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Sammanfattning 
 

Syftet med projektet är att ta fram en metod för optimering av cellodlingsmedia som kan 

minska den tid och de resurser som dagens metoder kräver. Fem stamlösningar med adekvata 

komponenter designas och kombineras med olika flödeshastigheter till ett medium. 

Kombinationerna testas med experimentell design och analyseras med multivariat dataanalys 

för att få fram optimerade cellmedia.  

 

Odlingsmetoden som de fem stamlösningarna anpassas till är fed-batch, ett system där en av 

lösningarna är en baslösning och de resterande fyra designas till feedlösningar. De senare 

tillsätts i olika hastigheter till baslösningen anpassat efter cellernas näringsbehov. Strategin 

som har lagts upp för att designa stamlösningarna bygger på förhållandet mellan 

komponenternas förbrukningshastighet i de olika tillväxtfaserna. Under odlingen befinner sig 

cellerna i olika tillväxtfaser, i den exponentiella fasen ökar celldensiteten och i den stationära 

fasen sker större delen av produktionen av till exempel specifika antikroppar. Komponenterna 

i baslösningen förbrukas inte, eller i så liten mängd att de inte behöver tillsättas under 

odlingen, till skillnad från komponenterna i feedlösningarna som behöver tillsättas för att inte 

utarmas. I den exponentiella celltillväxtfasen, är behovet av de olika feedlösningarna flera 

gånger större än i den efterföljande stationära fasen. När önskad celldensitet är uppnådd så 

minskas flödeshastigheten från feedlösningarna och cellerna går in i stationärfas för att ge 

maximal produktion av önskad produkt.  

 

Projektet är uppbyggt av fyra delar: En litteraturstudie av nuvarande metoder för 

mediumutveckling, en beskrivning av framtagna stamlösningar, optimering av 

flödeshastigheten med experimentell design och multivariat dataanalys samt ett laborativt 

arbetsflöde av medias tillverkningsprocess.  
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Inledning 
 

Att utveckla ett cellmedium för mammaliska celler från grunden är både tids- och 

resurskrävande. För att hitta en passande sammansättning av alla komponenter till mediet 

krävs det många upprepade experiment, främst på grund av att många olika koncentrationer 

måste testas. Situationen försvåras dessutom av att varje enskild cellinje kräver olika 

sammansättningar beroende på vad som ska produceras och vilken cellodlingsmetod som ska 

användas. På grund av de resurser som krävs har inte alla laboratorier möjlighet att utveckla 

specialdesignade cellodlingsmedia.  

 

Optimering av media är önskvärt för att ge ökad produktionsmängd av bland annat 

rekombinanta proteiner. I dagsläget används oftast ett färdigdesignat medium där 

optimeringen sker genom att komponenter tillsätts för att skapa ett specifikt medium till 

cellinjen som ska odlas, vilket dock kan leda till övergödning.  

 

I denna rapport föreslås en alternativ metod för mediumutveckling. Metoden fokuserar på att 

minimera den tid och de resurser som krävs men ändå få fram ett passande medium som ger 

hög produktion. Fem stamlösningar designas, där en utformas till baslösning och de 

resterande fyra till feedlösningar som ska matas in i baslösningen kontinuerligt. Genom att 

kombinera dessa kan odlingsmedia optimeras för olika cellinjer. Komponenternas indelning i 

de olika stamlösningarna grundar sig i förändringen av förbrukningshastigheten över den 

exponentiella respektive stationära fasen i mediet. Baslösningen och feedlösningarna 

kombineras med hjälp av experimentell design och analyseras med multivariat dataanalys, så 

ett medium för celltypen kan tas fram genom ett rimligt antal experiment. 
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Odling av mammaliska celler  
 

Odling av mammaliska celler skiljer sig markant från bakterieodling eftersom mammaliska 

celler ställer mycket högre krav på sin omgivning och kräver fler komponenter för att 

upprätthålla tillväxt. Vanligt förekommande mammaliska celltyper är äggstocksceller från 

Kinesisk dvärghamster (eng. Chinese Hamster Ovary cells, CHO-cells) och hybridomaceller. 

Cellodlingsprocessen kan delas in i två huvudsakliga delar: En exponentiell tillväxtfas och en 

stationär fas. Under tillväxtfasen behövs det gott om näring i mediet eftersom celltillväxten 

ökar exponentiellt. Celltillväxten begränsas huvudsakligen av kolkällan i mediet och när 

denna börjar ta slut så går cellodlingen in i stationära fasen. I den stationära fasen så är antalet 

celler mer eller mindre konstant och i vissa fall påbörjas inte produktionen av intressant 

komponent (tex. vissa specifika antikroppar) förrän i denna fas (Hayter 1989). Det är önskvärt 

att producera mer komplicerade proteiner i mammaliska celler, eftersom bakterier och lägre 

stående eukaryoter inte fullständigt kan bilda sådana proteiner. 

Ett lämpligt cellkulturmedium för mammaliska celler innehåller energikällor, aminosyror, 

vitaminer, tillväxtfaktorer, spårämnen och andra viktiga komponenter i en buffrad saltlösning. 

Klassiska cellmedier är utvecklade för att supplementeras med serum, men användning av 

serum är inte helt oproblematiskt (Van der Valk et al. 2010). Ett viktigt skäl till varför serum 

bör undvikas är på grund av dess varierande innehåll och sammansättning. Resultaten som fås 

fram i forskning blir instabila, eftersom inte samma experiment kan upprepas och garanterat 

ge samma resultat. På grund av den höga kontaminationsrisken av t.ex. virus och prioner, så 

bör serum inte heller användas vid produktion av medicinska produkter. Slutligen kan  

serumanvändning även betraktas som oetiskt då serum erhålls från djur. 

Val av cellodlingsmetod  
 

Fed-batch är en odlingsmetod där ett basmedium används som grund till vilket näringsämnen 

sedan adderas med hjälp av feedlösningar som har olika flödeshastighet beroende på cellernas 

näringsbehov. Eftersom cellerna kontinuerligt får näringsämnen kan de växa under en längre 

tid utan att övergödas, vilket skulle ske om allt medium tillsattes vid odlingens start. 

Basmediets volym är mycket större och lägre koncentrerad än de olika feedlösningarna för att 

kunna ge en stabil miljö under cellodlingen. Feedlösningarna innehåller tillväxtbegränsande 

komponenter och är koncentrerade i stamlösningarna. När de tillsätts till basmediet så 

kommer de att spädas ut och den adderade volymen blir försummbar i förhållande till den 

totala volymen.  

Litteraturstudie av dagens metoder för mediumoptimering 

 

Enligt projektbeställningens önskemål utfördes en litteraturstudie av nuvarande metoder för 

mediumoptimering, se bilaga I. 
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Stamlösningar 
 

Nedan följer en sammanfattning av vilka grupper av komponenter som behövs i media vid 

odling av mammaliska celler. Vidare visas en redogörelse över hur komponenterna har 

fördelats i de olika stamlösningarna som ska användas till att framställa det optimerade 

slutmediet. 

 

Mediumkomponenter för stamlösningar 

Aminosyror 

Aminosyror är en nödvändig komponent som används för proteinsyntes. Av de 20 vanligt 

förekommande aminosyrorna, så kan mammaliska celler inte tillverka de 13 essentiella 

aminosyrorna och dessa behöver därför tillsättas när cellerna odlas (Van der Valk et al. 2010). 

För att främja celltillväxt kan även de övriga sju icke-essentiella aminosyrorna tillsättas vid 

cellodling (Sigma-Aldrich 2013). 

Glutamin är en essentiell aminosyra som, utöver proteinsyntes, även används till syntes av 

puriner och pyrimidiner (White et al. 1995). Aminosyran bidrar med kol- och kväveatomer 

och kan också fungera som en energikälla (White et al. 1995). Det har rekommenderats att ha 

en tio gånger högre koncentration av glutamin än för de andra essentiella aminosyrorna 

(White et al. 1995). 

