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Antisensoligonukleotider kan
specifikt blockera uttrycket av
enskilda gener och tillåter där-
med teoretiskt ett mycket pre-
cist ingripande i molekylära pa-
tofysiologiska processer. Flera
kliniska studier med antisenslä-
kemedel har nyligen givit myc-
ket lovande resultat. Främst
kommer antisensläkemedel san-
nolikt att användas vid behand-
ling av virusinfektioner, maligna
processer och inflammatoriska
sjukdomar. Denna översikt sö-
ker belysa principerna bakom
antisenstekniken, diskutera dess
fördelar och begränsningar
samt beskriva den aktuella kli-
niska utvecklingen och dess per-
spektiv.

Inom en nära framtid kan sekvensin-
formation omfattande hela det humana
genomet bli tillgänglig. Med ny metodik
kan lokus som lämnar kvantitativa bi-
drag till vanliga, polygena sjukdomsfe-
notyper kartläggas i modellorganismer,
och deras humana homologer kan iden-
tifieras [1, 2]. Parallellt utvecklas s k
RNA-fingeravtrycks- och differential
display-tekniker, som gör det möjligt att
identifiera transkript som vid sjukdom
uttrycks i markant större eller markant
mindre utsträckning än normalt [3-5].
En funktionell analys av sjukdomsrela-
terade genprodukter blir härigenom
möjlig och kan peka mot nya angrepps-
punkter för läkemedelsutveckling. Själ-
va läkemedlen kan i sin tur vara av kon-
ventionell art men kan också utgöras av

nukleinsyraföreningar som med additiv
(genterapi) eller expressionshämmande
(antisens-) metodik direkt syftar till att
korrigera defekten.

Härmed kan rationell läkemedelsut-
veckling till sist kanske bli verklighet.
Att på molekylär nivå identifiera pato-
fysiologin och korrigera den är också en
strategi som besitter en inneboende lo-
gik och attraktionskraft. Innan några
aktuella utvecklingslinjer kommenteras
bör det dock påpekas att flertalet nu
kända läkemedel inte åstadkommer sin
verkan genom att korrigera primära pa-
tofysiologiska störningar. Hjärtinsuffi-
ciens torde knappast orsakas av digox-
inbrist, knappast ens av ett överaktivt
Na–K-ATPas. Medan det har ett värde i
sig att få en förståelse för underliggan-
de patofysiologiska processer är det
inte självklart att detta alltid kommer att
vara vägen till de mest effektiva terapi-
erna.

Sjukdomar som uppkommer till
följd av att en genprodukt förekommer
i alltför liten mängd eller har nedsatt
biologisk aktivitet, tydligast exemplifi-
erat av sjukdomar som blödarsjuka och
metabola inlagringssjukdomar, kan teo-
retiskt korrigeras genom tillförsel av
cDNA som kodar för det aktuella tran-
skriptet, förpackat i lämplig vektor för
att leda till upptag och uttryck i rätt cel-
ler. Detta är vad som vanligen kallas
genterapi. Strategin har relativt nyligen
refererats och kommenterats i Läkartid-
ningen [6, 7]. Trots fortsatt utveckling
av olika typer av vektorer och tillförsel-
strategier samt en del lovande resultat i
experimentella system är det idag svårt
att i humana system erhålla lokaliserat
upptag och tillräckligt höga uttrycksni-
våer under tillräckligt lång tid för att er-
hålla terapeutisk effekt. Denna metodik
kommenteras därför inte ytterligare här.

Expressionshämning
via antisensprincipen
En strategi som tycks vara närmare

framgångsrik klinisk användning är att
hämma uttrycket av sjukdomsrelatera-
de transkript. Detta har i ett flertal sy-
stem kunnat uppnås med användning av
den s k antisensprincipen, som beskrivs
i rutan på följande sida. Harvardprofes-
sorn Paul Zamecnik, som redan under

1950-talet var inblandad i upptäckten
av mRNAs roll i proteinbiosyntesen,
publicerade 1978 det första framgångs-
rika antisensexperimentet. I detta bloc-
kerades replikation av Rous’ sarkomvi-
rus (RSV) av korta, enkelsträngade
DNA-molekyler, s k oligonukleotider
(ODN), komplementära (antisens, AS)
till virus-RNA [8, 9]. Medan brist på se-
kvensinformation och höga kostnader
för framställning av syntetiskt DNA vid
den tidpunkten kraftigt begränsade me-
todens användbarhet kunde Zamecnik
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mRNA transkriberas från sin DNA-
mall och är »meningsbärande», dvs
»sens», för åtföljande proteinsyntes. Följ-
den av byggstenar (nukleotider) i mRNA
bestämmer, i grupper om tre, aminosyra-
följden i det framväxande proteinet.
DNA-mallen bär på samma information i
en sorts omvänd form (»antisens») enligt
Watson–Crick-basparningens principer.
Med ett annat uttryck är de två molekyler-
na komplementära. Molekyler – RNA el-
ler DNA – som är komplementära, eller
»antisens», till en viss mRNA-sekvens
kan på motsvarande sätt skapas syntetiskt
och får då en affinitet att hybridisera, dvs
binda, till aktuellt mRNA. Detta är den
princip som sedan länge utnyttjas i ett an-
tal grundläggande molekylärbiologiska
metoder, såsom Northern blot-analys el-
ler in situ-hybridisering, för att känna
igen ett visst transkript.

