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Abstract

Gen chỉ thị được sử dụng rộng rãi trong việc giám sát biểu hiện gen bên trong và
ngoài cơ thể. Các nhà nghiên cứu ngày càng quan tâm tới ứng dụng của gen
luciferase đom đóm trong hệ tạo ảnh phát quang sinh học trong cơ thể. Công nghệ
này cho phép chúng tôi quan sát biểu hiện gen mà không cần can thiệp vào chủ thể.
Tế bào có biểu hiện của gen luciferase dưới sự điều hòa của một vùng khởi động
luôn được kích hoạt được sử dụng như một kiểu mẫu đại diện cho sự tăng sinh của
tế bào ung thư trong cơ thể. Đầu tiên, cường độ tới từ tín hiệu phát quang sinh học
trong và ngoài cơ thể được so sánh với nhau. Sau đó các điều kiện để thực hiện
phép đo phản ứng phát quang sinh học trong cơ thể sẽ được xác định. Biểu hiện của
gen luciferase được giám sát không can thiệp bằng máy ảnh cảm biến lạnh (CCD).
Những phép phân tích định lượng biểu hiện cho phép chúng tôi theo dõi sự tăng
sinh và hình thành khối u trong con vật sống. Những kiểu mẫu phát quang sinh học
này sẽ trở thành công cụ hữu ích cho việc đánh giá hiệu suất điều trị ung thư và vai
trò của các thụ thể trong quá trình tăng sinh và xâm lấn.

Reporter genes are widely used for monitoring gene expression in in vitro and in vivo
assays. Interest for firefly luciferase gene in in vivo bioluminescence imaging is
increasing. This technology enables non-invasive visualization of gene expression in
intact animals. Cells expressing luciferase gene under the control of a constitutive
promoter were used as a model of in vivo proliferation of cancer cells. Intensities of
their in vitro and in vivo bioluminescent signals were first compared and the
conditions of in vivo bioluminescent reaction measurements were determined.
Luciferase gene expression was non-invasively monitored with a cooled charge-
coupled device (CCD) camera and quantitative analyses allowed us to follow tumor
formation and proliferation in living animals. These bioluminescent models will
become useful tools for evaluating cancer treatment efficiencies and the role of
receptors in invasion and proliferation.
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Giới thiệu

Introduction

Phát triển dược liệu ung thư cần những công cụ mới có khả năng nhận diện một bộ

phận thiểu số các tế bào ung thư trong giai đoạn đầu căn bệnh cũng như sau quá

trình điều trị. Việc đánh giá quá trình biến đổi và phát triển tế bào ung thư trong

điều kiện không gây tác động tới hệ cơ quan của con vật sống là rất quan trọng (1).

Sử dụng động vật mô hình thí nghiệm để phát hiện các tế bào khối u thường tốn

nhiều thời gian. Hơn nữa, một số lượng lớn các con vật phải hy sinh để xác định

được hiệu suất điều trị. Để phát hiện nhanh và giảm thiểu việc sử dụng động vật mô

hình thí nghiệm, chúng tôi đã phát triển một mô hình trong cơ thể không can thiệp

bằng dòng tế bào phát quang sinh học. Gen luciferase đom đóm được sử dụng làm

gen chỉ thị rất rộng rãi trong những thí nghiệm trong và ngoài cơ thể. Chúng còn

được dùng để đánh dấu các tế bào khối u nhằm giám sát sự phát triển và liệu trình

điều trị trên mô hình động vật thí nghiệm gây nhiễm bệnh của người (2-7). Thao tác

đánh dấu các quá trình sinh học bằng chỉ thị để có thể giám sát và định lượng chúng

từ bên ngoài cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tiến triển bệnh và

khả năng đáp ứng các trị liệu khác nhau (8). Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã sử

dụng hệ tạo ảnh bằng ánh sáng có cường độ thấp hơn 20 năm nay để quan sát và

định lượng các phản ứng phát quang sinh học và phát quang hóa nhằm chọn ra

được những dòng tế bào có khả năng biểu hiệu gen chỉ thị phát quang sinh học ổn

định (9-14). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng gen chỉ thị luciferase đom đóm

pCMV-Luc+-SVNeo được tải nạp ổn định vào tế bào ung thư đại tràng ở người

LS174T để theo dõi sự phát triển của chúng sau khi được cấy ghép ngoại lai trên

chuột bị suy giảm miễn dịch. Nhờ biểu hiện ổn định của gen luciferase mà tế bào

khối u trên con vật sống được giám sát không can thiệp và ghi hình bằng máy ảnh

NightOWL LB 981 NC 100 CCD camera thiết kế bởi Công nghệ Berthold. Tín hiệu từ

những tế bào đã được đánh dấu trong tấm ảnh chụp toàn cơ thể nhanh chóng giúp

chúng tôi xác định được vị trí khối u và định lượng khối lượng tế bào tăng sinh.

Chúng tôi đã phát hiện ra những giai đoạn tăng sinh từ rất sớm nhờ có độ nhạy với

hiệu suất cao của bộ phận tiếp nhận và tín hiệu phát quang sinh học mạnh.
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Cancer therapy drug development needs new tools to detect the presence of small

numbers of tumor cells in the early course of disease or remaining after therapy. It is

also essential to evaluate the processes of cell transformation and tumor growth in

the context of intact organ systems of living animals (1). Detection of tumor cells in

current animal models are often time consuming and numerous animals have to be

sacrificed to determine treatment efficiency. For a rapid detection and in order to

avoid sacrificing numerous animals, we developed a non-invasive in vivo model using

bioluminescent celllines. Firefly luciferase gene has been widely used as a reporter

gene in both in vitro and in vivo assays and to tag tumor cells for growth and therapy

monitoring in animal models of human disease (2-7). Tagging of biological processes

