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Summary
One of the conditions of effective gene therapy is the choice of a proper
gene carrier that will efficiently deliver the genetic material to the damaged tissue without causing deleterious side-effects. Adeno-associated viral vectors
(AAV) have emerged as attractive tools for gene therapy, because of their broad
tissue tropism, long-term transgene expression, and lack of human pathology.
Nevertheless, difficulty in preparing and purifying this viral vector in large quantities remains a major obstacle for evaluating AAV vectors in clinical trials. In
this article, we compare different methods for AAV production in order to optimize the conditions of AAV preparation to the scale and purity required for clinical and potential commercial applications.
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1. Wstêp
Wirusy towarzysz¹ce adenowirusom (AAV, ang. adeno-associated viruses) nale¿¹ do grupy bezotoczkowych parwowirusów,
które w swojej strukturze zawieraj¹ jednoniciowy DNA d³ugoœci
oko³o 5 kb (1). AAV maj¹ mo¿liwoœæ dobudowania drugiej nici
DNA i efektywnej replikacji tylko w obecnoœci wirusów pomocniczych, takich jak adenowirusy lub wirus opryszczki (2).
W genomie AAV kodowane s¹ dwie rodziny bia³ek wirusowych
rep (bia³ka bior¹ce udzia³ w replikacji) i cap (bia³ka kapsydu).

Agnieszka JaŸwa i inni

Trzy bia³ka kapsydu (VP1, VP2 i VP3) powstaj¹ w wyniku alternatywnego sk³adania
transkryptów znajduj¹cych siê pod kontrol¹ promotora p40. Na koñcach 5’ genomu
wirusów AAV zlokalizowane s¹ sekwencje rep koduj¹ce cztery rodzaje bia³ek bior¹cych udzia³ w replikacji (Rep78/68 i Rep52/40), które podobnie jak bia³ka kapsydu
powstaj¹ poprzez alternatywne sk³adanie transkryptów bêd¹cych pod kontrol¹
dwóch promotorów, odpowiednio p5 i p19. Bia³ka Rep maj¹ du¿e znaczenie w cyklu
¿yciowym wirusów AAV. Rep78 i Rep68 s¹ niezbêdne w procesie replikacji wirusowego DNA, kontroli transkrypcji i miejscowospecyficznej integracji z chromosomem
19 genomu gospodarza (3). Mniejsze bia³ka Rep52 i Rep40 s¹ pomocne w upakowaniu materia³u genetycznego do kapsydów wirusowych. Sekwencje rep i cap mog¹
byæ dostarczane tak¿e w formie trans, tzn. na innej ni¿ genom wirusa nici DNA. Na
obu koñcach (5’ i 3’) sekwencji koduj¹cej bia³ka wirusowe znajduj¹ siê bogate w pary
GC 145-nukleotydowe sekwencje palindromowe ITR (ang. inverted terminal repeats) (3).
Fragmenty te, stanowi¹ce jedynie oko³o 4% genomu wirusa, charakteryzuj¹ siê co
najmniej trzema istotnymi elementami. Po pierwsze, ITR przy koñcu 3’ s³u¿y jako
starter i umo¿liwia syntezê drugiej nici DNA. Po drugie, fragment ten posiada
w swojej strukturze sekwencjê wi¹¿¹c¹ bia³ka Rep (RBS, ang. Rep-binding site), a konkretnie Rep78 i Rep68, które wykazuj¹ aktywnoœæ helikazy i endonukleazy, co umo¿liwia miejscowospecyficzne wyciêcie sekwencji koduj¹cej genomu wirusa. Po trzecie, ka¿dy fragment ITR zawiera miejsce TRS (ang. terminal resolution site), którego
sekwencja jest identyczna z sekwencj¹ w chromosomie 19. Wszystkie te cechy
umo¿liwiaj¹ miejscowospecyficzn¹ integracjê materia³u genetycznego wirusa z genomem gospodarza w przypadku nieobecnoœci wirusów pomocniczych (4). W formie latentnej wirus mo¿e przebywaæ w genomie gospodarza przez lata.
Wektory AAV powstaj¹ poprzez wstawienie transgenu, czyli sekwencji koduj¹cej
np. bia³ko terapeutyczne, w miejsce sekwencji rep i cap (5,6). Fragmenty ITR na koñcach 5’ i 3’ wirusowej sekwencji koduj¹cej musz¹ byæ obecne w wektorze AAV w formie cis, czyli na tej samej co transgen nici DNA, aby powsta³y w pe³ni funkcjonalne
cz¹stki AAV.
Wczesne metody produkcji AAV prowadzone by³y w obecnoœci wirusów pomocniczych (7). Zasadnoœæ u¿ycia tych wektorów do badañ in vivo budzi³a wiele w¹tpliwoœci g³ównie ze wzglêdu na ich du¿¹ immunogennoœæ. W zwi¹zku z tym podjêto
badania nad otrzymywaniem wektorów AAV w sposób bardziej bezpieczny, bez
udzia³u wirusów pomocniczych.
Klasyczna metoda takiej produkcji opiera siê na trójplazmidowej kotransfekcji komórek linii HEK293 (8). S¹ to komórki embrionalne z ludzkiej nerki z wbudowanym
w genom adenowirusowym (Ad5) regionem E1 (9). Region ten koduje in trans bia³ka E1
adenowirusa. Pozosta³e geny niezbêdne do powstania cz¹stek AAV dostarczane s¹
w plazmidzie zawieraj¹cym transgen (wektor 1) oraz dwóch plazmidach pomocniczych.
Jeden zawiera genom wirusowy AAV – geny rep i cap (AAV-helper plasmid, wektor 2),
a w kolejnym zakodowane s¹ bia³ka adenowirusowe E2A, E4ORF6, VA (Ad-helper plasmid,
wektor 3). System transfekcji trójplazmidowej jest dostêpny komercyjnie od kilku lat.
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Mo¿liwe jest równie¿ otrzymywanie wektorów AAV oparte na prostszym, dwuplazmidowym systemie transfekcji (10). W tym przypadku jeden plazmid koduje
transgen (wektor 1), natomiast geny rep, cap oraz geny adenowirusowe dostarczane
s¹ do komórek w uk³adzie trans na jednym wspólnym plazmidzie pomocniczym
(pDG). Sekwencje ITR znajduj¹ siê na obu koñcach transgenu, s¹ zatem wprowadzane w formie cis, natomiast wszystkie geny pomocnicze dostarczane s¹ w uk³adzie
trans, co pozwala na uzyskanie replikacyjnie defektywnych wektorów AAV.
Pierwsz¹ opisan¹ i ci¹gle jeszcze stosowan¹ metod¹ oczyszczania wektorów
AAV by³o ich ultrawirowanie w gradiencie chlorku cezu (CsCl) (11). Niestety, izolaty
AAV uzyskiwane t¹ metod¹ s¹ w znacznym stopniu zanieczyszczone bia³kami komórkowymi linii pakuj¹cej, a wysoki stosunek kopii genomów AAV (vp, ang. viral
particles) do cz¹stek transdukuj¹cych (TU, ang. transducing units) œwiadczy o znacznej
zawartoœci niefunkcjonalnych wektorów (12,13).
Alternatywn¹ metod¹ oczyszczania jest po³¹czenie ultrawirowania w gradiencie
jodiksanolu (zamiast CsCl) z wysokosprawn¹ chromatografi¹ cieczow¹ (HPLC, ang.
high performance liquid chromatography) na kolumnach wype³nionych z³o¿em heparynowym (13). Procedura ta pozwala na uzyskiwanie wysokiej czystoœci izolatów o niskim stosunku vp/TU. Znacznie prostsz¹, bo nie wymagaj¹c¹ tak skomplikowanej
aparatury jest jednoetapowa metoda oczyszczania na kolumnach wype³nionych heparynowan¹ agaroz¹ o przep³ywie grawitacyjnym (SSCP, ang. single-step gravity-flow
column purification) (12). Obie procedury, HPLC i SSCP, dzia³aj¹ w oparciu na chromatografii powinowactwa wykorzystuj¹c zdolnoœæ wi¹zania cz¹stek AAV serotypu 2
z siarczanem heparanu (14).
Celem badañ by³o porównanie dwóch metod transfekcji (dwu- i trójplazmidowej) pod wzglêdem wydajnoœci tworzenia wektorów AAV w komórkach linii pakuj¹cej HEK293. Dokonano równie¿ analizy porównawczej dwóch metod oczyszczania cz¹stek AAV – ultrawirowania w gradiencie jodiksanolu w po³¹czeniu z HPLC
oraz rozdzia³u na kolumnach o przep³ywie grawitacyjnym. Izolaty oceniano pod
k¹tem zawartoœci cz¹stek infekcyjnych (TU) stosuj¹c metodê seryjnych rozcieñczeñ
wektora z genem reporterowym. Liczbê kopii genomów wektorów AAV (vp) okreœlano technik¹ PCR w czasie rzeczywistym, (real-time PCR, quantitative PCR, qPCR).