Buffertsystem 

Ett begränsat och kontrollerat pH-intervall krävs vid cellodling (Sigma-Aldrich 2013). För att 

hålla pH i lösningen konstant behövs därför ett buffertsystem eftersom det vid nedbrytning av 

exempelvis glukos och glutamin bildas laktat och koldioxid vilket annars skulle sänka 

lösningens pH (Sato and Kan 2001).  

 

Natriumvätekarbonat och HEPES är två buffertsystem som har lite olika egenskaper. 

Natriumvätekarbonat (NaHCO3) är billig och icke-toxiskt men den kräver dock en 

koldioxidinkubator för att balansera innehållet av CO3
2-

/HCO3
-
 (Sigma-Aldrich 2013). 

HEPES är ett buffertsystem som är optimal vid pH-intervallet 7.2-7.4, vilket också är det 

optimala intervallet för de flesta mammaliska celler (Sigma-Aldrich 2013), (Yang and Xiong 

2012). Den kräver ingen balanserande gasatmosfär men är dyrare och kan bli toxisk för en del 

celler i högre koncentrationer (Sigma-Aldrich 2013). Dessa två buffertar kan kombineras 

vilket görs i mediet DMEM/F12-HEPES (DMEM/F12, basmedium för mammaliska celler) 

(Life Technologies Corporation), (Yang and Xiong 2012).  

 

En kombination av HEPES och natriumvätekarbonat som buffertsystem, kan ge ett effektivt, 

men ändå ekonomiskt buffertsystem. 

 

Energikälla 

Kolhydrater är den huvudsakliga energikällan vid cellodling. Glukos är en lättillgänglig 
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kolhydrat, som genom aerob och anaerob glykolys förser celler med energi (Yang and Xiong 

2012), (Sigma-Aldrich 2013). 

Hormoner 

Hormoner är signalämnen som påverkar flera processer i cellerna, som exempelvis 

ämnesomsättning och tillväxt (U.S. National Library of Medicine 2013), (Nelson and Michel 

2008). Insulin, till exempel, är ett hormon som bland annat påverkar cellers upptag av glukos 

(Sigma-Aldrich 2013a).  

Lipider och lipoproteiner 

Lipider har många funktioner i cellen, de lagrar energi, ingår som komponenter i 

cellmembranet och de är inkluderade i system av signal och transport (Van der Valk et al. 

2010). I ett serumfritt medium ingår fettsyror, steroler och lipoprotein (Sigma-Aldrich 2013). 

Det finns fettsyror som är essentiella exempelvis linolsyra och linolensyra samt fettsyror som 

agerar som antioxidanter, exempelvis liponsyra (Shireman 2003, Jones et al. 2002). I bundet 

tillstånd är denna ett koenzym och kan ingå i processer både utanför och innanför cellen 

(Sigma-Aldrich 2013). Steroler, exempelvis kolesterol, ökar cellmembranets mekaniska 

styrka och minskar dess permabilitet (Xu et al. 2005). Lipoproteinet Low Density Lipoprotein 

transporterar kolesterol (Hayavi et al. 2006). 

Oorganiska salter och spårämnen 

Oorganiska salter används främst för att reglera det osmotiska trycket och 

membranpotentialen i cellen (Sigma-Aldrich 2013). Förutom vanliga joner som natrium, 

kalium och kalcium så bör även spårämnen, som zink koppar och selen tillsättas. Olika 

spårämnen har olika roller, exempelvis kan de associeras med proteiner, vara antioxidanter 

eller påverka cellulär differentiering (Hedongchenchen 2013).  

Proteasinhibitorer 

Proteasinhibitorer förhindrar att proteiner bryts ned genom att inhibera proteaser (Sigma 

Aldrich Life Science 2013). De behövs för att skydda de tillsatta proteinerna i 

stamlösningarna och slutmediet. Aprotinin t.ex. inhiberar serinproteaser genom att binda till 

dess aktiva centrum (Sigma Aldrich Life Science 2013). 

Proteiner 

Proteiner kan underlätta vidhäftning samt agera som bärare av mindre molekyler som lipider 

(Van der Valk et al. 2010). Proteinet transferrin transporterar järn till cellerna (Van der Valk 

et al. 2010). 

Skyddsfaktorer mot skjuvkrafter 

Dessa faktorer skyddar mot den kraft som cellerna upplever på grund av flöde och andra 

mekaniska krafter i en lösning (Keane, Ryan, and Gray 2003, Chisti 2001). Serum skyddar 

vanligtvis cellerna mot denna kraft, men i serumfria lösningar kan Pluronic® F68 användas 

istället. Pluronic® F68 är en kopolymer som verkar som en surfaktant (Sigma-Aldrich 2013) 

genom att minska ytspänningen på cellernas membranyta. 
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Tillväxtfaktorer 

Tillväxtfaktorer är viktiga för cellens celldelning och en del specifika cellfunktioner (Van der 

Valk et al. 2010). De är främst specifika men en del kan öka celltillväxten för flera cellinjer 

(Van der Valk et al. 2010). Den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1(Insulin-like growth 

factor-I) är en tillväxtfaktor som ger ökad tillväxt till de flesta celler, dess funktion beror av 

dess receptorer vilka är strukturellt lika med insulin (Ketelslegers et al. 1995). 

Vidhäftande faktorer 

Dessa faktorer främjar vidhäftning till ytor, vid cellodling in vitro, och är nödvändiga för de 

många mammaliska celltyperna (Van der Valk et al. 2010). Fibronektin är ett exempel som 

underlättar förankring till underlaget för alla typer av celler, och det lämpar sig även för ett 

serumfritt medium (PromoCell 2013).  

Vitaminer  

Vitaminer främjar celltillväxt och celldelning (Van der Valk et al. 2010) och deras funktion är 

att fungera som koenzymer och prostetiska grupper (Yang and Xiong 2012). Minst sju 

vitaminer är essentiella för mammaliska celler, en av dem är folsyra (Van der Valk et al. 

2010).  

 

Design av stamlösningar 

Metoden som utarbetats går ut på att använda fem stamlösningar, en baslösning (A) och fyra 

feedlösningar (B, C, D, E) i fed-batchodling. I baslösning A ingår de komponenter som bidrar 

till att bygga upp en miljö för cellerna att växa i. De förbrukas inte eller förbrukas i så liten 

mängd att de inte antas behöva tillsättas med feedlösningarna. De komponenter som 

konsumeras av cellerna delas in i fyra olika feedlösningar (feedlösning B, C, D, E) beroende 

på hur komponenterna antas konsumeras under den exponentiella och stationära fasen.  

 

Varje feedlösning har ett ungefärligt intervall på hur mycket mer av komponenterna som 

förbrukas i den exponentiella fasen jämfört med den stationära fasen. Information angående 

detta har erhållits antingen genom data från försöket gjort av Ahn och Antoniewicz (2011) 

eller genom uppskattning med hänsyn till hur de används i cellen. Komponenter som går åt 

mycket vid celltillväxt antas gå åt mer i exponentiella fasen än stationära fasen. Det kan t.ex. 

vara komponenter som används till cellmembranet, så som lipider, vilka antas behöva 

tillsättas mer i exponentiella fasen. 

 

Ahn och Antoniewicz (2011) beskriver cellers förbrukningshastigheter för några komponenter 

i den stationära fasen respektive den exponentiella fasen. För exempelvis glukos visar det sig 

att förbrukningshastigheten i den exponentiella fasen är 201.1 nmol/10
6
celler/h och i den 

stationära fasen 48.8 nmol/10
6
celler/h, alltså är förbrukningshastigheten drygt fyra gånger 

högre i den första fasen. Dessa förhållanden mellan förbrukningshastigheter används för att 

dela in komponenter i olika feeds så att komponenter med liknande förbrukningshastigheter 

tillsätts med samma hastighet. Målet är att feedlösningarna ska tillsättas enligt cellernas 

förbrukningshastighet för att på så sätt hålla koncentrationerna av komponenterna konstanta i 

slutmediet. 
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De komponentkoncentrationer som används baseras på data från vetenskapliga artiklar, 

kommersiella medium, produktblad, företagshemsidor, laborationsprotokoll samt litteratur 

inom biokemi. Tanken är att storleksordningen av dessa koncentrationer ska vara samma som 

för koncentrationerna av komponenterna i slutmediet.  

