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ABSTRACT 

Cancer remains one of the most common causes for death in the world today. 

Researchers are continuously trying to improve old, and develop new, methods in 

order to strife this global problem. Much research is being made trying to find new 

specific biomarkers that can be used to detect and diagnose cancer in an early stage. 

 One candidate protein for possible future use as a biomarker is tripeptidyl-

peptidase II (TPPII) which has previously been shown to be up-regulated in Burkitt´s 

lymphoma. This paper focuses on the expression of TPPII on an mRNA-level to see 

if there is any difference between expression in human leucocytes from patients with 

a leukemia diagnosis and a healthy volunteer, in order to evaluate if the expression of 

TPPII have any future use as a biomarker. 

 Patient samples were analyzed using real time qPCR, to study the expression of 

mRNA, and Western blot, in order to correlate the mRNA findings with protein 

expression. Three different cell lines with different characteristics regarding 

expression and function of TPPII were also used to validate the methods used and for 

comparison with the patient samples analyzed. 

 A difference in expression of mRNA were seen between the different patient 

samples, both individually and between larger groups of samples with the same 

diagnosis, indicating a large individual variation, thus making future use in a clinical 

setting difficult. However, seeing as only a few samples were analyzed in this study, 

more research must be done in order to draw any final conclusions. 

 

Keywords: qPCR, mRNA, leukemia, western blot, β-actin 
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INTRODUKTION 

Cancer i någon form är bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och övriga 

världen idag. I Sverige drabbas cirka en tredjedel av befolkningen någon gång under 

livet. Tidig diagnos av sjukdomen är ofta A och O för lyckad behandling. Massiv 

forskning pågår kontinuerligt för att hitta nya och enklare metoder för att ställa 

diagnos. 

 

Biomarkörer som kan analyseras direkt från ett blodprov och leda till diagnos, eller i 

alla fall leda till förstärkt misstanke eller avskrivning av misstanke, är något som är 

enkelt både för patienten och för sjukvården. Eftersom patienten bara behöver 

genomgå en snabb provtagning och sjukvården erhåller ett prov kan analysen utföras 

rutinmässigt. Att identifiera olika biomarkörer och koppla dessa till olika typer av 

cancersjukdomar är något som hela tiden utvecklas, samtidigt som de instrument som 

idag används för att analysera redan kända biomarkörer ständigt förbättras. 

 

Leukemier, olika typer av cancer som drabbar blodet, är bra kandidater för att leta 

biomarkörer då sjukdomen härstammar från benmärgen och de patologiska cellerna 

utgår i blodet. På så sätt finns det patologiska materialet tidigt förekommande för 

detektion, till skillnad från andra typer av cancer där en tumörtillväxt kan starta i 

någon vävnad utan att det är detekterbart i ett tidigt skede av sjukdomen. Dagens 

diagnostisering av leukemi, och identifieringen av olika typer av leukemier, sker med 

hjälp av differentiering av blodceller. Detta arbete sköts numer främst maskinellt 

med hjälp av flödescytometri där fördelningen av olika typer av blodceller 
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presenteras och utifrån denna fördelning kan en diagnos ställas beroende på 

fördelning av olika typer av blodceller. Dock är det inte alltid självklart vilken typ av 

leukemi som drabbat en patient; det finns alltid en gråzon där en diagnos kan vara 

svår att ställa. Även om provet analyseras genom manuell differentiering är det inte 

säkert att en tillförlitlig diagnos kan ställas. Ett kompletterande svar, till exempel 

baserat på analys av en biomarkör specifik för någon typ av leukemi, skulle vara till 

stor hjälp för att ställa en korrekt diagnos i ett tidigt skede i sjukdomens utveckling 

och på så sätt bidra till förbättrade överlevnadschanser för drabbade patienter. 

 

Ett enzym som i tidigare studier visats överuttryckas i tumörceller, och därmed också 

är en kandidat för undersökning för lämplighet som biomarkör, är tripeptidylpeptidas 

II (TPPII) [1, 2]. TPPII är ett multimert enzym vars huvudsakliga syfte antas vara att 

delta i cellernas proteinnedbrytande maskineri, efter det att proteasomen börjat klyva 

ett protein [3]. Enzymet är ett peptidas som ingår i subtilisinfamiljen och påträffas i 

de flesta eukaryota celler. I sin aktiva form bildar enzymet ett komplex med 

molekylvikt på över 1000kDA, där varje ingående TPPII-polypeptid väger 138kDa 

[2]. Förutom denna variant som finns fritt i cellernas cytosol finns även en 

membranbunden variant av enzymet [4]. Mångsidighet är något som verkar 

känneteckna TPPII, som tidigare nämnts deltar enzymet i cellens proteinnedbrytande 

process, samt vid ett flertal andra processer [3, 5].  

 

Då proteasomen brutit ned ett protein, vilket ger produkter i form av oligopeptider, 

kan TPPII gå in och fortsätta klyvningsprocessen, vars produkt i sin tur resulterar i 
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tripeptider. Dessa tripeptider kan sedan brytas ned till fria aminosyror i cellen för 

vidare syntetisering av nya proteiner. TPPII är inte det enda enzymet som deltar i 

denna peptidnedbrytande process efter det att proteasomen börjat tugga sönder ett 

protein, det finns flera andra peptidaser som också deltar. Vad som är unikt för TPPII 

däremot är att det är det enda kända peptidaset som klarar av att bryta ner peptider 

som är längre än 15 aminosyror [6, 7]. 

