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Sammanfattning 

In vitro-test för upptäckt och behandling av tumör eller mikrometastaser har de senaste 

30 åren gjort stora framsteg tack vare immunokemi och nya framgångsrika cellodlings- 

tekniker som bättre reproducerar celltillväxt i tre dimensioner (3D) och det omgivande 

stromat (multicellulär tumörsfäroidodling). TS1-218 scFv (single chain variable 

fragment) är en monoklonal antikropp som har affinitet till ett protein tillhörande 

cytoskelettet (cytokeratin). Av TS1-218 har skapats olika varianter (en dimer TS1-2182 

och en mutant HE1-Q) med syftet att öka affinitet och retentionstid på platsen för dess 

verkan. I det här projektet försökte vi att testa och jämföra egenskaper hos alla 3 joderade 

antikropparna genom att inkubera odlade Hela Hep 2 tumörcellssfäroider med dessa 

antikroppar. Alla tre antikroppsvarianter visade god förmåga att penetrera sfäroider och 

att binda deras epitop i cytokeratin 8. Försöken visade att det fanns affinitetsskillnader 

mellan TS1-218 monomer, dimer och mutant vilket visade sig som olika 

inbindningsförmåga till sfäroiderna. 

 

 

 

Nyckelord: cytokeratin; mikrometastaser; multicellulära tumörsfäroider; single chain 

variable fragment;  

 

Förkortningar: 

 

Ak: antikropp 

CK: cytokeratin 

DMEM: Dulbecco`s Modified Eagle Medium 

EDTA: Ethyllendiaminetetraacetic acid 

FCS: Fetal Calv Serum 

HBSS: Hanks balanced Salt Solution 

IF: intermedierat filament 

LAF: Laminar Air-Flow 

MCTS: Multicellulära Tumörssfäroider 

scFv: single chain variable fragment  
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1. Introduktion 
 

Behovet att hitta nya mer specifika och mindre invasiva strategier och nya sätt för 

upptäckt av allvarliga och ofta sällsynta sjukdomar, har lett till utvecklingen av metoder 

som skiljer sig åt från dem som hittills använts. Sedan man kunde odla celler från 

mammalievävnader, har en mångfald olika mekanismer beskrivits som styr cellers 

tillväxt, förmåga att kommunicera med sin omgivning och cellers förmåga att skydda sig 

mot främmande ämnen som de är i kontakt med varje dag. Bland de tekniker som det 

idag satsas mycket på är de immunologiska utan tvekan de mest framgångsrika. I själva 

verket har antikroppsanvändning gjort ett stort framsteg sedan det har utvecklas 

teknologier för deras produktion. Monoklonala antikroppar (Mab) kan idag utvinnas 

antingen med hjälp av rekombinant teknik eller direkt från hybridom cellodling. Mab kan 

i själva verket byggas upp på olika sätt och är var och en specifik till sitt målställe och 

med sina egna metaboliska/farmakokinetiska egenskaper. TS1-218 single chain variable 

fragment (scFv) är en rekombinant antikropp innehållande bara de variabla polypeptid- 

kedjorna ihopkopplade med hjälp av 218-linker GSTSGSGKPGSGEGSTKG, 

nödvändiga för epitop bindning [1]. TS1-218 binder ett protein (cytokeratin 8) som på 

grund av sin olöslighet, blir kvar i tumörers centrala nekrotiska del. Detta kan i teorin 

vara användbart för både upptäckt av eventuella metastaser och deras destruktion samt 

behandling av ursprungstumör. Av TS1-218 scFv har också skapats en variant som består 

av två TS1-218 scFv fragmenten ihopkopplade (TS1-2182) för att öka antikroppens 

aviditet dvs. total bindningsstyrka, och en variant, HE1-Q där aminosyra 1 i tunga kedjan 

bytts från glutaminsyra till glutamin vilket också gett ökad affinitet [2]. 
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1.1 Cytokeratin 

 

Cytokeratiner (CK) ingår i intracellulära intermediära filament (IF) familjen och bygger 

upp ett av cytoskeletten i epitelceller (dynamiska struktur vars funktion är att behålla 

cellens form, tillåta cellförflyttning, intracellulär förflyttning och celldelning). 

Cytokeratin IFs grundstruktur, består av filament som utgörs av 8 protofilament som i sin 

tur består av polypeptiddimerer [3]. Keratiner, antingen hårda eller mjuka kodas av ca 50 

gener. Av dessa kodas cytokeratiner av en familj av 30 gener varav 20 uttrycks i 

epitelceller. Det finns två typer av cytokeratiner, ”low weight acid type 1” CK10 till 

CK20 och ”hight weight basic or neutral type 2” (CK1 till CK9). De undergrupper av CK 

som uttrycks i epiteliala celler beror på typen av epitel, differentieringsgrad och cellens 

utvecklingsfas (de CK som förekommer mest i tumörepitel är CK8, CK18, och CK19).  

Tack vare denna specificitet, kan en klassificering av olika kroppsepitel göras genom att 

undersöka epitelets CK uttryck. Detta har gjort att CK har blivit klinisk användbara 

markörer för att påvisa och karakterisera tumörer och metastaser [3]. 

