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Sammanfattning  
 
Projektgrupp 14-X5 avser med denna rapport att ge avdelningen Bioreagens på Thermo Fisher 
Scientific ett underlag för att på sikt kunna byta ut fetalt kalvserum (FCS) mot ett kemiskt 
definierat suplement vid odling av mushybridomceller för produktion av monoklonala 
antikroppar. Thermo Fisher Scientific är ett världsomspännande bioteknikföretag som utvecklar 
blodtestsystem som stöd för klinisk diagnos och uppföljning av allergier, astma och autoimmuna 
sjukdomar.  
 
Fetalt kalvserum är en tillsats i många odlingsmedier som ofta är nödvändig för att cellerna ska 
växa. Det finns dock många problem med FCS. Det är en biprodukt av köttindustrin och 
produceras på ett etiskt tveksamt sätt, variation mellan olika batcher förekommer och då det är en 
animalisk produkt finns en risk för kontamination av bland annat bakterier, virus och prioner. Av 
dessa anledningar vill man byta ut FCS mot ett kemiskt definierat, serumfritt supplement. Vi har 
utrett vilka ämnen eller grupper av ämnen som har störst potential att vara bra substitut för FCS, 
samt rangordnat dessa. Genom våra artikelstudier har vi kommit fram till att man kan dela in 
alternativen i tre grupper: lipider, tillväxtfaktorer och små biomolekyler. Bland lipiderna är det 
linol- och oljesyra som i flera artiklar har visats ha god effekt på både celltillväxt och 
antikroppsproduktion. Kolesterol har även visats ha positiva effekter. Tillväxtfaktorerna som har 
valts är epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF), interleukin-2 (IL-2) och 
interleukin-6 (IL-6). Dessa har främst en positiv effekt på cellernas antikroppsproduktion. Bland 
de små biomolekyler som har valts ut finns en mängd olika ämnen som på olika sätt kan bidra till 
att skapa en bra miljö för hybridomceller i ett serumfritt medium. 
 
För att få en klarare bild av de olika förslagen har de jämförts. Vi menar att de ämnen som är 
komponenter i det basala mediet Ham F-12 bör prioriteras då det används som standard vid 
odling av en bred grupp av celltyper. Denna grupp inkluderar linolsyra, putrescin, tymidin, 
hypoxantin samt liponsyra. Därefter anser vi att återstående lipider (oljesyra och kolesterol) ska 
prioriteras då de har visats kunna öka både hybridomcellers tillväxt och antikroppsproduktion i 
ett serumfritt medium. Tillväxtfaktorer, som främst ökar antikroppsproduktionen hos cellerna 
och i vissa fall även deras livslängd placerar vi på tredje plats i vår rangordning. Övriga ämnen i 
gruppen “Små biomolekyler” (paraaminobensoesyra och glutation) prioriterar vi sist då de inte är 
komponenter i Ham F-12 och de inte explicit visats påverka celltillväxten eller 
antikroppsproduktionen, men har identifierats i det serumfria mediet IBL media III. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Att odla celler har länge varit en utmaning på grund av de många specifika kraven hos olika 
celltyper. I dagsläget används därför ofta fetalt kalvserum, FCS, som ett supplement till 
odlingsmediet för att säkerställa ett gott resultat. 
FCS är en blodbaserad produkt som utvinns från kalvfoster som skördas vid slakt och har därför 
ett extremt högt näringsvärde samt är rikt på diverse tillväxtfaktorer och antioxidanter. Dessa är 
nödvändiga för bland annat celltillväxt och cellernas fästförmåga. Det finns dock ett antal 
problem med att använda FCS. De största problemen är att: 
 
●      FCS är en dåligt definierad substans och innehållet kan variera kraftigt mellan olika 

batcher. 

●      Det finns risk för kontamination från bland annat toxiner, bakterier, virus och prioner. 

●      FCS skördas från kalvfoster och detta leder till ett etiskt dilemma (se bilaga 1). 

●      Utbud och efterfrågan inte följer varandra då FCS är en biprodukt från köttindustrin och 
endast kan utvinnas under specifika former. 