 

Utöver deltagande i den proteinnedbrytande processen har det i tidigare studier 

föreslagits att enzymet ingår i den antigenpresenterande processen till MHC klass I 

receptorer [8]. Det bedrivs även forskning mot fetma med inriktning mot TPPII. I 

experimentella studier på råtta har TPPII visats spela en roll i mättnadskänslan. En 

membranbunden variant av TPPII upptäcktes som kan inaktivera kolecystokinin, ett 

hormon som stimulerar känslan av mättnad. Genom att inhibera det membranbundna 

enzymet med en specifik inhibitor, butabindid, minskade även råttornas matlust, 

vilket resulterade i att de åt mindre [4]. 

 

Det som gör TPPII intressant som eventuell biomarkör för cancer är det faktum att 

kopplingar till tumörtillväxt har upptäckts. I fall av Burkitts lymfom, en typ av 

högmalign B-cellstumör, har det visats att de maligna cellerna överuttrycker TPPII, 

samtidigt som proteasomen inte fungerar optimalt. I ett försök där inhibitorer för 

proteasomen tillsattes till celler från Burkitts lymfom, som för normala celler skulle 

vara toxiskt på grund av att proteolysen inhiberas, visade det sig att de överlevde. 

Denna avsaknad av ett väl fungerande proteasom verkar uppvägas av överuttryck av 
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TPPII, som möjligtvis går in och bryter ner avfallsprodukter, och enzym som 

avmarkerar protein märkta med ubiquitin. TPPII:s starka roll i celler av Burkitts 

lymfom förstärks ytterligare av det faktum att cellerna går i apoptos då en inhibitor 

mot TPPII introduceras till cellerna [9]. 

 

Det är sedan tidigare känt att proteasomen spelar en viktig roll i kontrollen av 

apoptos. Inducering av apoptos bygger på att ett stort proteinkomplex, apoptosom, 

bildas i cellen. För detta krävs signaler som kan utlösas av olika typer av cellstress. 

Cellstressen får som följd att cytokrom c utsöndras från mitokondrier i cellen och 

binder till inaktiverade proteiner, Apaf-1, som genom bindningen med cytokrom c 

aktiveras och bildar apoptosomkomplex. Detta komplex aktiverar i sin tur kaspas-

proteiner som initierar apoptos av cellen [1].  

 

En familj av proteiner som inhiberar kaspas-proteiner, IAP (inhibitor of apoptosis 

proteins), förekommer naturligt i cellen och då signaler om apoptos finns bryts dessa 

proteiner ned av proteasomen, vilket betyder att kaspas-proteiner inte inhiberas och 

apoptos kan fullföljas. Tumörceller har visats utnyttja detta steg för att undgå apoptos 

genom att producera fler IAP-molekyler samt genom inhibering av proteasomen. 

Denna inhibering samtidigt som en uppreglering av TPPII sker har visats göra 

tumörceller resistenta mot apoptos samtidigt som proliferering kan ske trots 

inhibering av proteasomen, tack var uppreglering av TPPII, med tumörtillväxt som 

följd [1]. Detta leder till misstanke om att TPPII kan vara användbar som biomarkör 

mot olika typer av cancer. 
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I en tidigare studie har prover från patienter med olika leukemidiagnoser analyserats 

för att undersöka samband mellan förhöjda nivåer av TPPII i plasma och sjukdom. 

De resultat som erhölls visade inte på några förhöjda nivåer av enzymet i 

plasmafraktionerna, däremot identifierades en förhöjd aktivitet i leukocytfraktionerna 

hos vissa av patienterna jämfört med en frisk kontrollgrupp [10]. Därmed återstår att 

undersöka om dessa observerade förhöjda nivåer kan användas för att se korrelation 

mellan sjukdom och uttryck. 

 

I denna studie undersöks om det finns någon korrelation mellan TPPII-aktivitet och 

uttryck av mRNA för TPPII hos leukemipatienter. Utgångsmaterialet är leukocyter 

insamlade från patienter med diagnostiserad leukemi som analyseras med qPCR för 

att mäta mängden mRNA i proverna. Metoden kontrolleras genom jämförelse mot tre 

odlade cellinjer med kända egenskaper gällande uttryck av TPPII samt två sedan 

tidigare odlade leukemicellinjer och frisk referens. Genom att jämföra uttrycket av 

mRNA mot TPPII-aktivitet kan det sedan fastslås om någon korrelation verkar 

föreligga, något som i sådana fall skulle vara möjligt att utnyttja kliniskt genom att 

analysera leukemiprover, och även andra tumörtyper, med qPCR för framtida 

diagnostisering. 
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MATERIAL OCH METOD 

Studieobjekt 

I studien användes inledningsvis två odlade humana cellinjer, dels en human 

embryonal njurcellinje (HEK-293, ATCC, CRL 1573, transformerade för överuttryck 

av mus-TPPII) kallad C-10 och dels en human cellinje från cervixcancer (HeLa, 

ATCC, CCL-2) med normaluttryck av TPPII [11]. Till dessa två cellinjer adderades 

efter hand ytterligare två cellinjer, dels en ny odling av tidigare beskrivna C-10 från 

ett tidigare datum och dels en cellinje transformerade HEK-celler kallad pEx med 

överuttryck av muterat humant TPPII som ej bildar komplex [11]. Förutom dessa 

odlade celler användes två leukemicellinjer, C243 (K-562, ATCC) och C246 (KG-1, 

ATCC), med kronisk myeloisk leukemi (KML) respektive akut myeloisk leukemi 

(AML), i form av frysta cellpellets som odlats vid tidigare tillfälle, som referens. 