 

 

1.2 Tumörmarkörer 

 

Tumörmarkörer, är substanser som tumörceller producerar och frisätter själva eller 

inducerar i andra icke-tumörceller. Dessa substanser innehåller vissa regioner (epitoper) 

som utgör bindningsställe för antikroppar och detta möjliggör identifiering och 

kvantifiering. Information om förekomst, prognos och uppföljning av tumörer  kan 

utvinnas från serum- eller vävnadkoncentrationen av tumörmarkörer. I själva verket 

påverkas tumörmarkör-koncentrationen i blodet av flera faktorer såsom antalet 

tumörceller, synteshastigheten av markören, grad av nekros och genomblödning av 

tumörvävnaden [4]. Av CK fragment som används som serum-tumörmarkör idag, mäter 

TPA (tissue polypeptide antigen) CK8, 18, och 19, TPS (tissue polypeptide specific 

antigen) mäter CK18 och CYFRA 21-1 mäter cytokeratinfragment CK19.   
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1.2.1 TPA tissue polypeptide antigen 

 

TPA beskrevs av Björklund och Björklund 1957 [5]. TPA är ett lösligt fragment (10-50 

KDa) av de svårlösliga CK 8, 18, 19 som dessa forskare isolerade från en blandning av 

olika typer av tumörvävnader. Eftersom TPA fragmenten är lösliga, kan 

serumkoncentrationen bestämmas med hjälp av olika immunoanalys-kit (TPA innehåller 

flera epitoper för både polyklonala och monoklonala antikroppar) [6]. Björklund och 

Björklund föreslog att serumkoncentrationen av CK kunde relateras till tumörers 

cellprolifererande förmåga och därför var det användbart för tumördiagnostik [7]. 

Fortfarande är förståelsen av CK fragmentering och frisättning från tumören inte 

fullständig men det finns teorier att CK fragmentering är följden av cellnekros i tumörer 

med hög cellproliferation eller av tumörceller som har genomgått apoptos [3]. Även om 

serumkoncentrationen av TPA tycks vara ett bra instrument i bekämpandet av cancer 

(förhöjd serumkoncentration förekommer vid bröstcancer, koloncancer och blåscancer) 

saknar de fullständig specificitet enligt bestyrda studier. I själva verket noteras ökning av 

serum CK också under t.ex. andra icke-elakartade sjukdomar såsom olika typer av 

inflammationer (t.ex. bronkit eller lunginflammation) [7].    

  

1.3 Antikroppar (Ak) 

 

Antikroppar med terapeutisk effekt eller som bärare av olika substanser vid behandling 

av tumörer eller autoimmuna sjukdomar har på senare år utvecklats. Idag har en mångfald 

monoklonala antikroppspreparat för olika sjukdomsbehandlingar godkänts [8]. 

 

Tyvärr är antikroppars farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper fortfarande 

inte helt förstådda. 

 

Humana antikroppar (immunoglobuliner Ig) är Y formade och består av 4 polypeptid- 

kedjor, 2 tunga kedjor eller heavy (55,77 kDa), och 2 lätta kedjor eller light (23,25 kDa). 

Om immunoglobuliner behandlas med vissa proteolytiska enzymer (pepsin, papain), 
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delas de i fragment som kallas Fab, Fab’2 (antigen bindning fragment) och Fc 

(crystallizable Fragment) (fig 1).  

 

 

                                                                        

Fig 1: bilden visar hur en antikropp ser ut 
efter proteolitisk enzymbehandling. Två  
Fab plus Fc kan igenkännas [9].                                                                              
 

 

 

 

 

 

I Fab och Fab’2 fragmenten ligger antikroppsspecificitetet till respektive antigen och Fc 

är den region av antikroppen som kan binda t.ex. celltransmembranreceptorer och på det 

sätt utföra antikroppens immunförsvarsfunktion eller absorberas in i cellen [10].     

 Antikropparna skiljer sig åt i molekylvikt, antigen bindningsspecificitet (variabla kedjor) 

och plasma koncentration. 

 

Den första generationen Ak för terapeutisk användning bestod av immunglobulin G, IgG. 

På grund av dess dåliga perorala absorption (proteiner bryts ner i magsäcken och tarmen) 

föredras tillförsel i form av intravenös administrering (i.v.) även om detta kräver 

vårdassistans. Intramuskulär (i.m.) och subkutan (s.c.) administrering är andra 

tillförselsvägar som forskningen satsar mycket på eftersom de garanterar nästan samma 

biotillgänglighet som i.v. och de är billigare [8]. 

 

1.3.1 Ak absorption 

 

När IgG administreras i.m eller s.c. sker Ak systemiska absorption långsamt via lymf- 

systemet (det tar dagar för IgG att nå blodet), och därför behövs lång tid för IgG att 

ackumulera på målstället. Absorptionens omfattning beror på presystemisk enzymatisk 
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nedbrytning. Ibland kan presystemisk enzymatisk nedbrytning blockeras genom att mätta 

systemet med större doser för att öka biotillgängligheten även om detta har vissa 

begränsningar på grund av begränsad löslighet (0,1g/ml) hos IgG [8]. 