 

Idén är att små volymer från feedlösningarna tillsätts till baslösningen och bildar slutmediet. 

Eftersom volymen av feedlösning som tillsätts kommer att vara väldigt liten behöver 

feedlösningarnas koncentrationer vara mycket högre än de resulterande koncentrationerna för 

komponenterna i slutmediet. Tanken bakom att tillsätta väldigt små volymer till en mycket 

större volym av baslösningen är att komponentkoncentrationerna i slutmediet ska hållas 

konstanta.  

 

Eftersom det kan bli problem med lösligheten för en del komponenter i feedlösningarna är en 

allt för hög koncentration på feedlösningarna inte möjlig. Glukos och glutamin har avsevärt 

högre slutliga koncentrationer i slutmediet än övriga komponenter, därför behöver 

koncentrationerna av komponenterna i feedlösningarna anpassas efter deras lösligheter. 

Övriga komponenter antas inte ha problem med lösligheten då de har lägre koncentrationer i 

slutmediet. 

 

Glutamin har en löslighet på ungefär 42 g/L vilket motsvarar 0.29 M (Aylward and Findlay 

2008). Den slutliga koncentrationen av glutamin i slutmediet är 2.5 mM (Life Technologies 

Corporation, 12). Lösligheten för glukos är 909 g/L vilket motsvarar 5.04 M (Sigma-Aldrich 

2013c). Den slutliga koncentrationen av glukos i slutmediet är 5.5 mM (“Glucose in Cell 

Culture” 2013).  Det går därmed att beräkna ett förhållande mellan koncentration i 

feedlösning jämfört med koncentrationen i slutmedium. 

 

Förhållande clöslighetGlukos/cslutmediumGlukos:   5.04M / (5.5∙10
-3 

M) = 916   

Förhållande clöslighetGlutamin/cslutmediumGlutamin:  0.29M / (2.5∙10
-3

 M) = 116 

 

Det ger följande slutsats: komponenterna i feedlösning D, där glutamin ingår, ska ha en 100 

gånger högre koncentration än den slutliga koncentrationen i slutmediet. Komponenterna i 

feedlösning C, där glukos ingår, ska ha en 800 gånger högre koncentration än de eftersträvade 

koncentrationerna i slutmediet. För att påverka baslösningens volymökning så lite som 

möjligt föreslås att de övriga feedlösningarnas komponenter också ska ha en 800 gånger högre 

koncentration än de eftersträvade koncentrationerna i slutmediet. 
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Fördelning av komponenter i stamlösningar 

 
Figur 1. Schematisk bild över stamlösningarna och fed-batch. 

Baslösning A 

I baslösningen finns de komponenter som bidrar till att bygga upp en miljö för cellerna som 

till exempel buffertsystem. De förbrukas inte under cellodlingen eller förbrukas i så liten 

mängd att de inte behöver tillsättas med feedlösningar. Tanken är att volymen av 

baslösningen ska vara så stor i förhållande till volymen av den näring som tillsätts att 

volymökningen ska kunna försummas. Komponenterna i A hålls då tillräckligt konstanta. I 

baslösningen ingår buffertsystem, vidhäftande faktorer, tillväxtfaktorer, skyddsfaktorer mot 

skjuvkrafter, hormoner, oorganiska salter, proteasinhibitorer och proteiner. Det antas att dessa 

inte förbrukas av cellerna eftersom de till stor del endast bidrar till miljön. Spårämnen, som 

också finns i baslösningen, antas förbrukas i så liten mängd att de inte behöver tillföras under 

odlingens gång. 

För fullständig förteckning av komponenterna och deras koncentrationer, se bilaga II. 

Feedlösning B 

Ämnena i denna feedlösning går åt ungefär lika mycket i exponentiella fasen och stationära 

fasen och behöver därför tillsättas med en konstant hastighet till slutmediet genom hela 

cellodlingen. Feedlösning B innehåller tre icke essentiella aminosyror, en lipid och sju 

essentiella vitaminer. Lipiden och vitaminerna uppskattas gå åt med kontinuerlig hastighet. 

 

För fullständig förteckning av komponenterna och deras koncentrationer, se bilaga III. 

Feedlösning C 

Feedösning C innehåller komponenter som går åt ungefär mellan 0-7 gånger mer i 

exponentiella fasen än stationära fasen. Feedlösningen tillsätts därför med olika hastigheter i 
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de två olika faserna. De komponenter som ingår är två icke essentiella aminosyror och 

energikällan glukos. 

 

För fullständig förteckning av komponenterna och deras koncentrationer, se bilaga IV. 

Feedlösning D  

Feedlöning D innehåller komponenter som går åt ungefär 7-15 gånger mer i den exponentiella 

fasen än den stationära fasen. Feedlösningen tillsätts därför med olika hastigheter i de två 

olika faserna. Denna feedlösning innehåller tio essentiella aminosyror, två icke essentiella 

aminosyror, tre lipider, ett lipoprotein, fem proteasinhibitorer och natriumfosfat.  

 

Några aminosyror, vars förbrukning inte är känd, har lagts i denna feedlösning eftersom de 

flesta är essentiella och antas gå åt mer i den exponentiella fasen. Lipiderna finns också i 

denna lösning eftersom de antas förbrukas mer i den exponentiella fasen, för uppbyggnad av 

cellmembranet, då celltillväxten är hög. Lipoproteinet ingår i denna feedlösning för att kunna 

transportera kolesterol. Proteasinhibitorerna ingår i denna feedlösning för att skydda 

lipoproteinet från nedbrytning. Fosfor förekommer bundet i DNA, RNA, ATP och 

fosfolipider i cellmembranet. Natriumfosfat ingår därför i denna feedlösning, då det antas 

förbrukas mer fosfor i den exponentiella fasen än stationära fasen.  

 

För fullständig förteckning av komponenterna och deras koncentrationer, se bilaga V. 

Feedlösning E  

Feedlösning E innehåller komponenter som går åt ungefär över 15 gånger eller mer i den 

exponentiella fasen än stationära fasen. Feedlösningen tillsätts därför med olika hastigheter i 

de två olika faserna. Denna feedlösning innehåller tre essentiella aminosyror. 

 

För fullständig förteckning av komponenterna och deras koncentrationer, se bilaga VI. 
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Tillvägagångssätt för optimering av cellmedium med 

experimentell design och multivariat dataanalys  
 

De fem stamlösningar som har designats ska kombineras till ett medium med hjälp av 

multivariat dataanalys, för att ge optimal tillväxt av önskad produkt. De olika komponenternas 

slutkoncentrationer i cellmediet har uppskattats i tidigare avsnitt (se Stamlösningar). 

Baslösningens (A) koncentration hålls konstant för att ge cellerna en bra miljö att växa i och 

för att inte påverka koncentrationerna av komponenterna i A är A:s volym mycket större än 

feedlösningarnas. Komponenterna i feedlösningarna kommer därför att vara mycket mer 

koncentrerade än komponenterna i baslösningen.  

 

Med multivariat dataanalys kan feedlösningarnas olika flödeshastigheter varieras och 

analyseras inom vissa givna intervall för att optimera cellmediet. Syftet är att hitta hur 

stamlösningarna är korrelerade till produktionen av den önskade produkten (ex. monoklonala 

antikroppar) och på så vis optimera tillförseln av de olika stamlösningarna. 

 

Om flödeshastigheter 

Förutom att det är viktigt för cellerna vad mediet består av, så är det också viktigt hur mycket 

och när det tillförs (Wlaschin and Hu 2006). Detta beror dels på begränsningar hos 

utrustningen men också på koncentrationen av mediet som tillförs. Koncentrationen bör vara 

så pass hög att små mängder kan tillsättas långsamt och ändå räcka till att ge näring åt cellerna. 

