PRIEŠPRASMINIŲ OLIGONUKLEOTIDŲ
BIOTECHNOLOGIJA
Priešprasminiai oligonukleotidai yra santykinai trumpos (įprastai 12–25 nukleotidų ilgio) vienos vijos nukleotidų grandinės, kurios yra komplementarios
(priešprasminės) ląstelės prasminėms iRNR ar DNR sekoms.
Priešprasminiai oligonukleotidai prisijungdami prie iRNR užblokuoja jos
transliaciją ląstelėje arba prisijungdami prie vienos iš DNR grandinių užblokuoja
geno fragmento nuskaitymą. Tokiu būdu priešprasminiai oligonukleotidai slopina baltymo, koduojamo atitinkamos iRNR, sintezę, arba reguliuoja DNR transkripciją – genų raišką. DNR transkripciją slopina trigubą grandinę su DNR sudarantys
oligonukleotidai, kurie hibridizuojasi su dvigrande DNR.
Pagal bendras nukleorūgščių bazių poravimosi taisykles oligonukleotidai
gali būti universali priemonė genų raiškos reguliavimui tiek molekulinės biologijos tyrimų, tiek terapiniais, tiek bioinžinerijos ir net sintetinės biologijos tikslais.
Remiantis žinoma iRNR ar DNR taikinio nukleotidų seka yra parenkamas ir susintetinamas tam tikrai jos daliai komplementarus oligonukleotidas. Oligonukleotido
specifiškumą lemia taikinio sekos unikalumas tarp visų ląstelės iRNR ar DNR sekų.
Statistiškai seka, sudaryta bent iš 17 nukleotidų, pasitaiko tik 1 kartą visame
žmogaus genome (4 × 109 bazinių porų). Dėl šios priežasties priešprasminių oligonukleotidų poveikis iRNR ar DNR gali būti ypač specifinis.
Kadangi iRNR transliacijos ir DNR transkripcijos mechanizmai yra visos biologinės gyvybės pamatiniai mechanizmai, priešprasminių oligonukleotidų technologija yra ypač universali ir labai plačiai pritaikoma.
Naudojant priešprasminių oligonukleotidų biotechnologiją galima reguliuoti iš esmės bet kokių prokariotinių ar eukariotinių ląstelių gyvybinius mechanizmus. Be to, sintetiniai modifikuoto karkaso priešprasminiai oligonukleotidai
daugeliu atveju yra veiksmingesni bei stabilesni už natūralius ląstelinius mechanizmus.
Priešprasminių oligonukleotidų technologija yra labai universali, nes ji leidžia reguliuoti visų įmanomų genų raišką. Priešprasminių oligonukleotidų tech-
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2 pav. Priešprasminių oligonukleotidų pagrindinės modifikacijos
1 pav. Nukleorūgščių grandinė (oligonukleotido fragmentas)
nologija yra kur kas paprastesnė už baltymų biotechnologijas. Priešprasminius
oligonukleotidus sudaro tik keturios bazinės nukleorūgštys (A,C,T(U),G), o baltymus – net 20 skirtingų aminorūgščių. Priešprasminiai oligonukleitidai yra santykinai mažos molekulinės masės ir nesudėtingos erdvinės struktūros, o baltymai gali
būti ypač dideli ir sudėtingi. Maža molekulinė masė yra pranašumas dėl geresnės
skverbties į ląsteles. Dėl šių priežasčių priešprasminių oligonukleotidų biotechnologija yra komerciškai patraukli ir palyginti nebrangi.
Pastaruoju metu sukurtos ir paplito sintetinio karkaso oligonukleotidų
biotechnologijos, pagrįstos nukleotidų jungiamojo karkaso modifikacijomis,
bazių modifikacijomis, angliavandenių modifikacijomis ar konjugatais įvairiose oligonukleotido vietose. Daugiausiai naudojamos ir geriausiai ištirtos yra
fosfato karkaso modifikacijos, ypač naudojant fosforotioatus, fosforoamidatus,
metilfosfonatus, bei 3’ galo modifikacijos pašalinant arba blokuojant hidroksilo
grupę. Pagrindinės priešprasminių oligonukleotidų modifikacijos pateikiamos
2 paveiksle.