 

 

1.3.2 Ak distribution 

 

 Ett stort problem som ofta förekommer med antikroppsbehandling av solida tumörer är 

deras farmakokinetik i relation till distribution, penetration och retention av antikroppar i 

mål- vävnaden [11]. Antikroppars storlek, affinitet och aviditet är de parametrar 

forskningen har riktat in sig mot. I själva verket har t.ex. en hög antikroppsaffinitet visats 

sig vara ogynnsam för antikroppens penetration då antikroppen binder alltför specifikt till 

cellers plasmamembran i tumörvävnaden (binding site barrier theory) [10] i tumörens 

yttre delar. Likaså, diffunderar stora Ig-antikroppar sämre i interstitiell vätska (det tar 2 

dagar för IgG att vandra 1mm). Enligt Gregory P. Adams et al. [12] ökar scFv (single 

chain variable fragment) antikroppseliminationen samt tumörpenetrationsförmågan 

drastiskt på grund av sin mindre storlek. Antikroppsaviditet (bindnings förmåga till 

målstället), kan lätt ökas genom att öka antikroppens bindningsvalens. Med andra ord kan 

två scFv kopplas samman med hjälp av molekylär engineering och på det sättet öka deras 

bindningsförmåga [13].  

 

Aks distributionshastighet och distributionsomfattning i vävnader är beroende av: 

extravasations-hastighet och utsträckning, distribution i vävnader och 

vävnadsantikroppselimination. Extravasation kan ske paracellulärt eller transcellulärt 

respektive via konvention eller via receptor-medierad endocytos. Vid paracellulär 

extravasation är antikroppstorlek, osmotisk tryckgradient och egenskaper hos 

paracellulära porer av stor betydelse. Receptormedierad endocytos både i vaskulära 

endotelceller och monocyter och B-lymfocyter, sker med hjälp av 

transmembransreceptorer (Fcγ) som binder till antikroppens Fc säte och intracellulära Fc 

neonatalreceptorer (FcRn) som binder till endosomer och förhindrar 

antikroppsnedbrytning i lysosomer [8]. 
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1.3.3 Ak Clearance 

 

Antikroppar liksom andra olika substanser elimineras via exkretion (njure) och inte minst 

genom metabolism. Antikroppsmetaboliseringen sker i kroppen på olika ställen, bland 

dem lever, hud, muskler, mjälte, tarm, och tumör [8,14]. Enligt Brambell et al 1964 (ref 

37 i artikeln 5), var IgG ett substrat för ett transportprotein (FcRn) som styr Ak neonatal 

absorption och skyddar från systemisk elimination. Detta har senare bevisats i många 

studier när punktmutationer i Fc delen som minskar IgGs affinitet till FcRn bindningssäte 

[14] och orsakade ökad elimination. Ak eliminering via njurar utgör bara en mindre del 

av den totala clearance. Storleks tröskelvärden för njurglomerulär filtration, antingen för 

molekyler eller för proteiner är 60 kDa. Detta är betydligt mindre jämfört 

immunoglobuliner storlek (150 kDA). Däremot kan de största proteiner som passerar till 

primäruriner reabsorberas i nefronets proximal del, där IgG kan metaboliseras [8]. Ak 

clearance har stor betydelse för Ak halveringstid. Det är i själva verket inte alltid 

gymsamt vid tumörbehandling med en för lång systemisk antikroppsvistelse för det kan 

vara skadligt för andra vävnader som antikroppen har affinitet till. Å andra sidan är i 

stället en lång halveringstid att föredra vid t.ex. behandling av reumatoid artrit [15]. 

Användningen av molekylär engeenering och utveckling av cellodlingsteknik (hybridom) 

för produktion av specifika monoklonala antikroppar, har försökt att lösa dessa problem. 

Single chain antikroppar, är ett exempel .  

 

 

1.3.4 Monoklonala Ak (Mab) 

 

Monoklonala antikroppar är identiska med varandra och produceras med hjälp av en 

cellinje från bara en typ av cell (klon). Använd kloningsteknik kallas hybridom. 

Lymfocyter, som producerar vår antikropp, isoleras och immortaliseras med hjälp av en 

tumörcell (myelom cell) (fig 2). 
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                                                                                       Fig. 2: B-lynfocyter som produ- 
                                                                                       cerar önskad antikropp  
                                                                                       slås ihop med en tumörcell  
                                                                                       som immortaliserar cellen.   
                                                                                       Efter cell screening, odlas   
                                                                                       hybridomcellen för antikropps- 
                                                                                       produktion [16]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Single chain variable fragment (scFv) 

 

ScFv molekylen, består bara av de variabla regionerna (heavy chain och light chain) av 

en antikropp ihopkopplade med en kort linker (ofta Ser, Gly) (fig 3). Trots att de förlorat 

det mesta av sina polypeptidkedjor, behåller scFv antikroppen förmågan att binda sin 

epitop [12]. Vinsten i molekylvikt och storlek är omfattande (30 kDa jämfört med 150 

kDa av Ig) och betydande i anslutning till t.ex. tumörbehandling där antikroppens 

penetration och distribution i tumörmassan är av betydelse. ScFv molekylen skapades 

ursprungligen för phage display teknik för att kunna screena bindningen av antikroppar 

till olika epitoper [16]. ScFc används för olika ändamål; flödescytometri, immunokemi 

och sjukdomsbehandling är några exempel. 
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                                                                                      Fig. 3: scFv består av två variabla   
                                                                                      regioner sammankopplade med hjälp  
                                                                                      av en linker, ofta bestående av amino- 
                                                                                      syrorna Serin ochGlycin. Som bilden 
                                                                                      visar, är skillnaden i storlek synbar 
                                                                                       jämfört med Fab fragmentet.  
 

