
Sejtbiológia – gyakorlati szempontból

Transzfekció



 

Géntranszfer módszerek

 Transzfekció: idegen DNS bevitele kémiai (pl. liposzóma, kalcium-
foszfát), vagy fizikai (elektroporáció, injektálás a sejtmagba) úton.

 Tranziens transzfekció: a sejtekbe juttatott plazmidokról a kívánt 
transzgén expresszálódik, de sejtosztódás során ez az 
extrakromoszómális elem elvész/kihígul.

 Stabil transzfekció: a bejuttatott plazmidban található rezisztencia 
génre a megfelelő antibiotikum jelenlétében kell szelektálni több 
héten/hónapon keresztül. A transzgén integrálódik a genomba.

 Transzdukció: idegen DNS bevitele rekombináns vírusok 
segítségével. 



 

Géntranszfer módszerek: Alkalmazás

 Génterápiás kutatás

 Génszabályozás vizsgálatok

  Fehérje struktúra/funkció analízis

  Rekombináns fehérje termelés



 

Viral methods, 
e.g. adenovirus,

retrovirus

Transfer via 
carriers/chemical 

methods, e.g. 
lipofection, Ca-

Phosphate

Non-viral methods

Direct 
transfer/physical 

methods, e.g. 
electroporation, 
bombardment, 
microinjection

Géntranszfer módszerek



 

Virális mószerek

Rekombináns vírus létrehozása klónozással, amplifikáció, vírus 
izolálás

Magas titerű vírus izolálás

Infekció (megfelelő MOI) 

A transzgén integrálódása a gazda genomba/ episzómába

Transzdukció



 

Virális módszerek

 Retrovirus

 Adenovirus

 Adeno-associated Virus (AAV) 

 Vaccinia Virus 

 Herpes Simplex Virus

 Baculovirus



 

Virális módszerek: összehasonlítás

Viral vector Size DNA 
insert 
size

Maxim.
titres
(particles
ml-1)

Infection Expression/
Duration of 
expression 
in vivo

Potential 
limitations

Retrovirus
Lentivirus

7–11 kb 
(ssRNA)

8 kb 
(ssRNA)

8 kb

9 kb

1 X 109

1 X 109

Dividing cells

Dividing and 
non-dividing 
cells

Stable; Short

Stable; Long

Insertional 
mutagenesis

Insertional 
mutagenesis

Adenovirus 36 kb 
(dsDNA)

8 kb 1 X 1013 Dividing and 
non-dividing 
cells

Transient; short Strong antiviral immune 
response limits repeated 
administration

Adeno-
associated 
virus (AAV)

8.5 kb 
(ssDNA)

5 kb 1 X 1012 Dividing and 
non-dividing 
cells

Stable: 
integration in 
one spot of 
host-genome; 
long

Helper virus required for 
replication: difficult to 
produce pure stocks of 
AAV free of helper virus

Herpes 
Simplex virus

150 kb 
(dsDNA)

30–40 kb 1 X 109 Dividing cells 
and non-
dividing cells

Transient; short Lack of gene transcription 
after latent infection

Vaccina virus 190 kb 
(dsDNA)

25 kb 1 X 109 Dividing cells Transient; short Potential cytopathic 
effects



 

A virális transzfekció előnye és hátránya

Előnyök Hátrányok

 Általában magas 
transzfekciós hatékonyság

 Stabil vagy hosszú ideig 
tartó tranziens transzfekció 
is lehetséges

 Munkaigényes
 Költséges
 Biztonsági kockázat



 

  Kémiai módszek
 DEAE dextrán
 Ca-foszfát
 Lipid alapú reagensek
 Nem lipid alapú polimer reagensek

 Fizikai módszerek
 Mikroinjektálás
 Biolisztikus részecske bejuttatás (génpuska)
 Elektroporáció
 Nukleofekció

Nem virális módszerek



 

Kémiai módszerek



 

DEAE-Dextran

 Az első nem virális transzfekciós módszer (Vaheri 
and Pagano, 1965)

 Kationos polimer asszociál a negatív töltésű 
nukleinsavakkal

Alapelv:
 A DNS-t DEAE-Dextran-hoz keverjük
 A DNS/polimer komplex a negatív töltésű 

membránhoz kötődik a polimer pozitív 
töltésének köszönhetően 

 A sejtbe valószínűleg endocitózissal 
kerül



 