Antisensprincipen som strategi för
expressionshämning tar fasta på att mot-
svarande hybridisering även kan ske in
vivo. Detta kan i sin tur användas för att
selektivt känna igen ett visst mRNA i den
levande cellen och tycks kunna leda till

att produktionen av motsvarande protein
blockeras (se Figur 1).

Antisensmolekyler har konstruerats
som RNA, DNA, varierande kemiska
DNA-modifikationer och till och med
som sk peptide nucleic acids. Syntetiska
DNA-modifikationer inriktade på stabi-
lisering mot enzymatisk nedbrytning do-
minerar helt för närvarande. Med fyra
tänkbara byggstenar i varje position
krävs teoretiskt en längd på 12–14 nukle-
otider för att definiera ett unikt avsnitt
inom däggdjursgenomets ca 3 × 109 bas-
par. Teoretiskt ökar specificiteten med
ökande längd, men in vivo gäller inte det-
ta, eftersom risken då också ökar för att
någon delsekvens delas med ett annat
transkript (till skillnad från in vitro-situ-
ationen, där den sk stringensen i hybridi-
seringsförhållandena i så fall kan ökas för
att få bort den ospecifika hybridisering-
en). Erfarenhetsmässigt fungerar längder
om ca 15–25 nukleotider, sk oligonukle-
otider (ODN), bäst.

Ett stort antal rapporterade antisens-
effekter har i själva verket visat sig vara

ospecifika, främst knutna till toxiciteten
hos den vanligaste stabiliserande DNA-
modifikation som använts, fosfortioat-
ODN, och till vissa sekvensmotiv i des-
sa, tex GGGG. Med tiden har alltmer so-
fistikerade kontrollförsök kunnat säker-
ställa när det verkligen rör sig om en ge-
nuin, sekvensspecifik antisenseffekt. I de
elegantaste fallen kan en serie antisens-
molekyler syntetiseras, där ett ökande
antal nukleotider byts ut till icke-kom-
plementära, »mismatched», nukleotider,
varvid man ser att antisenseffekten avtar
i takt med graden av mismatch.

Det kanske mest förvånande är att
antisensoligonukleotider (AS-ODN),
som är relativt stora och polära moleky-
ler, i betydande omfattning tas upp av
celler, framför allt in vivo, och på något
sätt når cellkärnan för att utöva sin effekt.
Receptormedierad endocytos beskrevs
tidigt som en upptagsmekanism, men
denna mättas redan vid låga ODN-kon-
centrationer. Mekanismen för det goda in
vivo-upptaget får idag anses endast del-
vis känd.
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Figur 1. Antisensblockad av proteinuttryck med oligonukleotider. Antisensoligonukleotider kan tas upp i en cell bl a genom
receptormedierad endocytos, illustrerat i bildens övre vänstra del. De kan sedan genom Watson–Crick-basparning binda till sin
komplementära sekvens på mål-mRNA, här schematiskt visat som »mRNA a». Andra transkript, här exemplifierade som »mRNA b»,
saknar denna sekvens, varför de lämnas opåverkade och kan ge upphov till normal proteinsyntes. För måltranskriptet kan en eller
flera mekanismer orsaka den önskade blockeringen av proteinsyntesen: 1. sterisk blockad av ribosomens färd längs mRNA
(»translational arrest»); 2. enzymatisk degradation av RNA-komponenten i den RNA–DNA-hybrid som bildas, via ett naturligt
förekommande enzym, RNas H; 3. blockering av splitsning, dvs bildning av moget mRNA från primärtranskriptet. Mekanismerna
tycks kunna förekomma i varierande konstellationer i olika celltyper och under olika betingelser. Av skäl som endast delvis är kända
– sekundärstrukturbildning, homodimerbildning, nukleotidsammansättning, tillgänglighet av målsekvens inom mål-RNA m m –
åstadkoms antisensexpressionsblockad i själva verket endast av en minoritet av antisensmolekylerna. I bildens högra del visas
schematiskt att den genprodukt vars uttryck blockeras t ex kan vara ett receptorprotein, varvid blockad av signalen kan erhållas på
ett liknande sätt som vid konventionell blockad med en strukturell antagonist.



förutse principens potential för sjuk-
domsbehandling, och i slutet av 1980-
talet grundade han företaget Hybridon i
syfte att kommersiellt exploatera sina
idéer.

