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Summary
RNA interference (RNAi) is a powerful biological process for a sequence-specific silencing of a gene expression in diverse eukaryotic cells. Discovery of this
phenomena had tremendous significance for functional genomics and development of novel gene-specific therapies. The future success of RNAi technology
relies on identifying appropriate chemical modifications to improve stability,
potency and in vivo cellular delivery of the effector moieties, siRNAs. The presented review attempts to describe some of the biological challenges associated with using synthetic siRNAs to effect RNAi and summarizes the role of the
chemical tools in the application of RNAi technology.
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1. Wstêp
Ponad dekadê temu, w 1998 r., amerykañscy uczeni A. Fire
i C. Mello zaobserwowali, ¿e podanie do organizmu nicienia
Caenorhabditis elegans dwuniciowego RNA (dsRNA, ang. double-stranded RNA) o sekwencji homologicznej do badanego genu powoduje wyciszenie ekspresji tego genu. Zaobserwowane zjawisko nazwali interferencj¹ RNA (RNAi, ang. RNA interference) (1). Od
tej chwili rozpoczê³a siê „era” technologii opartych o RNAi, prze³om w badaniach nad funkcj¹ genów i poszukiwañ efektywnych
terapii maj¹cych na celu wyciszenie genów zasocjowanych
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z patogenez¹ chorób. W ci¹gu kilku pierwszych lat po odkryciu zdefiniowano mechanizm procesu, zidentyfikowano bia³ka, które w nim uczestnicz¹, a tak¿e rozpoznano rzeczywiste cz¹steczki efektorowe procesu RNAi, jakimi s¹ ma³e interferuj¹ce
RNA (ang. small interfering RNA), a wœród nich krótkie dupleksy RNA (siRNA, ang.
short interfering RNA) czy mikro RNA (miRNA) (2-4). Nast¹pi³ gwa³towny rozwój technologii dotycz¹cych projektowania, wytwarzania i modyfikacji dupleksów siRNA
maj¹cych na celu udoskonalenie ich w³aœciwoœci biologicznych i farmakokinetycznych. Obecnie szczególne nadzieje budz¹ mo¿liwoœci wykorzystania technologii
RNAi w terapii. Technologia ta mo¿e znaleŸæ zastosowanie we wszystkich terapiach,
w których d¹¿y siê do zmniejszenia iloœci bia³ka zaanga¿owanego w proces chorobowy, m.in. w chorobach metabolicznych, nowotworowych, neurodegeneracyjnych,
genetycznych czy wywo³anych wirusami. Od kilku lat trwaj¹ badania kliniczne nad
zastosowaniem siRNA jako leku. Najbardziej zaawansowane s¹ próby wdro¿enia siRNA
do leczenia zwyrodnienia plamki ¿ó³tej zwi¹zanego z wiekiem (AMD, ang. Age Related Macular Degeneration,). Choroba ta jest jedn¹ z najczêstszych przyczyn nieodwracalnej œlepoty wœród osób starszych. W II i III fazie badañ klinicznych znajduj¹ siê
odpowiednio, dwie potencjalnie lecznicze cz¹steczki siRNA: Sirna-027, hamuj¹ca
ekspresjê genu receptora typu 1 dla czynnika wzrostu komórek œródb³onka (VEGFR1,
ang. Vascular Endotherial Growth Factor Receptor 1) oraz Cand5 skierowana na mRNA
czynnika wzrostu komórek œródb³onka, VEGF. Inne preparaty oparte na technologii
RNAi s¹ na ró¿nych etapach badañ klinicznych, np. ALN-RSV01 dupleks siRNA skierowany na gen koduj¹cy bia³ko nukleokapsydu wirusa RSV (ang. Respiratory Syncytial
Virus) jest w II fazie badañ klinicznych, AKI-i5 (dupleks specyficzny wobec transkryptu koduj¹cego bia³ko p53, w ostrej niewydolnoœci nerek) jest w I fazie badañ klinicznych itd. (5,6). O ile miejscowe sposoby podania siRNA, np. w postaci aerozolu do
oskrzeli czy iniekcji do oka s¹ ³atwe i skuteczne w u¿yciu, to leczenie systemowe
lub zwi¹zane z konkretnymi narz¹dami napotyka na powa¿ne problemy.
Z wielu mo¿liwoœci zastosowañ, równie¿ do badañ podstawowych in vitro, wynika
potrzeba ci¹g³ego polepszania w³aœciwoœci dupleksów siRNA. Wprowadzanie modyfikacji chemicznych do nici siRNA stwarza mo¿liwoœæ polepszenia aktywnoœci, specyficznoœci, obni¿enia immunogennoœci, stabilnoœci w obecnoœci nukleaz i wyd³u¿enia
czasu pó³trwania cz¹steczek efektorowych w organizmie. Szczególnie dwa ostatnie
parametry s¹ istotne z punktu widzenia badañ in vivo, gdzie czas pó³trwania niemodyfikowanych siRNA liczy siê w minutach i powinien byæ znacznie wyd³u¿ony dla
osi¹gniêcia efektu biologicznego. Wprowadzanie modyfikacji chemicznych do nici
siRNA stwarza równie¿ mo¿liwoœæ rozszerzenia informacji, w jaki sposób modyfikacje umieszczone w danej pozycji dupleksu s¹ istotne z punktu widzenia oddzia³ywania z bia³kami, bior¹cymi udzia³ w mechanizmie interferencji RNA. Choæ wiele problemów, zwi¹zanych z projektowaniem oraz wybiórczym dostarczaniem siRNA do
konkretnych komórek, tkanek b¹dŸ narz¹dów, pozostaje nadal nierozwi¹zanych,
prace trwaj¹ i istnieje realna szansa, ¿e ju¿ nied³ugo klasa ca³kiem nowych zwi¹zków
o strukturze oligonukleotydów znajdzie swoje miejsce na rynku farmaceutycznym.
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2. Mechanizm interferencji RNA i bia³ka, które w nim uczestnicz¹
Ogólnie przyjêty mechanizm interferencji RNA jest nastêpuj¹cy: dwuniciowy
RNA, powsta³y endogennie lub wprowadzony do komórki, jest rozpoznawany przez
rybonukleazê Dicer i poddawany obróbce, w konsekwencji czego powstaj¹
21-23-nukleotydowe (nt) dupleksy RNA (siRNA) (2). Bia³ka Dicer i TRBP (ang. Human
Immunodeficiency Virus, Type I, Trans-Activating Response RNA-Binding Protein) wi¹¿¹
siRNA i wprowadzaj¹ do kompleksu efektorowego RISC (ang. RNA-Induced Silencing
Complex), którego g³ównym sk³adnikiem katalitycznym jest bia³ko Ago2 (3,4,7-9).
Jedna z nici siRNA jest rozpoznawana jako niæ aktywna, opisywana w jêzyku angielskim jako niæ guide, wiod¹ca RISC do docelowej sekwencji mRNA, druga z nici jest
hydrolizowana i usuwana z kompleksu (10,11). Niæ aktywna zwi¹zana z bia³kiem
Ago2 hybrydyzuje z docelowym mRNA, a Ago2 hydrolizuje œciœle okreœlone wi¹zanie
fosfodiestrowe w mRNA. Miejsce hydrolizy mRNA znajduje siê naprzeciw wi¹zania
internukleotydowego pomiêdzy dziesi¹tym i jedenastym nukleotydem nici antysensowej.
Tuschl i wsp. jako pierwsi udowodnili, ¿e sekwencyjno-specyficzne wyciszanie
ekspresji wybranego genu mo¿e odbywaæ siê poprzez bezpoœrednie wprowadzenie
do komórki syntetycznych siRNA (12). Odkrycie to mia³o ogromne znaczenie dla
eksperymentów prowadzonych w komórkach ssaczych, w których d³ugi dsRNA indukuje niepo¿¹dan¹ odpowiedŸ immunologiczn¹. Najczêœciej stosowany syntetyczny
siRNA zawiera 21-nt niæ sensow¹ (S) o sekwencji homologicznej do fragmentu wybranego genu oraz komplementarn¹ do niej 21-nt niæ antysensow¹ (AS). Obie nici
tworz¹ dupleks o d³ugoœci 19-par zasad (pz), na ka¿dym koñcu 3’ dupleksu wystêpuj¹ po dwa niesparowane nukleotydy (rys. 1A). W przeciwieñstwie do naturalnych
dupleksów generowanych wewn¹trzkomórkowo, syntetyczne siRNA posiadaj¹ na
koñcach 5’ obu nici grupê hydroksylow¹ (5’-OH) i, aby mog³y byæ w³¹czone do kompleksu RISC i wzi¹æ udzia³ w procesie RNAi, musz¹ zostaæ w tej pozycji ufosforylowane. W komórkach ludzkich za ten proces odpowiedzialny jest, ostatnio zidentyfikowany, enzym o nazwie kinaza Clp1 (13). Wspomniany wczeœniej enzym Dicer jest
wyspecjalizowan¹ rybonukleaz¹, która inicjuje mechanizm RNAi poprzez rozpoznanie i hydrolizê dsRNA do krótkich produktów siRNA. Nukleaza Dicer jest te¿ odpowiedzialna za generowanie innych ma³ych interferuj¹cych RNA, np. mikro RNA (miRNA)
z prekursorowego miRNA (pre-miRNA) i jest g³ównym sk³adnikiem kompleksu RLC
(ang. RISC Loading Complex), odgrywaj¹cego zasadnicz¹ rolê w rozpoznaniu aktywnej nici i w³¹czaniu jej do kompleksu RISC (10). Bia³ko TRBP pe³ni wa¿n¹ funkcjê
w stabilizacji wi¹zania Dicer do siRNA, poœredniczy w przekazaniu siRNA z Dicer do
Ago2 oraz uczestniczy w selekcji aktywnej nici siRNA. Wczeœniejsze doniesienia
z eksperymentów prowadzonych w Drosophila melanogaster pozwoli³y na stworzenie
modelu selekcji nici siRNA w komórkach owadzich (14). Bia³ko R2D2, homolog ludzkiego TRBP, wi¹¿e siê z termodynamicznie bardziej stabilnym koñcem dupleksu siRNA,
podczas gdy Dicer-2, owadzi homolog ludzkiego Dicer, wi¹¿e siê do koñca siRNA
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mniej stabilnego. Domena PAZ Dicer-2 wi¹¿e koniec 3’ nici sensowej, natomiast niæ
antysensowa jest rozpoznawana jako niæ aktywna i zostaje w³¹czona do Ago2.
Ostatnio Gredell i wsp. udowodnili, ¿e w warunkach in vitro, ludzkie bia³ko TRBP
mo¿e wi¹zaæ siê do siRNA i rozró¿niæ termodynamicznie zró¿nicowane koñce dupleksu (15). Bia³ka z rodziny Argonaute s¹ podstawowymi regulatorami ekspresji
genów w procesach wyciszania, w których uczestnicz¹ ma³e regulatorowe RNA. Argonaute wi¹¿¹ siê z ma³ymi cz¹steczkami RNA tworz¹c enzymatycznie aktywne
kompleksy RISC. Niektóre z nich posiadaj¹ aktywnoœæ endonukleolityczn¹ i hydrolizuj¹ docelowe mRNA, inne jej nie posiadaj¹, reguluj¹c ekspresjê genu przez inne
mechanizmy, szczególnie poprzez inhibicjê translacji mRNA (16,17). Bia³ka Ago stanowi¹ce podrodzinê Argonaute asocjuj¹ g³ównie z miRNA i z siRNA. Zrozumienie
natury oddzia³ywañ pomiêdzy aktywn¹ nici¹ dupleksu RNA i bia³kiem Ago2 powinno
doprowadziæ do identyfikacji optymalnych konfiguracji struktury siRNA.