DEAE-Dextran: előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok

 Olcsó
 Egyszerű
 Nincs biztonsági kockázat

 Alacsony hatékonyság
 Stabil transzfekcióra általában 

nem jól használható 
 Sok sejttípus esetében nem 

működik
 in vivo DNS és RNS 

transzferre nem használható 
 Nem jól reprodukálható
 Citotoxikus
 Optimalizálás szükséges



 

 1973-ban írták le (Graham and Van, 1973): 
sok laborban még mindig igen népszerű

Alapelv:
 A DNS-t Ca-kloriddal összekeverjük
 Foszfát pufferhez adjuk, szobahőn 

inkubáljuk
 DNS-Ca-foszfát koprecipitátum 

keletkezik, amely a sejt felületére 
tapad 

 A sejtbe valószínűleg 
endocitózissal kerül be

Ca-foszfát módszer



 

Ca-foszfát: előnyök és hátrányok

Előnyök Hátrányok

 Olcsó
 Stabil és tranziens transzfekcióra 

egyaránt használható
 Nincs biztonsági kockázat

 Alacsony hatékonyság
 Erősen pH függő
 Sok sejttípus esetében nem 

működik 
 Nagyon toxikus lehet, főleg 

primer sejtek esetében
 in vivo DNS és RNS 

transzferre nem használható
 Nem reprodukálható
 Optimalizálás szükséges



 

Lipid alapú reagensek  

Kationos liposzómás  reagensek

 A leggyakrabban használt transzfekciós módszer
 A transzfektálni kívánt DNS-t vagy RNS-t liposzómamembrán 

veszi körül, mely a membránba olvadva jut be a sejtbe 



 

Szintetikus, nem lipid kationos polimerek lineáris vagy elágazó 

konformációban

Az összetétel általában szabadalomvédett de általában a DNS-sel, 

RNS-sel egy komplexet képeznek, amely a membránnal 

interakcióba lép. A sektekbe endocitózissal jut be. 

PEI (polyethylenimine): „proton sponge“ puffer, védi a bevitt DNS-t 

a degradációtól

Nem lipid polimer alapú reagensek



 

Kationos polimer reagens (Fermentas)



 

PEI (polyethylenimine) alapú reagens (Fermentas)



 

Reagens siRNS transzfekcióhoz (DharmaFect)



 

Lipid és polimer alapú reagensek: előnyök és 
hátrányok

Előnyök Hátrányok

 Többféle sejttípus valamint 
primer sejt transzfektálására 
alkalmas

 DNS, RNS, fehérje 
szubsztrátum méretkorlát nélkül

 Tranziens és stabil 
transzfekcióra, valamint in vivo 
transzferre is alkalmas  

 Egyszerű módszer
 Nincs biztonsági kockázat

 Optimalizáció szükséges
 A legtöbb primer sejt esetében 

alacsony transzfekciós 
hatékonyság

 Suszpenziós sejtekre nem 
alkalmas

 Némely sejtvonal érzékeny 
kationos lipidekre

 Bizonyos reagensek 
szérummentes körülmények 
között működnek

 DNS degradáció  
 Citotoxicitás



 

Fizikai módszerek



 

 Sejtbe történő DNS transzfer 
transzgenikus organizmus előállítása 
céljából

 Mikromanipulátort vagy mikrószkópot 
használnak

 Sikeres alkalmazások: Xenopus oocita, 
emlős sejtkultúra, emlős embrió, növényi 
protoplaszt és szövet

Mikroinjektálás



 

Mikroinjektálás: előnyök és hátrányok

Előnyök Hátrányok

  Hatékony (közel 100%) 
  Sejtbe vagy a sejtmagba 

történő transzfer
  Osztódó és nem osztódó 

sejtekbe is lehet transzfektálni
  Nagy méretű DNS darabok is 

transzfektálhatók
  Nincs biztonsági kockázat 

  Munkaigényes
  Költséges
  Nagy arányú sejtpusztulás
  Technikailag nehéz módszer
  Sok sejt transzfektálására 

alkalmatlan



 