Den får dock inte vara så hög att de organiska ämnena blir olösliga (Wlaschin and Hu 2006).  

 

Eftersom optimering av flödeshastigheter baserats på att cellerna genomgår två faser, en 

tillväxtfas och en produktionsfas, så är det viktigt att titta specifikt på dessa faser för att 

bestämma hastigheter för medietillförsel. I tillväxtfasen ska flödeshastigheten vara sådan att 

det är möjligt för cellerna att uppnå så hög cellkoncentration som möjligt, så snabbt som 

möjligt (Wlaschin and Hu 2006). Under tillväxtfasen är det därför bra att försöka hålla 

flödeshastigheterna så konstanta som möjligt så att cellerna inte chockas av miljöförändringar 

vid plötsliga tillsättningar av medium (Wlaschin and Hu 2006). I produktionsfasen bör 

viabiliteten hos cellerna hållas hög och produktion av önskad produkt gynnas. Här kan ofta 

mindre optimala förhållanden gynna produktionen av produkt, till exempel 

temperatursänkning eller mindre och satsvis tillsättning av näring (Wlaschin and Hu 2006).  

 

För att ta reda på hur celltillväxt och produktion kan optimeras behöver olika 

flödeshastigheter undersökas för att se hur väl de fungerar (Wlaschin and Hu 2006). 

Hastigheter: Mäta olika parametrar on-line 

För att behålla celltillväxten och produktionen behöver näringen som förbrukas ersättas med 

ny näring. För att avgöra hur mycket av de olika stamlösningarna som ska tillsättas behöver 

de nuvarande näringskoncentrationerna i fed-batchen mätas. Det är smidigt att mäta de olika 

komponenternas förbrukning on-line med hjälp av automatisk provtagning (Wlaschin and Hu 

2006). Glukos och glutamin är bra kontrollkomponenter och därför även vanliga att mäta, 
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eftersom fullständig förbrukning av någon av dessa kommer att leda till snabb och eventuellt 

slutgiltigt avtagande i cellviabilitet (Wlaschin and Hu 2006).  

 

YSI (Yellow Springs Instruments) är provtagningsinstrumet som enligt (Wlaschin and Hu 

2006), kan mäta flera komponenter samtidigt som exempelvis glukos, glutamin, laktat, och 

ammoniak. Den är speciellt utvecklad för användning i cellkulturer och 

fermentationsprocesser (Wlaschin and Hu 2006). 

 

Det går även att använda HPLC (High Pressure Liquid Cromatography) för on-linemätning, 

men detta kräver mer arbete med förberedning av prov och analysen tar ofta ganska lång tid 

(Wlaschin and Hu 2006). 

När ska mätningar göras? 

Celltillväxt kan mätas hela tiden under odlingen. Särskilt intressant är att mäta celltillväxten i 

den exponentiella fasen. Produkter och biprodukter mäts när cellodlingen kommit in i den 

stationära fasen (GIBCO® 2013). 

 

Parametrar att mäta: 

 celltillväxt 

 produktion (av produkt, t.ex. monoklonala antikroppar) 

 biprodukter (laktat, ammoniak) 

 hastighet av stamlösningarna 

Optimering av flödeshastigheterna i fed-batch 

Det första som behöver bestämmas i ett experiment är en region med hastigheter där varje 

faktor ska studeras. Denna region ska vara ett, för experimentet, intressant område där de 

optimala hastigheterna för respektive stamlösning troligen ligger (Araujo and Brereton 1996). 

Istället för att testa en mängd olika flödeshastigheter för varje feedlösning, reduceras 

problemet till att testa endast en hög och en låg hastighet för varje feedlösning. Hur mycket 

hastigheterna varierar mellan exponentiella fasen och stationära fasen kommer från tidigare 

avsnitt (se Stamlösningar). Exempelvis ska feedlösning C tillsättas ungefär 0-7 gånger mer i 

exponentiella fasen än i stationära fasen, vilket innebär att den låga hastigheten då är x medan 

den höga hastigheten är 7x. 
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Dataanalys 

Prediktiv dataanalys 

Prediktiv dataanlys (supervised learning) kan dels användas till klassificering och dels till 

regression, det vill säga att uppskatta ett numeriskt värde på en parameter (Lindon, Holmes, 

and Nicholson 2001). 

 

Med prediktiv dataanalys hittas en modell som kan estimera Y från X, där X först är 

observationer och sedan prediktorer. Ett träningsset med data med känt utfall används först 

för att bygga den matematiska modellen (Lindon, Holmes, and Nicholson 2001) som sedan 

kan användas för att prediktera nya utfall. Den framtagna modellen kan sedan utvärderas med 

korsvalidering (Lindon, Holmes, and Nicholson 2001). Efter att modellen tränats utvärderas 

den med ett oberoende testset för att se hur bra modellen fungerar (Lindon, Holmes, and 

Nicholson 2001).  

 

PLS - Partial Least Square Regression 

Vi har valt att använda oss av den prediktiva metoden PLS-regression (Partial Least Squares 

Regression). Det är en metod som spar tid och resurser eftersom den kan hitta de samband 

mellan Y och X som vi söker med så få våtexperiment som möjligt. 

 

PLS är en sorts regressionsmetod som är både deskriptiv och prediktiv. Den bygger modeller 

för att hitta korrelation mellan responsvariabler Y och prediktionsvariabler X med hjälp av n 

stycken träningsobservationer (Frank and Friedman 1993). Efter träning av metoden kan den 

sedan användas för att estimera troliga värden på responsvariabler Y när endast 

prediktionsvariabler X finns tillgängliga (Frank and Friedman 1993). 

 

PLS producerar en sekvens av modeller med latenta variabler som beskriver samband mellan 

X och Y (Selvarasu et al. 2010, Lindon, Holmes, and Nicholson 2001, Frank and Friedman 

1993). Korsvalidering används sedan för att hitta den modell som är bäst men också för att 

bestämma antalet latenta variabler (Frank and Friedman 1993). De latenta variablerna som 

erhålls iterativt, väljs så att de både ska vara en modell för X och korrelera med Y, vilket 

skiljer sig från andra analysmetoder (Lindon, Holmes, and Nicholson 2001). 

 

Inom kemometri där statistiska metoder används för att bearbeta kemisk data och även 

optimera reaktioner används ofta PLS. I de sammanhangen behöver oftast många variabler 

analyseras med få observationer vilket innebär att träningsseten är informationsfattiga (Frank 

and Friedman 1993, Gustafsson 2012). Där är PLS en av de regressionsmetoder som presterar 

bäst eftersom den kan hantera kolliniäritet och hög korrelation mellan variabler i X, vilket fås 

då antalet observationer är färre än antalet ingående variabler (Frank and Friedman 1993). 

Metoden är därmed bättre anpassad för ändamålet än exempelvis OLS (Ordinary Least 

Squares regression) som inte kan lösa problemet när det inte finns tillräckligt med information 

i träningsseten (Gustafsson 2012). Beslutsrummet behöver minimeras, det vill säga antalet 

variabler behöver minskas, för att göra datamängden tillräckligt informativ (Gustafsson 2012). 
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PLS och mediumdesign  

 Beroende variabler (Y): Celltillväxt, produktion av önskad produkt, produktion av 

biprodukter (Selvarasu et al. 2010). 

 Oberoende komponenter (X): Prediktorer såsom de olika komponenterna, dvs 

förbrukning av de olika stamlösningarna (Selvarasu et al. 2010).  

 

Nedan följer ett exempel på hur matriser över de olika parametrarna kan se ut (eftersom data 

saknas är de tomma): 

 

Y-matris, responsvariabler 

Stamlösning Celltillväxt 
Produktion av önskad 

produkt 

Produktion av biprodukt, 

laktat 

Produktion av 

biprodukt, NH3 

A     

B     

C     

D     

E     

 

X-matris, prediktionsvariabler 

Stamlösning Hastighet i exponentiell fas Hastighet i stationär fas 

A   

B   

C   

D   

E   

(Abdi 2007)  

PLS-resultat: loadings och scores 

PLS resulterar i ett antal olika matriser från faktoriseringen av X och Y. Till exempel loading 

och score matriser.  

