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SAMMANFATTNING 

 

Flödescytometrisk cellsortering möjliggör att ur ett större cellmaterial separera en 

subpopulation celler för vidare analyser. Uppkomst av cytostatikaresistens beror på olika 

faktorer men där överuttryck av P-gp spelar stor roll. P-gp transporterar aktivt ut cytostatika 

ur cellen. I studier på AML-celler har man flödescytometriskt påvisat att JC-1 ackumulering 

speglar P-gp aktivitet. Därmed kan cytostatikaresistenta celler identifieras och sorteras.  

 

Bröstcancer är den svenska kvinnans vanligaste cancerform där cytostatika ofta ingår i den 

postoperativa behandlingen. Trots att många patienter svarar på första behandlingen drabbas 

många ändå av återfall. Problematik med cytostatikaresistens är då vanligt förekommande. 

 

Syftet med denna studie var att sätta upp en metod för att flödescytometrisk cellsortera 

avseende olika JC-1 ackumulering och därmed olika cytostatikakänslighet.  

 

I studien användes färskt brösttumörmaterial och två subcellinjer av leukemicellinjen HL-60. 

HL-60 S som är känslig för cytostatika och HL-60 R5 som är resistent vid odling med 5 µM 

doxorubicin.  

 

Resultaten visade att starkare fluorescensintensitet erhölls vid inkubation och förvaring i JC-1 

jämfört med att efter JC-1 inkubation förvara cellerna i D-PBS. Det var möjligt att inkubera 

ett större antal celler med JC-1 i cellodlingsflaska. Resultaten visar dock att flödescytometrisk 

sortering kraftigt påverkade viabiliteten hos HL-60 S + R5 där endast två tredjedelar av 

cellerna var viabla efter sorteringen. Preparering av brösttumörmaterial med Medicon 

medförde att en betydande andel celler dog och materialet i studien var inte tillräckligt för 

cellsortering. Att cellsortera kräver kunskap och erfarenhet och det är av vikt att 

prepareringsmetoden och sorteringsinställningarna optimeras på det material som ska 

användas i studien.  

 

 

Nyckelord: flödescytometrisk sortering, P-gp, JC-1, cytostatikaresistens. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

ABC ATP-bindande kassett 

AML Akut myeloisk leukemi 

ATP Adenosintrifosfat 

CsA Cyklosporin A 

DMSO Dimetylsulfoxid 

D-PBS Dulbeco´s Phosphate-Buffered Saline 

FITC Fluorescein isothiocyanate 

FSC Forward scatter 

JC-1 5,5 ,6,6 -tetrachloro-1,1 ,3,3 -tetraethylbenzimidazolocarbocyanine iodide 

MEM Minimum Essential Medium 

MRD Multidrug resistance 

P-gp Permeability glykoprotein 

SSC Side scatter 

 



 6 

BAKGRUND 

Flödescytometrisk cellsortering 

 

Flödescytometrisk cellsortering möjliggör identifikation av subpopulationer och även 

sortering av dessa. Det är i många sammanhang önskvärt att kunna sortera ut viabla celler för 

vidare cellodling och/eller analyser. Detta för att kunna jämföra om skillnader finns mellan 

olika subpopulationers förmåga att överleva vid cellodling med tillsats av cytostatika. När 

subpopulationerna i ett material separeras möjliggörs molekylärgenetiska analyser för att 

studera om genetiska skillnader föreligger i de olika populationerna och som skulle kunna 

vara en förklaring till olika cytostatikakänslighet.    

 

I en flödescytometrisk sorterare strömmar en bärarvätska under ett konstant tryck [1]. 

Bärarvätskan passerar genom flödeskammaren för att sedan falla fritt ut i en stråle. För att 

identifiera en cell i flödet används en eller flera ljuskällor. Vanligen används en argonlaser, 

488 nm. Ljusspridning och eventuell fluorescens är karaktäristisk för varje cell. Ljuset som 

sprids i ljuskällans längdriktning kallas forward scatter (FSC) medan ljuset som sprids 

vinkelrätt mot ljuskällan kallas side scatter (SSC). FSC ger information om att det finns en 

cell i flödet samt dess storlek. SSC är relaterat till cellens inre komplexitet, det vill säga 

eventuell granulering och kärnsegmentering. Flödescytometern har, beroende på hur tekniskt 

avancerad den är, filter och detektorer för en eller flera olika fluorescenser (FL) (figur 1). 

 

 
 
Figur 1. Modifierad bild över hur en cell som när den befinner sig i flödeskammaren och träffas av  

argonlasern ger upphov till ljusspridning och eventuell fluorescens. Forward scatter ger  

information om cellens storlek och side scatter om cellens inre komplexitet. En  

flödescytometern har filter och detektorer för en eller flera olika fluorescenser (FL) [2].  
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Fluorescens är det ljus som en fluorokrom emitterar när den exciteras av en laser. Inmärkning 

med fluorokromer kan ske direkt eller indirekt och ger möjlighet att analysera olika 

substanser på cellytan, i cytoplasman och/eller i kärnan. Vid indirekt inmärkning används 

antikroppar, med specificitet mot önskad substans, till vilka en eller flera fluorokromer är 

konjugerade. Vid direkt inmärkning binder fluorokromen in direkt till specifika substanser i 

cellen. 