 A DNS-t 0.5-2 µm átmérőjű arany vagy wolfrám részecskére rögzítik 
(mikrokarrier)

 Ezeket a részecskéket nagy sebességre felgyorsítják, nagynyomású He vagy N2 

gázzal

 A részecskék eltalálják a célszövetet, áthatolnak a sejtek falán, és a DNS is bejut 
velük a sejtbe

 In vivo transzfektálás

Biolisztikus transzformáció, génágyú

low pressure 
helium pulses



 

Biolisztikus transzformáció: előnyök és hátrányok

Előnyök Hátrányok

 Osztódó és nem osztódó 
sejtekre egyaránt alkalmazható

 Lokális in vivo applikáció
 Gyors
 Nagy DNS inszertek 

transzfekciójára is alkalmas
 Nincs biztonsági kockázat

  Magas sejtpusztulási ráta
  (50-70%)

  Drága
  Nagy sejtszám szükséges
  Szuszpenziós sejtekre nem 

alkalmas



 

Biolisztikus génbevitel

 BioRad
 Helios Gene Gun és PDS-1000 
 Sejtek és organizmusok in vivo, in 

vitro  transzformációja 
 DNS vagy RNS bevonatú arany 

részecskék alacsony nyomású 
hélium impulzussal jutnak be a 
sejtekbe



 

Transzfektálni kívánt gén

Sejt

+ –

Elektroporáció

››  ›

Géntranszfer
 a citoplazmába

A gén a sejtmagba csak 
a sejtosztódás után kerül be

Elektroporáció



 

Elektroporáció: előnyök és hátrányok

Előnyök Hátrányok

 Nagyméretű DNS inszertek 
transzfekciója is kehetséges

 A liposzómás reagensekkel 
ellentétben nem okoz 
citotoxicitást

 Nincs biztonsági kockázat

 Alacsony transzfekciós 
hatékonyság a legtöbb primer 
sejt esetében

 Nagy arányú sejtpusztulás
 Nagy mennyiségű sejtre és 

DNS-re van szükség
 Minden sejttípusra külön 

optimalizáció szükséges
 A DNS a sejtmagba nem jut be



 

+ –
Amaxa®

Nucleofection® 

››  ›

Sejttípusra 
optimalizált oldat

Primer sejtek és nehezen 
transzfektálható sejtek hatékony 
transzfekciója

A génexpresszió felgyorsítása

››

Géntranszfer a 
citoplazmába

 és a sejtmagba

Szubsztrátum

Transzfektálni kívánt sejt

Nukleofekció (Lonza-Amaxa)



 

Nukleofekció: előnyök és hátrányok

Előnyök Hátrányok

  Magas transzfekciós hatékonyság 
sejtvonalakra és primer sejtekre 
egyaránt

 Gyors módszer, reprodukálható 
eredmények

  Egyszerű protokoll
  Sejttípusra optimalizált protokollok 

a Lonzától
  siRNS és DNS transzfekció 

ugyanazzal a kittel
  Nincs biztonsági kockázat

 Nagy mennyiségű sejt 
szükséges (stripben való 
transzfektálás esetén 
kevesebb)



Készülék 4D-Nucleofector 96-well 
Shuttle HT Nucleofector Nucleofector*

Mintaszám 1-16 96 384 1

Reakciótérfogat 100µl és 20µl 20µl 20µl 100µl

Elektród anyaga Konduktív 
polimer

Konduktív 
polimer

Konduktív 
polimer Alumínium

Sejtszám 104 - 107 104 - 106 104 - 106 105 - 107

Adherens nukleofekció Igen Igen Igen Nem

Shuttle kompatibilitás Igen - Nem Nem

Nucleofector készülékek 



Miért 4D-Nucleofector® System?

Z

X

Y

Ori

T

Core 
Unit X-Unit 

Y-Unit 

Z-Unit 

T-Unit 



4D-Nucleofector® System

Jellemzői

 1D Egyszerű használat
- Különböző sejtszámok transzfektálása azonos kondíciókkal

 2D Gyors
- 16 minta transzfektálása  10 másodperc alatt

 3D Flexibilis
- Nukleofekció akár  adherens módon is

 4D Időtálló
- Moduláris, később bővíthető berendezés



Érintőképernyős felhasználófelület
Elektromotoros mintatartó küvetták és strip részére (A)

A Core Unit és X-Unit egymás mellé vagy egymásra helyezhető

Fém ház (B)

4D-Nucleofector® System

Core Unit

X-Unit A

B



 

Mire kell figyelni  transzfektálásnál?



