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Oligonucleotides as potential therapeutic tools against hepatitis C virus
Summary
Hepatitis C virus belongs to the group of particularly dangerous and most extensively studied RNA viruses. Since no vaccine for HCV is known and post-exposure treatment of infected patients has not been yet optimal, novel therapeutic
strategies are being developed very intensively. Oligonucleotide-based molecular
tools such as antisense oligonucleotides, ribozymes, DNAzymes, aptamers and interfering RNAs are proving as effective modulators of gene expression and potential therapeutics. Several examples of oligonucleotide-based molecular tools directed towards HCV viral RNA are discussed in this review.
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1. Wprowadzenie
Ogólnoœwiatowe zagro¿enie jakie niesie za sob¹ coraz wiêksze rozprzestrzenianie siê wirusa zapalenia w¹troby typu C (HCV)
jest bodŸcem do coraz bardziej intensywnych poszukiwañ nowych terapeutyków, szczególnie w obliczu braku szczepionki,
która chroni³aby przed zaka¿eniem. Obecnie stosowane formy
leczenia oparte na interferonie i rybawirynie przynosz¹ zadowalaj¹ce rezultaty jedynie w 40-60% przypadków infekcji wirusowej.

Agata Œwi¹tkowska, Jerzy Ciesio³ka

Znalezienie uniwersalnego leku utrudnia du¿a zmiennoœæ genetyczna wirusa HCV
i jego mo¿liwoœci adaptacyjne.
W poszukiwaniu terapeutyków nowej generacji skierowanych przeciw wirusowi
HCV w ostatnich latach uwagê zwrócono na narzêdzia molekularne oparte na kwasach nukleinowych, takie jak: oligomery typu antysens, rybozymy i DNAzymy, a tak¿e
interferencyjne RNA. Atakuj¹ one wirusowy genom RNA wi¹¿¹c siê do niego bezpoœrednio w miejscu przewidzianym regu³ami parowania zasad Watsona-Cricka. Strategie antywirusowe tego typu charakteryzuje wiele zalet. Po pierwsze, konstruowanie
potencjalnych terapeutyków o wysokiej specyficznoœci oparte jest na znajomoœci sekwencji nukleotydowej danego wirusa i nie wymaga wczeœniejszego poznania funkcji
atakowanych genów. Po drugie, inhibicja syntezy nawet jednego wa¿nego bia³ka wirusowego mo¿e zaburzaæ cykl ¿yciowy wirusa. Ponadto, narzêdzia molekularne mo¿na zaplanowaæ tak, aby atakuj¹c geny wirusowe nie zaburza³y genów komórki gospodarza, minimalizuj¹c b¹dŸ eliminuj¹c w ten sposób efekty uboczne terapii.

2. Oligonukleotydy typu antysens
Antysensowe oligonukleotydy DNA po raz pierwszy zosta³y zastosowane w systemie komórkowym w 1978 r. przez Zamecnika i Stephensona (1). Przy³¹czaj¹ siê
one do docelowej cz¹steczki RNA na zasadzie parowania zasad wg modelu Watsona-Cricka, dzia³aj¹c na dwóch zasadniczych drogach. Po pierwsze, powsta³y heterodupleks DNA-RNA rozpoznawany jest przez RNazê H, która hydrolizuje cz¹steczkê RNA w obrêbie heterodupleksu. Po drugie, zak³ada siê, ¿e przy³¹czony oligonukleotyd stanowi zawadê steryczn¹ dla rybosomu, utrudniaj¹c jego przy³¹czenie
lub przesuwanie siê wzd³u¿ mRNA, co w konsekwencji obni¿a wydajnoœæ translacji
(2,3). Efektywnoœæ dzia³ania oligonukleotydów antysensowych zale¿y od wielu czynników, przy czym jednym z najistotniejszych jest ich stabilnoœæ in vivo. Oligonukleotydy s¹ nietrwa³e w warunkach komórkowych ze wzglêdu na podatnoœæ do hydrolizy pod wp³ywem nukleaz. Zwiêkszenie trwa³oœci oligonukleotydów in vivo, uzyskane poprzez zastosowanie niehydrolizowalnych analogów nukleotydowych, znacznie
przyspieszy³o prace nad wykorzystaniem oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków (4).
Oligonukleotydy antysensowe sta³y siê szans¹ na opracowanie nowej formy terapii w leczeniu zaka¿enia wirusem HCV. Co roku ukazuje siê kilkadziesi¹t publikacji
opisuj¹cych ró¿ne podejœcia eksperymentalne wykorzystania tej strategii w walce
z wirusem. Najczêœciej „atakowanymi” fragmentami genomu wirusa HCV s¹ jego regiony niekoduj¹ce, dotyczy to zarówno nici o polarnoœci dodatniej, jak i nici replikacyjnej (5-10). Szczególnie atrakcyjnym miejscem ataku jest region zlokalizowany na
koñcu 5’ nici genomowej, w obrêbie którego znajduje siê element IRES odpowiedzialny za inicjacjê translacji wirusowej poliproteiny w procesie niezale¿nym od
5’-terminalnej struktury „kapu” (rys. 1). Równie¿ w czêœci koduj¹cej genomu wirusa
14