3. Ogólne zasady dotycz¹ce projektowania cz¹steczek siRNA
Efektywnoœæ wyciszania ekspresji genów poprzez mechanizm RNAi zale¿y od
zrozumienia i zastosowania parametrów, które maj¹ wp³yw na specyficznoœæ i funkcjonalnoœæ dupleksów siRNA. Sekwencjê docelow¹ definiuje siê jako miejsce w genie, na które mo¿e byæ skierowana cz¹steczka siRNA, aby efektywnie wyciszyæ ekspresjê genu. Obecnie przyjmuje siê, ¿e sekwencje docelowe mog¹ znaleŸæ siê w sekwencjach 5’ i 3’UTR (miejsca, które nie ulegaj¹ translacji), w sekwencji koduj¹cej
genu, rozpoczynaj¹c od 70-100 nt (licz¹c od kodonu START translacji), w miejscach,
w których liczba nukleotydów G+C zawiera siê w granicach 30-70%. Uznaje siê, ¿e
sekwencje docelowe dla cz¹steczek siRNA nie powinny byæ po³o¿one zbyt blisko kodonu START, poniewa¿ ten rejon genu jest zwykle zasocjowany z ró¿norodnymi
czynnikami bia³kowymi i jest ma³o dostêpny dla maszynerii RNAi (6,18).

3.1. Wybór sekwencji dupleksu siRNA
Projektowanie siRNA obejmuje przede wszystkim wybór odpowiedniej sekwencji dupleksu, zdolnej do selektywnego wyciszenia ekspresji docelowego genu. Warunkiem specyficznoœci dzia³ania dupleksu siRNA jest aby jego sekwencja by³a unikatowa, tzn. homologiczna tylko do jednego wybranego genu, który mamy zamiar
wyciszyæ. Nawet czêœciowa homologia do sekwencji innych genów mo¿e byæ przyczyn¹ niezamierzonego, niespecyficznego ich wyciszenia. Dochodzi wówczas do
efektów niepo¿¹danych, tzw. off-target effects (19). W przyk³adowej analizie aktywnoœci siRNA z podwójn¹ mutacj¹ w stosunku do sekwencji genu docelowego wykazano, ¿e taki dupleks wci¹¿ mo¿e efektywnie wyciszaæ ekspresjê docelowego mRNA
(efektywnoœæ wyciszania >50%) (20). Niespecyficzne wyciszanie innych genów wyniBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 146-172 2010
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ka st¹d, ¿e siRNA, poprzez czêœciow¹ hybrydyzacjê z przypadkowym transkryptem,
wchodzi na drogê mikro RNA. Hamowanie ekspresji w mechanizmie miRNA polega
na czêœciowej komplementarnoœci tzw. rejonu seed (nukleotydy w pozycji 2-8 od
koñca 5’ nici aktywnej) do docelowej cz¹steczki mRNA i odbywa siê czêœciej poprzez represjê translacji ni¿ przez hydrolizê mRNA (21,22). Podczas projektowania
sekwencji siRNA nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na rejon seed i unikaæ komplementarnoœci tej sekwencji do genów innych ni¿ docelowy. W przypadku gdy niæ sensowa dupleksu siRNA jest w przewadze w³¹czana do kompleksu RISC, podobna analiza powinna byæ przeprowadzona dla tej nici.
Drugim czynnikiem maj¹cym wp³yw na efekt wyciszenia jest dostêpnoœæ wybranej sekwencji docelowej w transkrypcie dla bia³ek uczestnicz¹cych w RNAi, w szczególnoœci dla kompleksu RISC. W tym przypadku u¿yteczna mo¿e byæ analiza struktury drugorzêdowej po¿¹danego genu (23-25). W domenach publicznych znajduje
siê wiele darmowych lub komercyjnie dostêpnych programów pozwalaj¹cych na zaplanowanie miejsc docelowych w sekwencji mRNA (np. siDESIGN Center, DEQOR,
BLOCK-iT RNAi Designer, siRNA Finder, siDirect, itd.) (26-34). Adresy stron internetowych, gdzie mo¿na znaleŸæ te i inne programy dla projektowania sekwencji siRNA
podane s¹ w tabeli. Typowo, projektuje siê kilka, np. trzy do piêciu, dupleksów siRNA
skierowanych na dany gen, w celu identyfikacji najbardziej aktywnych cz¹steczek,
nie wywo³uj¹cych niepo¿¹danego efektu wyciszania ekspresji innych genów.
Przydatnym algorytmem umo¿liwiaj¹cym sprawdzenie czy wybrane przez nas sekwencje nie s¹ homologiczne do innych genów jest program BLAST
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/.
Tabela
Programy do projektowania sekwencji siRNA, dostêpne on-line
Nazwa

Adres

Firma/Literatura

1

2

3

siDESIGN Center
(Dharmacon, Inc.)

http://www.dharmacon.com/designcenter/designcenterpage.aspx Dharmacon/ (26)

DEQOR

http://cluster-1.mpi-cbg.de/Deqor/deqor.html

(26)

siRNA at Whitehead
(Whitehead Institute
for Biomedical Research)

http://jura.wi.mit.edu/bioc/siRNAext/

(27)

BLOCK-iT RNAi Designer
(Invitrogen)

https://rnaidesigner.invitrogen.com/rnaiexpress/

Invitrogen

siRNA Target Finder
(Genescript)

https://www.genscript.com/ssl-bin/app/rnai

GeneScript

siRNA Finder

http://www.ambion.com/techlib/misc/siRNA_finder.html

Ambion

TROD: T7 RNAi Oligo Designer http://www.unige.ch/sciences/biologie/bicel/websoft/RNAi.html

(28)

DSIR

http://biodev.extra.cea.fr/DSIR/DSIR.html

(29)

siDirect

http://genomics.jp/sidirect/index.php?type=fc

(30)
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1

2

3

siRNA Target Designer

http://www.promega.com/siRNADesigner/program/

HuSiDa

http://itb.biologie.hu-berlin.de/~nebulus/sirna/

Promega
(31)

BIOPREDsi

http://www.biopredsi.org

(32)

siRecords

http://sirecords.biolead.org/

(33)

siVirus

http://sivirus.rnai.jp/

(34)

