
Terapia genică - noi orizonturi ajutătoare în prevenirea COVID-19 

 

Ultimii cinci ani au reprezentat o perioadă înfloritoare a terapiei genice, numărul de 
tratamente aprobate înregistrând o creștere semnificativă1, după decenii de incertitudini etice și 
experimente eșuate. Din ce în ce mai multe studii invocă existența unor factori genetici care 
determină predispoziția la boala COVID-19, în special la forme severe ale acesteia. Spre exemplu, 
au fost raportate cazurile a două perechi de frați tineri, 32 și 29 ani, respectiv 21 și 23 ani, anterior 
sănătoși, care au dezvoltat forme severe de COVID-19, au necesitat internări prelungite în terapie 
intensivă și la care prin secvențierea întregului exom au fost identificate mutații comune în gena 
TLR72. S-a ajuns chiar până la determinarea unor posibile "gene-cheie", responsabile pentru 
dezvoltarea formelor severe, analizând o cohortă de 2244 pacienți din 208 unități ATI3. Având în 
vedere argumentele prezentate de studii precum cel menționat anterior privind implicațiile 
genetice în dobândirea COVID-19, ne putem gândi că terapia genică poate fi o metodă utilă de 
prevenire a formelor severe ale bolii. 

În ansamblu, metoda constă în introducerea materialului genetic în celulele pacientului și 
se poate realiza pe două căi: virală și non-virală. Prima metodă presupune folosirea unui vector 
viral care își introduce ADN-ul în celula-gazdă. Pot fi utilizați diferiți vectori, precum: retrovirusuri 
(lentivirusuri), adenovirusuri sau virusuri adeno-asociate (AAV). Cel mai promițător tip de vector 
în diferitele arii unde terapia se dorește a fi utilizată, AAV a fost propus pentru tratarea unor 
afecțiuni retiniene moștenite genetic1 sau în terapia anti-HIV-SIDA. Totodată, James M. Wilson, 
de la Universitatea din Pennsylvania, a propus un medicament ce folosește un vector AAV pentru 
a preveni COVID-19, având avantaje esențiale față de vaccinurile clasice. Acesta ar fi administrat 
sub forma unui spray nazal și i-ar proteja pe cei predispuși la forme grave, pe pacienții pentru 
care vaccinul nu ar fi eficient, suferinzi de boli grave precum cancerul, responsabil de afectarea 
drastică a sistemului imunitar, sau pacienții supuși imunoterapiei4. Virusului AAV i se poate asocia 
și amestecul de anticorpi monoclonali casirivimab/imdevimab, aflat în studii clinice cu rezultate 
promițătoare împotriva COVID-194,5.   

Totuși, metodele non-virale de aplicare a terapiei genice par a fi mai avantajoase din 
multiple puncte de vedere. Producția la scară largă ar putea fi mai ușor de realizat, iar răspunsul 
imun la serul introdus ar fi mai slab. O cale posibilă de livrare a materialului genetic necesar 
pentru prevenirea bolii ar fi electroporarea, procedeu des folosit în microbiologie. Aceasta constă 
în aplicarea unui câmp electric asupra celulelor, crescând potențialul de membrană și, implicit, 
permeabilitatea membranei celulare. Electroporarea a devenit o metodă consacrată, fiind unul 
dintre modurile principale de transfer genetic6, eficiența sa de introducere a ADN-ului străin în 
celule este mare, superioară tehnicilor alternative, efectuându-se în puțini pași7. Procedeul este 
in vivo8 și se realizează astfel: celulele sunt supuse unor pulsuri electrice care temporar și 
reversibil “găuresc” membranele celulare, formându-se pori prin care ADN-ul injectat în 
țesuturile-țintă, ce nu poate străbate bistratul lipidic via transport pasiv, intră cu ușurință în 
citoplasmă și apoi străbate anvelopa nucleară9. Inserarea ADN-ului se poate face în țesuturile 
superficiale, dar și cele profunde, însă proprietățile de conductivitate electrică ale țesutului sunt 
cruciale9,10. 



Tehnica ar putea deveni una dintre cele mai comune și sigure aplicații ale terapiei genice, 
astfel de tratamente pentru alte afecțiuni fiind aprobate cu mai mulți ani în urmă8. Odată cu 
evoluția tehnologiilor biomedicale, orizonturi noi pot fi deschise pentru această metodă de 
prevenire; în viitor, capacitatea de acomodare a tratamentelor (preventive) utilizate la genotipul 
fiecărui om va da naștere așa-numitelor "terapii personalizate", cu o posibilă eficiență deosebit 
de mare. Până în acel moment, electroporarea pentru prevenția formelor grave de COVID-19, 
potențial anticipată prin secvențierea genomică, ne oferă o perspectivă interesantă asupra 
combaterii pandemiei. Din punct de vedere logistic, această formă de terapie genică ar fi ușor 
accesibilă, costurile unui electroporator (aparatul folosit pentru crearea câmpului electric) sunt 
considerabil mai scăzute decât cele pentru un tratament pe bază de vector viral. Tratamentul pe 
bază de ADN liber ar putea fi livrat în țări sărace, dar cu o populație densă ori în regiuni endemice, 
dacă posibila lor existență este descoperită. Metoda descrisă până acum prezintă și dezavantaje 
ce sunt, în principal, de ordin biologic: un răspuns imun nedorit, efecte negative ale mutagenezei, 
dar posibilitățile pe care le deschide prevalează în fața inconvenientelor9.      

În concluzie, terapia genică are toate șansele de a deveni ramura de interes maxim a 
biotehnologiei, întrucât evoluția sa accelerată poate duce la învingerea mai rapidă a unei situații 
epidemiologice cu efecte dintre cele mai devastatoare pe care planeta le-a suferit în istoria 
recentă. 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Terapia genică pentru prevenirea COVID-19: mecanismul prin electroporare (imagine originală) 
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