PRACE PRZEGL¥DOWE

Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi

Rys. 1. Struktura drugorzêdowa 5’UTR wirusa HCV z zaznaczonymi wybranymi oligomerami typu antysens, które powodowa³y inhibicjê translacji zale¿nej od elementu IRES. Opracowano na podstawie (90).
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HCV próbuje siê znaleŸæ miejsca zdolne do wi¹zania oligomerów antysensowych np.
w obrêbie regionu koduj¹cego zachowawcze bia³ko nukleokapsydu lub proteazê
NS3 (4,11-13). Efektywnoœæ dzia³ania oligonukleotydów antysensowych skierowanych przeciwko wirusowi HCV jest ró¿na i mieœci siê w przedziale od 30 do ponad
90%. S¹dzi siê, ¿e tak szeroki zakres efektywnoœci u¿ytych oligonukleotydów wynika
przede wszystkim ze zró¿nicowania dostêpnoœci do hybrydyzacji atakowanych regionów RNA. Wiêkszoœæ projektowanych oligonukleotydów skierowanych jest przeciwko regionom niekoduj¹cym, poniewa¿ pe³ni¹ one podstawow¹ rolê w cyklu ¿yciowym wirusa oraz cechuj¹ siê wysok¹ zachowawczoœci¹. Regiony te charakteryzuj¹ siê jednak silnie uporz¹dkowan¹ struktur¹, co stanowi du¿e utrudnienie w znalezieniu miejsc umo¿liwiaj¹cych zwi¹zanie oligomeru. Czêsto rozbie¿ne wyniki
badañ dotycz¹cych zastosowania oligonukleotydów antysensowych wynikaj¹ tak¿e
z u¿ycia ró¿nych modeli, w jakich przeprowadzane s¹ testy. Wiele wczeœniejszych
prac prowadzonych by³o w warunkach in vitro (14,15). Wraz z pojawieniem siê replikonów i linii komórkowych, które umo¿liwiaj¹ namna¿anie siê wirusa HCV, pojawia
siê coraz wiêcej doniesieñ o badaniach w kulturach komórkowych i na modelach
zwierzêcych (6,9).
Przyk³adem oligonukleotydu antysensowego skierowanego przeciwko wirusowi HCV jest oligomer ISIS14803, zaproponowany przez firmê ISIS Pharmaceuticals
(Carlsbad, USA), który zawiera atomy siarki w miejscu niewi¹¿¹cych atomów tlenu
wi¹zañ internukleotydowych (16,17). Jest on komplementarny do fragmentu domeny IV (nt 345-365) elementu IRES wirusa HCV (rys. 1). W badaniach przedklinicznych w uk³adach komórkowych oraz na modelu mysim wykazano, ¿e oligonukleotyd ten bardzo efektywnie blokuje translacjê i replikacjê wirusa. W I fazie
prób klinicznych zaobserwowano, ¿e po czterech tygodniach od podania oligomeru ISIS14803, u trzech z dwudziestu oœmiu pacjentów z chroniczn¹ infekcj¹ wirusem HCV nast¹pi³o 10-krotne obni¿enie poziomu wirusowego RNA we krwi (17).
Obecnoœæ oligomeru by³a dobrze tolerowana przez organizmy pacjentów, aczkolwiek zaobserwowano 10-krotny wzrost poziomu aminotransferazy alaniny (ALT),
który po kilku tygodniach wróci³ do normy. Wiêkszoœæ pacjentów zainfekowana
by³a wirusem o genotypie 1, najbardziej opornym na leczenie interferonem. Jednak¿e dalsze badania nad oligomerem ISIS14803 wstrzymano z uwagi na ma³¹ skutecznoœæ terapii i obawy zwi¹zane z mo¿liwymi efektami ubocznymi (18). Inny oligonukleotyd antysensowy skierowany przeciwko wirusowi HCV to AVI-4065 (19).
Zawiera³ on ugrupowania fosforoamido-morfolinowe (PMO, ang. Phosphoramidate-Morpholino), a testowany by³ przez firmê AVI BioPharma (Portland, USA). W badaniach przeprowadzonych in vitro oraz na modelach zwierzêcych sugerowano, ¿e
AVI-4065 posiada zdolnoœæ hamowania ekspresji wszystkich 5 genotypów wirusa
HCV. Oligonukleotyd zakwalifikowany zosta³ do etapu II fazy badañ klinicznych,
które zakoñczone zosta³y w 2008 r., lecz jak dot¹d ich wyniki nie zosta³y upublicznione (www.clinicaltrials.gov).
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3. Rybozymy i DNAzymy
Dla celów terapii przeciwwirusowej najwiêksze znaczenie maj¹ warianty rybozymów wystêpuj¹cych w naturze, które poprzez ukierunkowane przeciêcie docelowej
cz¹steczki RNA obni¿aj¹ ekspresjê genów wirusowych bia³ek lub hamuj¹ replikacjê
wirusa. Efektywnoœæ dzia³ania rybozymów zale¿y od wielu czynników. Przy ich planowaniu przede wszystkim brana jest pod uwagê dostêpnoœæ cz¹steczki atakowanej
do hybrydyzacji komplementarnych sekwencji oligonukleotydowych. Wa¿ne jest
tak¿e, aby region rozpoznawany przez rybozym cechowa³ siê du¿¹ zachowawczoœci¹ sekwencji (20-22). Kolejny wa¿ny czynnik to sposób dostarczenia rybozymu do
komórki oraz jego kolokalizacja z docelow¹ cz¹steczk¹ RNA. Rybozym mo¿e byæ dostarczony w formie odpowiednio zaprojektowanego wektora ekspresyjnego, który
wewn¹trzkomórkowo ulega transkrypcji lub mo¿e byæ wprowadzony bezpoœrednio
do komórki w postaci RNA. Bezpoœrednie wprowadzenie rybozymu do komórki wymaga pokonania bariery, jak¹ stanowi¹ b³ony biologiczne. Najczêœciej jako noœniki
(ang. delivery vehicle) wykorzystywane s¹ kationowe lipidy i liposomy, które z kwasami nukleinowymi tworz¹ kompleksy i dziêki nim na drodze endocytozy dochodzi do
wprowadzenia rybozymu do komórki. Aby u³atwiæ uwolnienie rybozymu z endosomu, do noœnika do³¹czane s¹ zwi¹zki promuj¹ce zmiany w b³onie pêcherzyka endosomalnego np. cholesterol (23). Rybozymy chronione s¹ przed dzia³aniem egzoi endorybonukleaz komórkowych poprzez wprowadzenie do RNA ró¿nego typu modyfikacji chemicznych, podobnie jak w przypadku oligomerów antysensowych, np.
podstawienie atomu siarki w miejsce atomu tlenu w wi¹zaniu fosfodiestrowym,
obecnoœæ grupy 2’-fluoro, 2’-amino, 2’-O-metylo w reszcie rybozy, wprowadzenie tymidyny tworz¹cej wi¹zanie 3’-3’ na koñcu 3’ cz¹steczki rybozymu (20,22). Zwiêkszenie stabilnoœci rybozymu w obecnoœci nukleaz umo¿liwia wyd³u¿enie czasu jego
dzia³ania i w konsekwencji pozwala na zmniejszenie jego iloœci wprowadzanej do
komórki. Wa¿ne, aby przy projektowaniu rybozymu by³a zachowana sekwencja wystêpuj¹ca preferencyjnie w obrêbie miejsca ciêcia np. dla rybozymu typu hammerhead to 5’-NUH-3’ gdzie H oznacza ka¿dy nukleotyd z wyj¹tkiem G, natomiast dla rybozymu typu hairpin optymalna sekwencja to 5’-GUC-3’.
Wiêkszoœæ rybozymów skierowanych przeciwko wirusowi HCV planowanych jest
na „atakowanie” jego regionów niekoduj¹cych (tab. 1). Najczêœciej wykorzystywane
s¹ do tego celu rybozymy typu hammerhead. Pomimo ich du¿ej efektywnoœci w testach prowadzonych w warunkach in vivo, ¿aden z nich nie zosta³ wykorzystany jako
lek w terapii przeciwko wirusowi HCV. Na etapie II fazy badañ klinicznych pozosta³
heptazym, rybozym typu hammerhead, zaproponowany przez firmê Ribozyme Pharmaceuticals. Wykorzystanie heptazymu jako monoterapii spowodowa³o znacz¹ce
obni¿enie iloœci RNA wirusa HCV we krwi u 10% pacjentów, jednak¿e z powodu braku danych dotycz¹cych toksycznoœci rybozymu (12-miesiêczna seria eksperymentów na jednym modelu zwierzêcym) nie zosta³ on zakwalifikowany do kolejnej
fazy badañ klinicznych (http://www.sirna.com). W badaniach przeprowadzonych na
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modelu mysim wykazano natomiast, ¿e aby osi¹gn¹æ terapeutyczne stê¿enie rybozymu, wymagane do efektywnej inhibicji translacji zale¿nej od elementu IRES wirusa HCV w uk³adzie komórkowym, trzeba by³o wprowadziæ do w¹troby jego wielokrotny nadmiar (24). Wysokie stê¿enie rybozymu zwiêksza prawdopodobieñstwo,
¿e bêdzie on niespecyficznie oddzia³ywa³ z bia³kami i innymi elementami komórkowymi, powoduj¹c zaburzenia w jej prawid³owym funkcjonowaniu.

