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Ab Initio

jeb kā mēs Latvijā izveidojām
molekulāro bioloģiju
What I cannot create, I do not understand

Mums jau ir pirmie rezultāti

Mūsu problēmu lokā bija arī jautājums par pētījumu objektu, kādu lielmolekulāro RNS izraudzīties, lai ķertos pie tās 3’-gala struktūras noteikšanas. Pirmā izvēle krita uz tabakas mozaīkas vīrusa TMV vienpavediena RNS ar visai iespaidīgu – ap 6400 – nukleotīdu skaitu. Mūsu vienmēr
aktīvais Valdis Tauriņš noorganizēja šim nolūkam paredzēto tabakas audzēšanu un lapu inficēšanu ar vīrusu, un drīz vien laboratorijā parādījās
paliela stikla burka ar saberztu inficēto tabakas lapu zaļgano masu. Sākās
mēģinājumi iegūt tīru, pilna garuma un nedegradētu TMV RNS. Darbs
ar RNS preparātiem nav no vieglākajiem, jo RNS molekulas, atšķirībā no
DNS, ir visai nestabilas un viegli sašķeļas ar visur esošo nukleāžu niecīgiem piemaisījumiem, īpaši viegli katrai molekulai raksturīgās jutīgās
vietās. Liekot lietā mūsu vienīgo moderno Rietumu aparatūru – ultracentrifūgu –, tas arī izdevās. Bet, kamēr mēs mācījāmies un adaptējām RNS
3’-gala iezīmes metodes, zaļganās putriņas burkas dibenā kļuva aizvien
mazāk, turklāt iegūtā RNS aizvien vairāk degradēta, šķiet, dabīgas novecošanās procesā.
Bijām spiesti domāt par citu RNS avotu. Tajā laikā nesen atklātie RNS
saturošie baktēriju vīrusi jeb fāgi f2, MS2 u. c. pievērsa vairāku pasaules
molekulāro biologu uzmanību kā objekts strukturāliem un vīrusa replikācijas pētījumiem. Šie fāgi nesatur DNS, un visa ģenētiskā informācija
iekodēta vairāk nekā 3500 nukleotīdu garajā vienpavediena RNS molekulā. Mēs vērsāmies pie jau minētā Nīderlandes zinātnieka Valtera Fīrsa
ar lūgumu atsūtīt mums MS2 fāga preparātu, ar kuru viņš pats strādāja.
Tā kā jau bijām uzsākuši mikrobioloģiskus darbus ar zarnu nūjiņas baktērijām Escherichia coli, lai veiktu proteīnu un nukleīnskābju biosintēzes
regulācijas pētījumus šajā baktērijā, mēs bijām izveidojuši tīri labu mikrobiologu grupu jaunā zinātnieka Viestura Baumaņa vadībā, lai gan pašā
sākumā mikrobioloģiju pie mums introducēja un turpināja tajā arī strādāt Valērija Markušēviča, Līvija Ruža un Alīse Jalinska.
Viesturs Baumanis atnāca pie mums 1969. gadā no Rīgas Medicīnas
institūta jau kā nobriedis zinātnieks, ar gandrīz gatavu zinātņu kandidāta
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disertāciju medicīniskajā bioķīmijā, kuru aizstāvēja 1971. gadā, un ātri
pārkvalificējās mums vajadzīgajā mikrobioloģijas nozarē. Jau krietni
vēlāk mikrobioloģijas vadības grožus pakāpeniski pārņēma un introducēja arī MS2 vīrusa ģenētiskos pētījumus jaunais speciālists Andris Dišlers.
Tieši zarnu nūjiņa bija nepieciešamais saimnieka organisms vīrusa MS2
pavairošanai. Sākās adaptācija jaunai mikrobioloģisko darbu kultūrai,
kas prasīja no mums augstu sterilitāti un vīrusa infekcijas pilnīgu izslēgšanu, audzējot baktēriju biomasu, un pēc tam tās efektīvu un produktīvu
inficēšanu ar vīrusu, lai iegūtu pietiekamus tā daudzumus. Tas nozīmēja apgūt baktēriju audzēšanu diezgan lielos tilpumos. Šim nolūkam no
50 litru stikla ķīmiskā reaktora institūta darbnīcās izgatavoja ar mehānisku maisītāju aprīkotu preparatīvu iekārtu, kurā ar zināmām bažām
par iespējamu sprādzienu pārspiediena dēļ termiski sterilizējām ūdeni,
audzējām baktēriju biomasu un inficējām ar MS2. Tālāk sekoja vīrusa izdalīšana, attīrīšana, un process beidzās ar MS2 RNS iegūšanu tālākiem
pētījumiem. Es to visu šeit stāstu, lai rastos priekšstats par to metodisko
arsenālu un pieredzi, kas bija jāapgūst absolūtiem diletantiem, nākušiem
tieši no skolas sola, un viņu ne vairāk zinošajam un tikai organiskajā ķīmijā izglītotajam vadītājam.
Atgriežoties pie sākotnējā zinātniskā uzdevuma noteikt 3’-gala struktūru RNS molekulām, jāatzīst, ka ideja nebūt nebija oriģināla, arī tās izpildījums ne. Lai arī labu laiku (jaunās speciālistes Ilzes Lavrinovičas (tagad
Vosekalnas) izpildījumā) veltījām oriģināla 3’-galu modificējoša reaģenta
izstrādei, ievadot tajā papildu elektropozitīvu lādiņu, tādējādi pēc iespējas
vairāk nošķirot 3’-gala RNS fragmentu no pārējiem, beigās tā arī atteicāmies no novatorisma elementiem – kaut vai priekšā stāvošu grūtību dēļ ievadīt nepieciešamo radioaktīvo iezīmi. Palikām pie izonikotīnskābes hidrazīda (INH), lai gan ne vairs nolūkā analizēt kādas RNS 3’-gala nukleotīdu secību, kā sākotnēji bijām iecerējuši, bet jau citiem mērķiem. Jo pasaulē
RNS struktūras noteikšanai sekmīgi attīstījās RNS fragmentu radioaktīvā
fingerprinta metode, ko vēlāk visai veiksmīgi arī mēs izmantojām mūsu
pirmajam vērā ņemamam sasniegumam molekulārajā bioloģijā.
RNS gala modificēšanā savu izcilo eksperimentētāja lomu nospēlēja
divas dāmas – Regīna Renhofa un Inta Jansone. RNS ķīmiskās nestabilitātes dēļ toreiz nereti tika izteiktas šaubas par tās vai citas lielmolekulārās RNS garumu un nepārtrauktību, jo nevarēja izslēgt iespēju, ka šī RNS
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īstenībā sastāv no atsevišķiem lieliem fragmentiem, kas savstarpējās sadarbības dēļ varētu būt apvienoti vienā šķietami nepārtrauktā RNS molekulā. Tādas šaubas bija izteiktas arī par baktērijas Escherichia coli lielās
ribosomu subvienības RNS, t. s. 23S rRNS, struktūru. Te lieti noderēja
mūsu apgūtā RNS 3’-gala iezīmēšanas metode ar INH, kas pārliecinoši
parādīja, ka lielajai 2904 nukleotīdu garajai molekulai ir tikai viens nefosforilēts 3’-gals un tātad tā sastāv no viena nepārtraukta RNS pavediena.
Jebkura varbūtēja RNS fragmentācija neatsedz jaunu ar INH modificējamu 3’-galu, jo šāda iespējama fragmenta 3’-galā jāsaglabājas fosfāta grupai, kas izslēdz modifikāciju ar INH. Tas arī bija mūsu pirmais, kaut visai
neliels, tomēr rezultāts, solis nukleīnskābju struktūras laukā, vienlaikus
arī pirmais devums Latvijas molekulārajā bioloģijā.
No šodienas viedokļa raugoties, mūsu autodidaktisko darbošanos
pirmo četru piecu gadu laikā, kurā apguvām molekulārās bioloģijas pamatus un strādājām gan teorētiski, gan eksperimentāli pēc klasiskā „trial
and error” principa, varētu uzskatīt par lieku apgrūtinājumu vienam no
ambiciozākajiem un produktīvākajiem Zinātņu akadēmijas institūtiem
Latvijā, kāds bija (un joprojām ir) Organiskās sintēzes institūts. Nevaru
iedomāties, ka kāda no mūsdienās esošajām zinātnisko grantu sistēmām
būtu pacietusi tādu mūsu darbošanos, mēs vienkārši nedabūtu finansējumu, un viss! Taču toreiz mums institūta vadība uzticējās, un mēs augām
arī skaitliski – 1969. gadā atdaloties no Marģera Līdakas laboratorijas un
nodibinot atsevišķu Dabas un sintētisko bioloģiski aktīvo polimēru izpētes grupu pie institūta direkcijas, mēs bijām jau sešpadsmit cilvēku liels
kolektīvs. Jāteic, ka te ne mazu lomu nospēlēja Hillera jaunākā aizraušanās ar t. s. nukleīnskābju polimēro analogu ideju, sintezējot nukleozīdu
modeļus ar izmainītu ribozes daļu un savienotus savā starpā polimēra
ķēdē. Mēs apzinīgi pētījām, kā šie polimēri ietekmē proteīnu un nukleīnskābju biosintēzes procesus, un, neraugoties uz šo vielu aktivitātes trūkumu, savus uzdevumus godprātīgi izpildījām.
RNS struktūras virziens, kas pie mums sākās ar RNS 3’-gala modifikācijas metodes apgūšanu un pirmo pielietojumu E.coli baktērijas ribosomu RNS analīzē, faktiski vainagojās ar oriģinālu pētījumu par MS2 fāga
t. s. defektīvo daļiņu struktūru, kur lielisku eksperimentētājas talantu
atkal nodemonstrēja Regīna Renhofa kopā ar Intu Jansoni. Izrādījās, ka
MS2 fāgs, kā mums šķita, nemaz nav tik perfekta pašreplicējoša sistēma
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un vairošanās procesā uzkrājas visai daudz kļūdu, kas gan maz iespaido
augsto virulenci un fāga produkciju. Viena no šādām kļūdām ir nepilnīgu, defektīvu daļiņu veidošanās fāga nobriešanas stadijā, kad nelielas deformācijas fāga proteīnu apvalkā izraisa MS2 RNS fragmentāciju noteiktās vietās un līdz ar to arī infektivitātes zudumu. Lietpratīgi izmantojot
RNS galu iezīmes un analīzes tehniku, Renhofa un Jansone noteica RNS
fragmentācijas aptuvenās vietas un raksturoja MS2 defektīvo daļiņu RNS
fragmentu garumus. Sekoja iespaidīgas publikācijas vadošajos PSRS un
pasaules zinātniskos žurnālos un apmierinājums par sasniegto līmeni un
rezultātu.

MS2 RNS šķēlumi fāga defektīvajās daļiņās
(zīmējums vienā no pirmajām mūsu publikācijām par šo tēmu)

Ar to arī beidzās mūsu mēģinājumi ielauzties struktūras bioloģijas
jomā. Strauji attīstījās RNS „fingerprinta” metodes RNS nukleotīdu secības noteikšanā, un RNS galu iezīmēšanas metodes faktiski kļuva tikai
par sīkiem papildinājumiem visai sarežģītajā eksperimentālās tehnikas
arsenālā, lai pasaules nozīmīgākajās laboratorijās sāktos lielais uzbrukums RNS molekulu struktūrai. Protams, drīz vien arī mēs šo tehniku
apguvām un veiksmīgi izmantojām, taču tas bija tikai mūsu pētnieciskā
līmeņa apliecinājums, ne vairs zinātnisks pētījums par RNS struktūru.
Turpmāk toni un pētījumu virzību pie mums noteica ne vairs strukturālā, bet funkcionālā molekulārā bioloģija, kad ar molekulārām metodēm
centāmies noskaidrot vīrusu replikācijas, RNS un proteīnu biosintēzes
mehānismus dzīvajā šūnā.
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Sākam funkcionālo
molekulāro bioloģiju
Jau no paša sākuma, lai nodrošinātu MS2 RNS struktūras pētījumus
gan todien, gan nākotnē ar kvalitatīviem RNS preparātiem, bija nepieciešams labi apgūt replikācijas fizioloģiju un rūpēties par fāga infekciju uzturošas kompetentas E.coli kultūras saglabāšanu. Nereti pazaudējām kaprīzo saimniekšūnu spēju inficēties ar šķietami lielisko vīrusa preparātu. Paretam atskārtām, ka strādājam jau nevis ar MS2, bet gan ar kādu no DNS
sugas vīrusiem. Tad sākās īsta ģenerāltīrīšana laboratorijā un atgūšanās
pēc kārtējās neveiksmes. Šāda aina drīzāk liecināja par pašu pētnieku nepietiekamu kompetenci un vajadzību pēc nopietnas iedziļināšanās vīrusa
replikācijas bioloģijā. Kārtējais pierādījums, ka katra lieta prasa nopietnu
pieeju, un šādu pieeju mums nodrošināja pats titulētākais no mūsu grupas darbiniekiem Viesturs Baumanis, būdams bioķīmiķis pēc profesijas
un grāda, pie mums pārkvalificējies un kļuvis par mikrobioloģijas grupas
vadītāju.
Galu galā tas viss atmaksājās, un iegūtais
līmenis mums ļāva pievērsties molekulāriem
pētījumiem arī par pašu MS2 replikāciju. Biju
jau pamatīgi izstudējis zinātnisko literatūru
par tolaik populāro molekulāro biologu pētījumu objektu – RNS saturošiem baktēriju
vīrusiem jeb fāgiem. Uzrakstīju pat visai aptverošu monogrāfiju „RNS-saturošo bakteriofāgu replikācijas regulācijas mehānismi”, kas
1974. gadā iznāca mūsu izdevniecībā „Zinātne”. Diemžēl gan, kā toreiz bija pieņemts, krievu valodā (Грен Э. Я. Регуляторные механизмы репликации РНК-содержащих бактериофагов), tāpēc neguva plašāku rezonansi fāgu pētnieku vidū plašajā pasaulē. Taču šī monogrāfija labi
noderēja kā rokasgrāmata vismaz mums pašiem.
Tā nu gadījās, ka jaunpienācēji studenti – turpmāk mūsu galveno sasniegumu autori – Valdis Bērziņš, Guntis Rozentāls un nedaudz vēlāk,
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1967. gadā, mums piepulcējies Pauls Pumpēns savu zinātnieka karjeru
uzsāka tieši ar MS2 fāga replikācijas pētījumiem inficētās E.coli šūnās.
Tas bija pavērsiens no sākotnēji iecerētā strukturālo pētījumu virziena uz
funkcionāliem pētījumiem. Tā jau no paša sākuma mēs ienirām fundamentālās molekulārās bioloģijas biezokņos un labi iederējāmies tālaika
bioloģijas zinātnes pamatvirzienos un prioritātēs. Tikai vēlāk, no 80. gadiem, reizē ar gēnu inženierijas uzplaukumu pasaulē mēs aizvien vairāk
tuvojāmies pielietojamās zinātnes problēmām un praktiskajiem uzdevumiem, kad apstākļi un jauns izaicinājums kārtējo reizi pagrieza mūsu
dzīves riteni uz jauniem orientieriem. Bet par to turpmāk. Mums vēl bija
jāsasniedz pasaules līmeņa zinātniskais rezultāts – mūsu „zvaigžņu stunda”. Un tas notika tieši fundamentālajā molekulārajā bioloģijā. Taču visu
pēc kārtas.
Atgriežamies pie sākuma etīdēm funkcionālajos pētījumos. Kad bijām
nodrošinājuši pamatlīmeni RNS fāgu replikācijas fizioloģijā, mūsu interesi piesaistīja MS2 fāga un E.coli baktērijas RNS un proteīnu biosintēze
inficētās šūnās. Atšķirībā no vairuma DNS saturošo fāgu, kuri īsi pēc infekcijas aptur šūnas procesus un novirza tos galvenokārt fāga replikācijai, mazajiem RNS fāgiem šāds īpašs mehānisms šūnas RNS un proteīnu
sintēzes procesu bloķēšanai netika konstatēts. Inficētās šūnās abi procesi norit vienlaikus. Mūsu interese bija noskaidrot, vai RNS un proteīnu
biosintēzes procesu koeksistencei ir kādi ierobežojumi, kas varētu būt
par pamatu fāga procesu dominancei inficētās šūnās. Valdis Bērziņš un
Guntis Rozentāls veica apjomīgus pētījumus par šūnas makromolekulu –
RNS, DNS un proteīnu – biosintēzi MS2 inficētās šūnās un parādīja, ka
fāgam nav īpaša mehānisma šūnas procesu nomākšanai. DNS un transporta RNS (tRNS) sintēze vispār netiek traucēta un novērojamais šūnas
mesendžera RNS (mRNS) un proteīnu sintēzes samazinājums saistīts tikvien kā ar apjomā pieaugošo fāga RNS molekulu konkurenci pēc šūnas
biosintētiskās kapacitātes, kura saglabājas praktiski nemainīga visu aktīvās replikācijas laiku. Vienīgi ribosomu RNS (rRNS) pazeminātais līmenis varētu būt saistīts ar daudz selektīvāku konkurenci pēc fāga replikācijai un rRNS sintēzei nepieciešamiem šūnas proteīniem.
Pētījumu cikls vainagojās ar apjomīgu un iespaidīgu publikāciju vienā
no vadošajiem žurnāliem – European Journal of Biochemistry – 1974. gadā.
Tālāk šos pētījumus jau ciešākā saistībā ar fāga replikācijas ciklu attīstīja
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mūsu jaunais talants Pauls Pumpēns. Publikācija „Eiropas Bioķīmijas
žurnālā” jau bija mūsu pirmais nopietnais pieteikums augsta līmeņa molekulārajiem pētījumiem bioloģijā Latvijā. Te jāpiemin, ka tolaik nebūt
nebija tik vienkārši izlauzties cauri pašmāju cenzūrai un atklātai nepatikai atļaut publicēties kaut kur „aiz kordona” ārzemēs. Bet mums, ar zināmām pūlēm un institūta vadības un t. s. pirmās daļas pārliecināšanu,
tas izdevās, un molekulārās bioloģijas kā virziena divdesmit gadu jubilejā
Latvijā mēs varējām lepoties ar visai iespaidīgu publikāciju klāstu pasaules līmeņa zinātniskajos žurnālos (skat. izstādes stendu attēlā).