3.2. Immunostymulacja wywo³ana siRNA
Aktywacja odpowiedzi immunologicznej przez krótkie interferuj¹ce RNA, opisana w kilku pracach przegl¹dowych (35,36), jest skomplikowanym procesem. Generalnie wiadomo, ¿e cz¹steczka RNA po dotarciu do cytoplazmy jest rozpoznawana
przez trzy typy immunoreceptorów: TLR (ang. Toll-Like Receptors), szczególnie TLR3,
TLR7, TLR8; przez kinazê bia³kow¹ zale¿n¹ od RNA (PKR, ang. Double-Strand RNA Dependent Protein Kinase) oraz przez helikazy RIG-1 i MDA5. Aktywacja receptorów
wywo³uje odpowiedŸ komórkow¹ prowadz¹c¹ do uwolnienia prozapalnych cytokin
i zmiany poziomu ekspresji okreœlonych genów (36). Typ odpowiedzi komórkowej
zale¿y od rodzaju czynnika, jaki j¹ wywo³uje, d³ugoœci i sekwencji dsRNA, metody
dostarczania dupleksu do komórki, jak równie¿ typu komórek. Mechanizm odpowiedzi immunologicznej spowodowanej przez siRNA o danej sekwencji nie jest
jeszcze w pe³ni zrozumiany. Zidentyfikowano pewne motywy w sekwencji dzia³aj¹ce immunostymuluj¹co, szczególnie 5’-UGUGU-3’ (37), 5’-GUCCUUCAA-3’ (38). Jakiekolwiek sekwencje RNA bogate w U mog¹ byæ rozpoznane przez TLR7 (39), obecnoœæ 5’-trifosforanu lub „têpych” koñców dupleksu prowadzi do aktywacji RIG-1
(40). Dupleksy o d³ugoœci nici 23-30-pz mog¹ indukowaæ odpowiedŸ interferonow¹
zale¿nie od typu komórki (41). W projektowaniu siRNA nale¿y zatem uwzglêdniæ te
informacje i unikaæ: 1) sekwencji bogatych w U, 2) w zale¿noœci od typu komórek,
jakie u¿ywamy w eksperymentach nale¿y stosowaæ optymalne metody transfekcji,
np. metoda elektroporacji jest uwa¿ana za nie indukuj¹c¹ odpowiedzi immunologicznej w porównaniu do transfekcji za poœrednictwem noœników liposomowych,
podobnie metoda dostarczania siRNA za poœrednictwem specyficznych przeciwcia³
(42), 3) zastosowanie modyfikacji chemicznych typu 2’-deoksy-, 2’-O-Me, 2’-fluoro-,
itd. pozwala na redukcjê immunostymulacji bez obni¿enia aktywnoœci siRNA. U¿ycie
naturalnych modyfikowanych nukleozydów, takich jak pseudourydyna czy 5-metylocytydyna mo¿e zmniejszyæ prawdopodobieñstwo rozpoznania RNA jako nieswoistego, 4) unikanie dupleksów z „têpymi” koñcami, które aktywuj¹ RIG-1, 5) usuwanie
trifosforanów z koñca 5’, np. gdy siRNA s¹ uzyskiwane w wyniku transkrypcji
in vitro.
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3.3. Selektywny wybór nici antysensowej jako nici aktywnej w kompleksie
RISC
Obie nici dupleksu siRNA mog¹ s³u¿yæ jako nici aktywne dla RISC, ale tylko kompleksy z nici¹ antysensow¹, komplementarn¹ do docelowego mRNA s¹ efektywne
i mog¹ indukowaæ specyficzny proces wyciszania danego genu (43). Mechanizm selekcji nici aktywnej i jej inkorporacji do RISC jest od wielu lat intensywnie badany.
Schwarz i wsp. udowodnili, ¿e termodynamiczna stabilnoœæ koñców dupleksu siRNA
jest podstawowym parametrem wp³ywaj¹cym na wybór nici sensowej lub antysensowej i w³¹czenia jednej z nici do kompleksu RISC (44-46). Opracowano szereg zasad projektowania siRNA, pozwalaj¹cych na zachowanie termodynamicznej asymetrii koñców i u³atwienie hydrolizy docelowego mRNA. Jest to m. in. wysoka zawartoœæ par GC na koñcu 5’ (zgodnie z polarnoœci¹ nici sensowej), niska stabilnoœæ koñca 3’ dupleksu (AU w pozycji 1-7) w celu promowania wyboru nici antysensowej jako
nici aktywnej, U w pozycji 10 w nici sensowej w celu u³atwienia hydrolizy docelowego mRNA przez RISC i u³atwienia oddysocjowania kompleksu od mRNA (47-50).
Modyfikacje chemiczne mog¹ wp³ywaæ na aktywnoœæ siRNA poprzez zmianê termodynamicznej asymetrii koñców oraz na ca³kowit¹ stabilnoœæ termiczn¹ dupleksu,

Rys. 1. A. Struktura dupleksu siRNA, B. miejsca w nukleotydzie odpowiednie do wprowadzania modyfikacji chemicznych.

152

PRACE PRZEGL¥DOWE

Modyfikowane chemicznie dupleksy siRNA

jak równie¿ poprzez wzmocnienie lub os³abienie oddzia³ywañ z komponentami
bia³kowymi maszynerii RNAi. Modyfikacje chemiczne przedstawione m in. na rysunkach 3, 4 i 5, mog¹ zarówno stabilizowaæ (np. 2’-O-Me, kombinacja 2’-O-Me/2’-fluoro-, ANA, LNA lub destabilizowaæ dupleks (np. DNA, 2’-O-AEM, UNA, itd.) (51,52).
W cytowanych powy¿ej pracach najbardziej znacz¹ce polepszenie w³aœciwoœci wyciszaj¹cych siRNA uzyskano poprzez podwy¿szenie termodynamicznej asymetrii koñców dupleksu i stworzenie warunków dla preferencyjnej inkorporacji nici antysensowej do kompleksu RISC. Wprowadzenie modyfikacji w wielu miejscach obu nici,
prowadz¹cych do podwy¿szenia ca³kowitej stabilnoœci termodynamicznej dupleksu,
obni¿a³o aktywnoœæ siRNA.
Innym wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na selektywny wybór nici aktywnej
przez RISC jest struktura koñców 3’ dupleksu. Udowodniono, ¿e asymetryczne koñce dupleksu, tzn. dwa niesparowane nukleotydy na koñcu 3’ nici antysensowej oraz
brak niesparowanych nukleotydów na koñcu 3’ nici sensowej (ten koniec zakoñczony jest na „têpo”) pomaga w inkorporacji nici antysensowej do RISC, a tym samym
polepsza w³aœciwoœci wyciszaj¹ce dupleksu (53). Efekt ten wystêpuje nawet wówczas, gdy koñce dupleksu nie s¹ termodynamicznie zró¿nicowane lub gdy termodynamiczna asymetria koñców dupleksu nie sprzyja wyborowi nici antysensowej jako
nici aktywnej.

Rys. 2. Przyk³ady modyfikacji strukturalnych siRNA.
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3.4. Wybór struktury dupleksu siRNA
Klasyczny siRNA sk³ada siê z dwóch 21-nt komplementarnych nici RNA tworz¹cych dupleks antyrównolegly. Na koñcu 3’ ka¿dej z nici wystêpuj¹ po dwa niesparowane nukleotydy (rys. 1) (54). Dupleksy te naœladuj¹ naturalne produkty hydrolizy
d³ugiego dwuniciowego RNA przez rybonukleazê Dicer, pojawiaj¹ce siê w naturalnym szlaku komórkowym (55-58). W wyniku badañ maj¹cych na celu polepszenie
w³aœciwoœci siRNA zaproponowano wiêcej struktur, które mog¹ przybieraæ cz¹steczki efektorowe RNAi (rys. 2). Najwczeœniejsze badania dotyczy³y zmiany d³ugoœci
nici i struktury koñców, w tym liczby niesparowanych nukleotydów na koñcach 3’
i 5’ (59). D³ugoœæ dupleksów siRNA mo¿e byæ zmienna, jednak nie powinna przekraczaæ 30-pz, d³u¿sze dupleksy indukuj¹ niespecyficzn¹ odpowiedŸ interferonow¹
prowadz¹c¹ do œmierci komórki (60). Dupleksy zawieraj¹ce nici d³u¿sze ni¿ 21-nt s¹
substratami dla Dicer, co wed³ug niektórych badaczy zwiêksza ich potencja³ w procesie wyciszania ekspresji genów oraz stabilnoœæ wobec nukleaz. Podwy¿szona aktywnoœæ jest prawdopodobnie wynikiem bezpoœredniego przeniesienia produktu
Dicer do kompleksu RISC (61-63).
Jest wiele przyk³adów wykorzystania tzw. dupleksów asymetrycznych, zawieraj¹cych niæ sensow¹ i antysensow¹ ró¿nej d³ugoœci. I tak Sun i wsp. zaproponowali
siRNA z nici¹ sensow¹ (S) o d³ugoœci 15-nt i antysensow¹ (AS) o d³ugoœci 21-nt,
Chung i wsp. zbadali aktywnoœæ konstruktów 16-nt (S) + 19-nt (AS), zaœ Sano i wsp.
podali przyk³ady zastosowania siRNA o d³ugoœci 15 do 19-nt (S) + 21-nt (AS) (53,64,
65). Asymetryczne siRNA w du¿o mniejszym stopniu ni¿ klasyczne dupleksy wywo³uj¹ niepo¿¹dane efekty zwi¹zane z wyciszaniem ekspresji genów innych ni¿ docelowy. Wi¹¿e siê to ze specyficznym wyborem nici antysensowej jako nici aktywnej
i jej inkorporacji do kompleksu RISC; druga niæ ze wzglêdu na sw¹ d³ugoœæ nie bierze udzia³u w procesie RNAi. Jak ju¿ wspomniano w poprzednim rozdziale dla wyboru prawid³owej nici do kompleksu RISC znaczenie ma równie¿ struktura koñców 3’.
siRNA zbudowane w ten sposób, ¿e jedynie niæ antysensowa ma na koñcu 3’ dwa
niesparowane nukleotydy powoduje, ¿e w³aœnie ta niæ jest kierowana do RISC, co
znacznie poprawia wydajnoœæ siRNA (53). Funkcjonalne siRNA mog¹ byæ z³o¿one
z trzech nici: niæ sensowa jest podzielona na dwie czêœci 9 i 12-nt, zaœ niæ antysensowa pozostaje niezmieniona. S¹ to sisiRNA small internally segmented interfering RNA
zaproponowane przez Bramsena i wsp. (66). Innym przyk³adem ró¿norodnoœci
strukturalnej siRNA s¹ dupleksy z³o¿one tylko z jednej nici tworz¹cej strukturê typu
hairpin lub zupe³nie nietypowe, zaproponowane przez Abe i wsp. cykliczne siRNA,
tzw. dumbbell siRNA (67,68). Cykliczne siRNA zawieraj¹ czêœæ dwuniciow¹ o d³ugoœci
21-25-pz zakoñczon¹ dwiema 9-nt pêtlami. Cz¹steczki te s¹ rozpoznawane przez rybonukleazê Dicer, która hydrolizuje je wytwarzaj¹c typowe dupleksy siRNA. Dodatkowo dumbbell siRNA charakteryzuj¹ siê podwy¿szon¹ stabilnoœci¹ termodynamiczn¹. Temperatura topnienia (Tm, ang. melting temperature) dupleksu dumbell jest ok.
20°C wy¿sza od temperatury topnienia klasycznego siRNA.
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4. Modyfikacje chemiczne siRNA
Chocia¿ wybór sekwencji i struktury dupleksu siRNA jest najbardziej istotny
w projektowaniu aktywnych cz¹steczek siRNA to wprowadzenie modyfikacji chemicznych mo¿e znacznie zmieniæ w³aœciwoœci siRNA, w tym:
– polepszyæ w³aœciwoœci termodynamiczne dupleksu,
– podwy¿szyæ stabilnoœæ dupleksu wobec nukleaz i tym samym wyd³u¿yæ okres
pó³trwania w osoczu,
– zredukowaæ efekty uboczne jakie mog¹ wywo³ywaæ siRNA, takie jak niespecyficznoœæ w wyciszaniu okreœlonego genu czy aktywacjê immunoreceptorów,
– polepszyæ transport dokomórkowy, w tym równie¿ specyficznoœæ dostarczania siRNA do okreœlonych typów komórek.
Podwy¿szenie potencja³u siRNA przez jego modyfikacjê prowadzi do obni¿enia
dawki, jaka jest potrzebna do skutecznego wyciszenia ekspresji wybranego genu.

