
HVAD ER PARKINSONS SYGDOM?
Parkinsons er en progressiv neurologisk lidelse og kendetegnet ved en funktionsnedsættelse af centralnervesystemet, hvilket er knyttet til tab af de dopaminproducerende neuroner i substantia nigra, hvor

symptomerne ved denne lidelse ofte er tremor, rigiditet og hypokinesi. Parkinsons er en hjernelidelse der påvirker nogle områder af nervesystemet samt flere typer af neuroner. Især en del af midthjernen

kaldet substantia nigra påvirkes, der er afgørende for det motoriske system, og er derfor essentiel for bevægelsen af vores krop. Grundet forskellige årsager sker der et gradvist tab af dopaminproducerende

neuroner hos folk med denne hjernelidelse, hvilket resulterer i funktionsfejl samt de karakteristiske motoriske problemer. De fleste tilfælde af Parkinson skyldes en akkumulering af misfoldede proteiner i

neuronerne, nemlig alpha-synuclein, hvor såkaldte Lewy-bodies er mest udbredt. Det misfoldede protein alpha-synuclein kan danne oligomerer eller fibriller, som har vist sig, at have en dræbende virkning på

neuronerne i hjerne, hvilket vi vil komme med et bud på en mulig kur mod.

Signaler til udførelse af bevægelser fra cortex bearbejdes af basalganglierne, som er det mest påvirkede område, når man lider af Parkinsons. Der er to undertyper af Parkinsons; tremor-dominant (TD) og

med holdningsvanskeligheder sammen med gangbesværligheder (PIGD), hvor basal ganglia i begge undertyper er påvirket. Basal ganglia har nemlig ansvaret for bevidste bevægelser samt øjenbevægelse,

kognitive og følelsesmæssige funktioner, og alle disse bliver i Parkinsons påvirket, da basal ganglia mister neuroner, og man ser en forhøjning af både lewy-bodies og neuromelanin pigmentering.

I lillehjernen er der en gensidig forbindelse med basal ganglia, idet lillehjernen modtager signaler fra basal ganglia om at producere neurotransmitteren dopamin. Dopaminreceptorer er til stede i lillehjernen,

hvorfor ændringer i aktiviteten for lillehjernen kan observeres ved en degeneration i neuroner relateret til dopamin.

Parkinsons-patienters kognitive funktioner er stærkt forbundet med hjernestørrelse, siden der ved Parkinsons sker en atrofi af hjernen i cortex og subcortex, hvilket bidrager til en formindskelse i den

overordnede hjernevolumen; volumen af pandelappen, isselappen, parietallappen, insula, anterior cingulate cortex, basalganglierne og thalamus er forøget, der resulterer i en ændret form af thalamus. 30-40%

neurontab med et dertilhørende tab af volumen. Depression for Parkinsons-patienter skyldes ændringer i mediodorsal thalamus, idet man har fundet ud af, at et større antal neuroner i denne del af hjernen er

forbundet med en svær depression.

Soveproblemer hos individer med Parkinsons kan forklares ud fra ændringer i hypothalamus grundet mangel på dopamin. Modsat fører ændringer i det limbiske system til atrofi i den grå substans, hvor der

ligeledes er mangel på dopamin, hvorfor Parkinsons-patienter oplever ændringer i kreativitet samt emotionel ustabilitet.

Basal ganglia er det mest påvirkede område, når man lider af Parkinson, der er vist til at frembringe både tremor og holdnings- samt gangvanskeligheder. Basal ganglia har nemlig ansvaret for bevidste

bevægelser samt øjenbevægelse, kognitive og følelsesmæssige funktioner, og alle disse bliver i Parkinsons påvirket, da basal ganglia mister neuroner, og man ser en forhøjning af både Lewy-bodies og

neuromelanin pigmentering.

Følgevirkningen af tabet af dopaminproducerende neuroner er, at der opstår mange kognitive senkomplikationer, der viser sig i symptomer som for eksempel demens og depression. Det er meget svært for

patienter med Parkinson at føle glæde, da belønningssystemet i hjernen bliver aktiveret af dopamin.

Antallet af mennesker, der lider af Parkinsons forventes næsten at tredobles fra år 2015 til år 2040.