Publikācijas vadošajos molekulārās bioloģijas žurnālos 1985. gadā jau liecināja
par sasniegto līmeni

Šajā vietā būtu pareizi nedaudz pārtraukt stāstu par mūsu pētījumiem
RNS fāgu replikācijas laukā, lai vēlāk pie tiem atkal atgrieztos. To prasa
nepieciešamība pastāstīt par pētījumu posmu, kas atnesa mums nedalītu
molekulāro biologu atzinību un atpazīstamību jau starptautiskā līmenī.
Manuprāt, mēs bijām nokļuvuši, varbūt pat līdz šim vienīgo reizi, pasaules zinātnes pirmajās rindās vienā no aktuālajām molekulārbioloģijas
problēmām. Gan zinātniskā līmeņa, gan problēmas mūsdienīga risinājuma ziņā.
Taču vispirms nedaudz par molekulārās bioloģijas prioritātēm pēc Votsona un Krika lielā atklājuma. Jau 1953. gadā savā publikācijā Nature abi
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autori skaidri norādīja uz varbūtīgo shēmu DNS replikācijā. Pateicoties
DNS dubultspirāles nukleotīdu komplementārai – savstarpēji papildinošai struktūrai, katrs no DNS pavedieniem kalpo par matricu jauna DNS
pavediena sintēzei, tā itin saprotami nodrošinot DNS molekulas pavairošanu (duplicēšanu). Atlika tikai to eksperimentāli pierādīt, un to paveica Arturs Kornbergs (Arthur Kornberg) ar paša atklāto DNS replicējošo
enzīmu – DNS polimerāzi, par ko 1959. gadā saņēma Nobela prēmiju. Šo
pašu prēmiju par RNS sintezējošu enzīmu – RNS polimerāzi saņēma Severo Očoa (Severo Ochoa).
Taču ceļš uz proteīnu biosintēzes pamatprincipiem izrādījās daudz sarežģītāks un notikumiem bagāts. Šeit, manuprāt, spilgti izpaudās daudzu
zinātnieku stereotipiskais domāšanas veids. Jau 1953. gadā drīz pēc Votsona un Krika atklājuma fiziķis Džordžs Gamovs (George Gamow) izvirzīja
savu ģenētiskā koda principu, kurā bāžu izvietojums abos DNS dubultspirāles pavedienos nepastarpināti, bez starpnieka, nosaka aminoskābju secību proteīnos. Tā sauktais Gamova kods gan bija ar redzamām kļūdām un
ierobežojumiem proteīnu struktūrā un ilgi nepastāvēja. Ne tik vienkārši
zinātnieki nonāca pie slēdziena, ka pati DNS tieši nepiedalās proteīnu biosintēzē, bet visupirms ierobežota DNS rajona jeb precīzāk tā vai cita gēna
nukleotīdu secība tiek „pārrakstīta” RNS valodā, sintezējot matricas RNS
(mRNS). Pēdējā tiek novirzīta uz proteīnu biosintēzes mašinēriju – ribosomām, un ar šāda mRNS starpnieka palīdzību DNS nukleotīdu secībā
ierakstītā informācija tiek pārtulkota (translēta) aminoskābju secības valodā, proti, sintezējot attiecīgu proteīnu. Līdz ar to ģenētiskais kods it kā
kļuva lineārs, proti, kā cita citam sekojošu nukleotīdu ķēde, un atlika tikai
atklāt, kādā veidā četru nukleīnskābju bāžu kombinācija atbilst tiem iespējamiem 20 aminoskābju veidiem proteīnu molekulās. Būtisku informāciju
par kodēšanas principiem sniedza tieši ģenētiskie eksperimenti, kas pierādīja, ka ģenētiskajam kodam ir tripleta uzbūve, t. i. – ka triju nukleotīdu
secība bez atstarpēm un savstarpējas pārklāšanās nosaka jebkuras kodētās aminoskābes struktūru. Teorētiski iespējami ir 64 tripleti jeb kodoni,
taču trīs no tiem, kā vēlāk izrādījās, netiek lietoti aminoskābju kodēšanai.
Tātad katrs no 61 kodoniem atbilst kādai no 20 aminoskābēm, un uzreiz bija redzams, ka ģenētiskais kods ir deģenerēts, jo vienu aminoskābi
varētu kodēt ne tikai viens, bet arī vairāki kodoni. Būtībā jau 1961. gadā
ģenētiskā koda principi bija atklāti, turklāt ar tīri ģenētiskām metodēm,
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strādājot ar E.coli baktērijas T4 fāga mutantiem. Šo principu atklāšanā
izšķiroša loma pieder Sidnijam Breneram (Sydney Brenner) kopā ar visur
esošo molekulārās bioloģijas simbolu – Frānsisu Kriku. Atlika vien konstatēt, kurai no 20 kodētām aminoskābēm atbilst katrs no 61 iespējamā
kodona mesendžera RNS (mRNS) sastāvā. Laiks bija savu vārdu teikt bioķīmiskā virziena pārstāvjiem.
Sākās ģenētiskā koda medības, kas uzvarētājam pilnīgi droši garantēja Nobela prēmiju. Un atkal stereotipiskās domāšanas piemērs. Iesākumā
visi mēģināja atrast strukturālu atbilstību starp to vai citu kodonu mRNS
sastāvā un kādu no 20 ar ģenētisko kodu noteiktām aminoskābēm. Kārtējo reizi bija nepieciešams ģeniālais Frānsisa Krika prāts, lai pierādītu,
ka stereoķīmiski nav iespējama selektīva atbilstība starp kodonu un aminoskābi un jābūt kādam starpniekam – adaptoram, kas vienlaikus pazīst
kodona nukleotīdu secību un reizē arī spēj sev piesaistīt šim kodonam
atbilstošo aminoskābi. Un drīzi vien šāds adaptors tika atklāts mazas
RNS personā, t. s. transporta RNS jeb tRNS. Šī tRNS selektīvi piesaista
kādu no aminoskābēm un pēc nukleotīdu komplementaritātes principa atpazīst arī atbilstošo kodonu. Drīz kļuva skaidrs, ka šādu tRNS paveidu ir visai daudz, vismaz pa vienai tRNS katrai no 20 aminoskābēm.
Uzdevums kļuva skaidrs, un cīniņš par ģenētiskā koda atklāšanu varēja
sākties.
Pavērsiena punkts bija iespēja veikt proteīna biosintēzi sagrautu šūnu
ekstraktos – t. s. bezšūnu sistēmā, kur ribosomas turpināja jau uzsākto
proteīna sintēzi, nebūdamas vairs pilnvērtīgas dzīvas šūnas sastāvā. Amerikāņu zinātnieks Māršals Nirenbergs kopā ar savu pēcdoktorantūras
studentu Heinrihu Mateju (Heinrich J. Matthaei) spēra soli tālāk un bezšūnu proteīnu sintēzes sistēmā panāca polipeptīda sintēzi uz klāt pieliktas
mākslīgi iegūtas matricas – poliribouridilskābes (poli-U). Rezultātā tika
sintezēts polifenilalanīns (poli-Phe), un tas liecināja, ka vienas no aminoskābēm – fenilalanīna – kodons atbilst tripletam UUU. Tā bija viena no
sensācijām Starptautiskajā Bioķīmijas kongresā 1961. gada augustā Maskavā – šajā bijušajā Lisenko pseidoģenētikas citadelē (pats Lisenko gan
kongresā nepiedalījās). Simbolisks notikums, kas sakrita ar pirmo ierakstu ģenētiskā koda tabulā!
Turpmāk autori savu eksperimentālo shēmu vienkāršoja, poliribonukleotīda vietā izmantojot noteiktas struktūras sintētiskus trinukleotīdus,
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faktiski individuālus kodonus, un noskaidrojot katra lietotā kodona gadījumā pie ribosomām piesaistītās aminoacil-tRNS struktūru. Ar šo pieeju
ģenētiskā koda tabulas izveidošana bija vairs tikai laika jautājums. Viss
gan neritēja tik gludi, kā cerēts, bija arī vairākas kļūdas un nenoteiktība atsevišķu kodonu identificēšanā ar tam atbilstošo aminoskābi. Talkā
nāca cits amerikānis – jau minētais indiešu izcelsmes zinātnieks Gobinds
Korana, kas iemācījās sintezēt poliribonukleotīdus ar noteiktu nukleotīdu secību un pielietot tos kā matricas Nirenberga polipeptīdu sintēzes
sistēmā. Šis būtiskais papildinājums likvidēja esošās kļūdas un aizpildīja
tukšos lauciņus ģenētiskā koda tabulā.
Rezultātā jau 1966. gadā vairāku molekulārās bioloģijas laboratoriju
konkurencē ģenētiskais kods tika atšifrēts, un divi galvenie panākuma
kaldinātāji Māršals Nirenbergs un Gobinds Korana 1968. gadā saņēma
Nobela prēmiju, kopā ar pirmās tRNS molekulas struktūras noteicēju Robertu Holliju. Rezumējot – aminoskābju savirknējumu proteīna molekulās nosaka 61 kodona secība mRNS molekulā, turklāt proteīnu sintēzes
beigas norobežo viens no trim t. s. terminācijas kodoniem, kuri neatbilst
nevienai no 20 kodētām aminoskābēm. Taču ar to ģenētiskās kodēšanas
jautājumi un reizē arī proteīnu biosintēzes molekulārās izpētes problēmas
nebeidzās. Arī proteīnu biosintēzes mehānismi un ribosomu darbības
principi pat vēl šodien paliek dienas kārtībā. Īpaša mīkla izrādījās proteīnu sintēzes sākuma jeb iniciācijas vieta mRNS.
Tolaik – 70. gadu pirmajā pusē – aktuālas bija diskusijas par gēna sākuma jeb iniciācijas kodonu mesendžera RNS (mRNS) struktūrā. Bija
zināms, ka baktēriju un fāgu mRNS molekulā triju nukleotīdu secība –
AUG – kalpo arī par gēnā iekodētā proteīna iniciācijas kodonu, no kura
sākas gēna nolasīšana un ribosoma uzsāk atbilstošā proteīna sintēzi. Bija
noskaidrots, ka ribosomas kompleksam ar mRNS, t. s. iniciācijas kompleksam, pievienojas īpaša iniciācijas AUG kodonu atpazīstoša transpota RNS ar tai pievienotu aminoskābi – N-formilmetionīnu (fMet-tRNS).
Tālāk seko nākamajam kodonam atbilstošās transporta RNS pievienošanās un izveidojas pirmā peptīda saite augošajai proteīna ķēdei, līdz process beidzas pie pēdējās aminoskābes kodona gēnā, aiz kura seko terminācijas kodons. Nebija gan īsti skaidrs, kā ribosoma atpazīst īsto iniciācijas AUG kodonu un to atšķir no daudzām citām nejaušām AUG sekvencēm mRNS molekulā. Tolaik pastāvēja dažas, šķiet, pamatotas hipotēzes
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un eksperimentos iegūtas norādes par īstā iniciācijas AUG atšķirību no
pārējām nejaušām AUG sekvencēm mRNS molekulā. Piemēram, t. s. Shine-Dalgarno hipotēze postulēja komplementāru sadarbību starp ribosomu 16S RNS 3’-gala pirimidīna nukleotīdiem bagāto struktūru (...CCUCCUUAOH) un purīna nukleotīdiem bagāto sekvenci pirms tā vai cita
gēna iniciācijas kodona mRNS sastāvā. Taču daudziem nejauši sastopamiem AUG, kuri nebūt nekalpoja kā iniciācijas signāli proteīna sintēzei,
varēja pieļaut tādu pašu komplementāras sadarbības iespēju ar ribosomālo RNS. Vēl jo vairāk – turpmākie gēnu struktūras pētījumi apliecināja,
ka virknei dabīgo iniciācijas rajonu pirms aktīvā AUG trūkst šīs purīna
nukleotīdiem bagātās sekvences vai tā ir ļoti īsa, kas tomēr netraucēja
šādu AUG izmantošanu par normāliem iniciācijas kodoniem proteīnu
sintēzē.
Aizvien vairāk nostiprinājās uzskats, ka tieši mRNS telpiskā struktūra nosaka, kura no iespējamām AUG sekvencēm tiks lietota kā iniciācijas
signāls. Diemžēl līdz pat šai dienai lielmolekulāro RNS telpiskā struktūra
ir joprojām neatrisināts uzdevums, un līdz ar to arī nezinām, kāda ir optimālā tā vai cita gēna iniciācijas rajona struktūra lielajā mRNS molekulā. Tāds ir mūsdienu skatījums. Taču toreiz, 70. gados, bija nepieciešams
tiešs eksperiments, kas apstiprinātu ribosomas izvēli par labu īstajam iniciācijas kodonam, turklāt strādājot nevis ar gigantisko mRNS ar tās grūti
izprotamo telpisko struktūru, bet ar izolētiem daudz īsākiem iniciācijas
rajona fragmentiem, aktīviem iniciācijas procesā un tātad modelējošiem
natīvo iniciācijas rajona struktūru visā mRNS molekulā. Tādu eksperimentu piedāvājām mēs.
Vairākās laboratorijās, strādājot ar RNS fāgiem, bija noskaidrots, ka
viens no gēniem – fāga replikāzes gēns – ir īpaši aktīvs un saistās ar
ribosomu iniciācijas kompleksā, turklāt šo saistību bloķē tā paša fāga
apvalka proteīns, sasniedzot noteiktu koncentrāciju inficētajā šūnā.
Rezultātā replikāzes sintēze apstājas un fāga RNS kopā ar apvalka proteīnu ir gatava veidot jauno fāga daļiņu paaudzi. Mēs izmantojām šā
apvalka proteīna spēju piesaistīties pie replikāzes gēna sākuma rajona,
lai iegūtu virkni dažāda garuma RNS fragmentu, kas aptver MS2 replikāzes gēna sākuma rajonu. Šajos fragmentos bija pat trīs potenciālo
iniciācijas AUG kodonu, no kuriem tikai viens ir īstais replikāzes gēna
iniciācijas AUG.
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MS2 bakteriofāga starpgēnu rajons pirms replikāzes gēna iniciācijas kodona
(zīmējums vienā no pirmajām mūsu publikācijām par šo tēmu)

5’-CAAACUCCGGCAUCUACUAAUAGACGCCGGCCAUUCAAAC. AUG .AGG.AUUACC–
fMet – Arg
–C. AUG .UCG AAGACAACAAAGAAGUUCAACUCUUU. AUG .UAU.UGAUCUUCCUCG-3
fMet – Ser
fMet – Tyr

MS2 RNS replikāzes gēna iniciācijas rajons
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Apguvām to dienu zinātniskam līmenim atbilstošu proteīnu sintēzes
iniciācijas testa sistēmu un pierādījām, ka šādā tīrā eksperimentā vienīgi
aktīvs ir replikāzes gēna dabīgais iniciācijas kodons un pirmajai aminoskābei – N-fomilmetionīnam (fMet) – kā nākamā aminoskābe piesaistās
tikai gaidītais serīns, veidojot fMet-Ser dipeptīdu, bet ne arginīns vai tirozīns, ko varētu sagaidīt, ja ribosoma pievienotos pie viltus AUG sekvencēm. Iegūtie MS2 RNS fragmenti, kas satur replikāzes gēna iniciācijas
kodonu, no kuriem īsākajam bija tikai 59 nukleotīdi, izrādījās tikpat aktīvi kā pilna garuma – virs 3500 nukleotīdu – MS2 RNS, turklāt iniciācijas kompleksa veidošanos vienlīdz efektīvi un specifiski inhibē replikāzes
gēna dabīgais represors – fāga apvalka proteīns.
Šā pētījuma rezultātus, kura autori bija Valdis Bērziņš, Guntis Rozentāls,
Inta Jansone un klāt nākušie Gaļina Borisova, Indulis Cielēns un Vladimirs
Gribanovs, vispirms ziņojām pirmajā divpusējā PSRS – ASV simpozijā Kijevā 1975. gada maijā. Tā izvērtās par mūsu „zvaigžņu stundu”. Sekoja daudzu
kolēģu pārsteigums par sasniegto līmeni un apsveikumi, tai skaitā no amerikāņu zinātnieku, arī nākamo Nobela prēmijas laureātu, puses – ielūgums
1976. gada vasarā uz prestižo Gordona konferenci, kopīgs tūrisma pārgājiens
Baltajos kalnos, vizīte Hārvarda (Kembridžā) un Jeila (Ņūheivenā) universitātēs, arī Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā – ar PSRS Zinātņu akadēmijas
līdzdotajiem 35 (!!!) dolāriem kabatā. Tam sekoja garš un iespaidīgs raksts
tālaika molekulārās bioloģijas mekas žurnālā Journal of Molecular Biology,
kuru publicējām 1978. gadā, arī sērija publikāciju prestižajā Nucleic Acids
Resarch un vadošajos PSRS izdevumos. Līmenis bija sasniegts un reizē ar
to – arī zinātniskā reputācija. Izdarītie secinājumi turpmāk apstiprinājās pētījumos ar struktūrā līdzīgā fr fāga RNS fragmentiem. Diemžēl mūsu triumfu nepiedzīvoja mūsu institūta vadītājs un farmaceitiskās ķīmijas virziena
radītājs Latvijā Solomons Hillers, kas mira tā paša 1975. gada 7. jūnijā. Gandrīz desmit gadus agrāk – 1965. gada 8. maijā – no dzīves šķīrās mans skolotājs, pirmais un vienīgais zinātniskais vadītājs Gustavs Vanags, kad mēs vēl
tikai gatavojāmies spert savus pirmos soļus molekulārās bioloģijas virzienā.
Bet priekšā vēl daudz citu izaicinājumu un darbu, tāpēc stāstītais sasniegums ir un paliek vienīgi kā epizode, kaut arī patīkama, garajā un, šķiet, nebeidzamajā ceļojumā pa molekulārās bioloģijas lielceļiem un taciņām.
Zinātniskas publikācijas pašos prestižākajos žurnālos, apskata raksti un neskaitāmas konferences, kurās man un maniem līdzstrādniekiem
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bija lemts piedalīties ar nopietniem zinātniskiem ziņojumiem, radīja tik
nepieciešamo stabilitātes sajūtu, kuras vajadzību jūt katrs fundamentālo pētījumu autors, it sevišķi visaptverošās utilitārās zinātnes atmosfērā,
kāda bija un diemžēl arī šodien pastāv Latvijā.
Dažādos laikos pie mums atnāca jauni darbinieki, vairums tieši no
studiju sola, arī daži jau nobrieduši zinātnieki, kā Aleksandrs Cīmanis
un mana dzīvesbiedre Eva Stankevica. Tieši Evai, izcilai ķīmiķei, mums
jāpateicas par DNS un RNS fragmentu ķīmisko sintēzi, kas nodrošināja
gan MS2 fāga RNS funkcionālos pētījumus, gan gēnu inženierijas konstrukciju izveidošanu nedaudz vēlāk.

Indulis Cielēns ar Regīnu Renhofu

Gaļina Borisova un Jānis Kālis

Eva Stankevica

Aleksandrs Cīmanis un Pauls Pumpēns

Andris Dišlers
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Vadims Bičko un Tatjana Kozlovska

Zinaida Šomšteine

Mūsu rindas aizvien papildināja entuziasma pilnā jaunatne

Pie mums rūdījās arī nākamie firmu vadītāji un ne tikai...
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Vēl viena spilgta epizode mūsu darbā, saistīta ar RNS fāgu replikācijas
modeļa izstrādāšanu. Tā sakrīt ar jaunā mikrobiologa un ģenētiķa Andra
Dišlera pievienošanos fāgu bioloģijas tandēmam – Viesturs Baumanis +
Pauls Pumpēns –, kurā galvenā motora un ideju ģeneratora loma piederēja tieši Paulam, izcili apdāvinātam mūsu grupas zinātniekam. Izšķiroša loma bija mūsu atklātajam faktam, ka RNS fāgu replikāciju inficētās
šūnās pilnīgi neizmainītā un viegli uzskatāmā veidā var pētīt antibiotiķa
rifamicīna klātbūtnē. Rifamicīns inhibē baktēriju RNS polimerāzi un selektīvi nospiež šūnas RNS un līdz ar to arī proteīnu biosintēzi, neietekmējot fāga replikācijas procesus. Rezultātā – rifamicīna klātbūtnē ērti
pētīt fāga replikāciju, kuras novērošanu netraucē šūnas procesi, ja neskaita abu procesu konkurenci pēc baktēriju šūnas biosintētiskās kapacitātes.
Nopietnu un vispusīgu pētījumu cikls noslēdzās ar RNS fāgu replikācijas modeli, kur RNS replikācija un tai nepieciešamā enzīma – replikāzes – sintēze ir savstarpēji sajūgta un nodrošina fāga replikācijas procesa
regulāciju.