 

Utöver de odlade cellinjerna användes även blodprov tagna genom venprovtagning 

från patienter med olika former av leukemi som studieunderlag. Dessa patientprover 

insamlades under perioden 2012-07-27 till 2012-11-13 och fraktionerades då till 

leukocytfraktioner som förvarats i -80°C. En del av varje leukocytfraktion 

behandlades även för gelelektroforetisk analys. Insamling av patientprover gjordes i 

samarbete med U-CAN efter godkänt etikprövningstillstånd (2012/164) utfärdat 

2012-05-02. 

 

Som referens till patientprover togs även venprov från frisk försöksperson där 

leukocytfraktion separerades genom centrifugering, 1300g i 10min, och förvarades i 



9 

 

-80°C. Detta var samma behandling som genomförts på patientproverna som samlats 

in tidigare. 

 

Cellodling 

De cellinjer som användes i studien odlades parallellt i två cellodlingsflaskor för 

varje cellinje, en T75-flaska som användes vid skörd av cellerna och en T25- flaska 

som användes för vidare odling efter varje skörd. 

 

Vid vidare odling från T25-cellodlingsflaska sögs först allt gammalt odlingsmedium 

bort med vakuumsug, därefter sattes 1mL TrypLE Express (Invitrogen) till flaskan 

för sköljning av cellerna. Denna tillsats sögs därefter bort med vakuumsug varpå 

ytterligare 1mL TrypLE Express tillsattes för trypsinering av cellmattan. 

Cellodlingsflaskan inkuberades i 37°C i 1min varefter trypsineringen av cellerna 

avbröts genom tillsats av 3mL odlingsmedium (DMEM, Invitrogen) med 10% FCS 

(Fetal Calf Serum) och antibiotika. För C10-celler och pEx-celler sattes 100µg 

Penicillin-Streptomycin (Invitrogen), 100µg Geneticin (Invitrogen) samt 2,5µg 

Fungizone (Invitrogen) per mL odlingsmedium. Till HeLa-celler sattes endast 

Penicillin-Streptomycin.  

 

Den erhållna cellsuspensionen togs sedan till två nya odlingsflaskor, 0,5mL 

cellsuspension till en T25-flaska och 3mL cellsuspension till en T75-flaska. Till detta 
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sattes sedan odlingsmedium och flaskorna inkuberades i 37°C i 5% CO2-atmosfär till 

dess att cellerna vuxit till 100% konfluens. 

 

Vid skörd av cellerna avlägsnades först gammalt cellmedium med vakuumsug. Därpå 

sattes 5mL DPBS (Dulbeccos PBS, 2,7mM KCl, 1,5mM KH2PO4, 136,9mM NaCl, 

8,9 mM NaHPO4, pH 7,4) till flaskan för sköljning av cellmattan. DPBS sögs 

därefter bort med vakuumsug. Denna sköljning upprepades två gånger vid skörd av 

HeLa-celler. 

 

För att suspendera cellerna sattes ytterligare 5mL DPBS till flaskan varpå cellerna 

försiktigt skrapades bort med en gummiskrapa. Den erhållna cellsuspensionen 

flyttades därefter till ett 15mL Falconrör varifrån 20µL cellsuspension blandades 

med lika stor volym Trypanblått för cellräkning i Bürkerkammare. 

 

Falconröret med cellsuspension centrifugerades 6min i 125g varefter supernatanten 

avlägsnades med pipett. Cellpellet resuspenderades sedan i DPBS varpå 

cellsuspensionen alikvoterades till Falconrör (>5*10
5
, <5*10

6
 celler/rör) som 

därefter centrifugerades 6min i 125g. 

 

Efter avslutad centrifugering avlägsnades supernatanten och proverna 

centrifugerades 2min i 125g varpå erhållen supernatant togs bort med pipett.  För 

initialt odlade C-10 och HeLa-celler togs ett rör direkt för RNA-rening och två rör 
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frystes i -80°C för utvinning av RNA efter 24h respektive 1 vecka. För de senare 

odlade C-10 och pEx-cellerna renades RNA direkt. 

 

RNA-rening 

Utgångsmaterialet, cellpellets samt leukocytfraktioner (<5*10
6
 celler), behandlades 

med RNeasy Mini Kit (Qiagen) för framrening av RNA enligt tillverkarens 

rekommendationer. Varje prov lyserades genom tillsats av 350µL RLT 

lyseringsbuffert och homogeniserades därefter genom upprepad aspiration i kanyl 

med dimension 0,6x25mm. 

 

Till det homogeniserade provet sattes 350µL 70% etanol varpå hela provmängden 

sattes till RNA-reningskolonn i 2mL uppsamlingsrör. Detta centrifugerades 15s i 

9500g i mikrocentrifug. Efter centrifugering sattes 700µL RW-1 buffert till kolonnen 

som centrifugerades enligt specifikation ovan. 

 

Kolonnen tvättades sedan i två steg med 500µL RPE Wash Buffert i båda stegen, vid 

första tvätt centrifugerades kolonnen i 15s, 9500g och i andra tvättsteget 

centrifugerades kolonnen 2min i 16000g. 

