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HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

Arvelige nethindesygdomme er en hyppig årsag til synshandicap hos børn og unge i Danmark.

Voretigen-neparvovec-genterapi har siden 2020 været standardbehandling i Danmark mod RPE65-relateret øjensygdom.

Okulær genterapi er i rivende udvikling og giver håb for patienter, der ellers bliver blinde.

Med Medicinrådets anbefaling af voretigen-neparvovec i april 2020 blev genterapi indført i Danmark som
standardbehandling til en særlig type arvelig nethindesygdom. Voretigen-neparvovec er det første lægemiddel
baseret på genterapi godkendt på verdensplan. Til dato er der i Danmark behandlet 12 patienter. Danmark har
med klinisk implementering af okulær genterapi taget et skridt ind i en ny medicinskhistorisk æra.

Voretigen-neparvovec bruges til behandling af arveligt betinget nethindesygdom, der skyldes biallelle,
sygdomsfremkaldende varianter i RPE65. Sygdommen viser sig tidligt i livet, hvor det kan være svært at få
øjenkontakt med det spæde barn, og hvor barnet har vandrende eller urolige øjne (nystagmus). De ramte
patienter har ofte både et dårligt central syn (visus), dårligt kontrastsyn, og de er mørkeblinde. Sygdommen er
progressiv. I løbet af barneårene indskrænkes synsfeltet, og visus falder. Ubehandlet bliver patienterne blinde i
20-30-årsalderen [1].

GENTERAPI - BEHANDLINGSPRINCIPPERGENTERAPI - BEHANDLINGSPRINCIPPER

Genterapi er baseret på det relativt simple princip, at sygdomme, der skyldes genetiske forandringer, kan
behandles ved at korrigere den underliggende genetiske fejlkode. Øjet er velegnet til genterapi bl.a. pga. dets
størrelse, hvilket muliggør præcis og målrettet levering af behandlingen. Blodnethindebarrieren minimerer
risikoen for systemiske bivirkninger. Øjet har på denne måde været helt i front igennem mange år i forhold til
udvikling af genterapi. Der findes flere grundprincipper bag genetisk baserede terapiformer. To klassiske
metoder, som anvendes i hovedparten af igangværende kliniske studier, er beskrevet herunder [2]

GenerstatningGenerstatning

Behandlingen bygger på, at man tilfører en normal kopi af det gen, hvori sygdomsfremkaldende varianter er
opstået, og som dermed har forårsaget sygdommen. Både voretigen-neparvovec og onasemnogene abeparvovec
er eksempler på denne type behandling. En normal kopi af genet indføres i patientens cellekerne vha.
virusvektorer, og herefter bruges det vanlige intracellulære apparatur til aflæsning af genet og produktion af det
ønskede protein. Princippet er særligt velegnet til sygdomme, hvor de genetiske forandringer lukker ned for
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produktionen af proteinet. I princippet er der tale om engangsbehandlinger, hvor det tilførte genetiske materiale
forventes at overleve i hele cellens levetid og dermed fortsætte med at producere det ønskede protein.
Nethinden er velegnet til denne type behandling, da de fleste celletyper er stabile uden celledelinger.

GenslukningGenslukning

Nogle genetiske varianter medfører, at der produceres et defekt protein i stedet for et stop i produktionen. Det
defekte protein kan have en toksisk effekt, og derfor vil man ikke kunne korrigere sygdommen ved
generstatning. Man kan i stedet anvende princippet genslukning, hvor det defekte gen blokeres enten på DNA-
eller mRNA-niveau, så der ikke produceres et protein, og den toksiske effekt derved elimineres. Det er også
muligt at blokere et afgrænset genetisk område (f.eks. et exon), hvor fejlkoden sidder, hvorved området springes
over, når proteinet skal dannes. Ved genslukningsprincippet anvendes antisense-oligonukleotider, der er små
stykker enkeltstrenget RNA eller DNA, der er komplementært til det genetiske område, der ønskes blokeret. Man
kan også anvende interfering RNAs, hvor små stykker RNA bindes til mRNA, så dette nedbrydes i cellen.
Eftersom langt de fleste celler har en kontinuert aflæsning af DNA og produktion af protein, så vil der være
behov for løbende supplering af behandlingen.

STATUS PÅ FORSKNING OG BEHANDLINGSFORSØGSTATUS PÅ FORSKNING OG BEHANDLINGSFORSØG

RPE65 blev første gang beskrevet relateret til arvelig nethindesygdom i 1997, og få år efter begyndte
genterapiforsøg på mus og hunde med naturlig forekomst af RPE65-relateret nethindesygdom, og efter
behandling fik de synet tilbage. Succesen blev gentaget i humane studier [3, 4] og førte i 2017 til FDA-
godkendelse i USA. Siden 2020 har voretigen-neparvovec været anbefalet af Medicinrådet i Danmark som
standardbehandling af patienter med RPE65-relateret nethindesygdom.