 

 Matris med loading vectors: Beskriver hur X och Y korrelerar med varandra. Ett 

positivt tal motsvarar korrelation medan ett negativt tal innebär att det inte finns någon 

korrelation. De hastigheter som har positiv korrelation med t.ex. celltillväxt och 

produkt vill hittas. Korrelationen mellan hastighet och biprodukter (laktat, ammoniak) 

ska helst vara låg, eller negativ. Om exempelvis korrelationen mellan en hastighet X 

och celltillväxt är +1, innebär detta att hastigheten X ger en god celltillväxt. 

 

 Matris med score vectors: Beskriver korrelation mellan de ursprungliga variablerna 

och de latenta variablerna som spänner upp det nya rummet (Wlaschin and Hu 2006). 

Korrelation mellan dessa bör vara hög och positiv, d.v.s. nära +1, eftersom det annars 

kan innebära en risk för att de prediktioner som görs inte är tillförlitliga (Wlaschin and 

Hu 2006). 
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Experimentell design 

Hur många experiment behövs?  
PLS-modellen byggs utifrån exempel som innehåller fed-batchdata, det vill säga data från 

våtexperiment med fed-batch. När modellen har skapats och utvärderats kan den användas för 

att göra nya experiment. Där kan olika parametrar varieras för att se hur det påverkar 

resultatet av cellodlingen utan att behöva göra våtexperiment med fed-batch.  

 

Med faktoriell design kan enkla modeller byggas som kan hjälpa till att identifiera de 

viktigaste variablerna, så kallad screening (Araujo and Brereton 1996). Då antalet termer är 

relativt få kan en full faktoriell design användas. I en sådan testas alla möjliga kombinationer 

av variabler mot varandra. Antalet experiment som en full faktoriell design kräver beskrivs 

som K
N
, där N är antalet variabler och K är antalet nivåer (Araujo and Brereton 1996). 

Nivåerna i detta experiment motsvarar ett diskret antal olika hastigheter. Två nivåer, ±1,  gör 

att hastigheten kan varieras mellan två olika, dvs ”låg” och “hög” eller “upp” och “ned” från 

nuvaranade paramterinställningar  (The MathWorks, Inc 2013). 

Applicering 

Tillgång till fem stamlösningar: 

   A: Konstant, varieras ej  

   B: Har en konstant hastighet som kan varieras 

   C, D, E: Har två hastigheter vardera som kan varieras 

 

=> Sju variabler (hastigheter) som kan varieras. 

 

Fraktionell faktoriell design 

För en full faktoriell design krävs snabbt väldigt många experiment då antalet variabler ökar, 

eftersom alla möjliga kombinationer testas. Exempelvis kräver en full faktoriell design i två 

nivåer med tio variabler 2
10

=1024 körningar medan en design med 20 variabler kräver över en 

miljon experiment. För att undvika detta problem kan istället en reducerad full fraktionell 

design göras, en så kallad fraktionell faktoriell design. 

 

I fraktionell design görs antagandet att högre ordningens interaktioner inte är viktiga (Araujo 

and Brereton 1996).  Ofta har många individuella faktorer och deras interaktioner inte någon 

märkbar effekt på gensvaret, vilket utnyttjas i denna design (Araujo and Brereton 1996). 

Fraktionell design består av en fraktion av experiment som utgår från en full faktoriell design 

av de variabler och interaktioner som anses vara av mest betydelse (The MathWorks, Inc 

2013). En fraktionell faktoriell design kan beskrivas som K
N-P 

där K är antal nivåer, N antalet 

variabler och P beskriver storleken av fraktionen från den fulla faktoriella designen som 

använts. 

 

För den fraktionella designen 2
7-5

, alltså en design med sju variabler är ¼ från en full 

faktoriell design i två nivåer. Den fraktionella designen ger att 32 experiment krävs för att 

estimera sju parametrar vilket kan jämföras med full faktoriell design som kräver 2
7
=128 
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experiment. I en fraktionell design testas inte alla möjliga kombinationer av + och -, eftersom 

att det då skulle det bli 128 experiment. Med de 32 experiment som görs, det vill säga en 

fjärdedel av 128, är det fortfarande möjligt att räkna ut hur mycket varje faktor påverkar 

resultatet. Med ett väldesignat experiment kan alltså färre körningar krävas för att estimera 

modellparametrarna (The MathWorks, Inc 2013). 

Exempel på design 

Det finns inbyggda funktioner i t.ex. MATLAB® och andra programvaror som kan göra en 

fraktionell design. En inbyggd funktion i MATLAB® är fracfact (The MathWorks, Inc 

2013). Ett exempel på en fraktionell design kan ses i figur 2. 

 

 

 
Figur 2. Ett exempel på en fraktionell faktoriell design med 32 exempel. 'Ca' motsvarar feedlösning C 

i exponentiell fas och 'Cb' motsvarar feedlösning C i stationär fas, o.s.v. för D och E. 

 

 

I tidigare avsnitt (se Stamlösningar) finns information om hur mycket mer av respektive 

stamlösning som bör förbrukas i exponentiella fasen jämfört med den stationära fasen. 

Exempelvis är feedlösning B konstant, därför är den låga hastigheten x och den höga 10x, 

medan feedlösning C förbrukas 0-7 gånger mer i den exponentiella fasen jämfört med 

stationära fasen. 

 

Denna information kan läggas till i den experimentella designen enligt följande: 

 

B:   x (-1) 10x (1) 

Ca: x (-1) 7x(1) 

Cb: x (-1) 7x (1) 

Da: x (-1) 15x (1) 

Db: x (-1) 15x (1) 

Ea: x (-1) 15x (1) 

Eb: x (-1) 15x (1) 
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Implementering i laboratorium 
 

Stamlösningarna är framtagna för cellodling i ett fed-batchsystem, där baslösning A utgör 

baslösningen och de resterande fyra feedlösningarna (B-E) tillförs kontinuerligt i olika 

hastigheter. Komponentkoncentrationerna i feedlösningarna B, C och E är 800 gånger högre 

än deras tänkta koncentrationer i slutmediet, medan komponentkoncentrationerna i 

feedlösning D är 100 gånger högre. Skillnaderna i koncentrationsförhållandena beror på 

begränsning i löslighet hos glutamin och glukos.  

 

Viktiga parametrar 

Bestämning av hastigheter 

De optimala hastigheterna för feedlösning B-E bestäms genom användning av multivariat 

dataanalys, mer specifikt Partial Least Square Regression (PLS). Experimentuppställningen 

som krävs för att bygga en modell med PLS bestämms med en faktoriell fraktionell design. 

Under avsnittet Dataanalys kan mer läsas om hur dessa metoder kan tillämpas. 

Temperatur 

Lösningens temperatur beror på celltypens ursprung, men de flesta mammaliska celler växer 

optimalt vid 37°C (GIBCO® 2013). En lägre temperatur ger en långsammare tillväxthastighet, 

medan en för hög temperatur kan resultera i celldöd. Inkubatorn sätts därför hellre på en lite 

lägre temperatur än där cellernas tillväxt är optimal (GIBCO® 2013). 

Tryck 

Osmotiskt tryck av 260-320 mOSM/kg passar de flesta mammaliska celler (Yang and Xiong 

2012). 

pH 

Buffertsystemet finns i baslösning A och består av HEPES samt NaHCO3. Vid 37°C är 

pKa(HEPES) = 7.31 och pKa(NaHCO3) = 6.3. Lösningens pH beror på jämnvikten mellan 

vattenlöst koldioxid och bikarbonat (GIBCO® 2013). För att förändra pH kan därför 

natriumvätekarbonat tillföras, i en koncentration som motsvarar koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären ovanför mediet (Daniela Maurer). En inkubator kan användas för att skapa en så 

stabil tillförsel av koldioxid som möjligt. Lämpligt pH-intervall för de flesta mammaliska 

celler är 7.2-7.4 (GIBCO® 2013). 