Tabela 1
Wybrane przyk³ady atakowania wirusa HCV za pomoc¹ rybozymów
Rybozym

Atakowany fragment
genomu wirusa HCV

Œrodowisko reakcji

Efektywnoœæ

Literatura

hammerhead

5’UTR

komórki Huh7

50-70% inhibicja translacji 5’UTR/LUC

(74)

hammerhead

5’UTR IRES minus

komórki CHO, hepatocyty

znacz¹ca eliminacja wirusa
w zainfekowanych komórkach

(75)

hammerhead

5’UTR

komórki HeLa i Hep3B

40-80% inhibicja translacji 5’UTR/LUC
>90% inhibicja replikacji HCV-poliowirus
PV chimery

(76)

hammerhead

5’UTR

in vitro

90% inhibicja translacji 5’UTR/LUC

(77)

hammerhead

5’UTR

komórki HeLa

>98% inhibicja replikacji
HCV-poliowirus PV chimery w obecnoœci
IFN-a2a, IFN-a2b i IFN konsensus

(78)

hammerhead

5’UTR

komórki HepG2 i CCL13

>70% inhibicja translacji 5’UTR/RLuc

(79)

hairpin

5’UTR
bia³ko p³aszcza

komórki HepG2

>70% inhibicja translacji
>90% inhibicja translacji
zastosowanie wektora retrowirusowego

(80)

hairpin

5’UTR
3’UTR (region X)
3’UTR nici
replikacyjnej
(region X(-))

komórki Huh-7

20-50% inhibicja translacji w uk³adzie
bicistronowym
pRL-5’UTR-FL-3’UTR
(brak znacz¹cego efektu dla rybozymu
anty-5’UTR)
>35% inhibicja replikacji
25-50% obni¿enie ekspresji NS5B

(81)

delta

5’UTR

in vitro

21-28% przeciêcia RNA IRES
w obecnoœci formamidu

(82)

delta

5’UTR

in vitro

efektywne ciêcie RNA IRES

(27)

trans-splicing

5’UTR

komórki Huh-7

>70% redukcja iloœci komórek
spowodowana wyst¹pieniem efektu
cytotoksycznego

(29)

Podczas projektowania rybozymów wprowadzane s¹ równie¿ zmiany w globalnej architekturze ich cz¹steczek. Technika selekcji in vitro pozwala na otrzymanie
tzw. rybozymów allosterycznych. Posiadaj¹ one dodatkowe domeny strukturalne,
które, oddzia³uj¹c z odpowiednim efektorem np. niskocz¹steczkowym zwi¹zkiem
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Rys. 2. Schematyczne przedstawienie rybozymu SOFA (27) w formie nieaktywnej oraz w formie katalitycznie aktywnej.

chemicznym lub bia³kiem, umo¿liwiaj¹ w sposób kontrolowany prze³¹czanie rybozymu z formy nieaktywnej w aktywn¹ (25,26). Ciekawym przyk³adem takiej regulacji
jest rybozym HDV typu SOFA (ang. Specific On/Off Adaptor), posiadaj¹cy dodatkowe
elementy: sekwencjê blokuj¹c¹ oraz biosensor, dziêki którym rybozym jest aktywny
jedynie w obecnoœci efektora, którym jest docelowa cz¹steczka RNA (rys. 2) (27,28).
Przy braku efektora, sekwencja blokuj¹ca oddzia³uje z regionem rozpoznawania
substratu tworz¹c odcinek dwuniciowy, co powoduje, ¿e rybozym przyjmuje formê
nieaktywn¹. Biosensorem jest 15-nukleotydowy fragment sekwencji rybozymu komplementarny do sekwencji cz¹steczki docelowej. Obecnoœæ docelowego RNA powoduje rearan¿acjê struktury rybozymu, który przechodzi w formê aktywn¹, zdoln¹ do
przeciêcia cz¹steczki docelowej (rys. 2). Rybozym-SOFA wykazuje wiêksz¹ efektywnoœæ w porównaniu z niezmodyfikowan¹ wersj¹ rybozymu HDV. Element IRES wirusa HCV przecinany by³ w warunkach in vitro przez rybozym typu dzikiego z bardzo
ma³¹ wydajnoœci¹, natomiast intensywnoœæ ciêcia wzros³a wielokrotnie przy zastosowaniu rybozymu-SOFA (27,28).
Odmienne rozwi¹zania w terapii przeciwwirusowej oferuj¹ rybozymy zdolne do
katalizowania reakcji splicingu in trans (ang. trans-splicing ribozymes). S¹ one wykorzystywane w warunkach in vivo do naprawiania zmutowanych nukleotydów
w cz¹steczkach mRNA. W badaniach skierowanych przeciwko wirusowi HCV zaproponowano tego typu rybozym, który przy³¹cza³ fragment RNA koduj¹cy bia³ko DTA
(ang. Diphtheria Toxin A), wykazuj¹ce aktywnoœæ cytotoksyczn¹ (29). Fragment ten
znajdowa³ siê pod kontrol¹ elementu IRES wirusa HCV, co umo¿liwia³o translacjê
bia³ka DTA (rys. 3). Wprowadzenie rybozymu do komórek, które transfekowane by³y
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 13-33 2010
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Rys. 3. Schemat przedstawiaj¹cy powstanie nowego transkryptu IRES-DTA za pomoc¹ rybozymu
zdolnego do katalizowania reakcji splicingu in trans (29). DTA – toksyczne bia³ko (ang. Diphtheria Toxin A).