with reporters, which can be monitored and quantified externally, provides a

powerful tool for evaluating disease progression and response to therapy (8). In our

laboratory, low light imaging has been used for more than 20 years to visualize and

quantify bioluminescent and chemiluminescent reactions in order to select cell lines

stably expressing bioluminescent reporter genes (9-14). In this study, we used a

firefly luciferase pCMV-Luc+-SVNeo reporter gene stably transfected in human colon

cancer LS174T cells to follow the growth of xenografts implanted in immunodeficient

mice. Non-invasive monitoring and imaging of tumor cells, through their luciferase

gene constitutive expression, were performed in living animals using NightOWL LB

981 NC 100 CCD camera from Berthold Technologies. Signals from labeled cells in

these whole body images were used to both rapidly localize tumors and quantify

cellular proliferation. The high efficiency detection sensitivity of the instrument

together with the great bioluminescent cell signal allowed us to detect very early

proliferation stages.
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Phương pháp và Vật liệu

Materials and Methods

Vật liệu

Materials

Vật liệu nuôi cấy tế bào được cung cấp bởi Invitrogen (Cergy-Pontoise, Pháp).
Luciferin và geneticin (G418) được mua từ Promega (Charbonnières, Pháp).
Tribromoethanol (TBE) được cung cấp bởi Hóa chất Sigma (Saint Quentin-Fallavier,
Pháp).

Materials for cell culture were obtained from Invitrogen (Cergy-Pontoise, France).
Luciferin and geneticin (G418) were purchased from Promega (Charbonnières,
France). Tribromoethanol (TBE) was purchased from Sigma Chemical (Saint Quentin-
Fallavier, France).

Cấu tạo plasmid

Plasmid construction 

Để tạo ra plasmid pCMV-Luc+-SVNeo, vùng CMV được khuếch đại bởi phương pháp 
nhân bản PCR và đưa vào plasmid p(RAR)3-tk-Luc+-SVNeo (9) trước đó đã bị loại bỏ 
khỏi vùng khởi động (RAR)3-tk của nó.

To obtain pCMV-Luc+-SVNeo plasmid, CMV region was amplified by PCR-cloning and 
introduced in p(RAR)3-tk-Luc+-SVNeo plasmid (9) previously deleted from its (RAR)3-tk
promoter.

Tạo dòng tế bào chỉ thị có khả năng tải nạp ổn định

Generation of stably transfected reporter cell lines

Dòng tế bào ung thư biểu mô đại tràng ở người LS174T (15) có nguồn gốc từ tế bào
ung thư biểu mô tế bào tuyến đại trực tràng biệt hóa vừa phải ở người. LS174T
được lấy từ Bộ sưu tập Tế bào Nuôi cấy Kiểu Mỹ (Rockville, MD, USA). Dòng tế bào
tải nạp ổn định luciferase LSCL+N (LS174T CMV Luc+ Neo) được tạo ra với sự trợ giúp
của máy đếm quang tử CCD (NightOWL LB 981 NC 100 thiết kế bởi Công nghệ
Berthold) như đã được mô tả trước đó ở những dòng tế bào khác (9). Nói tóm lại,
chúng tôi đã tải nạp gen pCMV-Luc+-SVNeo có biểu hiện luciferase ổn định vào tế
bào LS174T và thực hiện thí nghiệm chọn lọc bản sao có khả năng kháng ở nồng độ
1 mg/ml bằng G418. Bản sao có độ phát quang tốt nhất được phân lập và gọi là
LSCL+N 3.
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Human colon carcinoma LS174T cell line (15), originally established from a
moderately differentiated human colon adenocarcinoma, was obtained from the
American Type Culture Collection (Rockville, MD, USA). The luciferase stably
transfected cell line, LSCL+N (LS174T CMV Luc+ Neo), was obtained with the help of
the CCD photon counting camera (NightOWL LB 981 NC 100 from Berthold
Technologies) as already described for other cell lines (9). Briefly, LS174T cells were
transfected with the constitutive luciferase expressing pCMV-Luc+-SVNeo gene and
selection of resistant clones by G418 was performed at 1 mg/ml. The most
luminescent clone was isolated and called LSCL+N 3.

Điều kiện nuôi cấy tế bào

Cell culture conditions

Trong điều kiện nuôi cấy giống, các tế bào được nuôi trong môi trường RPMI 1640
có bổ sung 10% huyết thanh thai bê (FCS), 1% kháng sinh (penicillin hoặc
streptomycin) và 1 mg/ml G418 trong điều kiện không khí cấp ẩm 5% CO2 ở nhiệt độ
37℃. Những tế bào này bám dính và sinh trưởng theo lớp đơn. Do đỏ phenol hấp
thụ ánh sáng phát xạ nên thí nghiệm ngoài cơ thể được thực hiện trong môi trường
không chứa đỏ phenol (môi trường nuôi cấy thử nghiệm).

For strain cultures, cells were grown in RPMI 1640, supplemented with 10% fetal calf
serum (FCS), 1% antibiotic (penicillin/streptomycin) and 1 mg/ml G418 in a 5% CO2
humidified atmosphere at 37°C. These cells were adherent and grew as monolayers.
Because phenol red might absorb emitted light, in vitro experiments were achieved in
phenol red-free medium (test culture medium).