2. Materia³y i metody
2.1. Hodowla komórek
Embrionalne komórki ludzkiej nerki 293 (HEK293, ang. human embryonic kidney
cells 293) (Stratagene) hodowano w po¿ywce MEMa Modification (PAA Laboratories), której 10% stanowi³a p³odowa surowica bydlêca (FBS, ang. fetal bovine serum)
(PAA Laboratories). Dodatkowo po¿ywka wzbogacona by³a o L-glutaminê (2 mM),
penicylinê (100 U/mL) i streptomycynê (10 mg/mL). Ludzkie komórki nab³onkowe
BIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007
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z raka szyjki macicy (Hela, ang. human epithelial cells from a fetal cervical carcinoma)
(ATCC) i ludzkie keratynocyty (HaCaT, ang. human keratinocytes,) (otrzymane dziêki
uprzejmoœci Roberta Fuseniga, Heidelberg University, Niemcy) hodowano w po¿ywce DMEM (PAA Laboratories) uzupe³nionej 10% FBS, L-glutamin¹ (2 mM), penicylin¹
(100 U/mL) i streptomycyn¹ (100 mg/mL).

2.2. Izolacja plazmidowego DNA
Plazmidowy DNA wektora zawieraj¹cego transgen (LacZ lub GFP, wektor 1) (Stratagene), AAV-helper (wektor 2) (Stratagene), Ad-helper (wektor 3) (Stratagene) oraz
pDG (otrzymany dziêki uprzejmoœci Selvarangana Ponnazhagana, University of Alabama, Birmingham, USA) wprowadzono do komórek kompetentnych Escherichia coli
JM109 metod¹ transformacji z zastosowaniem szoku termicznego, namna¿ano poprzez ca³onocn¹ hodowlê zawiesiny bakterii w po¿ywce LB w temperaturze 37°C
w wytrz¹sarce i izolowano za pomoc¹ zestawu Qiagen Midi lub Maxi Kit (Qiagen)
zgodnie z procedur¹ producenta.