Paula Pumpēna izveidotais RNS fāgu replikācijas modelis
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Sekoja publikācijas visai prestižajā Journal of Viology, un auga mūsu
atpazīstamība visai plašajā baktēriju vīrusu pētnieku saimē. Jāatzīmē, ka
tolaik fāgu struktūras un replikācijas pētījumi bija vieni no centrālajiem
virzieniem molekulārajā bioloģijā, uz kuriem savulaik balstījās fundamentālās atziņas par DNS struktūru, replikāciju un ģenētisko kodu.
Mums bija nodoms turpināt un paplašināt RNS fāgu replikācijas regulācijas tēmu. Pauls Pumpēns pat sapņoja par fāga replikācijas matemātisko modeli. Pateicoties fāga vienkāršajai ģenētiskai struktūrai un ne visai
sarežģītam replikācijas mehānismam, kura norisi itin viegli varējām eksperimentāli novērot, šāds sapnis nemaz nebija tik nereāls. Atlika vien
nopietni pievērsties visu fāga biosintētisko procesu ātruma konstanšu
un divu dabīgo represoru līdzsvara konstanšu novērtējumam. Tam palīdzēt noteikti varēja Andra Dišlera iegūtie fāga mutanti un jau uzsāktie
replikācijas pētījumi ar tiem. Tad atlika tikai sastādīt atbilstošo diferenciālvienādojumu sistēmu un ar parametru adaptācijas palīdzību mēģināt
šos vienādojumus risināt. Lai gan jāatzīst, ka nedz mūsu matemātiskā sagatavotība, nedz arī to dienu skaitļošanas tehnikas jauda īsti piemērota
šim uzdevumam vis nebija. Taču veiksmes gadījumā rezultāts būtu liels
zinātnisks sasniegums, jo varējām piedāvāt pirmo matemātisko modeli
pasaulē kādam autonomam dzīvam objektam, mūsu gadījumā – RNS saturošiem fāgiem.
Taču dzīve piespēlēja jaunus izaicinājumus, šoreiz jau visai nopietnus,
no kuriem nevarējām un nedrīkstējām atteikties, jo tā bija tikko dzimusī
un tik daudzsološā... gēnu inženierija. Un tieši Pumpēns bija izvēlēts par
pirmo celmlauzi jaunajā un aizraujošajā zinātnes un tehnoloģijas nozarē,
kuram drīz vien sekoja visi pārējie. Gēnu inženierija un ar to saistītās sfēras uz daudziem gadiem kļuva par mūsu pētījumu objektu un turpmāko
interešu loku.
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Nedaudz par mūsu
„komandas” līderiem
Te būtu vietā īsi raksturot galvenos „spēlētājus” mūsu darbības sākotnējā posmā, kuri parādīja sev un pierādīja arī citiem izvēlētā zinātnes virziena dzīvotspēju Latvijā un pārliecinoši apliecināja mūsu gatavību sekmīgi turpināt iesākto.
Viens no pirmajiem bija Valdis Tauriņš, pēc izglītības biologs, kurš
pirmais turēja rokās paša pagatavotu lielmolekulāro tabakas mozaīkas
vīrusa RNS – mūsu pirmo, gan ne visai veiksmīgi izvēlēto pētījumu objektu. Valdis izcēlās ne tik daudz ar zinātnisko erudīciju (disertāciju tā arī
neaizstāvēja), cik ar labām organizatora spējām gan saimnieciskā sfērā,
gan jaunās tehnikas apgūšanā. Ne velti vēlāk, pēc Paula Pumpēna izstrādātās metodes radioaktīvi iezīmētu nukleotīdu iegūšanai, viņš veiksmīgi
noorganizēja šo bioķīmiskiem pētījumiem tik nepieciešamo preparātu
uzražošanu OSI un pietiekami izplatītu klientu tīklu visā Padomju Savienībā. Pateicoties Valda Tauriņa organizatora talantam, šis mūsu pirmais
bizness plauka un attīstījās, kāds mazumiņš peļņas arī ieripoja institūta
kasē. Jau krietni vēlāk, līdz ar mūsu jau no OSI neatkarīga Molekulārās
bioloģijas institūta izveidošanu 1990. gadā, Tauriņš kļuva par institūta
direktora vietnieku administratīvā un saimnieciskā darbā. Sakarā ar privātbiznesa uzsākšanu Valdis Tauriņš mūsu institūtu atstāja.
Cits Valdis – Valdis Bērziņš – jau nopietni iesaistījās pētījumos un
veidoja mūsu grupas pamatkodolu, palikdams uzticīgs līdz savai pāragrai aiziešanai no šīs pasaules 1998. gadā. Sāka ar detalizētu izpēti, kā
fāga MS2 infekcija ietekmē šūnas RNS sintēzi inficētā E.coli, ko papildināja Gunta Rozentāla dati par proteīnu sintēzi fāga infekcijas rezultātā.
Vēlāk Valdis Bērziņš piedalījās mūsu „zvaigžņu projekta” īstenošanā ar
beigu akordu jau minētajā ASV – PSRS simpozijā Kijevā 1975. gadā un
vēlākā publikācijā molekulārbiologu mekas žurnālā Journal of Molecular Biology. Taču Bērziņa zinātnieka talants visspilgtāk izpaudās cilvēka
alfa interferona gēna klonēšanā un ar to saistītā biotehnoloģiskā projekta īstenošanā, kas deva būtisku ieguldījumu asajā konkurences cīņā par
rekombinantā alfa interferona producenta radīšanu Padomju Savienībā.
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Valdis sevi apliecināja ne tikai kā lielisks eksperimentētājs, bet arī kā
darba organizators šajā daudznozaru un vairāku institūciju projektā, bet
par to vēlāk. Būdams katedras vadītājs LU Bioloģijas fakultātē, Valdis
Bērziņš nodrošināja nepārtrauktu jauno speciālistu plūsmu un iesaistīšanu mūsu pētījumos. Vienmēr enerģijas un optimisma pilns, savā ziņā
pozitīvās enerģijas avots visai mūsu grupai, – tāds Valdis Bērziņš palicis
atmiņā katram no mums, kurš viņu pazina un kuram bija iespēja strādāt
kopā ar viņu.
Viens no pirmajiem bija arī Guntis Rozentāls – Valda Bērziņa vienaudzis, bet raksturā un mentalitātē krietni atšķirīgs. Rozentāls arī sāka ar
pētījumiem MS2 fāga inficētās šūnās, gan pamatā pievēršoties tieši proteīnu biosintēzei. Taču lielākos panākumus guva, pētot MS2 replikāzes
gēna regulācijas rajona funkcionālo organizāciju, manuprāt, tā sniedzot
nozīmīgāko rezultātu mūsu „zvaigžņu projektā”. Viņš, lielisks eksperimentētājs un metodiķis, deva neatsveramu ieguldījumu mūsu slavenās
publikācijas sagatavošanā. Būdams izteikts individuālists dzīvē un zinātnē, Guntis ne visai labi piemērojās kolektīvās darbošanās stilam, kas bija
raksturīgs mūsu grupai visus šos gadus un arī turpmāk. Tā vienreiz tieši
pirms semināra par grupas attīstības perspektīvām Rozentāls paziņoja,
ka atstāj mūs, tēlaini to motivējot, ka nevēlas kopā ar mums kāpt vilcienā ar „čemodānu bez roktura” (to viņš acīmredzot domāja par mūsu pievēršanos gēnu inženierijai). Tā nu mēs palikām ar viņa „čemodānu”, bet
Guntis Rozentāls pārgāja strādāt OSI direktora Gunāra Čipēna vadītajā
laboratorijā. Gan nemanīju, ka Guntis būtu piekabinājis pie sava roktura
kādu jaunu „čemodānu”, taču mēs bijām zaudējuši labu zinātnieku. Trūkumu zināmā mērā kompensēja Gaļina Borisova – no mūsu grupas jaunpienākušo pētnieku otrā ešelona, un tādi bija vairāki.
Bet pabeigsim vēl ar pirmo ešelonu. Te visupirms jāmin Regīna Renhofa (toreiz vēl Pudža), ķīmiķe, laba speciāliste darbos ar RNS un oligonukleotīdiem, izcila darbaudzinātāja. Regīna izdresēja savas grupas
meitenes, tiklab arī sadarbības partnerus, ar savu personīgo piemēru,
kā attiekties pret darbu un rezultātiem. Viņa sagādāja arī pirmos mūsu
grupas publicējamos rezultātus, apgūstot un pielietojot RNS 3’-gala iezīmes metodi RNS struktūras pētījumos, t. sk. par MS2 fāga defektīvajām
daļiņām. Diemžēl turpmākā darbība, apgūstot un pielietojot enzimātiskās metodes oligonukleotīdu sintēzē, bija nopietna mūsu kļūda metodes
74

Grens_Ab_Initio_makets.indd 74

6/30/15 11:08:44 PM

izvēlē. Renhofa „sadega”, un grupa izjuka. Neredzot turpmākas perspektīvas, Regīna mūs pameta un pievērsās darbam skolā, kurā guva labus
panākumus, pateicoties savam pedagoģes talantam. Taču laiks gāja, un
Regīna Renhofa, atceroties, ka veca mīlestība nerūs, atgriezās pie mums,
nu jau uz Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, par ko mēs jau
1993. gadā bijām pārvērtušies, un turpina sekmīgu darbu proteīnu biotehnoloģijas nozarē.
Daudz pētījumu kopā ar Renhofu savulaik veica arī viena no mūsu
sākotnējā sastāva zinātniecēm – Inta Jansone, kura jau pašā iesākumā
pievienojās mūsu grupai no mūsu patvērumvietas Marģera Līdakas laboratorijā. Inta, lieliska metodiķe un ar augstu pienākuma apziņu, piedalījās gan RNS struktūras pētījumos, gan MS2 replikāzes gēna regulācijas
rajona funkcionālajos pētījumos, vēlāk arī dažos mūsu īstenotajos gēnu
inženierijas projektos. Renhofa un Jansone ir ierindā joprojām, un abas ir
izcils paraugs uzticībai zinātnei un pienākuma apziņai.
Viesturs Baumanis, mediķis pēc izglītības, pie mums atnāca jau kā
nobriedis zinātnieks ar gandrīz gatavu disertāciju medicīniskajā bioķīmijā, kuru drīz arī aizstāvēja. Viesturs (kopā ar savu līdzstrādnieci Valēriju
Markušēviču), būdams talantīgs zinātnieks ar plašu redzesloku, organizēja un vadīja mūsu diezgan palielo un darbīgo mikrobioloģijas grupu,
adaptēja to darbiem ar RNS fāgiem, t. sk. arī preparatīvos apjomos, kas
nepieciešami molekulārbioloģiskiem un strukturāliem darbiem. Nozīmīgākais darba posms Baumanim bija pētījumu cikls par RNS fāgu replikācijas ciklu kopā ar Paulu Pumpēnu un otrā ešelona jauno speciālistu
Andri Dišleru, par ko nedaudz vēlāk. Pēc astoņu gadu kopdarba Viesturs
mūs uz laiku gan atstāja un aizgāja atpakaļ uz Medicīnas akadēmiju, lai
pēc kādiem desmit gadiem atgrieztos un jaunā kapacitātē (jau kā Biomedicīnas pētījumu centra darbinieks) turpinātu molekulārbioloģiskos pētījumus. Desmit gadu ilga prombūtne – laiks, kurā Viesturs nebija kopā ar
mums, – protams, iecirta dažus robus viņa zinātniskajā karjerā, bet viņa
plašā erudīcija un darba spējas bija pietiekami faktori, lai sekmīgi iekļautos mūsu Centra zinātniskajā darbā, it sevišķi pēdējā gadu desmitā, visai
sekmīgi vadot zinātnieku grupu molekulārās infektoloģijas jomā. Faktiski
Viesturs Baumanis, būdams Latvijas Universitātes profesors un katedras
vadītājs, daudzus gadus praktiski nodrošināja mūsu saikni ar Universitāti
un aktīvo jauno speciālistu apmācību un pieplūdumu. Diemžēl viņa dzīve
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aprāvās 2013. gada vasarā, atstājot visai veiksmīgos molekulārās infektoloģijas pētījumus turpināt saviem audzēkņiem.
Andris Dišlers gan iekļaujams mūsu jaunpienākušo skaitā, laikā, kad
varējām justies jau apguvuši molekulārās bioloģijas pamatus un sasnieguši arī pirmos atzīstamos rezultātus. Mikrobiologs pēc izglītības un aicinājuma, lielisks eksperimentētājs, kurš nodrošināja ne tikai fāgu replikāciju, bet arī mūsu centienus ielauzties gēnu inženierijas jomā. Ne tik
daudz izteikts teorētiķis vai konsekvents metodiķis, drīzāk novators ar
apskaužamu intuīciju un spēju izvēlēties pareizo risinājumu katrai problēmai. Tieši pateicoties viņa talantam un izdomai, mēs panācām augstu
produktivitāti klonēto gēnu ekspresijā bakteriālās šūnās un vēlamo proteīnu iegūšanu pietiekami lielos daudzumos. Lai arī mums tā arī neizdevās radīt pilnvērtīgu rekombinantu biotehnoloģijas eksperimentālo bāzi,
piemērojamu biotehnoloģiskajai ražošanai, tieši Dišlera entuziasma un
izdomas spēju dēļ mūsu konstruētie rekombinanti perfekti darbojās laboratorijas eksperimentālajā līmenī.
Un beidzot Pauls Pumpēns, kas mums pievienojās 1967. gadā un kā
vairums no jaunā ceļa gājējiem iesaistījās pētījumos jau studiju gados. Ar
dziļu intelektu un plašām zināšanām apveltītais Pauls varbūt ir vistalantīgākais no mūsu grupas zinātniekiem un saglabā savu augsto zinātnieka
autoritāti arī šodien lielajā un daudzskaitlīgajā Biomedicīnas pētījumu un
studiju centra kolektīvā. Pumpēns spēlēja izšķirošo lomu RNS fāgu replikācijas cikla pētījumos, ko tūlīt pēc mūsu „zvaigžņu projekta” varētu
ierindot kā nākamo svarīgāko darbu teorētiskās molekulārās bioloģijas
sasniegumu rindā. Augstais intelekts un kritiskā domāšana Paula personā
labi sadzīvoja ar konservatīvismu pētījumu izvēlē un vairīšanos no krasām pārmaiņām kā zinātnē, tā laikam arī personiskajā dzīvē. Apzinoties
situāciju, ka varam izvilkt lielo lozi jauna virziena – gēnu inženierijas –
jomā, man iznāca kādu laiku nopūlēties, lai viņu pārliecinātu krasi mainīt pētījumu virzību un kļūt par celmlauzi jaunajā un daudzsološajā zinātnes virzienā. Un nekļūdījāmies – Pauls Pumpēns to veica profesionāli.
Iekļaujot visus pārējos nu jau palielās mūsu zinātnieku grupas locekļus
šajā tematiskajā pārorientācijā, īsā laikā sasniedzām nepieciešamo līmeni,
lai sekmīgi konkurētu šajā aktīvi apdzīvotajā zinātnes nozarē – molekulārajā biotehnoloģijā. Bet sākuma akordu šajā jaunradē deva tieši Pauls. Un
ne tikai sākuma akordu, arī vienu no „kompozīcijas” daļām – B hepatīta
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vīrusa klonēšanā un tā gēnu ekspresijā. Tas vēlāk izauga par plašu virzienu t. s. vīrusveidīgo daļiņu (VLP) konstruēšanā un izpētē, kas 90. gadu
sākumā jau aizņēma vairāk par pusi no visa mūsu institūta pētnieciskā
potenciāla.
Lēmums bija pareizs, konservatīvisms pārvarēts, un Paula Pumpēna
komandai pavērās plašas izaugsmes perspektīvas. Taču, manuprāt, tas
pats rakstura konservatīvisms šodien neļauj Paulam pietiekami kritiski
novērtēt pašreizējo situāciju un pieņemt pareizos lēmumus apstākļos, kad
VLP pētījumi tādos aspektos, kā mēs strādājam, sāk buksēt un zināmā
mērā cieš no novatorisma trūkuma, kaut arī publikāciju skaits, jaunas
pieejas un jaunu pētnieku grupu iesaistīšanās nebūt nesarūk. Kā jau katrai aktuālai problēmai ir ziedu laiki un atplūdu periods, un tas nebūt nav
atkarīgs no kāda no mums, tajā skaitā arī no Paula Pumpēna, vēlmēm vai
pārliecības. Bet tas ir tikai mans personīgais viedoklis.
Noslēgumā vēl daži fakti par manas zinātniskās karjeras „finesēm”. Pēc
nelielas vilcināšanās sekoja mūsu sasniegumu atzīšana arī Latvijā, kad
1982. gadā mani ievēlēja par LPSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Kā loģisku turpinājumu manai ievēlēšanai par korespondētājlocekli es saskatu savu ievēlēšanu par akadēmiķi nedaudz vēlāk – 1987. gadā.
Galu galā zinātniskais progress toreiz jau bija acīmredzams, un tam laikam raksturīgās bezkonkurences vēlēšanās diez vai citāds rezultāts bija
gaidāms. Cita starpā, tajā pašā gadā mani kā pirmo zinātnieku no Latvijas ievēlēja par locekli arī visai prestižajā Eiropas (zinātnes) Akadēmijā
(Academia Europaea).
Taču pavisam citādi jāuztver mana kandidēšana PSRS Zinātņu akadēmijā un brīnumainā kārtā arī ievēlēšana tajā par korespondētājlocekli
1987. gadā, kuras pilntiesīgs loceklis, tagad gan pārdēvētas par Krievijas
Zinātņu akadēmiju, skaitos joprojām. Nezinātājam būtu jāpaskaidro,
ka Savienoto Republiku akadēmiju locekļus parasti neizvirzīja par kandidātiem PSRS Zinātņu akadēmijā, lai neradītu nevajadzīgu konkurenci
savējiem – Krievijā dzīvojošajiem, kuriem tolaik savas Krievijas Zinātņu
akadēmijas nemaz nebija. Kā izņēmums no likuma bija republikānisko
akadēmiju prezidenti, kuri gandrīz vai automātiski kļuva par dubultakadēmiķiem. Par tādiem varēja tapt arī Krievijā dzīvojošie PSRS Zinātņu
akadēmijas locekļi, kuri, pārnākot darbā uz kādu no Savienotajām Republikām, visai drīz kļuva par tās akadēmijas locekļiem. Pretējs process
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Mani „pamatkadri” manā 50 gadu jubilejā...