Rys. 3. Wybrane przyk³ady modyfikacji chemicznych wprowadzonych do pierœcienia rybozy.
U¿yte symbole oznaczaj¹ kolejno: 2’-OH niemodyfikowane RNA; 2’F: 2’-fluoro-RNA; 2’-O-Me:
2’-O-metylo-RNA; 2’-MOE: 2’-O-(2-metoksyetylo)-RNA; 2’-O-allil: 2’-O-allilo-RNA; 2’-DNP: 2’-O-(2,4-dintrofenylo)-RNA; 2’-FANA: 2’-deoksy-2’-fluoro-b-D-arabino-RNA; 2’-deoksy: DNA; LNA: cykliczny kwas nukleinowy; 4’-tio: 4’-tio-RNA; UNA: acykliczny kwas nukleinowy; 2’-amino: 2’-amino-RNA; ENA: kwas nukleinowy
mostkowany etylenem.
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Dziêki temu minimalizuje siê wymienione efekty uboczne. Pierwszym zadaniem
w optymalizacji siRNA poprzez wprowadzanie modyfikacji chemicznych jest identyfikacja typu i pozycji specyficznych zmian, jakie mog¹ byæ wprowadzone bez utraty
aktywnoœci RNAi. Modyfikacje chemiczne mog¹ byæ wprowadzone do pierœcienia cukrowego, szczególnie w pozycjê 2’ rybozy, do nukleozasad, jak równie¿ do wi¹zania
internukleotydowego (rys. 1B). Przyk³ady modyfikacji chemicznych wprowadzonych
w wymienionych miejscach s¹ przedstawione na rysunkach 3, 4 i 5.