2.3. Transfekcja komórek pakuj¹cych HEK293
Komórki rosn¹ce na szalkach o powierzchni 176 cm2 transfekowane by³y przy
konfluencji 80-90%. Na 2-3 godziny przed transfekcj¹ po¿ywka hodowlana na ka¿dej szalce by³a wymieniana na œwie¿¹. Wszystkie proporcje podane zosta³y na
jedn¹ transfekcjê prowadzon¹ na pojedynczej szalce. Bezpoœrednio przed transfekcj¹ mieszano wektory 1, 2 oraz 3 w stosunku molarnym 1:1:1 – w przypadku
transfekcji trójplazmidowej lub wektory 1 i pDG w stosunku molarnym 1:3 –
w przypadku transfekcji dwuplazmidowej. W obu mieszaninach transfekcyjnych
koñcowa iloœæ DNA nie przekracza³a 62,5 mg. Po dodaniu 150 mL 2,5 M CaCl2
ca³oœæ dope³niano steryln¹ wod¹ do objêtoœci 1 mL. Podczas wytrz¹sania tej mieszaniny kroplami dodawano 1 mL 2x stê¿onego roztworu HBS (ang. HEPES buffered
saline) (BD Biosciences). Ca³oœæ inkubowano w temperaturze pokojowej przez 5-10
minut, do momentu pojawienia siê bia³ej zawiesiny w roztworze, co œwiadczy³o
o wytworzeniu siê kompleksów transfekcyjnych Ca3(PO4)2 z DNA. Mieszaninê nakrapiano na komórki HEK293. Po 18 godzinach po¿ywkê wymieniano na œwie¿¹.
W ci¹gu nastêpnych 48-72 godzin obserwowano efekt cytopatyczny (okr¹g³e komórki przyczepione do szalki), œwiadcz¹cy o wydajnym tworzeniu cz¹stek AAV
wewn¹trz komórek pakuj¹cych. Po tym czasie komórki zdrapywano z szalki i wirowano przez 5 min przy 160 × g w 4°C. Po odrzuceniu supernatantu osady komórek natychmiast poddawano lizie lub przechowywano w temperaturze -20°C do
dalszych etapów izolacji.
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2.4. Liza komórek pakuj¹cych
Osad komórek zawieszano w 15 mL buforu lizuj¹cego (150 mM NaCl, 50 mM Tris
HCl, pH 8,5), wówczas gdy kolejnym etapem by³o ultrawirowanie i rozdzia³ HPLC
lub w 5 mL bezsurowiczej po¿ywki MEMa Modification, gdy do izolacji stosowano
metodê SSCP. Nastêpnie, tak przygotowan¹ zawiesinê komórek poddawano trzykrotnemu szybkiemu zamra¿aniu (w oparach ciek³ego azotu) i rozmra¿aniu w 37°C
(w ³aŸni wodnej). Po ka¿dym cyklu lizat intensywnie mieszano, po czym do lizatu
dodawano DNazê I (Sigma) w stê¿eniu koñcowym 0,1 mg/mL i inkubowano przez
30 min w 37°C w celu strawienia nadmiaru plazmidowego DNA. Fragmenty komórkowe usuwano poprzez wirowanie przy 3700 × g przez 10 min w temperaturze pokojowej, a klarowny supernatant poddawano procedurze dalszego oczyszczania lub
nieoczyszczony nak³adano na komórki w celu okreœlenia iloœci TU.

2.5. Oczyszczanie lizatu komórkowego metod¹ SSCP
Stosowano metodê szczegó³owo opisan¹ przez Auricchio i wsp. (12), wed³ug
której klarowny, poddany dzia³aniu DNazy I lizat komórkowy inkubowano w kwasie
deoksycholowym (Sigma) o stê¿eniu koñcowym 0,5% przez 30 min w 37°C w ³aŸni
wodnej, po czym filtrowano przez filtry o œrednicy porów 5 oraz 0,8 mm (Millipore).
Tak przygotowany lizat nanoszono na kolumnê wype³nion¹ heparynowan¹ agaroz¹
(Sigma). Po zwi¹zaniu siê cz¹stek AAV, z³o¿e dwukrotnie p³ukano 25 mL 0,1 M roztworem soli NaCl w buforze PBS (ang. phosphate buffered saline), po czym eluowano
wektory 0,4 M NaCl w objêtoœci 15 mL. W celu pozbycia siê nadmiaru soli z próbki
oraz jej zagêszczenia do objêtoœci oko³o 200 ml, wektory kilkakrotnie p³ukano i wirowano w buforze PBS w probówkach typu Amikon Ultra 100K (Millipore) z umieszczonym wewn¹trz nieprzepuszczalnym dla wektorów AAV filtrem.

2.6. Oczyszczanie lizatu komórkowego poprzez ultrawirowanie w gradiencie
gêstoœci jodiksanolu
Zastosowano, w niewielkim stopniu zmodyfikowan¹, metodê opisan¹ przez Zolotukhina i wsp. (13). Bezpoœrednio przed wirowaniem do probówek wirówkowych
typu Quick-Seal (Beckman) dodawano klarowny lizat komórkowy, po czym formowano gradient poprzez wprowadzenie stopniowo od dna probówki wirówkowej
roztworów o wzrastaj¹cym stê¿eniu jodiksanolu (OptiPrep density gradient medium) (Sigma). Nak³adano kolejno: 15, 25, 40 i 57% roztwór jodiksanolu w buforze
PBS-MK (1 × PBS uzupe³niony jonami magnezu – 1 mM MgCl2 i potasu – 2,5 mM
KCl). Roztwory 25 i 57% jodiksanolu przed wprowadzeniem do probówki wirówkowej by³y barwione poprzez dodanie do nich czerwieni fenolowej (2,5 ml 0,5% rozBIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007
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tworu na mL jodiksanolu) w celu odró¿niania po ultrawirowaniu niezabarwionej
warstwy 40% roztworu jodiksanolu zawieraj¹cej wektory AAV. Ultrawirowanie prowadzono w rotorze 50,2 Ti (Beckman) stosuj¹c przyspieszenie 200 000 × g przez
2 godziny 40 minut w temperaturze 18°C. Bezpoœrednio po wirowaniu ostro¿nie
zbierano strzykawk¹ oko³o 3 mL frakcji bezbarwnego 40% jodiksanolu poprzez nak³ucie probówki ig³¹ o œrednicy 18 G na odpowiedniej wysokoœci. Próbki przechowywano w temperaturze 4°C przez oko³o 18 godzin do czasu dalszej analizy.