bija tik rets, ka ar to vispār var nerēķināties. Tāpēc tik pārsteidzošs bija
piedāvājums man, Latvijas ierindas akadēmiķim, neieņemošam nekādus
oficiālus posteņus, kandidēt „lielās” akadēmijas vēlēšanās.
Drīz vien sapratu, ka mana persona bija ievajadzējusies, lai bloķētu
kādas nevēlamas kandidatūras ievēlēšanu. Izrādījās, ka gēnu inženierijas un biotehnoloģijas specialitātē nebija pietiekami drošas kandidatūras,
kura varētu izkonkurēt nevēlamo personu, tāpēc vērsās pie manis. Aprēķins izrādījās pareizs, un es kā labu reputāciju iemantojusi un pilnīgi
nekaitīga kandidatūra astoņu pretendentu konkurencē tiku ievēlēts. Jā,
arī tā dzīvē kādreiz gadās. Tagad man kā brīvas Latvijas pilsonim saglabājas visas tiesības katru gadu braukt uz Maskavu, lai spriestu par nu jau
citas valsts Zinātņu akadēmijas lietām, vēlētu viņu korespondētājlocekļus, zinātnisko institūtu direktorus un dažnedažādas akadēmijas vadības
amatpersonas, akadēmijas prezidentu ieskaitot. Nedaudz dīvaini, bet tāda
ir viena no daudzajām sabrukušās impērijas vēl nenokārtotajām lietām.
Savu pienākumu kādu laiku veicu godprātīgi, jo ar bijušajiem kolēģiem
joprojām saglabājušās labas attiecības. Tagad gan atturos no jebkādām
aktivitātēm Krievijas Zinātņu akadēmijā.
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...un krietni vēlāk, jau kā akadēmiķi
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Iesaistāmies jaunā „avantūrā” –
gēnu inženierijā
Bet tagad par krasu pavērsienu mūsu pētījumu virzībā un iesaistīšanos
lietišķajos pētījumos. Stāsts ir par mūsu pirmajiem soļiem un arī sekmēm
gēnu inženierijā jeb, kā tolaik arī mēdza dēvēt, rekombinantu biotehnoloģijā. Taču vispirms par pašu problēmu pasaulē.
Gēnu inženierijas dzimtene ir Kalifornija. Tieši Stenforda Universitātē (Stanford University) tika veikti pirmie nozīmīgie eksperimenti gēnu
pārnesē no viena organisma citā, pārkombinējot gēnu saturu in vitro
jeb ārpus šūnas apstākļos. Būtībā divi atklājumi izšķīra šā jaundzimušā zinātnes virziena likteni. Pirmām kārtām jāpateicas daudzu baktēriju
sugās atklātām mazajām DNS molekulām – plazmīdām, kuras replicējas,
turklāt lielā skaitā, neatkarīgi no baktērijas gigantiskās genoma DNS, un
kuras viegli pavairot un izdalīt brīvā veidā. Radās iespēja nogādāt šūnās
jebkuras izcelsmes DNS preparātu, vienkārši to ievietojot plazmīdas sastāvā. Taču šī „vienkāršā” ievietošana prasīja otru atklājumu – restrikcijas
endonukleāzes (jeb restriktāzes), īpašus DNS šķeļošus enzīmus, kuri atpazīst noteiktu nukleotīdu secību DNS un izdara tur šķēlumu. Rezultātā
DNS varēja sašķelt pietiekami lielos fragmentos, turklāt šķelšanas vietu
zināmās robežās varēja pat izvēlēties, piemeklējot atbilstošu restriktāzi
ar iepriekš zināmu nukleotīdu secību DNS šķelšanas vietās. Jau no paša
rekombinantu biotehnoloģijas sākuma kā gēnu pārnesēju izmantoja un
joprojām izmanto baktērijas E.coli šūnas, un ārpus šūnas operācijas veic
ar mākslīgi konstruētiem ģenētiskiem elementiem plazmīdām. Tās, salīdzinot ar 4,6 milj. nukleotīdu garo baktērijas genomisko DNS, ir tikvien
kā dažus tūkstošus nukleotīdu garas un vienā šūnā pārstāvētas vairāku
simtu kopiju veidā, tātad ir viegli pavairojamas un izdalāmas brīvā veidā.
Šīs īpaši veidotas un piemērotas gēnu inženierijas mērķiem plazmīdas
dēvē par vektoriem jeb vektorplazmīdām. Plazmīda, tāpat kā gigantiskā
genomiskā DNS, ir cirkulāri noslēgtā molekulārā formā, un, lai veiktu
gēnu inženierijas operācijas, tā vispirms jāpāršķeļ (jālinearizē) ar kādu no
restrikcijas endonukleāzēm (restriktāzēm), kura atpazīst noteiktu nukleotīdu secību DNS un veic šķēlumu.
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Pēc tam uzšķeltajai plazmīdai – vektoram – pievieno klonējamo DNS
preparātu un ar cita enzīma DNS ligāzes palīdzību „iešuj” vēlamo DNS
fragmentu linearizētajā plazmīdā, iegūstot atkal cirkulāri noslēgtu plazmīdu, šoreiz ar iestarpinātu svešu DNS fragmentu. Šādu rekombinantu
plazmīdu ar īpašiem paņēmieniem ievada E.coli šūnās, un tādējādi iegūto
rekombinanto baktēriju pavairo, vienkārši audzējot atbilstošā barotnē kā
jebkuru citu baktērijas preparātu. Ja svešais integrējamais DNS preparāts
ir nevis individuāls DNS fragments, bet vairāku fragmentu maisījums,
tad vienkārši rekombinanto baktēriju preparātu izsēj uz agara plates un
audzē līdz atsevišķām baktēriju kolonijām, iegūstot individuālus baktērijas klonus. Tādējādi, lai cik liels un sarežģīts būtu integrējamo DNS
fragmentu maisījums, katrā no kloniem būs pārstāvēts parasti tikai viens
no fragmentiem. Notikusi DNS fragmentu klonēšana, un izpētei jau pieejams ne vairs tikai fragmentu maisījums, bet gan atsevišķi kloni un līdz
ar to atsevišķi DNS fragmenti, kurus var izšķelt un nodalīt no rekombinantās plazmīdas atlikuma, lai tālāk veiktu struktūras pētījumus un
turpmākas manipulācijas ar klonēto materiālu.
Rezultātā 19. gadsimta 70. gadu vidū tika atvērtas durvis jaunam molekulārās bioloģijas virzienam, būtībā jaunai zinātnes attīstības ērai: gēnu
inženierijai un tās lietišķajiem aspektiem – rekombinantu biotehnoloģijai. Šis atklājums saistīts visupirms ar tādu Kalifornijas zinātnieku vārdiem kā Pols Bergs (Paul Berg), Stenlijs Koens (Stanley Cohen) un Herberts Bojers (Herbert Boyer). Šai sakarā viens no viņiem Stenforda Universitātes profesors Pols Bergs 1980. gadā saņēma Nobela prēmiju, vienlaikus ar diviem DNS nukleotīdu secības noteikšanas metožu autoriem
Fredriku Sangeru un Volteru Gilbertu. Iespēja selektīvi sašķelt DNS ar
restriktāžu palīdzību radīja priekšnoteikumus reāli izmantojamai DNS
struktūras analīzei. Starp citu, restrikcijas nukleāžu atklāšana vainagojās arī ar triju zinātnieku Nobela prēmiju 1978. gadā – Vernera Arberta
(Werner Arber), Daniela Natana (Daniel Nathans), Hamiltona Smita (Hamilton Othanel Smith). Līdz ar to „tumšais zirdziņš” DNS struktūra kļuva
daudz vieglāk risināms uzdevums kā RNS struktūra, un visai drīz RNS
struktūras pētījumi pārtapa par DNS struktūras analīzi, pētāmo RNS ar
apgrieztās transkriptāzes palīdzību iepriekš pārvēršot par DNS. Apgriezto (jeb reverso) transkriptāzi, kas spēj sintezēt komplementāru DNS kopiju uz vienpavediena RNS matricas, savukārt atklāja citi zinātnieki, pētot
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t. s. RNS saturošos retrovīrusus, kuriem RNS genoms, nonākot inficētā
šūnā, tiek pārvērsts par DNS un integrēts pašas inficētās šūnas genomā.
Apgrieztās transkriptāzes atklājēji – Hovards Temins (Howard Martin
Temin) un Deivids Baltimors (David Baltimore) – 1975. gadā saņēma Nobela prēmiju kopā ar vēl vienu onkogēno vīrusu pētnieku Renato Dulbeko (Renato Dulbecco).
Iespēja pārkārtot gēnus dzīvo organismu genomā, uz ko durvis bija
pavērusi jaunatklātā gēnu inženierija, radīja jaunu biotehnoloģijas nozari – rekombinantu biotehnoloģiju. Manipulācijas ar rekombinantām plazmīdām pavēra patiesi neierobežotas iespējas pārnest baktērijās un citos
vienkāršākos organismos atsevišķus augstāko organismu, tai skaitā cilvēka, gēnus un piespiest tos strādāt tiem pavisam neraksturīgā vidē. Tādējādi vienkārši kultivējamu un uzturamu rekombinantu baktēriju varēja piespiest lielos daudzumos sintezēt sev neierastus, bet medicīnai ļoti svarīgus
proteīnus, kā insulīnu, interferonu, augšanas faktoru u. c., kuru iegūšana
no cilvēka audiem bija visai ierobežots process, bieži vien praktiski neīstenojams uzdevums. Pavērās plaši horizonti jaunu medicīnas preparātu
iegūšanai neierobežotos daudzumos un līdz ar to arī grandiozas biznesa
iespējas. Un risinājās visai negaidīti un līdz tam neierasti notikumi. Farmaceitiskā industrija tolaik nebija nedz zinātniski, nedz tehniski spējīga
realizēt gēnu inženierijas procesus vispār, un universitāšu zinātnieki, tai
skaitā arī jaunās zinātņu nozares pamatlicēji, paši dibināja savus mazos
uzņēmumus – sākumā ASV, tad arī Eiropā – un ķērās pie darba.
Protams, tāda situācija nevarēja ilgi turpināties, un pakāpeniski mazie
zinātnieku radītie rekombinantu biotehnoloģijas uzņēmumi vai nu pievienojās lielajām farmācijas firmām, vai arī pārdeva tām savas izstrādes.
Viss nostājās savās vietās, un jaunā nozare – rekombinantu biotehnoloģija – bija radīta, tā uzplaukst joprojām, vienlaikus izraisot nopietnas pārvērtības farmakoterapijas un diagnostikas arsenālā mūsdienu medicīnā,
lai cīnītos pret ļaundabīgiem audzējiem, infekcijas un citām slimībām. Šis
piemērs ir laba ilustrācija visai ačgārnai zinātnes politikai mūsdienu Latvijā, un ne tikai šeit, kad par vienu no galvenajiem zinātnes uzdevumiem
uzskata apmierināt industrijas vajadzību pēc jauniem produktiem un
tehnoloģijām. Bieži vien nav un vispār nevar vēl būt šādu no industrijas
puses izteiktu vajadzību, it sevišķi par jaunām tikko atklātām lietām. Industrijai, pat ļoti gribot, trūkst spējas šādus procesus pārņemt un īstenot
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praksē. Pēc tādas ačgārnas nostādnes zinātnei draud pārtapšana tikai par
industrijas apkalpojošu darbības sfēru, labākā gadījumā veicot vien konkrētu tehnisku inovāciju.
Taču atgriežamies pie mūsu stāsta 20. gadsimta 70. gadu beigās, kad
visa zinātniskā pasaule dzīvoja jaunas ēras gaidās, kad molekulārā bioloģija, šī kauls no kaula tīri fundamentāla zinātne, grasījās ne tikai izskaidrot visus noslēpumus dzīvajā dabā, bet arī pārveidot to. Padomju Savienības bioloģiskā zinātne, pamazām atguvusies no lisenkoisma postošajām
sekām, visai enerģiski centās panākt iekavēto, tai skaitā iekļauties jaunajā
daudzsološajā gēnu inženierijas maratonā. Vairāki jauni Maskavas zinātnieki guva iespēju stažēties labākajās ārzemju, galvenokārt ASV, laboratorijās un „atnest” no turienes iegūto pieredzi. Mums šeit, Latvijā, atlika
vienīgais ceļš to savukārt apgūt no Maskavas kolēģiem un īstenot savā
praksē. Par pirmo „izlūku” gēnu inženierijā bija jākļūst Paulam Pumpēnam, un viņš patiesi bija tas, kurš iedibināja šo virzienu Latvijā, protams,
mūsu laboratorijā OSI. Tajā pašā laikā gēnu inženierijas virzienam pievērsās arī pārējie, un jau pēc gada gandrīz vai mēs visi kļuvām par „gēnu
inženieriem”, apgūstot un sekmīgi pielietojot gēnu griešanas, šūšanas un
pielaikošanas amatus visai plašā spektrā, kā nu katram bija lemts tajā piedalīties.
Pēc pāris vingrinājumiem ar rekombinantām plazmīdām, pārkārtojot
to struktūru, – un par to varēja arī nopublicēt centrālajos zinātniskajos
žurnālos – ķērāmies pie jau nopietnākiem gēnu inženierijas uzdevumiem. Kā pirmo izvēlējāmies B hepatīta vīrusa (HBV) genoma klonēšanu. HBV izraisa nopietnu, dzīvībai bīstamu aknu infekciju, ir par pamatu
arī hepatocelulārai karcinomai – neizārstējamam aknu vēzim. Tai laikā
Latvijā Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā bija iegūts preparāts no
Latvijā dzīvojošiem aknu slimniekiem, kas saturēja B hepatīta vīrusu, un
nolēmām izmēģināt veiksmi tā genoma klonēšanā. No slimniekiem izdalītā vīrusa daļiņās genomiskā DNS ir ar visai sarežģītu struktūru, viens
tās pavediens ir nepilna garuma un saistīts ar specifisku vīrusa enzīmu –
DNS polimerāzi. Pirms pielietot gēnu inženierijas metodes HBV klonēšanai, vajadzēja papildināt trūkstošo DNS rajonu, ļaujot strādāt vīrusa DNS
polimerāzei. Ar to arī sākām, tad ieguvām vīrusa DNS un mēģinājām to
ievietot tai laikā populārajā klonēšanas vektorā – plazmīdā pBR322, kas,
tāpat kā vīrusa DNS, tika šķelta ar restriktāzi BamHI.
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Būtībā jau mēs nebijām paši pirmie, kas klonēja HBV vīrusa genomu.
Tajā laikā pirms pusotra, diviem gadiem pasaulē jau bija izdevies klonēt
pirmos HBV genomus. Nelielais genoma garums, ap 3200 nukleotīdu,
iedrošināja mūs pamēģināt, un pie darba ķērās mūsu gēnu inženierijas celmlauzis Pauls Pumpēns ar savu ne visai lielo zinātnieku grupu un
sekmīgi paveica. Kā šodien atceros to dienu, kad manā kabinetā ar noslēpumainu smaidu sejā ienāca jaunā speciāliste Tatjana Kozlovska kopā
ar tikpat noslēpumaino Paulu, turot rokā kaut kādas gela elektroforēzes
rezultātus. Tieši tai brīdī biju sagatavojies doties uz kaimiņu institūta ēdnīcu pusdienās un grasījos jau teikt, ka apskatīsim nedaudz vēlāk. Taču
tad sapratu, ka Tatjanas rokās ir pierādījums, kas nepārprotami liecināja,
ka klonēts pilns HBV genoms, turklāt iegūts no Latvijas vīrusa preparāta!
Sajūsmai un gandarījumam par paveikto nebija gala. Valda Bērziņa rūpīgi krātajai šampanieša pudeļu korķu kolekcijai pievienojās kāds pārītis
jaunu eksemplāru. Galu galā bija taču iemesls, un vēl kāds! Starp citu, biju
arī savu roku pielicis šā panākuma kaldināšanā – sagatavoju DNS materiālu klonēšanai, veicot DNS polimerāzes reakciju ar vīrusa preparātu.
Strādājām piesardzīgi, jo tas taču infektīvs vīrusa preparāts, turklāt tolaik
gumijas cimdu lietošana laboratorijā vispār nebija modē. Pat klonētais
pilna genoma HBV klons sākumā izraisīja nelielas bažas, nebijām pārliecināti par tā nekaitīgumu – vai noteiktos apstākļos HBV genoms nevarētu būt infektīvs. Pastāvēja arī pamatotas bažas un brīdinājumi kopš
Asilomaras konferences 1975. gadā un arī noteikti ierobežojumi gēnu inženierijā vispār. Pasaulē veica īpašus eksperimentus ar klonētiem gēniem
un arī vīrusu DNS, lai novērtētu bīstamības pakāpi. Tikai mūsdienās mēs
zinām risku robežas un drošības pakāpi darbiem gēnu inženierijā, un pat
tad vēl ne jau visu līdz galam. Bet toreiz... Viss vēl diezgan neskaidrs un
potenciāli bīstams, gluži kā arī radioaktīvie izotopi, ar kuriem visai brīvi
un dažreiz pat nedaudz riskanti manipulējām, kas tagad, šķiet, būtu nepieļaujams.
Pasaulē trešais vai ceturtais klonētais HBV pilns genoms un Padomju
Savienībā vispār pirmais klonētais jebkura vīrusa genoms! Nopublicējām 1981. gadā, cik iespējams operatīvi, lai nezaudētu laiku. Un ne bez
pamata, jo maisam gals bija vaļā un turpmākajos gados jau vairāki pilna
genoma kloni dažādās valstīs tika iegūti un rezultāti nopublicēti. Tagad
vispār neviens tos vairs neskaita, droši vien mūsdienu tehnikas līmeņa
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kontekstā tādu HBV klonu ir tūkstošiem, bet toreiz tas bija metodiskā
līmeņa apliecinājums, un tāds mums jau bija. Sasniegums, bez šaubām.
Arī veiksme, protams. Zīmīgi, ka vairāki padomju zinātnieki neticēja, ka
esam paši klonējuši B hepatīta vīrusu, daži apgalvoja, ka esam to kaut
kur no Rietumiem atveduši. Pierādīt grūti, ja nu vienīgi nosakot DNS
struktūru, bet tas jau arī tika izdarīts, tikai nedaudz vēlāk.
Tālāk sekoja klonētā HBV DNS struktūras pētījumi, kas vainagojās ar
pilnas ģenētiskās (precīzāk restrikcijas) kartes publikāciju 1982. gadā, daļēju DNS sekvenci 1983. gadā un pilna genoma nukleotīdu secības noteikšanu nedaudz vēlāk – 1985. gadā. Attiecībā uz DNS nukleotīdu sekvenci varu palepoties arī ar savu eksperimentālo ieguldījumu. Būtībā DNS
struktūras noteikšanas metodi abos tās variantos, gluži tāpat kā RNS
struktūras noteikšanas metodi ar fingerprinta tehniku, kas, starp citu,
deva būtisku ieguldījumu mūsu „zvaigžņu stundā” 1975. gadā, apguvu
es pats un introducēju laboratorijas metodiskajā arsenālā. Tā, protams,
nebija mana vienīgā eksperimentālā darbība. Līdz pat pārcelšanās no