równoczeœnie konstruktem zawieraj¹cym element IRES, powodowa³o aktywacjê szlaku programowanej œmierci komórki. Rybozym cechowa³ siê przy tym du¿¹ specyficznoœci¹, a obecnoœæ toksycznego bia³ka powodowa³a ponad 70% redukcjê iloœci
¿ywych komórek, co œwiadczy³o o jego bardzo du¿ej efektywnoœci (29). Wprowadzenie toksycznego bia³ka do komórek w¹troby pacjenta nie wydaje siê jednak dobrym rozwi¹zaniem, poniewa¿ niesie za sob¹ niebezpieczeñstwo uszkodzenia organu. Natomiast ciekawa jest idea wprowadzania za pomoc¹ rybozymów dzia³aj¹cych
w ten sposób innych bia³ek np. zaanga¿owanych w odpowiedŸ immunologiczn¹.
Technologia oparta na wykorzystaniu rybozymu RNazy P z przy³¹czon¹ sekwencj¹ EGS (ang. External Guide Sequence), komplementarn¹ do cz¹steczki docelowej,
by³a z powodzeniem wykorzystana w badaniach nad inhibicj¹ wirusa cytomegalii
(HCMV) (30), wirusa zespo³u nabytego braku odpornoœci (HIV) (31), czy te¿ wirusa
herpes simplex (HSV) (30). Natomiast w przypadku wirusa HCV zaobserwowano, ¿e
w warunkach in vitro ludzka RNaza P w sposób specyficzny rozpoznaje i przecina genom wirusa w obrêbie elementu IRES, w pobli¿u kodonu AUG (32). Równie¿ RNaza P
z cyjanobakterii Synechocystis hydrolizuje IRES w zbli¿onym regionie (33). Co ciekawe, rozpoznanie to nie wymaga sekwencji EGS, co œwiadczy o obecnoœci w obrêbie
elementu IRES struktury podobnej do tRNA (ang. tRNA-like). Ponadto, w przypadku
20
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bakteryjnej RNazy P, aktywnoœæ katalityczn¹ wykazuje komponent RNA bez udzia³u
czêœci bia³kowej enzymu. Ta obserwacja mo¿e staæ siê podstaw¹ do zaprojektowania rybozymu, który móg³by inaktywowaæ wirusa HCV w komórkach. Dodatkowo zaobserwowano, ¿e pojedyncze mutacje, które pojawiaj¹ siê w regionie rozpoznawanym przez bakteryjn¹ RNazê P, nie wp³ywaj¹ na efektywnoœæ ciêcia, co oznacza, ¿e
zaprojektowany na jej podstawie rybozym stanowi³ uniwersalne narzêdzie w inaktywacji wirusa HCV (33).
Przyk³adem katalitycznych kwasów nukleinowych s¹ tak¿e deoksyrybozymy
(DNAzymy) otrzymane drog¹ selekcji in vitro (22,34). Ich zwiêkszona stabilnoœæ w œrodowisku komórkowym w porównaniu do rybozymów, wysoka efektywnoœæ oraz szybka i tania synteza sprawi³y, ¿e DNAzymy budz¹ du¿e zainteresowanie badaczy. Do tej
pory ukaza³o siê tylko kilka publikacji przedstawiaj¹cych próbê wykorzystania DNAzymów w ukierunkowanej hydrolizie RNA wirusa HCV (35-37). DNAzym Dz858-4-OMe,
zawieraj¹cy dodatkowo grupy 2’-O-metylo w obrêbie ramion wi¹¿¹cych substrat, powodowa³ w komórkach w¹trobowych 63% redukcjê iloœci RNA wirusa HCV i obni¿enie
poziomu bia³ka p³aszcza o 87% (36). Uda³o siê otrzymaæ DNAzymy, które efektywnie
blokowa³y translacjê zale¿n¹ od elementu IRES HCV w uk³adzie in vitro, jak równie¿
w systemie komórkowym (37). Podjêto tak¿e próby zaprojektowania DNAzymów
przeciwko 3’-terminalnemu regionowi X. Jednak¿e, spoœród siedmiu zbadanych tylko
jeden wykazywa³ aktywnoœæ katalityczn¹ prowadz¹c do obni¿enia o oko³o 20% poziomu RNA w warunkach in vitro. Zwiêkszanie iloœci DNAzymu nawet do 2000-krotnego
nadmiaru nie wp³ynê³o na efektywnoœæ ciêcia cz¹steczki docelowej (35).

4. Aptamery oraz inne niskocz¹steczkowe RNA
Aptamery s¹ to cz¹steczki RNA uzyskane na drodze selekcji in vitro (metoda SELEX,
ang. Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) o œciœle okreœlonych,
po¿¹danych w³aœciwoœciach np. wysokim powinowactwie do zwi¹zków niskocz¹steczkowych lub bia³ek (38). Metodê tê zastosowano tak¿e do poszukiwania aptamerów, które by³yby zdolne asocjowaæ do bia³ek lub fragmentów genomu wirusa HCV
i w ten sposób zaburzaæ ich funkcje biologiczne. Dotychczas uda³o siê otrzymaæ aptamery, które efektywnie blokuj¹ aktywnoœæ polimerazy i proteazy wirusa.
Z puli cz¹steczek RNA, które zawiera³y 35-nukleotydow¹ sekwencjê typu random
wyselekcjonowano aptamer wykazuj¹cy du¿e powinowactwo (Kd=1,5 nM) do bia³ka
NS5B wirusa HCV w warunkach in vitro (39). Otrzymany 45-nukleotydowy aptamer
by³ bardzo selektywny, poniewa¿ nie oddzia³ywa³ z polimeraz¹ RNA wirusa polio ani
z bia³kiem NS5B wirusa GBV-B, bardzo blisko spokrewnionego z wirusem HCV. Wykazano, ¿e aptamer uniemo¿liwia³ tworzenie siê kompleksu bia³ka NS5B z matryc¹/
starterem poli(rA)/oligo(rU), a du¿y nadmiar matrycy/startera nie interferowa³ w oddzia³ywanie aptameru z bia³kiem. Oznacza to, ¿e aptamer dzia³a³ na zasadzie inhibicji niekompetycyjnej, przy³¹czaj¹c siê w miejscu odleg³ym od miejsca przy³¹czania
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matrycy. W badaniach tych pokazano, ¿e aptamer, oddzia³uj¹c z bia³kiem, mo¿e powodowaæ „zamro¿enie” struktury bia³ka w konformacji zamkniêtej, co uniemo¿liwia
odpowiednie umiejscowienie matrycy w miejscu aktywnym (39).
Przyk³adem innego aptameru specyficznie oddzia³uj¹cego z polimeraz¹ wirusa
HCV jest aptamer RNA, który zosta³ wyselekcjonowany z biblioteki kombinatorycznej zawieraj¹cej 40-nukleotydowy region random (40). Aptamer ten by³ zdolny, przy
szeœciokrotnym nadmiarze, wyprzeæ z kompleksu z polimeraz¹ wirusa HCV fragment RNA odpowiadaj¹cy regionowi 3’UTR lub regionowi X. Oznacza to, ¿e wykazuje on wiêksze powinowactwo do bia³ka NS5B ni¿ fragmenty RNA odpowiadaj¹ce matrycy oraz, ¿e przy³¹cza siê prawdopodobnie w tym samym miejscu. Sugerowano, ¿e
wysoka efektywnoœæ aptameru mo¿e wynikaæ z jego strukturalnego podobieñstwa do
regionu X wirusa HCV. Na podstawie mapowania kompleksu aptameru z polimeraz¹
za pomoc¹ trawienia RNazami wykazano jednak, ¿e miejsca przy³¹czenia polimerazy w obrêbie aptameru s¹ inne ni¿ w regionie X (40).
Na drodze selekcji in vitro uda³o siê tak¿e otrzymaæ, z biblioteki kombinatorycznej cz¹steczek RNA o 30-nukleotydowym regionie random, trzy aptamery, które
przy piêciokrotnym nadmiarze molowym obni¿a³y o 90% aktywnoœæ proteazy NS3
wirusa HCV (41). W obecnoœci kofaktora proteazy – bia³ka NS4A, jej aktywnoœæ by³a
redukowana do 30%. W badaniach mechanizmu inhibicji wykazano, ¿e aptamery
przy³¹cza³y siê do proteazy w miejscu odleg³ym od jej miejsca aktywnego. W celu
sprawdzenia aktywnoœci w uk³adzie komórkowym jednego z wyselekcjonowanych
aptamerów, aptameru G9-II, zaprojektowano specjalny wektor, w którym przy³¹czono go do rybozymu HDV (rys. 4) (42). Dodatkowo, wprowadzono sekwencjê CTE
(ang. Constitutive Transport Element) u³atwiaj¹c¹ transport RNA z j¹dra do cytoplazmy. Taki uk³ad w wektorze ekspresyjnym wystêpowa³ w kilku kopiach, w celu
zwiêkszenia iloœci aptameru w komórce, natomiast obecnoœæ rybozymu gwarantowa³a jego precyzyjne wyciêcie z d³ugiego transkryptu. Konstrukt HDV-G9-II wykazywa³ wiêksz¹ efektywnoœæ (50% obni¿enie aktywnoœci proteazy) ni¿ aptamer G9-II,
który by³ wprowadzany do komórek HeLa w pojedynczej kopii (42).
Otrzymano równie¿ aptamer RNA oddzia³uj¹cy specyficznie z domen¹ o aktywnoœci helikazy bia³ka NS3 wirusa HCV (43). Wykazywa³ on podobieñstwo strukturalne do regionu zmiennego w obrêbie 3’UTR, który mo¿e pe³niæ funkcjê regulatora
aktywnoœci helikazy. Uzyskanie aptamerów specyficznie oddzia³uj¹cych z domen¹
o aktywnoœci proteazy oraz helikazy umo¿liwi³o zaprojektowane cz¹steczek RNA
zdolnych do blokowania jednoczeœnie obydwu funkcji bia³ka NS3 w warunkach in
vitro, oraz w warunkach komórkowych (44-46).
Metodê selekcji in vitro wykorzystano tak¿e do znalezienia aptamerów oddzia³uj¹cych z regionem niekoduj¹cym 5’ genomu wirusa HCV (47-49). Otrzymano dwa
aptamery, które silnie wi¹za³y siê do pêtli apikalnej domeny II elementu IRES (Kd=
= 11 nM) oraz aptamer oddzia³uj¹cy z pêtl¹ apikaln¹ domeny IIId (47,50). W warunkach in vitro dwa pierwsze aptamery powodowa³y inhibicjê translacji zale¿nej od
elementu IRES wirusa HCV o oko³o 30%, natomiast aptamer trzeci a¿ o 90%. W tym
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Rys. 4. Schemat otrzymania konstruktu rybozym HDV-aptamer G9-II przez Nishikawê i wsp. (42).
Strza³k¹ zaznaczone miejsce autokatalitycznego przecinania siê rybozymu HDV.