Dar labiau modifikuoti yra peptidinių nukleorūgščių arba morfolino nukleotidų polimerai. Juose nukleorūgšties karkasas, sudarytas iš fosfato ir anglia-
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vandenio liekanų, yra pakeistas atitinkamai peptidine grandine arba karbamatų
sujungtų morfolinų grandine. Šios oligonukleotidų modifikacijos pasižymi ypač
geromis hibridizacijos savybėmis ir atsparumu nukleazėms, todėl peptidinių nuRNA
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kleorūgščių (PNR) priešprasminių oligonukleotidų moksliniai tyrimai yra ypač
pažangūs ir komerciškai perspektyvūs. Peptidinių nukleorūgščių priešprasminių
oligonukleotidų savybės leidžia jiems ypač aktyviai hibridizuotis su DNR taikiniais
(3 pav.), todėl peptidinių nukleorūgščių priešprasminiai oligonukleotidai yra labai
perspektyvūs genų terapijos įrankiai.

UAB „BIOSEKA“ IR VILNIAUS UNIVERSITETO
MEDICINOS FAKULTETO PRIEŠPRASMINIŲ
OLIGONUKLEOTIDŲ MOKSLINIAI TYRIMAI
UAB „Bioseka“ ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkai, vadovaujami UAB „Bioseka“ mokslo direktoriaus dr. Juozo Stanaičio ir VU Medicinos
fakulteto vyriausiojo mokslo darbuotojo dr. Maksim Bratčikov, tyrinėja fosforotioatų ir peptidinių nukleorūgščių (PNR) priešprasminius oligonukleotidus, kuriuos
taiko patogeninių bakterijų gyvybinėms funkcijoms reguliuoti. Kuriami nauji
priešprasminiai oligonukleotidai, kuriais veikiami ne infekcinių ligų pamatiniai
biologiniai (pavyzdžiui, bakterinių bioplėvelių sintezės) mechanizmai, o pirminiai
genetiniai mechanizmai, sukeliantys pavojingas bakterines infekcijas.
Priešprasminių oligonukleotidų taikymas bakterijų kontrolei turi esminių
pranašumų, palyginti su esamomis baktericidinėmis ir antibiotikų biotechnologijomis. Esamos antibakterinės technologijos yra neselektyvios, dėl to kelia didelį
pavojų aplinkai, pažeidžia biologinių sistemų natūralią pusiausvyrą ir žmogaus
mikrobiomą.
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Globali problema yra bakterijų atsparumas antibiotikams. Atsparumo genai
sparčiai plinta tarp skirtingų bakterijų rūšių horizontalaus genų perdavimo būdu,
todėl vis daugiau bakterijų tampa visiškai ar iš dalies atsparios antibiotikams. Šiuo
metu atsparumas beta-laktamams ar net karbapenemams tapo įprastu reiškiniu
iš esmės viso pasaulio sveikatos priežiūros įstaigose.
Esami antibiotikai nėra selektyvūs, tai reiškia, kad dauguma vartojamų antibiotikų yra plataus spektro ir iš esmės žudo visas bakterijas, tarp jų ir vadinamąsias
gerąsias bakterijas. Kadangi gerosios bakterijos yra būtinos sveikam organizmui ir

gaus mikrobiomą. Toks selektyvumas yra galimas, jeigu bakterijos paveikiamos
genetiniu lygmeniu – tik blogosioms bakterijoms būdingi genai ar jų transkripcija, taip sustabdant infekciją.
Vienas iš naujausių būdų reguliuoti bakterijas genetiniu lygiu yra UAB „Bioseka“ kuriama oligonukleotidų biotechnologija. Priešprasminiai oligonukleotidai yra
vienos vijos genetinės informacijos fragmentai, kurie prisijungia prie savo antipodo – ląstelėje natūraliai esančių DNR ar RNR sekų ir jas inaktyvina. Oligonukleotidų
biotechnologija leidžia reguliuoti informacinę RNR taip blokuojant baltymų sintezę ląstelėse, o naujausios kartos PNR (polimeriniai oligonukleotidai) gali blokuoti ir
patį geną (DNR fragmentą), taip sumažindami bakterijos gyvybingumą.
Priešprasminių oligonukleotidų technologija suteikia naujų įrankių siekiant
įveikti bakterijų atsparumą antibiotikams. Priešprasminiais oligonukleotidais, kuriamais UAB „Bioseka“ ir VU Medicinos fakulteto mokslininkų, gali būti slopinama
atsparumo genų ir fermentų raiška patogeninėse bakterijose, taip pat reguliuojami kiti molekuliniai mechanizmai, medijuojantys atsparumą antibiotikams (pvz.,
bakterinių bioplėvelių sintezė).