 

Mätningar 

För att enkelt ha koll på cellkoncentrationen i fedbatchen kan en cellräknare användas som 

mäter antalet celler och tillståndet de befinner sig i (GIBCO® 2013). Cellerna bör räknas 

varje dag under odlingen för att få en uppfattning om mönster i tillväxten, vid för hög 

celldensitet minskar cellernas tillväxt. Särskilt intressant är att mäta celltillväxten i den 

exponentiella fasen. Produkter och biprodukter mäts när cellodlingen kommit in i den 

stationära fasen (GIBCO® 2013). 
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Nödvändig utrustning 

 Cellräknare  

 Fed-batchutrustning 

 Dator med mjukvaran MATLAB® eller dylik programvara  

 

Lämplig personal  

Eftersom projektet innefattar cellodling och mammaliska cellers specifika näringsbehov är det 

nödvändigt för den person som ansvarar för odlingen att ha kompetens inom cellbiologi och 

biokemi. För att använda av multivariat dataanalys för optimering av cellmedium behövs 

kompetens inom områdena statistik, datavetenskap, biologi och även vissa tekniska 

färdigheter. Eftersom metoden behöver tränas, testas, köras och resultaten analyseras är dessa 

förkunskaper något av ett krav. Exempelvis personer med civilingenjörsutbildning i molekylär 

bioteknik kan vara lämpliga för båda dessa uppgifter. 

Förslag på laborativt workflow 

 

1. Baslösningen A tillsätts till fed-batch-behållaren. 

2. Tillsätt därefter feedlösningarna B, C, D och E för att erhålla ett startmedium innan 

celler tillsätts. Feedlösning B, C och E tillsätts med en sådan volym att deras 

komponentkoncentrationer späds 800 gånger och feedlösning D tillsätts med en sådan 

volym att dess komponentkoncentrationer späds 100 gånger. 

3. Tillsätt cellkultur till startmediet. 

4. Gör experiment med olika hastigheter enligt den experimentella designen. 

5. Bygg en PLS-modell från erhållna data. Testa och utvärdera PLS-modellen. 

6. Använd modellen för att hitta den optimala hastigheten för ändamålet. 

7. Starta ny cellodling.  

8. Tillsätt feedlösningarna enligt de hastigheter som modellen föreslagit. 

9. Skörda cellerna 
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Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion och resonemang kring problem och förbättringsmöjligheter för den 

framtagna metoden för optimering av cellmediet. 

 

Effektivitet 

Baslösningen är generell och hastigheten av tillsatsen av feedlösningarna kan anpassas efter 

cellinjen. Detta gör förhoppningsvis att denna metod för framtagning av media för 

mammaliska celler är effektiv. Det går lätt att variera hastigheten på feedlösningarna och i 

högsta möjliga mån har de ämnen som inte används av samtliga mammaliska cellinjer 

undvikits. Det kan däremot förekomma problem då en cellinje kräver olika hastigheter av 

tillsats av de olika ämnena i en och samma feedlösning, då blir inte tillväxten optimal. 

Cellerna kan få brist eller övergödas av ett ämne då det kräver ett annat ämne i samma 

stamlösning i en högre hastighet. 

 

Ekonomi 

Stamlösningarna är ekonomiskt fördelaktiga då de är utformade så att alla komponenter som 

ingår behövs för alla mammaliska cellinjer. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att 

feedlösningarna tillsätts i den hastighet de förbrukas. Vid för lite näring sker inte optimal 

produktion av t.ex. antikroppar. För mycket näring orsakar övergödning vilket också kan störa 

cellernas produktion. 

 

pH 

Eftersom en del celler kräver ett pH-intervall på 7.0-7.4 medan andra vill ha ett högre intervall 

på 7.4-7.7 (Sigma-Aldrich 2013) kan det bli problematiskt. För att anpassa sig till detta krävs 

eventuellt ett annat buffertsystem, än den som ingår i baslösningen, tillsätts. HEPES, som 

ingår i baslösningen, är optimal i intervallet 7.2-7.4 (Sigma-Aldrich 2013). 

 

Specifika supplement 

Stamlösningarna är anpassade efter alla typer av mammaliska celler och inkluderar därför inte 

komponenter som specifika för en viss typ av cellinje. De specifika ämnena får därför 

tillsättas till lämplig stamlösning då cellinjen kräver detta, exempelvis tillväxtfaktorer.  

 

 

Biprodukter 

Något som kan vara ett problem är de biprodukter som bildas under cellodlingen. Det kan 

t.ex. vara ammoniak, vilket kan bildas vid nedbrytningen av glutamin och är toxiskt för celler 

(Van der Valk et al. 2010).  

 

Löslighet 

Det har endast tagits hänsyn till glukos och glutamins löslighet på grund av deras höga 

koncentrationer i slutmediet. Det kan därmed förekomma problem med lösligheten för andra 

komponenter som har en hög koncentration alternativt en låg löslighet. I fallet för glutamin 
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ligger koncentrationen i stamlösningen väldigt nära den maximala koncentrationen för dess 

löslighet i vatten. Marginalen är liten och utöver marginalen har det inte tagits med i 

beräkningen hur övriga komponenter i stamlösningarna påverkar lösligheten för glutamin. 

Detta kan resultera i att all glutamin inte löser sig i stamlösningen. Då 

komponentkoncentrationerna av ämnena i baslösningen ska ändras i så liten utsträckning som 

möjligt är denna koncentration nödvändig. Det hade varit önskvärt att ha alla feedlösningar 

mer koncentrerade för att påverka volymen av slutmediet minimalt, men detta begränsas av 

lösligheten. 

 

Avdunstning av vatten 

Något som inte tagits med i beräkningen är om vatten avdunstar från slutmediet. Om det inte 

går att undvika avdunstning av vatten kan vatten behöva tillsättas. Det behöver tillsättas mer 

volym av feedlösning D än vad som var tänkt p.g.a. lösligheten för glutamin, men om denna 

extra volym är tillräcklig för att kompensera för eventuell avdunstning av vatten är okänd. 

 

Experimentell design, en fråga om resurser 

För att avgöra vilken design som är bäst lämpad att användas måste antalet experiment vägas 

mot de resurser som finns tillgängliga. För en fraktionell design behövs betydligt färre 

experiment jämfört med en full faktoriell design. I en fraktionell design testas dock inte alla 

möjliga kombinationer vilket kan innebära att modellen kan bli sämre och att viktiga 

hastigheter missas. En fraktionell design bör dock vara tillräcklig för att få en uppfattning om 

hur mycket varje faktor påverkar resultatet samt ge en indikation på vilka intervall som 

fungerar bäst. Det kan därför vara lämpligt att börja med en sådan design för att sedan gå 

vidare och eventuellt göra nya våtexperiment för att hitta smalare intervall att testa för att hitta 

en så optimal kombinering av stamlösningarna som möjligt. 

 

Fraktionell faktoriell design kan ge problem med confoundning, det vill säga svårtolkade 

resultat. Detta uppstår då exempelvis de interaktioner som ansetts oviktiga i sammahanget 

visar sig ha större påverkan för resultatet än vad som uppskattats. 

 

Problem med PLS 

För att PLS-metoden ska fungera bör sambandet mellan X och Y vara kontinuerligt. För att 

undvika eventuella grupperingar eller oregelbundenheter som finns i den data som används 

kan metoden Principal Component Analysis, PCA (explorativ analysmetod), användas på hela 

datasetet eller på endast X-delen och Y-delen (miljostatistik.se 2013).  