Thí nghiệm tế bào luciferase

Cell luciferase assay

Chuỗi tế bào LSCL+N pha loãng được bổ sung vào khay 96 giếng nuôi cấy mô màu
trắng đục (Becton Dickinson) đã chứa sẵn 150 μl môi trường nuôi cấy thử nghiệm ở
từng giếng. Thí nghiệm được tiến hành với bốn lần lặp. Sau khi để tế bào bám dính
trong vòng 6 giờ, môi trường bị loại bỏ và thay bằng môi trường nuôi cấy thử
nghiệm có chứa 3 × 10-4 M luciferin. Khay 96 giếng sau đó được ghi hình bằng cách
tích hợp tín hiệu phát quang với máy ảnh NightOWL LB 981 NC 100 CCD camera
trong vòng 1 phút để thực hiện đo tế bào sống phát quang không bị gây biến đổi. Số
lượng quang tử phát ra từ từng giếng được biểu diễn bằng hàm số của số tế bào
trong một giếng. Ba ngày sau, vẫn khay đó sẽ được chạy lại nhằm theo dõi biến
chuyển về tín hiệu phát quang sinh học sau tăng sinh tế bào.
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Dilution series of LSCL+N were seeded in 96-well white opaque tissue culture plates
(Becton Dickinson) in 150 μl test culture medium. Experiments were performed in
quadruplicate. After 6 hr cell attachment, medium was removed and replaced by 3 ×
10-4 M luciferin containing test culture medium. The 96-well plate was then imaged
by integrating luminescence signal for 1 min with NightOWL LB 981 NC 100 CCD
camera and intact living cell luminescence was measured. The number of photons
emitted per well was expressed as a function of cell number in each well. The same
plate was rerun three days later to follow bioluminescent signal evolution after cell
proliferation.

Động vật

Animals

Chuột cái trụi lông Thụy Sỹ không có tuyến ức (athymic female Swiss nude mice)
(nu/nu), khoảng 50 ngày tuổi và nặng 18-20 g được lấy từ Charles-River (L’Arbresle,
Pháp). Chuột được cho thích nghi với môi trường trước khi tiến hành thí nghiệm
bằng cách giữ trong chuồng nhựa có tấm lọc trên mái (self-contained filter-top
plastic cages) (5 con trong một lồng) được duy trì ở điều kiện vô trùng tiêu chuẩn:
22±2℃, 45±10% độ ẩm tương đối, chu kỳ 12 giờ sáng/ 12 giờ tối mỗi ngày. Chuột
được tự do (ad libitum) ăn khẩu phần tiêu chuẩn (UAR, Epinay-sur-Orge, Pháp).

Athymic female Swiss nude mice (nu/nu), about 50 days old and weighing 18-20 g,
were obtained from Charles-River (L’Arbresle, France). Mice were acclimatized for 1
week before the experiment was started and were housed in self-contained filter-top
plastic cages (5 mice/cage) maintained under the following standard conditions:
22±2°C, 45±10% relative humidity, 12 hr light/12 hr dark cycle each day under near-
sterile conditions. Mice were given a standard diet (UAR, Epinay-sur-Orge, France)
and water ad libitum.

Tất cả các thí nghiệm đều tuân theo chỉ dẫn thực hành nghiên cứu động vật thí
nghiệm của Pháp (Hợp đồng số B-34-172-27).

All experiments were performed in compliance with the French guidelines for
experimental animal studies (Agreement No. B-34-172-27).

Hệ tạo ảnh phát quang sinh học trong cơ thể

In vivo bioluminescence imaging

Tập hợp tế bào ghép ngoại lai được cấy dưới da bên mạn sườn phải của chuột cái
trụi lông Thụy Sỹ bằng cách tiêm 1 × 106 tế bào LSCL+N trong 200 μl môi trường nuôi
cấy không có huyết thanh. Hoạt động của enzym luciferase trong tế bào LSCL+N cho
phép chúng ta quan sát khối u và có những đánh giá định lượng về sự phát triển của
chúng bằng ghi hình phát quang sinh học trong cơ thể trong vòng một tháng. Thí
nghiệm được tiến hành trên 15 con chuột. Chuột được trợ tử bằng phương pháp vật
lý làm gián đoạn hệ thần kinh trung ương khi thể tích khối u dao động từ 2,500 tới
3,000 mm3.
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A subcutaneous xenograft was implanted in the right flank of female Swiss nude

mice by injecting 1 × 106 LSCL+N cells in 200 μl serum-free culture medium. Luciferase

activity of LSCL+N cells allows tumor visualization and growth quantification by in

vivo bioluminescence imaging during more than one month. Experiments were

achieved with a group of 15 mice, and each mouse was killed by cervical dislocation

when tumor volume reached 2,500 to 3,000 mm3.

Để đo hoạt động của luciferase, 125 mg luciferin trên khối lượng 1 kg cơ thể (muối

natri; Promega) hòa trong dung dịch nước được tiêm vào ổ phúc mạc (ip) của chuột

10 phút trước khi ghi ảnh. Tín hiệu phát quang đạt cực đại 10 phút sau khi tiêm và

duy trì trạng thái ổn định trong 10 phút. 230 mg TBE trên khối lượng 1 kg cơ thể

được tiêm dưới phúc mạc (ip) giúp chuột an thần. Thuốc mê được hòa trong

ethanol (23 mg/ml) và sau đó hòa loãng trong huyết thanh sinh lý (1:9). Ngoài ra

chúng tôi còn gây mê bằng khí isoflurane sản xuất bởi T.E.M (Bordeaux, Pháp). Chuột

được làm an thần trong hộp gây hơi mê với 4% isoflurane trong không khí. Sau đó

1.5% thuốc mê trong không khí được xả qua hộp tối nhờ hệ thống nón chụp mũi.

To measure luciferase activity, 125 mg/kg body weight of luciferin (sodium salt;

Promega) in aqueous solution was injected into the mouse peritoneal cavity (ip) 10

min prior to imaging. The luminescent signal was maximum 10 min after injection

and remained stable for 10 min. Mice were sedated by ip injection of 230 mg/kg

body weight of TBE. Anesthetic was dissolved in ethanol (230 mg/ml) and then

diluted in physiological serum (1:9). Alternatively, anesthesia was performed using an

isoflurane gas anesthesia system from T.E.M. (Bordeaux, France). Mice were first

sedated in an anesthesia induction box with 4% isoflurane in air and 1.5% anesthetic

in air was then continuously delivered in the dark box via a nose cone system.