przypadku jego przy³¹czenie do domeny IIId zaburzy³o prawdopodobnie oddzia³ywanie z podjednostk¹ 40S rybosomu.
Przyk³adem innych, efektywnie dzia³aj¹cych aptamerów, s¹ chimeryczne cz¹steczki RNA, otrzymane w dwuetapowym procesie selekcji in vitro, zawieraj¹ce domenê
katalityczn¹ (rybozym typu hammerhead) oraz domenê specyficznie oddzia³uj¹c¹
z okreœlonym regionem IRES (domena IV) wirusa HCV (51,52). Otrzymane cz¹steczki
RNA obni¿a³y translacjê zale¿n¹ od elementu IRES nawet o 95%. Dodatkowo, w komórkach Huh-7, nios¹cych replikon wirusa HCV typu 1b, zaobserwowano obni¿enie
poziomu wirusowego RNA o 50%, 24 godziny po transfekcji (52). Na podstawie porównania aktywnoœci chimerycznych cz¹steczek RNA z aktywnoœci¹ odpowiedniego
aptameru bez domeny katalitycznej wykazano jednak, ¿e efekt inhibicji w du¿ej
mierze jest wynikiem specyficznego oddzia³ywania aptameru z elementem IRES wirusa HCV (51).
Przyk³adem strategii antywirusowej opartej na wykorzystaniu oligonukleotydów
jest równie¿ zastosowanie cz¹steczek RNA, które przyjmuj¹ strukturê podobn¹ do
naturalnie wystêpuj¹cych w obrêbie genomu wirusa elementów strukturalnych –
ang. decoy strategy. Takie cz¹steczki RNA oddzia³uj¹c z bia³kami, które s¹ istotne dla
replikacji lub translacji wirusa dzia³aj¹ na zasadzie inhibitorów kompetycyjnych
i powoduj¹ obni¿enie efektywnoœci tych procesów. Wykazano w uk³adzie komórkowym, ¿e cz¹steczka RNA odpowiadaj¹ca domenie III elementu IRES wirusa HCV
(rys. 1) powodowa³a 80% inhibicjê translacji zale¿nej od IRES, natomiast nie wywiera³a negatywnego wp³ywu na proces translacji mRNA zale¿ny od kapu (53). W dalszych badaniach wykazano, ¿e cz¹steczki RNA odpowiadaj¹ce subdomenom IIIe i IIIf
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s¹ odpowiedzialne za obni¿enie poziomu translacji zale¿nej od IRES. Inhibicja translacji jest wynikiem ich oddzia³ywania z bia³kiem rybosomalnym S5 bêd¹cym komponentem podjednostki 40S. To oddzia³ywanie prawdopodobnie uniemo¿liwia przy³¹czenie podjednostki 40S do elementu IRES wirusa HCV i tym samym uformowanie
funkcjonalnego kompleksu inicjuj¹cego translacjê (53).
W obrêbie regionu koduj¹cego bia³ko NS5B genomowy RNA wirusa HCV przyjmuje strukturê drugorzêdow¹ z trzema motywami typu spinki: 5BSL3.1, 5BSL3.2,
5BSL3.3, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego przebiegu procesu replikacji wirusa
(CRE, ang. Cis-Acting Replication Element). Zaobserwowano, ¿e cz¹steczki RNA typu
decoy odpowiadaj¹ce spince 5BSL3.1 i 5BSL3.2 efektywnie blokowa³y replikacjê wirusa, powoduj¹c ponad 35-krotne obni¿enie poziomu RNA w komórce (54). Co ciekawe, cz¹steczki RNA bêd¹ce analogami spinek, które pochodzi³y z wirusa o genotypie 2a efektywnie hamowa³y replikacjê wirusa o ewolucyjnie odleg³ym genotypie
1b. Jest to obserwacja bardzo istotna, gdy¿ zastosowanie tego typu podejœcia nie
by³oby ograniczone do jednego genotypu wirusa. W przypadku innych narzêdzi oligonukleotydowych, brak po¿¹danej uniwersalnoœci ich dzia³ania stanowi czêsto
znaczny problem w ich wykorzystaniu. Zastosowanie strategii decoy wi¹¿e siê z poznaniem dok³adnego mechanizmu dzia³ania stosowanych cz¹steczek RNA. W przypadku analogów spinek 5BSL3.1 i 5BSL3.2, jak siê wydaje, mog¹ one oddzia³ywaæ
z bia³kami komórkowymi zaanga¿owanymi w tworzenie kompleksu replikacyjnego
i przez to zmniejszaæ szansê przy³¹czenia siê do niego nici RNA wirusa. Rodzi siê pytanie czy wprowadzenie cz¹steczek RNA, które wykazuj¹ powinowactwo do bia³ek
komórkowych nie zaburzy prawid³owego funkcjonowania komórki. Obecnoœæ RNA
5BSL3.1 i 5BSL3.2 w komórkach Huh nie spowodowa³a widocznych efektów ubocznych; konieczne s¹ jednak dalsze szczegó³owe badania w celu pe³nego zrozumienia
funkcjonowania zastosowanych inhibitorów RNA.
Poszukiwano tak¿e naturalnie wystêpuj¹cych RNA, które by³yby zdolne do zaburzania prawid³owego funkcjonowania wirusa HCV. Przyk³adem takiej cz¹steczki jest
IRNA, RNA o d³ugoœci 60 nukleotydów, która wystêpuje u dro¿d¿y Saccharomyces
cerevisiae. Wczeœniej zaobserwowano, ¿e IRNA blokuje IRES-zale¿n¹ translacjê wirusa polio, natomiast nie wykazuje negatywnego wp³ywu na przebieg translacji zale¿nej od kapu. Inhibicja jest prawdopodobnie wynikiem oddzia³ywania IRNA z bia³kami komórkowymi np. bia³kiem La (55). Wykazano, ¿e zarówno w warunkach in vitro,
jak i in vivo IRNA hamuje tak¿e IRES-zale¿n¹ translacjê wirusa HCV (55,56). Inhibicja
translacji w komórkach wynosi³a od 50 do 90%. Na podstawie badañ strukturalnych
IRNA wykazano, ¿e cz¹steczka ta przyjmuje strukturê typu spinki do w³osów, a jej
podobieñstwo do niektórych elementów strukturalnych IRES wirusa HCV mo¿e mieæ
istotne znaczenie w mechanizmie jej dzia³ania.
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5. Interferencyjne RNA: siRNA oraz shRNA
Wirus HCV nale¿y do grupy najbardziej intensywnie badanych patogenów pod
k¹tem mo¿liwoœci wykorzystania technologii interferencji RNA do hamowania ekspresji jego genów (57). W obrêbie genomu wirusa poszukuje siê miejsc podatnych
na dzia³anie interferencyjnych RNA (siRNA i shRNA), przy czym region niekoduj¹cy
5’, ze wzglêdu na wysok¹ zachowawczoœæ, jak siê wydaje, jest szczególnie atrakcyjnym „celem ataku” (tab. 2). Wykazano, ¿e siRNA komplementarne do domeny IV,