UAB „Bioseka“ kartu su VU Medicinos fakultetu ir Izraelio biotechnologijų
įmone „GeneArrest Ltd.“, vykdydami bendrą mokslinių tyrimų ir inovacijų projektą

stipriai imuninei sistemai, jų pažeidimas yra labai pavojingas. Bakterijų pasaulyje
laisva vieta tuščia neužsibūna – sunaikinus vienas bakterijas, jų vietą tuojau pat
užima kitos. Kad suprastume pavojų, priminsime, kad žmogų įprastoje aplinkoje
kasdien puola apie 20 000 įvairių patogenų, iš kurių bent ketvirtadalis yra patogeninės – blogosios – bakterijos. Be to, skirtumas tarp gerųjų ir blogųjų bakterijų
gali būti itin menkas – nepavojingos ar net gerosios bakterijos, įgijusios vos kelis
toksinų genus, gali tapti mirtinai pavojingos.
Dėl minėtų priežasčių kuriant naujus antibakterinius preparatus svarbu paveikti ne visas, o būtent tik ligą sukeliančias bakterijas, išsaugant natūralų žmo-
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„Peptidinių nukleorūgščių taikymas streptokokų bioplėvelėms slopinti“ (PAISBI),
siekė sukurti ir ištirti būtent peptidinių nukleorūgščių priešprasminius oligonukleotidus, kurie slopintų bioplėvelių susidarymą esant patogeninėms gramteigiamų streptokokų sukeliamoms infekcijoms.
Dr. Juozas Stanaitis ir dr. Maksim Bratčikov yra įsitikinę, kad sukurta priešprasminių oligonukletidų technologija pasižymės ypač plačiu pritaikomumu gydant
įvairias patogenines infekcines būkles – nuo nosiaryklės infekcijų iki komplikuotų
virškinimo trakto stentų infekcijų. Sukurtos naujos priešprasminių oligonukleotidų technologijos gali iš esmės pakeisti pacientų, kenčiančių nuo šių patologinių
būklių, prognozę.
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ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES –
THE POTENTIAL FOR A NEW GENERATION
OF ANTIMICROBIALS
Bacterial infections are a common complication for many medical procedures. Even simple interventions such as a dental implant may introduce oral
or skin bacteria to a deeper tissue, resulting in implant rejection and repeated
surgery which sometimes may be very complex or even impossible. In the
U.S. experience, by conservative estimate, at least 2 million people were infected with antibiotic-resistant pathogens in 2013 infections, and more than
23 000 outcomes were fatal. Even if the infection is treated, it may result in
permanent damage and disability.
Over the past decade, bacterial infections have become resistant to the
last resort antibiotics – carbapenems. Carbapenem resistance has emerged
in Asia and spread all over the world. Antibiotic resistance is horizontally
transferred among different species of bacteria – one species transfers
resistance genes to other species. The threats are demonstrated by the deadly
outbreak of multi-drug resistant enterobacterial infections in Hamburg,
Germany in 2012. Resistance is rapidly spreading to the bacteria which used to
be easily treated, such as Neisseria gonorrhoeae. Hospital-acquired infections,
antibiotic resistance and non-selective antibiotic action are pressing needs
for health systems worldwide. Novel antibacterials are urgently needed to
combat the bacterial pathogens.
Most of the existing antibiotics are not selective, which means that
they are of a wide spectrum and kill all bacteria including the “good” ones.
Normal microbiota – “good bacteria” – are essential for the healthy immune
system, and damaging it can be very dangerous. The place of “good bacteria”
is immediately occupied by other bacteria, including potential pathogens. In
the normal environment, we are attacked by about 20 000 different pathogens
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The UAB Bioseka, together with the Faculty of Medicine of Vilnius
University and the Israeli company GeneArrest Ltd, have commenced the
joint R&D project “Peptide Nucleic Acids Applications for Inhibition of
Streptococci Biofilms (PAISBI)”, which was well evaluated, received funding
under the EU EUREKA Programme, and is partially funded by the Agency for
Science, Innovation and Technology (MITA) in Lithuania. The project started
in 2013 and will be finished by the end of 2015.
Antisense oligonucleotides are single stranded fragments of genetic
information, regulating cells at the DNA and RNA levels. More specifically,
the oligonucleotide biotechnology binds to the iRNA and blocks protein
synthesis in cells. PNA oligonucleotides also bind directly to the bacterial
DNA, thus preventing the transcription of the gene and reducing the viability
of the bacteria.

