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Abstract

Vectors based on lentivirus backbones have revolutionized our ability to transfer genes

into many cell types. Lentiviral vectors integrate into the chromatin of target cells and do

not transfer any viral genes causing vector replication. Both of these features are

commonly used in gene therapy and have been used clinically in individuals suffering

from cancer, infections and genetic diseases. It has been discovered that T-cells can be

genetically modified to be used as effective weapons against cancer: therefore virus must

be produced to deliver the gene of interest into the T-cells. In this project, lentiviral

vectors have been produced to transfer the gene coding for a chimeric antigen receptor

(CAR) which is directed to CD19 on B-cells. The vectors will, hence, be used to generate

CD19 retargeted T-cells in purpose to kill CD19 cells such as B-cell lymphoma and

leukemia. We have evaluated two production protocols to determine a feasible method to

culture these vectors. We have also stimulate T-cells with two different antibodies (anti-

CD3 and anti-CD28) and transduced T-cells. Our results demonstrate that the

concentration of virus was higher after prolonged incubation in 4˚C, which can not be

explained. The stimulation demonstrated that bound anti-CD3 was the best stimulator,

and moreover the FACS-analysis showed that addition of anti-CD28 gave a higher

transduction level. In conclusion, the viral vectors may be kept in 4˚C for two days before

concentrating the virus, and bound anti-CD3 is a better choice than soluble anti-CD3 for

stimulation of T-cells.

Keywords: Lentiviral vector, gene therapy, 293T cell, transfection, chimeric antigen

receptor.
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Introduktion

Genterapi börjar bli en framgångsrik behandlingsform för olika typer av infektioner och

genetiska sjukdomar. Genterapi är borttagandet, införandet eller förändringen av gener i

mänskliga celler eller vävnader för att behandla sjukdomar. Det är en teknik för att

korrigera felaktiga gener som är ansvariga för utvecklingen av sjukdomar. Oftast ersätts

en defekt eller saknad gen vid genetiska sjukdomar. I vissa fall har man haft framgång vid

behandling av cancer, då man har tillfört gener som direkt eller indirekt dödar

tumörceller. Det sker genom att injicera antingen genetiskt modifierade virus som förökar

sig i tumörceller, lyserar cellerna och frisätter nytt virus som i sin tur infekterar

tumörceller som ligger nära eller att injicera genetiskt modifierade T-celler som känner

igen tumörrelaterade antigen på tumörcellers yta och som därmed söker upp och dödar

dessa celler. Virus och T-celler kan alltså modifieras på genetisk väg så att de blir

effektiva vapen i kampen mot cancer [1].

En strategi för att genetiskt modifiera T-celler går ut på att vita blodceller tas ut från

cancerpatienter och modifieras att uttrycka en T-cellsreceptor (TCR) som känner igen ett

antigenfragment som presenteras av tumörcellens HLA. Detta sker med hjälp av virala

vektorer som t ex lentivirus. De modifierade T-cellerna expanderas för att sedan injiceras

tillbaka till patienten där de kan söka upp tumörceller och förstöra dem. På så sätt kan en

stor mängd tumörcellsreaktiva T-celler produceras på konstgjord väg [1]. Som ett

alternativ till en komplett TCR kan en chimär molekyl byggas upp. Dessa molekyler

kallas ”chimeric antigen receptors” eller CAR och består av en antikroppsdomän som

tillhandahåller antigenbindning till målcellen, och en TCR- domän som förser T-cellen

med aktiverande signaler. CAR kan även ha costimulerande egenskaper i form av CD28-

domäner. Detta främjar T-cellens överlevnad, aktivering och förmåga att föröka sig. En T-

cell med en introducerad CAR känner igen ett valt antigen på tumörcellens yta [1,2].

Det finns många olika sorters CARs som utvärderats både prekliniskt och kliniskt. Man

kan dela in dem i tre huvudgrupper: första, andra och tredje generationens CAR. Första

generationens CAR består av CD19-antikroppen och TCR: då har T-cellerna svårt att
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överleva under en lång tid eftersom de ej får tillräckligt med aktiverande signaler. Den

andra generationens CAR är av två typer, den första typen har två signaler; CD28 och

TCR, vilka gör att T-cellerna överlever längre, den andra typen av CAR har den

costimulerande molekylen 4-1BB istället för CD28, vilket ger en lång överlevnad [3].

Slutligen prövas nu den tredje generationens CAR som har både CD28 och 4-1BB, vilket

borde ge en ännu längre överlevnad. I detta projekt användes två olika typer av andra

generationens CAR vid lentivirusproduktionen, en äldre och en ny variant. Båda

innehåller gener för en CAR som är riktad mot CD19, en vanlig ytmarkör på B-celler, i

syfte att behandla B-cellsmaligniteter. B-cellsmaligniteter omfattar både lymfom och

leukemier [1]. Skillnaden mellan de två olika typerna av CAR är att CD28 hade olika

plats. Vid den nyare CAR-varianten sitter CD28 ovanför TCR, vilket ger en bättre signal

medan CD28 sitter under TCR vid den äldre varianten och ger en sämre signal. Men båda

varianterna dödar lika bra [personlig kommentar från A Loskog, opublicerad data].

För att föra in CAR-generna i T-celler används lentivirus vektorer i detta projekt.