Aizkraukles ielas uz jauno Krustpils ielas OSI teritoriju un sava institūta
nodibināšanai aktīvi strādāju laboratorijā, ne tika vadīju un „nospraudu
horizontus”.
Diemžēl vēlāk mana praktiskā darbība apsīka, jo vairāk laika prasīja
organizatoriskie un „finanšu izsišanas” pienākumi, līdz ar to arī pakāpeniska atsvešināšanās no zinātniskā darba ikdienas. Man kā izteiktam
„fundamentālistam” zinātnē ar teorētisko pētījumu noslieci tas bija bīstami, pat nāvējoši, ko apzinos un ar ko pa īstam nevaru samierināties
pat vēl šodien pēc tik daudz gadiem. Bet tā acīmredzot bija jānotiek, ja ir
vēlme visus spēkus veltīt, lai kaut ko lielu un būtisku radītu. Un ir taču arī
izdevies, ja paskatāmies uz šodienas mūsu kopīgi izveidoto lielo un gana
spēcīgo institūtu – BMC. Tātad varbūt bija vērts arī ko zaudēt...
Bet pietiek ļauties nostalģijai. Atgriezīsimies pie Paula Pumpēna grupas „mūža” darba – HBV sāgas. HBV genoms noklonēts un tūlīt arī tiks
nosekvencēts. Ko tālāk? Protams, tā ir jaunā biotehnoloģija, kas saistīta
ar HBV gēnu ekspresiju baktēriju šūnās, un atbilstošo proteīnu iegūšana
un attīrīšana no rekombinanto baktēriju producenta, protams, medicīnas
mērķiem.
Sākām gan no „nepareizā”, lai arī loģiski it kā pareizā gala – HBV apvalka proteīna, t. s. virsmas antigēna (HBsAg), sintēzes. Iesākumā nedaudz
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patrenējāmies mums līdz šim nezināmajā rekombinanto gēnu ekspresijas jomā, „piešujot” HBsAg gēnu kādam labi zināmam baktēriju gēnam.
Panākuši pozitīvu rezultātu, ķērāmies pie darba – konstruējām pilnu rekombinantu HBsAg gēnu bez piedevām un centāmies panākt tā ekspresiju
rekombinantās baktēriju E.coli šūnās. Un diemžēl sastapāmies ar neatrisināmu uzdevumu. Ar gēna konstrukciju viss bija kārtībā, arī izvēlētais vīrusa proteīns HBsAg bija pareizs – galu galā tieši HBsAg kļuva par pirmo
rekombinanto vakcīnu pasaulē cīņai ar B hepatīta vīrusa infekciju, kuru
joprojām plaši izmanto. Taču HBsAg varēja sekmīgi sintezēt tieši rauga,
nevis baktēriju šūnās.
Tā nu mēs bijām sastapušies ar vēlāk labi apzināto baktērijām svešu
proteīnu biosintēzes problēmu. HBsAg izrādījās baktēriju šūnām toksisks
proteīns, kas bloķē šūnu augšanu un proteīnu biosintēzi. Eikariotu proteīnu gēni vispār, tai skaitā arī cilvēka un dzīvnieku, vai attiecīgo vīrusu gēni mēdz ar grūtībām funkcionēt evolūcijas ziņā visai tālu stāvošajās
baktēriju šūnās, lai gan pašu rekombinanto gēnu konstrukcijai, šķiet, nav
vainas. Ar šo nelāgo HBsAg īpašību saskārāmies ne mēs vieni vien. Rauga
šūnas, būdamas eikarioti, bija labāk piemērotas gēnu „saimnieka” lomai.
Rezultātā pazaudējām vairāk par gadu ne visai veiksmīgajos, dažbrīd pat
izmisīgos eksperimentos, cenšoties panākt vēlamo.
Galu galā 1984. gadā nopublicējām savus rezultātus un ķērāmies pie
cita B hepatīta vīrusa gēna, t. s. iekšējā core-antigēna (HBcAg), ekspresijas
tajās pašās baktēriju šūnās, un tūlīt ieguvām pozitīvus rezultātus, kurus
nopublicējām tajā pašā 1984. gadā. HBcAg sintēze, atšķirībā no virsmas
antigēna, noritēja normāli un ne tikai uzkrājās baktēriju šūnās, bet veidoja vīrusam raksturīgā iekšējā apvalka (core) daļiņas, redzamas arī elektronu mikroskopā. Uz HBcAg bāzes izstrādājām arī imunodiagnostikas
metodi HBV infekcijas noteikšanai, un vienu laiku šo diagnostikas komplektu pat ražoja Latvijas zāļu firma „Grindeks”.
Sekmīgais rezultāts HBcAg gēna ekspresijā, sākumā mums pat negaidīti, kļuva par pamatu turpmākiem veiksmīgiem un plašiem Paula Pumpēna aizvien pieaugošā pētnieku kolektīva darba virzieniem t. s. vīrusveidīgo daļiņu konstruēšanā un izpētē, kas turpinās līdz pat mūsdienām.
Tā kā baktērijās tika ievadīts vienīgi HBcAg gēns, core-daļiņas nesaturēja nedz vīrusa DNS, nedz citus tā proteīnus un bija ideāls izejas produkts
jaunām rekombinantu proteīnu konstrukcijām ar eventuālu nozīmi
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jaunas paaudzes vakcīnām, gēnu terapijas līdzekļiem un zāļu pārneses
nano-konteineru izveidei. Atlika vien atrast pareizās vietas HBcAg molekulā, ar gēnu inženierijas metodēm veikt vēlamās izmaiņas, ievadot
piemērotus proteīnu struktūras elementus, vienlaikus neizjaucot HBcAg
molekulu telpisko struktūru un netraucējot to spēju veidot daudzskaldņa
viedīgās core-daļiņas. HBV iekšējam core-antigēnam sekoja RNS saturošo baktēriju vīrusa fr apvalka proteīna sintēze un pašsavākšanās vīrusveidīgo daļiņu struktūrās, ko nopublicējām 1986. gadā.
Turpmāk tika apgūti virkne citu, ne tikai baktēriju vīrusu apvalka
proteīni, vīrusveidīgo daļiņu telpiskās struktūras pētījumi un gēnu manipulācijas, radot tās vai citas izmaiņas proteīnu struktūrā, un iegūto
produktu daudzie funkcionālie pētījumi. Taču tas jau ir cits stāsts, un
par to nedaudz vēlāk. Būtībā mēs bijām gandrīz pirmie pasaulē, kad jau
1987. gadā izvirzījām un eksperimentāli pamatojām ideju par vīrusu proteīnu mērķtiecīgu modifikāciju un vīrusveidīgo daļiņu izmantošanu jaunas paaudzes vakcīnu konstruēšanā.
HBV genoma klonēšanā galvenais vilcējspēks Paula Pumpēna grupā
bija bioķīmiķe Tatjana Kozlovska un mikrobiologs Andris Dišlers, kurus
blakus Pumpēnam var uzskatīt arī par gēnu inženierijas pamatlicējiem
Latvijā. Ja HBV genoma nukleotīdu secības noteikšanā lielākie nopelni
bija jaunajam zinātniekam Vadimam Bičko, kas patlaban dzīvo un strādā ASV, tad HBV gēnu ekspresijā galveno konstruktoru lauri pienākas
divām dāmām – jau minētai Tatjanai Kozlovskai un arī Gaļinai Borisovai. Protams, viņas nebija vienas, tuvāko gadu laikā Paula gēnu inženierijas grupu papildināja virkne jauno entuziastu (gan tieši no skolas sola,
gan pie mums rūdījumu guvušie speciālisti no nesenajiem „klasiskās
molekulārās bioloģijas” laikiem) – Pēteris Puško, Dzidra Dreiliņa, Jānis
Kālis, Vladimirs Cibinogins, Indulis Cielēns un citi. Īpaši gribu atzīmēt
Veltas Oses kvalificēto darbu elektronu mikroskopijā, bez kuras „bildēm”
mēs nespētu identificēt nedz vīrusus, nedz to kapsīdu struktūru mūsu
konstruēto rekombinanto proteīnu dažnedažādos variantos. Vēlākos
gados šīs vīrusu un kapsīdu bildes papildināja ar rentgena struktūranalīzes palīdzību iegūtās precīzās kapsīdu molekulārās struktūras, kur pirmsācējas lauri pieder mūsu Maijai Bundulei.
1983. un 1984. gads bija īpaši veiksmīgi mūsu zinātniskajam kolektīvam. Ne tikai īstenojām B hepatīta vīrusu gēnu ekspresiju baktēriju
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šūnās un atšifrējām klonētā HBV genoma struktūru. Vienlaikus noteicām struktūru arī līdz šim nezināmai daļai liellopu leikēmijas vīrusa
(BLV) genomā, kur īpaša loma bija pie mums nesen atnākušajam Aleksandram Cīmanim. 1983. gads ieies vēsturē arī ar citu gēnu inženierijas
projektu, kad sīvā konkurencē mēs sekmīgi realizējām cilvēka interferona klonēšanu baktēriju šūnās. Šis projekts pelna īpašu uzmanību gan ar
tā īstenošanas plašo raksturu, gan nozīmīgumu lietišķajā rekombinantu
biotehnoloģijā.
Interferons (jeb precīzāk – alfa interferons) faktiski bija viens no pirmajiem gēnu biotehnoloģijas objektiem pasaulē. Aktualitāte bija pašsaprotama, ja ņemam vērā faktu, ka alfa interferons ir viena no dabīgajām
pirmās frontes barjerām pret jebkuru vīrusa infekciju cilvēka organismā.
Vēl pirms imūnās sistēmas iesaistīšanās cīņā ar vīrusu, kas prasa zināmu laiku – pat vairāk par nedēļu, lai atpazītu vīrusu un izstrādātu imūno
atbildes reakciju, vīrusa vairošanos ar diezgan sarežģītas shēmas palīdzību nomāc interferons. Ne visos gadījumos un ne visiem cilvēkiem interferona aizsardzības sistēma strādā pietiekami efektīvi, un pašsaprotama
ir doma ar papildu interferona ievadīšanu organismā stimulēt pretvīrusa
aizsardzību. Taču cilvēka organismā interferons rodas visai nelielos daudzumos, lai cerētu to iegūt kaut cik lielākos apjomos un ievadītu inficēta cilvēka organismā, tā palīdzot likvidēt slimību pašās sākuma stadijās.
Turklāt cilvēka interferons ir stingri sugai specifisks un nevar tikt aizstāts
ar kāda dzīvnieka interferonu, pretēji, piemēram, cilvēka insulīnam, ko
varēja diezgan sekmīgi aizvietot ar daudz vieglāk pieejamo dzīvnieka
preparātu.
Tāpēc arī cilvēka alfa interferona iegūšana kļuva par vienu no aktuālākajām un sīvākās konkurences apvītajām problēmām visā pasaulē – būtībā īsts izaicinājums jaundzimušajai gēnu biotehnoloģijas zinātnei. Asajā
cīņā 1980. gadā uzvarēja spēcīgs zinātnieku kolektīvs Ungārijā dzimuša
Šveices zinātnieka Čarlza Veismana (Charles Weissmann) vadībā. Veismans klonēja baktēriju E.coli šūnās vienu no alfa interferona paveidiem –
α2 jeb A – un vēlāk panāca šā klonētā, baktērijai svešā gēna ekspresiju un
interferona sintēzi lielos daudzumos. Durvis t. s. jaunajai biotehnoloģijai
bija atvērtas, un, gluži kā alfa interferona gadījumā, zinātnieki veica citu
pēc cita medicīnai svarīgu gēnu klonēšanu un attiecīgā deficītā proteīna
sintēzi baktērijās. Darbs no universitāšu laboratorijām drīz vien pārcēlās
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uz jaundibinātām biotehnoloģijas firmām. Molekulāriem biologiem tik
slavenā E.coli baktērija tika papildināta ar citiem mikroorganismu izcelsmes vienšūnu producentiem – raugiem, mikroskopiskām sēnītēm un
beidzot arī ar augu un dzīvnieku šūnām, t. sk. cilvēka šūnu līnijām.
Gēnu tehnoloģijas progress nevarēja neatstāt vienaldzīgu arī sociālisma nometnes lielvalsti Padomju Savienību, kaut vai no pašsaprotamās
rekombinantu biotehnoloģijas nozīmes ne tikai medicīnā, bet potenciāli
arī valsts drošības jautājumos, kaut vai bioloģiskā uzbrukuma un aizsardzības aspektā. Jau drīz pēc gēnu inženierijas triumfa un rekombinantu
biotehnoloģijas neapšaubāmiem panākumiem Rietumos arī Padomju
Savienībā tika uzsāktas diezgan labi finansētas aktivitātes un konkrēti
projekti, tai skaitā kā viens no plašāk zināmiem un atklātībā risinātiem –
alfa interferona projekts. Molekulārās bioloģijas virziena PSRS ietekmes
persona numur viens – Jurijs Ovčiņņikovs – jau 1981. gadā izveidoja asi
konkurējošu zinātnieku grupu konsorciju alfa interferona klonēšanai.
Protams, arī mēs, kas bijām jau nedaudz ielauzušies rekombinantu biotehnoloģijā – kaut vai ar minēto B hepatīta vīrusa projektu –, kļuvām par
vienu no konkurentiem šajā biznesā, gan nedaudz sadarbojoties ar Ovčiņņikova vadītā Maskavas Bioorganiskās ķīmijas institūta Jevgēnija Sverdlova laboratoriju, saglabājot tomēr savstarpējo konkurenci. Savācām
diezgan spēcīgu zinātnieku grupu Valda Bērziņa – ne tikai laba eksperimentētāja, bet arī veiksmīga darbu organizatora – vadībā. Piesaistījām
labus speciālistus no Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta – Jāni
Meldrāju un Valtu Ložu u. c., it sevišķi jāatzīmē Guna Feldmane, kuras
laboratorija jau agrāk strādāja interferona tematikā un ne tikai prata
bioloģiski noteikt interferonu, bet veiksmīgi apguva interferona mRNS
pierādīšanu mūsu iegūtajos mRNS preparātos. Kā izejas punkts kalpo cilvēka leikocītu šūnu kultūra, kurā ar vīrusa infekcijas palīdzību tiek inducēta interferona sintēze. Šādām šūnām būtu jāsatur kaut nelielos daudzumos arī interferona mRNS. Lai iegūtu inducētu leikocītu šūnu kultūru
pietiekamā apjomā, saistījāmies ar Epidemioloģijas un mikrobioloģijas
institūta Aleksandra Smorodinceva laboratoriju Ļeņingradā. Partneri izrādījās ar augstu kvalifikāciju, un nebija pārāk ilgi jānopūlas iegūt mRNS
preparātu ar pietiekami augstu interferona mRNS saturu.
Mūsu visu entuziasms un darba spējas bija neizsmeļamas. Vēl tagad
atceros mūsu regulāros „ekskursijas” braucienus uz Ļeņingradu pēc
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inducētām leikocītu šūnām, reiz pat ziemas spelgonī ar izsistu autobusiņa priekšējo stiklu. Mājās atgriezušies, tūdaļ ieguvām mRNS, analizējām
interferona mRNS komponentes saturu preparātā un pārvērtām mRNS
atbilstošajā divpavedienu DNS kopijā ar Kijevas institūtā pagatavotās apgrieztās transkriptāzes palīdzību, respektīvi, iegūstot klonējamu interferona gēna kopiju. Tam sekoja DNS preparāta ievietošana vektora plazmīdā, transfekcija baktēriju šūnās, klonu analīze ar molekulārās hibridizācijas metodi, perspektīvo klonu pavairošana, DNS nukleotīdu sekvences
noteikšana utt. Un atkal vajadzēja visu atkārtot līdz... Līdz beidzot interferona gēni bija iegūti un pierādīti. Uzvara!!! Ziņojums sadarbības partneriem un projekta vadītājam Maskavā, protams, Ovčiņņikovam. Bijām
divi uzvarētāji – mēs un pārstāvji Maskavā tā paša Ovčiņņikova institūtā, pārējie atkrituši vai atpalikuši. Tā, lūk, atkal bijām visiem pierādījuši
savu varēšanu, un 1982. gadā – tikai kādu pusotru, divus gadus pēc pirmās Čarlza Veismana sekmīgās alfa interferona gēna klonēšanas pasaulē!
Nav slikti.
Interesanti, kaut kā sanāca, ka gan mums, gan J. Sverdlova laboratorijā pārsvarā tika klonēts viens no alfa interferona paveidiem – αIFN-F,
kamēr Veismana klonētais alfa interferona paveids bija αIFN-A. Mēs gan
arī ieguvām pusi αIFN-A gēna, bet tikai tā beigu daļu, un īpaši necentāmies to papildināt ar trūkstošo sākuma daļu, jo αIFN-F parādīja normālu
interferona aktivitāti.
Pēc tam sekoja nedaudz dīvainas lietas. Maskavā tika nolemts tālāk
biotehnoloģiski virzīt tikai αIFN-A, kam jau Rietumos bija radīts producents un iegūts attīrīts interferona preparāts. Varbūt tā arī drošāk – balstīties uz jau pārbaudītu interferona paveidu, bet kādēļ Maskavai pēkšņi
ievajadzējās mūsu klonētā αIFN-A gēna daļu? It kā vieglāku gēnu inženierijas manipulāciju dēļ tālākām gēna konstrukcijām. Nezinu, bet viens
no iespējamiem izskaidrojumiem varētu būt saistīts ar kaut kādā veidā no
ārzemēm iegūtu αIFN-A gēnu, kas toreiz Padomju Savienībā bija diezgan
ierasta prakse. Tādā gadījumā visai vienkārša metode ir izcelsmi raksturojošās gēna daļas aizvietošana ar kādu citu, un kāpēc gan ne ar mūsu
klonēto αIFN-A gēna fragmentu. Protams, tā ir tikai viena no iespējām –
bez jebkāda pierādījuma, un man nav nekāda pamata tā apgalvot, taču
biznesā ne tikai tādas vien lietas notiek un bijušajā PSRS šāda un tamlīdzīga prakse nebūt nebija sveša. Ja šim pastāstam tiešām ir kāda sakarība
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ar noslēpumaino īstenību, varam lepoties ar to, ka pirmajam rekombinantajam proteīnu producentam – alfa interferona klonam – ir Maskavas
galvas daļa un aste no Rīgas, kas pilnā mērā atbilst lietu stāvoklim sociālisma lielvalsts zinātnē.
Taču, lai kā tas būtu bijis, mums uzsmaidīja arī veiksme, jo interferona
pozitīvo klonu vidū atradās pilnīgi oriģināls alfa interferona gēns ar atšķirīgu DNS sekvenci kā citiem līdz šim zināmiem, kuru nosaucām par
αIFN-N. Salīdzinājām jaunā interferona pretvīrusu un pretvēža aktivitāti
šūnu līmenī ar citiem alfa interferona paveidiem un novērojām zināmas
atšķirības, lai gan, kā vēlāk izrādījās, starp daudzajiem alfa interferona
paveidiem nav īpaši nozīmīgu aktivitāšu atšķirību. Tāpēc medicīniskajā
praksē mūsdienās lieto labi ja divus tā paveidus, un ne jau tāpēc, ka tie
kaut kā atšķirtos viens no otra. Salīdzinot αIFN-N struktūru ar citiem
jau zināmiem alfa interferoniem, varējām izvirzīt hipotēzi, ka dažādie
alfa interferona paveidi varētu būt cēlušies starpgēnu homoloģisko rekombināciju ceļā.