HVORDAN FORBEDRER VI VORES 
BEHANDLING?
Et forslag til en forbedring af ASO-behandlingen er en identifikation af biologiske markører for Parkinsons, og dermed vil

ASO-behandlingen udtrykke sin effekt på et tidligt stadie, hvor andelen af ramte dopaminproducerende neuroner er

markant reduceret i modsætning til det sene stadie for den nuværende diagnosticering.

Hvad er en biomarkør?

Diagnosticeringen af Parkinson kan være meget vanskeligt, og man navigerer sig derfor igennem nogle biologiske

markører, der i mange tilfælde, fx Parkinsons kan være svære at lokalisere. Biomarkøren skal være meget specifik og være

meget markante i den givne sygdom, og ved dette kan man få overblik over, hvor fremskreden sygdommen er, hvilket også

er et vigtigt element for valget af behandlingsstrategien (Lotankar, Prabhavalkar og Bhatt 2017). Fx har vi valgt at fokusere

på en ny behandlingsmetode, der stopper degressionen. Skaden er dog uoprettelig, og dette er derfor, at man i nogle

tilfælde skal supplere denne strategi med dopamin-agonister, COMT- og MAO-hæmmere, der kan mindske symptomerne

(Østergaard, Henriksen 2021).

Et potentielt sted at lede efter biomarkører vil enten være i cerebrospinalvæsken eller blodet. Cerebrospinalvæsken er

separeret af blod-hjerne-barrieren fra hjernen, men forsyner hjernevævet med næringsstoffer og filtrerer affaldsstoffer fra

the brain interstitial fluid. Dog er der forstyrrelsen i blod-hjerne-barrieren for Parkinsons-patienter, hvorfor

cerebrospinalvæsken kan bruges til at undersøge potentielle biologiske markører.

En undersøgelse tyder på, at GRP37, som er et G-protein, er en potentiel biomarkør for Parkinsons, idet GRP37

proteindensiteten og dets dertilhørende mRNA var signifikant forøget i hjerner hos individer med Parkinsons. Det

udfordrer tankegangen om alpha-synuclein som værende en biomarkør, da det totale alpha-synuclein var den samme for

Parkinsons-patienter og kontrol-hjerner. Dermed lød konklusionen på studiet, at proteinet GRP37 var væsentligt øget i

substantia nigra for Parkinsons-patienter, men ikke for patienter af anden nervesygdom (Alzheimers), hvilket kan tyde på,

at det er en biomarkør for Parkinsons.

Dog skal der tages højde for, hvor mange patienter der blev undersøgt på, men resultatet tyder på en forhåbning i forhold

til at identificere en biomarkør for Parkinsons, så en tidlig diagnosticering kan finde sted, hvoraf ASO-behandlingen kan

fungere alene.

HVORDAN PARKINSONS SYGDOM BEHANDLES I DAG
En af de største begrænsninger ved den nuværende behandling af Parkinsons er sen diagnosticering grundet mangel på biomarkører;

symptomerne for Parkinsons udvikler sig først, når dopamin-ineffektiviteten er op til 80% i basal ganglia, hvorfor der er behov for biomarkører

med en høj specificitet i forhold til en korrekt diagnosticering af lidelsen. En biomarkør giver en indikation for lidelsen i et tidligt stadie og kan

benyttes til at se, om behandlingen fungerer. Dog er det, som nævnt, en stærk mangel i diagnosen for Parkinsons, siden ingen individuelle

biomarkører er blevet fastlagt, hvorfor de i stedet kombineres på forskellig vis med henblik på at forudsige og få et indblik i sygdommen.

Der findes i dag allerede behandlinger, der kan nedsætte symptomerne af Parkinson (Østergaard, Henriksen 2021).

Levodopa er et forstadie til dopamin, så ved at give denne kan sammenlignes lidt med at give en mure ekstra mursten, hvorved han vil bygge

flere huse. Det er dette, der mister effekt efter tid (ca. efter 7-8år er der betydeligt fald). Dette er det, der gives til folk, der ikke har lang tid

tilbage - eller hvis der ikke er andet mulighed

COMT-hæmmere: 

COMT er en forkortelse for Catechol-O-methyltransferase, og er et enzym, der omdanner levodopa til det inaktive stof: 3-O-methyldopa. Dette

enzym er naturligt forekommende i kroppen, og hjælper til nedbrydningen af levodopa og dopamin. Ved at hæmme dette enzym, nedsættes

hastigheden, hvormed dopamin (og levodopa) nedbrydes, hvorved koncentrationen af stoffer holdes op længere - og har derved længere

virkning - man behøver ikke give så ofte og det givne bliver mere effekt.