Lentivirus tillhör retrovirusfamiljen och den virusvektor som används här, pRRL är

baserad på HIV-1. Lentivirus används ofta i genterapi som virala vektorer. Viruset kan

infektera både delande och icke-delande celler. Vid infektion lämnar adenovirus

(förkylningsvirus) ett tillfälligt uttryck efter sig medan lentivirus integrerar in i

värdgenomet och lämnar därigenom ett permanent genuttryck efter sig. Sedan sitt

genombrott i slutet av 90-talet har lentivirus framgångsrikt använts för att transducera

olika typer av celler och vävnader i terapeutisk betydelse, speciellt de som har varit svåra

att transducera med andra system. Målceller som har transducerats med framgång är

hematopoetiska stamceller, T-celler, celler från hjärna, lever och näthinna [4].

Lentiviruset produceras av en cellinje som heter 293T och härstammar från mänsklig

embryonal njurvävnad [5]. Denna cellinje växer adherent. 293T-cellerna uttrycker SV40

(SV= simian virus). De är stora T antigen som ökar cellernas växthastighet och gör

cellerna lättare att transfektera och ger dem högre viral koncentration [3]. 293T-cellerna

växer i 37°C i en 5 % CO2-inkubator som ger en fuktig atmosfär. Lentiviruset produceras

genom att föra in fyra olika plasmider in i cellinjen 293T (transfektion) [3]. Plasmiderna

som används i studien är följande: pLP1, pLP2, pLP/VSVG och själva lentiplasmiden
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som innehåller antingen den önskade genen (CAR) eller GFP (grönt fluorescerande

protein). CAR- och GFP-viruset produceras oftast parallellt med varandra. GFP fungerar

som en kontroll för att se hur många celler som har tagit upp plasmiderna. Proteinet lyser

grönt när i fluorescensmikroskop cellen har tagit upp plasmiden. Detta är ett enkelt sätt

att redan vid odlingsfasen se att transfektionen har fungerat, eftersom cellerna som

innehåller GFP-viruset lyser grönt. GFP-viruset används senare för att se att virusbatchen

verkligen kan infektera celler och att det därmed inte var något fel på de virus-

producerande cellerna som användes vid den parallella produktionen av CAR viruset [6].

Plasmiderna som används tillsammans med transgensplasmiderna (CAR och GFP) har

hjälparfunktioner och innehåller struktur- och replikationsproteiner som krävs för att

producera lentiviruset [7].  pLP1 uttrycker HIV-1-generna gag och pol. Gag  kodar för de

virala kärnproteinerna som krävs för att forma strukturen av lentiviruset medan pol kodar

för virala replikationsenzymer som krävs för replikation och integration av lentiviruset.

pLP2 uttrycker rev-genen som interagerar med pLP1 för att inducera uttryck av gag och

pol [8]. VSVG ( vesikulär stomatit virus glykoprotein) kodar för glykoproteinets hölje

(env) från det vesikulära stomatitviruset så att produktion av ett retrovirus kan ta sig in i

många olika vävnader. VSVG hjälper även till att stabilisera viruspartiklarna så att högre

koncentration uppnås vid ultracentrifugering [5,9]. Efter transfektionen uttrycker cellerna

proteinerna som plasmiderna kodar för och bildar virusliknande partiklar som knoppas av

cellerna i mediet. Genom att dessa gener (gag, pol, env och rev) sitter i hjälpplasmider

kommer de virusvektorer som produceras inte att bära med sig gener från viruset som gör

att virusvektorerna blir smittsamma och kan spridas och förökas i kroppen.

Virusvektorerna är alltid beroende av hjälpplasmiderna för förökning och detta kan

därmed bara ske i odlingsflaskor där man tillsätter dessa. Det skulle vara farligt att göra

lentivirusvektorer som kan föröka sig själva. Det färdiga viruset kan alltså enbart föra in

CAR (eller GFP) in i celler, men sedan bildas inga nya viruspartiklar.

För att ytterligare öka säkerheten saknar hjälpplasmiderna några av generna i vildtyps-

HIV, vif, vpr, vpu och nef  som hjälper till att föröka viruset bättre [7]. Att producera

vektorer i frånvaron av dessa gener minskar risken att framkalla en rekombinant patogen



6

(t ex att virusvektor blandar sig med naturligt lentivirus som sedan börjar sprida sig i

kroppen och mellan människor) men påverkar inte transduktionen (när man för in virus i

celler). Ingen av HIV-1-virusets patogena gener finns alltså närvarande i det virala

genomet och de uttrycks aldrig i de transducerade målcellerna (T-cellerna i vårt fall).

Antalet HIV-1-gener som används i systemet har alltså blivit reducerad till fyra (gag, pol,

env och rev). Efter transduktionen av målcellen blir lentiviruset ”självinaktiverat” och

kan inte längre producera virala genom p g a att vektorn saknar U3-regionen av HIV 3´

long terminal repeat (LTR). U3-regionen innehåller nämligen den virala förstärkaren och

promotorn för själva HIV-1-viruset. Detta resulterar i transkriptionsinaktivering av de

båda LTR [10]. Detta minimerar även risken att producera ett replikationskompetent

lentivirus som diskuterats ovan [11].

Lentivirus tar sig in i målcellen, levererar ett kärnproteinkomplex in i cytoplasman i den

infekterade cellen som omvänt transkriberar det virala RNA:t och integrerar det nya

DNA:t in i kromatinet. För att integreringen ska ske måste komplexet nå kärnan [7].