 

Olika fluorokromer exciteras och emitterar ljus vid olika våglängder. Fluorokromer väljs efter 

sin förmåga att fluorescera vid den eller de våglängder som flödescytometerns ljuskällor 

sänder ut. Till ett instrument med endast en argonlaser kan bara fluorokromer som kan 

exciteras vid 488 nm användas. Ljuset som emitteras sträcker sig över flera våglängder, 

emissionsspektrum, och när två eller flera fluorokromer används kan överlappning finnas 

mellan de olika emissionsspektra. Detta kompenseras matematiskt genom att dra ifrån den 

överlappande fraktionen av en signal från den andra signalen.  

 

Droppbilning 

 

En stråle som fritt strömmar ut från en flödeskammare är hydrodynamiskt instabil och 

kommer att börja svänga för att upplösas i droppar efter ett visst avstånd (figur 2) [1, 3]. 

Naturligt väljer strålen slumpartat våglängd när den faller fritt och således kommer dropp-

bildningen att variera oförutsägbart utan någon yttre påverkan. Genom att utsätta strålen för 

vibrationer, inom ett bestämt frekvensområde, påverkas droppbildningen att denna kommer 

att bli stabil i tid och rum. Vibrationerna till strålen kan skapas med hjälp av en liten kristall 

som kallas piezoelektrisk överförare. Denna är mycket känslig för en liten elektrisk 

spänningsändring som medför att kristallen reversibelt ändrar form. På så sätt bildas en 

vibration som överförs till strålen.  

 

En droppbildning som är stabil i tid och rum innebär att brytpunkten i strålen där dropparna 

bildas kommer att vara den samma [1]. Vidare kommer dropparna att vara av samma storlek 

och ha samma inbördes avstånd. Av yttersta vikt vid sortering är även att tiden det tar för en 

cell att transporteras, från platsen där den detekteras i flödeskammaren fram till dess att den är 

innesluten i en droppe, är konstant[4].  

 

Vid cellsortering är det i de flesta fall önskvärt att maximera droppfrekvensen. Denna avgör 

hastigheten för droppbildningen och därmed sorteringshastigheten [1].  

 

Laddning av droppar och droppfördröjning 

 

Laddningen på dropparna överförs på strålen med hjälp av en elektrod [1]. Den droppe som 

separeras från strålen i ögonblicket som laddning överförs kommer att på ytan bära ett 

överskott av laddning av samma polaritet som var på strålen i det ögonblick som droppen 

separerades [3].  

 

Eftersom det är en tidsfördröjning från det att cellen identifieras vid laserstrålen och fram till 

att cellen är innesluten i en droppe måste man beräkna vilken droppfördröjning instrumentet 

har. Felaktig inställning av droppfördröjningen medför att fel droppe laddas och sorteras.  
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Tvärgående elektrostatiskt spänningsfält 

 

Nedanför brytpunkten för droppbilningen finns ett par nära parallella plattor, med hög positiv 

respektive negativ spänning, som bildar ett elektrostatiskt spänningsfält [3]. När en ström av 

laddade och oladdade droppar passerar genom detta fält kommer de laddade dropparna att 

avvika från strömmen med oladdade droppar som fortsätter rakt ner (figur 2). De positivt 

laddade dropparna kommer att avvika mot den negativt laddade plattan och omvänt för de 

negativt laddade dropparna. Strömmen av droppar som avviker kommer, om de har exakt 

samma laddning, att följa en väldefinierad bana [1]. Genom att fånga den ström med droppar 

av intresse sker sortering. De sorterade cellerna kan samlas upp på en mikrotiterplatta med en 

eller flera celler i varje brunn eller de kan samlas upp i ett gemensamt rör eller på ett 

objektglas.  

 

                 
 

 
Figur 2.  Modifierade bilder över hur strålen upplöses i droppar i vilka cellerna kommer att vara inne- 

slutna. Genom att ladda dropparna kommer dessa att kunna sorteras ut när de passerar genom  

instrumentets så kallade elektrostatiska spänningsfält [2]. 

 

Sorteringsinställningar 

 

I mjukvaran till sorteraren finns ofta olika förinställda sorteringsinställningar att använda. 

Utifrån när cellen passerar laserstrålen beräknar mjukvaran i vilken droppe cellen sannolikt 

kommer att hamna. En cell som ligger i mitten av det som sedan blir en droppe kommer med 

största sannolikhet att hamna i den droppe som programmet beräknat. Det är den cell som är 

lättast för instrumentet att sortera. När en cell ligger i början, i slutet eller mellan det som 

sedan blir en droppe föreligger alltid en osäkerhet i vilken droppe cellen kommer att hamna i 

[5]. Därför finns olika sorteringsinställningar att välja. En cell som ligger mellan vad som 

kommer att bli två droppar kan antingen hamna i den första eller den andra droppen. För att få 

maximal vinning vid sorteringen kan i ett sådant läge en sorteringsinställning som medför att 

båda dropparna sorteras användas. För maximal renhet vid sorteringen används en 

sorteringsinställning där bara celler som kommer att ligga i mitten av en droppe sorteras ut.  
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Dödtid benämns den tid det tar för instrumentet att registrera och bearbeta impulserna från en 

cell. Kommer nästa cell tätt inpå den första cellen registrerar vissa instrument bara att en cell 

passerade eftersom instrumentet är upptagen med impulsanalysen av första cellen [6]. Båda 

dessa celler kommer att exkluderas av instrumentet och användaren kan inte påverka 

exkluderingen [1, 5]. För ett instrument med snabbare impulsanalys medför två tätt 

efterföljande celler en annan problematik. Här hinner instrumentet registrera och bearbeta 

impulserna från de två cellerna men dessa kommer sannolikt att hamna i samma droppe [6]. 