Một tấm ảnh tham chiếu thể hiện tỉ lệ diện tích bề mặt cơ thể chuột được ghi lại
bằng hệ máy ảnh NightOWL LB 981 NC 100 CCD camera. Máy thu nhận các quang tử
phát ra từ enzym luciferase trong cơ thể con vật. Những quang tử này truyền xuyên
qua các mô tế bào chuột và được tích hợp trong khoảng 5 phút. Ảnh phát quang có
dải màu giả trải từ xanh (cường độ thấp hơn) đến đỏ (cường độ cao hơn) đại diện
cho sự phân bố đặc biệt của các quang tử được nhận diện phát ra từ luciferase ở
trạng thái hoạt động trong cơ thể con vật. Ảnh được tạo ra nhờ phần mềm WinLight
(Công nghệ BERTHOLD). Lớp phủ ảnh thực và tín hiệu phát quang cho phép chúng
tôi định vị và đo lượng phát quang phát ra từ tập hợp tế bào ghép ngoại lai. Cường
độ tín hiệu được thu thủ công từ vùng mong muốn (ROI) và dữ liệu được biểu diễn
bằng mật độ quang tử (counts/s). Mật độ quang tử nền được định nghĩa là phần
vùng quan tâm có cùng kích thước đặt ở vùng không phát quang gần con vật trừ cho
cường độ tín hiệu phát quang đã được đo. Tất cả những phép đo quang đều được
thực hiện trong cùng một điều kiện, bao gồm cài đặt máy ảnh, thời gian tiếp xúc,
khoảng cách từ con vật tới thấu kính và kích thước ROI.
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A gray-scale body-surface reference image was collected using the NightOWL LB 981

NC 100 CCD camera. Photons emitted from luciferase within the animal and

transmitted through its tissues were collected and integrated for a 5 min period. A

pseudocolor luminescent image from blue (least intense) to red (most intense),

representing the special distribution of the detected photons emitted from active

luciferase within the animal, was generated using WinLight software (BERTHOLD

TECHNOLOGIES). The overlay of the real image and the luminescence representation

allowed the localization and measurement of luminescence emitted from xenografts.

The signal intensities from manually derived regions of interest (ROI) were obtained

and data were expressed as photon flux (counts/s). Background photon flux was

defined from a ROI of the same size placed in a non luminescent area nearby the

animal and then subtracted from the measured luminescent signal intensity. All light

measurements were performed under the same conditions, including camera

settings, exposure time, distance from lenses to the animals and ROI size.

Kết quả

Results 

Giới hạn nhận diện của tế bào LSCL+N

In vitro detection limit of LSCL+N cells

Để có thể phát hiện một lượng nhỏ tế bào khối u trong con vật, chúng tôi đã thiết kế
dòng tế bào chỉ thị có khả năng tải nạp ổn định luôn biểu hiện luciferase đom đóm
cao. Gen chỉ thị được tích hợp ổn định vào ADN tế bào đích và nhân lên cùng phân
bào mà không bị mất đi theo thời gian. Chúng tôi sử dụng tế bào ung thư biểu mô
đại tràng ở người LS174T để tải nạp gen pCMV-Luc+-SVNeo luôn biểu hiện luciferase
ổn định và gọi dòng tế bào này là LSCL+N. Chúng được kiểm tra khả năng phát quang
ngoài cơ thể bằng máy ảnh NightOWL LB 981 CCD camera thiết kế bởi Công nghệ
BERTHOLD. Tế bào LSCL+N được hòa loãng dần bằng khay nuôi cấy 96 giếng. Ít nhất
thì 10 tế bào có thể dễ dàng được phát hiện thể hiện rằng luciferase đom đóm có
mức độ biểu hiện rất cao trong tế bào LSCL+N (Hình 1).

To be able to detect a small number of tumor cells in the animal, we engineered a
stably transfected reporter cell line constitutively expressing a high level of firefly
luciferase. The reporter gene, which is introduced into the target cell DNA as a stable
integration, is replicated with cell division and not lost over time. We used human
colon carcinoma LS174T cells transfected with the constitutive luciferase expressing
pCMV-Luc+-SVNeo gene and called them LSCL+N cells. They were in vitro tested for
their emitted luminescence using a NightOWL LB 981 CCD camera from BERTHOLD
TECHNOLOGIES. Dilution series of LSCL+N cells were achieved in 96-well culture plate.
As little as 10 cells were easily detected which demonstrated the high level of firefly
luciferase expressed in LSCL+N cells (Fig. 1).
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Có một mối tương quan hoàn hảo giữa số lượng tế bào và hoạt động của luciferase
đo được ở mỗi giếng từ 10 tới 100,000 tế bào trong một giếng (R2 có giá trị 0.9954).

There was a perfect correlation between cell number and luciferase activity
measured per well from 10 to 100,000 cells per well (R2 of 0.9954).
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Hình 1. Hình ảnh phát quang của tế bào LSCL+N. Tế bào LSCL+N được pha loãng dần
bằng khay nuôi cấy tế bào 96 giếng (10, 25, and 50 tế bào mỗi giếng). Thí nghiệm
được lặp lại bốn lần. Sau khi để tế bào bám dính trong 6 giờ, những tế bào sống mà
chưa bị biến đổi được ghi hình bằng cách tích hợp tín hiệu phát quang trong 1 phút
sử dụng máy ảnh NightOWL LB 981 CCD camera. Hình thể hiện ảnh phát quang có dải
màu giả từ xanh dương (cường độ kém nhất) đến xanh lá cây (cường độ cao nhất). Ít
nhất 10 tế bào có thể được nhận diện dễ dàng.