Nivån av uttrycket av transgenen påverkas genom platsintegreringen av vektorn.

Dessutom kan det genomsnittliga uttrycket förändras betydligt genom att använda olika

promotorer. Användningen av vävnadsspecifika promotorer i retrovirala vektorer har

mötts av flera svårigheter, trots det har det ändå framgångsrikt använts i lentivirala

vektorer. Valet av promotor bör baseras på den uttrycksnivå som önskas [12]. Vårt

lentivirus innehåller en CMV promotor.

Lentivirala vektorer representerar säkerhet och har många fördelar i genöverföring,

eftersom de integrerar det nygjorda DNA:t effektivt in i kromatinet i målcellen, tillåter

stabil och kontrollerad genöverföring in i de flesta icke-delande celler, och de överför

inga virala gener. Alla dessa karaktärsdrag är viktiga för att uppnå långvarigt uttryck av

transgenen [7,13]. Det är därför som lentivirala vektorer har blivit de mest användbara

och framgångsrika verktygen i områden som forskning, gen- och cellterapier [1].

Syftet med detta arbete var att odla fram ett lentivirus med en önskad gen (CAR) som kan

användas vid transducering av T-celler för behandling av B-cellsmaligniteter som lymfom

och leukemier. Två olika odlingsprotokoll utvärderades för att finna ett bra protokoll för
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att erhålla en bra virustiter. Dessutom utfördes stimulering av T-celler med hjälp av

antikroppar (anti-CD3 och anti-CD28) vid två olika tillfällen. Stimuleringen leder till

förökning av T-cellerna samt gör det mer lättillgängligt för den önskade genen att ta sig in

i målcellens genom med hjälp av ett virus. De båda stimuleringarna jämfördes.

Material och metod

Cellodling

Cellinjen som användes för att producera lentiviruset heter 293T (ATCC, Manassas, VA,

USA). Denna cellinje förvaras fryst i kvävetank. Det första steget i cellodlingen var att

tina upp cellerna. Cellerna odlades i Dulbecco`s modified Eagle`s medium (DMEM

glutamax) med tillsats av 10 % foetal bovine serum (FBS), 1 % natriumpyruvat, 1 %

penicillin-streptomycin (PeSt) (1 g/100 ml av vardera) och geneticin (500 µg/ml).  Alla

reagenser till mediet kom från Invitrogen. Cellerna splittades ungefär varannan dag. På

första och tredje dagen splittades de ca 1:5 och på femte dagen splittades de ca 1:10.

Cellinjen fick inte växa över 80 % konfluens (hur stor andel av cellerna som täcker

botten), eftersom de då kan förändra sin struktur. Cellerna räknades sedan i

bürkerkammare för att ta reda på hur mycket av cellsuspensionen som skulle flyttas över

till flaskorna. Då tillsattes 75µl 0,4% trypanblått (SIGMA –ALDRICH Inc, Saint Louise,

Mo, USA)  till brunnarna på en mikrotiterplatta och sedan tillsattes 25µl cellsuspension

till varje brunn, så att totalvolymen blev 100 µl. Därefter räknades de levande cellerna i

bürkerkammare i mikroskop för att se hur många viabla (levande) celler man hade.

Lentivirusodling -transfektion

Fem flaskor ( T175:or) per virus gjordes i ordning. Till varje flaska sattes 1-1.5 * 107

levande celler i odlingsmedium utan geneticin, total mediumvolym var 18-20 ml för att

erhålla 85-90 % konfluens följande dag. En sjättedel av mediet från varje flaska togs bort

innan transfektionen. Tio sterila polystyrenrör gjordes i ordning. Medium med 460 μl

OptiMEM (Invitrogen) tillsattes till fem rör. Därefter tillsattes 40 μl polyetylenimin (PEI)

(Polysciences Inc, Warrington PA, USA) till rören med OptiMEM med en totalvolym på
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500 μl. Lösningen blandades sedan varsamt och inkuberades i 5 min. i rumstemperatur.

OptiMEM tillsattes till de fem andra rören (av de tio). I ett separat polystyrenrör

blandades lentiplasmiden (som bar på antingen GFP eller CAR) med hjälp-plasmiderna

(lentiplasmiden 60 μg, pLP1 30 μg, pLP2 30 μg och pLP/VSVG 30 μg för en total mängd

på 150 μg plasmid-DNA). DNA-blandningen delades sedan på de fem rören med

OptiMEM, så att den totala volymen blev 500 μl i varje rör som föregående gång.

Lösningen blandades varsamt och inkuberades i 5 min. i rumstemperatur. Därefter

tillsattes innehållet i rören med PEI till rören med DNA-blandningen. Lösningarna

blandades ordentligt genom att pipittera upp och ner. Inkuberingstiden var 20 min. i

rumstemperatur för att tillåta DNA-PEI komplexet att formas. DNA/PEI- blandningen

tillsattes till cellerna. Lösningen blandades med mediet varsamt genom att vagga flaskan

fram och tillbaka. Cellerna inkuberades över natt i 37°C i en 5% CO2 -inkubator (Inco2

memmer, Hettich labinstrument AB, Sweden). Dagen därefter byttes mediet med

transfektionsblandningen ut mot nytt odlingsmedium utan geneticin (18 ml/flaska).

Samma dag kunde GFP ses i fluorescensmikroskop.

