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Adeno-associated viral (AAV) vectors are promising tools for gene therapy.
However, for trustworthy comparison of the results produced from different
clinical trials, the exact amount of the used infectious vector particles must be
known. We have produced AAV using a commercially available system and compared three common methods for the quantification of the number of produced
vectors: ELISA, dot-blot and quantitavive PCR (qPCR). Although ELISA is a very
reproducible and precise method, it is able only to determine the number of viral capsids in the vector preparation, also those which contain no genetic material and are therefore useless. With this method we established that we are able
to produce ~ 6.5 x 1011 viral capsids/mL. Dot-blot assay determines the number
of genomic particles in the vector preparation in a quite precise manner, but it
is a very labor- and time-consuming method. qPCR is also a method determining
the number of genomic particles. It is, however, much faster and simpler than
the dot-blot assay. Both dot-blot and qPCR gave similar results (~ 4 × 1011 viral
genomes/mL), which indicated only about 2/3 of the produced vectors containing genetic material. Our results show that qPCR is the most convenient and reliable method for quantification of AAV vectors and we believe it could be routinely used to titer the vectors prior to their usage in clinical trials.
Key words:
AAV vectors, reporter genes, gene therapy.

1. Wstêp
Wektory oparte na wirusach towarzysz¹cych adenowirusom
(AAV, ang. adeno-associated virus) s¹ obiecuj¹cym narzêdziem terapii genowej. S¹ niepatogenne, s³abo immunogenne, nie powo-
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duj¹ transformacji nowotworowej, a ekspresja transgenu wprowadzonego do komórek mo¿e siê utrzymywaæ przez d³ugi czas (1). Ró¿ne poznane dotychczas serotypy s¹ w stanie efektywnie infekowaæ ró¿ne rodzaje komórek, zarówno aktywnie
dziel¹cych siê jak i nie dziel¹cych siê. Wektory AAV ju¿ dziœ stosowane s¹ w próbach
klinicznych w celu leczenia mukowiscydozy, hemofilii, a w toku s¹ nie opublikowane jeszcze badania kliniczne pierwszej fazy chorób takich jak choroba Canavan, choroba Parkinsona czy dystrofia miêœniowa (2).
Bardzo istotnym etapem, wieñcz¹cym produkcjê wektorów AAV przed ich zastosowaniem w klinice, jest poznanie liczby cz¹stek wirusa, które podaje siê pacjentom. Dziêki temu mo¿liwe jest te¿ porównywanie wyników badañ prowadzonych
przez ró¿ne grupy. Do mianowania wektorów AAV mo¿na stosowaæ kilka metod,
z których ka¿da ma swoje zalety i wady. Jedn¹ z najpopularniejszych jest metoda
immunologiczna ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay). Do oznaczania miana AAV zosta³a po raz pierwszy u¿yta przez Grimma i wsp. (3). W teœcie tym wykorzystuje siê przeciwcia³o A20, rozpoznaj¹ce kompletny kapsyd wirusa (4). Czêsto
stosowana jest te¿ metoda dot-blot oparta na hybrydyzacji Southerna (5), a zatem
s³u¿¹ca do oznaczania liczby kopii genomów. Tê sam¹ informacjê nios¹ wyniki iloœciowej polimerazowej reakcji ³añcuchowej (qPCR). Jest ona zbli¿ona do standardowej techniki PCR, ale wykorzystuje barwnik fluorescencyjny interkaluj¹cy do podwójnych nici DNA, dziêki czemu, mierz¹c fluorescencjê w próbkach, mo¿na iloœciowo obserwowaæ przyrost produktu (6).