 

 

 

1.3.6 TS1-218 scFv 

 

 TS1-218 [2], är ett single chain variable fragment (scFv) som binder till cytokeratin 8 i 

epiteliala celler och vars ursprung Mab TS1 beskrevs av Sundström BE. et al 1989 [17]. 

Den kodas av en enda gen. Eftersom cytokeratin har låg löslighet tenderar den att samlas 

i centrala nekrotiska tumörers innersta del. Där har tidigare studier in vivo påvisat en 

halveringstid för Mab TS1 på >600 timmar [18].  TS1-218 existerar också som dimer där 

två TS1-218 scFv har sammankopplat med en 218-linker (TS1-2182). 

 

1.4. Multicellulär tumörsfäroid (MCTS) 

 

Under många år, har forskarna studerat tumörer med hjälp av cellinjer odlade som 

monoskikt (2-D) i flaskor eller skålar. Det här systemet har gett mycket kunskaper om 

basala cellbiologiska mekanismer. Så småningom har dock forskarna förstått att systemet 

inte stämmer helt med verkligheten på grund av att den saknar några viktiga aspekter för 

en fullständig uppfattning om celltillväxten. I själva verket, jämfört med monoskikt 

odling, växer tumörer inte i en 2-D organisation utan de sprider sig i olika riktning i 

vävnader dvs. i en 3-D organisation. På vilket sätt kan en 3-D organisation påverka 

tumörcellers tillväxt? Detta har t.ex. en stor betydelse för syre- och närings- tillförseln till 

tumörceller eller för den cell-cell signalering i 3-D som inte är jämförbar med monoskikt 
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odling. På grund av detta har 3-D cellodling visat sig vara det mest pålitliga sättet att 

undersöka tumörtillväxtbeteendet och därför används det idag som modell. För att kunna 

reproducera en verklig tumörtillväxt i en verklig omgivande miljö genererade forskarna 

s.k. multicellulära sfäroider, dvs. runda växande tumörcellaggregat. 

 

1.4.1 Sfäroid egenskaper 

 

Sfäroidcelltillväxt påminner mycket om ovaskulära solida tumörer. Tillväxthastigheten 

beror på celltypen som odlas. Första timmarna efter odlings start tenderar cellerna att 

klumpa ihop sig i små icke kompakta aggregat. Det tar mellan 2 och 5 dagar för sfäroiden 

att få sin kompakta sfäriska form. Denna form ger sfäroiden olika egenskaper beroende 

av sitt ursprung som t.ex. interaktioner mellan celler eller tillväxtförmåga. Precis som 

tumörer karakteriseras sfäroidtillväxt av en första exponentiell fas följd av en platå där 

cellerna tillväxer långsammare [19,20]. Detta innebär att när sfäroiden börjar växa 

påverkas den inte av någon faktor så länge den är tillräckligt liten och så länge som syre- 

och näringstillförseln till innersta cellskiktet inte minskar på grund av begränsad 

vävnadsdiffusion. Detta tillväxtmönster har möjliggjort matematiska modeller för 

sfäroidertillväxt och därmed för prognos av tumörtillväxt. Enligt Conger AD et al. [21], 

kan tillväxtkurvan för sfäroider indelas i tre olika faser; den första geometriska fasen, där 

celler i små sfäroideraggregat prolifererar och fördelar sig geometrisk i rymden, och två 

senare faser (lineär och platå) där det bildas en icke proliferande intermediär region och 

en inre nekrotisk region. 

 

Trots att den stora reproducerbarhet som sfäroider har jämfört med tumörer skiljer de sig 

fortfarande från verkligheten. I själva verket saknar in vitro systemet det stromat som 

består av olika celler (fibroblaster, makrofager etc.) som ansvarar för frisättning av 

viktiga molekyler som extracellulärmatrix består av i verkligheten. Extracellulärtmatrix 

ansvarar för speciella stimuli för celldifferentiering, celluttryck och apoptos som kan t.ex. 

motverka terapeutiska tumörbehandlingar [11,20] och förklarar också varför resultat av in 

vitro screening ofta inte stämmer med resultat av in vivo modeller [14].  
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1.4.2 MCTS användning 

 

Hur kan MCTS vara nyttiga för forskningen? MCTS kan användas av många olika skäl. 

Med hjälp av MCTS kan man få information om alltifrån cellmetabolism, tillväxt, 

fenotyp och form, till nya medicinska behandlingar, både nya molekyler och nya metoder 

som t.ex. antikroppsrelaterade behandlingar [11]. Enligt Bhadriraju and Chen [22] är 

cellens fenotyp beroende av cellens omgivande miljö och därför måste man ta hänsyn till 

detta när celler studeras [18]. 