Supernatanten av viruset skördades två dygn efter transfektionen. Mediet från fem T175-

flaskor fördes över till 50 ml Falconrör. Därefter tillsattes 18 ml nytt medium utan

geneticin till flaskorna (T175). Rören med skördad supernatant förvarades i 4°C över

natten. Dagen därpå skördades supernatanten av viruset igen (72 tim. efter

transfektionen). Man använde sig av supernatanten från dagen innan och poolade ihop

dem så att totalvolymen blev 180 ml. I en alternativ metod fick supernatanten stå

ytterligare tid i 4°C innan slutsteget som är koncentrering av viruset. Som förberedelse

inför koncentrering centrifugerades innehållet i 5 min. vid 10600 g för att ta bort

cellrester. Detta gjordes efter skörden. Supernatanten filtrerades genom ett 0,45 μm filter

(Millipore, Bedford, MA, USA).

Koncentrering av lentivirus genom ultracentrifugering

Till 6 ultra-centrifugeringsrör (Ultraclear, Beckman 344058) överfördes 33 ml filtrerad

virus-supernatant. Virussupernatanten centrifugerades i 90 min. vid 47000 g i 4ºC i

Sorvall AH 629 swinging bucket rotor (Thermo Fisher scientific, Waltham, MA, USA).

Mediet hälldes av och till pelleten tillsattes 200 μl DMEM glutamaxmedium utan serum.
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Efter inkubering i 4°C över natt suspenderades pelleten. Suspensionen centrifugerades i

3-4 min. i Eppendorfcentrifug 5415 D och supernatanten (1,2 ml) alikvoterades och

förvarades i -80°C.

Transduktion av 293T-celler

293T-celler såddes ut i en 6-hålsplatta. Dagen efter tillsattes 10 μl 1 μg/μl polybrene

(infektion/transfektionsreagens) och sedan 30 μl virus (lenti-GFP) till varje brunn. Dagen

därefter kunde GFP ses i fluorescerande mikroskop som bevis på en lyckad

virusproduktion.

p24 Antigen ELISA

p24-antigenet är en produkt av gag-genen och denna binder till monoklonala antikroppar

som är coatade i brunnarna på en mikrotiterplatta. Det bundna antigenet reagerar sedan

med en högtitrerad anti-HIV-1 antikropp konjugerad med biotin. Efter inkubering med

enzymet Streptavidin-Peroxidas bildas en färgprodukt när enzymet reagerar med

substratet. Resultatets optiska densitet är proportionell till mängden av HIV-1 p24-

antigenets närvaro i provet. Kitet som användes vid analysen heter ZMC p24 Antigen

ELISA (ZeptoMetrix).

Reagenserna gjordes i ordning genom att blanda 50 μl av `lysing buffert´ med 450 μl

prov. Varje brunn på mikrotiterplattan tvättades med en tvätt-buffert. En brunn på

mikrotiterplattan lämnades tom under analysen för en substratblank. Därefter pipetterades

200 μl av varje prov, standard och kontroll i duplikat. Mikrotiterplattan täcktes och

inkuberades över natt i 37°C. Därefter tvättades plattan och 100 μl av den detekterande

antikroppen (rekonstruerad HIV-1 p24-antikropp) pipetterades till varje brunn. Plattan

inkuberades i en timme i 37°C. Därefter tvättades plattan igen. Sedan pipetterades 100 μl

Streptavidin-Peroxidas-lösning till varje brunn. Plattan täcktes och inkuberades i en

timme i 37°C och sedan tvättades plattan. Sedan pipetterades 100 μl substratlösning i alla

brunnar och inkuberades i 30 min. rumstemperatur. En blå färg utvecklades i brunnarna

som innehöll virala antigen. Reaktionen stoppades genom att pipettera 100 μl av kitets

stoplösning till varje brunn. Färgen blev då gulaktig. Inom 15 min. kunde absorbansen i

varje brunn avläsas vid 450 nm i spektrofotometer.
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Jag har dock inte utfört denna ELISA, eftersom analysen utförs centralt vid laboratoriet.

Stimulering av T-celler

Till en 6-hålsplatta (BD Biosciences) sattes 1 ml PBS till två brunnar. Till första brunnen

märkt A sattes 1 μl OKT-3 (anti-CD3) (1 μg/ml). Till andra brunnen märkt B sattes 1 μl

OKT-3 (1 μg/ml) (ApoteketFarmaci AB, Uppsala, Sverige) och 2 μl anti-human-CD28 (1

μg/ml) (BD Biosciences). Parafilm sattes runt 6-hålsplattan och plattan ställdes i 4ºC  i

kyl till användning. Ett rör med perifera blod mononukleära celler (PBMC) tinades och

räknades i bürkerkammare. Till en brunn i en mikrotiterplatta tillsattes 75 μl trypanblått ,

därefter tillsattes 25 μl PBMC i samma brunn. De levande cellerna räknades. I fyra olika

rör tillsattes 5 miljoner celler/rör. Till ena röret tillsattes även 3 μl OKT-3 (1 μg/ml),

därefter fyllde man på med 3 ml RPMI-medium i alla rör. PBS:en togs bort från den

precoatade 6-hålsplattan (OKT-3 och anti-CD28) och PBMCs tillsattes till alla fyra

brunnar. Plattan ställdes in i cellodlingsinkubator med 5% CO2. Den första brunnen

innehöll bunden OKT-3. Den andra brunnen innehöll bunden OKT-3 och anti-CD28. Den

tredje brunnen innehöll fri OKT-3 och den fjärde brunnen ostimulerade celler. Tre dagar

efter stimuleringen skördades brunnarna, därefter centrifugerades cellerna i 3400 g 5 min.