4.1. Modyfikacja pierœcienia cukrowego
Pierœcieñ cukrowy nukleozydu, szczególnie wêgiel C2’ jest najbardziej „atrakcyjnym” miejscem do wprowadzania modyfikacji chemicznych (rys. 3). Chiu i Rana
w swoich pierwszych pracach na temat modyfikowanych chemicznie siRNA pokazali,
¿e grupa 2’-OH w pierœcieniu rybozy nie jest konieczna dla zachowania aktywnoœci
siRNA. W samym dupleksie równie¿ mog¹ wyst¹piæ zaburzenia struktury typu A,
charakterystycznej dla RNA, bez wp³ywu na jego aktywnoœæ. Perfekcyjna struktura
typu A musi byæ jednak zachowana pomiêdzy nici¹ aktywn¹ a docelowym mRNA
(69,70). Z warunku tego wynikaj¹ wnioski, ¿e modyfikacje chemiczne, nawet te zaburzaj¹ce strukturê dupleksu, mog¹ byæ bezpiecznie wprowadzane do nici sensowej, natomiast modyfikacje w nici antysensowej nie powinny zmieniaæ konformacji
pierœcienia cukrowego i zaburzaæ lokalnej struktury pomiêdzy nici¹ aktywn¹ i mRNA.
Z badañ Chiu i Rany wynika równie¿, ¿e maszyneria bia³kowa RNAi nie wymaga
obecnoœci grupy 2’-OH dla rozpoznania siRNA i katalitycznej aktywnoœci kompleksu
RISC (69,70).
Modyfikacje w pozycji C2’: 2’-deoxy- (DNA) jest najprostsz¹ modyfikacj¹ stosowan¹ w siRNA najczêœciej na niesparowanych koñcach 3’, wprowadzon¹ od pocz¹tku badañ nad syntetycznymi siRNA (54). Modyfikacja zabezpiecza dupleks przed
szybk¹ degradacj¹ przez nukleazy nie obni¿aj¹c równoczeœnie aktywnoœci. Ograniczona liczba modyfikacji DNA jest tolerowana równie¿ w czêœci dwuniciowej siRNA
(59,71,72). Dupleksy zbudowane z nici antysensowej modyfikowanej jednostkami
DNA (puryny) i 2’F-RNA (pirymidyny) s¹ funkcjonalnie aktywne (70). Ui-Tei i wsp. badali efekt systematycznego wprowadzania jednostek DNA do obu nici siRNA i stwierdzili, ¿e rejon w pobli¿u koñca 5’ nici antysensowej (rejon seed) móg³ byæ ca³kowicie
zast¹piony przez DNA bez utraty aktywnoœci siRNA. Wprowadzenie jednostek DNA
do pozosta³ej czêœci nici antysensowej (na 2/3 d³ugoœci od koñca 3’) prowadzi³o do
ca³kowitej utraty aktywnoœci (72). Modyfikacja nici sensowej jednostkami DNA
w pobli¿u koñca 3’ nie zaburza aktywnoœci siRNA, jednoczeœnie zabezpiecza przed
indukowaniem efektów ubocznych. Eksperymenty Ui-Tei wskazuj¹ na oddzia³ywania modyfikowanego siRNA z bia³kami TRBP, PACT i Ago2. Bia³ka rozpoznaj¹ce koñce dupleksu (TRBP i PACT) nie s¹ zdolne do wi¹zania siê z dwuniciowym DNA, bia³ko
Ago2 rozpoznaje i wi¹¿e siê z rejonem seed z modyfikacj¹ DNA, natomiast nie jest
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zdolne do hydrolizy docelowego mRNA gdy niæ aktywna jest modyfikowana jednostkami DNA w pobli¿u miejsca hydrolizy.
Druga z najbardziej popularnych i dobrze tolerowanych w siRNA modyfikacji to
2’-O-Me. Obecnoœæ jednostek 2’-O-Me powoduje wzrost si³y wi¹zania nici RNA, podwy¿sza stabilnoœæ nukleolitycz¹ RNA. Przy ograniczonej liczbie modyfikacji (<8) obserwuje siê podwy¿szenie efektywnoœci dupleksów w porównaniu do cz¹steczek
niemodyfikowanych. Jednak wprowadzenie wiêkszej liczby modyfikowanych jednostek powoduje znaczne obni¿enie a¿ do ca³kowitej utraty aktywnoœci siRNA gdy
modyfikacj¹ s¹ objête ca³kowicie obie nici dupleksu (59,70,74,75). Opisane s¹ jednak pewne wyj¹tki, gdy modyfikacja nici sensowej nie doprowadzi³a do inhibicji aktywnoœci siRNA (76,77). Pozycyjnie specyficzna 2’-O-metylacja (w pozycji 2 AS) prowadzi do redukcji niespecyficznego wyciszania ekspresji genów innych ni¿ docelowy (19). Robbins i wsp. wnioskowali, ¿e 2’-O-Me-RNA dzia³a jako potencjalny antagonista immunostymuluj¹cego RNA w aktywacji TLR7, który jest w stanie zahamowaæ produkcjê prozapalnych cytokin (INFa i IL-6) (78).
Bramsen i wsp. (53) opisali przegl¹d 21 modyfikacji chemicznych, wœród nich
równie¿ modyfikacje pozycji 2’-pierœcienia rybozy: 2’-fluoro-, (2’F); 2’-O-Me; DNA;
2’-O-aminoetoksymetylo-, (2’-O-AEM); 2’-O-aminopropoksymetylo-, (2’-O-APM);
2’-O-aminoetylo-, (2’-O-EA); 2’-O-aminopropylo-, (2’-O-AP); 2’-O-(2-cyjano)etylo-,
(2’-O-CE); 2’-guanidynoetylo-, (2’-GE); 2’-O-metoksyetylo-, (2’-O-MOE); 2’-O-2,4-dinitrofenylo-, (2’-O-DNP); UNA; LNA z pochodnymi, itd. Autorzy zidentyfikowali a¿ 134
dupleksy (na 2160 badanych), które charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ aktywnoœci¹ ni¿
siRNA niemodyfikowane. Wiêkszoœæ z aktywnych dupleksów by³a modyfikowana tylko w niewielkim stopniu; modyfikacja ca³ych nici siRNA czêsto powodowa³a obni¿enie lub zablokowanie aktywnoœci RNAi. Modyfikacje nici sensowej by³y generalnie
akceptowane, natomiast niæ antysensowa wykazywa³a ograniczon¹ i pozycyjno-zale¿n¹ tolerancjê na modyfikacje. Podwy¿szenie aktywnoœci uzyskiwano przede
wszystkim przez modulowanie termodynamicznej asymetrii koñców dupleksu
i uprzywilejowan¹ inkorporacjê nici antysensowej do RISC. Zmiany si³y wi¹zania nici
na obu koñcach dupleksu powinny byæ wprowadzone raczej przez destabilizacjê
koñca 3’ nici sensowej ni¿ przez stabilizacjê koñca 5’ tej nici. Niæ antysensowa nie
powinna zawieraæ silnie stabilizuj¹cych/destabilizuj¹cych du¿ych, w sensie zawady
przestrzennej, modyfikacji.
Ciekawe w³aœciwoœci przedstawia modyfikacja grup¹ 2,4-dinitrofenylow¹
(2’-O-DNP). Choæ jest to du¿a grupa to jednak siRNA z 70% podstawieniem na C2’
w obu niciach przedstawia³y lepsze w³aœciwoœci wyciszaj¹ce, wy¿sz¹ si³ê wi¹zania
nici i wy¿sz¹ stabilnoœæ wobec nukleaz (79,80). Ponadto dupleksy wnika³y do komórek bez udzia³u czynników transfekcyjnych i wykazywa³y nisk¹ cytotoksycznoœæ.
Funkcjonalne siRNA mog¹ posiadaæ równie¿ atom fluoru w pozycji 2’ pierœcienia
cukrowego. Jedn¹ z najlepiej poznanych, wszechstronn¹ modyfikacj¹ jest 2’-F-RNA
(kwas 2’-deoksy-2’-fluoro-rybonukleinowy). Elektroujemne grupy w pozycji 2’ pierœcienia cukrowego silnie stabilizuj¹ konformacjê C3’-endo, a tym samym strukturê
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typu A dupleksu RNA (81). Grupa 2’F- jest dobrze tolerowana w siRNA zarówno w nici sensowej, jak i antysensowej (70,74,82). Nawet pe³ne podstawienie nukleozydów
w obu niciach nie znosi aktywnoœci siRNA (83). Dupleksy wykazuj¹ siê równie¿
znaczn¹ stabilnoœci¹ nukleolityczn¹ oraz silnym powinowactwem do komplementarnej nici (84,85). Zmiana po³o¿enia atomu fluoru do pozycji ara prowadzi do pochodnej 2’-F-ANA (kwas 2’-deoksy-2’-fluoro-arabinonukleinowy). Modyfikacja zosta³a pierwotnie zaprojektowana, aby naœladowaæ DNA, dlatego zaskakuj¹cym by³ fakt
bardzo dobrej tolerancji takich jednostek w siRNA. Modyfikacja jest akceptowana
w nici sensowej, nawet w pe³ni podstawionej, jak równie¿ w nici antysensowej, czêœciowo podstawionej (86,87). Podobnie jak 2’-F-RNA, 2’-F-ANA powoduje wzrost si³y
wi¹zania pomiêdzy komplementarnymi niæmi siRNA, jak równie¿ podwy¿szenie stabilnoœci na degradacjê nukleolityczn¹ oraz na œrodowisko kwaœnie (88). Sierant
i wsp. opisali zastosowanie innej pochodnej fluorowej RNA, gemcytabiny, (2’,2’-difluoro-2’-deoksycytydyny) wprowadzonej do nici antysensowej dupleksu siRNA (89).
Pojedyncze podstawienie cytydyny przez gemcytabinê, w pozycjach 1,2,4,5,8 lub 10
nie mia³o wp³ywu na w³aœciwoœci fizykochemiczne dupleksów, natomiast wyraŸnie
zmienia³a siê aktywnoœæ dupleksów w zale¿noœci od miejsca po³o¿enia modyfikowanej jednostki.
Modyfikacja 4’S-RNA, gdzie atom tlenu w pozycji 4’ pierœcienia rybozy jest zast¹piony atomem siarki, jest dobrze tolerowana w pobli¿u koñców siRNA (90,91).
Wbudowanie modyfikacji do nici antysensowej, szczególnie w centrum, czy na koñcu 5’, powoduje znaczne obni¿enie aktywnoœci. Modyfikacja 4’S mo¿e byæ bezpiecznie wprowadzona do nici sensowej (nawet po cztery modyfikacje na koñcu 3’ i 5’
nici sensowej) i na koñcu 3’ nici antysensowej (91). Kombinacja modyfikacji 4’S-RNA
i 2’-O-Me, 2’-O-MOE lub 4’S-2’-F-ANA jest mo¿liwa na koñcach obu nici (87,90).
UNA, acykliczny kwas nukleinowy (ang. Unlocked Nucleic Acid), stanowi now¹ klasê modyfikacji pierœcienia cukrowego, w którym usuniêto wi¹zanie pomiêdzy atomami wêgla C2’ i C3’(2’,3’ seco nukleozydy). Zmiana struktury cukru powoduje
wzrost elastycznoœci cz¹steczki, co z kolei powoduje obni¿enie stabilnoœci dupleksu siRNA. Modyfikacja UNA wp³ywa na aktywnoœæ siRNA w sposób pozycyjno-zale¿ny. W³¹czenie UNA w pozycje 3, 6, 12 i 18 nici antysensowej nie zmienia aktywnoœci
siRNA. Modyfikacja w pozycjach 1-3, 9-12 oraz w 14 i 16 obni¿a efektywnoœæ wyciszaj¹c¹ dupleksu (92). Szczególnie wra¿liwa jest pozycja 1 w nici antysensowej.
Wprowadzenie w to miejsce UNA powoduje, ¿e kinaza Clp1 nie jest w stanie ufosforylowaæ koñca 5’. Chemiczna fosforylacja koñca 5’ nici antysensowej znosi ten problem. Dupleksy RNA zawieraj¹ce modyfikacje UNA charakteryzuj¹ siê bardzo znikom¹ cytotoksycznoœci¹ (92).
LNA, cykliczny kwas nukleinowy (ang. Locked Nucleic Aacid), 2’-O,4’-C-metyleno-bicyklonukleozydy, zawieraj¹ mostek metylenowy pomiêdzy atomem tlenu w pozycji C2’ i atomem wêgla w pozycji C4’ pierœcienia rybozy. Mostek ten wymusza konformacjê pierœcienia cukrowego C3’-endo. Na podstawie badañ NMR wskazuje siê, ¿e
oligonukleotydy zawieraj¹ce modyfikacjê LNA przyjmuj¹ strukturê helisy typu A, cha158
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rakterystyczn¹ dla RNA (93,94). Oligonukleotydy z modyfikacj¹ LNA charakteryzuj¹
siê bardzo silnym powinowactwem do komplementarnej nici DNA lub RNA, co przejawia siê wzrostem temperatury topnienia o 2-8°C /modyfikacjê w porównaniu do
oligonukleotydów niemodyfikowanych. Wykazuje siê równie¿ bardzo wysok¹ odpornoœæ na degradacjê w systemach biologicznych (95,96). Braasch i wsp. jako pierwsi
wprowadzili modyfikacje LNA do dupleksów siRNA i zaobserwowali wzrost stabilnoœci dupleksów i brak wp³ywu modyfikacji na aktywnoœæ wyciszaj¹c¹ (74). Racjonalne
umiejscowienie modyfikacji LNA prowadzi do uzyskania funkcjonalnie aktywnych dupleksów. Najczêœciej modyfikowane s¹ koñce nici sensowej oraz koniec 3’ nici antysensowej (97,98). Tolerowana jest równie¿ minimalna modyfikacja w nici antysensowej w obrêbie struktury dwuniciowej (74,99). Bramsen i wsp. zaproponowali trójniciowy siRNA (sisiRNA), w którym niæ sensowa jest podzielona na dwie czêœci (66).
W sisiRNA tylko niæ antysensowa jest funkcjonalna. Modyfikacja LNA wprowadzona
do nici sensowej pozwala na stabilizacjê ca³ego uk³adu. Modyfikacja LNA jest przyk³adem wiêkszej rodziny analogów nukleozydowych, tzw. bicyklicznych kwasów nukleinowych, BNA. Inn¹ modyfikacj¹ z tej rodziny jest ENA (ang. Ethylene-Bridge Nucleic
Acid) testowany na koñcach 3’ siRNA os³abia³ dzia³anie inhibitorowe dupleksów (100).

Rys. 4. Wybrane przyk³ady modyfikacji chemicznych wi¹zania internukleotydowego.
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Ittig i wsp. badali aktywnoœæ biologiczn¹ dupleksów siRNA nios¹cych modyfikacjê tricyklo-DNA (tc-DNA) w ró¿nych pozycjach nici sensowej i antysensowej (73). Obecnoœæ jednostek tc-DNA podnosi stabilnoœæ termodynamiczn¹ dupleksu (Tm wzrasta
o 2-4°C/modyfikacjê), wzrasta równie¿ odpornoœæ siRNA na trawienie nukleolityczne.
Badania CD i modelowanie molekularne wskazuj¹ na siln¹ preferencjê takich siRNA
do tworzenia dupleksów o strukturze typu A. Wprowadzenie jednostek tc-DNA na
koñce 3’ obu nici, jak równie¿ w innych miejscach w nici sensowej nie obni¿a³o aktywnoœci dupleksu. Modyfikacja w nici antysensowej znosi³a aktywnoœæ siRNA. Zaobserwowano jednak, ¿e wprowadzenie tc-DNA w centralnej czêœci nici sensowej, jak i nici antysensowej (pozycja 10) czterokrotnie podwy¿sza³o aktywnoœæ siRNA w porównaniu do dupleksów niemodyfikowanych.