Antisensprincipen reglerar
också natur lig genaktivitet
Det har sedan visat sig att genakti-

vitet också i naturen kan regleras enligt
antisensprincipen. Detta påvisades
först hos prokaryoter. Replikationen av
plasmiden ColE1 hos E coli-bakterien
kontrolleras tex av ett kort, otranslate-
rat AS-RNA vilket genom sens–anti-
sens-RNA-interaktion bildar ett stabilt
dubbelsträngat RNA-komplex (»the
kissing complex») med sens-RNA.
Därmed förhindras den primerbildning
som är en förutsättning för plasmidre-
plikationen [10].

På senare tid har man funnit att na-
turlig antisensreglering av genaktivitet
finns också hos virus och hos högre or-
ganismer. Ett exempel är uttrycket av
»basic fibroblast growth factor»
(bFGF). Det finns med andra ord ett en-
dogent antisenstranskript som är kom-
plementärt till en del av exon 3 i bFGF-
transkriptet. Murphy och Knee från
Dalhousie University i Kanada [11] har
funnit att en rad cellinjer härstammande
från olika hjärntumörer har en ökad
bFGF-produktion, samtidigt som de
saknar eller har ett lågt uttryck av detta
naturliga AS-RNA. Möjligtvis ingår
alltså bFGF-AS-RNA i regleringsme-
kanismer som begränsar produktionen
av bFGF.

Det finns dessutom RNA-molekyler
som innehåller endast en kort AS-se-
kvens, tillräcklig för att igenkänna mål-

transkriptet. Resten av molekylen bil-
dar en sekundärstruktur som på grund
av sitt utseende har fått benämningen
»hammerhead». Denna struktur har ka-
talytiska egenskaper och kan klyva sitt
mål-mRNA.

Upptäckten av katalytiska egenska-
per hos RNA var banbrytande, eftersom
sådana tidigare hade beskrivits endast
för proteiner. Den nya enzymklassen
fick namnet »ribozymer», och deras
upptäckt i början av 1980-talet ledde till
Nobelpriset i kemi för Tom Cech och
Sidney Altman 1989.

Oligodeoxir ibonukleotider
kan tas upp i celler
Både AS-RNA och ribozymer har i

laboratorieförsök visats kunna hämma
genuttryck och t ex minska virussprid-
ning [12]. Möjligheten att utveckla des-
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De för närvarande viktigaste till-
lämpningsområdena för antisensterapi
tycks vara virusinfektioner, malignite-
ter och inflammatoriska tillstånd (se
Tabell I för översikt). Här genomgås
aktuella antisensresultat från dessa
områden. (Utvecklingen på antisens-
området går dock så fort att informa-
tionen snabbt blir inaktuell. Uppdate-
rad information kan i flertalet fall er-
hållas över Internet via de aktuella fö-
retagens hemsidor.)

Anti vir ala effekter
Detta är sannolikt det område där

utvecklingen hunnit längst. Nyligen
(11th International Conference on
Antiviral Research, april 1998) redovi-
sades resultaten av klinisk fas III-pröv-
ning med Formivirsen, ett antisenslä-
kemedel mot cytomegalovirus(CMV)-
retinit, en opportunistisk infektion
som drabbar ca 40 procent av aidspati-
enterna och ofta leder till blindhet.
Formivirsen, som är en fosfortioat-
AS-ODN, tolererades väl och fördröj-
de progressen av CMV-retinit med tre
till sex månader. Principen bakom vi-
rusblockad med denna oligonukleotid
publicerades 1993 [21]. Intressant var
också att en till två intravitreala injek-
tioner av 330 mikrogram i månaden
räckte för att uppnå denna effekt. For-
mivirsen utvecklades av ISIS och
kommer att distributeras av Ciba Vi-
sion. Också Hybridon har sedan i fjol
en AS-ODN (GEM132) mot CMV-re-
tinit i klinisk prövning. Här satsar man
på utveckling av en AS-ODN med för-
bättrade kemiska och farmakokinetis-
ka egenskaper. I prekliniska försök
kunde GEM132 påvisas i retina upp
till 16 veckor efter en enda intravitreal

injektion. Framgångsrika prekliniska
resultat och tidiga kliniska försök rap-
porterades också för AS-ODN mot
HIV och herpes simplex-virus.

Malignitet och annan
okontrollerad cellproliferation
En annan attraktiv grupp av mål för

AS-ODN är tumörsjukdomar. Ett fler-
tal onkgener med aberrant expression
vid sådana sjukdomer har kartlagts i
prekliniska studier. Här kan nämnas
PKC-alfa [22], c-raf [23], Ha-ras [24],
bcl-2 [25], c-myb (26, 27] och PKA
subenhet R1 alfa [28].