Figure 1. In vitro imaging of luminescent LSCL+N cells. Dilution series of LSCL+N cells
were achieved in 96-well cell culture plates (10, 25 and 50 cells per well). Experiments
were performed in quadruplicate. After 6 hr cell attachment, intact living cells were
imaged by integrating luminescence signal for 1 min using the NightOWL LB 981 CCD
camera. A pseudocolor luminescent image from blue (least intense) to green (most
intense) is presented. As little as 10 cells were easily detected.



Chúng tôi tiếp tục ghi hình những tế bào đó 3 ngày sau để thể hiện rằng mối tương
quan giữa số lượng tế bào và độ hoạt động của luciferase là không phụ thuộc vào sự
tăng trưởng của tế bào ở mỗi giếng (R2 có giá trị 0.9944) (Hình 2). Kết quả này cho
phép chúng tôi tiến hành cấy tế bào LSCL+N lên chuột để theo dõi khả năng tăng
trưởng của chúng trong cơ thể con vật.

The same cells were imaged 3 days later to demonstrate that the correlation
between cell number and luciferase activity was independent from cell proliferation
in each well (R2 of 0.9944) (Fig. 2). This result allowed us to implant LSCL+N cells in
mice to follow their in vivo proliferation.

Sự tăng trưởng của khối tế bào ghép ngoại lai LSCL+N trên chuột trụi lông

In vivo proliferation of LSCL+N xenografts in nude mice

Ở thí nghiệm đầu tiên, tế bào LSCL+N (103, 104, 105 hoặc 106 tế bào) được ủ với 3 ×
10-4 M luciferin rồi sau đó hỗn hợp này được tiêm vào chuột cái trụi lông Thụy Sỹ.
Con vật được ghi hình ngay sau khi đo phát quang sinh học trong cơ thể và so sánh
kết quả này với những kết quả in vitro thu được bên trên. Một lượng nhỏ tế bào vào
khoảng 103 có thể được nhận diện in vivo. Nếu ít nhất 106 tế bào được tiêm vào con
vật thì ta có thể coi đó là một tập hợp tế bào ghép ngoại lai (Hình 3A).
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Hình 2. Độ nhạy trong khả năng nhận diện tế bào LSCL+N ngoài tế bào và mối

tương quan với sinh trưởng tế bào. Tế bào LSCL+N được pha loãng dần bằng

khay nuôi cấy tế bào 96 giếng để đạt được khoảng 10 đến 100,00 tế bào mỗi

giếng. Thí nghiệm được lặp lại bốn lần. Sau khi để tế bào bám dính trong 6 giờ,

những tế bào sống mà chưa bị biến đổi được ghi hình bằng cách tích hợp tín hiệu

phát quang trong 1 phút sử dụng máy ảnh NightOWL LB 981 CCD camera. Tổng

lượng quang tử đếm được từ mỗi giếng lặp được xác định. Tín hiệu nền được trừ

đi và giá trị trung bình được biểu diễn là hàm số của số tế bào (R2 có giá trị

0.9954). Thí nghiệm được chạy lại 3 ngày sau đó để theo dõi quá trình tăng trưởng

tế bào (R2 có giá trị 0.9955).

Figure 2. Sensitivity of in vitro LSCL+N cell detection and correlation to cell proliferation.
Dilution series of LSCL+N cells were achieved in 96-well cell culture plates over a range of
10 to 100,000 cells per well. Experiments were performed in quadruplicate. After 6 hr cell
attachment, intact living cell luminescence was measured by integrating signal for 1 min
using the NightOWL LB 981 CCD camera. Total photon counts from each of the
quadruplicate wells were determined, background signal was subtracted and means were
plotted as a function of cell number (R2 was 0.9954). Experiment was rerun 3 days later to
follow cell proliferation (R2 was 0.9955).



In a first experiment, LSCL+N cells (103, 104, 105 or 106 cells) were incubated with 3 ×

10-4 M luciferin and then injected into female Swiss nude mice. Animals were imaged

immediately after to measure in vivo bioluminescence and compare it with in vitro

results obtained above. As little as 103 cells could be detected in vivo (not shown). A

xenograft was obtained when at least 106 cells were injected in the animal (Fig. 3A).
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Hình 3. Động năng in vivo của sự sinh trưởng của tế bào khối u sau khi tiêm tế bào

khối u dưới da. Tế bào LSCL+N được tiêm vào chuột cái trụi lông Thụy Sỹ, và con

vật được ghi hình hai lần một tuần trong vòng 38 ngày. (A) Một con chuột mang

lượng tiêm bằng 1 × 106 tế bào LSCL+N được lấy làm đại diện. Luciferin được

truyền vào cơ thể chuột dưới lớp màng bụng và ảnh thu được bằng việc tích hợp

tín hiệu phát quang sinh học trong vòng 5 phút sử dụng máy ảnh CCD. Ảnh phát

quang có dải màu giả trải từ xanh (cường độ thấp hơn) đến đỏ (cường độ cao

hơn) được thể hiện. (B) Chúng tôi thu được động năng của tín hiệu khối u và dữ

liệu định lượng được biểu diễn bằng mật độ quang tử (photons/s) sử dụng phần

mềm WinLight thiết kế bởi Công nghệ Berthold. Tế bào đều được nhận diện từ

ngày tiêm cho tới ngày trợ tử con vật. Từ ngày 0 đến ngày 10, tín hiệu phát quang

sinh học giảm dần do chết tế bào nhưng sau đó tín hiệu lại gia tăng theo cấp số

nhân cho tới ngày thứ 24 tỉ lệ thuận với sự tăng sinh tế bào khối u. Vào ngày thứ

28, tín hiệu biến mất ở trung tâm khối u cho thấy quá trình hoại tử đã bắt đầu. Tính

từ thời điểm này, tín hiệu phát quang sinh học không còn tương quan với thể tích

khối u đo theo phương pháp thủ công.