 

Eluering av RNA utfördes i 1,5mL uppsamlingsrör i två steg. Till kolonnen sattes 

30µL RNase-free water som därpå centrifugerades i 1min i 9500g. Detta steg 

upprepades sedan för cellprover, ej för patientprov, så total mängd eluat uppgick till 
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60µL. Eluat mättes spektrofotometriskt på NanoDrop 2000c (Thermo Scientific) för 

kvantifiering av RNA. Det erhållna provet förvarades sedan i -80°C, alternativt 

användes för cDNA-syntes direkt. 

 

cDNA-syntes 

För syntes av cDNA användes QuantiTect Reverse Transcription Kit (Qiagen) enligt 

tillverkarens rekommendationer. En master mix för gDNA-eliminering förbereddes 

inför varje cDNA-syntes där volymen RNA-templat beräknades utifrån 

koncentration RNA i provet. Till varje prov användes 1µg RNA eller en maximal 

volym av 12µL. För varje prov togs 2µL gDNA Wipeout Buffer 7x och en volym 

RNase-free water så slutvolymen för varje prov blev 14µL. Master mix pipetterades 

till PCR-rör varpå varje RNA-templat sattes till respektive PCR-rör till en slutvolym 

av 14µL. 

 

PCR-rören med RNA-templat och gDNA-eliminering master mix inkuberades i 42°C 

i 2min och sattes sedan på isbad. Master mix för Reverse Transcription förbereddes 

genom blandning av 1µL Quantiscript Reverse Transcriptase, 4µL Quantiscript RT 

Buffer 5x och 1µL RT Primer Mix per prov. Till varje PCR-rör med RNA-templat 

sattes sedan 6µL Reverse Transcription master mix för en slutvolym på 20µL. 
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PCR-rören inkuberades 15min i 42°C för syntetisering av cDNA och direkt efter i 

95°C i 3min för att avbryta syntetiseringen. Proverna förvarades sedan i -20°C, 

alternativt användes för qPCR direkt. 

 

Kvantitativ PCR 

Inför körning på qPCR bereddes två olika master mix, en för detektion av TPPII och 

en för detektion av β-aktin. Till varje master mix sattes 12,5µL iQ SYBR Green 

Super Mix (Bio-Rad), 2,5µL Forward primer (TPPII: 5’-

CTCGTTGGTGGGCAAGTCT-3’, β-aktin: 5’-AGAGCTACGAGCTGCCTGAC-

3’) (Thermo Scientific) och Reverse primer (TPPII: 5’-

ATGCAGGGAGCCAGATCTTC-3’, β-aktin: 5’-TGCGGATGTCCACGTCACAC-

3’) (Thermo Scientific) till slutkoncentration 200nM för TPPII och 350nM för β-

aktin samt 5µL vatten för varje prov som skulle analyseras. 

 

Varje cDNA-templat för odlade celler späddes 1:5 med vatten, ingen spädning för 

cDNA från patientprov, varpå 5µL templat och 45µL master mix sattes till 

eppendorfrör. Från varje eppendorfrör sattes sedan proverna i duplikat á 20µL till en 

PCR-platta. Till negativa kontroller användes vatten som templat och till positiva 

kontroller prov med kända koncentrationer cDNA-plasmid med TPPII. 

 

PCR-plattan analyserades med realtids-qPCR (MiniOpticon, Bio-Rad) i ett 

tvåstegsprogram där proverna värmdes i 95°C i 3min och sedan upprepning av steg 
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två, 95°C 1s till 62°C 20s, i 40 cykler. Därefter följde stegvis upphettning med 1°C 

per cykel till 95°C för analys av smälttemperatur för produkterna. 

 

Aktivitetsmätning och Bradfordassay 

För mätning av enzymaktivitet samt proteinbestämning användes aktivitetsmätning 

respektive Bradfordassay. Vid aktivitetsmätning lyserades cellproverna i 

lyseringsbuffert (50mM Tris-HCl pH 7,5, 1% Triton X-100) genom tillsats av 100µL 

per 1x10
6
 celler följt av centrifugering 16000xg 30min i +4°C. Efter avslutad 

centrifugering avlägsnades supernatanten omedelbart och späddes 1:10 i spädbuffert 

(100mM KPi pH 7,5, 30% glycerol, 1mM ditiotreitol) som sedan förvarades på isbad. 

 

Från den erhållna spädda supernatanten gjordes spädningsserier på 1:5, 1:10 och 1:20 

med spädningsbuffert, samt prover för SDS-PAGE genom tillsats av 50µL 3x0 (10% 

glycerol, 5% β-merkaptoetanol, 2,3% SDS, 0,0635 Tris-HCl pH 6,8, 0,1% 

bromfenolblått) till 100µL spädd supernatant följt av kokning 5min i 95°C. 

 

Till en 96-hålsplatta sattes 50µL assaybuffert (200mM KPi pH 7,5, 8mM ditiotreitol, 

0,4mM bestatin) följt av 100µL prov i form av alla spädningar av supernatant i 

duplikat samt blankprov i form av spädningsbuffert. Spädning 1:10 sattes till plattan 

som dubbla duplikat där det till två av proven sattes en inhibitor till TPPII i form av 

4µL butabindid. Plattan placerades därefter i plattläsare (Infinite M200, Tecan) för 

uppvärmning till 37°C. Då temperatur uppnåtts tillsattes 50µL substrat (0,8mM 
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AAF-pNA, Bachem) till varje brunn följt av kontinuerlig avläsning i 30min vid 

405nm och 37°C. 