4.2. Modyfikacja wi¹zania internukleotydowego
Najprostszym podejœciem maj¹cym na celu podniesienie stabilnoœci nukleolitycznej oligonukleotydów jest modyfikacja wi¹zania internukleotydowego w ³añcuchu DNA lub RNA. Modyfikacja zwykle polega na zast¹pieniu niemostkowego atomu
tlenu przez atom siarki (tiofosforany, PS), grupê borowodorow¹ BH3 (boranofosforany, BP), aminow¹ (amidofosforany) lub metylow¹ (metylofosforany), itd.
Tiofosforany (PS), jedna z najbardziej popularnych modyfikacji w strategii antysensowej, mo¿e byæ równie¿ wykorzystywana w interferencji RNA (70,74,75,101).
Modyfikacja wi¹zania fosforanowego poprzez zamianê niemostkowego atomu tlenu
na atom siarki w znacznym stopniu podnosi stabilnoœæ oligonukleotydu i zabezpiecza przed szybk¹ degradacj¹ nukleolityczn¹ (102,103). Równie¿ dupleksy RNA
z wi¹zaniami tiofosforanowymi s¹ mniej wra¿liwe na degradacjê, znacznie wyd³u¿a
siê ich okres pó³trwania w osoczu (70,104). Obecnoœæ siarki w wi¹zaniu internukleotydowym wp³ywa jednak na niespecyficzne wi¹zanie siê z bia³kami komórkowymi,
to oddzia³ywanie uwa¿a siê za g³ówn¹ przyczynê ró¿norodnych efektów niepo¿¹danych (105). Doniesienia na temat aktywnoœci tiofosforanowych siRNA s¹ doœæ rozbie¿ne, aktywnoœæ dupleksów zale¿y od iloœci modyfikacji i miejsca ich wprowadzenia (106). Wed³ug doœwiadczeñ Chiu i Rana modyfikacja wszystkich wi¹zañ internukleotydowych w nici sensowej lub/i antysensowej obni¿a o 40-60% aktywnoœæ siRNA
(70). Braasch i wsp. nie obserwowali znacznych spadków aktywnoœci siRNA z modyfikacjami tiofosforanowymi wprowadzonymi na koñcach 5’ i 3’ obu nici dupleksu,
nawet przy wzroœcie iloœci modyfikacji do siedmiu na ka¿dym z koñców. Znaczny
spadek aktywnoœci (~20%) zosta³ odnotowany dopiero, wówczas gdy wszystkie
wi¹zania internukleotydowe w obu niciach dupleksu zosta³y zmodyfikowane (74).
Harborth i wsp badali efekt obecnoœci wi¹zañ tiofosforanowych wprowadzonych
w ró¿nym stopniu do obu nici siRNA (koñce dupleksu, co drugie wi¹zanie w jednej
lub obu niciach dupleksu) i zanotowali jedynie kilkuprocentowy spadek aktywnoœci
(3-5%) (82). Pewne obserwacje mog¹ jednak wskazywaæ, ¿e wi¹zania tiofosforanowe
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nie s¹ akceptowane w centralnej czêœci dupleksu, szczególnie w nici sensowej
w miejscu jej przeciêcia podczas selekcji nici aktywnej do kompleksu RISC (107).
Obserwowano równie¿ pewn¹ cytotoksycznoœæ, wywo³an¹ siRNA z du¿¹ iloœci¹ wi¹zañ tiofosforanowych (101). Na koniec warto równie¿ wspomnieæ o doœwiadczeniach Georga Sczakiela i wsp. dotycz¹cych spontanicznego transportu siRNA do komórek bez udzia³u jakiegokolwiek czynnika transfekcyjnego (tzw. nagich siRNA,
ang. naked siRNA), transportu stymulowanego jedynie obecnoœci¹ oligonukleotydów
tiofosforanowych (108). Jednoniciowe oligodeoksyrybonukleotydy tiofosforanowe
promuj¹ wewn¹trzkomórkow¹ akumulacjê siRNA w ró¿nych typach komórek. Szczegó³owy mechanizm tego procesu nie zosta³ jeszcze rozpoznany. Prawdopodobnie
tiofosforanowe oligonukleotydy DNA wi¹¿¹ siê z hipotetycznym receptorem na powierzchni komórki prowadz¹c do jego aktywacji. Zachodzi wówczas przeniesienie
siRNA (w strukturach zwanych kaweolami) do tzw. przestrzeni oko³oj¹drowej, a nastêpnie uwolnienie ich do cytoplazmy (109). Oligonukleotydy tiofosforanowe stymuluj¹ce ten proces nie wchodz¹ do wnêtrza komórki.
Ditiofosforany (PS2) to modyfikowane kwasy nukleinowe, w których obydwa
niemostkowe atomy tlenu wi¹zania fosforanowego s¹ wymienione na atomy siarki.
Tak modyfikowane jednostki PS2 nadaj¹ oligonukleotydom unikatowe w³aœciwoœci:
wysok¹ odpornoœæ na nukleazy, achiralnoœæ na atomie fosforu, dobre w³aœciwoœci
farmakokinetyczne. Oligonukleotydy RNA zawieraj¹ce wi¹zania PS2 zosta³y ostatnio
zsyntetyzowane w laboratorium Xianbin Yanga (110). Wykazano, ¿e cz¹steczki siRNA
zawieraj¹ce wi¹zania PS2 s¹ rozpoznawane przez bia³ka uczestnicz¹ce w RNAi i aktywnie uczestnicz¹ w wyciszaniu ekspresji docelowych genów. W zale¿noœci od
miejsca wprowadzenia modyfikacji aktywnoœæ dupleksów zmienia siê, jest jednak
czêsto porównywalna lub wy¿sza ni¿ dla niemodyfikowanych cz¹steczek (111).
Z powodu podwy¿szonej hydrofobowoœci modyfikowanej cz¹steczki, spowodowanej obecnoœci¹ dwóch atomów siarki, mo¿liwy jest ³atwiejszy transport dokomórkowy, modyfikowane siRNA s¹ równie¿ bardziej odporne na trawienie nukleazami.
Boranofosforany (BP), s¹ unikatow¹ i wart¹ zainteresowania klas¹ modyfikowanych analogów oligonukleotydów, po raz pierwszy opisan¹ przez Barbarê Ramsay
Shaw i wsp. w 1990 r. (112). Modyfikacja BP jest dobrze tolerowana w siRNA, mo¿e
znajdowaæ siê w ró¿nych miejscach, zarówno w nici sensowej jak i antysensowej.
Dupleksy wykazuj¹ wysok¹ aktywnoœæ wyciszania docelowego genu, równ¹ lub wy¿sz¹ w porównaniu do niemodyfikowanych cz¹steczek lub z modyfikacj¹ tiofosforanow¹ (113). Jedynym wyj¹tkiem jest centralna czêœæ nici antysensowej. Je¿eli modyfikacja BP zostanie wprowadzona do trzech centralnie po³o¿onych wi¹zañ internukleotydowych aktywnoœæ siRNA znacznie siê obni¿a. Oligonukleotyd z wi¹zaniami
boranofosforanowymi jest ok. 300x bardziej odporny na degradacjê nukleolityczn¹
ni¿ oligonukleotyd z wi¹zaniami niemodyfikowanymi. Dupleksy siRNA nawet z du¿¹
zawartoœci¹ wi¹zañ BP (76%) nie wykazuj¹ cytotoksycznoœci w stosunku do komórek, w przeciwieñstwie do tiofosforanów, gdzie cytotoksycznoœæ pojawia³a siê przy
55% zawartoœci tej modyfikacji (75,101). Dystrybucja ³adunku ujemnego w boranoBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 146-172 2010
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fosforanach jest inna ni¿ w fosforanach czy tiofosforanach, st¹d wynikaj¹ zmiany
w polarnoœci i hydrofobowoœci cz¹steczki RNA, zmienione w³aœciwoœci hydratacyjne, inne oddzia³ywanie z jonami metali i bia³kami (114,115). Przyczyny wzrostu
efektywnoœci boranofosforanowych siRNA upatruje siê w wy¿szej stabilnoœci nukleolitycznej, wyd³u¿onym czasie pó³trwania i wynikaj¹cej z tego konsekwencji, ¿e
efekt wyciszenia uzyskuje siê przy du¿o ni¿szym stê¿eniu siRNA.
Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA) s¹ analogami oligonukleotydów DNA lub
RNA, gdzie szkielet fosforanowo-cukrowy zosta³ zast¹piony poliamidem, w którym
poszczególne podjednostki s¹ po³¹czone ze sob¹ wi¹zaniami peptydowymi. Podstawow¹ ró¿nic¹ pomiêdzy PNA i kwasami nukleinowymi jest brak ³adunku ujemnego
w szkielecie cz¹steczki (normalnie wynikaj¹cego z obecnoœci wi¹zania fosfodiestrowego). PNA wykazuje zdolnoœæ do tworzenia stabilnych struktur dwuniciowych,
opartych na parowaniu zasad nukleinowych, mo¿e wi¹zaæ siê z drug¹ cz¹steczk¹
PNA lub tworzyæ heterodupleksy PNA:DNA lub PNA:RNA. Znane s¹ równie¿ cz¹steczki chimeryczne tworzone przez liniowe po³¹czenie kwasu nukleinowego do N lub C
koñca PNA. W przeciwieñstwie do chimerycznych struktur DNA-PNA nie ma wielu
przyk³adów zastosowania chimer RNA-PNA, w szczególnoœci w procesie RNAi. Potenza i wsp. próbowali po³¹czyæ zalety dwóch technologii: PNA i RNAi proponuj¹c
chimeryczne cz¹steczki siRNA, w których dwie niesparowane tymidyny na koñcu 3’
jednej lub obu nici zast¹piono dimerem PNA, tt(Gly) (116). Autorzy udowodnili, ¿e
zaproponowana modyfikacja jest kompatybilna z mechanizmem RNAi. Modyfikacja
wprowadzona na koniec 3’ nici sensowej spowodowa³a niewielki wzrost aktywnoœci
w stosunku do docelowego genu. Wprowadzenie modyfikacji do obu nici siRNA
spowodowa³o znaczny wzrost stabilnoœci dupleksu wobec nukleaz. Wszystkie warianty siRNA, w tym równie¿ cz¹steczki niemodyfikowane mia³y te same w³aœciwoœci
termodynamiczne i strukturê typu A, charakterystyczn¹ dla dsRNA. Oznacza to, ¿e
PNA wprowadzony na koñce 3’ siRNA (zamiast typowych niesparowanych dwóch
reszt tymidyny) nie destabilizuje dupleksu i nie zak³óca jego struktury.
Morfolinowe pochodne kwasów nukleinowych zosta³y wprowadzone ju¿ pod
koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. (117,118). S¹ to zwi¹zki, w których piêciocz³onowy pierœcieñ rybozy zosta³ zast¹piony szeœciocz³onowym pierœcieniem morfolinowym. Dodatkowo, ujemnie na³adowane wi¹zanie fosfodiestrowe, wystêpuj¹ce w naturalnych kwasach nukleinowych, zast¹pione zosta³o niejonowym wi¹zaniem amidofosforanowym. Konsekwencj¹ zmian strukturalnych s¹ pewne korzystne cechy,
jakimi charakteryzuj¹ siê te zwi¹zki: 1) s¹ ca³kowicie stabilne w systemach biologicznych, 2) wykazuj¹ wysokie powinowactwo do komplementarnych RNA, du¿o
wy¿sze ni¿ oligonukleotydy niemodyfikowane, 3) s¹ doskonale rozpuszczalne
w roztworach wodnych w przeciwieñstwie do innych zwi¹zków niejonowych, 4) ze
wzglêdu na swoj¹ naturê nie oddzia³uj¹ z bia³kami, z czym wi¹¿e siê brak efektów
ubocznych, 5) brak ³adunku umo¿liwia wydajny transport dokomórkowy poprzez
mechanizm nietoksycznej endocytozy (119). Zhang i wsp. przeprowadzili syntezê
siRNA zawieraj¹cych morfolinowe pochodne urydyny i zbadali ich w³aœciwoœci (120).
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Rys. 5. Wybrane przyk³ady modyfikacji chemicznych zasad heterocyklicznych.
U¿yte symbole oznaczaj¹ kolejno: 5-BrU: 5-bromourydyna; 5-IU: 5-jodourydyna; 2,6-DAP: 2,6-diaminopuryna; pU: 5-propynylourydyna; mU: 5-metylourydyna; mC: 5-metylocytydyna; s2U: 2-tiourydyna; D: dihydrourydyna; Y: pseudourydyna; rF: 2,4-difluorotolueno rybonukleozyd.