Tabela 2
Zestawienie przyk³adów atakowania wirusa HCV za pomoc¹ siRNA/shRNA
Atakowany
fragment
genomu
wirusa HCV

Sposób
wprowadzenia
siRNA/shRNA

Œrodowisko reakcji/
Rodzaj replikonu wirusowego

Efektywnoœæ dzia³ania

Literatura

1

2

3

4

5

siRNA

komórki Huh 7
replikon subgenomowy Rep-Feo
(1b)

77-94% inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

(48)

znaczna inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

wektor siRNA
wektor shRNA

5’UTR

siRNA

komórki Huh 7
replikon subgenomowy

80-90% obni¿enie aktywnoœci genu
FLuc

(83)

wektor shRNA

komórki Huh 7
I389/NS3-3’/LucUbiNeo-Et (1a/1b)

znaczna inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

(58)

wektor siRNA

komórki Huh 7
replikon monocistronowy
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1

60% redukcja poziomu RNA wirusa
(Northern blot)
60-70% redukcja poziomu bia³ka
NS5b (Western blot)

(61)

wektor shRNA

komórki 293FT
model mysi

obni¿enie poziomu genu FLuc
du¿a efektywnoœæ

(60)

wektor shRNA

komórki Huh 7
replikon monocistronowy
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1 (1b)

>80% inhibicja replikacji

(70)

wektor shRNA
shRNA

komórki Huh 7
replikon subgenomowy

inhibicja replikacji wirusa (RT-PCR)

(67)

wektor siRNA

komórki Huh 7
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1

75% redukcja RNA wirusa
(Northern blot)

(59)

siRNA

komórki En5-3, 2-3c
replikon subgenomowy
Ntat2Aneo (1a)
NNoe (1b)

redukcja RNA wirusa
(RT-PCR)

(84)
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1

2

3

4

5

siRNA

komórki Huh 7.5
replikon HCV-Con1 (1b)

> 80-krotne obni¿enie poziomu
RNA wirusa
(RT-PCR)

(63)

siRNA

komórki HEK 293T E2 (na bazie
pGEM-HCJ4) (1b)

15-krotne obni¿enie poziomu RNA C
(RT-PCR)

(85)

wektor shRNA

replikon (1a)

inhibicja bia³ek wirusa
(Western blot)

(86)

siRNA

komórki HEK 293T
plazmid pEGFP-E2 (na bazie
pGEM-HCJ4) (1b)

12-krotne obni¿enie poziomu RNA
E2
(RT-PCR)

(85)

tsiRNA (tandem
siRNA)

komórki Huh 7
HCV replikon FK-R2AN

inhibicja replikacji, ok. 50%
inhibicja bia³ek wirusa (Western
blot)

(87)

bia³ko C

glikoproteina
E2

siRNA

komórki Huh 7
5,7-krotne obni¿enie poziomu RNA
replikon subgenomowy S11791 (1b)
wirusa (Northern blot)

tsiRNA (tandem
siRNA)

komórki Huh 7
HCV replikon FK-R2AN

inhibicja replikacji, ok. 50%
inhibicja bia³ek wirusa (Western
blot)

(87)

siRNA

komórki Huh 7
replikon subgenomowy
HCVrepAB12neo (1b)

~ 50% obni¿enie poziomu RNA
wirusa (Northern blot)

(88)

wektor shRNA

komórki Huh 7
replikon pFK2884Gly (1b)

inhibicja replikacji
(RT-PCR)

(89)

wektor shRNA

replikon (1a)

inhibicja bia³ek wirusa
(Western blot)

(86)

wektor siRNA

komórki Huh 7
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1

75% redukcja RNA wirusa
(Northern blot)

(59)

siRNA

komórki Huh 7.5
replikon HCV-Con1 (1b)

> 80-krotne obni¿enie poziomu
RNA wirusa
(RT-PCR)

(63)

siRNA

komórki Huh 7
I389/NS3-3’/LucUbiNeo-Et (1a/1b)

90-99% inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

(58)

siRNA

komórki HepGA
p90/HCV-FL (tylko NS5a) (1a)
replikon HCV-Con1 (1b)

~ 70% obni¿ona ekspresja bia³ka
NS5a
obni¿ona ekspresja bia³ek wirusa
(Western blot)

(64)

siRNA

komórki Huh 7
I389/NS3-3’/LucUbiNeo-Et (1a/1b)

90-99% inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

(58)

siRNA

komórki Huh 7 subgenomowy
replikon S11791 (1b)

8,3 - krotne obni¿enie poziomu
wirusa RNA
(Northern blot)

(66)

proteaza
NS3

NS4B

NS5A

polimeraza
RNA NS5B
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1

3’UTRregion X

2

3

4

5

siRNA
wektor shRNA

komórki Huh 7
replikon subgenomowy
HCVrepAB12neo (1b)

> 90% obni¿enie poziomu RNA
wirusa (RT-PCR)