 

Sedan MCTS infördes, har de använts för många olika experiment som går från 

radioterapi, kemoterapi och immunoterapi till cell- och antikroppsimmunoterapi och gen- 

terapi. Det komplexa cellarrangemanget i tumörvävnader ger t.ex. upphov till de mycket 

undersökta s.k. multicellulära resistens fenomen (MCR) [19]. MCR fenomen, som går via 

olika mekanismer såsom cellstratifikation, reducerat permeabilitet för läkemedel, apoptos 

hämning och modulering av proteinuttryck, kan studeras lättare med hjälp av sfäroid 

screening in vitro i stället för mer kostsamma djurförsök in vivo. 

 

En annan fördel med MCTS är möjligheten att studera hur antikroppspenetration i 

tumörmassan påverkas av celldifferentiering och antikropp/antigen bindning. I själva 

verket, när cellen har genomgått sin differentiering i vävnaden, blir den ”polariserad” 

(dvs. cellen tar sin plats i rymden med en basal och en apikal region). Detta innebär 

bildning av intercellulära bindningar (tight-junctions, desmosom junctions) som förankrar 

cellerna med varandra och även mellan celler och extracellulärmatrix (ECM). Många 

studier med MCTS har bevisat att antigenets placering i cellmembranet (basolateral eller 

apikal) är av stor betydelse för antikropp/antigen bindningen i förhållande till den 

differentierade cellens tillstånd [10].  
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1.4.3 Sfäroidodling med hängande droppsteknik 

 

Behovet av homogena sfäroider med låg storleksspridning för in vitro screening, har gjort 

att en mångfald av olika tekniker har utvecklats under åren (bland dem, odling på icke 

vidhäftande ytor och i spinnerflaskor) ofta utan förväntade resultat. Den mest 

framgångsrika tekniken för produktion av Multicellulär tumör sfäroider är den så kallad ” 

hängande droppstekniken”, introducerad på 70-talet av Sutherland et al. [23] Sfäroider 

kan bildas från cellinjer eller direkt från vävnad. I metoden används en hängande 

mediumdroppe i en odlingsbricka som cellodlings behållare. Kort sagt tvingar droppen 

cellerna att aggregeras. Eftersom celler inte förankrar sig på någon yta tenderar de att 

binda till varandra och bildar en sfärisk klump som liknar kroppsvävnad. Jämfört med 

andra metoder ger sfäroid hängande dropp tekniken mindre spridning i sfäroidstorlek och 

en lättare hantering när sfäroiderna överförs till andra rör eller plattor.  
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2. Syfte:  
Med det här projektet jämfördes inbindningsförmågan (affinitet) hos TS1-218, TS1-218 

dimer och HE1-Q single chain variable fragment antikroppar till cytokeratin 8 i HelaHep 

2 multicellulära tumörsfäroider.  
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3. Material och metod 

 

HeLa Hep2 humana tumörceller från cervix odlades som monolayer i 75 cm
2
 flaskor (T-

75). Odlingsmedium gjordes vid behov genom att blanda 100 ml DMEM: F-12 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12; Gibco, Aukland UK), 15 

mM Hepes (Gibco, Aukland UK), 2,5 mM Glutamin (Gibco, Aukland UK), 5 % v/v FCS 

(fetal calv serum; Sigma, saint Louis USA) och 1 % v/v PEST (penicilin 100 u/ml efter 

spädning, streptomycin 100 µg/ml efter spädning; Gibco, Aukland UK). Som 

celltvättlösning användes HBSS (Balanced Salt Solution; Sigma, Saint louis USA) och 

trypsinering utfördes med hjälp av en lösning innehållande trypsin och EDTA (Sigma, 

Ayshire UK). Cellodlingen utförde i en LAF-bänk (laminar air flow) och cellerna 

inkuberades vid konstant temperatur (37 grader), >95 % fuktighet och 5 % CO2. 

 

 

3.1 Cell passage utförande    

 

Nästan konfluenta celler från en monolayer odling i 75 cm
2 

flaskor tvättades två gånger 

med 7,5 ml HBSS, sköljdes snabbt med 2,5 ml trypsin EDTA, och inkuberades i 

inkubatorn ca.10 minuter i 37 grader med ytterligare 2,5 ml trypsin EDTA så att cellerna 

släppte från underlaget. Lösningen späddes till en total volym av 10 ml med 

odlingsmedium och därefter bestämdes cellernas koncentration. En ml av trypsinerad 

lösning innehållande singel celler, fördes över i två 75 cm
2
 och späddes till en total volym 

av 14 ml med hjälp av odlingsmedium. Flaskorna sattes i inkubatorn vid en konstant 

temperatur av 37 grader och 5 % CO2.  
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3.1.2 Cellräkning 

 

Cellräkning gjordes i mikroskop med hjälp av en Bürker räknekammare från singelcell- 

lösning efter trypsinering enligt formel: medeltalet av antalet celler räknat i 5 A-rutor i 

räknekammare x 10
4
 (dvs. antalet celler per ml). Cellösningen späddes med 

odlingsmedium till önskad cellkoncentration (80000st/ml) för sfäroidodling. 