2.7. Oczyszczanie frakcji 40% jodiksanolu na kolumnach powinowactwa
w systemie HPLC
Wektory AAV izolowano technik¹ chromatografii powinowactwa z kolumnami
wype³nionymi z³o¿em heparynowym o objêtoœci 1 mL (HiTrap Heparin HP Columns,
Amersham Biosciences). Frakcjê zebran¹ po ultrawirowaniu dope³niono w strzykawce do 5 mL buforem wi¹¿¹cym PBS-MK, bezpoœrednio przed naniesieniem na kolumnê. Tak przygotowan¹ próbkê nanoszono na kolumnê z prêdkoœci¹ 0,5 mL/min. Elucjê wektorów z kolumny prowadzono w gradiencie 0,1 M Na2SO4 w buforze PBS-MK
z prêdkoœci¹ przep³ywu 1 mL/min, a pomiaru absorbancji dokonywano przy 231 nm.
Frakcja HPLC zawieraj¹ca pojedynczy pik chromatograficzny poddawana by³a dializie w kasetach Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes, 10K MWCO o pojemnoœci 0,5-3 mL
(Pierce) w roztworze PBS przez noc w temperaturze 4°C, a nastêpnie w roztworze
20% glicerolu w PBS w celu wytworzenia odpowiednich warunków do zamro¿enia
wektorów w temperaturze -80°C.

2.8. Elektroforeza bia³ek wirusowych w ¿elu poliakrylamidowym (SDS-PAGE)
i barwienie srebrem
Czystoœæ wyizolowanych wektorów AAV sprawdzano poprzez rozdzia³ elektroforetyczny izolatów uzyskanych w wyniku zastosowania dwóch ró¿nych metod
oczyszczania wektorów AAV (HPLC i SSCP). Do 15 ml roztworu zawieraj¹cego cz¹stki
AAV dodawano 5 ml 4× stê¿onego buforu obci¹¿aj¹cego, po czym próbki denaturowano przez 5 minut w temperaturze 98°C. Tak przygotowane próbki nak³adano na
12% ¿el poliakrylamidowy z SDS i prowadzono elektroforezê przy 180 V przez 2 godziny. Wizualizacji bia³ek tworz¹cych kapsyd wektorów (VP1, VP2 i VP3) dokonywano poprzez barwienie ¿elu srebrem z u¿yciem zestawu odczynników GelCode SilverSNAP Stain Kit (Pierce) wed³ug procedury producenta.
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2.9. Pomiar miana cz¹stek AAV technik¹ qPCR
Reakcja qPCR prowadzona by³a bezpoœrednio w roztworze zawieraj¹cym oczyszczone wektory AAV na podstawie metody opisanej przez Rohr i wsp. (15). W wysokiej temperaturze (95°C) na pocz¹tku reakcji PCR bia³ka kapsydu ulegaj¹ degradacji,
uwalniaj¹c matrycê do reakcji. Produkt amplifikacji wykazywa³ fluorescencjê wynikaj¹c¹ z interkalacji barwnika SYBR Green pomiêdzy dwie nici DNA. Reakcja PCR poprzedzona by³a 15 minutami aktywacji polimerazy w 95°C, po czym nastêpowa³o
40 cykli denaturacji (15 sekund, 95°C), hybrydyzacji (20 sekund, 58°C) oraz polimeryzacji (15 sekund, 72°C). Oceny specyficznoœci amplifikacji dokonywano poprzez
analizê krzywych topnienia produktów PCR. Do reakcji u¿yto primerów specyficznie
rozpoznaj¹cych gen bia³ka GFP (wprzód: 5’ ATG ACG GGA ACT ACA AGA CCC GC 3’;
wstecz: 5’ AGG TAA TGG TTG TCT GGG AGG AGC 3’). D³ugoœæ produktu PCR wynosi³a 298 nukleotydów. Liczbê kopii genu okreœlano na podstawie krzywej standardowej sporz¹dzonej z plazmidu z wklonowanym analizowanym genem.

2.10. Barwienie komórek po transdukcji AAV-LacZ
Powsta³e w wyniku dwuplazmidowej transfekcji, oczyszczone poprzez wirowanie w gradiencie jodiksanolu oraz rozdzia³ HPLC wektory AAV koduj¹ce gen reporterowy dla bia³ka b-galaktozydazy (AAV-LacZ) w ró¿nej dawce (1000 lub 10 000 MOI –
ang. multiplicity of infection) dodawano do po¿ywki hodowlanej komórek HEK293,
HeLa i HaCaT rosn¹cych na 96-studzienkowej p³ytce. Po 72 h komórki dwukrotnie
p³ukano PBS, utrwalano na p³ytce 0,2% aldehydem glutarowym (AppliChem), a nastêpnie barwiono inkubuj¹c przez kilka do kilkunastu godzin w roztworze substratu: 5 mM K3Fe(CN)6, 5 mM K4Fe(CN)6, 2 mM MgCl2, 0,2% X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galaktopiranozyd) (AppliChem) w PBS. Wydajnoœæ transdukcji okreœlano poprzez odsetek komórek wykazuj¹cych niebieskie zabarwienie, wynikaj¹ce
z aktywnoœci b-galaktozydazy.

