sprzyja tak¿e do¿ylne stosowanie narkotyków – w Polsce oko³o 70% narkomanów jest zaka¿onych HCV. Do zaka¿enia wirusem typu C mo¿e niekiedy dojœæ podczas kontaktów
seksualnych, ale nie jest to droga tak powszechna, jak pocz¹tkowo s¹dzono (9). Kobiety zaka¿one HCV mog¹ infekowaæ noworodki w czasie porodu. Takie przypadki
maj¹ miejsce u oko³o 5-8% noworodków urodzonych przez matki zaka¿one HCV
(10).
Najczêœciej wykonywanym badaniem diagnostycznym na obecnoœæ wirusa HCV
jest oznaczanie przeciwcia³ anty-HCV w surowicy krwi. Jednak¿e w 2-5% przypadków, pomimo ¿e w surowicy nie wykrywa siê przeciwcia³ anty-HCV, to otrzymuje siê
pozytywny wynik testu na obecnoœæ w surowicy materia³u genetycznego wirusa
(HCV RNA). Wykrywa siê go testem reakcji odwrotnej transkrypcji i reakcji ³añcuchowej polimeryzacji (RT-PCR).

4. Metody walki z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu C
Celem terapii zaka¿eñ wirusem HCV jest trwa³y zanik RNA wirusa w surowicy.
Tak jak podaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” przewlek³e zapalenie w¹troby typu C jest chorob¹ uleczaln¹. Podstawowym
sposobem leczenia na ca³ym œwiecie, a co za tym idzie tak¿e i w Polsce, jest terapia
skojarzona polegaj¹ca na jednoczesnym podawaniu interferonu alfa modyfikowanego glikolem polietylenowym (PEG, ang. Polyethylene Glycol) oraz rybawiryny (terapia
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PEG INF/RIB) (11). Szacuje siê obecnie, ¿e stosuj¹c najnowoczeœniejsze terapie skojarzone wyleczyæ mo¿na oko³o 50-60% chorych na WZW typu C, sukces terapii zale¿y w du¿ej mierze od genotypu posiadanego wirusa. Terapia jest jednak bardzo
uci¹¿liwa dla pacjentów. Trwa zazwyczaj rok i polega na za¿ywaniu tabletek rybawiryny, a tak¿e na aplikowaniu interferonu za pomoc¹ iniekcji œródskórnych, lub domiêœniowych. W zale¿noœci od typu zastosowanego interferonu, zastrzyki wykonuje
siê raz w tygodniu, trzy razy w tygodniu, lub nawet codziennie, przez ca³y okres
trwania kuracji. Terapia jest trudnym doœwiadczeniem, a mo¿liwych i wystêpuj¹cych
niezwykle czêsto powa¿nych skutków ubocznych jest wiele. W zwi¹zku z tym, nadal
poszukuje siê nowych terapii leczenia zaka¿eñ wirusem HCV, które przy minimalnych skutkach ubocznych skutecznie eliminowa³yby wirusa HCV z organizmu zaka¿onego pacjenta.

5. SPC3649
Na pocz¹tku roku 2010 w czasopiœmie „Science” opublikowano artyku³, w którym
opisano wp³yw oligonukleotydu modyfikowanego SPC3649 o usztywnionej konformacji (LNA, ang. Locked Nucleic Acids) na infekcje wirusem HCV u przewlekle chorych
szympansów (1). Testowany oligonukleotyd LNA by³ komplementarny do mikro RNA-122,
który jest niekoduj¹c¹ cz¹steczk¹ RNA ulegaj¹c¹ wysokiej ekspresji w w¹trobie (stanowi a¿ 70% wszystkich mikro RNA wystêpuj¹cych w dojrza³ej w¹trobie) (12). Stwierdzono, ¿e miR-122 uczestniczy w metabolizmie cholesterolu i lipidów (13), pe³ni
funkcje supresora nowotworów (14), a tak¿e w replikacji wirusa HCV (12). miR-122
wi¹¿e siê do dwóch blisko siebie po³o¿onych sekwencji w regionie 5’ niekoduj¹cym
w wirusowym genomowym RNA (tzw. 5’ NCR), powoduj¹c tym samym zwiêkszenie
poziomu wirusowego RNA (12,15). Stwierdzono, ¿e oddzia³ywanie to jest niezbêdne
do gromadzenia siê wirusowego RNA w hodowlach komórek w¹trobowych, a obie
sekwencje docelowe miR-122 s¹ wymagane do regulacji poziomu wirusa (12,15,16).