2. Materia³y i metody
2.1. Produkcja wektorów AAV
Wektory AAV produkowane by³y z u¿yciem komercyjnie dostêpnego zestawu
AAV Helper-Free Sysytem (Stratagene). Komórki AAV293 (Clontech) hodowano
w medium DMEM low glucose (PAA), z 10% p³odow¹ surowic¹ bydlêc¹ (PAA), penicylin¹ (100 U/mL) i streptomycyn¹ (10 mg/mL). Komórki transfekowano na trzech szalkach o œrednicy 15 cm przy konfluencji ok. 75%. 51 mg ka¿dego z plazmidów:
pAAV-RC (zawieraj¹cy geny rep oraz cap wirusa AAV), pAAV-lacZ (z reporterowym genem b-galaktozydazy pomiêdzy sekwencjami ITR) oraz pHelper (nios¹cy niezbêdne
geny adenowirusa) mieszano z 450 ml 2 M CaCl2 i uzupe³niano wod¹ do 3 mL.
Wytrz¹saj¹c mieszaninê na worteksie, dodawano do niej kroplami 3 mL 2X HBS (BD
Biosciences). 20 minut póŸniej na ka¿d¹ z szalek nakraplano po 2 mL mieszaniny
i pozostawiano w inkubatorze. Po 6 h zmieniano medium na œwie¿e i pozostawiano
na 60 h. Komórki zdrapywano z szalek, zbierano do 50 mL probówki i wirowano
przez 5 min przy 160 × g. Osad komórek zawieszano w 3 mL medium bez dodatków i poddawano czterem cyklom zamra¿ania w parach ciek³ego azotu i rozmra¿ania w ³aŸni wodnej 37°C, krótko wytrz¹saj¹c po ka¿dym rozmro¿eniu. Powsta³¹
158

PRACE EKSPERYMENTALNE

Metody miareczkowania wektorów AAV

zawiesinê poddano serii wirowañ (5 min, 15 000 × g), przenosz¹c nads¹cz po ka¿dym wirowaniu do nowej probówki. Do preparatu wirusowego dodawano DNazy
oraz RNazy do koñcowego stê¿enia 0,1 mg/mL i inkubowano przez 30 min w 37°C.
W naszych poŸniejszych doœwiadczeniach stosowana by³a odmienna procedura
(zob. (7)).

2.2. Test ELISA
Miano wirusów oznaczano testem ELISA (PROGEN Biotechnik) zgodnie z protoko³em dostarczonym przez producenta. Do oznaczenia u¿ywano preparatu wirusowego rozcieñczonego 100- oraz 1000-krotnie.