Uppfyller båda cellerna sorteringskriteriet sorteras droppen men om bara den ena cellen 

uppfyller kriterierna kan användaren välja om droppen ska sorteras eller inte. 

 

Sorteringskriterium  

 

För att identifiera en cell av intresse i den flödescytometriska sorteraren utnyttjas information 

om cellens unika fluorescensmönster, eventuellt i kombination med egenskaperna på FSC och 

SSC. Instrumentet räknar ut i vilken droppe en sådan cell beräknas komma i så att den 

droppen kan laddas. I denna studie kommer instrumentet Epics ALTRA att användas på vilket 

två olika populationer samtidigt kan sorteras genom att den ena populationen laddas positivt 

och den andra negativt.  

 

Cytostatika 

 

Vid cancerbehandling används i många fall någon form av cytostatika. Cytostatika är ett brett 

begrepp med olika verkningsmekanismer för att hämma tillväxt hos tumörceller.  

Antracykliner är en grupp av cytostatika som används vid behandling av akut myeloisk 

leukemi (AML) och bröstcancer [7, 8]. Ett problem vid behandling med cytostatika är att en 

stor andel av patienterna drabbas av återfall i sin sjukdom på grund av tumörcellerna är 

resistenta mot cytostatika. Cytostatikaresistens kan finnas initialt hos en subpopulation av 

tumörcellerna eller kan förvärvas under cytostatikabehandlingen [9]. Det är inte ovanligt att så 

kallad multiresistens utvecklas vilket innebär resistens mot flera olika cytostatika med skilda 

strukturella egenskaper. Orsaken till cytostatikaresistens är ännu inte kartlagd, men en av de 

bäst beskrivna resistensmekanismerna hos AML-celler är uttryck av membranproteinet 

permeability glykoprotein (P-gp) [10].  

P-glykoprotein 

 

P-gp är ett 170 kDa stort membranbundet transportprotein [11]. Proteinets uppgift är att 

skydda cellen från toxiska föreningar och metaboliter genom att transportera ut dessa ur 

cellen. Förmågan att binda in substrat med stora strukturella variationer liksom 

transportkapaciteten är hög hos P-gp. Proteinet, i litteratur även kallat multidrug resistance 

(MDR) 1, var det första membranbundna transportprotein som karaktäriserades av sin 

förmåga att tilldela cancerceller resistens mot flera olika farmaka [12]. 

 

P-gp ingår i familjen ATP-bindande kassett (ABC) protein vilken utgör en av de största 

proteinfamiljerna [12]. ABC-proteinerna sitter integrerade i cellens membran och genom 

hydrolys av cytoplasmatisk adenosintrifosfat (ATP) fås energi att transportera molekyler ut ur 

cellen [13].  

 

 

 



 10 

Olika molekyler såsom joner, aminosyror, vitaminer, hormoner, lipider och för cellen toxiska 

föreningar, exempelvis olika cytostatika, kan på detta sätt transporteras ut [14].  

Hos en frisk människa uttrycks P-gp normalt av celler i vävnad som har en absorberande eller 

sekretorisk funktion [12, 15]. Exempel på sådan vävnad är tunntarm, lever och njure men 

även vävnad som ingår i barriären mellan blod och vävnad såsom blod-hjärnbarriären och 

moderkaka.  

 

Aktiviteten hos P-gp kan inhiberas av Cyklosporin A (CsA) som är en så kallad modulator 

[16]. Celler med mycket hög P-gp aktivitet kommer vi inte att kunna blockera med CsA vilket 

gör det möjligt att identifiera denna population och förhoppningsvis också flödescytometriskt 

cellsortera den.   

 

Legrand et al kunde i en studie på 129 patienter med AML identifiera tre olika grupper 

avseende uttryck av och aktivitet hos P-gp [17]. I den cytostatikaresistenta (R) patientgruppen 

påvisades en hög P-gp aktivitet medan det påvisades en låg aktivitet i gruppen med 

cytostatikakänsliga (S) patienter. I den tredje patientgruppen, intermediär (I), påvisades en P-

gp aktivitet som var mellan R och S. Intressant vore att se om metodiken kan appliceras för att 

identifiera subpopulationer avseende cytostatikaresistens på brösttumörmaterial. Efter 

flödescytometrisk sortering av subpopulationer skulle molekylärgenetiska metoder tillämpas. 

Detta för att bland annat studera huruvida skillnader, i till exempel mRNA eller DNA uttryck, 

föreligger hos olika subpopulationer.  

 

Cellinjer 

 

HL-60 (HL-60 S) är en kommersiellt tillgänglig cellinje med ursprung från en patient med 

akut myeloisk leukemi. Inom forskargruppen finns sublinjer av HL-60 med olika 

resistensgrad framtagna (HL-60 R) [9]. I denna studie kommer HL-60 S och sublinjen HL-60 

R5 att användas. HL-60 R5 är resistent vid odling med 5 µM doxorubicin, men bibehåller sin 

cytostatikaresistens i flera livscykler trots odling utan tillsats av doxorubicin. Dosen 5 µM 

motsvarar 10 gånger den kliniska dos som celler utsätts för vid cytostatikabehandling.  

 

Bröstcancer 

 

Bröstcancer utgör en dryg fjärdedel av all cancer som drabbar svenska kvinnor och är därmed 

den vanligaste kvinnliga cancerformen i Sverige och i övriga västvärlden [8].  