 
På grund av dessa problem är det intressant att utforska alternativa supplement till 
odlingsmedium. Dessa supplement ska ha samma stimulerande effekt för celltillväxt som FCS 
men bör också vara kemiskt definierade för att undvika närvaro av oidentifierade substanser (se 
bilaga 2) (van der Valk et al., 2010). 
 
1.2 Problemställning 
 
Thermo Fisher Scientific använder FCS i 2 av 15 av sina mushybridomcellinjer under den 
antikroppsproducerande fasen, då dessa två inte kan växa utan tillsatsen. En av dessa cellinjer har 
även problem med att fästa i odlingsmatrisen som de använder. Under expansionsfasen tillsätts 
FCS fortfarande till alla cellinjer, men det rör sig om jämförelsevis små mängder. 
Projektets effektmål har därför varit att ge Thermo Fisher Scientific underlag för att på sikt 
kunna ersätta FCS med kemiskt definierade supplement under hybridomcellernas uttrycksfas. 
 
1.3 Uppbyggnad av medium 
 
Som bas för våra efterforskningar har projektgruppen utgått från en uppbyggnadsmodell 
föreslagen av J. van der Valk et al., där nedanstående bild är en förenkling av denna. Modellen 
beskriver hur ett kemiskt definierat medium (oavsett målorganism och celltyp) för att byta ut 
FCS kan byggas upp från grunden. 
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Figur 1. En generell 
uppbyggnadsmodell 
för beredning av ett 
serumfritt 
odlingsmedium. Ju 
högre man kommer i 
pyramiden desto mer 
specifikt (för olika 
cellinjer) blir mediet 
(anpassning av figur 1, 
van der Valk et al., 
2010).  
 
 
 
 

 
I botten av pyramiden återfinns det basala mediet som föreslås bestå av en blandning av 
näringslösningarna: Dulbecco’s modified eagle medium (DMEM), Ham F-12 (se bilaga 3) och 
insulin-transferrin-selen (ITS) (van der Valk et al., 2010). Dessa näringslösningar innehåller de 
ämnen som anses fullständigt nödvändiga för tillväxt av alla typer av celler, vilket inkluderar 
bland annat aminosyror, spårämnen och insulin. Därefter föreslås närvaron av en extracellulär 
matris för att ge cellerna fästmöjligheter. Här inkluderas även tillsats av ämnen som hjälper 
cellen fästa, så kallade adhesion factors. Sedan följer mer specifika tillsatser av tillväxtfaktorer 
och hormoner. Vilka tillsatser som är fördelaktiga för cellerna beror i detta fall mycket på den 
odlade celltypen. Det finns dock ett fåtal ämnen som generellt kan utnyttjas, däribland kan 
nämnas epidermal growth factor (EGF). Mot toppen av pyramiden återfinns slutligen lipider och 
vitaminer. Dessa finns redan välrepresenterade i det basala mediet men ytterligare tillsats kan i 
vissa fall vara intressant (Gstraunthaler	  et	  al.,	  2013). 
 
Under projektet har vi således arbetat oss nedifrån och uppåt i denna modell när vi sökt förslag 
på vilka tillsatser som bör främja tillväxt och antikroppsproduktion för hybridomceller. Denna 
modell har även tillsammans med information från övriga artiklar legat till grund för vår 
rangordning av de framtagna förslagen. Utifrån denna modell har vi kommit fram till tre 
huvudgrupper av supplement: lipider, tillväxtfaktorer och en heterogen grupp som vi väljer att 
kalla ”små biomolekyler”.  
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2. Utvalda kemiskt definierade supplement 
 