MAO-hæmmer:

(ofte selegilin, der er selektiv COMT-B inhibitor og derved ikke påvirker serotonin, noradrenalin og adrenalin, der især nedbrydes af  MAO-A) 

(Østergaard, K., Henriksen T. (2021): 

Dette gives til folk med lang levetid, og nedsætter omdannelse af dopamin, derved koncentration af dopamin stiger naturligt. Dette betyder

længere tid før sygdom bliver behandlingskrævende og udskydning af brug af levodopa. Kan også gives med levodopa, men her bruges

COMT-hæmmere oftere. Obs.: ofte kun begrænset forlængelse inden levodopa. (Østergaard, K., Henriksen T. (2021)

Endvidere kan man også anvende en såkaldt dyb hjernestimulation, men ingen af  de nuværende behandlinger af  denne form standser 

degenerationen af  neuroner i hjernen. Derfor vil vi frem for de ovennævnte behandlingsmetoder, anvende ASO’er målrettet mod mRNA til 

behandling af  hjernelidelsen, idet det vil være den første behandlingsmetode, der kan stoppe degressionen af  neuronerne.

HVORDAN VI SER FREMTIDENS LÆGEMIDDEL
For at gøre lægemidlet nemmer, benytte samt en forlænget effekt af lægemidlet i kroppen i lang tid, ønsker vi at vores medicin skal indtages som

depotpræparat. Dette gøres ved at patienten kan få en sprøjte af vores ASO i cerebrospinalvæsken, og blive modtaget af et depot, der stille, men sikkert

kan deportere lægemidlet over lang tid, og cerebrospinalvæsken kan komme direkte gennem blod-hjernebarrieren. Samtidig med dette, skal ASO’en

indtages som en prodrug. Dette gør, at vores ASO står derfor også mere beskyttet. Grunden til dette er, at prodrugs indtages inaktive, og bliver først

aktiveret når de kommer i kontakt med et enzym, der aktiverer lægemidlet, der findes efter kontakten med blod-hjernebarrieren. For at komme gennem

blodhjerne-barrieren skal ASO’en indsprøjtes direkte til cerebrospinalvæsken, der fordeles i hjernen og rygraden, hvilket resulterer i en effektiv distribution

af ASO’er i centralnervesystemet.

ASO’er har en lang virkning på 12-16 uger og nogle gange længere ved fuldkommen modificerede MOE-ASO’er.

Måden ASO’er optages af en celle i det ønskede væv er ved en binding til enten et membranassocieret eller et extracellulært protein. Nylige studier viser,

ved brug af 2’MOE-ASO’er, at optagelsen sker gennem et clathrin-uafhængigt, men adaptor-relateret proteinkompleks 2 Mu 1 subunit (AP2M1), mens

andre studier viser, at stabilinreceptorer binder ASO’er med en stærk binding og er ansvarlige for clathrin-mediated endocytose; clathrin er et protein, der

er med til at danne vesikler, som er nødvendige for, at optagelsen af et molekyle kan ske i form af endocytose.

ASO’ER: FORDELE OG ULEMPER
Det der gør, at ASO’er rummer så mange muligheder er deres specificitet, og deres uendelig

mulighedssammensætning, der kan tilpasse sig ethvert tænkeligt mRNA-molekyle, og derved kunne

forhindre enhver tænkelig translation. Ved mange af disse sygdomme er det svært at komme til

kilden af sygdommen. patienterne bliver behandlet på en måde, hvorpå kun deres symptomer kan

blive formindsket.