 

För Bradfordassay späddes Bradfordreagens (Bio-Rad) i vatten 1:5 och sattes sedan 

till 96-hålsplatta, 200µL per brunn, tillsammans med 10µL prov. Som standardprover 

användes BSA (bovine serum albumin) i fem olika koncentrationer, från 0,02mg/mL 

till 0,2mg/mL. Avläsning i plattläsare vid 595nm. 

 

Gelelektrofores 

Till gelelektrofores gjöts undergel (8% polyakrylamid, 400mM Tris-HCl pH 8,8, 

0,1% SDS, 0,05% ammoniumpersulfat och 0,07% TEMED i vatten), polymerisering 

i 1h och därefter övergel (5% polyakrylamid, 70mM Tris-HCl pH 6,8, 0,1% SDS, 

0,05% ammoniumpersulfat och 0,07% TEMED i vatten) ovanpå undergelen, 

polymerisering 30min med kam för att skapa brunnar i gelen. 

 

Efter avslutad polymerisering applicerades prover och en proteinmarkör, PageRuler 

Plus (Thermo Scientific), samt ett prov positivt för TPPII. Elektroforesbuffert 

(25mM Tris, 192mM glycin, pH 8,6) täckte gelerna under körningen, 1h 200V, 

400mA. 
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Western blot 

På elektroforesgel utfördes Western blot för överföring av protein från gel till PDVF-

membran. Ett PDVF-membran blötlades i 100% metanol i 45s och därefter i 

transferbuffert (20mM Tris, 150mM glycin, 20% metanol, 0,01% SDS, pH 8,3) i 

10min tillsammans med elektroforesgel. Transfer utfördes under kylning på 

magnetomrörare i 1h, 100V och 350mA. 

 

Efter transfer tvättades membranet i blockeringsbuffert, 1:5 Odyssey Blocking 

Buffer (LI-COR) i PBS (140mM NaCl, 2,7mM KCl, 1,5mM KH2PO4, 8,1mM 

Na2HPO4, pH 7,4), på skak i 1h. Membranet inkuberades därefter över natt med 

primär antikropp mot TPPII (dubbelt affinitetsrenad chicken-anti-TPPII [12]) spädd 

1:200 i blockeringsbuffert med 0,1% Tween-20 i kyl på rullning. 

  

Då inkubation med primär antikropp avslutats tvättades membranet 4x5min på skak 

med TBST (20mM Tris, 137mM NaCl, 0,1% Tween-20, pH 7,4). Efter tvätt 

inkuberades membranet mörkt på skak med sekundär antikropp, 1:25000 Rabbit anti-

chicken DyLight 800 (art. nr: NBP1-72822, Novus Biologicals) i blockeringsbuffert 

med 0,01% Tween-20. Därpå tvättades membranet åter 4x5min i TBST och avlästes 

för detektion av TPPII med Odyssey scanner (LI-COR) och analys med Image 

Studio 2.1 (LI-COR). 
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Efter att detektion av TPPII avslutats inkuberades membranen med antikropp mot β-

aktin (art. nr: sc-1616 HRP, Santa Cruz Biotechnology), direktkonjugerad med HRP 

(horse radish peroxidase) spädd 1:5000 i TBST och 5% BSA på skak i 

rumstemperatur i 90min. Membranen tvättades efter inkubation 4x5min i TBST och 

framkallades sedan genom tillsats av ECBL Working Solution (Thermo Scientific) i 

1min, varpå membranen scannades (ChemiDoc XRS System, Bio-Rad) och 

analyserades i Image Lab (Bio-Rad). 

 

RESULTAT 

För att utvärdera huruvida den långvariga frysningen av patientproverna som skulle 

analyseras kunde tänkas ha någon inverkan på RNA-kvalitén inleddes studien med 

en kontroll av detta innan patientproverna analyserades. Genom att frysa odlade 

cellprover olika länge och sedan analysera dessa kontrollerades det om mRNA:t 

påverkades av nedfrysningen. 

 

Analyser utförda på odlade celler 

 

Kvantitativ PCR 

Odlade cellprover analyserades med qPCR för detektion av mRNA för TPPII där β-

aktin användes som referensgen. Alla erhållna resultat bearbetades till ΔC(t), ett mått 

på antalet cyklers skillnad mellan uttrycket av två gener, här för TPPII gentemot β-

aktin. Dessa data presenteras i figur 1 i form av ett boxplot-diagram för de olika 

odlade cellinjerna. 
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Tidigare odlade cellinjer för KML (C243) och AML (C246) analyserades en gång i 

duplikat. De initialt odlade cellinjerna C-10 (hädanefter kallad C-10*) och HeLa 

analyserades vid tre tillfällen, där celler skördade vid samma tidpunkt och 

preparerade för RNA-utvinning efter frysning i -80°C olika lång tid (ingen frysning, 

24h och 1 vecka) togs med på samma platta. Resultaten för dessa gav oväntade svar. 

