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Giới thiệu

Introduction

Do mang trong mình nguồn gốc tiến hóa riêng biệt mà hai loại luciferase đom đóm

và Renilla sở hữu cấu trúc enzym và đòi hỏi nguồn cơ chất rất khác nhau. Sai khác

này giúp chúng ta dễ dàng phân biệt phản ứng quang sinh học xúc tác bởi hai loại

enzyme. Luciferase đom đóm là một đơn phân protein nặng 61 kDa. Enzym này có

thể hoạt động mà không cần tới quá trình hậu dịch mã. Do đó, nó có thể thực hiện

chức năng của một chỉ thị gen ngay sau khi kết thúc quá trình dịch mã. Phản ứng oxy

hóa luciferin đom đóm với sự xúc tác của ATP, Mg2+ và O2 tạo ra quang tử phát xạ ở

560 nanomét (Hình 1). Ở điều kiện phản ứng thông thường, phản ứng oxy hóa với

chất tham gia phản ứng luciferyl-AMP thường diễn ra rất chậm. Phản ứng hóa học

này chỉ ‘lóe’ lên một tia sáng rồi bị phân rã ngay lập tức sau khi enzym và cơ chất kết

hợp với nhau. Renilla luciferase là một đơn phân protein nặng 36 kDa có thể thực

hiện chức năng của một chỉ thị gen ngay sau quá trình dịch mã. Phản ứng quang hóa

xúc tác bởi Renilla luciferase sử dụng O2 và coelenterateluciferin (Hình 1). Động

năng của phản ứng xúc tác bởi Renilla luciferase cho tín hiệu phát quang ổn định

hơn và phân rã chậm hơn trong quá trình thực hiện phép đo.
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Giới thiệu

Introduction

Firefly and Renilla luciferases, because of their distinct evolutionary origins, have
dissimilar enzyme structures and substrate requirements. These differences make it
possible to selectively discriminate between their respective bioluminescent
reactions. Firefly luciferase is a 61kDa monomeric protein that does not require post-
translational processing for enzymatic activity. Thus, it functions as a genetic
reporter immediately upon translation. Photon emission at 560 nanometer (nm) is
achieved through oxidation of beetle luciferin in a reaction that requires ATP, Mg2+

and O2 (Figure 1). Under conventional reaction conditions, the oxidation occurs
through a luciferyl-AMP intermediate that turns over very slowly. As a result, this
assay chemistry generates a “flash” of light that rapidly decays after the substrate
and enzyme are mixed. Renilla luciferase, a 36kDa monomeric protein, may function
as a genetic reporter immediately following translation. The luminescent reaction
catalyzed by Renilla luciferase utilizes O2 and coelenterateluciferin (coelenterazine)
(Figure 1). In the assay, the kinetics of the Renilla luciferase reaction provides a
stabilized luminescent signal that decays slowly over the course of the measurement.

Hình 1. Phản ứng phát quang sinh học xúc tác bởi luciferase đom đóm và Renilla luciferase

Figure 1. Bioluminescent reactions catalyzed by firefly and Renilla luciferase

Renilla luciferase có đỉnh phổ vào 480 nm. Nó là một enzym không phụ thuộc vào
natri và năng lượng ATP.

Renilla luciferase has a spectral peak at 480 nm and is sodium dependent and ATP
independent.
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Thí nghiệm

Experiment

Gần đây, Bhaumik và Gambhir đã chứng minh rằng Renilla luciferase (Rluc) là một
gen chỉ thị phát quang sinh học được sử dụng trong kỹ thuật tạo ảnh quang học
không can thiệp để theo dõi biểu hiện của gen chỉ thị ở chuột sống. Kỹ thuật này
được hỗ trợ bởi một bộ máy ảnh cảm biến (CCD).