På grund av sekretesskäl fick vi inte tillgång till den exakta sammansättningen av det 
odlingsmedium som Thermo Fisher Scientific i dagsläget använder. Vår metod har därmed varit 
att leta efter kemiskt definierade supplement som vi tror har potential att ersätta FCS och därefter 
höra med beställaren huruvida dessa tillsatser redan finns i odlingsmediet eller inte. Kriterier för 
utvalda ämnen har varit att deras användning antingen ska kunna motiveras utifrån 
uppbyggnadspyramiden (se figur 1) eller att de ska ha visats kunna ha positiva effekter på 
celltillväxt eller antikroppsproduktion vid odling av hybridomceller. De senare kraven ska väga 
upp för det faktum att uppbyggnadspyramiden beskriver en generell metod för att bygga upp ett 
serumfritt odlingsmedium och inte tar hänsyn till specifika celltyper eller cellinjer. Nedan 
presenteras de ämnen som vi menar skulle kunna bidra till minskad användning eller helt 
uteslutande av FCS i den antikroppsproducerande fasen. 
 
2.1 Lipider – ökar celltillväxten och antikroppsproduktionen 
 
För att bygga ett supplement som kan ersätta FCS bör lipider inkluderas, då dessa har visats ha 
en tillväxtfrämjande effekt. Det finns många förklaringar till varför lipider är viktiga för cellers 
överlevnad. Den kanske viktigaste är att de är nödvändiga för att upprätthålla en normal 
membranstruktur, då lipidsammansättningen i cellmembranet i hög grad påverkar dess 
egenskaper (exempelvis fluiditet) (Butler et al., 1997). Lipider är även viktiga i en mängd olika 
metaboliska vägar. För att nämna några så har det visats att essentiella fettsyror är associerade 
med syntesen av eikosanoider (exempelvis prostaglandin) och aktivering av enzymer såsom 
fosfolipaser (Butler et al., 1999). Vi har valt ut lipiderna linol- och oljesyra samt kolesterol, då vi 
anser att dessa med stor sannlikhet kan förbättra både celltillväxt och antikroppsproduktion hos 
hybridomceller. Bovint serumalbumin (BSA) inkluderas i gruppen lipider då proteinet fungerar 
som en lipidbärare. Linolsyra är även en komponent i det basala mediet Ham F-12. 
  
2.1.1 Linol- och oljesyra 
I en artikel från 1997 (Butler et al., 1997) fann man att av 12 olika testade fettsyror hade endast 
linol- och oljesyra en signifikant påverkan på celltillväxten (~300% ökning, se bilaga 4.1). För 
att kunna observera hybridomcellers beroende av dessa fettsyror odlades de i serumfritt medium 
med ett antal subkulturer innan man tillförde fettsyror till kulturen. Författarna menar att den 
troligaste anledningen till att fettsyrorna har en positiv inverkan på celltillväxten är att de 
inkorporeras i cellens membran.  
  
En annan artikel från 1999 (Butler et al., 1999) påvisar att linolsyra tillsammans med BSA kan 
öka CC9C10-hybridomcellers livsduglighet vid förhållanden med stark mekanisk stress på 
cellerna. Vid hög rotation på odlingsbehållaren (500 rpm) så överlevde celler vars medium var 
berikat med BSA och linolsyra betydligt bättre än celler utan dessa tillsatser. Detta förklaras på 
två sätt: det sker dels en fördelaktig omställning av cellens metabolism under en längre 
tidsperiod och det finns även en mer direkt fysiologisk verkan på cellerna. Omställningen i 
metabolism kan observeras bland annat genom en omställning i den oxidativa metabolismen från 
glutamin till glukos. Då antikroppsproduktionen ökar i ett visst koncentrationsintervall av 
linolsyra kan det indikera att fettsyran påverkar de syntetiska metaboliska vägarna i 
hybridomcellerna direkt. Det skulle också kunna förklara skillnaden i upptagningsförmågan av 
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glutamin som verkar vara den tydligaste skillnaden i cellernas metaboliska mönster. 
  
Det har även i en tidigare artikel (Butler et al., 1997) observerats att energimetabolismen i 
hybridomceller går mot en ökande användning av glukos och en minskande användning av 
glutamin vid tillsats av linolsyra. Dock finner författarna av denna artikel inga bevis för en 
förändring i den metaboliska vägen för glutamin eller glukos. De kommer istället fram till att den 
troligaste förklaringen till varför cellens metabolism förändras är att cellens förmåga att ta upp 
glutamin minskade medan glukosupptaget var konstant. Därför konstaterar författarna att det 
troligen är förändringen i cellmembranets sammansättning som ger upphov till skillnad i 
upptagningsförmåga av glutamin. Detta menar de skulle kunna ge förändrad metabolism och 
ökad tillväxt vid tillsats av linol- och oljesyra.  
   