PKC-alfa och c-raf. PKC-alfa och
c-raf tillhör var sin familj av genpro-
dukter med betydelse för intracellulär
signaltransduktion. Ökad aktivitet av
dessa två isotyper inom respektive fa-
milj misstänks bidra till induktion och
progression av ett flertal tumörformer.
Redskap har tidigare saknats för att
med nödvändig precision dra nytta av
denna kunskap. Tidigare försök med
traditionella läkemedel mot PKC kun-
de tex inte skilja mellan de olika med-
lemmarna i genfamiljen utan resultera-
de i toxicitet. Nyligen (American Soci-
ety for Clinical Oncology, maj 1997)
rapporterade ISIS i samarbete med
Novartis resultat från fas I-prövning av
AS-ODN mot dessa två genprodukter
på patienter med olika icke-behand-
lingsbara solida tumörer. Båda AS-
ODN tolererades väl under upprepade
behandlingscykler, antingen som kon-
tinuerlig infusion med portabel mini-
pump eller som tvåtimmarsinfusion tre
gånger/vecka. Särskilt uppmuntrande
var att man redan på detta tidiga pröv-
ningsstadium kunde hitta klara indika-

tioner på tumörregression och sjuk-
domsstabilisering. Det fanns flera pa-
tienter med tex ovarial-, lung-, kolon-
cancer eller lymfom som fortsatte be-
handlingen längre än ett halvår efter-
som deras sjukdom stabiliserats. Fas
II-prövning med båda AS-ODN som
monoterapi pågår, och man har också
börjat kombinera dem med konventio-
nella läkemedel som karboplatin och
taxol.

Ha-ras.Till skillnad mot ovan dis-
kuterade strategier, där man slår till
mot transkript som kodar för normala
cellproteiner, riktar sig Ha-ras-AS-
ODN, nu i fas I-prövning, mot en gen-
produkt som förekommer bara i tu-
mörvävnad. Familjen ras-gener bildar
GTP-bindande proteiner, som kopplar
extracellulära signaler till olika intra-
cellulära effektorer. Onormal ras-akti-
vering sker oftast genom mutation i
själva genen. Upp till 10–25 procent av
alla humana tumörer uppvisar sådana
mutationer. Anti-Ha-ras-ODN har vi-
sat antitumöraktivitet i prekliniska stu-
dier och torde vara en attraktiv strategi
att pröva kliniskt.

bcl-2. En mekaniskt intressant an-
greppspunkt är produkten av bcl-2-ge-
nen, som deltar i omkopplingen mellan
programmerad celldöd (apoptos) och
cellulär överlevnad. Man har funnit ett
ökat bcl-2-uttryck i non-Hodgkinlym-
fom, prostata-, ovarial-, bröst- och ko-
loncancer samt i ca 90 procent av me-
lanomen. Ett flertal kemoterapeutika
utövar sin effekt genom att driva tu-
mörceller in i apoptos, och det ökade
bcl-2-uttrycket bidrar sannolikt till
vissa tumörers resistens mot dessa me-

Aktuella tillämpningsområden



sa stora, polära molekyler till kliniskt
användbara läkemedel begränsas dock
av samma svårighet att åstadkomma
cellulärt upptag som är fallet med ovan
nämnda genterapistrategier. Antisens-
utvecklingen inriktas därför främst på
oligodeoxiribonukleotider (ODN), dvs
korta syntetiska DNA-molekyler (ca
15–25 nukleotider) vars kemiska syntes
automatiserats, med följd att kostnader-
na kraftigt nedbringats.

Utvecklingen av antisensmetodiken
har haft distinkta faser. Zamecniks initi-
ala fynd följdes inte omedelbart av nå-
gon omfattande aktivitet inriktad på kli-
niska applikationer, eftersom man tviv-
lade på möjligheten till intracellulärt
upptag ens för ODN, med deras mole-
kylvikter över 5 kDa och starka pola-
ritet. Upptag kunde visserligen visas i
slutet av 1980-talet [13] men var i de

cellkultursystem som användes relativt
begränsat. Lyckligtvis tycks upptaget
vara betydligt bättre i ett flertal cellty-
per in vivo, och i början av 1990-talet
rapporterades lovande resultat i ett fler-
tal experimentella system [tex 14-16].
Dessa och liknande rapporter ledde till
en betydande entusiasm inom antisens-
fältet.

Hög grad av sekundärstruktur
hos RNA hinder
Antisensmetodiken är konceptuellt

tilltalande och enkel, men man har varit
tvungen att bemästra ett antal metodo-
logiska svårigheter på vägen mot dess
tillämpning. Effektiv expressions-
blockad uppnås endast med en mino-
ritet av AS-sekvenser. Orsaken är san-
nolikt den höga graden av sekundär-
struktur hos RNA-molekyler, vilka kan

göra en målsekvens oåtkomlig för AS-
oligonukleotiden.