Oriģinālais alfa interferona subtips α-IFN-N citu hibrīdo alfa interferonu vidū
(no mūsu publikācijas J. of Interferon Research, 1984, vol. 4, 609–617)

Lai nu kā, mēs savu oriģinālo interferonu nopatentējām vairākās valstīs, konstruējām spēcīgu bakteriālo producentu, attīrījām no piemaisījumiem un noorganizējām pat αIFN-N eksperimentālu ražošanu OSI
Eksperimentālajā rūpnīcā, arī uzsākām bioloģiskās pārbaudes Padomju
Savienībā un Čehoslovākijā. Taču rekombinantā alfa interferona pašu
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ražošanas procesu no akadēmiskajām aprindām pārņēma PSRS Galvenā
mikrobioloģiskās ražošanas pārvalde, un turpmākajā desmitgadē mums,
akadēmiskajiem zinātniekiem, bija visai maz sakara ar notiekošajiem
procesiem. Taisnību sakot, lielu interesi no mūsu puses arī nevarēja sagaidīt – savu daļu darba bijām godam padarījuši, par turpmāko atbildēja jau
rūpniecība. Te nu gan jāpiebilst, ka no modernās rekombinantu biotehnoloģijas krietnu ieguvumu saņēma mūsu kaimiņi lietuvieši, kuriem jau
kādu laiku iepriekš, pateicoties PSRS Mikrobioloģiskās rūpniecības galvenās pārvaldes investīcijām, bija radīta laba biotehnoloģijas eksperimentālā bāze, un šā apstākļa dēļ pirmā rekombinantā alfa interferona ražošana
tika organizēta nekur citur kā tieši Lietuvā. To veicināja arī visai augstais
zinātniskais līmenis Biotehnoloģijas institūtā Viļņas pievārtē. Rezultātā
pēc Padomju Savienības sagrūšanas viss biotehnoloģiskais potenciāls un
resursi palika Lietuvā, tāpēc tā mūsdienās uzskatāma par spēcīgu modernās biotehnoloģijas centru ne tikai Baltijā, bet visā Austrumeiropā.
Tajā pašā laikā Latvija, sekojot savām spēcīgajām organiskās sintēzes
un medicīniskās ķīmijas tradīcijām un aizmirstot citus izaicinājumus,
koncentrējās uz sintētisko zāļu radīšanu un sasniedza šajā jomā manāmus rezultātus (kaut vai varam minēt tādus uzņēmumus kā „Grindeks”
un „Olainfarm”). Lai gan jāpiemin arī Latvijas zinātnieku stratēģiskās
kļūdas, faktiski ignorējot, pat zināmā mērā sabotējot Maskavas plānus
Latvijā būvēt lielu bioķīmisko un molekulārbioloģisko reaģentu ražošanu,
tātad visai tuvu biotehnoloģiskajam virzienam. Vāji atbalstīti bija arī mēģinājumi Organiskās sintēzes institūta satelīta – Eksperimentālās rūpnīcas – ietvaros radīt rekombinantu biotehnoloģisko ražošanu. Tā galu galā
Latvija palaida garām savu lielo izdevību, gan pēdējos PSRS eksistences
gados, un nu esam spiesti samierināties ar eksistējošo faktu, ka Latvijā
vispār nav nopietni ņemamas biotehnoloģiskās rūpniecības, par rekombinantu biotehnoloģisko ražotni nemaz nerunājot. Taču tad sabruka PSRS
un reizē ar to arī rekombinanto proteīnu biotehnoloģijas pirmsākumi
Latvijā. Naudas plūsma no Centra apstājās, un bijām spiesti pārorientēties uz zinātnes attīstību (izdzīvošanu) neatkarīgajā, bet ar investīcijām
nabadzīgajā Latvijā.
Samērā līdzīgu likteni piedzīvoja otrs mūsu lielais gēnu inženierijas
projekts – cilvēka interleikīna-2 producenta radīšana. Pēc alfa interferona
gēna klonēšanas un producenta radīšanas aktualizējās vēl viens cilvēka
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proteīns ar medicīnisku nozīmi – interleikīns-2, potenciāli svarīgs vēža
terapijā un ne tikai, un tā sugas specifiskums, tāpat kā interferonam, izslēdz kāda dzīvnieka aizstājēja proteīna izmantošanu. Maskavā tika nolemts, ka jāuzsāk pētījumi un izstrādes, lai radītu šo perspektīvo proteīnu, kas krietni vēlāk nemaz neizrādījās tik perspektīvs, kā cerēts. Taču
uzdevums tika izvirzīts, un arī mēs, nu jau kā atzīti speciālisti, tikām
uzaicināti piedalīties projektā. Kā sadarbības partneri izvēlējāmies interleikīna-2 pētnieku grupu no Baltkrievijas asins pārliešanas zinātniskā
institūta Minskā Nikolaja Voitenoka vadībā. Cilvēka limfocītu kultūrā
tika inducēta interleikīna-2 un tā mRNS sintēze ar fitohemaglutinīnu. No
šādām optimizētām attiecībā pret interleikīna-2 mRNS šūnām mums bija
jāmēģina izdalīt kopējo mRNS un, gluži kā interferona gadījumā, pagatavot atbilstošo interleikīna-2 gēnu.
Pie darba ķērās mūsu grupa, gandrīz tajā pašā sastāvā kā alfa interferona gēna klonēšanā, šoreiz kvalificētā ķīmiķa Aleksandra Cīmaņa vadībā. Nevarētu teikt, ka mums viss veicās tik labi, kā gribējās, bija arī zināms cerību vēstošs spiediens no Maskavas. Būtībā bijām vienīgie līderi
šajā projektā un nemaz nevēlējāmies izgāzties. Rezultāti jau nebija nemaz
tik slikti, un galu galā varētu nonākt līdz pilna garuma gēnam. Taču pa
vidu iespraucās mans komandējums pa ASV zinātniskajiem centriem,
kuru bija labi noorganizējusi akadēmiķe Rita Kukaine, Mikrobioloģijas
un virusoloģijas institūta direktore. Brauciens bija visai sekmīgs, un bez
zinātniskās informācijas un sakariem pārvedām uz Latviju vienu otru
virusoloģijas zinātnei derīgu preparātu. Starp tiem arī cilvēka interleikīna-2 gēnu, ko palūdzu Nacionālajā vēža institūta laboratorijā tīri zinātniskiem mērķiem – lai izpētītu šā gēna regulācijai paredzēto promotera
rajonu cilvēka genomā. To tiešām arī izdarījām, un nedaudz gadu vēlāk
par to publicējām rakstus prestižos zinātniskos žurnālos. Interleikīna-2
gēnu dabūju bez jebkādiem noteikumiem, jo tā struktūru bija jau noteikuši citi zinātnieki, saņemdami par to arī patentu, tāpēc varējām brīvi to
izmantot. Vienīgi savos eksperimentos un publikācijās par šo gēnu mums
zinātniskās ētikas apsvērumu dēļ vajadzēja atsaukties uz šā gēna avotu.
Taču es tā neizdarīju, un joprojām apzinos savu vainu jeb vājuma brīdi, ja
to vispār tik maigi maz var nodēvēt.
Par faktu, ka manās rokās ir interleikīna-2 gēns, tūlīt pēc atbraukšanas informēju kolēģus mūsu institūtā un Minskā, kā arī jau kopš
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alfa interferona līdzdarbības laikiem tuvākos sadarbības partnerus Maskavā. Sākotnēji saņēmu augstāko priekšnieku no Centra ieteikumu sadarboties un dalīties ar „ieguvumu”. Es stingri atteicos izplatīt gēnu plašākai
sabiedrībai, jo tādu pilnvaru man nav un nevarēja būt. Beidzot vienojāmies, ka vienīgi Rīga, respektīvi, mēs, konstruēs interleikīna-2 producējošo gēna variantu un nodarbosies ar produkta attīrīšanu un bioloģiskām
pārbaudēm. Uzdevumu visai drīz atrisinājām un rezultātu nopublicējām,
kaunīgi neatzīstoties par paša gēna izcelsmi. Nožēlojami, bet fakts – tā ir
tiešām vienīgā mana apzināti neētiskā rīcība zinātnē, ko nekad neaizmirsīšu, lai arī it kā cēla un progresīva mērķa vārdā un neviens necieta.
Laika nebija daudz, tāpēc tūdaļ ķērāmies pie lietas. Nodibinājām pietiekami lielu kompetentu grupu Aleksandra Cīmaņa vadībā, būtībā piesaistot dažus profesionāli labi strādājošus zinātniekus no alfa interferona
grupas. Uzdevums bija skaidrs – ar gēnu inženierijas metodēm pārveidot interleikīna-2 gēna sākuma daļu tā, lai baktērija E.coli pazītu svešo
gēnu kā savējo un nodrošinātu tā efektīvu ekspresiju, respektīvi, sintezētu
mums vēlamo interleikīnu-2. Citiem vārdiem, bija jākonstruē interleikīna-2 producents. Tas bija gatavs jau 1987. gadā, un mēs iesniedzām attiecīgus autorapliecību pieteikumus, publicēšanu atklātā presē gan nedaudz
aizturējām – līdz pat 1990. gadam, varbūt arī ne gluži tīrās sirdsapziņas
dēļ. Toties interleikīna-2 produkciju sasniedzām tiešām iespaidīgos apjomos, lai gan baktēriju šūnai nedabīgā proteīna uzkrāšanās izrādījās ne
visai patīkams process un viss lielais rekombinantā proteīna daudzums
šūnās uzkrājās nevis kā šķīstoša viela, bet saķepušu agregātu veidā. No
vienas puses, tas atviegloja proteīna attīrīšanu no pašas šūnas proteīniem,
bet reizē radīja ne vienu vien grūti risināmu problēmu interleikīna-2 attīrīšanā un sagatavošanā nepieciešamām bioloģiskām pārbaudēm, kaut arī
ar to visai veiksmīgi tikām galā.
Tā kā mēs bijām vienīgie šā populārā un vajadzīgā proteīna ieguvēji
visā Padomju Savienībā, tūdaļ nokļuvām uzmanības centrā un droši vien
arī kādas pārbaudes institūcijas redzeslokā. Jau drīz vien caur institūta
slepeno, t. s. pirmo daļu mani iepazīstināja ar dažu labu nezināmas izcelsmes informāciju par interleikīnu-2, lai gan ar visai primitīva vai labi
zināma satura materiāliem. Tas tikai varēja liecināt, ka tāda veida papīri
varētu būt iegūti no ārzemēs pabijušu zinātnieku atskaitēm, kuru lietišķo
vērtību neviens tā īsteni nebija pārbaudījis, bet kuri bija nogūluši slepeno
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institūciju materiālu arhīvos. Vienīgais taustāmais rezultāts no šiem īpašajiem kontaktiem mums bija neliels daudzums antivielu pret interleikīnu-2, kuras mums piegādāja diezin no kurienes un par kādiem līdzekļiem. Atsūtītās antivielas patiešām mums lieti noderēja interleikīna-2 noteikšanai. Vēlāk jau paši tās iemācījāmies iegūt.
Ar laboratorijas apstākļos iegūtajiem interleikīna-2 daudzumiem, protams, nepietika, lai uzsāktu nopietnus biofarmācijas un toksikoloģiskos
pētījumus, lai izstrādātu medicīnas preparātu, kā tolaik uzskatīja, efektīvu pretvēža un imūnterapijas līdzekli. Tāpēc mūsu Organiskās sintēzes
institūta Eksperimentālajā rūpnīcā organizēja interleikīna-2 biotehnoloģijas iecirkni ar tajā laikā modernām mikrobioloģijas un proteīnu attīrīšanas iekārtām un aprīkojumu. Kā vadītāju uzaicināja mūsu laboratorijas proteīnu speciālistu Juri Bunduli, kas bija savulaik ieguvis labu skolu
proteīnu ķīmijā Maskavā un Puščino pie paša molekulārās bioloģijas ietekmes un uzticības personas Padomju Savienībā – Jurija Ovčiņņikova.
Par viņa labo roku biotehnoloģijā kļuva Ivars Petrovskis, protams, ne bez
visur esošā mūsu mikrobioloģijas „guru” – Andra Dišlera.
Sākās nopietnas iegūtā proteīna toksikoloģiskās un citas bioloģiskās
pārbaudes PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas Onkoloģijas institūtā –
lielākajā un profesionāli spēcīgākajā onkoloģiskajā institūcijā. Darbā iesaistījās arī pazīstami Čehoslovākijas zinātnieki Starptautiskas zinātniskas sadarbības programmas ietvaros.
Pa to laiku jau bijām pārcēlušies no vecās OSI ēkas laboratorijām Aizkraukles ielā uz jaunuzcelto Molekulārās bioloģijas korpusu Krustpils
ielā, OSI Eksperimentālās rūpnīcas teritorijā. Jau 1988. gadā mūsu laboratorija pārtapa par Molekulārās bioloģijas nodaļu un mūsu pētnieku skaits,
ar katru gadu pieaugot, pārsniedza
piecdesmit. Jau neliels institūtiņš,
vai ne? Un tāds tiešām tika radīts,
tikai nedaudz vēlāk.
Interleikīna-2 visai plašais un
daudzpusīgais projekts ritēja normāli, un bijām jau visai tuvu klīniskām pārbaudēm ar cilvēkiem.
Šai sakarā atceros vienu steidzaMūsu jaunās mājas Krustpils ielā
mu zvanu ar uzaicinājumu jau
(tagad zāļu firma „Grindeks”)
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nākamajā dienā ierasties Maskavā. Problēma izrādījās saistīta ar tā paša
Jurija Ovčiņņikova smagām veselības problēmām. Jau kādu laiku bija zināms, ka viņš sirgst ar ātri progresējošu leikozes formu, kas nepadodas
tradicionālām ārstniecības metodēm. Nokļuvu nopietnā ārstu konsīlijā, kur sprieda par turpmāko terapiju Ovčiņņikovam. Jautāja, vai es piekristu pielietot mūsu sintezēto interleikīna-2 preparātu, kas tai laikā visai
aktīvi tika pētīts Maskavas Onkoloģijas institūtā. Tā kā toksikoloģiskie
pētījumi vēl nebija pabeigti un toreiz ieteiktais lielas preparāta dozas ārstniecības kurss varētu būt bīstams, es stingri atteicos rekomendēt mūsu preparāta izmantošanu. To, šķiet, saprata arī pārējie. Diemžēl drīz pēc tam –
1988. gada 17. februārī – Jurija Ovčiņņikova vairs nebija starp mums. Satraukums par molekulārās bioloģijas jeb, kā toreiz dēvēja, fizikāli ķīmiskās
bioloģijas nākotni Padomju Savienībā bija saprotams, ņemot vērā Ovčiņņikova ietekmīgo personību un sakarus ar varas struktūrām, un ne bez
pamata. Taču drīz vien visu Padomju Savienību piemeklēja daudz nopietnākas problēmas un satricinājumi, līdz šīs lielās supervalsts sagrūšanai.
Tas, protams, skāra arī Latviju, tai skaitā mūs. Eksperimenti ar dārgo
un lielvalstij prestižo rekombinantu biotehnoloģiju tādai mazai valstij kā
Latvija kļuva pārāk dārga nodarbošanās. It īpaši tāpēc, ka Latvijā, atšķirībā no farmaceitiskās industrijas, vispār nebija nopietnas biotehnoloģiskās

Šāds zinātnieku kolektīvs jau varēja domāt par neatkarīga institūta dibināšanu,
ko arī paveicām jau 1991. gadā
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rūpniecības, un tur mūsu nelielā interleikīna-2 tehnoloģijas izstrādes grupiņa nekādi nevarēja kalpot par pamatu rekombinantu biotehnoloģijas
turpmākai attīstībai mums ierastajā virzienā. Mums – pasaulē atzītajam,
labu līmeni molekulārajā bioloģijā un gēnu inženierijā sasniegušajam
kolektīvam – bija jāpārorientējas un jāpiemērojas mazas un nabadzīgas
valsts apstākļiem. Bet tas jau ir cits stāsts.
Šo stāstu varētu arī turpināt ar spektakulāriem un krasiem, dažkārt
arī visai dramatiskiem pavērsieniem mūsu ierastajā zinātnes dzīvē, kas
dabiski izrietēja no nenovēršamā fakta, ka mēs no kādreizējās lielvalsts
atzīta zinātnes centra pārvērtāmies par daudz attīstītākās Eiropas atpalikušu nomali. Valstī, kas nejauši bija atguvusi neatkarību un būtībā īsti
neapzinājās, ko ar to darīt, kad virspusē uzpeldēja mazizglītoti un alkatīgi sabiedrības slāņi un aiz brīvestības eiforijā pārņemtās tautas muguras
veikli kārtoja savas personiskās intereses un jauno valsts kārtību. Katram
bija jāizcīna sava vieta jaunajos un pastāvīgi mainīgajos apstākļos.
Varētu atainot notikumu gaitu, kad no mūsu dzimtā Organiskās sintēzes institūta atdalījās Eksperimentālā rūpnīca kā neatkarīgs valsts uzņēmums, turpmāk pazīstams kā „Grindeks” (tā privatizācija gan notika
nedaudz vēlāk). Kā mēs 1991. gadā atdalījāmies no OSI kā neatkarīgs Molekulārās bioloģijas institūts – sākumā Latvijas Zinātņu akadēmijas paspārnē, vēlāk formāli ietverts arī Latvijas Universitātē. Kā mēs pavisam
negaidīti aptvērām faktu, ka nu jau atrodamies neatkarīga uzņēmuma teritorijā ar visai miglainiem priekšstatiem par savu kā zinātniska institūta turpmāko eksistenci. Varētu palepoties, kā mums izdevās pārvākties
uz jaunām telpām Pārdaugavā, Rātsupītes ielā, – uz Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta plašo vēl nepabeigto laboratorijas korpusu. Šā institūta daļējā sabrukuma un pārdalīšanas procesā
bija zinātnieki, kuri bija gatavi pievienoties mums, un 1993. gada sākumā
mēs nodibinājām jaunu zinātnisko institūtu, nodēvējot to par Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (BMC), kura nosaukums, neraugoties
uz vairākām formālām juridiskās piederības formām, saglabājies vēl šodien.
Pats intriģējošākais šīs transformācijas fakts bija, ka vienojāmies ar
„Grindeks” par tādu kā „izpirkšanas maksu”, atstājot sev piederošā laboratorijas korpusa daļu Krustpils ielā un pārceļoties uz Pārdaugavu.
„Grindeks” apsolīja par to miljonu ASV dolāru, kas tajos laikos bija milzu
nauda, un pāris gadu laikā gandrīz visu arī samaksāja. Tā radās iespēja
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Jauniegūtais laboratoriju korpuss Pārdaugavā, Kleistu ielā

Mēs jau atrodamies jaunajās mājās Rātsupītes ielā un nodibinām BMC
98

Grens_Ab_Initio_makets.indd 98

6/30/15 11:08:46 PM

daļēji pabeigtā un visai nožēlojamā stāvoklī atstātā Mikrobioloģijas un
virusoloģijas institūta laboratorijas korpusā radīt visai ciešamus apstākļus zinātniskajam darbam. Visai lēti no Ungārijas iegādājāmies modernas
laboratorijas mēbeles un nepieciešamo inventāru visam atstātajam korpusam un pēc rekonstrukcijas darbu paveikšanas pilnībā pārcēlāmies uz to.
Jaunorganizētajā institūtā BMC atsākās zinātniskie pētījumi, gan nu
jau tālāk prom no augstākā zinātnes līmeņa pasaulē, bet joprojām nopietni uztverami un publicējami, gluži kā līdz šim, prestižos pasaules zinātniskajos žurnālos. Attīstījām arī starptautiskos zinātnes sakarus, šoreiz
jau brīvi un bez ierobežojumiem. Kādu laiku pat izveidojām Starptautisku
zinātnieku padomdevēju institūciju (International Advisory Board) – visai
neierastu veidojumu Latvijas zinātniskajā sabiedrībā. Tā sastāvēja no labi
pazīstamiem ārvalstu zinātniekiem, kuru uzdevums bija periodiski noklausīties un izanalizēt mūsu pētījumu virzienus, sasniegtos rezultātus
un sniegt vērtējumu, tai skaitā rekomendācijas, kā mums attīstīties turpmāk. Izveidojām kontaktus arī ar UNESCO, kā rezultātā BMC sastāvā

BMC 1994. un 1997. gadā sagatavotie zinātniskās darbības pārskati
International Advisory Board vērtējumam
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LR premjers Guntars Krasts un UNESCO ģenerālsekretārs Federiko Majors 1998.
gadā atklāj ICBB plāksni pie BMC ieejas

nodibinājām UNESCO pārraudzīto Starptautisko biomedicīnas un biotehnoloģijas centru (International Centre of Biomedicine and Biotechnology),
kuru uz līguma pamata starp UNESCO un Latvijas valdību 1999. gada vasarā atklāja pats UNESCO prezidents Federiko Majors (Federico Mayor).
Bet tie būtībā jau ir jaunie laiki, un par šo periodu neatkarīgās Latvijas
gados lai uzraksta un pastāsta citi. Ir taču vēl diezgan daudz tādu molekulārās bioloģijas zinātnieku, kuri to spēj varbūt objektīvāk un labāk atainot.
Ja nu der pieminēt vēl kādu savu aktivitāti, tad tā saistīta ar cilvēka genoma struktūras atšifrēšanu 2001. gadā. Tas bija jauns pacēlums pasaules
zinātnē un varbūt pēdējā iespēja Latvijas molekulārbiologiem ielēkt jau
aizejoša vilciena pēdējā vagonā. Šeit gribu minēt mūsu iniciatīvu izveidot
Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāzi, kas varētu tikt izmantota kontaktos ar citiem cilvēka genoma pētniekiem visā pasaulē, kā arī lietota, kaut
eventuāli, iedzīvotāju veselības monitoringam un slimību ārstēšanai. Pilnīgi neatkarīgi sagatavojām un Saeimā pieņēma Cilvēka genoma izpētes
likumu, un viss varēja sākties. Mainījās valdības, un jebkāds finansiāls
atbalsts tika atteikts. Mūsu centieni piesaistīt privāto kapitālu šai visā pasaulē perspektīvajai zinātnes nozarei pie mums tika uzskatīti gandrīz vai
par mēģinājumu iedzīvoties uz valsts rēķina, lai gan pieņemtais likums
un mūsu aktivitātes tieši novērsa toreiz rūpīgi gatavoto Latvijas iedzīvotāju masveida genoma un veselības datu aizplūšanu uz ārzemēm.
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Atkal izcēlāmies Baltijas valstu vidū ar savu nevēlēšanos atbalstīt zinātni. Mūsu kaimiņi igauņi gan nevilcinājās, un tagad viņi ir cienījami
partneri pasaules genoma pētnieku vidū, taču mēs nopauzējām un ar
savu genoma datu bāzi, kas, neraugoties uz visu, tomēr eksistē un attīstās BMC jaunā direktora Jāņa Kloviņa vadībā, atrodamies pagaidām
pieticīgā attālumā no „lielo spēlētāju kluba”. Par to nedaudz sīkāk atsevišķā sadaļā.
Varētu pastāstīt par savu darbību Latvijas Zinātņu akadēmijas pārtapšanā par Rietumu tipa akadēmiju, tāpat Latvijas Zinātnieku savienības un
Latvijas Zinātnes padomes dibināšanā un organizēšanā, kā arī par zinātniskās konkurences un grantu sistēmas ieviešanu. Arī par Latvijas zinātnes pirmās starptautiskās izvērtēšanas organizēšanu, ko veica Ziemeļeiropas zinātnieki Dānijas Dabas zinātnes padomes vadībā 1992. gadā un
kurā mūsu BMC guva izcili labu novērtējumu. Visas šīs labi domātās aktivitātes un sasniegtie rezultāti notika uz valdošo aprindu pilnīgas zinātnes ignorances un katastrofāli zema valsts finansējuma zinātnei fona. Arī
Starptautiskais Biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs, kura atklāšanā
1999. gadā piedalījās pats UNESCO ģenerāldirektors Federiko Majors un
toreizējais LR Ministru prezidents Guntars Krasts, neguva nekādu valsts
atbalstu un nerada tālāku attīstību.
Par to visu bija jāmaksā, arī man personīgi. Apstākļu spiestam, nācās
pārtraukt savu darbu pētniecībā, kas līdz šim bija mans gandrīz galvenais dzīves saturs un interese. Tā vietā kļuvu par viduvēju zinātnes
organizatoru – ne pēc sūtības, bet pienākuma dēļ. Sava veida dzīves
drāma, tā teikt. Lai gan joprojām katru dienu esmu atrodams manis
dibinātajā institūtā un tiekos ar kolēģiem, pašsajūta diezgan skābena.
Jūtos kā molekulārās bioloģijas „patriarhs” ar strauji dilstošu ietekmi gan institūta dzīvē, gan Latvijas zinātnē kopumā. Bet laikam tā arī
jābūt. Taču svarīgākais – institūts dzīvo un attīstās, droši vien spēcīgāko Latvijas institūtu vidū. Tiesa, pasaules zinātnes līmenī esam nedaudz noslīdējuši zemāk, salīdzinot ar to, kādi bijām agrāk savos „ziedu
laikos”, bet atbilstoši finanšu līdzekļiem un vispārējai attieksmei pret
zinātni mūsu valstī. Neesam jau vieni vien. Vai tā ir nolemtība? Manuprāt, nē. Jaunajiem cilvēkiem zinātnē ir neiedomājami lielākas iespējas
un perspektīvas, kādu nebija mums, vecajiem. Un mūsu devums, ieguldījums jaunatnē, lai arī kur viņi atrastu savu pagaidu vai īsteno mītnes
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zemi, ir arī mūsu uzdevums un misija mainīgajā pasaulē. Bet tā jau ir
šodiena, un ne man par to runāt.
Ja nu lasītājs ir izturējis manus vēsturiskos ekskursus pagātnē un
nokļuvis līdz stāsta galam, tad atcerēsimies, ka apsolīju nerakstīt par
mūsu izlolotās molekulārās bioloģijas perspektīvām un nākotnes horizontiem. Nedaudz ironiski šāds „horizonts”, lai cik komiski arī izskatītos, jau ir lejup nolaists no Eiropas Savienības augstumiem pētniecības
un attīstības (P&A) programmas „HORIZON 2020” izskatā. Diemžēl
tam nekāda tieša ieskata zinātnes nākotnē nav, vien birokrātisku vēlmju un priekšstatu izklāsts, kam ikkatrs cenšas piemēroties un izpatikt,
lai iegūtu tik ļoti vajadzīgos materiālos līdzekļus pētnieciskai darbībai
vai vienkārši izdzīvošanai, piemērojoties eiro birokrātu spēles noteikumiem un t. s. uzskaitāmajiem sasniegumu rādītājiem. Jo citu, kaut cik
jūtamu materiālo līdzekļu mūsu valsts zinātnei gandrīz nav. Protams,
teiktais attiecas uz jebkuru zinātnes nozari, ne tikai uz molekulāro
bioloģiju.
Un šajos zinātnes „badināšanas” apstākļos visspilgtāk izpaužas gadu
simteņiem izstrādājusies mūsu tautas, tai skaitā arī zinātnieku, spēja
piemēroties, iztapt un, ja izdodas, šad tad arī piešmaukt mūsu priekšniekus un likteņa noteicējus. Šāda īpatnēja, it kā abpusēja neoficiāla
vienošanās starp visu līmeņu birokrātiem, no vienas puses, un zinātniskā darba izpildītājiem, no otras, sakņojas relatīva miera un sapratnes apstākļos, ļauj kaut minimālā apjomā nodrošināt izdzīvošanu un
eksistences tiesības abām it kā nedaudz konfrontējošām ļaužu grupām.
Šim principam diemžēl ir daudz plašāks tvērums mūsu dzīvē, ne zinātnē vien. Visapkārt manāma un jau labi iesakņojusies ir dzīves paradigmu maiņa. Par veiksmes stāstu un sekmīgas darbošanās rādītāju
kļūst no ES atvēlēto līdzekļu piesaistīšana un apgūšana, ne tik daudz
reāli padarītais darbs. It īpaši uzskatāmi to redzam zinātnē, kur konsekventa gadu desmitiem ilga valdības neticēšana zinātnes lomai sabiedrībā izpaužas kā smieklīgi maza līdzekļu piešķiršana no valsts budžeta, tā vietā piespēlējot ES struktūrfondu apgūšanu. Te nevēlos sīkāk
paskaidrot, ka struktūrfondu finanses domātas pavisam citu, konkrētu
uzdevumu veikšanai, kas nevar aizvietot valsts budžeta līdzekļu deficītu. Šādos apstākļos mūsu spožākie zinātnes prāti vai nu mēģina kaut
kā izlauzties un radīt labu zinātni tepat uz vietas, vai brauc prom, kur
102