Linolsyra har visats påverka både tillväxthastighet och antikroppsproduktion hos olika 
hybridomcellinjer. Man har funnit att celltillväxt ökade vid tillsats av linolsyra till odlingsmediet, 
med en optimal koncentration av 25 µM. Dock så hämmar koncentrationer över 75 µM tillväxten 
(se bilaga 4.1). Forskare har funnit att antikroppsproduktionen hos hybridomceller direkt efter 
tillsats av linolsyra ökade. Detta förklarade de genom den ökade tillväxten hos cellerna snarare 
än en högre produktion per cell. Man fann även att efter 5 subkulturer så sjönk 
antikroppsproduktionen starkt jämfört med kontrollproverna, en effekt som avtog om cellerna 
flyttades till ett medium utan fettsyra (se bilaga 4.2). Ett optimum för fettsyrakoncentration 
uppskattades till 25 µM, då det skulle ge både ökad tillväxt och bibehållen antikroppsproduktion 
(Butler and Huzel, 1995). Det är värt att nämna att linolsyra ingår som en komponent i mediet 
Ham F-12 (se bilaga 3). 
 
2.1.2 Kolesterol och BSA 
En av kolesterols viktigaste funktioner i cellen är att det påverkar hur cellmembranet struktureras 
på grund av sin rigida sterolstruktur som påverkar de andra komponenterna i cellmembranet 
(Savonnière et al., 1996). I artikeln studerades hur hybridomceller (A49 och B9) påverkas av 
tillsats av en lipidblandning innehållande kolesterol, oljesyra, DPPC (Dipalmitoylfosfatidylkolin) 
och BSA. Resultatet var att antikroppsproduktionen för A49-hybridomceller ökade först i 72 
timmar vid tillsats av lipidblandningen för att sedan sjunka drastiskt. Samma sak kunde 
observeras för B9-cellerna, produktionen ökade i 48 timmar och började sedan sjunka, fast 
långsammare (Savonnière et al., 1996). 
   
Som förklaring till detta har det visats att däggdjurceller i kultur saknar regulatoriska 
mekanismer för att styra upptaget av fettsyror utifrån. Därför kan det antas att cellerna kan bli 
överladdade med fettsyror och måste lägga energi på att transformera dessa fettsyror för att 
reglera sammansättningen av cellmembranet. Då den processen kräver energi skulle det kunna 
vara en förklaring till varför celler växer sämre och producerar mindre mängder antikroppar vid 
höga fettsyrakoncentrationer (se bilaga 4.1) (Martial et al., 1995).  
 
En av BSAs huvudfunktioner i odlingsmedium är att förse celler med lipider. Detta sker genom 
en komplexbildning mellan BSA och lipiderna. Som det står i det tidigare stycket har det visats 
att liposomer innehållandes kolesterol, oljesyra, DPPC och BSA kan öka både celldensiteten och 
livsdugligheten för hybridomceller i en kultur (Martial et al., 1995).  
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2.2 Tillväxtfaktorer – ökar antikroppsproduktionen 
  
Tillväxtfaktorer är ämnen i cellen som påverkar celltillväxt, celldelning och differentiering av 
cellen. Oftast är tillväxtfaktorer proteiner eller signalsubstanser. Tillväxtfaktorer fungerar 
vanligtvis som signalmolekyler mellan cellerna, där de stimulerar olika funktioner i cellen. 
  
Epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF), interleukin-2 (IL-2) samt 
interleukin-6 (IL-6) är fyra ofta nämnda tillväxtfaktorer i artiklar som behandlar odling av 
hybridomceller. I vissa fall har de kombinerats med antigener, med positiva resultat på 
antikroppsproduktionen. Tillväxthormoner ur EGF-familjen bidrar till celltillväxt, differentiering 
av cellen samt överlevnad. FGF är involverade i sårläkning, embryoutveckling, förnyelse av 
blodkärl, samt ett antal endokrina signalvägar i kroppen. Interleukiner är en grupp av cytokiner, 
det vill säga små proteiner som fungerar som signalmolekyler mellan celler. De har en viktig roll 
i immunförsvaret då de reglerar tillväxt, differentiering och aktivering av celler vid ett 
immunsvar (Brocker et al., 2010). Det finns över 50 olika interleukiner, men IL-2 och IL-6 har 
visat sig vara speciellt bra vid odling av mushybridomceller för uttryck av monoklonala 
antikroppar. 
   
2.2.1 EGF, FGF och IL-2 
År 1997 utreddes huruvida hybridoma cellkulturer i serumfria miljöer påverkas av 
tillväxtfaktorerna EGF, FGF och IL-2 (Dandulakis et al., 1997). Utöver tillväxtfaktorerna 
prövade författarna även att tillsätta en antigen för antikroppen då kulturerna var odlade på 
sepharose-kulor. Resultatet visade att vid tillsats av enbart tillväxthormonerna (EGF, FGF, IL-2) 
ökade antikroppsproduktionen med upp till 30 % för kulturerna, samtidigt som celltillväxten var 
opåverkad (se bilaga 5.1 och bilaga 5.2). Tillsats av antigenen ökade antikroppsproduktionen 
ytterligare, dock endast då antigenen var immobiliserad på Sepharose-kulorna. Celltillväxten var 
dock långsammare för kulturerna med tillsats av både tillväxtfaktorer och antigen. Artikeln visar 
även att en viktigare skillnad vid tillsats av den immobiliserade antigenen tillsammans med 
tillväxtfaktorerna var att antikroppsproduktionen gick från ”growth-phase-independent” till 
”growth-phase-dependant”. Detta innebar att cellkulturerna uppskattningsvis fördubblade sin 
antikroppsproduktion runt det sena tillväxtstadiet och tidiga stationära fas, i jämförelse med den 
konstanta produktionshastigheten för kulturerna utan antigenen och tillväxtfaktorerna. Effekterna 
av tillväxtfaktorerna och antigenen återställdes när de togs bort ur cellmiljön. Koncentrationerna 
som användes i experimenten var 30 ng/mL för EGF, 30 ng/mL för FGF, samt 25 U/mL  
(1 U/mL = 200pg/mL) för IL-2, vilket är likande nivåer som de funna i FCS (Dandulakis et al., 
1997). 
  
I en liknande artikel (Pendse and Bailey, 1990) från 1990 utreddes effekten av de ovan nämnda 
tillväxthormonerna (EGF, FGF och IL-2) i serumfria miljöer vid odling av batcher av hybridoma 
cellkulturer. Även detta resultat indikerade att antikroppsproduktionens hastighet var upp till 35 
% högre i jämförelse med samma serumfria miljö utan nämnda tillväxtfaktorer. Artikeln nämner 
också, likt Dandulakis artikel, att cellkulturernas tillväxthastighet inte påverkades signifikant.  
  
2.2.2 IL-6 
IL-6 har en viktig funktion i det tidiga stadiet av immunsvar mot infektioner. De initierar 
aktivering, tillväxt och differentiering av T-celler och inducerar även differentieringen av  
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B-celler till mogna antikroppsproducerande celler. På grund av den sistnämnda egenskapen kan 
IL-6 vara användbart vid odling av hybridomceller för uttryck av antikroppar (Brocker et al., 
2010). 
 