Na podstawie wyników wczesniejszych badañ z zastosowaniem oligonukleotydu
SPC3649 stwierdzono, ¿e po do¿ylnym podawaniu LNA-antimiR-122 ma³- pom (ang.
African Green Monkey) w cytoplazmie komórek w¹trobowych dochodzi³o do tworzenia stabilnych heterodupleksów miedzy LNA-antimiR-122 a miR-122. Zaobserwowano ponadto obni¿enie poziomów zarówno miR-122 jak i cholesterolu (17).
Lanford i wsp. (1) przez 12 tygodni podawali do¿ylnie SPC3649 (w dwóch dawkach: 5 lub 1 mg/kg masy cia³a) szympansom przewlekle zaka¿onym HCV. Analizy
prowadzono jeszcze przez 17 tygodni po zaprzestaniu leczenia. Grupê referencyjn¹
stanowi³y szympanse, którym zamiast SPC3649 podawano roztwór soli fizjologicznej. U szympansów, którym aplikowano wysokie dawki oligonukleotydu badacze zaobserwowali znacz¹ce obni¿enie poziomu RNA wirusa HCV ju¿ po 3 tygodniach od
rozpoczêcia leczenia. Natomiast maksymalne (2,6-krotne) obni¿enie poziomu RNA
HCV odnotowano w dwa tygodnie po zaprzestaniu terapii.
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Co istotne, po analizie sekwencji wirusa wykonanych w 4 punktach czasowych
badacze nie stwierdzili nagromadzenia mutacji adaptacyjnych w rejonach genomu
rozpoznawanych przez miR-122. Brak odpornoœci wirusa na SPC3649 nadaje temu
potencjalnemu lekowi zwalczaj¹cemu HCV ogromny potencja³ aplikacyjny. W przeciwieñstwie do opisanego oligonukleotydu SPC3649, w przypadku stosowanych do
tej pory czynników antywirusowych u szympansów zainfekowanych HCV (np.
w przypadku nienukleozydowego inhibitora polimerazy) obserwowano odpornoœæ
na zastosowany lek w 67% klonów HCV ju¿ po dwóch dniach terapii (18).
Autorzy badañ przetestowali tak¿e wp³yw terapii SPC3649 na transkryptom komórek w¹troby. Stwierdzili, ¿e poziomy cz¹steczek mRNA, które w rejonach nie ulegaj¹cych translacji posiada³y sekwencje rozpoznawane przez miR-122 by³y znacz¹co
obni¿one zarówno u zwierz¹t z grupy wysokiej, jak i niskiej dawki leku (w porównaniu z mRNA nie zawieraj¹cymi miejsc rozpoznawanych przez miR-122). Stwierdzili
ponadto obni¿enie poziomu ekspresji genów regulowanych przez interferon (IRG,
ang. Interferon-Regulated Genes, np. chemokiny IP-10) wyraŸnie skorelowane z obni¿eniem poziomu wiremii w obu grupach badanych zwierz¹t. Na podstawie tych danych stwierdzili, ¿e endogenna œcie¿ka odpowiedzi interferonowej w w¹trobie podlega szybkiej normalizacji w odpowiedzi na inhibicjê nama¿ania wirusowego RNA.
Zaobserwowana normalizacja poziomów IRG u szympansów, które nie odpowiadaj¹
na terapiê skojarzon¹ interferon-rybawiryna pozwala mieæ nadziejê na to, ¿e testowana przez autorów terapia SPC3649 mo¿e zostaæ zastosowana do obni¿enia poziomu wirusa, pozwalaj¹c endogennej œcie¿ce interferonowej na powtórne uruchomienie odpowiedzi na obecnoœæ wirusa.
U szympansów poddawanych terapii SPC3649 stwierdzono ponadto obni¿enie
poziomu cholesterolu od 29 do 44%. WyraŸne obni¿enie poziomu zaobserwowano
tak¿e w przypadku lipoprotein o niskiej gêstoœci (LDL, ang. Low Density Lipoproein,
od 25-54%), a tak¿e apolipoproteiny B (od 23 do 42%).