(88)

siRNA

komórki Huh 7
I389/NS3-3’/LucUbiNeo-Et (1a/1b)

90-99% inhibicja ekspresji
replikonu (genu Fluc)

(58)

wektor shRNA

komórki Huh 7
replikon pFK2884Gly (1b)

inhibicja replikacji
(RT-PCR)

(89)

wektor shRNA

replikon (1a)

inhibicja bia³ek wirusa
(Western blot)

(86)

wektor shRNA

komórki Huh 7
replikon monocistronowy
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1 (1b)

98% inhibicja replikacji

(70)

wektor siRNA

komórki Huh 7
replikon monocistronowy
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1

50% redukcja poziomu RNA wirusa
(Northern blot)
60% redukcja poziomu bia³ka NS5b
(Western blot)

(61)

wektor siRNA

komórki Huh 7
I389/hyg-ubi/ NS3-3’/5.1

75% redukcja RNA wirusa
(Northern blot)

(59)

regionu pseudowêz³a oraz sekwencji w pobli¿u kodonu START bardzo efektywnie
inhibowa³y translacjê zale¿n¹ od elementu IRES (58). Wyniki uzyskane dla domeny II
i III s¹ rozbie¿ne. Jedni autorzy sugeruj¹, ¿e te fragmenty IRES nie s¹ odpowiednim
celem dla siRNA, inna grupa badawcza przedstawia rezultaty œwiadcz¹ce o du¿ej podatnoœci zarówno domeny II, jak i domeny III na dzia³anie krótkich interferencyjnych RNA (58,59). Rozbie¿noœci te mog¹ wynikaæ z zastosowania siRNA komplementarnych do ró¿nych sekwencji w obrêbie domeny II i III. Wykazano tak¿e, ¿e siRNA
z ponad 90% efektywnoœci¹ obni¿a aktywnoœæ translacyjn¹ sekwencji IRES w komórkach ludzkich transfekowanych plazmidem z genem reporterowym lucyferazy, którego ekspresja zale¿na by³a od elementu IRES (60). Region X, stanowi¹cy fragment
niekoduj¹cego regionu 3’ wirusa HCV, jest tak¿e potencjalnie atrakcyjnym celem dla
siRNA. Otrzymano siRNA komplementarne do tego regionu, które powodowa³y
oko³o 50% obni¿enie poziomu wirusowego RNA w komórce (59,61). Wydaje siê jednak, ¿e region X nie jest zbyt dostêpny dla siRNA, o czym œwiadcz¹ wyniki prezentowane przez Smitha i wsp. (62), gdy¿ ¿aden z 13. zastosowanych siRNA nie powodowa³ znacz¹cej redukcji poziomu replikacji wirusa HCV. SiRNA komplementarne do
spinki SL1 regionu X nici replikacyjnej obni¿a³o poziom wirusowego RNA jedynie
o 25%, przy czym nie ulega³ zmianie poziom ekspresji wirusowego bia³ka NS5B. Prawdopodobnie, ukierunkowanie siRNA na niæ replikacyjn¹ powoduje, ¿e efekt wyciszenia mo¿e byæ obserwowany na poziomie bia³ka dopiero po d³u¿szym czasie (60,61).
Atakuj¹c regiony niekoduj¹ce 5’ i 3’ wirusa HCV zaobserwowano, ¿e obydwie
nici siRNA mog¹ aktywnie uczestniczyæ w procesie wyciszania, dzia³aj¹c zarówno na
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genomowy RNA, jak i RNA o polarnoœci ujemnej (59,62). SiRNA zaprojektowane na
domenê SL1 i SL2 regionu X powodowa³y obni¿enie o oko³o 30-60% ekspresji genu
lucyferazy przy³¹czonego do fragmentu genomu wirusa znajduj¹cego siê w orientacji sens jak i antysens, co wskazywa³o, ¿e obydwie nici dupleksu siRNA bra³y aktywny udzia³ w procesie wyciszenia (59). Nie wszystkie siRNA dzia³aj¹ jednak z t¹ sam¹
efektywnoœci¹ na obydwie nici wirusowego RNA. Wykazano, ¿e siRNA zaprojektowany na fragment RNA pomiêdzy domen¹ IIId a IIIe regionu niekoduj¹cego 5’ nie
powodowa³ widocznego efektu wyciszenia nici genomowej jednak efektywnie dzia³a³
na niæ o polarnoœci ujemnej. Podobne obserwacje raportowano dla regionu X (59,62).
Preferencje wykorzystania danej nici siRNA, z jednej strony uwarunkowane s¹ parametrami termodynamicznymi tworzonego dupleksu, z drugiej dostêpnoœci¹ docelowej cz¹steczki RNA do hybrydyzacji. Dotychczas uzyskane wyniki œwiadcz¹ o wiêkszej podatnoœci na dzia³anie siRNA nici genomowej wirusa HCV, zarówno w regionie
niekoduj¹cym, jak i w jej czêœci koduj¹cej (59,62). Dodatkowo zaobserwowano, ¿e
zastosowanie jednoczeœnie kilku siRNA atakuj¹cych ró¿ne regiony genomu przynosi
lepszy efekt, który jest obserwowany dla obydwu nici wirusowego RNA (59).
Planowanie siRNA obejmuje wybór sekwencji docelowej oraz sposób wprowadzenia siRNA do komórki. Dostêpnoœæ sekwencji docelowej do hybrydyzacji oraz jej
zachowawczoœæ to podstawowe kryteria, które musz¹ byæ spe³nione przy projektowaniu siRNA. Pe³na komplementarnoœæ sekwencji jest niezbêdna do efektywnego
wyciszenia genu. Obecnoœæ dwóch, trzech niesparowañ pomiêdzy siRNA a cz¹steczk¹
docelow¹ bardzo obni¿a efekt interferencji (63,64). Wprowadzenie do komórek zawieraj¹cych replikon genotypu 1b wirusa HCV kilku siRNA komplementarnych do tej
samej sekwencji, ale pochodz¹cej z trzech ró¿nych genotypów: 1a, 1b oraz 2a wykaza³o, ¿e tylko siRNA zaprojektowane na bazie genotypu 1b powodowa³o efektywne
obni¿enie poziomu ekspresji genu reporterowego (58). Poniewa¿ ró¿nice w sekwencji pomiêdzy genotypami wirusa HCV mog¹ przekraczaæ 30% bardzo istotne
jest, aby sekwencja docelowa by³a jak najbardziej konserwatywna. Dodatkowo, stosowanie kilku siRNA jednoczeœnie zwiêksza szansê uzyskania wysokiego efektu wyciszenia. Zaobserwowano równie¿ pojawianie siê mutacji przystosowawczych, które obni¿a³y efektywnoœæ dzia³ania siRNA. Po jednorazowym zastosowaniu siRNA
komplementarnego do regionu koduj¹cego bia³ko NS5B w wirusowym RNA pojawi³y
siê pojedyncze mutacje. S¹ one jednak nieuniknione, poniewa¿ polimeraza wirusa
nie posiada funkcji naprawczej. Co ciekawe, po piêciu kolejnych aplikacjach siRNA
do komórek, mutacje w regionie atakowanym zaczê³y siê kumulowaæ. Œwiadczy to,
¿e pojedyncza mutacja nie jest w stanie ca³kowicie zablokowaæ efektu RNAi, natomiast pojawienie siê dodatkowych zmian w sekwencji regionu atakowanego przyczynia siê do znacznego obni¿enia efektywnoœci zastosowanych siRNA (65).
Wprowadzenie do komórki interferencyjnych RNA (siRNA lub shRNA) wi¹¿e siê
z mo¿liwoœci¹ aktywacji odpowiedzi interferonowej, co jest efektem niepo¿¹danym. Dla porównania, w komórkach traktowanych interferonem a po dwóch dniach
zaobserwowano ponad 300-krotny wzrost poziomu bia³ka MxA oraz kilkukrotny
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wzrost poziomu bia³ka PKR. Natomiast po wprowadzeniu siRNA komplementarnych
do regionu koduj¹cego NS3 i NS5B wirusa HCV nie zaobserwowano zmiany ekspresji bia³ek MxA i PKR w porównaniu z prób¹ kontroln¹ (66). Wprowadzenie do komórki shRNA, uzyskanego w warunkach in vitro w systemie polimerazy RNA T7, równie¿ nie aktywowa³o genów szlaku interferonowego w komórkach Huh 7 zawieraj¹cych replikon HCV (67). Nie zaobserwowano wzrostu poziomu ekspresji bia³ka
IRF-3, wzmo¿onej aktywnoœci bia³ka PKR czy RNazy L. Brak odpowiedzi interferonowej mo¿e byæ jednak spowodowany mniejsz¹ wra¿liwoœci¹ komórek Huh 7 na obecnoœæ dsRNA w porównaniu do komórek HEK 239 czy HeLa. W komórkach tych siRNA,
otrzymane w warunkach in vitro w systemie polimerazy T7, indukowa³y odpowiedŸ
immunologiczn¹ (68). Generowanie w komórce shRNA z wektora ekspresyjnego budzi jeszcze wiêksze kontrowersje. Na podstawie analizy mikromacierzowej wykazano, ¿e obecnoœæ shRNA transkrybowanego przy udziale polimerazy III z wektora
opartego na lentiwirusie aktywowa³a szereg genów odpowiedzi interferonowej (69).
Zaobserwowano ponad 50-krotny wzrost ekspresji 2’,5’-syntetazy oligoadenylowej.
Co ciekawe, wprowadzenie siRNA za pomoc¹ tego samego rodzaju wektora nie indukowa³o zmiany poziomu ekspresji tego bia³ka (69). W literaturze przedstawione
s¹ tak¿e wyniki œwiadcz¹ce o braku indukcji odpowiedzi interferonowej w obecnoœci shRNA wprowadzanego do komórki poprzez wektor ekspresyjny (70).
Obok prac prowadzonych w uk³adach komórkowych pojawiaj¹ siê tak¿e doniesienia o zastosowaniu technologii RNAi na modelach zwierzêcych. Du¿y problem
przy tego rodzaju badaniach stanowi sposób wprowadzenia obcego DNA/RNA do organizmu zwierzêcia. Obecnie jedn¹ ze stosowanych metod jest wstrzykniêcie du¿ej
objêtoœci roztworu DNA/RNA do ¿y³y ogonowej myszy (ang. Hydrodynamic Transfection Method) (71). Stosuj¹c tê metodê uda³o siê obni¿yæ o ponad 80% ekspresjê
bia³ka lucyferazy w w¹trobie podaj¹c siRNA doros³ym osobnikom myszy (72). Myszy
nie s¹ naturalnie infekowane przez wirusa HCV; istnieje jednak mo¿liwoœæ wprowadzenia plazmidu zawieraj¹cego elementy genomu wirusa i w ten sposób badania
efektywnoœci zastosowania siRNA. Zaprojektowano shRNA, które powodowa³o ponad
90% redukcjê translacji bia³ka lucyferazy, zale¿nej od elementu IRES HCV w w¹trobie myszy (60). Dodatkowo zauwa¿ono, ¿e wprowadzenie siRNA za pomoc¹ plazmidu powodowa³o inhibicjê ekspresji bia³ka ju¿ w ci¹gu 6 godzin od iniekcji, ale po
krótkim czasie efekt zanika³. Natomiast w przypadku shRNA wyciszenie genu by³o
obserwowane dopiero po 24 godzinach i utrzymywa³o siê przez nastêpn¹ dobê (60).
Odrêbn¹ strategi¹ walki z wirusem HCV opart¹ na technologii RNAi jest obni¿anie
poziomu ekspresji bia³ek komórkowych zaanga¿owanych w cykl ¿yciowy wirusa.
Wyciszenie genów takich bia³ek jak: PTB, La, hVAP oraz HuR prowadzi³o do obni¿enia poziomu replikacji wirusa (61,73). Bia³ka La, PTB oraz HuR oddzia³uj¹ z regionami niekoduj¹cymi wirusowego RNA, co jak siê wydaje, ma znaczenie dla syntezy nici
potomnej. Natomiast bia³ko hVAP s³u¿y jako receptor b³onowy dla kompleksu replikacyjnego. Obni¿enie ekspresji tych bia³ek, poprzez zastosowanie siRNA, przyczyni³o siê prawdopodobnie do upoœledzenia procesu replikacji wirusa. Nasuwa siê
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jednak pytanie: czy wyciszaj¹c endogenne geny nie dojdzie do zaburzeñ w prawid³owym funkcjonowaniu komórki gospodarza? Chocia¿ atakowanie wirusa HCV
poprzez obni¿enie poziomu ekspresji bia³ek gospodarza istotnych dla jego procesów ¿yciowych, jak siê wydaje, jest ciekawym pomys³em, to ka¿dorazowo nale¿y
sprawdziæ jak redukcja poziomu okreœlonego bia³ka wp³ywa na prawid³owe funkcjonowanie komórki.