1992 utredde Makishima (Makishima 1992) effekten av rekombinant mänskligt interleukin-6 
(rhIL-6) på tillväxten av antikroppsproduktionen av fem 2E3- mushybridomcellinjer. Enligt en 
modell föreslagen av Suzuki och Ollis ska hastigheten av antikroppsproduktionen öka om 
celltillväxthastigheten saktas ner (Suzuki and Ollis, 1990). Detta påvisas i Makishimas artikel då 
rhIL-6 hämmade tillväxten av 4 av 5 cellinjer. Fördubblingstiden för cellerna var 35 och 102 
timmar i kulturer med 10 U/mL respektive 20 U/mL rhIL-6, medan den var 14 timmar för 
kontrollen. Den tillväxthämmande effekten ledde till en längre livslängd för cellerna samt ökad 
specifik antikroppsproduktion (hastigheten av antikroppsproduktion per cell) vilket i sin tur 
ökade det totala utbytet av antikroppar (Makishima 1992) (se bilaga 5.3). 
Resultaten visade att cellerna i kulturen tillsatt med 20 U/mL rhIL-6 producerade hälften så stor 
mängd antikroppar i jämförelse med kontrollen under de första 100 odlingstimmarna. Dock 
fortsatte dessa celler att kontinuerligt producera antikroppar medan produktionen i 
kontrollkulturen slutade på grund av celldöd. Detta resulterade i att rhIL-6 kulturen gav tre 
gånger så stor mängd antikroppar än kontrollen (se bilaga 5.4). Vid tillsats av 2.5 -10 U/mL 
rhIL-6 ökade den specifika antikroppsproduktionen 4-5 gånger jämfört med kontrollen (se bilaga 
5.4). Detta gav en trefaldig ökning av den totala batchproduktionen (Makishima 1992). 
 
Den tillväxthämmande effekten av rhIL-6 bekräftades också genom att mäta inkorporeringen av 
[3H] tymidin in i 2E3-cellerna. Resultaten visade att vid låga koncentrationer (under 1 U/mL) av 
rhIL-6 hämmades 2E3-cellernas DNA-syntes. Vid tillsats av 50-100 U/mL rhIL-6 kunde cellerna 
inte inkorporera tymidin i deras DNA (se bilaga 5.5). Likt EGF, FGF och IL-2 återställs IL-6 
tillväxthämmande effekt när mediet byts ut mot IL-6-fritt medium (Makishima 1992). 
  
2.3 Små biomolekyler – bidrar till en god miljö för cellerna 
  
I en artikel från 2008 (Shibuya et al., 2008) presenteras 12 stycken ämnen som författarna menar 
kan ersätta serum vid odling av hybridomceller. Genom att analysera det serumfria mediet IBL 
Media III (Immuno-Biological Laboratories, Takasaki, Japan) identifierade de utöver glukos, 
aminosyror, vitaminer och inorganiska salter, följande 12 ämnen: insulin, transferrin, 
paraaminobensoesyra, pyridoxin-hydroklorid, natriumselenit, natriumpyruvat, dinatrium-
hypoxantin, linolsyra, liponsyra, putrescindihydroklorid, tymidin och glutation (se bilaga 6). De 
av ovan nämnda ämnen som inte finns tillgängliga i Thermo Fisher Scientifics medium och som 
inte redan har utretts tidigare i rapporten behandlas nedan.  
  
2.3.1 Putrescin 
Putrescin (1,4-diaminbutan) är en polyamin som ingår som ett näringsämne i Ham F-12 (se 
bilaga 3). Polyaminer är essentiella för cellers tillväxt och funktion. De fungerar dels som 
intracellulära tillväxtfaktorer som främjar både celltillväxt och celldifferentiering, men de har 
även visats kunna reglera apoptosprocessen hos celler. För höga mängder av polyaminer skulle 
kunna resultera i celldöd. Polyaminer kan också interagera med fosfolipider i membran och de 
kan ha en antioxidanteffekt (Wallace et al., 2003). 
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Koncentrationsändringar av polyaminer i cellen har betydelse för regleringen av särskilda 
kritiska punkter i cellcykeln. Putrescin har t.ex. föreslagits vara viktigt för att cellen ska passera 
en särskild kontroll i G1-fasen för att gå in i S-fasen. Under både G1-fasen och G2-fasen har man 
noterat en koncentrationsökning av polyaminer och enzymerna som krävs för deras syntes 
(Wallace et al., 2003). 
  