Modyfikacje by³y wprowadzone w ró¿nych pozycjach nici sensowej i antysensowej
dupleksu. Wiêkszoœæ dupleksów wykazywa³a aktywnoœæ porównywaln¹ z siRNA niemodyfikowanym, z wyj¹tkiem tych, które mia³y modyfikacjê w nici antysensowej
w pozycjach 1, 7 i 10. Te dupleksy by³y ca³kowicie nieaktywne. Najbardziej efektywne i stabilne w osoczu okaza³y siê cz¹steczki siRNA z jednostkami morfolinowymi
wprowadzonymi na koñcach 3’ obu nici.

4.3. Modyfikacja zasad heterocyklicznych
Niewiele jest przyk³adów wprowadzania modyfikacji chemicznych w zasadach heterocyklicznych, niektóre z nich przedstawione s¹ na rysunku 5. W jednym z pierwszych przyk³adów zastosowania modyfikowanych nukleozasad Parrish i wsp. zbadali
wp³yw podstawienia 4-tio- (4-SU), 5-bromo- (5-BrU), 5-jodo- (5-IU) i 5-(3-aminoalliBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 146-172 2010
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lo)-urydyny w miejsce urydyny oraz inozyny w miejsce guanozyny w nici sensowej
lub antysensowej siRNA skierowanego na geny unc-22A i unc-54A (71). Zaobserwowano pewne ró¿nice w stopniu wyciszenia docelowych genów w zale¿noœci od rodzaju
modyfikacji i miejsca jej wprowadzenia. Wprowadzenie 4-tio-urydyny, 5-bromo-urydyny i inozyny nie zmienia³o aktywnoœci siRNA bez wzglêdu na to, która niæ dupleksu by³a modyfikowana. Jednostki 5-jodo-urydyny czy 5-(3-aminoallilo)-urydyny wprowadzone do nici antysensowej powa¿nie obni¿a³y aktywnoœæ siRNA, modyfikacja nici
sensowej nie powodowa³a zmian w aktywnoœci RNAi. Chiu i Rana opisali eksperyment, w którym zastosowali dupleksy RNA zawieraj¹ce 5-bromo-urydynê, 5-jodo-urydynê, N-3-metylo-urydynê w miejscu urydyny i 2,6-diaminopurynê (2,6-DAP) w miejsce adeniny (70). Dupleksy siRNA skierowane by³y na gen bia³ka zielonej fluorescencji (GFP, ang. Green Fluorescent Protein). Oceny aktywnoœci dokonano stosuj¹c tzw.
test podwójnej fluorescencji (DFA, ang. Dual Fluorescence Assay). Wszystkie modyfikacje stabilizuj¹ce strukturê dupleksu (5-BrU, 5-IU, 2,6-DAP), czy destabilizuj¹ce jak
N-3-metylo-urydyna, powodowa³y obni¿enie aktywnoœci siRNA w kierunku inhibicji
ekspresji docelowego genu. W kolejnych badaniach Sipa i wsp. ocenili stabilnoœæ termodynamiczn¹ oraz aktywnoœæ siRNA z trzema naturalnie wystêpuj¹cymi rzadkimi
nukleozydami: 2-tio-urydyn¹ (s2U), pseudourydyn¹ (Y) i dihydrourydyn¹ (D) (51). Zademonstrowano mo¿liwoœæ modulacji w³aœciwoœci siRNA, a przede wszystkim zdolnoœci dupleksu do wyciszania docelowego genu, w zale¿noœci od miejsca wprowadzenia modyfikacji. 2-tio-urydyna i pseudourydyna przyjmuj¹ konformacjê C3’-endo
rybozy i tym samym stabilizuj¹ dupleks RNA (121-123). Dihydrourydyna destabilizuje
strukturê RNA przyjmuj¹c konformacjê pierœcienia cukrowego typu C2’-endo, która
jest charakterystyczna dla struktury typu B DNA (124). Dodatkowo pierœcieñ zasady
w dihydrourydynie ma charakter niearomatyczny, co wyklucza oddzia³ywania warstwowe (ang. stacking) z s¹siednimi zasadami w ³añcuchu RNA (122,125). Umieszczenie nukleozydów stabilizuj¹cych strukturê RNA (s2U, Y) na koñcu 5’ nici sensowej
lub koñcu 3’ nici antysensowej (np. w pozycji 19) oraz nukleozydu destabilizuj¹cego
(D) na koñcu 3’ nici sensowej (pozycja 19) wp³ywa w znacz¹cym stopniu na zwiêkszenie termodynamicznej asymetrii dupleksu siRNA, a tym samym wymusza uczestnictwo nici antysensowej jako nici aktywnej w mechanizmie RNAi. Wprowadzenie modyfikowanych nukleozydów (s2U, Y) do centralnej domeny nici antysensowej (pozycja 10) da³o wynik zale¿ny od charakteru/typu modyfikacji. Wprowadzenie s2U w pozycji 10 nici antysensowej nie zmieni³o aktywnoœci wyciszaj¹cej dupleksu, natomiast
wprowadzenie w tê pozycjê jednostki Y znacznie obni¿y³o aktywnoœæ badanego siRNA.
Destabilizacja struktury RNA w miejscu hydrolizy docelowego mRNA poprzez wprowadzenie wi¹zania typu wahad³owego (ang. wobble) powoduje znacz¹ce obni¿enie
aktywnoœci dupleksu. S¹siaduj¹ca z wi¹zaniem wobble 2-tio-urydyna przywraca siRNA
zdolnoœæ do wyciszenia docelowego genu. Informacja ta mo¿e byæ wskazówk¹ do
projektowania sekwencji siRNA skierowanych na geny z mutacjami punktowymi.
Kool i wsp. badali wp³yw podstawienia grupy metylowej i propynylowej na wêglu C-5 w zasadach pirymidynowych (5-metylo-U, 5-metylo-C, 5-propynylo-U, 5-pro164
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pynylo-C) na stabiloœæ i aktywnoœæ dupleksów siRNA (126). Celem tych badañ by³a
równie¿ odpowiedŸ na pytanie, w jaki sposób wprowadzenie zawady przestrzennej,
jak¹ stwarzaj¹ te podstawniki (grupa propynylowa ~53 A3, grupa metylowa ~23 A3),
zaburza oddzia³ywanie pomiêdzy nici¹ aktywn¹ a docelowym mRNA w kompleksie
bia³kowym RISC. Udowodniono, ¿e podstawienie grupy metylowej czy propynylowej na C-5 podnosi stabilnoœæ termiczn¹ (wzrost Tm od kilku do kilkunastu stopni
C, w zale¿noœci od iloœci i rodzaju modyfikacji) oraz stabilnoœæ dupleksów RNA wobec nukleaz. Badanie stopnia zahamowania ekspresji genu docelowego (gen lucyferazy w komórkach HeLa) wykaza³o, ¿e wprowadzenie du¿ej grupy propynylowej
znacznie obni¿a aktywnoœæ RNAi pomimo stabilizacji struktury RNA. Efekt obni¿enia
aktywnoœci siRNA by³ wiêkszy, gdy modyfikacje obejmowa³y nukleozydy znajduj¹ce
siê w nici antysensowej, w pozycjach 1-7. Podstawienie zasad pirymidynowych na
C-5 mniejsz¹ grup¹ metylow¹ nie wywo³ywa³o efektu obni¿enia aktywnoœci siRNA.
Wyniki te wskazuj¹ jednoznacznie na œcis³y zwi¹zek pomiêdzy wielkoœci¹ podstawnika (zawad¹ przestrzenn¹), znajduj¹cego siê w du¿ym rowku w strukturze dupleksu siRNA/mRNA a zaburzeniem oddzia³ywania z komponentami bia³kowymi kompleksu RISC i wynikaj¹cym z tego zahamowaniem wyciszenia RNAi.
Badano równie¿ pewne atypowe nukleozydy, które zamiast zasady heterocyklicznej zawiera³y podstawnik difluorotoluenowy, 2,4-difluorotoluenowy czy
2,4-dichlorobenzenowy (127,128). Difluorotoluen jest podobny strukturalnie do tyminy, ale nie mo¿e tworzyæ klasycznych wi¹zañ wodorowych. Mo¿liwe jest pojedyncze zast¹pienie urydyny przez tak podstawiony nukleozyd bez zmiany aktywnoœci
dupleksu siRNA (127). Niepolarne nukleozasady (2,4-difluorotoluen, 2,4-dichlorobenzen) s¹ równie¿ tolerowane w pewnych pozycjach (niæ antysensowa pozycja: 1,
3, 4, 7, 19) siRNA (128). Destabilizacja struktury dupleksu w miejscu podstawienia
urydyny przez nukleozyd z reszt¹ 2,4-difluorotoluenow¹ by³a mniejsza ni¿ w przypadku innych mutacji, obserwowano równie¿ podwy¿szon¹ stabilnoœæ dupleksu
w osoczu.
Wprowadzenie modyfikacji chemicznych do zasad heterocyklicznych (Y, 5-metylo-C, N6-metylo-A) mo¿e zapobiec lub zredukowaæ efekty immunostymulacji wywo³ane przez dupleksy RNA, np. aktywacjê receptorów rozpoznaj¹cych dwuniciowy
czy jednoniciowy RNA (TLR3, TLR7 i TLR8) (129).