2.11. Pomiar iloœci infekcyjnych cz¹stek AAV
Komórki HEK293 wysiewano na p³ytkê 96-studzienkow¹ w iloœci 4 × 103 na studzienkê, 24 godziny przed transdukcj¹. Do komórek dodawano kolejne rozcieñczenia wektorów AAV z genem reporterowym koduj¹cym bia³ko o zielonej fluorescencji (GFP, ang. green fluorescent protein) w objêtoœci 30 mL na do³ek. Po dwóch godzinach inkubacji do komórek dodawano po¿ywkê hodowlan¹ do koñcowej objêtoœci
100 mL na do³ek i hodowano je przez nastêpne 72 godziny. Po tym czasie, w dwóch
najni¿szych rozcieñczeniach oceniano pod mikroskopem fluorescencyjnym liczbê
komórek zawieraj¹cych GFP. Zak³adaj¹c, ¿e jedna cz¹stka AAV transdukuje jedn¹
BIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007
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komórkê, liczbê cz¹stek infekcyjnych (TU) wyliczono ze wzoru: TU/mL = A/0,1 × B,
gdzie A odpowiada liczbie komórek transduktantów w jednym do³ku, a B to rozcieñczenie, jakiego w danym do³ku u¿yto. Wspó³czynnik 0,1 oznacza koñcow¹ objêtoœæ
po¿ywki w jednym do³ku – w tym przypadku 0,1 mL.

2.12. Analiza cytotoksycznoœci
Toksycznoœæ wektorów AAV okreœlano poprzez pomiar iloœci uwolnionej do po¿ywki hodowlanej dehydrogenazy mleczanowej (LDH) wed³ug procedury zalecanej
przez producenta odczynników (Promega).

3. Wyniki
3.1. Wydajnoœæ transfekcji komórek pakuj¹cych w systemie dwu- i trójplazmidowym
Komórki HEK293 zosta³y poddane transfekcji dwu- lub trójplazmidowej. Wektorem nios¹cym transgen w obu przypadkach by³ plazmid pAAV-GFP, koduj¹cy bia³ko
GFP. U¿ywany w transfekcji dwuplazmidowej plazmid pDG jest bardzo du¿ym wektorem (oko³o 22 kb), oko³o 3-krotnie wiêkszym od pAAV-GFP. W zwi¹zku z tym, aby
unikn¹æ sytuacji, w której plazmid nios¹cy transgen preferencyjnie wnika³by do komórek, plazmid pomocniczy dodawano do mieszaniny transfekcyjnej w iloœci 3-krotnie przekraczaj¹cej iloœæ plazmidu koduj¹cego transgen. W transfekcji trójplazmidowej (Stratagene) wielkoœæ wszystkich wektorów (1, 2 i 3) jest zbli¿ona, dodawano

Rys. 1. Reprezentatywne zdjêcia komórek HEK293 24 godziny po transfekcji: A – z dwoma plazmidami – pAAV-GFP i pDG oraz B – z trzema plazmidami – pAAV-GFP, pAAV-helper i pAd-helper (Stratagene) (zdjêcie po prawej).
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je zatem do mieszaniny transfekcyjnej w stosunku molarnym 1:1:1. W obu przypadkach, w dziesiêciu losowo wybranych polach widzenia policzono komórki wykazuj¹ce zielon¹ fluorescencjê. Nie zaobserwowano ró¿nic w wydajnoœci transfekcji
pomiêdzy dwoma testowanymi systemami – w obu przypadkach by³a ona wysoka
i wynosi³a oko³o 80% (rys. 1).

3.2. Wydajnoœæ transdukcji ró¿nych typów komórek przez wektory AAV
W celu okreœlenia, która z trzech wybranych linii komórkowych najefektywniej
bêdzie ulegaæ transdukcji, oczyszczone poprzez ultrawirowanie w gradiencie jodiksanolu i przez HPLC wektory AAV-LacZ w iloœci 1000 i 10 000 MOI zosta³y dodane
do po¿ywki hodowlanej komórek HEK293, HeLa i HaCaT. Poziom ¿ywotnoœci hodowli w przypadku obu dawek AAV, okreœlony z u¿yciem testu mierz¹cego iloœæ
uwolnionej do po¿ywki LDH nie wykaza³ istotnych ró¿nic w stosunku do komórek

Rys. 2. Wydajnoœæ transdukcji ró¿nych typów komórek przez wektory AAV-LacZ. Zdjêcia A-C – komórki HEK293, gdzie B – 1000 MOI i C – 10 000 MOI wektora. Zdjêcia D-F – komórki HeLa, gdzie E
– 1000 MOI i F – 10 000 MOI wektora. Zdjêcia G-I – komórki HaCaT, gdzie H – 1000 MOI i I –
10 000 MOI wektora.
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kontrolnych (danych nie przedstawiono). Wydajnoœæ transdukcji okreœlona zosta³a
poprzez odsetek komórek wykazuj¹cych niebieskie zabarwienie po dodaniu do nich
roztworu X-Gal. Najbardziej podatna na transdukcjê okaza³a siê linia HEK293
(rys. 2). Z tego wzglêdu, te w³aœnie komórki s³u¿y³y do rutynowego testowania na
zawartoœæ TU ka¿dego nowego izolatu AAV.
W przeprowadzonej póŸniej analizie porównawczej oczyszczonych w identyczny sposób i z identycznej liczby komórek pakuj¹cych izolatów AAV-GFP i AAV-LacZ
wykazano, ¿e iloœæ bia³ka GFP w mikroskopie fluorescencyjnym w stransdukowanych komórkach HEK293 by³a oko³o 10-krotnie wiêksza ni¿ barwnego produktu aktywnoœci enzymatycznej bia³ka LacZ (danych nie przedstawiono). W zwi¹zku z tym
do dalszych badañ jako genu reporterowego u¿ywano GFP.