Genterapibehandling målrettet andre gener relateret til arvelige nethindesygdomme er også langt undervejs.
Fælles for de arvelige nethindesygdomme er, at patienterne oftest mister synsevne over tid, og en stor del af
patienter vil opleve at blive stærkt svagtseende eller helt blinde. De forskningsmæssige fremskridt giver således
håb til mange patienter, som ellers har haft udsigt til en mørk fremtid. En oversigt over kliniske studier med
okulær genterapi for arvelige nethindesygdomme er vist i Tabel 1Tabel 1.
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Diagnostik og genetisk udredningDiagnostik og genetisk udredning

Nye patienter med mistænkt arvelig nethindesygdom bør udredes med funktionelle undersøgelser såsom
synsmåling (visus), synsfeltsundersøgelse og elektroretinogram (ERG) samt billeddannende undersøgelser af
nethindens strukturelle forhold, herunder fundusfotografering og optisk kohærenstomografi (OCT, in vivo-
tværsnitssnitskanninger, der viser nethindens cellelag). Derudover er den genetiske udredning af yderste
vigtighed, idet den er adgangskortet til potentiel behandling. Udredningen af patienterne foregår i et
multidisciplinært samarbejde mellem genetiker og øjenlæge.

Flere hundrede gener kan give et overlappende klinisk billede, derfor tilbydes patienterne genetisk analyse med
et bredt panel af gener relateret til fænotypen. Hos knap halvdelen af patienterne kan en sikker genetisk årsag
påvises, men for en stor del af patienternes vedkommende er der ingen fund eller fund af varianter af ukendt
betydning [16].

BehandlingsindikationBehandlingsindikation

Indikationen for behandling med voretigen-neparvovec er nethindesygdom, der skyldes biallelle
sygdomsfremkaldende varianter i RPE65-genet, samt viable nethindeceller. RPE65-relateret retinal dystrofi er en
progressiv sygdom, hvor patienten løbende mister synsfunktion pga. tab af nethindens celler, primært
fotoreceptorer og de retinale pigmentepitelceller [1]. Eftersom tabte celler ikke genskabes ved behandlingen, er
det et væsentligt element at sikre, at der er viable nethindeceller, som kan modtage det raske gen.
Tilstedeværelsen af viable nethindeceller afgøres ved en kombination af de funktionelle og strukturelle
undersøgelser beskrevet ovenfor.

Organisation af behandling med okulær genterapi i DanmarkOrganisation af behandling med okulær genterapi i Danmark

Okulær genterapi er højt specialiseret behandling, hvor det kirurgiske forløb og efterfølgende opfølgning finder
sted på Rigshospitalet. Rigshospitalet har derfor etableret et tværfagligt team, der dækker alle funktioner
forbundet med behandlingen – fra de medicinske og kirurgiske kompetencer til affaldshåndteringen. Alt
involveret personale er trænet i at håndtere genterapimateriale.

OperationOperation

Behandling med voretigen-neparvovec kræver en øjenoperation. De to øjne opereres med en uges mellemrum.
Ved operationen fjernes en del af glaslegemet (vitrektomi), hvorefter der injiceres 0,3 ml væske indeholdende
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1,5 × 1011 adenoassocieret virusvektorgenomer under nethinden i et område, hvor der vurderes at være viable
nethindeceller (Figur 1Figur 1). Medicinen leveres nedfrosset til <−65 °C og optøs og opblandes under sterile forhold på
stedet af specialtrænet apotekspersonale umiddelbart før (< 4 timer) det kirurgiske indgreb.

Da behandlingen indebærer subretinal injektion af en virusvektor, som kan fremkalde et immunologisk respons,
anvendes prednisolontabletter som antiinflammatorisk profylakse i en kort periode. Derudover anvendes
øjendråber, der indeholder en kombination af antibiotika og dexametason, den første måned efter operationen.

Danske erfaringer med voretigen-neparvovecDanske erfaringer med voretigen-neparvovec

Vi kender til 33 danske patienter med RPE65-relateret nethindesygdom. Heraf er 12 patienter i alderen fem til 39
år (medianalder 17 år) blevet behandlet til dato. Alle patienter har klinisk været diagnosticeret med Lebers
kongenitte amaurose, og alle var svagtseende forud for behandlingen. Synsstyrken ændrede sig fra 28 bogstaver
før behandling til 33 bogstaver efter behandlingen (Figur 2Figur 2). Flere patienter har oplevet en dramatisk fremgang i
synet. Selvom synsfremgangen målt i antallet af bogstaver på en synstavle ikke er så markant, som det ses efter
eksempelvis grå stær-operation, så har det subjektive udbytte af behandlingen været overvældende positivt, og
for flere patienter har den været livsændrende. Det har været rørende at høre patienternes og de pårørendes
fortællinger om de ændringer, de oplever i dagligdagen (Figur 3Figur 3).