2.3. Metoda dot-blot
Do wyznaczenia krzywej standardowej wykorzystano plazmid pAAV-lacZ (o d³ugoœci 7270 par zasad) w dziesiêciokrotnych rozcieñczeniach z zakresu od 100 ng/mL
do 0,1 ng/mL (odpowiadaj¹cych od 2,5 × 1010 do 2,5 × 107 kopii plazmidu). Próbki
oraz DNA blokuj¹ce (DNA z nasienia œledzia, Promega) denaturowano w 100°C
(5 min) po czym sch³adzano na lodzie, krótko wstrz¹sano i wirowano. 2 mL ka¿dej
próbki (standardy oraz DNA wyizolowany z wirusów), nanoszono na membranê Hybond-N+ (Amersham Biosciences), a po jej wyschniêciu wystawiano na dzia³anie
700 jednostek UV przez 42 sekundy. Membranê inkubowano w wodzie traktowanej
DEPC przez 10 minut, po czym przenoszono do 1,5 mL buforu prehybrydyzacyjnego
(Superarray; z dodatkiem 100 mg/mL DNA nasienia œledzia) i inkubowano 3 h w 60°C,
z ko³ysaniem. Nastêpnie membranê przenoszono do 2 mL buforu hybrydyzacyjnego
(Superarray; z dodatkiem 100 mg/mL DNA nasienia œledzia oraz 50 mg sondy znakowanej biotynylowan¹ urydyn¹ rozpoznaj¹cej gen b-galaktozydazy) i pozostawiano
na 16 h w 60°C, z ko³ysaniem. Nastêpnie membranê przep³ukiwano kolejno: dwa
razy w 5 mL buforu 1% SDS, 2 × s³ony cytrynian sodu (SSC), 15 min, temperatura pokojowa (RT); dwa razy w 5 mL buforu 0,5% SDS, 0,1 × SSC, 15 min, RT; w 5 mL buforu p³ucz¹cego, 5 min, 37°C; w 4 mL buforu blokuj¹cego, 5 min, 37°C; w 4 mL buforu
p³ucz¹cego, 5 min, 30°C; w 8 mL 1 × buforu blokuj¹cego z alkaliczn¹ fosfataz¹-streptawidyn¹ (1:2000), 30 min, 27°C; cztery razy w 10 mL buforu p³ucz¹cego,
5 min, RT; dwa razy w 10 mL buforu p³ucz¹cego do alkalicznej fosfatazy, 5 min, RT.
Kliszê fotograficzn¹ wystawiano na luminescencjê membrany po jej inkubacji z 1 mL
substratu CDP-star i wywo³ywano. Iloœæ DNA w krzywej i próbkach badanych mierzono z fotografii kliszy densytometrycznie z odjêciem t³a.
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2.4. Polimerazowa reakcja ³añcuchowa w czasie rzeczywistym (qPCR)
Reakcja PCR prowadzona by³a w oparciu na metodzie opisanej przez Rohr
i wsp. (8) przy wykorzystaniu zestawu DyNAmoTM HS (Finnzymes). U¿yte startery
rozpoznawa³y gen b-galaktozydazy (F: 5’ AGA ATC CGA CGG GTT GTT ACT CGC 3’;
R: 5’ TGC GCT CAG GTC AAA TTC AGA CGG C 3’) obejmuj¹c fragment d³ugoœci 176
par zasad. Reakcjê PCR rozpoczynano od inicjacji w 95°C przez 15 min (aktywacja
polimerazy, denaturacja kapsydów AAV), po czym nastêpowa³o 40 cykli: denaturacji
(15 sek, 95°C), przy³¹czania starterów (20 sek, 58°C) i syntezy produktów (15 sek,
72°C). Produkt amplifikacji wykazywa³ fluorescencjê pochodz¹c¹ od SYBR Green –
barwnika interkaluj¹cego pomiêdzy dwie nici DNA. Produkty PCR poddawano analizie pod k¹tem ich krzywych topnienia, co pozwala³o na ocenê specyficznoœci amplifikacji. Liczbê kopii genu okreœlono na podstawie krzywej standardowej sporz¹dzonej z plazmidu pAAV-lacZ. Do analizy pobrano 1 ml 1000-krotnie rozcieñczonego
nieoczyszczonego preparatu AAV, st¹d do obliczenia liczby wirusów w 1 mL próbki
wyjœciowej, wynik reakcji przemno¿ono przez 106. Zak³adaj¹c, ¿e 1 cz¹stka AAV posiada 1 kopiê DNA, a tak¿e, i¿ 1 pg DNA d³ugoœci 7270 bp (d³ugoœæ plazmidu u¿ytego do sporz¹dzenia krzywej standardowej) zawiera 2,5 × 105 kopii, policzono liczbê cz¹stek genomu AAV. W obliczeniach uwzglêdniono fakt, ¿e plazmid u¿yty do
przygotowania krzywej standardowej mia³ formê dwuniciowego DNA w przeciwieñstwie do jednoniciowego DNA wektorów AAV.

2.5. Infekcja komórek
Komórki AAV293 hodowane na p³ytce 24-do³kowej infekowano przy ok. 80%
konfluencji. Z nieoczyszczonych wirusów przygotowywano seryjne rozcieñczenia
w medium hodowlanym do stê¿eñ 4 × 1010 kapsydów/mL (na podstawie testu ELISA).
Komórkom podawano po 250 ml tych preparatów (1 × 1010 kapsydów), a po dwóch
godzinach dodawano 250 ml medium hodowlanego. Po 12 h od infekcji medium wymieniano na œwie¿e (1 mL) i inkubowano przez 72 h, po czym wykrywano w nich
ekspresjê b-galaktozydazy.