3.3. Okreœlenie iloœci cz¹stek infekcyjnych (TU, ang. transducing units)
wektorów AAV
Identyczn¹ liczbê komórek HEK293 transfekowano plazmidem zawieraj¹cy gen
reporterowy koduj¹cy bia³ko GFP w systemie dwu- i trójplazmidowym. Po 48 godzinach od momentu transfekcji przeprowadzono procedurê oczyszczania wektorów
AAV na kolumnach w systemie SSCP. W obu izolatach okreœlono liczbê cz¹stek zdolnych do transdukcji pojedynczej komórki w hodowli. Analizy dokonano poprzez
transdukcjê komórek HEK293 kolejnymi rozcieñczeniami obu izolatów AAV. Po
72 godzinach hodowli stwierdzono, ¿e liczba infekcyjnych cz¹stek AAV powsta³ych w
uk³adzie dwuplazmidowym by³a wy¿sza ni¿ w izolacie uzyskanym po transfekcji trzema plazmidami, np. odpowiednio: 2,4 × 106 TU/mL oraz 1,5 × 106 TU/mL (rys. 3).

Rys. 3. Analiza porównawcza iloœci infekcyjnych cz¹stek AAV (TU/mL) w izolatach powsta³ych w wyniku transfekcji dwu- i trójplazmidowej. Oceny immunofluorescencji dokonano po 72 godzinach hodowli w obecnoœci AAV koduj¹cych GFP.
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Rys. 4. Analiza porównawcza liczby kopii genomów wektorów AAV (vp/mL) oznaczonej przy u¿yciu
techniki qPCR po transfekcji komórek HEK293 dwoma lub trzema plazmidami.

3.4. Miano wektorów AAV otrzymanych w wyniku transfekcji dwu- i trójplazmidowej
W tych samych izolatach wektorów AAV otrzymanych w wyniku transfekcji dwui trójplazmidowej, w których oznaczano liczbê cz¹stek infekcyjnych AAV dokonano
oznaczenia miana wektorów AAV poprzez zastosowanie metody qPCR. Na podstawie krzywej standardowej okreœlono liczbê kopii genu bia³ka GFP, a przez to liczbê
cz¹stek AAV w analizowanym materiale, np. na poziomie 7,8 × 108 vp/mL w wyniku
transfekcji dwuplazmidowej oraz 9,2 ×107 vp/mL po transfekcji trójplazmidowej
(rys. 4). Mimo braku znacz¹cych ró¿nic w poziomie transfekcji komórek linii pakuj¹cej (rys. 1), system transfekcji dwuplazmidowej, jak siê okaza³o, by³ efektywniejszy tak¿e pod wzglêdem liczby kopii genomów wektorów AAV.

3.5. Wp³yw oczyszczania wektorów AAV na liczbê cz¹stek infekcyjnych i wydajnoœæ transdukcji
Komórki HEK293 hodowano w obecnoœci wektorów AAV-GFP (rys. 5A). Jedn¹
grupê stanowi³y komórki potraktowane wektorami nieoczyszczonymi (klarowny lizat komórkowy trawiony DNaz¹ I), a drug¹ – komórki hodowane w obecnoœci wektorów AAV oczyszczonych z u¿yciem kolumn wype³nionych z³o¿em heparynowanej
agarozy. Zawartoœæ cz¹stek infekcyjnych w oczyszczonym izolacie AAV wynosi³a
1,6 × 105 TU/mL (rys. 5B). W przypadku nieoczyszczonego lizatu komórkowego
wartoœæ ta by³a ni¿sza i wynosi³a 9 × 104 TU/mL (rys. 5B). Ponadto, w polu widzenia
w mikroskopie fluorescencyjnym da³o siê zauwa¿yæ stosunkowo silne t³o, które doBIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007

151

Agnieszka JaŸwa i inni

Rys. 5. A) Reprezentatywne zdjêcia z mikroskopu fluorescencyjnego. Ocena wydajnoœci transdukcji
komórek HEK293 przez wektory AAV-GFP obecne w pierwotnym lizacie komórkowym (2) (nieoczyszczone AAV) i po oczyszczeniu tego lizatu (3) na kolumnach SSCP z heparynowan¹ agaroz¹ (oczyszczone
AAV), 1 – kontrola nietransdukowana. B) Analiza iloœciowa cz¹stek infekcyjnych (TU).

datkowo utrudnia³o analizê (rys. 5A). Efekt ten by³ spowodowany obecnoœci¹ znacznych iloœci bia³ek komórkowych (w tym GFP), które zanieczyszcza³y pierwotny lizat
komórkowy. Niewykluczone równie¿, ¿e zanieczyszczenia te utrudniaj¹c wi¹zanie
siê cz¹stek AAV do receptorów na powierzchni komórek, by³y przyczyn¹ ni¿szej infekcyjnoœci wektorów AAV-GFP w nieoczyszczonym lizacie.