 

3.2 MTCS hängande droppodling 

 

25 μl lösningen med önskad cellkoncentration pipetterades med hjälp av en multidos 

pipett i vardera av 72 brunnar i en plast bricka (Micro Well Mini Tray, Nunc Rochester 

NY USA Fig 4). Brickan vändes, ställdes i en plastlåda med fuktig kompress och sattes i 

inkubatorn i 37 grader och 5 % CO2. Medium byttes första gången efter en vecka och 

senare vid behov (när mediumfärgen omvandlats från ljust röd till ljust gult). Medium 

togs bort med hjälp av sterila kompresser efter att plattorna hade vänts och fått stå 15 

minuter i LAF-bänk så att sfäroiderna sjönk till botten. 

 

För en bättre sfäroidtillväxt (målet var att få runda och mörka sfäroider se fig 5) testades 

olika cellkoncentrationer (80000 celler/ml, 50000celler/ml och 40000celler/ml) och olika 

FCS koncentrationer (5 % och 10 %) i odlingsmedium.  

 

 

                                                                                 Fig. 4: bricka innehållande 72                  
                                                                                  brunnar använda för ”hängande dropp” 
                                                                                  Multicellulär tumörsfäroidodling. 
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3.2.1 Sfäroidmätning 

 

MTCS mättes med hjälp av Motic images 2000 1,2 program och ett Nikon mikroskop. 

MTCS hängande droppbricka sattes i mikroskopet och sfäroidbilder togs för mätning 

med en kamera kopplad till mikroskopet. Sfäroidposition i brickan, tillverkningsdag och 

mätningsdatum noterades samt två vinkelräta diametrar bestämdes för varje sfäroid. 

 

3.3 Jodering av antikroppar och albumin 

 

Jodering av proteinerna gjordes genom att blanda I
125 

isotop med respektive TS1-218 

monomer TS1-218 dimer, HE1-Q samt albumin. Som katalysator användes Kloramin T 

som inkuberades med proteinet i exakt 1 min (Kloramin T har som funktion att oxidera 

bensengruppen i aminosyran tyrosin så att substitution med I
125

 kan ske). Reaktionen 

avbröts med hjälp av Natrium-meta-bisulfid. Per använt 100 μg protein, tillsattes 2 μl I
125

. 

Lösningen fraktionerades sedan i en kolumn med sephadex G-25 gel för att eliminera 

obunden I
125 

. Eluatet samlades i olika Eppendorfrör till en volym av ca 1 ml och 

emitterad radioaktivitet mättes med Geigermätare. Fraktion 4-6 polades och 

koncentrationen bestämdes med hjälp av spektrofotometer vid 280 nm. Proteinerna 

späddes sedan till önskat koncentration (1 μg / ml och 2 μg / ml) med cellodlingsmedium.  

Jag var åskådare under hela utförande. 

 

 3.4 Bestämning av TS1-218 Ak koncentration för bindning till 
sfäroider 

 

För att bestämma koncentrationen av TS1-218 Ak att använda för vårt projekt (dvs. 

koncentration som binder cytokeratiner i sfäroidens nekrotiska centrum) späddes joderad 

Ak till 3 olika koncentrationer; 0,5 μg / ml, 1 μg / ml, och 2 μg / ml. Odlingsmedium togs 

bort från brickan med hjälp av en kompress och sfäroiderna tvättades en gång med 20μl 

HBSS buffert. Bufferten sögs bort och Aks med olika koncentrationer tillsattes till 
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tidigare utvalda sfäroider som sedan inkuberades i en timma. 10 sfäroider användes för 

varje koncentration. Som kontroll inkuberades 10 sfäroider till med I
125

 märkt Albumin 

(2µg/ml) på samma sätt som Ak. Efter inkubering tvättades sfäroiderna tre gånger med 

HBSS buffert och pipetterades (tillsammans med HBSS buffert) från odlingsbrickan till 

olika rör. Rören mättes i en gammaräknare i 300 sekunder/rör. Resultaten jämfördes med 

student`s t-test. 

 

3.4.1 Ak bindningstid för TS1-218  

 

Tio sfäroider per serie tvättades som ovan (en gång innan och tre gånger efter inkubering 

med HBSS) men inkuberades med I
125

-märkt TS1-218 2μg/ml under 2 timmar, 1 tim, ½ 

tim, och 15 min samt I
125 

-märkt Albumin 2μg/ml användes som kontroll och inkuberades 

i två timmar. Radioaktiviteten bestämdes med gammaräknare. Resultatet jämfördes med 

student`s t-test 

 

3.4.2 Jämförelse av TS1-218 och TS1-2182 bindning till sfäroider  

 

För att kunna bestämma om TS1-218 dimerens (TS1-2182) förmåga att binda till CK var 

högre än sin besläktade TS1-218, inkuberades antikropparna en timma med tio sfäroider 

per serie och tvättades som ovan.  Koncentrationerna som användes var TS1-2182 μg / 

ml, TS1-2182 1 μg / ml, och TS1-2182 2μg / ml, och Albumin 2μg / ml. Radioaktiviteten 

bestämdes med gammaräknare. Resultatet jämfördes med student`s t-test. 