2.6. Oznaczanie b-galaktozydazy in situ
Komórki po infekcji przep³ukiwano dwukrotnie PBS (PAA), po czym utrwalano
0,25% glutaraldehydem (Applichem; 15 min, RT). Utrwalone komórki przep³ukiwano
4-krotnie buforem PBS, po czy podawano roztwór substratu: 5 mM K3Fe(CN)6, 5 mM
K4Fe(CN)6, 2 mM MgCl2, 0,2% X-gal (Applichem), po 250 ml na jedn¹ studzienkê.
P³ytkê inkubowano 2 h w 37°C, po czym wszystkie do³ki przemywano dwukrotnie
buforem PBS.
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3. Wyniki
Komórki pakuj¹ce AAV293 po 60 h od transfekcji zaczê³y siê zaokr¹glaæ i odrywaæ od pod³o¿a (rys. 1A), w przeciwieñstwie do komórek nietransfekowanych (rys.
1B), co wskazuje na produkcjê wirusów w komórkach. Komórki zebrano i zawieszono w czystym medium, poddano lizie i pozbyto siê pozosta³oœci komórkowych
przez seriê wirowañ. Iloœæ kapsydów wirusowych w nieoczyszczonym preparacie
oznaczono metod¹ ELISA. Krzywa standardowa dopasowana do punktów eksperymentalnych wykaza³a wspó³czynnik R2 równy jednoœci (rys. 2B). Na podstawie wyznaczonej zale¿noœci stê¿enia cz¹stek wirusowych od absorbcji obliczono stê¿enia
wirusów w badanych próbkach. W rozcieñczeniu 100-krotnym wartoœæ absorbancji
siêgnê³a wartoœci 2,260, co jest wynikiem niemiarodajnym. Do obliczenia stê¿enia
wirusów zastosowano zatem wynik z rozcieñczenia 1000-krotnego, gdzie absorbancja wynosi³a 1,089. Na podstawie równania prostej dopasowanej do punktów obliczono, ¿e stê¿enie kapsydów w preparacie wirusowym wynosi³o 6,5 × 1011 kapsydów/mL.
Po przeprowadzeniu procedury dot-blot, dokonano pomiaru densytometrycznego plam z krzywej standardowej oraz z badanych próbek. Wyniki zestawiono na wykresie przedstawiaj¹cym logarytm liczby kopii genu w badanej próbce w funkcji gêstoœci plamki. Do punktów dopasowano prost¹ dobrze koreluj¹c¹ z danymi eksperymentalnymi (R2 = 0,98; rys. 3B). Gêstoœæ plam w preparacie wirusów nierozcieñczonym i rozcieñczonym 10-krotnie wynosi³a odpowiednio 34,3 oraz 3,33 jednostki. Na
podstawie równania dopasowanej prostej liczba kopii DNA wynosi³a dla 2 ml próbki
nierozcieñczonej i rozcieñczonej 10-krotnie odpowiednio 6,0 × 108 oraz 2,3 × 107.
Proces izolacji DNA z wirusów prowadzi³ do ok. 50% strat (danych nie przedstawiono), st¹d œrednie stê¿enie genomów w nierozcieñczonym preparacie wirusów wynosi³o ok. (4,1 ± 1,9) × 1011 vg/mL.

Rys. 1. Morfologia komórek AAV293. A) w 60 h po transfekcji oraz B) komórek nietransfekowanych.
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Rys. 2. Krzywa standardowa testu ELISA. A) Wartoœci absorbancji (Abs) i odpowiadaj¹ce im stê¿enia
kapsydów (vp) × 106 mL–1. B) Wykres zale¿noœci stê¿enia cz¹stek wirusowych od absorbancji, wraz
z równaniem dopasowanej prostej i wspó³czynnikiem dopasowania R2.

Rys. 3. Krzywa standardowa metody dot-blot. A) Gêstoœci plam (D) i odpowiadaj¹ce im logarytmy liczby kopii plazmidowego DNA w formie jednoniciowej [log(cp)]. B) Log(cm) w funkcji gêstoœci plam, wraz
z równaniem dopasowanej prostej oraz wspó³czynnikiem R2.
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Rys. 4. Oznaczanie miana cz¹stek AAV za pomoc¹ metody Real-time PCR. Szeœciopunktowa krzywa
standardowa w zakresie od 0,01 pg do 1000 pg plazmidowego DNA (pAAV-LacZ). Na osi x przedstawiono
liczbê kopii w wartoœciach logarytmicznych. Iloœæ cz¹stek AAV w analizowanej próbce (4,5 × 1011
vp/mL) obliczono poprzez przekszta³cenie odszukanej na osi x wartoœci logarytmicznej liczby kopii do
liczby kopii (4,5 × 105 vp/ml) oraz pomno¿enie tej wartoœci przez rozcieñczenie i 1000 (liczba cz¹stek
w 1 mL).