Existerande matematiska modeller
för att räkna fram sekundärstruktur och
tillgänglighet av potentiella docknings-
platser på en RNA-molekyl är av be-
gränsat värde, särskilt för transkript
som överstiger ca 1200 nukleotider i
längd.

Sekundärstrukturbildning kan också
drabba själva AS-molekylen. Forskare
som Cy Stein vid Columbia University
menar att man empiriskt måste genom-
söka ett 30-tal potentiella docknings-
platser på en mRNA-molekyl för att hit-
ta någon som fungerar väl. En sådan
screening ter sig dock fortfarande blyg-
sam i jämförelse med screening för kon-
ventionella läkemedelsmolekyler, och
metoder för en automatisk eftersökning
av den optimala dockningsplatsen på en
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del. Ett behandlingsförsök med bcl-2-
AS-ODN i en musmodell av mela-
nomsjukdomen resulterade också i en
ökad känslighet för vanlig kemoterapi
hos melanomcellerna [29]. Nyligen
publicerades också de första kliniska
resultaten med en bcl-2-AS-ODN från
Genta [30]. Man använde sig av dagli-
ga subkutana infusioner hos nio pati-
enter med skovvis återkommande bcl-
2-positivt non-Hodgkinlymfom. Detta
ledde till symtomförbättring och tu-
mörregression hos några av patienter-
na. Hos en patient beskrevs en drama-
tisk minskning av tumörstorleken.
Inga tecken på toxicitet observerades.

c-myb och c-myc. Intressant nog
tycks bcl-2-uttrycket i hematopoetiska
celler ligga under kontroll av en sk im-
mediate-early gene (IEG) vid namn c-
myb [26]. Prekliniska antisensförsök
pekar mot att också denna genprodukt
kan utgöra en intressant angrepps-
punkt för behandling av hematopoe-
tisk malignitet, i detta fall leukemi
[27]. Sådana försök är i fas I i dagslä-
get. Samtidigt kan c-myb illustrera en
del av svårigheterna inom antisensfäl-
tet. I ett uppmärksammat arbete i Na-
ture rapporterades en anti-c-myb-
ODN blockera en annan form av skad-
lig cellproliferation, den som uppträ-
der i intimans glatta muskelceller efter
angioplastik och som kan leda till re-
stenosering av det dilaterade kärlet
[31]. Det har emellertid visat sig att
just denna effekt var ospecifik, relate-
rad till ett GGGG-motiv i den ODN
som användes [32]. Istället utvecklas
andra AS-ODN, riktade mot mot c-
myc-IEG, som terapeutika mot intima-
proliferation.

PKA subenhet R1-alfa. Slutligen
är en isoform av R-subenheten (R1-
alfa) av cytoplasmalokaliserat cykliskt
AMP-beroende proteinkinas (PKA I)
uppreglerad i en rad humana tumörcel-
ler. Prekliniska försök visade hämning
av tumörväxt efter en enda systemisk
administration av en fosfortioat-AS-
ODN mot detta transkript. Hybridon
har i år påbörjat en fas I-prövning av en
kemiskt vidareutvecklad, högstabil
AS-ODN med denna angreppspunkt.

Inf lammator iska processer. Kli -
niskt kanske mest framgångsrik är en
ODN mot en intercellulär adhesions-
molekyl, ICAM-1. Denna ODN har ut-
vecklats av ISIS tillsammans med
Boehringer Ingelheim. Cellulära adhe-
sionsmolekyler är en heterogen grupp
glykoproteiner som finns på ytan hos
flertalet celler. Deras uppgift är att för-
medla kontakt mellan celler, och mel-
lan cell och extracellulära molekyler.
De spelar en viktig roll i organutveck-
ling, migration av immunkompetenta
och inflammatoriska celler, igångsät-
tande av immunresponsen, läkning av
sår och i cancermetastasering. ICAM-
1 är normalt relativt svagt uttryckt på
endotelcellsytan och spelar en avgö-
rande roll för vita blodkroppars utvand-
ring från kapillären. Uttrycket är starkt
uppreglerat vid inflammatoriska pro-
cesser, som Mb Crohn, ulcerös kolit,
reumatoid artrit, psoriasis och trans-
plantatavstötning. Antisensblockering
av ICAM-1-uttrycket hindrar inflam-
matoriska T-lymfocyter från att lämna
blodbanan [33]. AS-ODN befinner sig
i klinisk fas II-prövning i fråga om alla
ovan nämnda tillstånd. Bäst har det gått
i Mb Crohn-studien. I en randomise-

rad, dubbelblind, placebokontrollerad
studie såg man hos nästan hälften av de
AS-ODN-behandlade patienterna
sjukdomsremission vid slutet av den en
månad långa behandlingsperioden.
Ingen av patienterna i placebogruppen
uppvisade förbättring i sin sjukdom.
Effekten höll i sig upp till fem månader
efter behandlingen. Därutöver kunde
man iaktta en högsignifikant minsk-
ning i steroidbehovet hos patienterna
under det halva år studien pågick. Hos
en tredjedel av de aktivt behandlade pa-
tienterna kunde man sätta ut steroid-
preparat helt och hållet [34].