Supernatanten hälldes bort och pelleten vortexades. Till rören  tillsattes 3 ml RPMI och

därefter tillsattes 24 μl IL-2 (Proleukin, ApoteketFarmaci AB, Uppsala, Sverige)

(80U/ml) till alla rör. Cellerna inkuberades vidare i odlingsskåp över natt. Dagen efter

räknades cellerna i bürkerkammare för att se vilken tillsats som gav den bästa

stimuleringen.

Virustransduktion av T-celler

Till två 5 cm-brunnar tillsattes 2 ml PBS sedan tillsattes 25 μl retronektin (20 μg/ml) till

de två brunnarna, varefter parafilm lindades runt plattan och ställdes i 4ºC till

användning. T-cellerna som stimulerats räknades och 1 miljon celler fördes över till 2

olika rör (1 miljon/rör). Ett rör användes till otransducerade celler och ett rör för de celler

som skulle transduceras. PBSen sögs bort på de retronektincoatade plattorna och GFP-

virus tillsattes: 2 ml virus tillsattes i brunnarna. Plattan inkuberades i minst 60 min. i

odlingsskåp. Supernatanten sögs bort och 2 ml GFP-virus tillsattes till T-cellerna.



11

Därefter fördes T-cellerna med viruset över till retronektin-brunnarna. T-cellerna som inte

skulle transduceras tillsattes i icke-coatade brunnar. I varje brunn tillsattes 24 μl IL-2

(80U/ml) och sedan ytterligare en gång efter 2 dygn. De transducerade cellerna odlades i

odlingsskåp och analyserades dag 3 efter transduktionen.

FACS-analys av T-celler

De transducerade T-cellerna analyserades med hjälp av FACS (Fluorescens Activated

Cell Sorting) som är en variant av flödescytometri där utsänt ljus mäts från cellerna och

storleken på det totala utsända ljuset ger en uppfattning om hur många celler som finns av

en särskild typ.

De transducerade T-cellerna skördades till FACS-rör, dubbla rör för de olika proverna

(transducerade och otransducerade celler). Cellerna tvättades med 2 ml PBS i varje rör.

Därefter centrifugerades cellerna i 5 min. i 3400 g. Supernatanten hälldes bort och

antikroppar tillsattes till rören. Till de transducerade cellerna tillsattes antikroppar som

fungerade som negativa kontroller (binder ej till T- cellerna) med färgerna PE

(fykoerytrin) och APC (allofykocyanin). Till de otransducerade cellerna tillsattes anti-

CD3-PE (1 μg) och anti-CD8-APC (1 μg). Cellerna inkuberades 5 min. i rumstemperatur

och tvättades med PBS enligt ovan. Supernatanten hälldes bort och 250 μL FACS-fix

(PBS med 1% paraformaldehyd) tillsattes i varje rör. Därefter analyserades cellerna med

flödescytometri (FACS Canto, BD Biosciences).
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Resultat

Tre olika lentivirusvektorer erhölls innehållande CAR(s), CAR(nya) respektive GFP, se

figur 1.

Figur 1. De tre lentivirus-vektorer som användes i försöket med CAR(s), CAR(nya) respektive GFP

(figurerna är tagna från laboratoriet där projektet utfördes av Hannah Karlsson, Uppsala Universitet).

Celler förökades i odlingsflaskor för att få tillräckligt mycket celler för virusproduktion.

Därefter började produktionen av den första virusvektorn. Parallellt gjordes GFP-virus.

I detta produktionsförsök koncentrerades viruset genom ultracentrifugering omedelbart

efter skörd. Sedan odlades nya celler upp för att göra ytterligare en omgång av tidigare

nämnda virusvektorer (CAR och GFP). Denna gång fick vektorerna stå i 4ºC i ytterligare

två dygn innan koncentrering genom centrifugeringen utfördes för att se om viruset

överlever i kyl i flera dagar. Slutligen odlades en omgång av en virusvektor innehållande

en ny CAR gen som ska prövas av forskargruppen på Rudbeck (figur 1). För att få fram

virus-titern för alla mina fem virus (lentivirala vektorer) användes ELISA-metoden, se

figur 2. Vid denna ELISA mäts koncentrationen av p24-antigenet på viruset, vilket ger ett

samlat värde för både funktionella och icke-funktionella viruspartiklar. Titern avser alltså

totala antalet partiklar, men ger inget mått på hur många av dessa som är funktionella och

därmed kan transducera celler.
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Figur 2. Funktionell virustiter (ELISA). CAR- A (gamla) och CAR- B (nya) producerades parallellt med
ett GFP-virus. CAR- B-viruset och det nya CAR-viruset stod över helgen i 4°C efter den första virus-
skördningen. TU= transfection unit

Viruskoncentrationen visade sig vara högre efter den förlängda inkubationen i 4˚C, se

CAR(s)-B och GFP-B i diagrammet ovan.