 

A problémák 80-90%-a  túl nagy 
sebességgel történő centrifugálásból

és
a sejtek transzekció előtti és utáni helytelen 

kezeléséből adódik

Leggyakoribb problémák



 

Mire kell odafigyelni egy sikeres
nukleofekcióhoz?

 A DNS minősége, tisztasága
 Endotoxinmentes tisztítás
 OD arány > 1.8
 Ne terheljük túl az oszlopot!



 

Kritikus tényező: a szubsztrátum tisztasága
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circle 
58%

Super-
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Super-
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]

Old prep. New prep.

Degraded DNA leads to lower transfection efficiencies

Nicked DNA Nucleofection® of HeLa cells



 

Mire kell odafigyelni egy sikeres
nukleofekcióhoz?

 A DNS minősége, tisztasága
 Endotoxinmentes tisztítás
 OD arány > 1.8
 Ne terheljük túl az oszlopot!

 Kontamináció ellenőrzése
 Mycoplasma
 Baktérium
 Gomba



 

A mycoplasma gátolja a transzfekciót

HeLa sejtek – nem fertőzött
HeLa sejtek 
Mycoplasma fermentans-sal 
fertőzve

Program 
I-13

no DNA

No program
+ DNA

Program 
I-13

+ DNA57.7% 
GFP+

23.0% 
GFP+



 

MycoAlert

A mycoplasma és detektálása



 

Milyen kontaminációt vehetünk észre 
mikroszkóppal?

 Baktérium
 Kis fekete foltok
 Sejttörmelékkel 

összetéveszthető
 Határozott mozgás

 Gomba
 Fonalas szerkezet
 Pókhálószerű 



 

Milyen kontaminációt vehetünk észre 
mikroszkóppal?

 Élesztő
 Ovális/kerek forma
 A sejteknél kisebbek
 A fényt visszaverik
 Fényes gyöngyöknek 

látszanak
 Elágazó láncokat 

formálnak

 Mycoplasma
 LÁTHATATLAN!!!!



 

A mycoplasma a sejt felületére tapad 



 

Mycoplasma

A legkisebb, legegyszerűbb prokarióta
 Mérete: 0.2 -0.8 m

 Sok fajuk szűréssel nem 
távolítható el

 Még nagy koncentrációban sem 
tehető láthatóvá

Merev sejtfal hiánya
 A sejtkultúrához használatos 

antibiotikumok nem hatásosak
Limitált bioszintetizáló képesség

 A gazda tápanyagait hasznosítja



 

A mycoplasma kontamináció káros 
hatása

 DNS fragmentáció a mycoplasma 
nukleázoknak köszönhetően

 Apoptózis indukció
 A kontaminált sejtekben megváltozik 

a génexpresszió
 Hatással van a sejtmetabolizmusra
 Változások a szignál transzdukcióban



 

Mycoplasma – na és?

Sejtnövekedés gátlás

Sejtmetabolizmus gátlás

Nukleinsav szintézis gátlása

Kromoszóma aberrációk

A sejtmembrán antigenicitásának 
megváltozása

A DNS transzfekciós 
hatékonyságának befolyásolása

Megnövelt az érzékenység 
az indukált apoptotikus folyamatok iránt

DNS fragmentáció NEM apoptózis, 
hanem a mycoplasma 
nukleázok miatt 

Sejthalál

A vírustermelés negatív 
befolyásolása



 

A leggyakrabban előforduló mycoplasma fajok

Mycoplasma fermentans (human) 10-20% 

Mycoplasma hominis (human) 10-20% 

Acholeplasma laidlawii (bovine) 5-20% 

Mycoplasma orale (human) 20-40%

Mycoplasma hyorhinis (swine)  10-40%

Mycoplasma arginini (bovine) 20-30%



 