Con vật được quan sát hai lần một tuần trong vòng 38 ngày. Tạo ảnh phát quang sinh
học in vivo được tiến hành bằng máy ảnh CCD dựa theo mô tả phần Phương pháp và
vật liệu. Luciferin được tiêm dưới màng bụng. Phương pháp này cũng được sử dụng
với tribromoethanol giúp gây an thần chuột. Ngoài ra gây an thần còn có thể được
tiến hành bằng hệ thống gây mê sử dụng khí isoflurane. Cường độ phát quang sinh
học đo trong cơ thể chuột biến thiên theo thời gian sau tiêm luciferin và theo liều
lượng do vậy việc cân nhắc yếu tố thời gian sau tiêm là cần thiết cho phép so sánh
giữa các kết quả định lượng. Nhằm xác định thời gian tối ưu có thể phát hiện hoạt
động của luciferase, chúng tôi tiến hành thí nghiệm ghi nhận kết quả xuyên suốt thời
gian phản ứng. Ảnh được chụp liên tiếp mỗi khoảng 2 phút một lần sau khi tiêm
luciferin (Hình 4). Tín hiệu phát quang sinh học đạt cực đại sau khi tiêm khoảng 10
phút và duy trì ổn định trong khoảng mười phút tiếp theo.
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Figure 3. In vivo kinetics of tumor cell growth following subcutaneous injection of

tumor cells. LSCL+N cells were injected into female Swiss nude mice, and animals

were imaged twice a week for 38 days. (A) One representative animal injected with

1×106 LSCL+N cells is shown. Luciferin was ip administered and images were

obtained by integrating bioluminescent signal for 5 min using the CCD camera. A

pseudocolor luminescent image from blue (least intense) to red (most intense) is

presented. (B) Kinetics of tumor signals was obtained and quantification data were

expressed as photon flux (photons/s) using WinLight software from Berthold

Technologies. Cells were detectable from injection day to sacrificing day. From day

0 to day 10 the bioluminescent signal decreased due to cell mortality and the signal

then exponentially increased up to day 24 parallely to tumor cell proliferation. At

day 28, signal extinction in tumor center indicated necrosis. From this time on,

bioluminescent signal was no longer correlated with manually measured tumor

volume.



Animals were then observed twice a week for 38 days. In vivo bioluminescence
imaging was achieved as described in Materials and Methods using the CCD camera.
Luciferin was ip injected and mice sedated either by ip injection of tribromoethanol
or with isoflurane gas anesthesia system. The magnitude of bioluminescence
measured in vivo varied with time after luciferin injection, as well as with dose,
which necessitated that the comparison of the quantitative results took into
consideration time after injection. To determine the optimal luciferase activity
detection time, time course experiments were performed. Serial pictures were taken
at different time intervals following luciferin injection roughly every 2 min. (Fig. 4).
Maximal bioluminescent signal was obtained about 10 min after injection and
remained stable during ten more minutes.

Một đồ thị điển hình biểu diễn sự tăng sinh của tế bào ngoại lai LSCL+N theo đó là tín
hiệu phát quang sinh học được thể hiện ở Hình 2. Mô hình tăng sinh tương tự cũng
được quan sát thấy ở các con vật được cấy ghép tế bào (15 con chuột). Tế bào có
thể dễ dàng được nhận diện ngay sau khi được cấy ghép. Kích thước khối u và tín
hiệu phát quang sinh học sau khi giảm đáng kể cho tới ngày thứ 10 thì lại tăng theo
cấp số nhân tới ngày thứ 24. Tế bào ghép ngoại lai được đo một cách thủ công dưới
lớp da con vật kể từ ngày thứ 14. Trong quá trình tăng sinh theo cấp số nhân, hoạt
động của luciferase tương quan chặt với thể tích vùng tế bào ghép ngoại lai đo được
(mm3). Thể tích này được ước lượng theo công thức d1 × d2 × d3/2, trong đó d1 là độ
dài, d2 là độ rộng và d3 là chiều cao của khối u (Hình 5).
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Hình 4. Ánh sáng phát ra từ tế bào LSCL+N được xử lý luciferin theo tham chiếu

thời gian. Dữ liệu thu được sau khi cấy tế bào LSCL+N dưới da chuột cái trụi lông

Thụy Sỹ. Chuột được gây mê và tiêm luciferin dưới màng bụng. Sau 2 phút ghi

ảnh bằng máy ảnh CCD, dữ liệu được xuất ra bằng phần mềm WinLight (Công

nghệ Berthold theo mô tả ở phần Phương pháp và vật liệu. Đường cong đại diện

cho các đơn vị ánh sáng đã được chuẩn hóa ở từng điểm bằng cách lấy giá trị cực

đại bằng 100.

Figure 4. Time course of in vivo light emission from luciferin-treated LSCL+N cells. Data
were obtained after subcutaneous implantation of LSCL+N cells in female Swiss nude mice.
Mice were anesthetized and luciferin was ip injected. After 2 min imaging with CCD
camera, data were extracted using WinLight software (Berthold Technologies) as
described under Materials and Methods. The curve represents the normalized light units at
each point measured by taking maximum value as 100.



A typical diagram of LSCL+N cell xenograft proliferation in nude mouse followed by
bioluminescence signal is reported in Fig. 20B. Similar proliferation patterns were
observed in all the grafted animals (15 mice). Cell presence was easily detectable just
after they were grafted. After a significant decrease up to day 10, tumor size and
bioluminescence increased exponentially until day 24. Xenografts were manually
measurable under the animal skin from day 14 only. During exponential proliferation,
luciferase activity was well correlated with the manually measured xenograft volume
(mm3) estimated by the formula d1 × d2 × d3/2, where d1 is the tumor length, d2 its
width, and d3 its height (Fig. 5).
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Hình 5. Mối tương quan giữa tín hiệu phát quang (luminescent signal) và thể tích

khối u trong thời điểm tăng sinh theo cấp số nhân (exponential proliferation). Hoạt

động của luciferase và thể tích vùng tế bào cấy ghép ngoại lai (xenograft) đo được

từ 5 con chuột khác nhau đều được biểu diễn trên đồ thị với 19 số đo riêng biệt (R2

có giá trị 0.8888). Hoạt động của luciferase (luciferase activity) được xác định như

đã mô tả ở phần Phương pháp và vật liệu và thể tích khối u (tumor volume) (mm3)

được ước lượng theo công thức d1 × d2 × d3/2, trong đó d1 là độ dài, d2 là độ rộng

và d3 là chiều cao của khối u.