En av polyaminernas viktigaste egenskaper är att de fungerar som polykatjoner vid fysiologiskt 
pH. Aminogrupperna har positiva laddningar som fördelas längs hela kolkedjan. Detta utmärker 
polyaminer från andra biologiska katjoner som Ca2+ och K+ med sina punktladdningar. 
Polyaminer kan som polykatjoner interagera elektrostatiskt med polyanjoner. T.ex. kan de 
interagera med DNA och ändra dess struktur och möjligtvis dess funktion. Polyaminer tros också 
kunna reglera transkriptionen av tillväxtregulatoriska gener, som t.ex. c-myc. (Wallace et al., 
2003).  
  
2.3.2 Tymidin 
Tymidin, deoxytymidin, är en av fyra DNA-nukleosider som är essentiella för DNA-syntesen 
och därmed celltillväxten. Tymidin är ett av många näringsämnen i Ham F-12 (se bilaga 3) och 
det måste därför ha ansetts vara gynnsamt för många celltyper med en extra tillförsel av detta 
ämne som annars cellerna själva syntetiserar av thymin och deoxyribos. Jason R. Schnell et al. 
skriver i sin artikel från 2004 att 5,6,7,8-tetrahydrofolat (THF) är ett ämne som är essentiellt för 
syntesen av pyrimidiner och uppbyggnaden av tymidin. Det är i sin tur enzymet 
dihydrofolatreduktas (DHFR) som står för all producering av THF. Detta kemiska monopol gör 
att snabbt utvecklande celler är starkt beroende av DHFR (Schnell et al., 2004). Man kan tänka 
sig att tillsats av tymidin till en cellkultur minskar detta beroende fördelaktigt. 
  
2.3.3 Glutation 
Glutations främsta uppgift i cellen är att verka som antioxidant och hjälpa till att bryta ned giftiga 
restprodukter från metabolismen. Ämnet verkar främst i det cytosolbundna glyoxalassystemet 
där det neutraliserar α-oxoaldehyder. Dessa bildas under olika cellulära processer, exempelvis 
vid lipidperoxidering. Haltbestämning av glutation i oxiderad form kan även användas som ett 
mått på cytoxisitet (Abordo et al., 1999). Till skillnad från övriga nämnda ämnen är inte glutation 
en komponent i Ham F-12, det finns dock belägg för att ämnet är relevant vid odling av 
hybridomceller. 
  
2.3.4 Paraaminobensoesyra 
Paraaminobensoesyra (PABA) har sedan länge haft en välkänd roll vid celltillväxt främst hos 
bakterier. Ämnet är ett intermediat vid bildandet av folsyra i bakterier, vilket är en livsnödvändig 
vitamin i alla celler, samt har en viss påvisad relevans vid proteinmetabolism (Whiteside-Carlson 
and Carlson, 1949). 
 
PABA är i likhet med glutation inte heller närvarande i Ham F-12. Ämnets relevans vid odling 
av däggdjursceller är tyvärr inte välundersökt och en fullständig bedömning av hur den specifikt 
inverkar vid odling av hybridomceller är således svårutförd. 
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2.3.5 Hypoxantin 
Hypoxantin har som främsta roll att förhindra deaminering av adenin i DNA. Detta är en viktig 
reparationseffekt som förhindrar oönskade mutationer (Karran and Lindahl, 1980). Det finns 
även studier som tyder på att hypoxantin kan utnyttjas som substrat och kvävekälla för specifika 
organismer (WWARN 2012). Hypoxantin är även en komponent i Ham F-12 (se bilaga 3). 
  