6. Podsumowanie
W ostatnich kilkunastu latach dokonano znacznego postêpu prac w kierunku
zwiêkszenia trwa³oœci potencjalnych terapeutyków oligonukleotydowych in vivo, podjêto szereg prób ulepszenia naturalnie wystêpuj¹cych rybozymów oraz poszukiwania nowych cz¹steczek zarówno RNA jak i DNA o po¿¹danych w³aœciwoœciach, a tak¿e opracowano nowe systemy u³atwiaj¹ce wprowadzanie oligonukleotydów do komórki. To tak¿e czas ogromnego rozwoju w biologii molekularnej, który przejawia
siê, w przypadku badañ nad wirusem HCV, opracowaniem replikonów zawieraj¹cych ca³y genom wirusa oraz coraz czêstszymi próbami prowadzenia badañ na modelu zwierzêcym. Wykorzystanie technologii opartych na kwasach nukleinowych,
w poszukiwaniu skutecznej terapii przeciwko wirusowi HCV, budzi szczególnie
du¿e zainteresowanie badaczy oraz firm farmaceutycznych i mo¿na oczekiwaæ, ¿e
w najbli¿szych latach prace te zakoñcz¹ siê sukcesem.
Opracowanie powsta³o w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego: nr 2 P04A 051 28 oraz nr N N302 385537.
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