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POZNÁMKY K APLIKACI

Vylepšená genová exprese v těžko transfekovatelných buňkách 
pomocí JetOPTIMUS® Transfection Reagent

Některé typy buněk (primární buňky, kmenové buňky nebo rakovinné buněčné linie) zůstávají 
obtížně transfekovatelné plazmidovou DNA. Je to hlavně kvůli jejich křehkosti a pomalému 
dělení. 

Abychom řešili současné limity transfekce DNA a doplnili naše stávající portfolio genové 
exprese (jetPEI®, jetPRIME®, jetMESSENGER®), vyvinuli jsme výkonnou nanočástici nové 
generace: jetOPTIMUS®. Identifikovali jsme tuto inovativní nanočástici pomocí vysoce 
výkonného screeningu knihoven patentovaných chemických sloučenin. Sloučeniny olova byly 
vybrány na základě jejich vynikající účinnosti transfekce při zachování skvělé životaschopnosti 
buněk v různých typech těžko transfekovatelných buněk (obrázek 1). Po ověřené identifikaci 
a validaci bylo dosaženo dalšího strukturálního zušlechťování pomocí studií vztahů struktura 
vs. aktivita (SAR), aby se vybrala nejlepší sloučenina, komerčně známá jako jetOPTIMUS®.
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Obrázek 1.
Strategie vývoje pro novou nanočástici jetOPTIMUS®.

Obrázek 2
Mechanismus přenosu jetOPTIMUS®.

Transfekční účinnost byla hodnocena pomocí 
fluorescenční mikroskopie v buňkách MDCK, a to 
24 hodin po ko-transfekci Cy5-značené prázdné 
plazmidové DNA a plazmidové DNA kódující EGFP 
(pCMV-EGFP).

Výsledky a závěr

Nejprve jsme zkoumali účinnost jetOPTIMUS® pomocí transfekce DNA v těžko 
transfekovatelných buňkách, a to přímým sledováním a vizualizací intracelulárního 
dodávání nukleové kyseliny vzhledem k expresi GFP. Abychom simultánně vizualizovali 
přítomnost exprese DNA a GFP, ko-transfekovali jsme s plazmidovou DNA kódující EGFP 
také prázdnou plazmidovou DNA značenou Cy5 do těžce transfekovatelné buněčné 
linie MDCK a analyzovali jsme buňky 24 hodin po transfekci (obrázek 2). Cy5-značenou 
DNA bylo možné dobře vizualizovat v MDCK buňkách 24 hodin po transfekci. To ukázalo, 
že jetOPTIMUS® vedl k efektivnímu buněčnému příjmu DNA do buněk. Exprese EGFP 
mohla být pozorována pouze v buňkách MDCK, ve kterých byla přítomna značená DNA, 
což potvrzuje specificitu značení DNA. JetOPTIMUS® dále výrazně zlepšil dodávání 
DNA do buněk MDCK, jak ukazuje homogenní intenzita exprese EGFP a až 50% účinnost 
transfekce.
Data nejsou uvedena, ale jsou přístupná v databázi transfekce buněk firmy Polyplus-
transfection.
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Obrázek 3
JetOPTIMUS® předčí své hlavní konkurenty. 
Účinnost transfekce byla hodnocena analýzou FACS v různých buněčných liniích, a to 24 
hodin po transfekci plazmidem kódujícím protein EGFP na 24jamkových destičkách. Podmínky 
byly nastaveny podle doporučení výrobce jak pro Lipofectamine® 3000, 2000, tak pro 
jetOPTIMUS®.

Dále bychom mohli prokázat, že jetOPTIMUS® překonává hlavní konkurenty tím, že systematicky 
dosahuje nejvyšší účinnosti transfekce DNA napříč širokým panelem buněčných typů (primární 
a rakovinné buněčné linie). Měřili jsme účinnost transfekce (v %) hodnocením exprese proteinu 
EGFP průtokovou cytometrií 24 hodin po transfekci jak u rakovinných buněčných linií, tak 
u primárních buněk (obrázek 3A). Této vyšší účinnosti transfekce pomocí jetOPTIMUS® 
bylo dosaženo při zachování co nejnižšího množství DNA i objemu činidla. Kromě toho, že je 
rentabilní, je jetOPTIMUS® vůči buňkám extrémně šetrný ve srovnání s hlavními konkurenty, jak 
ukazují údaje z mikroskopu s fázovým kontrastem, pomocí kterého se vizualizovala morfologie 
a životaschopnost buněk (obrázek 3B).

Závěrem lze říci, že reagencie pro transfekci DNA jetOPTIMUS® je vysoce účinná při obtížně 
transfekovatelných primárních a rakovinných buněčných liniích s minimálním dopadem 
na životaschopnost a morfologii buněk. Na vyžádání je k dispozici bezplatné zkušební balení 
jetOPTIMUS® o objemu 0,1 ml reagencie pro transfekci DNA. Balení je dostatečné pro provedení 
až 200 transfekcí na 24jamkových destičkách.

Materiál a metody

Buněčná kultura
Buňky MDCK, HeLa a VERO byly zakoupeny od ECACC, MCF-10-A, buňky Hep G2 od ATCC, buňky 
HUVEC od Promocell, hMSC od Lonza a CPRE-2 od IGBMC. Všechny buňky byly kultivovány podle 
doporučení výrobců.

Sledovací studie
Cy5 značení plazmidu pCMV-EGFP bylo dosaženo pomocí soupravy Label iT® Nucleic acid Labeling 
Kit (Mirus Bio) podle doporučení výrobců.



Transfekce

Transfekce DNA pomocí jetOPTIMUS® byla provedena podle popisu na jamku 24jamkové 
destičky: buňky byly naočkovány den před transfekcí při různých hustotách buněk, aby v době 
transfekce dosáhly 60-80% konfluence. 500 ng pCMV-EGFP plazmidové DNA bylo nejprve 
naředěno v poskytnutém pufru jetOPTIMUS®, poté bylo přimícháno 0,5-0,75 l jetOPTIMUS®. 
Po 10-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě byly komplexy jetOPTIMUS® jednoduše 
přidány po kapkách k buňkám v jejich úplném růstovém médiu.
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