 

Kvinnor med bröstcancer behandlas ofta med cytostatika och många patienter svarar på första 

cytostatikabehandlingen [11, 18] Dock drabbas många av återfall i sin sjukdom. Uppkomst av 

cytostatikaresistens vid bröstcancer kan bero på många olika faktorer men överuttryck av P-

gp verkar ha en stor betydelse. 

 

I normal bröstvävnad ses ett lågt uttryck av P-gp medan överuttryck har påvisats hos 

brösttumörceller [11, 19]. Hos bröstcancer är den primära tumören ofta heterogen avseende 

uttryck av P-gp [19]. Tumörceller som saknar uttryck av P-gp skulle kunna förvärva det 

genom fysisk direktkontakt [20] där celler visat sig kunna överföra funktionella 

membranproteiner mellan varandra. I den heterogena tumörpopulationen skulle det även 

kunna finnas en liten subpopulation tumörceller som redan initialt har ett överuttryck av P-gp. 

Dessa celler skulle sedan kunna vara de som ger upphov till eventuellt återfall. Intressant vore 

att kunna identifiera och skilja ut denna subpopulation med flödescytometrisk sortering för 

vidare studier.  
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P-gp-antikropp 

 

För att flödescytometriskt detektera ett uttryck av P-pg hos en cell kan direktkonjugerade 

monoklonala antikroppar användas. Denna kan vara konjugerad med den vanligt använda 

fluorokromen fluorescein isothiocyanate (FITC) som emitterar en grön fluorescens (520 nm) 

när den exciteras av en argonlaser.   

7-AAD 

 

För att flödescytometrisk skilja mellan levande och döda celler kan 7 aminoaktinomycin D  

(7-AAD) användas. 7-AAD passerar genom cellmembranet på döda celler och fäster mellan 

G-C basparen i DNA-helixen [21]. Vid excitation av en argonlaser emitterar 7-AAD en röd 

fluorescens (660 nm).  

 

JC-1 

 

5,5 ,6,6 -tetrachloro-1,1 ,3,3 -tetraethylbenzimidazolocarbocyanine iodide (JC-1) är en 

fluorescerande positivt laddad fluorokrom som finns i monomer form [22, 23] och som kan 

användas vid flödescytometri. Flurokromen kan ackumuleras, exempelvis inne i 

mitokondriernas negativt laddade matrix, och reversibelt bilda så kallade J-aggregat. JC-1 

diffunderar passivt in i cellen och användes först för att studera mitokondriernas 

membranpotential [24]. Intakta celler har hög potential och aggregat och monomerer av JC-1 

kan påvisas. Celler i apoptos har en låg potential vilket medför att JC-1 förblir i sin monomera 

form intracytoplasmatiskt och ingen ackumulering i mitokondrierna sker [22]. I senare studier 

har JC-1 visat sig vara ett substrat till P-gp och som använts för att studera P-gp-aktivitet [24]. 

Celler med hög P-gp aktivitet, cytostatikaresistenta celler, pumpar aktivt ut JC-1 medan låg 

aktivitet av P-gp leder till att JC-1 ackumuleras i mitokondrier (figur 3).  

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild av olika JC-1 ackumulering hos celler. Den vänstra cellen har P-gp i cell- 

membranet medan den högra saknar P-gp. JC-1 diffunderar passivt in i båda cellerna och åter- 

finns i cytoplasman som monomerer. P-gp verkar som en pump och pumpar aktivt ut JC-1 vilket  

medför att flödescytometriskt påvisas JC-1 som monomerer, grön fluorescens. Hos celler som  

saknar P-gp ackumuleras JC-1 även i mitokondriernas matrix och bildar aggregat. JC-1 påvisas i  

dessa celler som monomerer och aggregat, grön respektive röd fluorescens.  
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Vid excitation av en argonlaser emitterar monomerer en grön fluorescens (510-520 nm) 

medan aggregaten emitterar en röd-orange fluorescens (590 nm). När den flödescytometriska 

analysen presenteras i så kallad dot-plots kommer celler med JC-1 monomerer att ligga i en 

population efter x-axeln (grön fluorescens) och celler med JC-1 aggregat efter y-axeln (röd 

fluorescens). Då celler med JC-1 aggregat samtidigt även innehåller monomerer kommer 

cellerna att förskjutas efter x-axeln (figur 4). 

 

Figur 4.  Schematiskt dot-plot på resultat av flödescytometrisk analys avseende JC-1 ackumulering hos  

celler. Celler med JC-1 monomerer (M) fluorescerar i grönt och ses som en population efter x- 

axeln. Celler med JC-1 aggregat (A) fluorescerar i rött och ses som en population efter y-axeln.  

Då celler med JC-1 aggregat även innehåller JC-1 monomerer kommer population A att för- 

skjutas även efter x-axeln.   

 
 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att utvärdera flödescytometrisk cellsortering avseende JC-1 

ackumulering såsom markör för varierande cytostatikakänslighet.  
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MATERIAL OCH METOD 

Preparering 

Cellinjer 

 

Till försöken användes sublinjerna HL-60 S och R5. Cellerna odlades i ett medium med 87 % 

RPMI 1640 L-glutamin, 2,5 % HEPES Buffer Solution 1M och 10 % fetalt bovin serum. Alla 

reagenser från GIBCO® (Auckland, Nya Zeeland). De två sublinjerna odlades i en 

koncentration om 0,1 x 10
6
 celler/ml i 37°C med 5 % CO2 i 48 timmar, skördades och 

poolades innan försök. Det poolade materialet bestod av lika delar av vardera sublinje, 

benämns i text som HL-60 S + R5.  