Grens_Ab_Initio_makets.indd 102

6/30/15 11:08:47 PM

attieksme pret zinātni ir daudz labvēlīgāka. Vairums paliek un spiesti piemēroties vietējiem apstākļiem, varbūt atsakoties no saviem ideāliem. Šiem entuziastiem mans apbrīns un atzinība! Šeit nepieminu to
vareni raibo zinātnes imitatoru pūli, kas visumā varētu justies gluži
apmierināti ar izveidojušos situāciju, veikli piemērojušies konkrētiem
spēles noteikumiem.
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Nobeiguma vietā:
neliels ieskats mūsdienās
Rekombinantās vakcīnas: Sekmīgais izrāviens
rekombinantu biotehnoloģijā
Mūsu oriģinālā ideja par rekombinantiem vīrusu proteīnu apvalkiem –
kapsīdiem (jeb t. s. vīrusveidīgām daļiņām) – kā nākotnes vakcīnām un
transporta struktūru dažādiem svešas izcelsmes proteīnu segmentiem,
kuru izvirzījām savā jau 1987. gadā nopublicētajā rakstā, attīstījās samērā lēni un tīri akadēmiskā stilā. Tam par iemeslu bija virkne dramatisku
un nozīmīgu notikumu visā mūsu dzīvē, sākot ar telpiskās lokalizācijas
maiņu – sākumā uz jaunuzcelto Molekulārās bioloģijas korpusu Krustpils
ielā, OSI Eksperimentālās rūpnīcas teritorijā – un beidzot ar nepārvērtējamo notikumu – Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu. Jaunie apstākļi veicināja mūsu atdalīšanos no Organiskās sintēzes institūta un neatkarīga Molekulārās bioloģijas institūta dibināšanu, tad otra pārcelšanās uz
Pārdaugavu Kleistu rajonā, izveidojot Biomedicīnas pētījumu un studiju
centru, un iekārtošanās puspamestajā laboratorijas korpusā. Sākās jauna
dzīve jaunos apstākļos un ar visai ierobežotām finansiālajām un materiālajām iespējām. Lielajiem gēnu tehnoloģijas projektiem, tādiem kā rekombinantais cilvēka alfa interferons un interleikīns-2, bija jāsaka ardievas un
jāizvēlas jaunajiem apstākļiem piemērotākas aktivitātes.
Taču pamazām reanimējām savu intensīvo zinātnisko darbību, un
viena no reālām finansiāli „paceļamām” tēmām bija mūsu izauklētā ideja
veidot jaunas paaudzes vakcīnas un, iespējams, arī gēnu terapijas līdzekļus uz rekombinanto vīrusu proteīnu kapsīdu bāzes. Jau pirms lielo pārmaiņu laika bijām pamēģinājuši modificēt kapsīdu struktūru, ar gēnu
inženierijas metodēm ievietojot atļautās vietās svešu proteīnu segmentus,
neizārdot pašu kapsīda struktūru. Pirmā ideja bija B hepatīta vīrusa t. s.
iekšējā jeb core antigēna vai baktēriju fāga apvalka proteīna kapsīdiem
pievienot kādu imunoloģiski svarīgu sveša vīrusa vai baktērijas proteīna
daļu un iegūt pārveidotu jeb himēru kapsīdu. Kā zināms, vīrusiem un to
kapsīdiem ir raksturīga augsta imunogenitāte, kas izpaužas, piemēram,
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inducējot organismā daudz antivielu kā pretlīdzekli vīrusa infekcijai. Uz
tā pamata nonāvētus vai novājinātus vīrusus jau ilgu laiku sekmīgi izmanto kā vakcīnas pret konkrēta vīrusa infekciju. Mēs ierosinājām vakcīnu konstruēšanā izmantot vīrusu kapsīdus, kuri vispār nesatur nekādu
nukleīnskābi un tāpēc ir cilvēkam nekaitīgi. Šādu kapsīdu sastāvā ar gēnu
inženierijas metožu palīdzību var iestarpināt kāda bīstama cilvēka vīrusa apvalka proteīna fragmentu. Rezultātā mēs iegūtu cilvēkam nekaitīgu
modificētu (himēru) kapsīdu kā potenciālu vakcīnu pret izvēlēto vīrusu,
ar kuru imunizējot varētu sagaidīt aktīvu antivielu izveidošanos pret šo
bīstamo vīrusu. Ja tas apstiprinātos, piedāvātā metode būtu izmantojama
jauna tipa vakcīnu radīšanai. Jau tālajā 1987. gadā mēs eksperimentāli parādījām šādas pieejas perspektīvu un ceļus jaunu vakcīnu un citu imunoloģiski aktīvu proteīnu iegūšanai.

B hepatīta vīrusa iekšējais apvalks – HBcAg

HBcAg daļiņa ar modificētu virsmas struktūru
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Rekombinanto kapsīdu pielietojums nebūt neaprobežojās ar jaunas paaudzes vakcīnu radīšanu. Tiklab mērķtiecīgi konstruētus kapsīdus varētu
izmantot arī gēnu terapijā kā līdzekli dažādu potenciāli svarīgu gēnu nogādāšanai atbilstošās šūnās. Tā arī bija viena no mūsu sākotnējām idejām, kura gan līdz eksperimentālai īstenošanai tā arī nenokļuva. Vēlāk
priekšplānā izvirzījās ideja izmantot īpaši konstruētus kapsīdus kā imunoterapijas līdzekļus nevis protektīvai imunizācijai pret iespējamo patogēnu infekciju, bet kā terapeitiskas vakcīnas, iznīcinot vai modificējot
mērķa šūnas, vai arī kā molekulārā transporta līdzekļus – nanokonteinerus, lai nogādātu ārstniecības līdzekļus uz vēlamo mērķi organismā. Pēc
šāda scenārija kapsīdu pētījumi attīstās visai plaši mūsdienās visā pasaulē. Diemžēl toni vairs nenosakām mēs – šīs idejas autori un darba uzsācēji. Esam tikai vieni no daudzajiem, kuri kopj šo zinātnes lauciņu.
Bet atgriežamies to dienu Latvijā. Turpmākie gadi pēc Padomju Savienības sabrukuma pagāja, gan konstruējot un pētot dažāda veida himērus
kapsīdus, gan meklējot jaunus vīrusu vektorus šādu himēru veidošanā.
Šā pētījumu virziena vadību pilnīgi pārņēma mūsu vienmēr aktīvais un
ideju pārpilnais Pauls Pumpēns, man pakāpeniski attālinoties no konkrētu zinātnisku problēmu risināšanas. Vīrusu kapsīdu pētījumi kļuva par
dominējošo un produktīvāko virzienu visā institūtā, tagad jau Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) – mūsu jaunajā mājvietā Kleistu
meža ielokā. Taču, risinot šo pēc būtības visai lietišķo tēmu, nevarējām
aprobežoties ar tīri akadēmiskiem pētījumiem vien. Trūka industriālā partnera. Tā kā Latvijā moderna biotehnoloģiskā ražošana praktiski
neeksistē, industriālais partneris bija jāmeklē ārzemēs. Pēc vairākiem mēģinājumiem atrast kontaktus un dažu konkrētu projektu uzsākšanas visveiksmīgākā ilgtermiņa sadarbība izveidojās ar Šveices biotehnoloģisko
firmu Cytos Biotechnology AG. Vairāk nekā piecus gadus ilgā komerciālā
sadarbība ar Cytos deva ne tikai visai būtisku stimulu Paula vadītā zinātniskā kolektīva veiktajiem rekombinanto vīrusu kapsīdu pētījumiem, bet
arī nozīmīgu papildinājumu BMC budžetā. Radās iespēja vairāk atbalstīt
arī citus pētījumus. Taču pasaules 2008. gada ekonomiskās recesijas dēļ
tālākā sadarbība ar firmu pārtrūka, kas radīja sāpīgus zaudējumus Paula
Pumpēna izveidotajam virzienam, turklāt ne tikai finanšu ziņā vien.
Darbi, kas galvenokārt centrējās uz pasūtījuma uzdevumu izpildi, bija
dažādu rekombinantu kapsīdu konstruēšana un tiem atbilstošo himēro
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proteīnu iegūšana. Tā bija laba un moderna zinātne molekulārās bioloģijas laukā kā pētnieciskā līmeņa, tā produktivitātes ziņā. Tālākās pētījumu
programmas stadijas, virzītas uz potenciālo vakcīnu izpēti un izvērtēšanu (tai skaitā pirmsklīniskā un klīniskā izpēte), tika atstātas it kā firmas
ziņā, un nu tās vairs nebija. Mums palika tikai t. s. akadēmisko pētījumu
daļa, ko pārstāvēja daudzās zinātniskās publikācijas prestižos zinātniskos
žurnālos, arī patenti un laba starptautiskā atpazīstamība. Ir pamats pārdomām par nākotnes virzību.

Mēģinājums ielēkt aizbraucošā vilciena
pēdējā vagonā
Pagājušā gadsimta 90. gadu vidū DNS nukleotīdu secības noteikšanas
metodes bija sasniegušas jau tādu pilnību, ka ļāva pieķerties pie sen cerētā
uzdevuma atšifrēt cilvēka gigantiskā genoma – ap 3 miljardiem nukleotīdu – struktūru. Un tā 1990. gadā tika savākts krietni paliels pētnieku
konsorcijs no daudzām pasaules valstīm, kuri apliecināja gatavību uzsākt
šā neizsakāmi grūtā un darbietilpīgā (arī visai dārgā) uzdevuma īstenošanu. Protams, toni noteica visur esošie un visu zinošie amerikāņi, darbā
iesaistot vairākus spēcīgus zinātniskus institūtus un universitāšu laboratorijas. Noplicinātajai un ilgstoši badinātajai Latvijas zinātnei, saprotamu
iemeslu dēļ, tur nebija, ko darīt. Arī lielās Krievijas papluinītā zinātne atteicās no dalības šajā dārgajā, bet prestižajā projektā, atšķirībā no ne jau
pārāk attīstītās un bagātās Ķīnas.
Būtībā īstais mērķtiecīgais darbs, lai noteiktu cilvēka genoma struktūru, sākās tikai ap 1995. gadu, iepriekšējos piecus gadus veltot galvenokārt vienota metodiskā arsenāla un datu standartizācijas izstrādāšanai, lai no daudzām laboratorijām savāktie dati būtu vienlīdz ticami
un savstarpēji salīdzināmi. Tā kā katrs projekta dalībnieks (un to bija
vismaz 20 laboratoriju no 6 valstīm) strādāja ar savu DNS preparātu,
kļuva skaidrs, ka iegūtā kopējā nukleotīdu secība būs tāda kā mozaīka
no daudzu cilvēku genomiem un būtībā nepārstāvēs neviena konkrēta indivīda DNS. Tāpēc to nosauca par references (atskaites) genoma
sekvenci. Vēlākos gados, kad DNS sekvencēšanas tehnika piedzīvoja
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neiedomājami lielu izrāvienu eksperimenta tehnikas un rezultātu apstrādes ziņā, radās iespēja noteikt jebkura individuāla cilvēka genoma
struktūru, turklāt katram no abiem hromosomu pāriem atsevišķi. Taču
2000. gada vidū, kad cilvēka references genoma struktūra bija noteikta,
gan ar daudzām kļūdām un neskaidrībām nukleotīdu secībā, izvirzītais
grandiozais uzdevums bija paveikts un rezultāti nopublicēti žurnāla
Nature 2001. gada 15. februāra numurā. Lai gan turpmākajos gados noritēja šīs struktūras precizēšana un 2004. gadā nopublicēta t. s. pabeigtā
(finished) genoma struktūra, par cilvēka genoma struktūras atšifrēšanas datumu tomēr pamatoti var uzskatīt 2001. gadu. Gadsimta mēroga zinātnes sasniegums īstenots, piešķirtā 3 miljardu dolāru summiņa
iztērēta. Ko tālāk? Tālāk – bezgalīgie horizonti dzīvības noslēpuma
izskaidrošanā un izmantošanā medicīnā, pat mūsu sadzīves apstākļu
pārveidošanā, jo beigu beigās cilvēka genoms nav vienīgais, kurā būtu
vēlams tā rūpīgāk ieskatīties. Bet pirmā prioritāte, protams, ir cilvēka
veselība, jo ne mazums mums ir tā saukto iedzimto slimību ar skaidru
ģenētisko pārmantotību un vēl virkne ne tik stingri ģenētiski noteiktu,
bet visai izplatītu slimību. Tās tā vien gaida uz detalizētu pataloģiju izpratni molekulārā līmenī un tai sekojošiem jauniem terapeitiskiem līdzekļiem, proti, uz nākotnes medicīnu, ko varētu piedāvāt priekšstati
un izpratne par cilvēka genoma uzbūvi.
Bet pagaidām mums bija tikai vairāk vai mazāk precīza nukleotīdu
secība cilvēka genomā un liela vēlme to saprast un interpretēt. Ne velti
DNS sekvencēšanas tēvs Freds Sangers, kas nodzīvoja garu mūžu un tikai
2013. gada beigās 95 gadu vecumā šķīrās no mums, savulaik 2001. gadā
par cilvēka genoma sekvenci teica zīmīgus vārdus: „Tā ir kā grāmata
svešā valodā, kuru mēs nesaprotam. Pirmais uzdevums ir iemācīties šo
valodu.” (It is like a book in a foreign language that you don’t understand.
That’s the first job, working the language out). Tā nu mēs mācāmies šo valodu saprast, vēl šobaltdien neesam īsti iemācījušies un ne tik drīz visu
sapratīsim...
Patiesībā Cilvēka genoma konsorcijs nebija vienīgais, kas centās atšifrēt cilvēka genoma struktūru. Konkurents publiskajam konsorcijam bija
privātā kompānija Celera Genomics, ko vadīja ambiciozais, savulaik no
publiskā genoma konsorcija atšķēlušais Džons Venters (John Craig Venter). Divu genoma pretendentu savstarpējā konkurence bija visai sīva, bet
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rezultātā tikai stimulēja cilvēka genoma struktūras atšifrēšanu. Vienošanās starp abiem konkurentiem tika panākta tādā veidā, ka vienā un tajā
pašā dienā – 2001. gada 15. februārī – tika publicēti sasniegtie rezultāti:
publiskais konsorcijs žurnālā Nature, bet Celera komanda tikpat prestižajā žurnālā Science. Lai nu kā, bet genoms bija jau divos eksemplāros. Patiesībā Celera struktūra atšķirībā no publiskā konsorcija struktūras kādu
laiku nebija brīvi pieejama katram interesentam, bet mūsdienu skatījumā
tās jau ir tikai detaļas.
Pēc cilvēka genoma sekvences publicēšanas un brīvas datu pieejamības sākās optimistiskais periods, cenšoties genoma datus sasaistīt ar slimību iedzimtības faktoriem. Daļai slimību bija skaidri redzama ģenētiskā pārmantotība, pat saistība ar defektu noteiktā gēnā, taču lielākai daļai
bīstamo slimību šādas norādes nebija, un ar patoloģiju saistīti varētu būt
defekti vairākos līdz šim nezināmos gēnos vai pat DNS rajonos ārpus
gēnu robežām. Uzdevums pirmajā skatījumā šķita skaidrs – vajadzēja
savākt pietiekamā daudzumā labi raksturotu noteiktas slimības pacientu DNS paraugus kopā ar pēc iespējas pilnīgāku medicīnisko informāciju
par katru indivīdu. Tālāk, analizējot DNS struktūru, censties atrast šiem
slimniekiem kopējas izmaiņas DNS struktūrā, kuras varētu būt par iemeslu patoloģijai.
Pieturoties pie šādas stratēģijas, pirmais uzdevums šķita skaidrs – jāveido pietiekami reprezentatīva t. s. genoma datubāze, kas sastāvētu no
atsevišķu pacientu DNS preparāta un medicīniskiem datiem. Visā pasaulē aktivizējās šādu datu bāžu izveidošana un līdzšinējo papildināšana ar
trūkstošo informāciju un DNS. Protams, tūlīt radās pamatotas bažas par
privāto datu iespējamu prettiesisku nopludināšanu un izmantošanu neleģitīmos nolūkos. Viena izeja bija nesaglabāt, bet iznīcināt informāciju,
pēc kuras varētu identificēt indivīdu. Taču tādā gadījumā, strādājot ar
anonīmo materiālu un atrodot kādu saistību starp DNS struktūru un slimību, zustu iespēja iegūto informāciju izmantot konkrēta pacienta labā.
Šī problēma eksistē pat tagad, un laiku pa laikam izraisās diskusijas par
šiem jautājumiem un iespējamiem risinājumiem.
Taču atgriezīsimies Latvijā. Latvijā, protams, nekādas kaut cik nopietnas medicīniskās informācijas datu bāzes nebija radītas, uz kuru
pamata varētu izveidot genoma datu bāzi un uzsākt bīstamo gēnu medības. Vēl vairāk – viena otra ārvalstu firmiņa centās pierunāt slimnīcas
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un atsevišķus ārstus par attiecīgu atlīdzību sadabūt individuālu cilvēku
asins paraugus kopā ar sīkiem medicīniskiem datiem (par laimi, anonīmā veidā), lai tos nogādātu ārpus Latvijas un iesaistītu „patoloģisko”
gēnu identificēšanā. Tāda situācija bija jānovērš. Turklāt mums radās
ideja pašiem pamēģināt radīt tādu genoma datu bāzi Latvijas iedzīvotājiem, kuru varētu lietot slimību izraisošo gēnu un to mutāciju noteikšanā. Izveidojot šādu Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāzi, varētu iesaistīties starptautisko konsorciju aktivitātēs un, izmantojot viņu pieredzi
un tehniskās iespējas, pievienoties kopējiem pūliņiem atrast sakarības
starp genoma struktūru un patoloģiju, kas citādi, strādājot vienatnē,
nebūtu reāli sasniedzams mērķis. Taču pirmais uzdevums bija panākt
likumdošanas sakārtošanu šajā svarīgajā, bet reizē arī sensitīvajā darbības sfērā. Sākām ar aktīvu publicēšanos Latvijas dienas presē, kas
bija viegli panākams, jo visa pasaule dzīvoja cilvēka genoma struktūras
eiforijā.
Vēl 2000. gada beigās, pirms sensacionālajām cilvēka genoma publikācijām Nature un Science žurnālos, man bija nopietna saruna ar toreizējo
Latvijas Ministru prezidentu Andri Šķēli par cilvēka genomu un iespējamo Latvijas līdzdalību šajā interesantajā un daudzsološajā medicīniskās zinātnes jomā. Jau 2001. gada martā tika sasaukta Latvijas Zinātņu
akadēmijas īpaša pilnsapulce „Latvijas iedzīvotāju genoma programma”,
kurā tika atbalstītas Latvijas aktivitātes šajā pasaules zinātnes topproblēmā un nepieciešamība pēc attiecīgas likumdošanas bāzes. Tai pašā gadā
uzsākām Latvijas Zinātnes padomes finansēto sadarbības projektu, ar
visai trūcīgiem līdzekļiem finansējot ne pašas datu bāzes izveidi, bet tikai
ģenētiskos pētījumus. Mūsu aktivitātes rezultātā jau 2002. gadā Saeima
pieņēma Cilvēka genoma izpētes likumu. To stimulēja nesen pieņemtais
analogais likums mūsu kaimiņzemē Igaunijā un visai ambiciozā viņu genoma izpētes programma. Mobilizējām galvenās Rīgas klīnikas un ārstus
kopējam darbam pie Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāzes. Nebijām
neko nokavējuši, bija valsts atbalsts (pagaidām gan tikai morāls, ne īsti
materiāls), un, šķiet, bijām gatavi ielēkt aizejošā cilvēka genoma izpētes
vilcienā, kaut tā pēdējā vagonā. Bet palikām uz perona...
Kas tad bija noticis? Tik vien kā bija mainījusies valdība. Andra Šķēles visumā mums pozitīvas, gan ne finansiāli dāsnas valdības vietā nāca
harismātiskais Einars Repše, kurš pulcināja ap sevi iepriekšējās „oligarhu
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valdības” aktīvus apkarotājus. Aktivizējās arī genoma datu bāzes pretinieki, galvenokārt ne jau pašu pētījumu dēļ, bet it kā iespējamo sensitīvo
datu noplūdes draudu dēļ, lai gan likumā bija iestrādātas neredzēti stingras drošības normas, kādu nebija pat nevienā no analogiem likumiem
citās valstīs. Likumu stāšanās spēkā laiku pārcēla, tika ielikti un atkal izņemti atsevišķi panti un normas. Citiem vārdiem, birokrātija vēla augstu
vilni. Beidzot likums stājās spēkā tikai 2004. gadā, bet finansējuma joprojām nav, kā arī nav nekādu cerību tādu saņemt.
Tālāk seko bezgalīga citu normatīvo aktu saskaņošana un pārskaņošana. Bet optimālais laiks jau nokavēts. Mūsu mēģinājumi sadarboties ar
kādu firmu no Rietumiem, kas jau bija uzsākusi zināmus priekšdarbus
Latvijā, arī nedeva gaidītos panākumus, jo sastapāmies ar visai neslēptu
vēlēšanos savākt Latvijas iedzīvotāju asins paraugus kopā ar sīku medicīnisko informāciju un nogādāt šo „preci” ārpus valsts robežām. Par solīdu samaksu, protams. Kad mēs tam nepiekritām un veicām atbilstošus
pretpasākumus, viņi pārtrauca savu darbību Latvijā. Par šo aizraujošo,
kinoscenāriju pelnošo interesanto notikumu virkni, ko piedzīvojām, mēģinot veidot sakarus ar šo ārzemju firmu un vietējām medicīnas aprindām, varētu uzrakstīt pat veselu nodaļu. Bet lai paliek... Tas tikai norādīja
uz apskaužamu vēlmi visā pasaulē iesaistīties šajā daudzsološajā cilvēka
genoma biznesā un mūsu „iedzimto” gatavību pakalpot.
Taču naudas Latvijas genoma projektam joprojām nebija. Ko darīt?
Spērām savā ziņā izmisuma soli, organizējām vietējā privātā kapitāla
piesaisti vismaz projekta uzsākšanai, dibinājām SIA „GenDB” un... tūlīt
saņēmām aukstu dušu no Veselības ministrijas puses. Mūs turēja aizdomās par iespējamo valsts finansējuma (kur gan tāds reāli ir?) iepludināšanu privātās kabatās! Valsti bija pārņēmusi aizdomu mānija, un katrā
neierastā aktivitātē tika saskatīta iedzīvošanās kāre. Smieklīgi, bet gan
ne toreiz. Igauņi savas ambiciozās genoma programmas realizācijai veiksmīgi smēla līdzekļus gan no valsts, gan privātā, tai skaitā ārzemju, kapitāla. Igaunija no sava valsts budžeta atvēlēja genoma programmas sagatavošanai ap miljonu dolāru, par šādu summu mēs varējām tikai sapņot. Rezultātā igauņi cilvēka genoma izpētes jomā atrodas vadošo valstu
„klubiņā”, kamēr mēs tikai bikli klauvējam pie tā durvīm. Un, tikai pateicoties tam, ka kopš 2006. gada (pēc četriem gadiem, kā cerēts) ar trūcīgiem valsts resursiem uzsākām un turpinām savu Latvijas iedzīvotāju
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genoma datu bāzes programmiņu, vēl mūs kāds ievēro un ņem kaut cik
nopietni.
Iedomāsimies, ko par mums teiktu, ja alfa interferona klonēšanu mēs
būtu veikuši nevis 1982. gadā, bet četrus gadus vēlāk? Vai mūs kāds pamanītu, ja B hepatīta vīrusa pilna genoma klonēšana būtu notikusi nevis
1981. gadā, bet, teiksim, 1985. gadā? Kur mēs tagad atrastos, un vai kāds
atcerētos un respektētu gēnu inženieriju Latvijā?! Tāda, lūk, ir laika cena,
un ar to nedrīkst spēlēties. Nekad.
Jā, tā nu sanāca, ka ar cilvēka genoma pētījumiem varējām atrasties
vairs tikai otrajā ešelonā, ja vērtē no pasaules zinātnes attīstības skatupunkta. Un ar šādu mērauklu viss jāvērtē, lai arī cik dažbrīd netaisnīgi,
pat nežēlīgi tas izskatītos. Protams, ja vēlies spēlēt kopā ar „lielajiem” un
nemierināt sevi ar sekmēm vietējā, lokālajā līmenī. Mēs bieži diezgan vīzdegunīgi šādus pašmāju oriģinalitātes pētījumus saucām par „Latvijas
brūnās zinātni”. Ir tāds mums latviešiem mīļš lopiņš kā Latvijas brūnās
šķirnes govs, tipisks mums, bet maznozīmīgs pārējai pasaulei. Tad, lūk,
kādu pasaulē vispār izpētītu problēmu risināšanu mūsu lokālajos apstākļos jeb, citiem vārdiem, veikt zināmu pētījumu reprodukciju šeit uz vietas mēs diezgan augstprātīgi vērtējām kā maz prestižu nodarbošanos, t. s.
„Latvijas brūnās” līmenī. Jaunības maksimālisms? Vai pārmērīga augstprātība? Grūti novērtēt, taču mūsdienās nereti tiekam par to sodīti, kad
konkrētie apstākļi spiež atrasties tuvu ne visos gadījumos pirmajā zinātnisko pētījumu ešelonā.
Lai nu kā, neesam pametuši darbus pie Iedzīvotāju genoma datu bāzes
veidošanas, un institūta jaunā direktora Jāņa Kloviņa vadībā, sadarbojoties ar plašu medicīnas speciālistu loku, jau esam datu bāzi papildinājuši
līdz pacientu skaitam pāri par 26 tūkstošiem, ieslēdzamies arī Eiropas Savienības biobanku konsorcija apritē. Arī datu bāzes izmantošana ir mainījusies, galveno vērību veltot ģenētiskai epidemioloģijai, farmakogenomikai un topošajai t. s. e-medicīnai. Bet par to jau pavisam cits stāsts.
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Izaugsmes hronoloģija