  

 

 

 

 



17 

 

 

3.4.3 Affinitetsjämförelse mellan TS1-218, TS1-2182 och mutant HE1-Q   

 

TS1-218 scFv mutanten HE1-Q 1μg/ml testades tillsammans med TS1-218 scFv 2 μg/ml, 

TS1-2182 1μg/ml och Albumin 2μg/ml. Tio sfäroider per serie inkuberades en timme med 

antikropparna. Sfäroiderna tvättades i HBSS som ovan, pipetterades över i cell stainer 

caps och tvättades med 1ml PBS. Radioaktiviteten bestämdes med gammaräknare. 

Resultatet jämfördes med student`s t-test 

  

3.5 Statistik 

 

På försöken med sfäroiderna beräknades medelvärde, standardavvikelse och student`s t-

test [24]. Grubbs outlier test [25,26] användes för att undersöka om någon sfäroid skulle 

uteslutas ur någon serie.  
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4. Resultat 
 

4.1 Sfäroidodling 

 

För att få jämna och runda sfäroider testades olika startkoncentrationer på cellerna och 

olika mängd FCS i mediet. Bilder på sfäroiderna som togs med hjälp av Motic images 

200 1,2 program, visar sfäroider odlade under olika omständigheter, Fig. 5. Orsaken till 

skillnaden i form och färg kan delvis hänföras till olika cellkoncentration använts för 

odling men framför allt till den mängd FCS som använts vilket sfäroider är mycket 

känsliga för (antingen för koncentration eller för olika BATCHER). 

 

 

        

A                                                         B        

 

C                                                         D 

    

E                                                           F 

Fig.5: Det syns en tydligt skillnaden i form och färg mellan olika sfäroider. A och C visar hur 
sfäroider måste vara för ett framgångsrikt resultat av experiment (dvs. runda och mörka). B, D, E 
och F visar ojämn form och en genomskinlighet pekar mot en misslyckad cellstratifikation och att 
ingen nekros bildats i mitten av sfäroiden. 
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4.2 Jodering 

 

Joderade proteiner separerades på Sephadex G-25 och delades i olika fraktioner. När 

radioaktiviteten mättes i fraktionerna med hjälp av Geigermätare, ökade den till en topp i 

de första 6 rören (radioaktiv Ak), sjönk (ingen Ak i fraktionen) och ökade igen till max 

värde (I
125

 fraktion).   

 

4.3 Bestämning av TS1-218 Ak koncentration för bindning till 
sfäroider 

 

Lämplig antikroppskoncentration för studien bestämdes genom att inkubera sfäroider 

med olika koncentrationer av TS1-218. TS1-218 upptaget var koncentrationsberoende. 

Fig. 6 visar att det fanns en jämn ökning i Ak upptag vid ökande antikropps 

koncentration. Upptaget för den högsta koncentrationen uppskattades vara ca 24 % högre 

än den längsta (0,5 μg/ml och 2 μg/ml). Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de 

olika koncentrationerna för TS1-218 kunde dock ses. Albumin-upptaget (använt som 

negativ kontroll) var lågt jämfört med TS1-218. Försök gjordes också med 

koncentrationerna 1, 2, 4 och 6 μg/ml men ingen skillnad i upptag kunde ses för de 

studerade koncentrationerna (resultatet visas inte).  

 

 

 Fig. 6: Figuren visar TS1-218 sfäroidupptag (i procent) efter en timmes inkubering vid olika 

koncentrationer och jämfört med Albumin som använts som negativ kontroll. Stolparna visar 

spridningen i ±SEM (standard error of means). 
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4.3.1 Ak bindningstid för TS1-218   

 

För att kunna jämföraTS1-218 absorptionshastighet i sfäroider mellan monomer och 

dimer testades först TS1-218 monomer under olika tider. Detta skulle säga oss 

approximativt hur lång tid det hade tagit för Ak att binda sfäroidernas nekrotiska 

centrum.  Fig. 7 visar att ingen signifikant skillnad mellan olika inkuberingstider kunde 

ses.   

 

 

Fig. 7: Figuren visar mängden av Ak TS1-218 upptagen efter olika inkuberingstider. Stolparna 
visar spridningen i ±SEM.  

 

 

4.3.2 Affinitets jämförelse mellan TS1-2182 och TS1-218. 

 

 

För att undersöka skillnaden i affinitet mellan dimer och monomer av TS1-218 

inkuberades sfäroider under en timma. Fig. 8 visar att dimeren av TS1-218 hade en 

betydligt högre affinitet jämfört med monomeren. Antalet bindningssäten hos 

monomeren var dubbel så många jämfört med dimeren. I försöket hade vi också 

inkluderat en högre koncentration av TS1-218 dimeren (2μg/ml) men endast fyra 

sfäroider kunde mätas varför resultatet inte redovisas.  Resultaten är statistiskt 

signifikanta, p<0,05. 
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Fig. 8: Figuren beskriver Aks upptagsskillnaden efter 1 timmes inkubering av TS1-218 monomer 
eller dimer. Albumin användes som negativ kontroll. Stolparna visar spridningen i ±SEM. 
 