 

Brösttumörceller 

 

I studien ingick material från sju färska brösttumörer som inkom till Kliniken för patologi 

Universitetssjukhuset Örebro. Allt material var avidentifierat.  

 

Bitar från brösttumör lades i Minimum Essential Medium (MEM) (Sigma-Aldrich, St Louis 

MO, USA). Med skalpell skars mindre delar ut, 2-4 mm
2
, och homogeniserades under 1 minut 

i Medimachine (DAKO, Glostrup, Danmark) med BD Medimachine™ Medicon (35 μm) 

(Becton Dickinson, Los Angeles, USA) tillsammans med 1-2 ml MEM. Cellsuspensionen 

filtrerades genom 30 µm syringe filter (Becton Dickinson) och centrifugerades i 5 minuter vid 

300 g. Cellpelleten resuspenderades i MEM.  

 

Viabilitets- och cellräkning 

 

Viabilitets- och cellräkning utfördes på cellsuspension med hjälp av Trypanblått (Sigma-

Aldrich) i mikroskop. Cellsuspension från HL-60 späddes i RPMI och suspension från 

brösttumörmaterial späddes i MEM till en cellkoncentration av 10 x 10
6
 celler/ml viabla 

celler.   

 

JC-1 och 7-AAD inkubation 

 

För JC-1 inkubation användes en metod enligt Legrand et al [17], benämns i text som 

referensmetod. I denna studie utfördes en utveckling av denna. Cellinjerna HL-60 S + R5 

användes för att utvärdera eventuella skillnader i JC-1 ackumulering mellan referensmetoden 

och den utvecklade så kallade nya metoden. För att flödescytometriskt endast sortera viabla 

celler tillsattes 7-AAD (50 µg/ml (Becton Dickinson)). Inkubation skedde i cellodlingsflaska 

för att erhålla större antal celler. En stamlösning av JC-1 (Sigma-Aldrich) med 

koncentrationen 1500 µM tillreddes genom att lösa JC-1 i Dimetylsulfoxid (DMSO) (Merck, 

Darmstadt Tyskland). Stamlösningen förvarades i rumstemperatur och mörker. Inför varje 

försök bereddes en arbetslösning genom spädning med Dulbeco´s PBS (D-PBS) (GIBCO®) 

till en koncentration av 2 µM JC-1. Arbetslösningen förvärmdes i 37°C innan inkubation.  

 

Vid inkubation var cellkoncentrationen 0,5 x 10
6
 celler/ml.  
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Inför varje försök sattes ett rör/en cellodlingsflaska innehållande 0,1 µM JC-1 i RPMI-1640 

vid försök med HL-60 och i MEM vid brösttumörceller. Som negativ kontroll sattes ett rör 

med D-PBS i stället för JC-1.  

 

JC-1 inkubation med referensmetoden – förvaring i D-PBS  

 

Vid referensmetoden inkuberades cellerna i rör med JC-1 under 15 minuter i 37°C. Rören  

centrifugerades sedan i 5 min vid 300 g och supernatanten avlägsnades. Till pelleten sattes 

0,25 µg 7-AAD och rören inkuberades 10 minuter i rumstemperatur och mörker. Därefter 

tillsattes 0,5 ml D-PBS och flödescytometrisk analys utfördes. 

 

JC-1 inkubation med nya metoden – förvaring i JC-1 

 

Till varje rör sattes 0,25 µg (för JC-1 inkubation i rör) respektive 0,50 µg (för JC-1 inkubation 

i cellodlingsflaska) 7-AAD. Inkubation skedde i 10 minuter i rumstemperatur och mörker. 

Vid JC-1 inkubation i cellodlingsflaska flyttades cellerna över till flaskan med 2 ml av 

arbetslösningen av JC-1. Inkubation med JC-1 skedde i 15 minuter i 37°C. Därefter flyttades 

innehållet i cellodlingsflaska till ett rör som centrifugerades i 5 min vid 300 g. All 

supernatant, utom 2 ml, avlägsnades och cellerna resuspenderades innan överföring till ett 

mindre rör. Vid JC-1 inkubation i rör skedde ingen centrifugering. Flödescytometrisk analys 

och eventuell sortering utfördes. 

 

Inkubation med P-gp och 7-AAD 

 

Till ett rör med 2 x 10
6 
celler tillsattes 20 µl koncentrerad P-gp-antikropp (Becton Dickinson, 

klon 17F9) och 0,25 µg 7-AAD. Inkubation skedde 10 minuter i rumstemperatur och mörker. 

Därefter tillsattes 2 ml RPMI och flödescytometrisk analys och sortering utfördes. Utbytet 

från sorteringen centrifugerades 5 min vid 300 g och supernatanten avlägsnades. Till pelleten 

tillsattes 0,25 µg 7-AAD och inkubation skedde 10 minuter i rumstemperatur. Sist tillsattes 

0,2 ml RPMI och flödescytometrisk analys utfördes.   

 

CsA-blockering 

 

För att kontrollera att referensmetoden fungerar och konfirmera att det är aktiviteten hos P-gp 

som studeras användes CsA (Novartis, Köpenhamn, Danmark) för blockering av P-gp. 

Koncentrerad CsA späddes med D-PBS till en arbetslösning med koncentrationen 40 µM. 