Bhaumik and Gambhir have recently demonstrated that Renilla luciferase (Rluc) is a
promising bioluminescence reporter gene that can be used for noninvasive optical
imaging of reporter gene expression in living mice, with the aid of a cooled charged
couple device (CCD) camera.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm hiểu biểu hiện của hai dòng gen chỉ thị Renilla
luciferase mới là EnduRen™ và ViviRen™ (Promega) trong và ngoài cơ thể.

In our study, we explore the expression of a novel EnduRenTM and ViviRenTM Renilla
luciferase reporter gene (Promega) in vitro and in vivo.

Tế bào ung thư B02F11-N11 được tải nạp plasmid pCMV-luc và/hoặc pCMVRluc. Sau
quá trình tải nạp và trypsin hóa 72 giờ, các tế bào được rửa bởi PBS. 104 tế bào
được sử dụng trong thí nghiệm ngoại cơ thể (Hình 2).

B02F11-N11 cancer cells were transfected with pCMV-luc and/or pCMVRluc plasmid.
72 hours after transfection and trypsinization the cells were washed in PBS. 104 cells
were used for the in vitro experiment (Figure 2).

Hình 2. Ánh sáng phát ra từ 10E4 tế bào ung thư B02F11RL-LucN11 được tiếp xúc với

EnduRen™ và ViviRen™

Figure 2. Light production of 10E4 B02F11RL-LucN11 cancer cells exposed to EnduRenTM

and ViviRenTM
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Chuột trụi lông Balb C được gây mê bởi isoflurane. Sau đó, chúng tôi tiêm hai nồng
độ tế bào B02F11(RL)-lucN11 ở những vị trí khác nhau của tuyến mỡ.

Balb C nude mouse was anesthetized with isoflurane and followed by injection of two
concentrations of B02F11(RL)-lucN11 cells at different place of mammary fat pads.

Sau khi tiêm 10 μl cơ chất Renilla được 1 phút (tiêm dưới da, trong màng bụng và
mạch máu ở đuôi), chuột được đặt ở cửa trước bộ phận chiếu sáng tạo ảnh phân tử
LB 981 NightOWL trong điều kiện gây mê và phép đo được thực hiện. Thời gian số
hóa tín hiệu quang là 1 phút với phương pháp chia nhỏ dữ liệu 7x7 binning (Hình 3).

1 minute after injection of 10 μl Renilla substrate (subcutaneous, intraperitoneal and
tail vein) the mouse was placed in the LB 981 NightOWL front illuminated molecular
imaging system under anesthesia and measured. The acquisition time was 1 minute
with 7x7 binning (Figure 3).

Hình 3. Biểu hiện ở những nồng độ khác nhau của tế bào ung thư B02F11 RL-luc N11

(B02F11 RL-luc N11 cancer cells) trên tuyến mỡ chuột, dưới da, trong màng bụng và mạch

máu ở đuôi khi phản ứng với cơ chất ViviRen™ được tiêm vào cơ thể

Hình 3. Expression of different concentration B02F11 RL-luc N11cancer cells in mammary fat

pads, subcutaneous, intraperitoneal and tail vein injection of ViviRenTM substrate

Chuột trụi lông Balb C, biểu hiện khối u ở xương B02F11RL-lucN11, được gây mê
bằng isoflurane và tiêm vào mạch máu dưới đuôi một lượng cơ chất ViviRen™ bằng
20 μl. Tín hiệu phát quang sinh học được đo bằng máy LB 981 NightOWL ở những
thời điểm khác nhau (pixel binning 7x7).

Balb C nude mouse, expressing B02F11RL-lucN11 bone tumor, was anesthetized with
Isoflurane and injected with 20 μl ViviRenTM substrate via tail vein and the
bioluminescence was measured with the LB 981 NightOWL at different time points
(pixel bining 7x7).
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Hình 4. Động năng từ phản ứng phát sáng tạo ra bởi chuột mang khối u xương sau khi được
tiêm cơ chất ViviRen™ vào mạch máu dưới đuôi

Hình 4. Kinetics of light production from mice with bone tumor after tail vein injection of
ViviRenTM substrate

Lưu ý

Note

Một điều quan trọng bạn cần lưu ý đó là việc bạn đang sử dụng loại Renilla
luciferase nào bởi trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp sản phẩm này. Phép
đo phải được thực hiện ngay sau khi cơ chất được tiêm. Đối với lần thực nghiệm
đầu tiên, tôi khuyên các bạn nên tiến hành đo hoạt động của enzym theo thời gian.