Figure 5. Correlation between luminescent signal and tumor volume during exponential
proliferation. Luciferase activity and manually measured xenograft volume were plotted
from 5 different mice that gave 19 separate measurements (R2 was 0.8888). Luciferase
activity was determined as described in Materials and Methods and tumor volume (mm3)
was estimated by the formula d1 × d2 × d3/2, where d1 is the tumor length, d2 its width,
and d3 its height.



Kết quả này được lấy từ 5 con chuột khác nhau đưa ra 19 số đo riêng biệt (R2 có giá
trị 0.8888). Sau 24 ngày, tín hiệu quang sinh học phát ra từ trung tâm khối tế bào cấy
ghép ngoại lai giảm dần do quá trình hoại tử xảy ra ở trung tâm khối u. Rất có khả
năng quá trình này xảy ra do không đủ mạch máu hình thành. Vì những lý do này mà
mối tương quan giữa tín hiệu tế bào và thể tích khối u không còn hiện hữu nữa.

This result was obtained with 5 different mice giving 19 separate measurements (R2

was 0.8888). After day 24, bioluminescence in the xenograft center decreased, due to
central tumor necrosis most likely induced by insufficient angiogenesis, and there
was no longer a correlation between cell signal and tumor volume.

Sự hình thành của tế bào hoại tử LSCL+N trong vùng tế bào cấy ghép ngoại lai

Presence of necrotic LSCL+N cells in xenograft

Quá trình hoại tử gây ra mất tín hiệu phát quang sinh học ở vùng trung tâm tế bào
cấy ghép ngoại lai LSCL+N. Vào ngày thứ 38, chuột được trợ tử và khối tế bào cấy
ghép ngoại lai được lấy ra và chia làm bốn phần đặt tên từ a đến d (Hình 6A). Những
phần này được đặt vào một khay nuôi cấy 24 giếng để phát hiện và định lượng hoạt
động enzym luciferase. Cường độ tín hiệu phát quang phát ra từ bốn phần này được
biểu diễn theo hàm khối lượng. Kết quả phân tích giải phẫu bệnh lý nhằm xác định
phần trăm hoại tử được biểu diễn trên cùng một đồ thị.

Loss of bioluminescence signal in the centre of LSCL+N cell xenografts was due to an
important necrosis. At day 38, the mouse was sacrificed and xenograft was taken out
and cut into four parts named a to d (Fig. 6A). Those parts were placed in a 24-well
culture plate to detect and quantify their luciferase activity. Intensity of luminescent
signal emitted from these four parts as a function of weight is reported. Anatomo-
pathological analysis determined necrosis percentage which was reported on the
same graph.
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Hình 6. Đo độ hoại tử ở khối u vào ngày thứ 38. Con vật lấy làm đại diện được

tiêm một lượng 1 × 106 tế bào LSCL+N, được ghi hình và trợ tử vào ngày thứ 38

sau khi tiêm. Vùng tế bào cấy ghép ngoại lai được lấy ra khỏi con vật và chia làm 4

phần đánh dấu từ a đến d (A). Các phần được cân lên và nuôi dưỡng trong khay

nuôi cấy 24 giếng. Tín hiệu phát quang từ chúng được nhận diện và định lượng

(B). Hoạt động của luciferase trên các phần tế bào cấy ghép ngoại lai được biểu

diễn trên đồ thị C theo hàm khối lượng của từng phần. Các mẫu còn được phân

tích giải phẫu bệnh lý nhằm xác định phần trăm hoại tử và những giá trị này được

biểu diễn kế bên đại lượng thể hiện mức độ hoạt động của luciferase, dóng sang

thang đo bên phải (⚫).

Figure 6. Tumor necrosis measurement at day 38. The representative animal injected with
1 × 106 LSCL+N cells was imaged at day 38 post-injection and then sacrificed. Xenograft
was removed and carved into 4 parts named a to d (A). Parts were weighed and then
seeded in a 24-wells culture plate. Their luminescence was detected and quantified (B).
Luciferase activities of xenograft parts were reported on graph C as a function of their
respective weights. Samples were also anatomo-pathologically analyzed to determine their
necrosis percentage and values were represented next to luciferase activities, according to
the right scale (⚫ ).



Giống như dự đoán, phần a là vùng phát quang rõ nhất cũng là vùng ít bị hoại tử
nhất (chỉ 10%). Phần b và c lần lượt mang 50% và 30% tế bào hoại tử. Phần d, đại
diện cho trung tâm tế bào cấy ghép ngoại lai có vùng phát xạ yếu nhất cho thấy tận
60% hoại tử. Mặc dù không thể đo bên ngoài bằng thước kẹp, chúng tôi có thể nhận
diện tế bào khối u đã chết bằng cường độ tín hiệu giảm. Nhận biết in vivo động năng
của khối u đang ở trạng thái tĩnh hay hoại tử giúp ích cho những nghiên cứu về tác
nhân cản trở hình thành mạch máu. Những nghiên cứu này hiện đang được đánh giá
trên mô hình khối u tiền lâm sàng và ở các thử nghiệm lâm sàng (17).