Mängden RNA mellan de två olika cellinjerna skiljde sig inte markant ifrån varandra, 

detta trots att C-10* transformerats för att uttrycka stora mängder mus-TPPII och 

HeLa bara uttrycker humant TPPII i normala nivåer. Vid närmare granskning av 

resultaten upptäcktes att de odlade C-10*-cellerna i själva verket uttrycker humant 

TPPII. Detta upptäcktes då smältpunkten för cDNA från humant och murint TPPII 

skiljer sig åt med 2°C. På grund av denna upptäckt utökades studien med två 

ytterligare cellinjer, C-10 från ett tidigare datum än den cellinje som fram till dess 

odlats i studien och pEx, en cellinje transformerad att uttrycka humant icke-

komplexbildande TPPII i stora mängder. För dessa celler utfördes analys från två 

olika skördar utan frysning på en och samma platta. 
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Figur 1. Sammanställning av ΔC(t) (TPPII och β-aktin) för odlade cellinjer. På x-axeln ses de olika 

cellinjerna och tidpunkterna efter frysning då de renades på RNA, C-10* är den initialt odlade C-10 

och den cellinje utskriven som C-10 är den cellinje som odlades senare under studien. Utstickarna från 

boxarna representerar det minsta respektive högsta ΔC(t)-värdet. För C-10* och HeLa: n=12, C-10 

och pEx: n=8, C243 och C246: n=4. 

 

Aktivitetsmätning 

Inga aktivitetsmätningar gjordes initialt på de odlade C-10* och HeLa-cellerna. Då 

cellodlingen utökades med ny C-10 samt pEx utfördes aktivitetsmätning på färska 

cellpellets från dessa två cellinjer. En fryst cellpellet av C-10* respektive HeLa 

tinades för jämförelse av aktivitet. Erhållna data visade på en markant skillnad i 

aktivitet mellan C-10* och C-10 där C-10 uppvisade en mycket hög aktivitet. 

Aktiviteten för pEX var mycket lägre i jämförelse med C-10. 
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Western blot 

För att undersöka TPPII på proteinnivå utfördes Western blot-analys där alla brunnar 

viktades för att innehålla samma proteinmängd. Figur 2 visar resultatet från en 

western blot där de olika odlade cellinjerna körts och detektion av TPPII gjorts med 

β-aktin som referens. 

 

 

Figur 2. Analys av cellprover med Western blot. Brunn S: standard, 1: C-10 skörd 1, 2: pEx skörd 1, 

3: C-10 skörd 2, 4: pEx skörd 2, 5: C-10*, 6: HeLa, 7-9: positiv kontroll 0,036µg, 0,018µg respektive 

0,009µg TPPII. Provvolymerna för cellproverna viktades för att varje brunn skulle innehålla 3,84µg 

protein. Svart pil markerar band för TPPII och röd pil markerar β-aktin. 
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Som figur 2 visar kunde markant skillnad ses mellan C-10* och C-10 i TPPII-mängd 

där C-10 uppvisade högst nivå. Nivån av β-aktin var lika mellan proverna. Då 

resultaten för de odlade cellproverna visade på fungerande metoder fortsatte studien 

med analys av patientproverna. 

 

Analyser utförda på patientprov 

 

Kvantitativ PCR 

Data från de frysta leukocytfraktioner som renades på RNA och analyserades med 

qPCR presenteras i figur 3 på samma sätt som för de odlade cellproverna i figur 1, 

det vill säga i form av ΔC(t) för TPPII mot β-aktin. 
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Figur 3. Sammanställning av ΔC(t) (TPPII och β-aktin) för patientprover. Prov nr. 4 visas ej pga ej 

detekterbar nivå av TPPII och nr. 20 pga felaktig behandling vid fraktioneringstillfället. Som 

jämförelse visas värdena från frisk försöksperson längs till höger i figuren. Utstickare markerar högsta 

och lägsta ΔC(t)-värde. 

 



22 

 

På grund av stora individuella variationer slogs några av patientproverna ihop till två 

större grupper med samma leukemidiagnos, AML (n=4) och KLL (kronisk lymfatisk 

leukemi) (n=9), för att se om olika diagnoser påverkat resultaten. Resultaten 

presenteras i figur 4. 

 

 

Figur 4. ΔC(t) (TPPII och β-aktin) för patientprover inom samma leukemigrupp. AML n=4, KLL 

n=9. För jämförelse visas ΔC(t) värdena för de olika odlade cellinjerna samt frisk försöksperson. 

Utstickarna visar högsta och lägsta ΔC(t)-värde. 

 

Genom att använda formeln 2
-ΔΔC(t)

, där ΔΔC(t) är differensen mellan ΔC(t) för 

studerade patientprov och ΔC(t) för referensprov i form av frisk försöksperson, 

beräknades skillnaden i uttryck av mRNA för TPPII mellan patientprov och den 

friska kontrollen. Dessa data visade en stor spridning inom grupperna där AML-

patienterna hade ett uttryck av mRNA 1-71 gånger högre än frisk kontroll och KML-

gruppen 3-14 gånger högre. 
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Aktivitetsmätning 

Data från aktivitetsmätning på patientprover togs från mätningar som utfördes direkt 

vid fraktionering då proverna samlades in. I figur 5 presenteras aktiviteten för 

patientproverna ställt mot medelvärdet av ΔC(t) för undersökning av korrelation 

mellan uttryck av mRNA och enzymaktivitet. Värden för aktivitet togs från tidigare 

utförd aktivitetsmätning [10]. 
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Figur 5. Korrelation mellan ΔC(t) (TPPII och β-aktin) och enzymaktivitet. Medelvärdet för ΔC(t) och 

enzymaktiviteten ställs mot varandra för att undersöka eventuell korrelation mellan aktivitet och 

uttryck av mRNA. Blå romber är patientprover, röd kvadrat frisk kontroll. Vid beräkning av 

korrelationskoefficient för patientproverna erhålls värdet: r=0,28. 

 

Western blot 

I figur 6 presenteras resultaten från western blot på några av de patientprover som 

undersöktes i studien. På grund av låg provvolym kunde inte alla leukocytfraktioner 
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tas med i körningarna. Alla brunnar viktades för att innehålla samman mängd 

protein. 