 

Analyser har gjorts på hur stor risk det är för att PLS ger slumpmässiga korrelationsvärden 

mellan komponenter och det har visat sig att risken är ganska låg. När antalet observationer 

ökar jämfört med antalet variabler minskar risken för slumpvärden, men det gäller även vice 

versa. Minskar antal observationer jämfört med antal variabler innebär det en ökad risk för 

slumpvärden (Lindon, Holmes, and Nicholson 2001). Allt för få observationer, experiment 

jämfört med antalet variabler är alltså inte att rekommendera. 
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Utveckling av metoden 

En utveckling av metoden skulle kunna vara att designa och optimera de olika 

stamlösningarnas sammansättning med multivariat dataanalys, istället för att endast optimera 

sammansättningen av redan färdigdesignade stamlösningar. Detta skulle innebära att 

experimentet expanderades eftersom analys av många fler olika komponenter måste göras. 

Avsevärt fler variabler behöver analyseras vilket kräver fler våtexperiment och överlag en 

mer resurskrävande satsning. Detta skulle dock kunna leda till bättre optimering av 

cellmedium och större produktionsutbyte på sikt. 
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Bilaga I - Litteraturstudie av dagens metoder för mediumoptimering 

 

Forskning om vad cellodlingsmedium för mammaliska celler ska innehålla, för att skapa en 

optimal omgivning för cellerna, har pågått länge. Tidigt upptäcktes att tillsats av animaliskt 

serum i mediet gav ett högre utbyte. Däremot var upprepbarheten låg, så att upprepa samma 

experiment och erhålla samma resultat var inte möjligt (Van der Valk et al. 2010). Detta beror 

på att seruminnehållet varierar från batch till batch. Idag finns det några serumfria medium 

tillgängliga på marknaden, men dessa är ofta dyra och ger ett sämre utbyte jämfört med 

serumbaserade medium (Bödeker et al. 1983). Att hitta ett optimalt medium för varje specifik 

cellinje är en tid- och resurskrävande uppgift, som ofta kräver många experiment eftersom 

varje komponent som finns i serum måste testas separat. Forskningen kring 

mediumoptimering handlar främst om att minska antalet experiment som krävs, utan att gå 

miste om viktig information, så kallad experimentell design. 

 

Det mest logiska tillvägagångsättet för att optimera cellodlingsmedium för mammaliska celler 

är metoden One Factor At a Time (OFAT), där en komponent i taget varieras medan de andra 

hålls konstanta. Nackdelen med OFAT är att den optimala sammansättningen hittas genom att 

utvärdera alla n ingående komponenter vilket kräver ett stort antal experiment, eftersom de 

flesta medium innehåller 50-100 komponenter (Jordan et al. 2013). Genom att variera endast 

en komponent så fås inte heller någon information om hur två komponenter samverkar. Om 

däremot faktoriell design i minst två nivåer används så kan studier av hur två komponenter 

förhåller sig till varandra göras, men med ett stort antal komponenter så kan detta återigen 

resultera i för många experiment.  

 

Genom att börja med en grupperad faktoriell design kan effekten av ett flertal komponenter 

analyseras för att hitta de med störst betydelse (Design of Experiment (DOE) Approach in 

Cell Culture Medium Optimization). Komponenterna delas då in i grupper och testas på olika 

koncentrationsnivåer med fraktionell faktoriell design, för att uppskatta den beräknade 

effekten av faktorerna och interaktionerna mellan dem. I fraktionell faktoriell design körs 

endast en vald del av alla möjliga experiment, vilket minskar åtgången av tid och resurser . 

För de komponenter som i grupperna visar på hög effekt testas på en högre 

koncentrationsnivå, och de med lägre effekt minskas i koncentration. När den optimala 

koncentrationen bestäms för den första komponenten hålls den konstant när nästa omgång 

körs för att hitta komponenten som ger näst högst effekt. Experimenten kan behöva upprepas 

med de komponenter som varit konstanta från början eftersom de påverkas av interaktioner 

med komponenter vars koncentrationer ändrats. Detta utförs efter att alla komponenters 

koncentrationer är bestämda, vissa komponenter tagits bort, andra reduceras och några nya 

eventuellt lagts till. 

 

Ibland används fraktionell faktoriell design i kombination med en statistisk design (Rispoli 

and Shah 2009). Det negativa med fraktionell faktoriell design är att interaktionstermerna och 

de enskilda faktorerna kan korrelera med varandra och effekten av de båda faktorerna kan då 

vara svår att bestämma (Morgan, Burton, and Church 1989). 

 



Plackett-Burman design är en typ av fraktionell faktoriell design som ger en snabb 

utvärdering av de ingående faktorerna och vilka som har stor betydelse för resultatet, där 

högre grader av interaktioner mellan faktorerna ignoreras (Araujo and Brereton 1996). 

Resultatet kommer inte visa om faktorerna är beroende av varandra, utan detta försummas och 

effekten av de enskilda faktorerna kommer istället att överskattas (Araujo and Brereton 1996). 

Hur de interagerande faktorerna influerar produktiviteten kan sedan studeras och visualiseras 

med ett interaktionsdiagram (Araujo and Brereton 1996). De faktorer som ger störst 

förändring i experimentets resultat hittas genom att beräkna responsvariabelns medelvärde för 

alla kombinationer där interagerande faktorer är testade på samma nivåer. I figur 1 beräknas 

exempelvis medelvärdet för responsvariabeln för alla experiment då x1=+1 och x3=-1 och 

jämförs med x1=-1 och x3=-1 och alla andra kombinationer av nivåer. Om skillnaden mellan 

medelvärdena, för de olika kombinationerna av nivåer, är stora visar det att faktorernas 

interaktion har hög inverkan på resultatet (GIBCO® 2013) vilket i detta fall  x1 och x3 har 

samt x2 och x4, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Stora skillnader i responsvariabelns medelvärde vid olika kombinationer av höga och låga 

nivåer berättar vilka interaktioner som är viktiga [Omarbetad från (Araujo and Brereton 1996)] 

 

Plackett-Burman används ofta då ett stort antal faktorer behandlas men en liten mängd data 

för att avgöra vilka som är de viktigaste faktorerna (Araujo and Brereton 1996). Efter 

designen utförs en uppföljning av mer detaljerade experiment. 

 

Det sker mycket forskning kring hur en smart design kan byggas upp för att minska antalet 

experiment för att optimera serumfria cellmedia. År 2009 publicerade Rispoli & Shah en 

statistisk metod som de kallar centroid screening design. Författarna beskriver metoden som 

en kombination av de statistiska verktygen Plackett-Burman, fraktionell faktoriell design i 

fyra nivåer och simplex lattice design. I en simplex lattice design är alla designpunkter jämt 

fördelade över en simplex (hypertetraeder), se figur 2A). 

 

I många fall används redan existerande medium (t.ex. DMEM, F12, IMDM) som 

utgångspunkt vid optimering av en sammansättning av dessa (Jordan et al. 2013; Kim et al. 

2006). Genom att utgå från tre existerande medium så kan den bästa sammansättningen hittas 



genom att välja ett antal designpunkter (experiment) som är jämt utspridda i designrummet, se 

figur 2A): 

 

Problemet är dock att många medium som används i dagsläget är framtagna för att 

kompletteras med serum. Därför skulle mediet behöva kompletteras med komponenter som 

vanligtvis ingår i serum, t.ex. aminosyror, hormoner, inhibitorer, tillväxtfaktorer (Jayme 

1991). Det finns ett antal olika tillvägagångsätt för att inkludera dessa. Ett sätt att systematisk 

förbättra basmediet är genom att testa alla olika komponenter separat (Stoll et al. 1996). De 

komponenter som påvisar en förbättring tillsätts i basmediet, medan de andra komponenterna 

som inte gav någon förbättring testas på nytt i det nya, berikade basmediet. Varje gång som en 

komponent testas på nytt så varieras koncentrationen av denna för att uppnå en förändring. 

Detta kan dock leda till ett större, men överkomligt antal experiment, däremot kan det ta flera 

veckor innan det optimala mediet har hittats. 