Med dette sagt, burde ASO’en ikke være et produkt, der skal stå alene, idet ASO’er kan ikke få de

degenerede neuroner tilbage. Hvis man er langt henne i et sygdomsforløb, så er levadopa et godt

produkt til at dæmpe de uhelbredelige symptomer, der er forsaget af en langvarig degression af

neuroner, der er uerstattelige. Men med ASO’er er det nu muligt at forhindre denne proces, og

forhindre at flere neuroner dør, da man stopper translationen af alpha-sysnuclein, der i sin forkert

foldede udgave, virker giftig for neuroner.
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FREMTIDENS BEHANDLING
ASO’er omfatter en relativ kort streng af  nukleotider, hvoraf  vi vil fokusere på enkeltstrengede sekvenser på 8-50 basepar, der vil binde til target-

RNA ved Watson-Crick baseparring.

Naturligt forekommende korte oligonukleotider vil have svage intermolekylære bindinger til det modificerede RNA (mRNA) og bliver nemt 

nedbrudt af  nukleaser, hvorfor der er sket forskellige kemiske modifikationer af  ASO’er for at overkommende de nævnte svagheder. Den mest 

anvendte modifikation er en phosphorthioat (PS) backbone, hvoraf  bindingen mellem phosphat- og oxygenatomet er erstattet med er sulfidatom. 

Dette øger stabiliteten for ASO, eftersom det beskytter oligonukleotiderne mod nedbrydning af  nukleaser. Dermed kan PS-ASO’er nå target-

RNA i celler og væv, hvoraf  det ligeledes kan tilkalde enzymet RNase H med henblik på at spalte target-RNA. En lignende backbone-

modifikation er thiophosphoramidate, men det vil ikke kunne aktivere RNase H, som er et enzym, der kan spalte RNA, hvorfor denne 

modifikation ikke vil fungere til RNA-degradering. Derudover kan der indsættes en isoester, som heller ikke vil kunne aktivere RNase H.

Dog kan der også ske en modifikation for 2’-positionen, hvilket ser lovende ud, siden der ved en sådan modifikation er større chance for at ASO 

binder sig til target-RNA. 2’-O-methyl samt 2’-O-methoxyethyl er de mest udbredte 2’-modifikationer, hvor de ligeledes er anvendt i flere kliniske 

tests. 2’-O-methoxyethyl-modifikationen øger resistans mod nukleaser, men reducerer også ikke-specifikke proteinbindinger, hvormed man sikrer 

sig, at ASO’erne blot binder sig til det rigtige protein og ikke til andre; ASO-toksicitetsprofilen sænkes.

En anden modifikation under udvikling i 2’-positionen er ”locked nucleic acid” (LNA), hvis fordel er forbedret intermolekylære bindinger til 

target-RNA samt en øget resistans mod nukleaser sammenlignet med de andre 2’-modifikationer; dog er det på bekostning af  en øget ASO-

toksicitetsprofil.

En begrænsning ved 2’-modifikationerne er, at de enten markant vil reducere eller fuldstændig forhindre RNase H i at spalte target-RNA, hvilket 

vi ønsker i forhold til at reducere genproduktet alpha-synuclein. Dog findes der forskellige metoder til at gøre det muligt for RNase H at spalte 

target-RNA, hvoraf  den mest udbredte metode omhandler at indføre et gapmer-design.

I dette design vil to 2’-modificerede regioner af  det korte oligonukleotid flanke en længere, central og umodificeret region kaldet ”the center gap

region”, hvor denne central region gør det muligt at degradere target-RNA, mens de to modificeret ”vinger” vil styrke de intermolekylære 

bindinger til target-RNA sammen med en øget resistans mod nucleaser.

Derved ønsker vi at benytte modifikationen kaldet 2’-O-methoxyethyl, idet ASO’ere kan deles op i to typer; dem, som degraderer target-RNA ved 

at tilkalde enzymet RNase H, og dem, der ikke gør; vi ønsker en knockdown af  genet SNCA, hvis genprodukt er alpha-synuclein, hvor 

modifikationen 2’-O-methoxyethyl med et gapmer-design er RNA-degraderende.

Det vil sige, at gapmerdesignet vil kunne degradere RNA ved at være i stand til at tilkalde enzymet RNaseH, hvoraf  der sker et knockdown af  

genet SNCA. Designet vil ligeledes styrke de intermolekylære bindinger, hvormed ASO’en binder sig til target-RNA samt øge resistansen mod 

nukleaser, hvilket muliggør ASO’en i at binde sig til target-RNA uden først at blive nedbrudt.
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