UGESKRIFT FOR LÆGERUGESKRIFT FOR LÆGER

Ugeskr Læger 2022;184:V07220453 Side 5 af 9



UGESKRIFT FOR LÆGERUGESKRIFT FOR LÆGER

Ugeskr Læger 2022;184:V07220453 Side 6 af 9



RPE65-proteinet reaktiverer synspigment, så det kan indgå i synscyklus i et kredsløb (konvertering fra all-trans-
retinylester til 11-cis-retinol). Patienter med RPE65-relateret retinaldystrofi vil derfor opleve en reduceret evne
til at skelne lys, og jo svagere lyset er, jo dårligere ser patienten. Ved genterapien indgives en rask kopi af RPE65-
genet, og dermed forbedres patienternes evne til at detektere lys umiddelbart efter operationen. En patient
beskrev oplevelsen allerede dagen efter operation på det første øje som at se på sin telefon, hvor der enten var
skruet maksimalt op for lysstyrken (det behandlede øje) eller med telefonen i den mørkeste nattilstand (det
ubehandlede øje). Enkelte patienter har måttet gå med solbriller i den første tid, hvilket er ganske uvant for
patienter, der er vant til kun at kunne færdes i omgivelser med ekstra kraftigt kunstigt lys opsat.

De væsentligste begrænsninger for synsfremgang efter operation er dels, at der er tale om behandling af en syg
nethinde, som selvom den bliver bedre fungerende, jo ikke bliver en rask nethinde efterfølgende. Derudover har
alle patienterne været svagtseende fra barndommen, og dermed er deres synsudvikling ikke forløbet som hos
normale børn. Patienterne er således amblyope. Amblyopi er defineret som en påvirkning i udviklingen af
synscortex, hyppigst på grund af skelen eller ukorrigeret brillebehov (refraktionsanomali). Hos disse patienter
er det dog nethindens dårlige funktion, der har begrænset udviklingen af synscortex. Tilstanden er til dels
reversibel, hvilket reflekteres i patienternes beretninger om, at deres synsevne fortsat bedres i de første 12-18
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måneder efter operationen. Internationalt har man rapporteret om betydende fremgang i aktiviteten i
synscortex vurderet ved funktionelle MR-scanninger efter operationen [17].

Komplikationerne efter behandlingen har været som forventeligt. Nogle patienter har oplevet intraokulær
inflammation, hvilket tolkes som en immunologisk reaktion på virusvektoren [18]. Inflammationen har været af
kort varighed og har responderet på glukokortikoidbehandling. Tre øjne er blevet opereret for grå stær
efterfølgende, hvilket er forventeligt efter intraokulær kirurgi med fjernelse af glaslegemet.

DISKUSSIONDISKUSSION

Med den kliniske implementering af okulær genterapi ser vi ind i en fremtid, som ikke blot byder på nye
muligheder for patienterne, men også nye arbejdsgange for os som læger. I takt med at diagnostikken og
behandlingsmulighederne baseres på avancerede processer, der kræver specialviden inden for mange felter,
understreges vigtigheden af det tværfaglige samarbejde i multidisciplinære team.

På Rigshospitalet og Kennedy Centret er der mangeårig erfaring med diagnostik af arvelige øjensygdomme og
tradition for et tæt samarbejde mellem Afdelingen for Øjensygdomme og Afdeling for Klinisk Genetik
vedrørende den komplekse diagnostik. De genetiske fund registreres i et landsdækkende register,
Familiearkivet, hvilket danner basis for, at vi i Danmark hurtigt kan finde frem til patienter, der kan have gavn af
at få tilbudt deltagelse i behandlingsforsøg. Familiearkivet danner også grundlag for stor viden om bl.a.
naturhistorie, genotype/fænotype-sammenhænge, og vi kan i Danmark bidrage med et stort patientmateriale i
internationale samarbejder om udvikling og optimering af nye genterapibehandlinger.

Pga. naturen af RPE65-relateret nethindesygdom med påvirket udvikling af synscortex (amblyopi) kan man ikke
måle behandlingseffekten af voretigen-neparvovec på samme måde, som anvendes ved de klassiske
øjensygdomme som grå stær og AMD, men for patienterne og deres familier har behandlingen haft en markant
positiv indflydelse på deres daglige liv. Som en af patienterne bemærkede ved kontrollen to år efter
behandlingen: »Jeg vil helt klart anbefale det til andre patienter. Man bliver jo blind uden behandling, så der er
alt at vinde og intet at tabe«.
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SUMMARY

Gene therapy for hereditary eye diseasesGene therapy for hereditary eye diseases

Line Kessel, Mette Bertelsen, Kristian Klemp & Ulrik Correll Christensen

Ugeskr Læger 2022;184:V07220453

Inherited retinal disorders (IRD) are a common cause of severe visual impairment among children and young
adults in Denmark. Gene therapy with voretigene neparvovec for a specific, and in Denmark common, cause of
IRD (RPE65-related retinal dystrophy) was implemented as standard clinical practice in 2020 as the first of its
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kind. Twelve Danish patients have been treated with very positive outcomes. Genetically based therapies for
other genetic causes of IRD are underway in clinical trials and are expected to change the outlooks for patients
who would otherwise become blind early in life.
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