Aby oszacowaæ mo¿liwe efekty uboczne wykonano m.in. kompleksowe badania
krwi, markerów koagulacyjnych, moczu, profile cytokin-chemokin. Nie zaobserwowano ¿adnych niepokoj¹cych objawów ani odstêpstw od prawid³owych wyników.
Jedynie wzrost aktywnoœci aminotransferazy alaninowej (ALAT, ang. Alanine Aminotransferase) u zwierz¹t z grupy wysokiej dawki leku, który odnotowano jeszcze
przed podaniem pierwszej dawki, a który wróci³ do normy w pocz¹tkowej fazie badania. Co niezwykle istotne, podczas terapii aktywnoœæ ALAT wraca³a do normy, najprawdopodobniej na skutek obni¿enia poziomu wirusa, ale ponownie wzrasta³a po
zakoñczeniu terapii, kiedy poziom wiremii wraca³ do poziomu wyjœciowego. Zaobserwowano ponadto polepszenie obrazu histologicznego w¹troby u szympansów
z obu testowanych grup w odpowiedzi na obni¿enie wiremii i normalizacjê œcie¿ki
odpowiedzi interferonowej.
Wysoka stabilnoœæ, skutecznoœæ w obni¿aniu wiremii u przewlekle chorych
szympansów, a tak¿e dobry profil farmakokinetyczny zastosowanego oligonukleotydu SPC3649 pozwalaj¹ mieæ nadziejê na szybkie znalezienie skutecznej terapii
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WZW typu C. Co istotne, testowana na szympansach terapia mo¿e byæ, jak siê wydaje, skuteczna niezale¿nie od genotypu wirusa, na skutek wysokiej konserwatywnoœci miejsca oddzia³ywania wirusa HCV z miR-122. Wyniki przedstawionych badañ
demonstruj¹ ³atwoœæ i bezpieczeñstwo stosowania oligonukleotydu LNA jako leku,
który antagonizuje funkcje specyficznego mikroRNA w istotnym klinicznie modelu
choroby. Testy kliniczne na ludziach bêd¹ nastêpnym krokiem niezbêdnym do potwierdzenia skutecznoœci tego podejœcia w leczeniu WZW typu C.
Nale¿y byæ jednak ostro¿nym. Na potencjalnie groŸne skutki d³ugotrwa³ego podawania cz¹steczki obni¿aj¹cej poziom miR-122 zwracaj¹ uwagê Gramantieri i wsp.
w liœcie elektronicznym opublikowanym w kwietniu 2010 r. na stronach magazynu
„Science” (19). Wskazuj¹, ¿e patologiczne obni¿enie poziomu miR-122 jest powi¹zane z wystêpowaniem raka w¹troby (HCC, ang. Hepatocellular Carcinoma) u ludzi
i gryzoni (20), metastaz¹ i z³ymi prognozami w leczeniu (14,21). Ostatnie wyniki badañ wi¹¿¹ ponadto s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie interferonem u pacjentów zaka¿onych wirusem HCV z niskim poziomem miR-122 (22).

6. Podsumowanie
Prace nad udoskonaleniem leczenia zaka¿eñ HCV prowadzone s¹ wielokierunkowo i obejmuj¹ ró¿ne zwi¹zki skierowane nie tylko przeciw genomowemu RNA, ale
tak¿e i bia³kom wirusowym. Czêœæ z nich jest jeszcze na poziomie eksperymentalnym, czêœæ jest bardziej zaawansowana, ale to czas poka¿e, które z nich znajd¹ zastosowanie w praktyce klinicznej. Standardowa terapia peginterferonem i rybawiryn¹ nie jest skuteczna u wszystkich pacjentów, dlatego tak istotne, jak siê wydaje,
s¹ wyniki badañ przeprowadzone przez Lanforda i wsp. Daj¹ one nadziejê na skuteczn¹ walkê z wirusem HCV tym pacjentom, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹
byæ poddani terapii standardowej. Stosuj¹c SPC3649 lub terapiê kombinowan¹ byæ
mo¿e skutecznie uda siê wyeliminowaæ wirus HCV z organizmu osoby zaka¿onej.
W zwi¹zku z antyrakowymi w³aœciwoœciami miR-122 nale¿y mieæ jednak w pamiêci,
zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia raka w¹troby przy d³ugotrwa³ym podawaniu jego
antagonistów, a co za tym idzie, szczegó³owo przeanalizowaæ mechanizm obni¿enia poziomu wirusa HCV.
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