Eftersom ELISA-metoden anger både funktionella och icke-funktionella viruspartiklar

måste man säkerställa att virusproduktionen fungerat med en transduktionsanalys. För att

undersöka transduktionsgraden av de producerade lentivirusen transducerades 293T-

celler med ett av de lentivirus som uttrycker GFP. Cellerna undersöktes sedan i

fluoroscensmikroskop. Man kan tydligt se att de celler som transducerats med GFP-

viruset uttrycker GFP-protein (se figur 3) medan de icke transducerade cellerna inte lyser

grönt eftersom de ej innehåller GFP.  Man har alltid med en negativ kontroll, eftersom

cellerna kan autoflourescera i grönt. Vid dessa försök tas alltid en särskild volym virus till

en specifik mängd 293T-celler. Man kan sedan se hur många procent av 293T-cellerna

som blir positiva (dvs transducerade) med en viss mängd virus. Eftersom alla nya batcher

testas på 293T-celler kan man följa olika virusbatcher och se att de håller en jämn kvalitet

över tid. I detta första försök utfördes ingen FACS-analys, vilket betyder att andelen

positiva celler inte kunde ses. Vi använde enbart fluorescensmikroskop där man bara kan

se om celler har blivit transducerad eller inte, se figur 3.
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Figur 3. Bilden till vänster visar 293T-celler som är transducerade med ett lentivirus som uttrycker GFP
medan bilden till höger visar 293T-celler som inte är transducerade. Bilderna är tagna dag 3 efter
transducering.

T-celler stimulerades med hjälp av två olika antikroppar; anti-CD3 (OKT-3) och anti-

CD28. Stimuleringen resulterade i aktivering och förökning av T-cellerna, se figur 4.

När cellen vilar är DNA:t mer ihopsnurrat, men vid stimulering av cellen blir DNA:t mer

uppluckrat och det blir mer lättillgängligt för viruset att ta sig in i målcellens genom,

därför utförs T-cells-stimulering.

Antalet celler vid T-cells-stimuleringen bestämdes genom räkning i bürkerkammare av

celler färgade med trypanblått.
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Figur 4. Första och andra T-cells stimuleringen samt andra stimuleringens viabilitet. De två första

brunnarna precoatades med antikropparna (brunn A: bunden anti-CD3 och brunn B: bunden anti-CD3 och

anti-CD28), därefter tillsattes 5 miljoner PBMC  till alla brunnar (A, B, C, D) på 6-hålsplattan. Brunn C

innehöll fri anti-CD3 och brunn D innehöll ostimulerade celler. De döda cellerna räknades (blåa celler).



15

Grupp A: bunden anti-CD3, grupp B: bunden anti-CD3/anti-CD28, grupp C: fri anti-CD3 och grupp D:

ostimulerade celler. Viabiliteten bestämdes genom att dela antalet levande celler (vita celler) med totala

antalet räknade celler (både levande och döda).

Vid den första T-cells-stimuleringen gav bunden anti-CD3 den bästa stimuleringen med

540 000 celler/ml, därefter kom bunden anti-CD3/anti-CD28 med 240 000 celler/ml, följt

av fri anti-CD3 med 120 000 celler/ml och sist kom den ostimulerade gruppen med

60 000 celler/ml. Den andra stimuleringen gav liknande resultat som den första

stimuleringen förutom att bunden anti-CD3 (A) skiljde sig stort i antal celler/ml från

stimuleringen innan.

I cellernas levnadsgrad (viabilitet) ser man att anti-CD3/anti-CD28 (B) hade den bästa

levnadsgraden av det totala antalet celler i gruppen, men skillnaden i procent var liten

mellan alla grupper.

Nästa steg var transduktion av T-celler, vilket utfördes för att se vilken celltyp som var i

majoritet och för att se vilken grupp som var bäst att transducera.

Innan virustransduktionen av T-cellerna utfördes retronektin-coatning i brunnar på en 2-

hålsplatta. Retronektinet har en vidhäftande förmåga och gör så att viruset lättare kommer

närmare cellerna. En miljon T-celler som stimulerats fördes över till två olika rör (1

miljon/rör) – ett rör för otransducerade celler och ett för transducerade celler. Viruset

tillsattes i de retronektin-coatade brunnarna. T-cellerna fördes över till retronektin-

brunnarna och IL-2 tillsattes därefter i varje brunn. Sedan analyserades de transducerade

T-cellerna med hjälp av FACS. Därefter fenotypas cellerna med hjälp av

fluorescensbestämning. I detta fall färgades cellerna med fluorescensmärkta antikroppar

för att urskilja CD4 T-hjälparceller och CD8-cytotoxiska T-celler. Detta för att ta reda på

vilken cell som fanns i majoritet.
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Figur 5. T-celler transducerades med ett GFP-virus och färgades med fluorescensmärkta antikroppar (anti

CD8-APC och anti CD3-PE) och analyserades med flödescytometri. Grupp A: bunden anti-CD3; Grupp B:

bunden anti-CD3/anti-CD28; Grupp C: löslig anti-CD3.

CD3 är en generell markör för T-celler. Alla T-celler fluorescerade i PE-kanalen, vilket

visar att T-celler hade vuxit. De T-celler som är CD8-positiva (cytotoxiska) fluorescerade

även i APC-kanalen, resten låg lågt i APC och var därmed CD4 T-hjälparceller (CD8-

CD3+), se figur 5. Majoriteten från den första stimuleringen gav alltså T-hjälparceller.