It’s important to know which type Renilla luciferase you are using, there are many
Renilla luciferase types from different companies available. The measurement must
done directly after injection of the substrate and for the first time I will suggest to do
time kinetics.

Duy trì những dòng tế bào khỏe cũng rất mật thiết. Một số dòng tế bào trở nên rất
nhạy đối với các tác nhân tải nạp sau khi đã bị cấy chuyền quá nhiều lần. Hãy làm
mẫu tải nạp đối chiếu bằng cách sử dụng nhiều nồng độ tế bào và các tác nhân tải
nạp khác nhau.

It’s also important to maintain healthy cells. Some cell lines become more sensitive to
transfection agents after a large number of passages. Perform also a control
transfection by varying cell confluence and using different transfection reagents. Cell
toxicity will be increased by low cell density and by too much transfection reagent.

Renilla luciferase không tan trong nước. Nó có thể được hòa tan bởi ethanol,

methanol và DMSO, nhưng nồng đồ cần càng ít càng tốt. Chúng tôi khuyên bạn

không nên tiêm cơ chất hòa tan trong 70% ethanol vào chuột.

Renilla luciferase is not soluble in water. It’s soluble in ethanol, methanol and DMSO, 

but he concentration must be as low as possible. It is advisable not to inject a 

substrate dissolve in 70% ethanol in a mouse!
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Tổng kết

Summary

Hệ tạo ảnh phát quang sinh học những chỉ thị phát sáng (BLI) như luciferase đom
đóm và Renilla giúp chúng ta định lượng được những đáp ứng tế bào một cách nhạy
bén mà chỉ cần tới một vài thao tác hậu tải nạp.

Bioluminescence imaging (BLI) of luciferase reporters, firefly and Renilla luciferase,
provides sensitive and quantitative detection of cellular response with minimal
posttransfection processing.

Renilla luciferase xúc tác phản ứng oxy hóa coelenterazine với sự tham gia của oxy
tạo ra ánh sáng. Biểu hiện của gen mã hóa enzym có thể được phát hiện dù chỉ với
một lượng rất thấp.

Renilla luciferase catalyzes the oxidation of coelenterazine by oxygen to produce
light. The expression of the encoding gene enzyme can be detected at very low level.

Vật liệu

Material
‐ Chuột trụi lông Balb C (CBy/cby.CQ-fox1<nu>/J)
‐ Hệ tạo ảnh phân tử LB 981 NightOWL (Công nghệ BERTHOLD)
‐ EnduRen™/ViviRen™ (Promega)
‐ Plasmid pCMV-luc
‐ Plasmid pCMVRluc

‐ Balb C nude mouse (CBy/cby.CQ-fox1<nu>/J)
‐ LB 981 NightOWL Molecular Imaging System (BERTHOLD Technologies)
‐ EnduRenTM/ViviRenTM (Promega)
‐ pCMV-luc plasmid
‐ pCMVRluc plasmid
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ViviRen™ và EnduRen™ là thương hiệu đã được đăng ký bởi công ty Promega.
Một số kỹ thuật tiến hành trên các chủ thể sinh học đã được cấp bằng sáng chế và có thể phải yêu cầu giấy phép từ bên thứ ba.
Người dùng được khuyến cáo rằng họ phải là người chủ động quyết định xem các thao tác tiến hành của mình có xâm phạm tới bất cứ bằng sáng
chế hợp lệ nào không.

ViviRenTM and EnduRenTM are trademarks of Promega corporation.
Some techniques for generating and/or detecting in biological subjects are patented and may require licences form third parties.
Users are advised to independently determine for themselves whether their activities infringe any valid patent.
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