daily, of which at least a quarter are pathogenic. Moreover, “good bacteria” can
quickly turn deadly by acquiring genes encoding toxins. For these reasons, it
is important that new antibacterial agents are very selective, and only the
“bad” disease-causing bacteria are affected by the therapy, preserving the
natural microbiota. Selectivity is possible if bacteria are controlled at the DNA
and RNA levels by focusing on the genes or their transcription in the “bad
bacteria” only.
The UAB Bioseka together with the Faculty of Medicine of Vilnius University and the Israeli company GeneArrest Ltd are developing a novel antimicrobial biotechnology for the treatment of life-threatening infections. Scientists
from Lithuania and Israel are applying the advanced antisense oligonucleotide therapy method based on peptide nucleic acid (PNA) oligonucleotides.
The technology focuses on the biofilm synthesis in the bacteria that cause, or
contribute to, most of the infections which are increasingly resistant to the
existing antibiotics.
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The UAB Bioseka’s main focus is on the novel approach of antimicrobial
biotechnology, based on advanced research and the applications of antisense
oligonucleotides (ASO) as antimicrobial agents against gram-positive and
gram-negative bacteria, such as streptococci as well as methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa. The company’s
primary target is the control of bacterial biofilms through inhibiting the
synthesis of exopolysaccharides which compose the structural matrix of
the biofilms. The company is currently developing several lead antisense
phosphorothioate and peptide nucleic acid oligonucleotides and is working
to establish the optimum effective dosage, to improve their penetration into
the biofilm and target cells, and to test the stability of the chemotherapeutics
under various conditions involving the complex environment of natural
microbiota.
The existing antisense technology of the UAB Bioseka is based on the
newest generation of antisense oligonucleotides – peptide nucleic acids
(PNAs), which are highly selective by targeting complementary sequences

within DNA and / or mRNA and do not interact with non-targeted sequences.
Due to the chemical structure, the PNA molecules can tightly bind to the
selected DNA and / or mRNA sequences, resulting in the complete inhibition
of the target gene expression. Moreover, the chemical composition of some
of the antisense oligonucleotides designed by the UAB Bioseka makes them
highly resistant to nucleases as well as improves their specificity and bacterial
cell wall / membrane penetration in comparison with the older generation of
antisense oligonucleotides.
The current technology shows a significant attenuation in the adhesion
of streptococci to a solid surface (i.e. glass) during 24 h of treatment as
compared with the unexposed control bacteria as well as a considerable
decrease in the aggregation of streptococci (Figure 1, Figure 2).

Figure 1. Bioseka ASO in action, showing a decrease of streptococci
aggregation within the Todd Hewitt broth
(left: w/o ASO; right: w/ ASO; gram-staining, Leica DM500 light microscope,
oil immersion, magnification ×1000)
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PROJECT INFORMATION /
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Figure 2. Optical profilometry of the glass slides demonstrating the reduction
of mixed streptococci species biofilm development within the Todd Hewitt broth
in the presence of the Bioseka test antisense oligonucleotide
(left: with control missense oligonucleotide;
right: with test antisense oligonucleotide; Sensofar PLu 2300 optical
profilometer, view field of 250 × 150 μm,
confocal objective 50X)
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Projekto „Peptidinių nukleorūgščių taikymas streptokokų bioplėvelėms
slopinti“ tikslas – peptidinių nukleorūgščių (PNR) pagrindu sukurti streptokokų bioplėvelės formavimąsi slopinančią priešprasminių oligonukleotidų technologiją, kuri gali būti naudojama kaip pagrindas kuriant naujus antibakterinius biomedicininius preparatus. Projektą įgyvendina UAB „Bioseka“, Vilniaus
universiteto Medicinos fakultetas ir Izraelio įmonė „GeneArrest Ltd“. Projekto
įgyvendinimo laikotarpis – 2013–2015 metai.
The focus of the project “Peptide Nucleic Acids: Applications for the Inhibition of Streptococci Biofilms” is on the use and biomedical application
of antisense oligonucleotides which selectively target the expression of the
genes encoding enzymes for the synthesis of polysaccharides within streptococci in order to inhibit the formation of a biofilm. The project is implemented
by the UAB Bioseka, the Faculty of Medicine of Vilnius University, and the Israeli biotech company GeneArrest Ltd. The project duration – 2013–2015.
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