As expected, part a, which was the most luminescent area, was the least necrotic
zone (only 10%). Parts b and c showed 50% and 30% of necrotic cells, respectively,
and part d, representing the least luminescent part in the xenograft center, exhibited
60% of necrosis. Although not detectable externally using calipers, tumor cell death
was reflected by a decrease in signal intensity. The ability to detect the dynamics of
tumor stasis and necrosis in vivo should also facilitate studies of angiogenesis
inhibitors which are currently being evaluated in preclinical tumor models as well as
in clinical trials (17).

Thảo luận

Discussion

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành những phép đo dựa trên nguyên lý phát
quang sinh học nhằm đánh giá độ tăng sinh của các tế bào khối u biểu hiện
luciferase. Những gen chỉ thị quang sử dụng trên các mô hình ung thư được chúng
tôi biến đổi so với nguyên gốc phân lập từ đom đóm P. pyralis. Gen chỉ thị này rất
phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi vì nó không gây phát quang sinh học nhiễu
trên động vật có vú. Điều này trái ngược với những nhược điểm của đánh dấu huỳnh
quang như tự phát huỳnh quang ở mô và tẩy quang (18). Hơn nữa gen chỉ thị huỳnh
quang cần phải sử dụng ánh sáng kích thích có bước sóng ngắn đặc trưng phát ra
vùng ánh sáng màu xanh trong dải phổ. Những bước sóng này không chiếu xuyên
qua mô một cách hiệu quả và tín hiệu dưới những lớp mô sâu có thể khó được tiếp
cận. Enzym luciferase tạo ra ánh sáng với sự tham gia của cơ chất luciferin, oxy và
ATP (19). Ở môi trường in vitro, luciferase sử dụng oxy nội tế bào, ATP và với 0.3 μM
luciferin khuếch tán tự do vào tế bào sống, phản ứng này đã có thể tạo ra tín hiệu
phát quang. Tín hiệu này có cường độ ít hơn khoảng 10 lần so với tín hiệu sau khi
phá vỡ tế bào nhưng trong tế bào không qua xử lý, nó đạt trạng thái ổn định trong
nhiều giờ (20). Trong thí nghiệm in vivo, ánh sáng phát ra có cường độ yếu hơn do bị
hấp thụ bởi mô nhưng nó có thể được nhận diện từ bên ngoài và định lượng bằng
hệ tạo ảnh với độ nhạy cao (21). Tín hiệu thường kém ổn định trong thí nghiệm in
vitro hơn (duy trì trong 10 phút thay vì trong nhiều giờ) bởi luciferin thường nhanh
chóng bị đào thải (20). Do vậy, phép đo thường được thực hiện trong khoảng từ
phút thứ 10 tới phút thứ 20 sau tiêm. Hơn nữa, trái ngược với các phương pháp in
vivo khác, thí nghiệm của chúng tôi không đòi hỏi phải giết nhiều con vật để phục vụ
cho từng phép đo.
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In this study, bioluminescence-based measurements were performed to evaluate
proliferation of luciferase expressing tumor cells. The optical reporter gene that we
used in our oncology models is a modified version of that isolated from firefly P.
pyralis. This reporter is well suited for our study since there is essentially no
bioluminescent background in mammals. This contrasts with the use of fluorescent
tags with which tissue autofluorescence and photobleaching can be extremely
limiting (18). Moreover, fluorescent reporter genes require the use of excitation light,
typically of short wavelengths that emit in the green region of the spectrum. These
wavelengths do not efficiently penetrate tissues and signals from deep tissue sites
may not be accessible. Luciferase enzyme produces light in presence of luciferin
substrate, oxygen and ATP (19). In vitro, luciferase uses intracellular oxygen and ATP
and adding 0.3 μM luciferin, which freely diffuses into living cells, is sufficient to
produce a luminescent signal. This signal is approximately 10-fold less intense than a
signal after cell lysis but, in intact cells, it is stable for several hours (20). In in vivo
experiments, emitted light is less intense due to tissue absorption but it can be
externally detected and quantified with sensitive lightimaging systems (21). Since
luciferin is rapidly eliminated, signal is less stable than in in vitro experiments (10 min
instead of several hours) (20). Therefore, measurements have to be performed from
minute 10 to minute 20 after injection. Furthermore, contrary to other in vivo
methods, ours does not require sacrificing animals for each measurement.

Tín hiệu từ các tế bào được đánh dấu trên ảnh chụp toàn cơ thể cho phép chúng tôi
không chỉ xác định được vị trí của khối u một cách nhanh chóng mà còn định lượng
được sự tăng sinh của tế bào. Những mô hình phát quang sinh học có ưu điểm là
tránh việc phải giết hại nhiều con vật. Hơn nữa, ảnh chụp khối u phát quang sinh học
chỉ thực hiện được trên những tế bào có hoạt động trao đổi chất do đó một khi
những tế bào này chết đi, cường độ tín hiệu sẽ giảm theo. Phương pháp này cho
phép chúng tôi đánh giá chính xác những khối u hoạt động thay vì đo thể tích của
chúng một cách thủ công. Phương pháp đo thủ công bất lợi ở điểm là nó đã không
xét tới tế bào hoại tử. Mô hình phát quang sinh học mới này sẽ là công cụ hữu ích
giúp đánh giá hiệu suất điều trị ung thư.

Signals from labeled cells in whole body images allowed us to both rapidly localize
tumors and quantify cellular proliferation. Bioluminescent models could
advantageously avoid sacrificing numerous animals. Moreover, bioluminescence
tumor imaging takes into account only metabolically active cells and therefore, a
decrease in signal intensity occurs as cell die. It allows a more precise evaluation of
active tumor masses than by manually measuring its volume which would also
include necrotic cells. These new bioluminescent models will be useful tools for
evaluating cancer treatment efficiencies.
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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.

Some techniques for generating and/or detecting light in biological subjects are patented and may require licences from third
parties. Users are advised to independently determine for themselves whether their activities infringe any valid patent.
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