 

En annan metod är att utforma tre basmedier, där komponenterna av intresse varierar i 

koncentration hos varje enskilt basmedium. Genom att sedan kombinera dessa tre basmedier 

så kan en experimentuppsättning med en stor variation fås, se figur 2 (Jordan et al. 2013).  

 

 

 
 

Figur 2. (B) Fem komponenter (x1, x2, x3, x4, x5) blandas på olika sätt i respektive baslösning B1, B2 

och B3. (A) Varje baslösning kan betraktas som ett hörn i en triangel, och från triangeln väljs ett antal 

testpunkter ut. (C) Genom att kombinera de tre olika baslösningarna så kan en uppsättning av medier 

(m1-m10) erhållas med varierande koncentration av de komponenter som ska studeras (x1-x5). (D) 

Siffrorna i tabellerna är kodade och motsvarar en koncentration i verkligheten. 

Bildkälla: omarbetad från Jordan et al (2012).  

 

Denna typ av design leder till att många komponenter kan testas utan att komma upp i samma 

antal experiment som faktoriell design kräver, även om antalet experiment blir många. De 



forskare som har utvecklat denna design använder sig av en automatiserad maskin för att 

minimera de fel som kan uppstå vid manuellt utförande. 

 

Det finns flera olika sätt att gå tillväga för att optimera medium. En del forskare fokuserar på 

att identifiera de viktigaste komponenterna (Stoll et al. 1996), medan andra fokuserar på att 

hitta matematiska modeller som minskar antalet experiment genom att prediktera resultatet 

(Araujo and Brereton 1996; Rispoli and Shah 2009; McConkey et al. 2000). Oavsett vilken 

metod som används så är det än idag svårt att utveckla den optimala sammansättningen i 

medium för mammaliska celler. 
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Bilaga II - Baslösning A 
 

Ämnesgrupper Komponenter Koncentration i stamlösning 

Buffertsystem HEPES 

Natriumvätekarbonat 

15,0 ∙ 10
-3

 M 
1 

14,3 ∙ 10
-3

 M 
1 

Hormoner Insulin 

Hydrokortison 

1,00 ∙ 10
-5

 g/L 
2
  

1,00 ∙ 10
-8 

M 
3
 

Oorganiska salter och 

spårämnen 

Kalciumklorid 

Kopparsulfat 

Järnnitrat 

Järnsulfat 

Magnesiumklorid 

Magnesiumsulfat 

Kaliumklorid 

Natriumklorid 

Zinksulfat 

Manganklorid 

Natriumselenit 

Natriummolybdat 

Vanadin 

1,05 ∙ 10
-3 

M 
4
 

5,20 ∙ 10
-9

 M 
4
 

1,24 ∙ 10
-7

 M 
4
 

1,50 ∙ 10
-6

 M 
4
 

3,01 ∙ 10
-4

 M 
4
 

4,07 ∙ 10
-4

 M 
4
 

5,33 ∙ 10
-3

 M 
4
 

1,21 ∙ 10
-1

 M 
4
 

3,03 ∙ 10
-6

 M 
4
 

3,00 ∙ 10
-10

 M 
4
 

2,89 ∙ 10
-8

 M 
4
 

1,00 ∙ 10
-5

 M 
5
 

2,00 ∙ 10
-9

 M 
6
 

Proteasinhibitorer Aprotinin 

Leupeptin 

E-64 

Pepstatin A 

Bestatin 

3,00 ∙ 10
-7 

M 
7
 

1,00 ∙ 10
-4 

M 
7
 

1,00 ∙ 10
-5 

M 
7
 

1,00 ∙ 10
-6 

M 
7
 

1,00 ∙ 10
-5 

M 
7
 

Proteiner Transferrin 

Albumin 

3,00 ∙ 10
-2 

g/L 
2
 

4,00 g/L 
2
 

Skyddsfaktorer mot 

skjuvkrafter 

Pluronic F-68 2,00 g/L 
8
 

Tillväxtfaktorer IGF-1 1,00 ∙ 10
-5 

g/L 
9
 



Vidhäftande faktorer Fibronectin 

Vitronectin 

1,00 ∙ 10 g/L 
10

 

3,00 ∙ 10
-3 

g/L 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙ 
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Bilaga III - Feedlösning B 

 

Ämnesgrupper Komponenter Koncentration i stamlösning   

Aminosyror Prolin 

Glutaminsyra 

Asparaginsyra 

1,20 ∙ 10
-1

 M 
1
 

4,00 ∙ 10
-2

 M 
1
 

4,00 ∙ 10
-2

 M 
1
 

Lipider och lipoproteiner Liponsyra 4,08 ∙ 10
-4

 M 
1
   

Vitaminer I-inositol 

Riboflavin 

Vitamin B-12 

Tiamin 

Biotin 

Folsyra 

Pyridoxin 

Kolin-klorid 

Pantotenate 

Nikotinamid 

5,60 ∙ 10
-2

 M 
1
 

4,26 ∙ 10
-4

 M 
2
 

2,96 ∙ 10
-6

 M 
2
 

2,38 ∙ 10
-3

 M 
2
 

1,14 ∙ 10
-5

 M 
1
 

1,82 ∙ 10
-3

 M 
2
 

3,88 ∙ 10
-3

 M 
2
 

1,71 ∙ 10
-3

 M 
2
 

4,19 ∙ 10
-4

 M 
2
 

6,56 ∙ 10
-3

 M 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Life Technologies Corporation. “Technical Resources - Media Formulations: 11320 - DMEM/F-12,” n.d. 
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Bilaga IV - Feedlösning C 
 

Ämnesgrupper Komponenter Koncentration i stamlösning  

Aminosyror Glycin 

Alanin 

2,00 ∙ 10
-3

 M 
1
 

4,00 ∙ 10
-2

 M 
1
 

Energikälla Glukos 4,40 M 
2
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Bilaga V - Feedlösning D 
 

Ämnesgrupper Komponenter Koncentration i stamlösning 

Aminosyror Serin 

Tyrosin 

Leucin 

Treonin 

Fenylalanin 

Glutamin 

Tryptofan 

Lysin 

Histidin 

Arginin 

Cystein 

Asparagin 

2,50 ∙ 10
-2

 M 
1
 

1,29 ∙ 10
-2

 M 
2
 

3,82 ∙ 10
-2

 M 
2
 

1,68 ∙ 10
-2

 M 
2 

9,09 ∙ 10
-3

 M 
2
 

2,50 ∙ 10
-3

 M 
1
 

2,45 ∙ 10
-3

 M 
2
 

2,74 ∙ 10
-2

 M 
2
 

9,68 ∙ 10
-3

 M 
2
 

6,99 ∙ 10
-2

 M 
1
 

2,08 ∙ 10
-2

 M 
2
 

5,00 ∙ 10
-3

 M 
1
 

Lipider och lipoproteiner Linolsyra 

Linolensyra 

Kolesterol 

Etanolamin 

Low Density Lipoprotein 

1,50 ∙ 10
-5

 M 
1
 

1,00 ∙ 10
-2

 g/L 
3
 

1,00  ∙ 10
-1

 g/L 
4
 

1,00  ∙ 10
-4

 M 
4
 

1,00  ∙ 10
-1

 g/L 
4
 

Oorganiska salter och 

spårämnen 

Natriumfosfat 9,53 ∙ 10
-2

 M 
1
 

Proteasinhibitorer Aprotinin 

Leupeptin 

E-64 

Pepstatin A 

Bestatin 

3,00 ∙ 10
-5

 M 
5
 

1,00 ∙ 10
-5

 M 
5
 

1,00 ∙ 10
-4

 M 
5
 

1,00 ∙ 10
-4

 M 
5
 

1,00 ∙ 10
-4

 M 
5
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Bilaga VI - Feedlösning E 

 

Ämnesgrupper Komponenter 
Koncentration i 

stamlösning  

Aminosyror Isoleucin 

Metionin 

Valin 

3,06 ∙ 10
-1

 M 
1
 

8,08 ∙ 10
-2

 M 
1
 

1,37 ∙ 10
-1

 M 
1
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