Gyakoriság

 15-35 % a folyamatos sejtkultúrákban 
 5% a sejtkultúrák első pár passzálásakor
 1% primer sejtkultúrákban



 

A fertőzés forrásai

 Keresztszennyezés a már fertőzött sejtkultúrától 
 Emberi tényező
 Sejtkultúra reagensek (pl. szérum)
 Izolált szövet (<1%)



 

Mycoplasma detektáló módszerek

Culture Hoechst Stain

PCR Detection PCR



 

MycoAlert

 Két mycoplasma enzim aktivitását detektálja
 Ezek az enzimek olyan energiatermelő folyamatokban 

vesznek részt, melyek ATP szintézist eredményeznek
 Az enzimek mind a hat leggyakrabban előforduló 

mycoplasma fajban előfordulnak 
 Mivel a mérés enzimaktivitáson alapul, a MycoAlert csak az 

élő mycoplasmát mutatja ki
 A kérdéses enzimek eukariótákban nem fordulnak elő



 

Mérés MycoAlert-tel

Culture 
Supernatant

MycoAlert 
Reagent

MycoAlert 
Substrate

Lysis, 
Luciferase, 
Luciferin

Specific 
Substrate for 
Mollicutes

5 min

10 min

A
B

If B/A < 1 = negative

If B/A > 1.2 = positive

If 1 < B/A < 1.2 = ???

A B



 

Kinetika

MycoAlert™ Reagent added at Time = 0
MycoAlert™ Substrate added at Time = 5

Reading A taken at Time = 5
Reading B taken at Time = 15

1

10

100

1000

10000

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Time (minutes)

R
LU

s

Reading A

Reading B

Sample = supernatant from K562 cell culture infected for 72 hours with M. hyorhinis



 

MycoAlert™ fajok tesztje

Species Result

Mycoplasma conjunctivae positive

Mycoplasma equirhinis positive

Mycoplasma faucium positive

Mycoplasma fermentans positive

Mycoplasma gallinacium positive

Mycoplasma gallisepticum positive

Mycoplasma genitalium positive

Mycoplasma hominis positive

Mycoplasma hyopneumoniae positive

Mycoplasma hyorhinis positive

Species Result

Mycoplasma orale positive

Mycoplasma pirum positive

Mycoplasma pneumoniae positive

Mycoplasma primatum positive

Mycoplasma pulmonis positive

Mycoplasma salivarium positive

Mycoplasma spermatophilum positive

Mycoplasma synoviae positive

Spiroplasma citri positive

Species Result

Acholeplasma laidlawii positive

Acholeplasma modicum positive

Acholeplasma morum positive

Mesoplasma entomophilum positive

Mesoplasma florum positive

Mycoplasma alkalescens positive

Mycoplasma arginini positive

Mycoplasma arthritidis positive

Mycoplasma bovirhinis positive

Mycoplasma bovis positive

Mycoplasma bovoculi positive



 

Érzékenység <50 cfu/ml

A. laidlawii Culture Fluorescence PCR MycoAlert

0 Negative Negative Negative Negative

20 Positive Positive Negative Positive

200 Positive Positive Positive Positive

2000 Positive Positive Positive Positive

20000 Positive Positive Positive Positive

200000 Positive Positive Negative Positive

HepG2 cells were infected with mycoplasma at the concentration listed, the cells were then 
cultured for 4 hours before being tested with a range of techniques



 

Összefoglalás

 A MycoAlert technologia előnyei:
 Egyszerű módszer
 Gyors mérés
 Rutin ellenőrzést tesz lehetővé
 Általános mycoplasma detektálás

 A biolumineszcenciás mérés előnyei:
 gyorsaság
 érzékenység
 kényelmesség



 

MycoZap
Mycoplasma Removal Agent



 

Ha mycoplasma kontamináció lép fel

  Szabaduljunk meg a kontaminált sejtkultúráktól!
  Ha a sejteket mégsem dobhatjuk ki:
  Próbáljuk meg mycoplasma mentesíteni őket
  Legáltalánosabb módszer: antibiotikum kezelés
  Időigényes, akár hat hétbe is beletelik
  Alacsony hatékonysági fok, melynek okai a következők:

- Alacsony antibiotikum koncentráció
- Az antibiotikum hőérzékenysége
- A kezelés idő előtti befejezése
- Rezisztens mycoplasma kialakulása
- Újrafertőződés



 

MycoZap reagens

  A mycoplasma eltávolítás megbízható 
módszere

  Minimális toxikus hatása van a sejtekre nézve
  Egy antibiotikumból és egy antimetabolikus 

reagensből áll
  Az antimetabolikus reagens a mycoplasma 

sejtfalba integrálódik, és a mycoplasmát 
szétmállasztja

 Ez az előkezelés a mycoplasma titert már 
drasztikusan lecsökkenti

  A sejt klaszterekben megbújó maradék 
mycoplasmát az antibiotikum elpusztítja

 Gyors protokol (4 passzálás)

1. Prepare MycoZap™ Reagent 1 by 
adding media

2. Dilute cells to 105 cells/ml in media. 

3. Add 5 ml of cell suspension to the 
MycoZap™  Reagent

4. Incubate cells as normal.

5. Before passaging remove 2 ml of 
culture media to assay using the 
MycoAlert® Mycoplasma Detection 
Kit (sold separately)

6. Passage cells into 9.5 ml fresh media 
and add 500 µl MycoZap™ Reagent 2

Repeat Steps 5 & 6 twice.



 

Eredmények



 

Eredmények



 

Eredmények



 

MycoZap antibiotikumok



 

MycoZap spray

 Felületek tisztítántartására
 A mycoplasmát másodpercek alatt 

elpusztítja
 Vírusok é baktériumok ellen is véd
 Nem korrozív és nem rákkeltő



 

Összefoglalás

 A mycoplasma jelenléte a sejtkultúrában igazi 
veszélyforrás
 Változások a génexpresszióban
 Változások a sejtfunkcióban/citotoxicitásban

 A mycoplasma fertőzés igen gyakran láthatatlan
 Rendszeres ellenőrzésre van szükség
 Az újonnan a laborba érkező sejtek ellenőrzése 

elengedhetetlen



 

Köszönöm a figyelmet!



 

Egyéb biolumineszcens módszerek



 

ViaLight és ToxiLight

Sejt viabilitás és citotoxicitás kitek



 

Vialight

• 50 attomol érzékenység 6 nagyságrend tartományban
• A fény mértéke arányos a jelen levő ATP mennyiségével
• 96 és 384 well formátummal is kompatibilis

+ LIGHT

Luciferase

ATP + Luciferin + O
2

                      Oxyluciferin + AMP + PPi + CO
2



 

ViaLight protokol

ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo

White - walled/Clear 
Bottom plate with cells

10 perc

Cell lysis reagent

1.lépés

+
Assay monitoring

 reagent
Assay buffer

2. lépés

Mérés luminométerrel

2 perc



 

Összehasonlítás
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Összefoglalás

Nem radioaktív

Gyors – nem szükséges preinkubáció

Robosztus – minimális interferencia az összetevőkkel

Nagy érzékenység –  96 vagy 384 well plate formában 
is alkalmazható



 

ToxiLight
Adenylate Kinase detektálásán alapul

Toxic Agent AK in culture media



 

A mérés elve

Két lépéses reakció 

                                                AK
1)   Mg++ADP  +  ADP   < - - - - - - - - - >   Mg++ATP  +  AMP

                                         Luciferase
2)   ATP + Luciferin + O2   - - - - - - - >  Oxyluciferin + AMP 
                                              Mg++       + PPi + CO2 + LIGHT



 

Miért Toxilight?

• Nem destruktív citotoxicitás assay

• Citolízist detektál
-Citotoxicitás meghatározás
-A megmaradó sejteket egyéb mérésre használhatjuk

• Rendkívül érzékeny
- kis térfogatban használhatjuk
- igen kevés sejt is elegendő a méréshez



 

Mérés 96 well plate-ben

Add 100l of reagent to 100l cell culture

Protocol 1

Detect Luminescence

Protocol 2
Sample 20l of culture medium

Add 100l of reagent

Detect Luminescence



 

Összefoglalás

• A ToxiLight kit lehetővé teszi más vizsgálat egyidejű 
alkalmazását

•Biolumineszcenciás módszer:
- gyors
- érzékeny
- egyszerű protokol