Dibināšanas dati
1964. gada augusts
1969. gada
15. aprīlis
1975. gada
5. septembris
1988. gada 1. jūlijs
1991. gada
14. februāris
1993. gada
25. februāris
2006. gada 1. maijs
2007. gada
10. janvāris

Organiskās sintēzes institūta
struktūrvienības vai neatkarīga
institūta nosaukums
Nukleīnskābju ķīmijas grupa
M. Līdakas laboratorijā, OSI
Dabīgo un sintētisko bioloģiski aktīvo
polimēru izpētes grupa, OSI
Nukleīnskābju ķīmijas laboratorija,
OSI
Molekulārās bioloģijas nodaļa, OSI
LZA un LU Molekulārās bioloģijas
institūts
LU Biomedicīnas pētījumu un
studiju centrs (apvienojoties ar daļu
no Mikrobioloģijas un virusoloģijas
institūta)
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centrs (Valsts aģentūra)
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centrs (Atvasināta publiska
persona)

Darbinieku
skaits
5
16
19
41
50

129

134
153
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Mūsu nozīmīgākās publikācijas
molekulārajā bioloģijā

(attiecas uz grāmatā aptverto laika periodu līdz 1990. gadam)
Mūsu pirmais nopietni vērtējamais raksts molekulārajā bioloģijā (vēl
pirms šī raksta 1970.–1972. gadā mēs publicējām virkni metodiska satura
rakstu kā ievadu turpmākajiem pētījumiem):
1. Ренхоф Р. Ф., Янсоне И. В., Грен Э. Я. Изучение рибосомальной
РНК E.coli методом концевой модификации. Молекулярная биология, 6, 1972, 754–759.
Iepazīstinām starptautisko zinātnisko sabiedrību ar diviem iespaidīgiem rakstiem:
2. Berzin V., Rosenthal G., Gren E. J. Cellular macromolecule synthesis
in Esherihia coli infected with bacteriophage MS2. European Journal of
Biochemistry, 45, 1974, 233–242.
3. Renhof R. F., Veselova S. V., Jansone I. V., Gren E. J. Specific RNA fragments in defective particles of bacteriophage MS2. FEBS Letters, 43,
1974, 89–92.
Mana vienīgā zinātniskā monogrāfija, kas atspoguļo to dienu stāvokli
RNS saturošo bakteriofāgu molekulārajā bioloģijā (diemžēl krievu valodā un tādēļ īpašu rezonansi neizraisīja):
4. Грен Э. Я. Регуляторные механизмы репликации РНК-содержащих
бактериофагов. Рига: Зинатне, 1974, 231.
Ielaužamies pasaules molekulāro biologu „augstākajā līgā” un kādu
laiciņu tajā spējam pat noturēties:
5. Берзинь В. М., Борисова Г. П., Грибанов В. А., Розенталь Г. Ф.,
Циеленс И. Э., Янсоне И. В., Грен Э. Я. Регуляторная область
цистрона репликазы РНК фага MS2. Выделение и характеристика специфических фрагментов РНК. Доклады АН СССР, 229,
1974, 741–744.
6. Berzin V., Borisova G. P., Cielens I., Gribanov V. A., Jansone I.,
Rosenthal G., Gren E. J. The regulatory region of MS2 phage RNA
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replicase cistron. Functional activity of individual MS2 RNA fragments. Journal of Molecular Biology, 119, 1978, 101–131.
7. Jansone I., Berzin V., Gribanov V., Gren E. J. The regulatory region of
MS2 phage RNA replicase cistron. III. Characterization of fragments
resulting from S1 nuclease digestion. Nucleic Acids Research, 6, 1979,
1747–1760.
8. Borisova G. P., Volkova T. M., Berzin V., Rosenthal G., Gren E. J. The
regulatory region of MS2 phage RNA replicase cistron. IV. Functional
activity of specific MS2 RNA fragments in formation of the 70 S initiation complex of protein biosynthesis. Nucleic Acids Research, 6, 1979,
1761–1774.
9. Berzin V., Cielens I., Jansone I., Gren E. J. The regulatory region of
phage fr replication cistron. III. Initiation activity of specific fr RNA
fragments. Nucleic Acids Research, 10, 1982, 7763–7775.
10. Renhof R., Cielens I., Nikitina T., Sherinya L., Shomshtein Z., Gren E. J.
Synthesis and functional activity of translation initiation regions in
mRNA: 20-base polyribonucteotides from the replicase gene of phage
MS2 and fr. FEBS Letters, 185, 1985, 277–281.
Mūsu sasniegumus vainago divi apjomīgi apskata raksti nozares vadošajos žurnālos:
11. Грен Э. Я. Узнавание матричных РНК при инициации трансляции у прокариот. Молекулярная биология, 15, 1981, 725–752.
12. Gren E. J. Recognition of messenger RNA during translational initiation in Escherichia coli. Biochimie, 66, 1984, 1–29.
Vēl viens veiksmīgs panākums, tagad jau bakteriofāgu replikācijas regulācijas jomā, kas vēlreiz apstiprina mūsu zinātnisko līmeni:
13. Пумпен П. П., Грен Э. Я. Роль белкового синтеза в регуляции репликации РНК-содежащих бактериофагов. Доклады АН СССР,
224, 1975, 246–249.
14. Bauman V., Pumpen P., Dishler A., Gren E. J. Replication of RNA bacteriophages in the presence of rifamycin. Journal of Virology, 28, 1978,
717–724.
15. Pumpen P., Bauman V., Dishler A., Gren E. J. Control of replication in
RNA bacteriophages. Journal of Virology, 28, 1978, 725–735.
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16. Пумпен П. П., Бауман В. Р., Дишлер А. В., Грен Э. Я. Регуляция
репликации РНК у РНК-содержащих бактериофагов. Синтез
РНК у полярных мутантов по белку оболочки. Генетика, 14, 1978,
1687–1695.
17. Дишлер А. В., Пумпен П. П., Грен Э. Я. Мутанты бактериофага
MS2 с нарушением репрессорной активности фаговой репликазы. Генетика, 16, 1980, 1719–1727.
Pārorientējamies uz gēnu inženieriju, un asas konkurences apstākļos
tiek klonēts un ekspresēts viens no pirmajiem B hepatīta vīrusa genomiem pasaulē:
18. Пумпен П. П., Дишлер А. В., Козловская Т. М., Бычко В. В., Грен
Э. Я., Ривкина М. Б., Гринберг А. П., Кукайн Р. А. Клонирование
ДНК вируса гепатита В в Escherichia coli. Доклады АН СССР, 260,
1981, 1022–1024.
19. Bichko V. V., Kozlovskaya T. M., Dishler A., Pumpen P., Janulaitis A.,
Gren E. J. Restriction map of the hepatitis B virus DNA cloned in Escherichia coli. Gene, 20, 1982, 481–484.
20. Козловская Т. М., Пумпен П. П., Борисова Г. П., Дишлер А. В.,
Бычко В. В., Калис Я. В., Грен Э. Я., Кукайн Р. А. Синтез полной
аминокислотной последовательности поверхностного антигена
вируса гепатита В в Escherichia coli. Доклады АН СССР, 1984, 274,
1250–1253.
21. Pumpen P., Kozlovskaya T. M., Borisova G. P., Bichko V. V., Dishler A.,
Kalis J., Kukaine R. A., Gren E. J. Expression of hepatitis B virus surface antigen gene in Escherichia coli. Gene, 30, 1984, 201–210.
22. Борисова Г. П., Пумпен П. П., Бычко В. В., Пушко П. М., Калис Я. В.,
Дишлер А. В., Грен Э. Я., Цибиногин В. В., Кукайн Р. А. Структура
и экспрессия в клетках Escherichia coli гена кор-антигена вируса
гепатита В (HBV) человека. Доклады АН СССР, 279, 1984, 1245–
1249.
23. Bichko V., Pushko P., Dreilina D., Pumpen P., Gren E. Subtype ayw
variant of hepatitis B virus: DNA primary structure analysis. FEBS
Letters, 185, 1985, 208–212.

116

Grens_Ab_Initio_makets.indd 116

6/30/15 11:08:48 PM

Uzvaram sacensībā par pirmajiem alfa interferona gēna kloniem PSRS,
tikai par pāris gadiem atpaliekot no pasaulē pirmā klonētā alfa interferona. Tam seko interleikīna-2 gēna klonēšana un ekspresija (pirms
pētījumu publicēšanas atklātā zinātniskā presē tika iesniegti patentu pieteikumi par alfa interferona N subtipa klonēšanu un ekspresiju (1983. g.)
un par interleikīna-2 ekspresiju (1987. g.)):
24. Грен Э. Я., Берзинь В. М., Циманис А. Ю., Апсалон У. Р., Вишневский Ю. И., Янсоне И. В., Дишлер А. В., Пудова Н. В., Смородинцев А. А., Иовлев В. И., Степанов А. Н., Фелдмане Г. Я., Мелдрайс Я. А., Ложа В. П., Кавсан В. М., Ефимов Е. Д., Свердлов Е. Д.
Новый вид лейкоцитарного интерферона. Доклады АН СССР, 269,
1983, 986–990.
25. Gren E., Berzin V., Jansone I., Tsimanis A., Vishnevsky Y., Apsalons U.
Novel human leukocyte interferon subtype and structural comparison of alpha interferon genes. Journal of Interferon Research, 4, 1984,
609–617.
26. Авот А. Я., Бундулис Ю. П., Осе В. П., Романчикова Н. В., Скривелис В. А., Янкевиц Э. К., Циманис А. Ю., Грен Э. Я. Экспрессия
гена интерлейкина-2 человека в бактериях Escherichia coli. Доклады АН СССР, 315, 1990, 994–996.
Bijām turpat vai pirmie, kuri ierosināja ģenētiski pārveidotus vīrusu
proteīnu apvalkus (kapsīdus) izmantot jaunas paaudzes vakcīnu konstruēšanā, un eksperimentāli to arī pierādījām:
27. Borisova G., Bundule M., Grinstein E., Dreilina D., Dreimane A., Kalis J.,
Kozlovskaya T., Loseva V., Ose V., Pumpens P., Pushko P., Snikere D.,
Stankevicha E., Tsibinogin V., Gren E. Recombinant capsid structures
for exposure of protein antigenic epitopes. Mol. Gen. (Life Sci. Adv.), 6,
1987, 169–174.
28. Грен Э. Я., Пумпен П. П. Рекомбинантные вирусные капсиды –
новое поколение иммуногенных белков и вакцин. Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева, 33, 1988,
531–536.
29. Борисова Г. П., Kалис Я. В., Пушко П. М., Цибиногин В. В., Лосева В. Я., Осе В. П., Станкевич Э. И., Дреймане А. Я., Сникер Д. Я.,
Гринштейн Э. Э., Пумпен П. П., Грен Э. Я. Генноинженерные
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мутанты кор-антигена вируса гепатита В человека, сохраняющие спосовность к нативной самосборке. Доклады АН СССР, 298,
1988, 1474–1478.
30. Козловская Т. М., Пушко П. М., Станкевич Э. И., Дреймане А. Я.,
Сникер Д. Я., Гринштейн Э. Э., Дрейлиня Д. Э., Веиня А. Э.,
Осе В. П., Пумпен П. П., Грен Э. Я. Генноинженерные мутанты
белка оболочки РНК-содержащего бактериофага fr. Молекулярная биология, 22, 1988, 731–740.
31. Borisova G. P., Berzins I., Pushko P. M., Pumpen P., Gren E. J., Tsibinogin V. V., Loseva V., Ose V., Ulrich R., Siakkou H., Rosenthal H. A.
Recombinant core particles of hepatitis B virus exposing foreign antigenic determinants on their surface. FEBS Letters, 259, 1989, 121–124.
Pilnu publikāciju sarakstu var atrast Latvijas akadēmiskās bibliotēkas
1995. gadā izdotajā bibliogrāfiskajā izdevumā – sērijā „Latvijas zinātnieki”:
„Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Grēns. Biobibliogrāfija”.
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