Nyligen har en internationell fors-
kargrupp med svenskt deltagande pub-
licerat en studie som definierar en ny
angreppspunkt för behandling av Mb
Crohn med användning av AS-ODN.
En subenhet av transkriptionsfaktor-
komplexet NF-kB, p65, tycks således
vara nödvändig för att underhålla den
inflammatoriska processen. Rektal till-
försel av p65-AS-ODN vid ett enda till-
fälle ledde till en betydligt större för-
bättring i sjukdomsbilden i en musmo-
dell av Mb Crohn än daglig lokal admi-
nistration av glukokortikoider [35].

Även vid bronkialastma finns lo-
vande prekliniska resultat med AS-
ODN. Adenosin, en endogen purin, ut-
gör genom aktivering av A1-recepto-
rer en viktig mediator av bronkial hy-
perreaktivitet. Blockad av A1-recepto-
rer med teofyllin ingår idag som be-
kant i astmabehandlingen. I en logisk
utveckling har en aerosol av AS-ODN
mot A1-receptorn använts i en kanin-
modell av astma. Detta resulterade i en
desensibilisering av luftvägsreaktio-
nen på stimulering med adenosin, men
också med allergener [36].
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given RNA-molekyl håller på att ut-
vecklas [17].

Brist på stabilitet
Ett annat centralt problem är relate-

rat till bristen på stabilitet hos kemiskt
omodifierade (fosfodiester-) ODN.
Dessa bryts snabbt ner av endo- och
exonukleaser, vilket drastiskt begränsar
deras användbarhet in vivo. Olika ke-
miska modifikationer av fosfodiester-
skelettet i naturligt DNA har därför fö-
reslagits i stabiliserande syfte.

Den modifikation som fått mest an-
vändning innebär att syre i fosfodiester-
bindningen ersätts av svavel i DNA-
molekylens ryggrad (backbone) [18].
Sådana fosfortioatmodifierade ODN är
stabila i kroppsvätskor men har lägre af-
finitet vid hybridisering, och de får ock-
så en större benägenhet för interaktio-
ner med proteiner och membran, sär-
skilt om de innehåller vissa sekvensmo-
tiv. Detta kan i sin tur leda till inflamma-
toriska och toxiska reaktioner eller till
ospecifik hämning av aktiviteten av oli-
ka gener [19].

Med anledning av bl a dessa svårig-
heter kom antisensmetodiken att ifråga-
sättas i början av 1990-talet. Medveten-
het om källorna till metodologiska svå-
righeter har dock lett till att mera string-
enta kontrollexperiment med tiden bli -
vit rutin. Trots att en del forskare haft
svårt att få metoden att fungera har med
tiden ett tusental resultat från fram-
gångsrika antisensförsök ansamlats.
Man har också fått klart för sig att
många celler effektivt tar upp AS-ODN
när de befinner sig i sin naturliga om-
givning [20].

I dagsläget genomsyrar betydande
optimism ånyo antisensfältet. Till ex-
empel lyckades Hybridon, ett av de
mest framgångsrika amerikanska anti-
sensföretagen, i år förvandla över 40
miljoner dollar i skulder till mer än 20
miljoner dollar i aktiekapital.

En del av de lovande tidiga antisens-
resultaten uppnåddes inom centrala
nervsystemet (CNS), där lokaliserad
AS-ODN-injektion dessutom kunnat ge
en utmärkt spatial och temporal kon-
troll över expressionshämningen, inne-
bärande fördelar framför sedvanlig ho-
molog rekombinationsknockout.

AS-ODN penetrerar emellertid
knappast blod–hjärnbarriären, något
som kan vara en fördel när de i experi-
mentellt syfte tillförs i likvorrummet
men som för närvarande utgör ett
oöverstigligt hinder för läkemedelsut-
veckling inriktad på CNS. I stället har
betydande genombrott gjorts i kliniska
studier i periferin. I denna utveckling
har ett fåtal företag varit ledande. ISIS
Pharmaceuticals (Carlsbad, Kaliforni-
en), med cancerforskaren Stanley
Croke i spetsen, kunde efter fram-

gångsrik fas III-prövning i maj i år an-
söka hos amerikanska Food and Drug
Administration om registrering av det
första antisensläkemedlet, Formivir-
sen, för behandling av retinit orsakad
av cytomegalovirus. Företaget har för
närvarande sex antisensläkemedel i oli-
ka stadier av klinisk prövning. Hybri-
don (Cambridge, Massachusetts) ligger
inte långt efter, med tre AS-ODN i kli-
nisk prövning och ett flertal under ut-
veckling.