Figur 6. T-celler transducerades med ett GFP-virus och färgades med  en fluorescensmärkt antikropp (anti

CD3-PE) som binder till alla T-celler. Sedan analyserades de med flödescytometri. Grupp A: bunden anti-

CD3; Grupp B: bunden anti-CD3/anti-CD28; Grupp C: löslig anti-CD3.

Alla CD3-positiva celler visade (högt värde i PE) genom att cellerna färgade med CD3-

PE. För att undersöka hur många som transducerats av viruset kan man undersöka hur

många som lyser grönt (GFP), se figur 6. Det var grupp B (bunden anti-CD3/anti-CD28)

som blev mest GFP-positiv och blev därmed den bästa gruppen att transducera.
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Diskussion

I detta projekt producerades lentivirala vektorer. Två olika produktionsprotokoll

jämfördes. Först följdes ett standardprotokoll där viruset koncentreras direkt efter skörd.

Detta gav en mycket lång arbetsdag p.g.a. filtreringen som tog lång tid och själva

ultracentrifugeringen som tog 90 min. och vi ville undersöka om viruset kunde förvaras i

4˚C i minst 2 dagar innan koncentreringen och fortfarande behålla en normal virusmängd.

Under min andra produktion av lentiviruset lät jag därför viruset stå i 4ºC över helgen.

Detta hade aldrig testats tidigare, så det blev en överraskning när virusantalet var högre

och visade bättre resultat för de två virus som hade inkuberats över helgen till skillnad

från det som hade skördats efter ett dygn. Detta var en viktig information, eftersom att

man då kan låta viruset stå några dagar till efter den första skördningen, utan att viruset

blir sämre. Varför viruskoncentrationen var högre än vanligt efter den förlängda

inkubationen i 4˚C vet vi inte. Det är möjligt att det var något i produktionsstegen som

var annorlunda än vanligt. Dock kanske det var fler icke-funktionella partiklar som

detekterades. Det kan även vara så att en del celler med virus lossnade vid andra skörden

och följde med supernatanten till koncentreringen, vilket gjorde att titern blev högre än

normalt. Virusbatcherna måste även jämföras med funktionella studier. Dessa resultat

måste även upprepas flera gånger innan vi vet om det är hållbara data.

  Titern som ger en reproducerbar och effektiv produktion är när koncentrationen är högre

än 1 x 107 transfektionsenheter, TU/ml [14], vilket alla mina tre virus visade.

ELISAn som användes i dessa försök är inte en helt bra och pålitlig metod, eftersom den

mäter alla viruspartiklar- både funktionella och icke funktionella. Metoden är även dyr.

Därför är det ganska ovanligt att man titrerar virus på laboratoriet där projektet utfördes,

då det viktigaste är om viruspartiklarna som produceras är funktionsdugliga för

transduktionen av T-celler eller inte. Det visar man genom FACS-analys eller i

fluorescensmikroskop vid transducering av celler för att se i vilken grad cellerna har

blivit transducerade, d.v.s. transduceringsgrad (%). FACS-analysen ger ett mer

tillförlitligt och exakt mått på transduceringsgraden i procent medan

fluorescensmikroskopet bara ger ett översiktligt mått [5], men båda används vid
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bedömningen av funktionella viruspartiklar.

En annan metod som kan användas vid titrering av lentivirus är qPCR. Den visar att

genkonstruktet är inne i T-cellerna, men man får inte veta något om transduceringsgraden

i procent. Därför används varken PCR eller ELISA rutinmässigt för virus-titrering på

laboratoriet där projektet utfördes, trots att metoderna finns där.

För att få en bra virusproduktion krävs det att 293T-cellerna som används mår bra och

inte har växt för tätt. Därför är det viktigt att titta till cellerna dagligen och splitta dem när

det behövs (oftast varannan dag), annars finns det risk för att virusbatchen blir dålig och

att viruspartiklarna blir icke-funktionella. Dessutom är det viktigt att byta odlingsmedium

regelbundet för att hålla cellerna i gott skick. Cellerna är alltså en avgörande faktor för

om produktionen blir bra eller inte [15].

Vad gäller stimuleringen av antikropparna (anti-CD3 och anti-CD28) visade stapel-

diagrammen i figur 4 att bunden anti-CD3 gav den bästa stimuleringen. Skillnaden i antal

celler/ml var stor mellan de båda stimuleringarna, vilket kan bero på otillräcklig mängd

anti-CD3 vid coatningen av anti-CD3-brunnen vid andra stimuleringen. Men diagrammen

visade tydligt att bundna antikroppar ger den bästa stimuleringen, och att fri anti-CD3

inte ger lika bra stimulering. Cellerna som expanderar vid anti-CD3/IL-2 stimulering är

tumörreaktiva CD8-cytotoxiska T-celler, även vid stimulering med anti-CD28 och anti-

CD137 (4-1BB) expanderar CD8 till stort antal [2, 17]. Cellernas viabilitet visades vara

ungefär densamma för alla grupper, vilket betyder att lite mer än hälften av alla T-celler

var levande (oavsett grupp) efter stimulering av T-celler.

Efter transduceringen visade FACS-analysen att majoriteten av T-cellerna från den första

stimuleringen bestod av CD4 T-celler och att bunden anti-CD3/anti-CD28 innehöll flest

av dem. Det kan bero på att CD28 finns på de flesta CD4 T-celler (dock inte lika många

på CD8 T-celler) [18], vilket gör så att antikroppar mot CD28 oftare binder till CD4 T-

celler än till CD8 T-celler.