4.4. Modyfikacje chemiczne koñców siRNA, koniugaty
Aby niæ antysensowa dupleksu siRNA mog³a wejœæ na szlak interferencji RNA
musi byæ ufosforylowana na 5’-koñcu (13). Wszystkie modyfikacje chemiczne, które
nie zaburzaj¹ oddzia³ywania koñca 5’ nici antysensowej ze specyficzn¹ kinaz¹ (np.
hClp1 w komórkach ludzkich) s¹ dozwolone. Fosforylacja grupy OH znajduj¹cej siê
na koñcu 5’ nici sensowej nie jest wymagana dla aktywnoœci dupleksu. Wprowadzenie grupy 2’-O-Me do 5’-koñcowego nukleotydu w nici sensowej zabezpiecza jej koBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 146-172 2010
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niec 5’ przed fosforylacj¹, a tym samym wymusza inkorporacjê nici antysensowej do
kompleksu RISC (130).
Koñce dupleksu s¹ równie¿ miejscem, gdzie mo¿liwe jest przy³¹czenie ró¿nych
grup funkcyjnych, maj¹cych ró¿norakie zadania: np. zwiêkszenie stabilnoœci dupleksu, np. przy³¹czenie reszty 2’-deoksyrybozy poprzez wi¹zanie 5’-5’ (ang. Inverted Deoxy Abasic Residue) (131), umo¿liwianie wizualizacji dupleksów w komórkach (fluorofory, biotyna) (69,82), wspomagaj¹ce transport dokomórkowy, w tym równie¿ transport ukierunkowany na dany typ komórek (zwi¹zki lipidowe, cholesterol, d³ugie
rozga³êzione ³añcuchy alkilowe, peptydy, aptamery) (132-135). Najbezpieczniejszym
miejscem dla przy³¹czenia wymienionych grup s¹ koñce 5’ i 3’ nici sensowej. Teoretycznie, równie¿ koniec 3’ nici antysensowej mo¿e s³u¿yæ do przy³¹czenia koniugatów, chocia¿ wprowadzenie cz¹steczek chemicznych w tym rejonie mo¿e zaburzaæ
rozpoznanie 3’-terminalnych niesparowanych nukleotydów nici aktywnej przez domenê PAZ bia³ka Ago2, a tym samym zahamowaæ ca³y proces RNAi (136). Jeszcze
bardziej restrykcyjnie jest traktowany koniec 5’ nici antysensowej, który oddzia³uje
z domen¹ PIWI bia³ka Ago (137).
Wiêkszoœæ koniugatów jest przy³¹czana do siRNA przez hydrolizowalne ³¹czniki,
wœród nich kwasowo-labilne lub ulegaj¹ce redukcji wi¹zania disiarczkowe pomiêdzy
RNA i przy³¹czan¹ grup¹, w celu ³atwego uwolnienia nietkniêtych siRNA we wnêtrzu
komórki.
Przy³¹czenie zwi¹zków lipidowych do siRNA wspomaga transport dokomórkowy
poprzez zwiêkszenie przepuszczalnoœci b³ony komórkowej dla kwasu nukleinowego lub poprzez endocytozê receptorowo-zale¿n¹. Znane s¹ pozytywne przyk³ady
zastosowania koniugatów siRNA z cholesterolem (chol-siRNA) przy³¹czonym na koñcu 5’ (138) lub koñcu 3’ nici sensowej (139). Transport chol-siRNA do komórek odbywa³ siê bez udzia³u innych czynników transfekcyjnych, przy czym zaobserwowano
znaczne wyciszenie ekspresji docelowego genu. W przeprowadzonych eksperymentach in vivo wykazano, ¿e podany do ¿y³y ogonowej gryzoni chol-siRNA lokalizowa³
siê g³ównie w w¹trobie i w jelicie cienkim. Podobnie, jak we wczeœniejszych eksperymentach in vitro obserwowano inhibicjê ekspresji docelowego genu.
Peptydy CPP (ang. Cell Penetrating Peptides), o d³ugoœci 10-30 aminokwasów,
szczególnie zasadowych, maj¹ zdolnoœæ „przenoszenia” hydrofilowych makromoleku³, jak peptydy czy kwasy nukleinowe, przez b³on¹ komórkow¹. W literaturze
zwi¹zanej tematycznie z transportem siRNA jest wiele przyk³adów sekwencji takich
peptydów, m in. TAT (ang. Trans Activator Protein from HIV-1) skoniugowany z koñcem 3’ nici antysensowej (140-142). TAT znacz¹co polepsza³ transport siRNA do komórek, co przejawia³o siê obni¿eniem poziomu docelowego bia³ka.
Polietylenoglikol (PEG) skoniugowany z siRNA jest czêsto skompleksowany z kationowymi polimerami lub peptydami jako czynnikami kondensuj¹cymi w celu
utworzenia koloidalnych nanocz¹steczek, zwanych PEC-micelami (ang. Polyelectrolyte Complex Micelles) (143,144). Koniugaty PEG-siRNA wykazywa³y znacznie wy¿sz¹
stabilnoœæ ni¿ tzw. nagie siRNA w 50% osoczu (145).
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Ukierunkowany transport dokomórkowy jest bardzo atrakcyjn¹ mo¿liwoœci¹
wprowadzania siRNA, szczególnie w aspekcie przysz³ych terapii. Ten sposób wprowadzania siRNA do organizmu zmniejsza niebezpieczeñstwo powik³añ i obni¿a
znacznie dawkê leku. Przy³¹czenie specyficznych ligandów: aptamerów, przeciwcia³, peptydów, cz¹steczek cukrów, witamin i hormonów) do siRNA prowadzi do
specyficznego rozpoznania, oddzia³ywania pomiêdzy ligandem a jego receptorem
na powierzchni komórki (146-148). Przyk³adem zastosowania tej technologii jest
skoniugowanie siRNA z aptamerem skierowanym na receptor specyficzny dla komórek nowotworu prostaty (PSMA, ang. Prostate-Specific Membrane Antigen) (149).

5. Perspektywy
Pomimo ¿e interferencja RNA jest wci¹¿ jeszcze nowatorsk¹ technik¹ modulacji
ekspresji genów, to istnieje lista chorób, wobec których dupleksy siRNA s¹ testowane jako potencjalne leki w ró¿nych fazach badañ klinicznych (150). Sukces, jakim bêdzie wprowadzenie siRNA do lecznictwa, nie bêdzie osi¹gniêty bez polepszenia
w³aœciwoœci dupleksów RNA, podwy¿szenia bezpieczeñstwa stosowania, efektywnoœci, specyficznoœci, stabilnoœci, redukcji efektów ubocznych i niezawodnoœci systemu ukierunkowanego transportu cz¹steczek siRNA/shRNA do okreœlonych tkanek
czy nawet komórek. Modyfikacje chemiczne w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê
do pokonania tych wyzwañ. Jest to szybko rozwijaj¹ca siê dziedzina badañ w obszarze syntetycznych siRNA. Stabilizacja lub destabilizacja oddzia³ywañ pomiêdzy obiema niæmi w pewnych rejonach siRNA da³a mo¿liwoœæ modulowania termodynamiczn¹ stabilnoœci¹ i asymetri¹ dupleksu, co z kolei pozwala selektywnie w³¹czaæ
tylko jedn¹ z nici (dedykowan¹ jako niæ aktywn¹) do dalszych etapów RNAi. Modyfikacje blokuj¹ce wyst¹pienie niespecyficznych efektów, tj. indukcji odpowiedzi immunologicznej (np. 2’-O-Me, 2’-F) czy niepo¿¹danego wyciszania ekspresji genów innych ni¿ zaplanowany (np. 2’-O-Me w pozycji 2 nici antysensowej), znacznie wzmacniaj¹ specyficznoœæ dupleksów. Modyfikacje chemiczne zwiêkszaj¹ce stabilnoœæ wi¹zania internukleotydowego aktywnoœci¹ obecnoœci nukleaz powoduj¹ wyd³u¿enie
efektu wyciszenia, pozwalaj¹ na bardziej efektywny transport i biodystrybucjê. Przy³¹czenie do nici siRNA cz¹steczek umo¿liwiaj¹cych dostarczenie ich do okreœlonych
komórek stwarza mo¿liwoœæ efektywnego i ukierunkowanego transportu w objête
chorob¹ konkretne miejsca w organizmie. Interesuj¹c¹ koncepcj¹ jest kombinacja
kilku uzupe³niaj¹cych siê modyfikacji w jednej cz¹steczce siRNA. Mo¿liwe jest wówczas tworzenie zupe³nie nowych i ró¿nych od naturalnych cz¹steczek, posiadaj¹cych nowe w³aœciwoœci biologiczne. Wyzwaniem jest znalezienie uniwersalnej
strategii projektowania struktury i modyfikacji chemicznych w siRNA, które bêd¹
najbardziej odpowiednie dla konkretnego zadania, jakim jest inhibicja ekspresji
okreœlonego genu.
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