Analiza krzywej standardowej sporz¹dzonej z plazmidu pAAV-LacZ (rys. 4) przy
u¿yciu metody qPCR pozwoli³a na precyzyjne okreœlenie iloœci cz¹stek AAV w analizowanym preparacie. Œredni wspó³czynnik regresji trzech zanalizowanych niezale¿nie krzywych standardowych wynosi³ 0,992. Mo¿liwoœæ detekcji bardzo wysokich
rozcieñczeñ pAAV-LacZ siêgaj¹cych nawet 1 fg plazmidowego DNA œwiadczy o wysokiej czu³oœci oznaczenia. Przeprowadzona analiza krzywych topnienia otrzymanych produktów PCR wykaza³a specyficznoœæ reakcji qPCR (danych nie przedstawiono). Analizowan¹ próbkê, któr¹ stanowi³ nieoczyszczony preparat AAV, rozcieñczono 1000 razy ze wzglêdu na obecnoœæ licznych bia³ek komórkowych, które hamuj¹
reakcjê PCR. Po uwzglêdnieniu rozcieñczenia w obliczeniach miano cz¹stek AAV
w analizowanym preparacie wynosi³o 4,5 × 1011 genomów wirusowych (vg)/mL.
Wirusy rozcieñczono w medium hodowlanym i podano komórkom 1010 kapsydów (ocenione na podstawie testu ELISA). Po trzech dniach od infekcji, przeprowadzono test na ekspresjê b-galaktozydazy. Na rysunku 5 widaæ, ¿e zainfekowanych
jest ok. 20% wszystkich komórek. Liczba tych komórek w pe³nej konfluencji w jednej studzience p³ytki 24-do³kowej wynosi oko³o 5 × 105, a zatem 20% pozytywnych
komórek to oko³o 105. Oznacza to obecnoœæ 105 cz¹stek infekcyjnych wirusa na
1010 kapsydów wykrytych w teœcie ELISA (czyli 1 cz¹stka infekcyjna na 105 kapsydów).
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Rys. 5. Reakcja na obecnoœæ b-galaktozydazy. Komórki AAV-293 A) nieinfekowane wektorem AAV,
B) zainfekowane wyprodukowanymi wektorami AAV z genem lacZ. W trzy dni po infekcji przeprowadzono reakcje na b-galaktozydazê in situ.