Parallellt med referensmetoden inkuberades HL-60 S + R5 med 0,1 µM JC-1 + 2 µM CsA. 
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Metodutvärderingar 

Förvaring i JC-1 respektive PBS över tid 

 

HL-60 S + R5 användes för att utvärdera eventuella skillnader i JC-1 ackumulering mellan 

referensmetoden och nya metoden. Med den nya metoden avlägsnas aldrig JC-1 efter 

inkubation till skillnad från referensmetoden där cellerna är i D-PBS. Cellsortering är en 

process som tar tid och därför utvärderades även tidsfaktorns eventuella betydelse.  

Poolat material av HL-60 S + R5 preparerades för att jämföra om ackumuleringen av JC-1 

skiljer sig åt mellan celler förvarade i JC-1 och D-PBS. Hälften av materialet analyserades 

flödescytometriskt och sorterades vid tidpunkten 0 timme och andra hälften vid 1 timme. 

 

Inkubation i cellodlingsflaska jämfört med inkubation i rör 

 

HL-60 S + R5 användes för att utvärdera om det fungerar att inkubera med 0,1 µM JC-1 i 

cellodlingsflaska med totalvolym 10 ml enligt nya metoden.  

 

Flödescytometrisk analys och sortering 

 

Samtliga flödescytometriska analyser och sorteringar utfördes på Epics ALTRA utrustad med 

en luftkyld argonlaser (488 nm) (Beckman Coulter Inc, Miami FL, USA). Epics ALTRA är 

en mekanisk sorterare som bland annat har sorteringsinställningarna standard 1 och 

enrichment. Standard 1 rekommenderas vid sortering av mindre celler och prioriterar renhet 

framför utbyte medan enrichment rekommenderas vid sortering av större celler och prioriterar 

utbyte framför renhet.  

 

Vid sortering efter JC-1 inkubation utformades sorteringskriteriet 7-AAD negativa celler 

innehållande monomerer respektive aggregat. Motsvarande efter P-gp inkubation var 7-AAD 

negativa P-gp-positiva respektive P-gp-negativa celler.  

 

Sorteringsinställning och renhet 

 

HL-60 S + R5 användes för att utvärdera de två sorteringsinställningar standard 1 och 

enrichment. Renheten hos sorterat material vid respektive inställning jämfördes. HL-60 S + 

R5 preparerades i cellodlingsflaska enligt JC-1 inkubation med nya metoden. Renheten hos 

det sorterade materialet kontrollerades genom flödescytometrisk analys.  

 

Sorteringens inverkan på cellernas viabilitet 

 

För att studera cellernas viabilitet vid sorteringen och efter denna användes HL-60 S + R5. 

Cellerna preparerades enligt inkubation med P-gp och 7-AAD.  
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Dataanalys och statistik 

 

Dataanalys utfördes i programmet Expo 32 ADC Software (Beckman Coulter). Resultatet har 

analyserats som histogram med fluorescensintensiteten efter x-axeln och antalet celler efter y-

axeln. En tydlig topp sågs i histogrammen och toppvärdet för fluorescensintensiteten hos en 

population i ett prov (T) har analyserats.  Medelvärdet på T (T-m) hos upprepade försök har 

använts vid statistikberäkningar.  

 

De statistiska beräkningarna har utförts med mjukvaran STATISTIX® 8. Parat T-test har 

använts och P-värde ≤ 0,05 har bedömts som statistiskt signifikant.  

  

ETIK 

Arbetet har ingått i en större studie där etikprövningsnämnden lämnat sitt godkännande.  
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RESULTAT 

CsA-blockering 

 

Vid undersökning att referensmetoden fungerade kunde, vid analys av ett rör med HL-60 

S+R5 inkuberat enligt referensmetoden och 7-AAD, monomerer och aggregat påvisas. Vid 

blockering med CsA påvisades endast aggregat (figur 5).  

 

 

 

 
Figur 5.  Dot-plots över HL60 S + R5 efter JC-1 inkubation ± CsA. De 7-AAD positiva, döda, cellerna är  

exkluderade. Grön fluorescens efter x-axel och röd efter y-axel. Efter inkubation med JC-1 utan 

CsA påvisas både celler med monomerer och celler med aggregat, vänstra bilden. Efter 

inkubation med JC-1 och CsA påvisas endast celler med aggregat, högra bilden.  
 

 

Förvaring i JC-1 respektive D-PBS över tid 

 

För att se om JC-1 ackumuleringen i cellerna är beroende av förvaringsmedium och/eller tid 

preparerades 8 prover av HL-60 R5 + S förvarade i JC-1 samt 8 prover förvarade i D-PBS. 

Hälften av proverna samlades in direkt (0h timme) efter JC-1 och 7-AAD inkubationen 

medan resterande samlades in först efter 1 timmes förvaring.  

JC-1 monomerer   

 

Medelvärde för toppvärdena för fluorescensintensiteten (T-m) för celler med JC-1 monomerer 

var vid tiderna 0 och 1 timme starkare efter förvaring i JC-1 jämfört med förvaring i D-PBS. 

T-m för celler med JC-1 monomerer förvarade i JC-1 var starkare vid tiden 1 timme jämfört 

med tiden 0 timme, motsvarande kunde inte ses vid förvaring i D-PBS (Tabell I).  
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Tabell I: T-m hos celler med monomerer förvarade i JC-1 och D-PBS i 0 timme respektive 1 timme. 
 

 Förvaringstid   

Förvaringsmedium    0 timme 1 timme P-värde 

   JC-1 42,2 59,5 < 0,01 

   D-PBS 32,1 38,8 0,15 

   P-värde < 0,01 < 0,01  

 

JC-1 aggregat 

 

T-m hos celler med JC-1 aggregat var vid tidpunkten 1 timme starkare efter förvaring i JC-1 

jämfört med vid förvaring i D-PBS. Motsvarade kunde inte ses vid tiden 0 timme. T-m för 

celler med JC-1 aggregat förvarade i JC-1 var starkare vid tiden 1 timme jämfört med tiden 0 

timme, motsvarande kunde inte ses vid förvaring i D-PBS (Tabell II).  