 

 

Figur 6. Western blot för patientprov. A: brunn 1: positiv kontroll, 2: patientprov 10, 3: patientprov 9, 

4: patientprov 6, 5: patientprov 5, 6: patientprov 4, 7: patientprov 3, 8: patientprov 2, 9: patientprov 1, 

S: standard. B: Brunn S: standard, 1: patientprov 16, 2: patientprov 17, 3: patientprov 18, 4: 

patientprov 19, 5: patientprov 20, 6: tom, 7: (C-10) 3, 8: HeLa 2, 9: positiv kontroll. Alla brunna 

viktade för att innehålla samma proteinmängd (19,65µg). Svart pil markerar TPPII, röd pil markerar 

β-aktin. 

 

Resultaten från figur 6 visar på varierande mängd β-aktin mellan proverna samt få 

detekterbara band av TPPII. 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka om TPPII-uttryck på RNA-nivå kan mätas med 

qPCR på ett bra sätt, och i förlängningen, om detta kan tänkas användas i 

diagnostiskt syfte för att upptäcka cancer. Provunderlaget bestod av tidigare 
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insamlade leukocytfraktioner från patienter med olika leukemidiagnoser. Detta 

provunderlag studerades på RNA-nivå för att se om uttrycket av TPPII skiljer sig 

från frisk försöksperson samt odlade cellinjer med olika nivåer av uttryck av TPPII. 

De odlade cellinjerna användes även som en metodutvärdering innan patientproverna 

kördes för att konfirmera dels att metoderna fungerar och dels för att se om de 

studerade patientproverna kan ha påverkats av förvaringen en miljö av -80°C. 

 

Den metod som användes för att detektera uttrycket av TPPII på RNA-nivå var 

qPCR där β-aktin användes som referensgen för att jämföra uttrycket med, vilket 

även tidigare studier rörande RNA-uttryck i leukemiceller använt [13-15]. En 

tidigare studie har visat att uttrycket av mRNA för β-aktin ej skiljer sig mellan KML-

celler och normala celler [16]. Användandet av β-aktin som referensgen har använts 

sedan länge för Northern blot-analyser och har fortsatt att användas för PCR-

analyser. Denna användning av β-aktin har ifrågasatts som endast en historisk 

kvarleva [17]. Andra mer lämpliga referensgener för arbete med leukemiprover har 

föreslagits i en senare publicerad studie, där ABL1-genen lyfts fram som den mest 

intressanta [18]. På grund av osäkerheten som verkar råda kring användandet av β-

aktin som referensgen kan det vara lämpligt att i framtida studier byta till ett annat 

alternativ, såsom tidigare nämnd ABL1-gen. 

 

Fördelen med qPCR som metod är att den är mycket känslig, endast några få 

molekyler är nödvändiga för att en detektion ska vara möjlig. Detta var något som 

var till fördel i denna studie då leukocytfraktionerna som användes som 
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studiematerial var av varierande kvalitet efter fraktioneringen från helblod. 

Känsligheten i PCR kan även ses som en nackdel i vissa situationer då den blir 

känslig för kontaminationer, något som ställer krav på gott laboratoriearbete. Under 

studiens gång sågs vid flera tillfällen kontaminationer från miljön av mus-TPPII i de 

negativa kontrollerna, dock väldigt låga nivåer. Dessa kunde reduceras kontinuerligt 

i och med att större vana för metoden erhölls, för att i slutändan i stort sett försvinna 

helt. Detta var dock en indikation på att PCR bör sättas upp i en skyddande miljö, så 

som renrum, för att med största säkerhet förhindra kontamination. 

 

De odlade cellprover som förvarades i -80°C i 24h respektive 1 vecka visade ingen 

förändring i ΔC(t) i jämförelse med de prov som renades på RNA utan frysning, som 

redovisas i figur 1. Detta test utfördes för att se om det fanns någon risk att de 

patientprover som användes i studien, och som förvarats i -80°C under ett flertal 

månader, kan ha påverkats av denna behandling. I och med att de odlade cellerna ej 

uppvisade någon skillnad får det antas att infrysningen ej påverkat patientproverna. 

Tidsskillnaden mellan hur länge patientproverna förvarats i frys och tiden de odlade 

cellerna kunde förvaras i frys under denna studie är dock stor, inga definitiva 

slutsatser kan därför dras. 

 

Som figur 1 och 2 visar så uppvisade den initialt odlade cellinjen C-10* inget 

överuttryck av TPPII jämfört med HeLa varken på RNA-nivå eller på proteinnivå, 

vilket tyder på att det antingen är fel typ av cell som odlats eller att uttrycket tappats. 

C-10 som därefter odlades uppvisar ett uttryck mer i enighet med det förväntade 
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utifrån den transformation som utförts, nämligen att C-10 uttrycker mus-TPPII i hög 

mängd, både på RNA-nivå och på proteinnivå [11]. Dessa resultat visade att 

metoderna som användes fungerade och kunde därmed användas för att analysera de 

patientprover som var underlag till studien. 