Det mest slående med dessa siffror är
det höga tempot i utvecklingen. Formi-
virsen, som kan betecknas som prototy-
pen för en ny klass av läkemedel, har ta-
gits fram inom en period av mindre än
åtta år.

Tumörer och inflammator iska
sjukdomar också målområden
Vid sidan av virusinfektioner är tu-

mörsjukdomar ett intensivt studerat
målområde för AS-ODN-utveckling.
Ett flertal kandidatgener med aberrant
expression vid sådana sjukdomer har
kartlagts i prekliniska studier. I flertalet
fall har AS-ODN för första gången gjort
in vivo-intervention i dessa mekanis-
mer möjlig. För de intressantaste kandi-
daterna har därefter utvecklingen från
prekliniska antisensresultat till klinisk
prövning gått mycket snabbt. Antisens-
terapier kommer med säkerhet inte att
vara universalmedel mot tumörsjukdo-
mar och marknadsförs inte heller som
sådana. De uppnådda resultaten visar
dock att antisensblockering av onkge-
ners uttryck kan bli ett nyttigt tillskott i
arsenalen av kemoterapeutiska vapen

som kan kombineras i slaget mot tumör-
sjukdomen.

Kliniskt mycket lovande är också
antisensförsök för behandling av vissa
inflammatoriska sjukdomar. I rutan Ak-
tuella tillämpningsområden genomgås
de för närvarande väsentligaste applika-
tionsområdena för antisensterapi: vira-
la sjukdomar, maligniteter och inflam-
matoriska tillstånd.

Begränsningar
och utvecklingsvägar
Två av de väsentligaste begräns-

ningarna för utveckling av AS-ODN till
kliniskt användbara läkemedel: bristen
på sekvensinformation och kostnaden
för DNA-syntes, är snabbt på väg att eli-
mineras. Flera ledande företag, t ex Gi-
lead Pharmaceuticals, är i färd med att
bygga upp gigantiska syntesfabriker,
där grammängder höggradigt renade
AS-ODN kan erhållas för några hundra
dollar, något som för bara fem år sedan
skulle ha tett sig otänkbart. Den tredje
viktiga begränsningen är behovet av att
utveckla kemiska DNA-modifikationer
som kombinerar hög stabilitet mot nuk-
leasdegradation med god löslighet, gott
cellulärt upptag och låggradig ospecifik
toxicitet [19]. Hur väl detta problem lå-
ter sig lösas blir sannolikt avgörande för
antisensterapins framtid.

Konklusion
Kunskapen ökar nu snabbt om ge-

nernas uppbyggnad och genetiska orsa-
ker till sjukdom. Möjligheterna att om-
sätta denna kunskap i kliniskt använd-
bar genterapi, dvs tillföra genetiskt ma-
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Tabell I. Antisensoligonukleotider (AS-ODN) på väg in i kliniken.

Utvecklings-
Indikation Mål Företag Produkt stadium

Virusinfektion CMV ISIS/Ciba Vision Formivirsen Fas III (av-
slutad)

ISIS ISIS 13312 Fas I/II
Hybridon GEM132 Fas II

HIV Aronex AR 177 Fas I
HIV Hybridon GEM 91 Fas I

Hybridon GEM 92 Fas I (oral ad-
ministration)

HIV Chugai GPs0193 Fas I

Cancer PKC-alfa ISIS/Novartis ISIS 3521 Fas II
c-raf ISIS/Novartis ISIS 5132 Fas II
Ha-ras ISIS ISIS 2503 Fas I
bcl-2 Genta G3139 Fas I
PKA R1-a Hybridon GEM 231 Fas I
c-myb Inex INX 3001 Fas I
IGF-1R Inex INX 4437 Fas I

Inflammation, Mb Crohn, ICAM-1 ISIS/Boehringer ISIS 2302 Fas II (Mb 
ulcerös kolit, reumatoid Crohn)
artrit, psoriasis, trans-
plantatrejektion

Restenos c-myc Inex INX 3280 Fas II



terial och åstadkomma lokaliserad ex-
pression, är ännu begränsade av teknis-
ka svårigheter. Antisensstrategin har i
dagsläget nått något längre. Dess prin-
cipiella enkelhet ger enligt vår uppfatt-
ning starkt förbättrade möjligheter att
pröva okonventionella idéer eller följa
upp oväntade fynd med avseende på de-
ras eventuella kliniska betydelse. I
många fall begränsas förvisso även
antisensmetodiken av tekniska svårig-
heter. I andra fall, där strategin är fram-
gångsrik, blir kanske dess främsta funk-
tion att peka ut terapeutiskt lämpliga an-
greppsvägar, följt av konventionell lä-
kemedelsutveckling. I vissa av fallen
tycks dock antisensmolekyler som så-
dana ha en framtid som en ny klass av
läkemedel. Detta blir i så fall början på
en era där den ökande molekylärgene-
tiska kunskapen får betydelse inte en-
dast för förståelse av patofysiologi och
diagnostik, utan också mera direkt för
klinisk behandling.