 

 
Tabell II: T-m hos celler med aggregat förvarade i JC-1 och D-PBS i 0 timme respektive 1 timme. 
   

 Förvaringstid   

Förvaringsmedium 0 timme 1 timme P-värde 

   JC-1 111,5 188,2 0,02 

   D-PBS 101,8 112,7 0,46 

   P-värde 0,48 0,02  

 

Inkubation i cellodlingsflaska jämfört med inkubation i rör 

 

Jämförelse av JC-1 ackumulering hos ett material av HL-60 S + R5 inkuberat i 

cellodlingsflaska respektive rör visade ett överensstämmande resultat.  

 

Sortering 

Sorteringsinställning och renhet sortering 

 

Upprepad sortering fyra gånger av HL-60 S + R5 med sorteringsinställningarna standard 1 

respektive enrichment visade att renheten var bättre hos sorterade celler innehållande JC-1 

monomerer med sorteringsinställningen standard 1 jämfört med enrichment. Motsvarande 

kunde inte ses vid sortering av celler innehållande aggregat (Tabell III). 
 

 

Tabell III:  Renhet efter sortering av celler innehållande monomerer respektive aggregat vid 

sorteringsinställningarna standard 1 respektive enrichment. 

 

Sorteringsinställning Monomerkriterie Aggregatkriterie 

Standard 1 98,0 95,5 

Enrichment 91,1 92,8 

P-värde < 0,01 0,15 
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Sorteringens inverkan på cellernas viabilitet 

 

Sortering av 7-AAD negativa celler med respektive utan uttryck av P-gp utfördes fyra gånger 

på HL-60 S + R5. Cellerna skördades och därefter preparerades prov 1, sedan prov 2 och så 

vidare.  

 

Vid själva sorteringen var medelvärdet för andel viabla celler 88 %. Efter sortering av endast 

viabla celler, och efter ny inkubation av 7-AAD, sjönk viabiliteten till genomsnitt 62 %. 

Tiden från skörd till sortering påverkade viabiliteten hos cellerna (figur 6). 
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 Figur 6. Diagrammet visar viabiliteten i procent (y-axel) hos HL-60 S + R5 beroende av tid efter skörd  

(x-axel). Blå linje visar viabiliteten hos cellerna vid sorteringen. Grön och röd linje visar  

viabiliteten hos sorterade 7-AAD negativa P-gp positiva respektive Pg-p negativa celler.  

 

 

Brösttumörceller 

 

Sönderdelning av de sju brösttumörerna med Medimachine gav ett sparsamt utbyte. 

Cellhalten av viabla celler var för samtliga tumörer lägre än 0,5 x 10
6
 celler. Medelvärdet på 

viabiliteten hos brösttumörcellerna efter sönderdelningen var 36 % (range 0-70 %).  

 

Sortering på JC-1 ackumulering hos brösttumörceller var ej möjligt. 

 

 



 20 

DISKUSSION  

 

Flödescytometrisk cellsortering är inte bara en utmaning för användaren utan även för 

cellerna som ska passera genom flödescytometerns höga tryck och trånga passage, för att 

slutligen falla fritt ut i en stråle. Det finns flera fallgropar vid cellsortering som kräver en 

medvetenhet hos användaren över vad som sker med och i cellerna under hela processen.  

 

I denna studie har sortering av cellinjen HL-60 S + R5 med avseende på JC-1 ackumulering 

utförts. Referensmetoden har hämtats från Legrand et al [17] och som vi i denna studie har 

vidareutvecklat. Resultaten visade att fluorescensintensiteten för JC-1 var högre när cellerna 

var kvar i JC-1 medium än vid referensmetoden där cellerna förvarades i D-PBS. Jämförelse 

av fluorescensintensiteten hos HL60 S + R5 förvarade i JC-1 0 timme respektive 1 timme, 

visade högre intensitet vid 1 timme för både celler med monomerer och aggregat. Det skulle 

kunna förklaras av en infärgningskinetik där JC-1 fortsätter att ackumuleras i cellerna efter 

själv inkubationen vid förvaring i JC-1. En studie på fluorescensintensitet beroende av 

inkubationstid visade att i cytostatikakänsliga celler påvisades monomerer redan efter 10 

minuter [25]. Tydligast var dock intensiteten på den gröna fluorescensen efter 30 minuters 

inkubation. Enligt samma studie krävs minst 30 minuters inkubation för att påvisa aggregat. 

Först efter två timmar började intensiteten hos den röda fluorescensen nå klimax. Dock såg vi 

att inkubationstiden 15 minuter räcker för att flödescytometriskt identifiera celler med JC-1 

monomerer respektive aggregat. Inför fortsatta studier rekommenderas ändå att utvärdera om 

längre inkubationstid ger tydligare separation mellan celler innehållande JC-1 monomerer 

respektive JC-1 aggregat.  