3.6. Ocena stopnia czystoœci wektorów AAV
Stopieñ zanieczyszczenia wektorów AAV bia³kami komórkowymi oceniano poprzez barwienie srebrem izolatów AAV po rozdziale elektroforetycznym w 12% ¿elu
poliakrylamidowym (rys. 6). Po dok³adnym oczyszczeniu powinny byæ widoczne jedynie bia³ka buduj¹ce kapsyd AAV – VP1, VP2, VP3. Na podstawie analizy wybarwionego ¿elu wykazano, ¿e tylko oczyszczanie wektorów w procesie ultrawirowania w gradiencie jodiksanolu z nastêpuj¹cym potem rozdzia³em HPLC pozwala na
uzyskanie preparatów wysokiej czystoœci (rys. 6, œcie¿ka 2).
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Rys. 6. Wybarwiony srebrem ¿el poliakrylamidowy po rozdziale elektroforetycznym. Na ¿el naniesiono kolejno: 1 – marker masowy, 2 – wektory AAV oczyszczone w systemie ultrawirowania w gradiencie jodiksanolu i rozdzia³u HPLC (widoczne trzy pr¹¿ki pochodz¹ce od bia³ek VP1, VP2 i VP3), 3 –
wektory AAV oczyszczone na kolumnach z heparynowan¹ agaroz¹ o przep³ywie grawitacyjnym, 4 –
nieoczyszczony klarowny lizat komórkowy – bardzo du¿e zanieczyszczenie bia³kami komórkowymi.