 

Western blot, som användes för att ställa RNA-uttrycket i förhållande till det 

faktiskta proteinuttrycket, är en klassisk metod som använts länge. Genom att 

använda antikroppar med fluorescerande molekyler, eller molekyler som avger 

kemiluminiscens, bundna till sig kan dessa avläsas och därmed indirekt kvantifiera 

mängden protein som finns närvarande. I denna studie detekterades dels TPPII för att 

undersöka uttrycket av protein och dels β-aktin som i form av referensprov bör ha 

samma mängd i alla prov. Dessa detekterades dock på två olika sätt via två olika 

scannrar och tolkades i två olika program. Detta skulle kunna förbättras genom att 

båda proteinerna detekterades på samma sätt och därmed behandlades i samma 

program. Resultatet bör dock inte påverkas då mängden β-aktin här bara används 

som kontroll att samma mängd protein satts till varje brunn som detekterats. 

 

Resultaten från western blot för patientproverna som analyserades gav ingen tydlig 

bild av mängden TPPII då flera prov inte gav något utslag överhuvudtaget. Ett prov 

uppvisade ett distinkt detekterbart band medan övriga ej gjorde det. Tidigare western 

blot-analyser som gjorts på samma prover, fast med högre proteinmängd i brunnarna, 

i samband med insamlingen har gett upphov till bättre detekterbara band i några av 

proverna [10]. Möjligen kan förvaringen av proverna i fryst tillstånd i -20°C under 
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lång tid samt flera upptiningscykler påverkat proverna på så sett att den lilla mängd 

TPPII som fanns, ej längre går att detektera. Samma problem infann sig med en 

positiv kontroll som varit i bruk länge. De resultat som ändå faktiskt erhölls visar på 

att det patientprov (nr. 5) som uppvisat högre aktivitet än övriga även ger utslag på 

western blot-analysen. Det faktum att β-aktinnivåerna skiljde sig åt mellan 

patientproverna skulle kunna vara en indikation på att proverna även innehåller 

plasma. Denna plasmakontamination skulle därmed påverka proteinbestämningen, 

som låg till grund för vilken volym som laddades till western blot, på så sett att 

koncentrationen β-aktin blir mindre i prover kontaminerade med plasma. 

 

Den aktivitetsmätning som utfördes på proverna var för de studerade patientproverna 

utförda direkt vid fraktioneringen då de samlades in och utfördes alltså inte under 

denna studie. Detta var viktigt för att få ett så korrekt värde som möjligt då 

aktiviteten för TPPII, och även andra enzym, har visats påverkas av frysning [10, 11, 

19]. Denna metod ger uttryck för hur pass bra fungerande enzymet i proverna är. 

Nackdelen är att fler peptidaser kan vara närvarande och därmed påverka det erhållna 

resultatet. För att komma runt detta problem används en inhibitor, butabindid, för 

TPPII som kontroll för att se att det är en korrekt mätning som utförts. De prover 

som inhiberas med butabindid ska inte ha någon aktivitet om det endast är TPPII 

närvarande. Visar dessa prover tecken på aktivitet är det en indikation på att andra 

peptidas finns närvarande, något som därmed påverkar mätningens pålitlighet. 
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Resultaten av aktivitetsmätning ställt i förhållande till uttryck av mRNA för TPPII, 

som presenteras i figur 5, visar ingen direkt korrelation mellan de två. Det prov som 

hade högst aktivitet (nr.5) var också det som kunde ses via western blot-analysen och 

har även förhöjt uttryck av mRNA jämfört med frisk kontroll. De flesta 

patientproven har dock låg aktivitet och stor skillnad i uttryck av mRNA. Detta 

indikerar att ett ΔC(t)-värde för ett enskilt patientprov inte kan användas för att 

förutse aktiviteten, och omvänt, en något högre aktivitet behöver inte innebära ett 

högre uttryck av mRNA för TPPII. Detta skulle kunna förklaras med att 

nedbrytningen av proteiner är påverkat i cancerceller. Detta skulle medföra en 

ackumulering av TPPII, och därmed också högre aktivitet, trots att inget överuttryck 

av proteinet föreligger. 

 

Det faktum att patientproverna har så pass stor spridning, dels mellan enskilda prover 

(figur 3) men också i grupper indelade efter typ av leukemidiagnos (figur 4), tyder på 

att uttrycket av mRNA för TPPII kan vara svårt att använda kliniskt för diagnos. I 

denna studie finns referens i form av endast en frisk försöksperson. Om vidare 

studier skall göras behöver först ett större underlag för friska individer insamlas och 

undersökas för uttryck av mRNA för TPPII. Det är mycket möjligt att dessa data 

skulle visa en stor spridning även mellan friska individer. Därmed skulle det bli svårt 

att faktiskt särskilja grupper av sjuka och friska, något som skulle omöjliggöra 

användning i en klinisk miljö. 
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Sammanfattningsvis har denna studie visat att TPPII på RNA-nivå som biomarkör 

för leukemi har vissa tveksamheter i en eventuell klinisk situation då de olika 

patientprov som studerades visade på stor spridning av uttryck, både mellan enskilda 

prov och mellan större grupper med samma diagnos. För att utvärdera metoderna 

som användes har cellinjer med olika egenskaper sett till uttryck av TPPII på RNA-

nivå, proteinnivå samt aktivitet använts för att utvärdera om metoderna faktiskt 

skulle kunna vara användbara. Då resultaten för de olika cellinjerna varit de 

förväntade, bortsett från en cellinje som visade sig vara av annan typ än förväntad 

(vilket stödjer slutsatsen att metoderna som använts faktiskt fungerar), får 

metodutvärderingen ses som lyckad, och därmed får qPCR ses som en bra metod för 

framtida studier för att undersöka andra cancerformer än leukemier och 

undersökning av homogenitet hos friska individer. 
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