 

Cellsortering kräver ett större cellantal vilket i denna studie innebar att inkubation med JC-1 

överfördes från rör till flaska. Vid analys upplevdes att separationen mellan de olika 

populationerna blev tydligare efter inkubation i flaska, ej statistiskt säkerställt. Vid 

flödescytometrisk analys och sortering är det önskvärt att ha bra separation mellan olika 

cellpopulationer. I denna studie var det i många fall svårt att tydligt se gränsen mellan celler 

med JC-1 aggregat och JC-1 monomerer. Eventuell tillblandning av döda celler exkluderades 

med 7-AAD. En tydlig separation mellan olika populationer underlättar den 

flödescytometriska definitionen av en så kallad gate kring en population. En gate ligger till 

grund för ett sorteringskriterium och en tydlig separation medför att ingen tveksamhet 

föreligger i vilket kriterium en cell faller.  

 

På HL-60 S + R5 jämfördes sorteringsinställningarna standard 1 och enrichment på Epics 

ALTRA. Det visade att standard 1 gav en bättre renhet för sorterade celler med monomerer. 

För celler med aggregat kunde inte någon skillnad i renhet påvisas. Vid sortering av endast en 

population i ett material sorterar Epics ALTRA alltid till höger, det vill säga negativt laddade 

droppar viker av mot en positivt laddad platta. Därmed antas att instrumentet har bättre renhet 

på det som sorteras till höger. I denna studie sorterades celler med aggregat till höger. Det 

skulle kunna vara förklaringen till varför ingen skillnad i renhet för de olika 

sorteringsinställningarna kunde påvisas för celler med aggregat.  

 

Vidare visar denna studie att sönderdelning med Medimachine inte är att rekommendera för 

utvinning av viabla celler från brösttumörmaterial. Dock var antalet tumörer lågt, endast sju 

stycken och ett problem för studien var tillgången på färskt bröstcancermaterial. Det kan bero 

på att det flesta tumörer som avlägsnas genom operation är små. Det medför att när materialet 

som behövs för den histopatologiska undersökningen är tagen, finns inget material kvar till 

studier. I de fall materialet räcker till studier härrör det sannolikt från större tumörer. Det 

skulle kunna vara en av förklaringarna till varför utbytet vid sönderdelningen blev sparsam.  



 21 

Större tumörer har fibrosbildning, fettinfiltration och inslag av nekros och utvinning av fria 

viabla celler försvåras. För fortsatta studier på brösttumörmaterial rekommenderas att testa 

om enzymatisk sönderdelning är en bättre metod för utvinning av viabla brösttumörceller. 

McDevitt et al [26] har inför flödescytometrisk analys beskrivit en enzymatisk metod för 

sönderdelning av färskt brösttumörmaterial. Medelvärdet för viabiliteten hos materialet i 

studien var 60% (range 13-88 %).   

 

Slutsatsen av denna studie är att det vid cellsortering är viktigt vara medveten om vilka 

fallgropar som finns och hur dessa påverkar materialet i den aktuella studien. Vid 

cellsortering är det viktigt att prepareringsmetoden och sorteringsinställningarna optimeras på 

det material som studien ska utföras på. Prepareringsmetoden ska vara stabil över tid eftersom 

cellsortering är en process som tar tid. I denna studie utfördes inga tester på flödeshastighet 

men vi såg att en flödeshastighet högre än 1500 händelser per sekund vid sortering av HL-60 

S + R5 hade en tendens att sätta stopp i instrumentet. En så låg hastighet rekommenderas inte 

vid sortering av en sällsynt cellpopulation. Det är för tidskrävande och med ett dåligt utbyte 

som resultat. Utbytet påverkas i hög grad även av alla celler inte överlever den tuffa passagen 

genom cellsorteraren och förlustens storlek är viktig att bestämma. I denna studie jämfördes 

viabiliteten hos HL60 S + R5 före och efter sortering. Sorteringskriteriet formades så att 

endast viabla celler, negativa för 7-AAD, sorterades ut varför det teoretiskt fanns 100 % 

viabla celler efter sorteringen. Efter ny inkubation med 7-AAD sjönk viabiliteten till i 

genomsnitt 62 %. Det innebär att mer än var tredje HL-60 dör vid passage genom 

cellsorteraren. Enligt Shapiro [3] har olika celler cellsorterats och som man sedan har fått att 

växa i kultur. Förmodligen har man inte närmare utvärderat den faktiska viabiliteten efter 

cellsorteringen. Shapiro uppmanar ändå användaren att beakta att fluorescerande ämnen som 

används för att märka in celler, lasern i flödescytometern och trycket i sorteraren, påverkar 

cellerna. Exempelvis kan sortering av kromosomer orsaka skador på DNA. I vår studie var en 

av funderingarna hur intakta och opåverkade de HL-60 var som bedömdes som viabla enligt 

7-AAD. En studie på viabilitet efter sortering visade att ett lägre tryck i sorteraren ökade 

andelen viabla sorterade spermier [27]. Ett lägre tryck innebär dock att sorteringen tar längre 

tid.  

 

Trots att denna studie fått oss att inse att cellsortering är utmaning med flera fallgropar, 

kvarstår ändå intresset för att kunna cellsortera subpopulationer med olika 

cytostatikaresistens. En enzymatisk sönderdelning av brösttumörmaterial skulle vara 

intressant att utvärdera för att se hur viabiliteten hos cellerna är efter prepareing och 

cellsortering. I forstatta studier vore det även intressant om man kunde hitta andra markörer 

än JC-1 för att flödescytometriskt indentifiera subpopulationer med olika cytostatikaresistens.  
 

 

TACK 

 

Ett stort tack till alla som hjälpt mig i detta arbete. Stort tack till Elisabet Tina och Mats 

Karlsson för bra och trevliga diskussioner under arbetets gång. Varmt tack till min familj för 

stöd och uppmuntran. 
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