4. Dyskusja
Wektory AAV s¹ bardzo obiecuj¹cym narzêdziem terapii genowej ze wzglêdu na
kilka istotnych cech, do których nale¿¹ brak immunogennoœci i patogennoœci oraz
zdolnoœæ do wywo³ywania d³ugotrwa³ego efektu terapeutycznego – jak siê obecnie uwa¿a – g³ównie poprzez mo¿liwoœæ transdukcji komórek nie dziel¹cych siê,
np. komórek miêœniowych, neuronów i hepatocytów (5). Najwa¿niejszym czynnikiem ograniczaj¹cym ich zastosowanie w terapii genowej u ludzi jest problem z uzyskaniem wysokiego miana wektorów, pozwalaj¹cego na osi¹gniêcie odpowiedniego
efektu terapeutycznego. Mo¿na tego dokonaæ poprzez zwiêkszenie liczby poddawanych transfekcji komórek pakuj¹cych HEK293 (12). Jednak¿e, nie zawsze jest to
mo¿liwe do wykonania ze wzglêdów czysto technicznych, jak chocia¿by ograniczona pojemnoœæ inkubatora do hodowli komórek, b¹dŸ brak mo¿liwoœci nabycia kilkusetlitrowego bioreaktora. W zwi¹zku z tym, wielu badaczy przez szereg lat koncenBIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007
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trowa³o siê na ulepszeniu metod transfekcji komórek linii pakuj¹cej i dalszych etapów izolacji wektorów AAV (12,8,13). Dotychczas nie ma jednej, ogólnie przyjêtej
procedury produkcji i mianowania wektorów AAV. Pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z tym
rozbie¿noœci czêsto utrudniaj¹ porównanie wyników pomiêdzy ró¿nymi laboratoriami lub nawet ich powtórzenie w tym samym laboratorium. Prezentowana praca
mia³a na celu optymalizacjê otrzymywania wektorów AAV poprzez ocenê ich miana,
infekcyjnoœci oraz stopnia czystoœci w izolatach wynikaj¹cych z zastosowania ró¿nych procedur.
Pierwszym etapem by³o porównanie wydajnoœci dwóch najczêœciej u¿ywanych
do otrzymywania AAV metod transfekcji komórek HEK293 systemu dwu- (10) i trójplazmidowego (Stratagene). Na podstawie ekspresji bia³ka GFP stwierdzono, ¿e
w obu przypadkach poziom transfekcji by³ stosunkowo wysoki – oko³o 80% komórek wykazywa³o zielon¹ fluorescencjê po wzbudzeniu w œwietle UV. Tym samym,
nie zaobserwowano ró¿nic w wydajnoœci transfekcji dwu- i trójplazmidowej.
W dalszej kolejnoœci sprawdzono, która z linii komórkowych najlepiej nadaje siê
do analizy iloœci cz¹stek infekcyjnych. Trzy linie komórkowe: HEK293 (komórki u¿ywane tak¿e do produkcji wektorów AAV), HeLa oraz HaCaT transdukowano tymi samymi dawkami oczyszczonego wektora zawieraj¹cego gen reporterowy b-galaktozydazy. Okaza³o siê, ¿e zdecydowanie najbardziej podatne na transdukcjê AAV s¹
komórki HEK293. Do doœwiadczeñ sprawdzaj¹cych iloœæ cz¹stek infekcyjnych w danym izolacie rutynowo u¿ywano wiêc tê liniê komórkow¹.
Na podstawie oznaczenia iloœci kopii genomów wektorów AAV (vp/mL) oraz liczby cz¹stek infekcyjnych (TU/mL) w izolatach uzyskanych w wyniku transfekcji dwui trójplazmidowej, oczyszczonych metod¹ SSCP stwierdzono, ¿e system transfekcji
dwuplazmidowej jest efektywniejszy – wykryto bowiem oko³o 1,6-krotnie wiêcej
TU oraz oko³o 8,5-krotnie wiêcej vp wektorów AAV po transfekcji komórek HEK293
plazmidami pAAV-GFP i pDG. Pozostaje to w zgodzie z danymi opublikowanymi
przez twórców dwuplazmidowej metody transfekcji z u¿yciem plazmidu pomocniczego pDG (10). Wykazali oni, ¿e miano wektorów AAV powsta³ych po transfekcji
komórek HEK293 plazmidem pDG by³o co najmniej 10-krotnie wiêksze ni¿ w izolatach uzyskanych po transfekcji jakimikolwiek innymi dostêpnymi wówczas plazmidami pomocniczymi. Autorzy podaj¹, ¿e pomimo i¿ zast¹pienie oryginalnego promotora p5 w plazmidzie pDG promotorem retrowirusowym MMTV-LTR przyczyni³o
siê do obni¿enia ekspresji bia³ek Rep78/68, to wytwarzanie bia³ek VP buduj¹cych
kapsyd wektora by³o znacznie podwy¿szone. Najprawdopodobniej to jest przyczyn¹
efektywniejszego formowania siê cz¹stek AAV po transfekcji dwuplazmidowej.
W badaniach cz¹stek infekcyjnych wektora przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e jedna
cz¹stka jest w stanie zainfekowaæ jedn¹ komórkê. W praktyce wygl¹da to trochê
inaczej. W niektórych przypadkach stosunek iloœci kopii genomów wektora (vp) do
liczby cz¹stek infekcyjnych (TU), tzw. particle-to-infectivity ratio mo¿e dochodziæ do
1000 vp/TU. Nie œwiadczy to oczywiœcie najlepiej o jakoœci danego izolatu, wskazuje
bowiem, ¿e znaczna czêœæ wektorów jest niefunkcjonalna. Uzyskane w tej pracy wy154
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niki zarówno w systemie dwu- jak i trójplazmidowym nie przekracza³y tej wartoœci
i wynosi³y odpowiednio 325 i 62 vp/TU. S¹ to wartoœci znacznie wy¿sze w porównaniu do danych zamieszczonych w oryginalnej pracy, w której ta procedura zosta³a
opisana (12). Wed³ug autorów, stosunek œredniej iloœci kopii genomów wektorów
AAV do TU osi¹gany t¹ metod¹ oczyszczania wynosi 8,4. Nale¿y jednak podkreœliæ,
¿e autorzy cytowanej pracy okreœlali liczbê cz¹stek infekcyjnych poprzez transdukcjê komórek linii 84-31. Jest to linia wykazuj¹ca nadekspresjê bia³ek adenowirusowych E1 i E4 (2), co mo¿e pozwalaæ na niezale¿n¹ replikacjê wprowadzonych AAV.
Wydajnoœæ transdukcji tych komórek mog³a byæ zatem znacznie wiêksza w porównaniu do u¿ywanych przez nas komórek HEK293. Dodatkowo, na podstawie analizy
¿elu SDS-PAGE po barwieniu srebrem wykazano, ¿e czystoœæ naszych preparatów
nie by³a a¿ tak dobra, jak czystoœæ izolatów w cytowanej pracy. To mog³o byæ przyczyn¹ spadku infekcyjnoœci naszych wektorów, co potwierdziliœmy porównuj¹c liczbê cz¹stek infekcyjnych w nieoczyszczonym lizacie komórkowym z izolatem AAV po
oczyszczeniu na kolumnach z heparynowan¹ agaroz¹. Wed³ug naszej oceny, system
izolacji na kolumnach o przep³ywie grawitacyjnym, bez uprzedniego wstêpnego
etapu ultrawirowania (czy to w gradiencie jodiksanolu, czy CsCl), który pozwoli³by
na wstêpne odseparowanie cz¹stek AAV od wiêkszoœci bia³ek komórkowych, nie
jest systemem idealnym. Wykazano ponadto, ¿e bia³ka komórkowe posiadaj¹ce
zdolnoœæ wi¹zania z siarczanem heparanu, takie jak np. czynnik wzrostu œródb³onka
naczyñ (VEGF, ang. vascular endothelial growth factor) ulegaj¹cy silnej ekspresji w komórkach HEK293, zw³aszcza po ich transfekcji plazmidem zawieraj¹cym ten transgen, mog¹ nie tylko skutecznie blokowaæ wi¹zanie cz¹stek AAV do heparynowanej
kolumny, zmniejszaj¹c miano wektorów, ale i wyp³ukiwaæ siê z kolumny wraz
z wektorami pod wp³ywem wysokiego stê¿enia soli (danych nie przedstawiono
w tej pracy). W takim przypadku ryzyko zanieczyszczenia izolatu AAV nie tylko istnieje, ale jest wysoce prawdopodobne. U¿ycie takich preparatów zw³aszcza do badañ in vivo mo¿e budziæ wiele w¹tpliwoœci.
Zdecydowanie najlepszym systemem izolacji pod wzglêdem czystoœci uzyskiwanych frakcji, jak siê okaza³o, by³a procedura ultrawirowania pierwotnego lizatu komórkowego w gradiencie jodiksanolu, a nastêpnie rozdzia³ na kolumnie heparynowej technik¹ HPLC. Na podstawie analizy ¿elu poliakrylamidowego wybarwionego
srebrem wykazano obecnoœæ jedynie trzech bia³ek buduj¹cych kapsyd AAV.
Warto równie¿ wspomnieæ o pewnych problemach zwi¹zanych z ocen¹ otrzymywanych rekombinowanych wektorów AAV. Na wydajnoœæ transdukcji ma wp³yw wiele czynników, takich jak rodzaj u¿ytych komórek, ró¿nice w ekspresji genu reporterowego, czy wreszcie rodzaj promotora. Równie wiele problemów sprawia oznaczenie iloœci kopii genomów wektorów AAV i porównanie tych wartoœci pomiêdzy laboratoriami stosuj¹cymi ró¿ne techniki mianowania, jak hybrydyzacja slot-blot lub
dot-blot, czy qPCR. Niew¹tpliwie, istnieje potrzeba nie tylko ujednolicenia procedur,
ale tak¿e stworzenia dobrze zdefiniowanych wzorców i kontroli referencyjnych, co
z pewnoœci¹ wp³ynie na powtarzalnoœæ i podniesie jakoœæ uzyskiwanych wyników.
BIOTECHNOLOGIA 3 (78) 141-156 2007
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