  Man vet inte vilken av CD4 och CD8- T-celler som är bäst vid cancerbehandling. Detta

diskuteras bland forskarna. Resultat från en studie indikerar t ex att CD8 T-celler allmänt
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är mer mottaglig/känslig för TGF- än CD4 T-celler. TGF- är ett protein som är känd för

att hämma många T-cellsfunktioner såsom prolifiering och utvecklingen av både CD4

och CD8- T-celler [19]. Transduktionsgraden var relativt låg för alla grupper. Den grupp

som var bäst att transducera var bunden anti-CD3/anti-CD28 (24 %).

Vad gäller framstegen vid cancerbehandling skiljer det sig lite åt beroende på vilken

CAR-typ man har använt sig av. Det finns två kliniska prövningar av samma grupp i USA

som använder lentivirus för att föra in CAR in i T-celler. Precis som den vektor jag har

använt mig av är den riktad mot CD19, vilket innebär att man använder den för att

behandla B-cellstumörer. Deras CAR har dock till skillnad från den i denna studie, den

costimulerande domänen 4-1BB istället för CD28. Två av tre behandlade patienter är i

komplett remission, vilket betyder att all tumör är borta. Däremot vet man inte om det är

för alltid eller om den kommer tillbaka senare [20]. Den CAR jag har använt mig av med

CD28 har ännu inte botat någon patient, men den har minskat tumörbördan, vilket

förlänger livet [21]. Man försöker hela tiden att hitta nya typer av CAR som gör T-

cellerna starkare och starkare, och man hoppas tillslut att de blir så starka att de klarar av

att leva så länge i patienterna att de hinner slå ut alla tumörceller innan det är försent.

Retrovirus är den vanligaste virustypen för transducering av T-celler vid genterapier,

eftersom de är de mest effektiva vektorerna för stabil genöverföring in i T-celler. Men

vissa skillnader finns mellan dessa virustyper. Bl a har de flesta forskare använt sig av det

liknande retroviruset MLV (Moloney leukemia virus) som vektor för transducering av T-

celler med CAR (CD28), eftersom det viruset är mycket billigare att producera än

lentivirus. Lentivirus kräver nämligen stora volymer medan MLV kräver små volymer vid

produktionen. Vid lentivirusproduktion används stora odlingsflaskor som ska skördas,

centrifugeras och alikvoteras medan vid MLV-produktion alikvoteras viruset direkt (ingen

centrifugering). Det är alltså billigare att använda sig av små volymer med tanke på

reagenser, flaskor, ingen centrifugering och minskad arbetstid. Dessutom får man ut

mycket mindre virus (1,2 ml) ur produktionen med lentivirus till skillnad från MLV (18

ml). Men T-cellerna blir likadana vid användandet av de båda vektorerna (MLV och

lentivirus): det enda som skiljer dem åt är vilken genvektor man har använt sig av.
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Vid transduktion med lentivirus ska T-cellerna uttrycka CAR så länge cellerna lever,

vilket kan ställa till problem. Om T-cellen är tillräckligt långlivad kan den slå ut normala

B-celler, och då är immunglobulin-terapi nödvändig. T-cellerna kan även bilda en tumör

om de blir för många. Detta kan innebära att dessa T-celler skulle behöva en

avstängningsmekanism, exempelvis ett inducerbart caspase (självmordsgen) ifall

behandlingen är för kraftfull eller långvarig. Vid användandet av självmordsgenen klonar

man in den bredvid CAR i vektorn. Ett exempel på en effektiv självmordsgen är caspase

8 (CC8) som i en studie visade sig ha högt inducerbart och mycket kraftfullt system för

att utplåna olika transducerade cellpopulationer i retrovirala och lentivirala sammanhang

[16]. Den största nackdelen inom det området har varit att T-cellerna inte lever så länge

när de ges till patienten. T-cellerna avgör därmed om fler behandlingar behövs eftersom

cellerna har en kort överlevnadstid. Men detta problem håller forskarna fortfarande på att

tänka ut en lösning på. Problemet idag är att de transplanterade T-cellerna lever för kort

tid.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lentivirus är ett mycket effektivt verktyg för

genleverering in i mänskliga celler p.g.a. dess goda egenskaper att ge ett permanent,

stabilt, effektivt och kontrollerande uttryck av transgenen. Detta är viktiga egenskaper i

behandlingen av cancer, eftersom det leder till ett effektivt arbete och ger en stark

prolifireringssignal till T-cellen att attackera tumörcellerna. Lentiviruset överför inga

virala replikationsbara gener och det har en låg tendens att integrera in i farliga områden i

målcellens genom, vilket gör dessa vektorer till ett attraktivt val för mänskliga

genterapier.

  I denna studie har vi visat att det fungerar bra att virusvektorerna förvaras i 4ºC i två

dygn innan koncentrering av viruset. Detta ger ett bättre arbetsflöde på

produktionslaboratoriet och fynden kommer att upprepas för att säkerställa resultatet i

denna rapport.Vi har även visat att bunden anti-CD3 är bättre än löslig anti-CD3 för att

stimulera T-cellerna, och tillskott av anti-CD28 visades ge en högre transduceringsgrad.
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