Referenser
1.Paterson AH. Molecular dissection of quan-

titative traits: progress and prospects. Ge-
nome Res 1995; 5(4): 321-33.

6.Rosell S. Revolutionen som kom av sig.
Kommer 1990-talets visioner om genterapi
att slå in? Läkartidningen 1995; 92: 266-7.

7.Smith E. Genterapi. Förväntningar och för-
verkligande. Läkartidningen 1996; 93: 349-
50.

9.Zamecnik PC, Stephenson ML. Inhibition
of Rous sarcoma virus replication and cell
transformation by a specific oligodeoxynu-
cleotide. Proc Natl Acad Sci U S A 1978; 75:
280-4.

11.Murphy PR, Knee RS. Identification and
characterization of an antisense RNA tran-
script (gfg) from the human basic fibroblast
growth factor gene. Mol Endocrinol 1994;
8(7): 852-9.

14.Burch RM, Mahan LC. Oligonucleotides
antisense to the interleukin 1 receptor
mRNA block the effects of interleukin 1 in
cultured murine and human fibroblasts and
in mice. J Clin Invest 1991; 88: 1190-6.

15.Wahlestedt C, Pich EM, Koob GF, Yee F,
Heilig M. Modulation of anxiety and neuro-
peptide Y-Y1 receptors by antisense oligo-
deoxynucleotides. Science 1993; 259: 528-
31.

16.Sommer W, Bjelke B, Ganten D, Fuxe K.
Antisense oligonucleotide to c-fos induces
ipsilateral rotational behaviour to d-amphet-
amine. Neuroreport 1993; 5: 277-80.

20.Sommer W, Cui X, Erdmann B, Wiklund L,
Bricca G, Heilig M et al. The spread and up-
take pattern of intracerebrally administered
oligonucleotides in nerve and glial cell pop-
ulations of the rat brain. Antisense Nucleic
Acid Drug Dev 1998; 8(2): 75-85.

21.Azad RF, Driver VB, Tanaka K, Crooke
RM, Anderson KP. Antiviral activity of a
phosphorothioate oligonucleotide comple-
mentary to RNA of the human cytomegalo-
virus major immediate-early region. Anti-
microb Agents Chemother 1993; 37(9):
1945-54.

24.Monia BP, Johnston JF, Ecker DJ, Zounes
MA, Lima WF, Freier SM. Selective inhibi-
tion of mutant Ha-ras mRNA expression by
antisense oligonucleotides. J Biol Chem
1992; 267(28): 19954-62.

28.Nesterova M, Cho-Chung YS. A single-in-
jection protein kinase A-directed antisense
treatment to inhibit tumour growth. Nat
Med 1995; 1(6): 528-33.

30.Webb A, Cunningham D, Cotter F, Clarke
PA, di Stefano F, Ross P et al. BCL-2 anti-
sense therapy in patients with non-Hodgkin
lymphoma. Lancet 1997; 349(9059): 1137-
41.

34.Robertson D. Crohn’s trial shows the pros of
antisense. Nat Biotechnol 1997; 15(3): 209.

35.Neurath MF, Pettersson S, Meyer zum
Buschenfelde K, Strober W. Local admin-
istration of antisense phosphorothioate oli-
gonucleotides to the p65 subunit of NF-kap-
pa B abrogates established experimental co-
litis in mice. Nat Med 1996; 2(9): 998-1004.

En fullständig referenslista kan erhållas
från Docent Markus Heilig, Beroendecentrum
Syd, Huddinge sjukhus M67, 11486 Huddinge.

Summary

Antisense oligonucleotides inhibit
expression of disease-related genes;
promising results of clinical trials

Wolfgang Sommer, Markus Heilig

Läkartidningen 1999; 96: 348-54

Recent advances in molecular biology have
improved our understanding of basic patho-
physiological mechanisms, and indicated pos-
sible strategies for their manipulation. The use
of oligonucleotides occupies a prominent posi-
tion among the emerging strategies, and has
given rise to a new generation of pharmaceuti-
cal preparations now entering clinical usage.
Antisense oligonucleotides are capable of
blocking the expression of specific genes, thus
permitting highly precise intervention in patho-
physiology at the molecular level. Several clin-
ical trials have recently produced highly prom-
ising results. The most likely applications of an-
tisense agents are viral infections, malignan-
cies, and chronic inflammatory disease. The ar-
ticle consists in a presentation of the antisense
principle, discussion of its advantages and limi-
tations, and a review of recent clinical develop-
ments and future prospects.
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