4. Dyskusja
Test ELISA, opracowany pierwotnie przez Grimma i wsp. (3), wykorzystuje przeciwcia³o, które rozpoznaje epitop strukturalny kompletnej cz¹steczki wirusa AAV,
nie rozpoznaje natomiast pojedynczych bia³ek kapsydu (4). Daje to pewnoœæ, ¿e wynik testu nie jest zawy¿ony przez obecnoœæ wolnych bia³ek kapsydu wirusa. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e w ten sposób wykrywane s¹ wszystkie cz¹stki wirusa, równie¿
te, które nie zawieraj¹ wewn¹trz wirionu materia³u genetycznego. Cz¹stki takie s¹
oczywiœcie z punktu widzenia terapii genowej bezu¿yteczne. Dlatego te¿, choæ test
ELISA jest testem bardzo czu³ym, dok³adnym i powtarzalnym, nie mo¿na traktowaæ
go jako jedynego wyznacznika stê¿enia wirusów w badanych próbkach.
Test dot-blot oraz qPCR s¹ natomiast metodami pozwalaj¹cymi na wykrycie kopii
genomów wirusa, dziêki czemu wskazuj¹ obecnoœæ tylko kaspydów zawieraj¹cych
materia³ genetyczny. Trawienie preparatu wirusowego nukleazami zapewnia, ¿e nie
wykrywaj¹ one DNA, które nie jest zamkniête wewn¹trz kapsydów wirusowych.
O ile metoda dot-blot jest tañsza, o tyle jej du¿¹ wad¹ jest pracoch³onnoœæ i czasoch³onnoœæ przygotowywania znakowanych sond, oraz samej procedury oznaczania stê¿enia. Iloœciowa PCR pozwala na bardzo dok³adne iloœciowe oznaczenie iloœci
kopii genomów w badanej próbce. Wyniki obu metod wyraŸnie pokazuj¹, ¿e w wyprodukowanym preparacie wektorów AAV, znaczna czêœæ kapsydów zawiera DNA,
a zatem s¹ to cz¹stki posiadaj¹ce potencja³ infekcyjny. Widaæ równie¿, porównuj¹c
wyniki z dot-blot oraz z qPCR z testem ELISA, ¿e jedynie oko³o 2/3 kapsydów zawiera
DNA wirusa. Niemniej jednak istotne jest poznanie liczby cz¹stek de facto infekuj¹cych komórki.
Wyniki infekcji komórek i wykrywania aktywnoœci b-galaktozydazy in situ wskazuj¹ na obecnoœæ funkcjonalnie prawid³owych wektorów w preparacie. Dowodzi to,
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¿e przy produkcji wektorów nie dosz³o do ¿adnych zaburzeñ wp³ywaj¹cych na infekcyjnoœæ wirusów, a powsta³e wektory s¹ faktycznie w stanie wprowadzaæ obce
geny do infekowanych komórek. Wyniki metody mianowania in vitro nale¿y jednak
traktowaæ ostro¿nie z kilku wzglêdów. Po pierwsze, nie ma gwarancji, ¿e wszystkie
cz¹stki zdolne do infekcji komórek faktycznie wniknê³y do tych komórek. Po drugie,
niemo¿liwe jest odró¿nienie komórek zainfekowanych przez pojedyncz¹ cz¹stkê
wektora od zainfekowanych przez kilka wirusów. Seryjne rozcieñczenia wektorów
mog¹ wprawdzie zbli¿aæ warunki do takich, w których do jednej komórki wnika tylko jeden wirus, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e równie¿ komórki miêdzy sob¹ mog¹ ró¿niæ siê podatnoœci¹ na infekcjê. Po trzecie, komórki po infekcji ulegaj¹ podzia³om,
co uniemo¿liwia póŸniejsze stwierdzenie, czy grupa blisko le¿¹cych obok siebie komórek wykazuj¹cych ekspresjê danego genu pochodzi z podzia³ów jednej komórki,
czy kilku komórek, ani ile wirusów do tych komórek wniknê³o. Po czwarte, ograniczeniem tej metody jest mo¿liwoœæ jej zastosowania tylko dla genów reporterowych, przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie ró¿nych wektorów reporterowych
mo¿e dawaæ ró¿ne wyniki nawet w tych samych typach komórek (zob. (7)). W przypadku genów terapeutycznych mo¿na uciekaæ siê wprawdzie do metod immunocytologicznych z przeciwcia³em przeciwko terapeutycznemu bia³ku, s¹ to jednak metody drogie. Po pi¹te, warunki infekcji in vitro znacznie ró¿ni¹ siê od tych in vivo, a in
vitro mo¿emy badaæ infekcyjnoœæ wzglêdem konkretnych komórek. Ze wzglêdu na
wymienione uwagi, wyniki nie oddaj¹ bezwzglêdnej infekcyjnoœci wyprodukowanych wirusów, ale infekcyjnoœæ w podanych warunkach wzglêdem danej linii komórkowej.
Najczêœciej dziœ stosowan¹ metod¹ mianowania wektorów AAV jest qPCR. Nie
mówi on wprawdzie nic o infekcyjnoœci wyprodukowanych wektorów, jednak jeœli
produkuje siê je wystandaryzowan¹ metod¹, mo¿na zak³adaæ, ¿e powsta³e wektory
bêd¹ w równej mierze infekcyjne. Jest to ponadto metoda pozwalaj¹ca stwierdziæ
faktyczn¹ liczbê kopii genu zamkniêtego w cz¹stkach opornych na dzia³anie DNazy,
czyli zamkniêtych w kapsydzie. Najlepiej zatem nadaje siê ona do porównania iloœci
otrzymanych wirusów przez ró¿ne grupy badawcze.
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