 
 

4.3.3 Affinitets jämförelse mellan TS1-218 monomer, dimer och 
mutanten HEI-Q  

 

Mutanten HEI-Q (µg/ml) jämfördes med TS1-218 monomer (2 μg/ml) och dimer 

(1μg/ml). Resultatet, Fig.9, visade en högre affinitet för HEI-Q scFv för CK 8 jämfört 

med TS1-218 scFv medan dimeren TS1-218 scFv fortfarande hade högst affinitet. 

Resultaten är statistiskt signifikanta, p<0,05 

 

 

Fig. 9: Detta visar den högre CK 8 affinitet som HE1-Q har jämfört med sin besläktade TS1-218 

och den lägre affiniteten jämfört med TS1-2182 efter en timmes inkubering.  Stolparna visar 

spridningen i ±SEM.  

 

TS1-2182 1μg/ml 

TS1-218  2 µg/ml 

Albumin 2μg/ml 

 

     TS1-218    2µg/ml 

      HEI Q        2μg/ml 

      TS1-2182  1µg/ml 

       Albumin   2μg/ml 
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5. Diskussion  
 

Syftet med det här arbetet var att jämföra antikroppsaffinitet och bindnings- förmåga i 

Hela Hep 2 MCTS hos tre olika antikroppar, TS1-218 scFv, TS1-2182 och HEI-Q. TS1-

2182 är en dimer bildad av monomeren TS1-218. HEI-Q är en mutant av monomeren 

TS1-218.  Alla tre antikroppsfragmenten har samma epitop i CK8 tillhörande 

intermediära filament familjen cellskelettet [1]. Dessa antikroppsfragment kan användas 

för identifiering eller eventuellt behandling av mikrometastaser under initial fas av 

epiteliala tumörer (carcinom). TS1-218 scFv monoklonal antikropp visade, som i tidigare 

Hela Hep 2 tumörcells xenograftmössstudier [4] ha god förmåga att penetrera tumörer 

som i det fallet ersattes med MTCS. Förmågan att penetrera tumörer beror på storleken 

där scFv är betydligt mindre jämfört med sin besläktade Ig. Efter antikroppspenetration i 

tumören påverkas retentionen i tumören av andra variabler. T.ex. har affinitet och 

associationshastighet till epitopen stor betydelse för resultatet. Tack vare rekombinant 

teknik kan man lösa flera av dessa problem. T.ex. kunde TS1-218 scFv 

antikroppsaffinitet ökas genom att koppla samman två TS1-218 scFv antikroppar med en 

linker. Trots att TS1-2182 var dubbelt så stor jämfört med TS1-218 scFv visade den ingen 

sämre penetrationsförmåga under samma inkuberingstid, vilket också visats av Gregory 

P. Adams et al. [8]. Proteinupptaget steg betydligt på grund av sin förmåga att binda till 

flera CK 8 samtidigt i nekrotiska centrum. Med HE1-Q försökte man att öka 

antikroppsupptaget genom att förbättra affiniteten till CK 8. För att nå målet har en 

aminosyra bytts ut (E→Q) i TS1-218 scFv. Jämförelsen som gjordes mellan de två 

monomerena bevisade att det här också ökade antikroppsupptaget i MCTS. Andra viktiga 

företeelser som kom upp under experimenten var utveckling av odling och behandling av 

sfäroider under antikroppsinkubering och handhavande av sfäroider. Hela Hep 2-

sfäroidodlingen visade sig vara känslig för FCS batch och koncentration. Det är särskilt 

viktigt för framgångsrik sfäroidtillväxt att celler har slagit ihop till en klump efter ca två 

dagar så att en jämn sfär ska kunna bildas. Detta har visat sig vara nästan enbart beroende 

på FCS. Under antikroppsinkubering måste brickorna vara vända som vanligt så att 

sfäroiden faller ner i botten och inte fastnar i brickans hål för att underlätta överföring 
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senare. Sfäroidtvättning visade sig också vara viktig för att minska eventuella 

bakgrundsvärden som skulle förekomma om vi överförde sfäroider tillsammans med 

tvättlösningen. Därför rekommenderar jag cell stainer caps för tvättning med PBS vid 

eventuella framtida försök med sfäroider. En annan viktig sak att lägga märke till är 

bestämningen av Ak koncentration som ska använda under alla försöken. Detta berör på 

sfäroiderna storlek: ju större sfäroiderdiametern är desto större blir också dessa 

nekrotiska centrum . I själva verket nåddes det ingen antikropps mättnadskoncentration i 

sfäroider som hade en diametern mellan 600 och 800 μm vid användning av antikropps 

koncentrationer mellan 0,5µg/ml och 2µg/ml. Därför rekommenderar jag koncentrationer 

mellan 1 till 6 μg/ml för ytterligare försök för koncentrations bestämning. Till sist vill jag 

tillägga att en lång förvaring av joderat protein leder till förstöring av detta och därför tror 

jag att alla försök måste ske under så kort tidsperiod som möjligt (en vecka efter 

jodering).        

 

 

5.1 Slutsatser 

 

 HE1-Q visade högre affinitet till cytokeratin än TS1-218 scFv i MCTS . TS1-2182  

visade högre inbindningsförmåga till cytokeratin i MCTS antingen än TS1-218 scFv eller 

HE1 Q. Detta förklaras med den högre förmåga som dimeren har att binda på två olika 

säte samtidigt. 
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