2.3.6 Liponsyra 
Liponsyra är en essentiell kofaktor vid flertalet olika enzymatiska reaktioner för aeroba 
organismer, bland annat i citronsyracykeln. Ämnet är ytterst viktigt för aktiviteten hos 2-oxosyra 
dehydrogenases, i klyvningssytemet för glycin samt har visat sig vara en kraftfull antioxidant 
(Hassan and Cronan, 2011). Ämnet är en komponent i Ham F-12 (se bilaga 3). 
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3. Diskussion 
 
Vi har under detta projekt tittat på flera olika kemiskt definierade supplement (uppdelade i de tre 
nämnda kategorierna) som kan ersätta FCS vid odling av hybridomceller för produktion av 
antikroppar. Eftersom projektet är teoretiskt har vi inte kunnat testa våra hypoteser. Men vi anser 
att de förslag som har presenterats i rapporten är de mest relevanta supplementen i just detta fall. 
Den uppfattningen baserar vi på de artiklar som vi har läst. Med en jämförelse av dessa utvalda 
ämnen kan vi komma fram till en rangordning av vilka ämnen som bör testas först.  
  
De olika ämnesgrupperna har olika påverkan på hybridomcellernas tillväxt och 
antikroppsproduktion. Det gör att man i rangordningen bör prioritera förslagen utefter vad som är 
viktigast av antikroppsproduktion eller celltillväxt i det aktuella fallet. Lipiderna som redovisas 
har en god tillväxtfrämjande effekt och kan även påverka cellernas produktion positivt. 
Nackdelen är att koncentrationen måste ställas in på ett relativt snävt optimum för att ge önskad 
effekt, om detta överskrids så kan vissa lipider ha en hämmande effekt på både tillväxt och 
antikroppsproduktion. BSA tillsammans med linolsyra skulle även kunna ha en positiv inverkan 
för den cellinjen, då de kan öka cellers tålighet mot mekanisk stress. Lipiderna är som tidigare 
nämnts beroende av ett bärarprotein, i detta fall BSA. Det är ett problem då BSA precis som FCS 
utvinns från levande kor. Även om den etiska aspekten inte är av lika stor vikt kvarstår 
fortfarande problem med smittorisk och batchvariation. Problemet skulle kunna lösas genom att 
använda rekombinant framställt albumin som dock är betydligt dyrare.  
  
Tillväxtfaktorerna har, till skillnad mot lipiderna, inte en tillväxtfrämjande effekt på hybridomen 
men kan öka cellernas produktionstakt. Baserat på Thermo Fisher Scientifics specifika behov 
anser vi att ökad tillväxt är viktigare än ökad antikroppsproduktion. Därför väljer vi att prioritera 
tillväxtfaktorer efter lipider i rangordningen över vilka tillsatser som är viktigast. I fallet IL-6 
observerades en tillväxthämmande effekt på cellerna men det kan vägas mot den ökade livslängd 
hos cellerna som även observerades. Vi rekommenderar att tillsätta EGF, FGF och IL-2 separat 
från IL-6 då de tre förstnämnda inte har studerats tillsammans med IL-6. 
 
Gruppen “Små biomolekyler” är heterogen och innehåller olika ämnen. Det är därför svårt att 
jämföra dessa som en grupp mot lipider och tillväxtfaktorer. Ämnena putrescin, tymidin, 
hypoxantin och liponsyra ingår i Ham F-12 (se bilaga 3), vilket stärker vår uppfattning om att de 
har en fördelaktig funktion vid odling av hybridomceller eftersom Ham F-12 används som basalt 
medium för många celltyper, inklusive hybridom. Glutation är en antioxidant och dessa är högt 
placerade i pyramiden (se figur 1). Därför kan ämnet vara bra för att bygga ett mer specifikt 
odlingsmedium. Paraaminobensoesyra har inga dokumenterade effekter vid hybridomcellodling. 
Anledningen till att vi har valt att ta med ämnet är för att det ingår i mediet IBL Media III, vilket 
i sig har dokumenterad positiv effekt för hybridomcellers tillväxt. 
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4. Slutsats och rekommendation 
 
Prioritering av förslagen: 
1. Ham F-12-komponenter (linolsyra, tymidin, putrescin, hypoxantin, liponsyra) 
2. Lipider (oljesyra, kolesterol, BSA) 
3. Tillväxtfaktorer (EGF, FGF, IL-2, IL-6) 
4. Övriga små biomolekyler (glutation, paraaminobensoesyra) 
 
Med tanke på vad vi har kommit fram till i våra artikelstudier så är det troligt att en blandning av 
lipider och tillväxtfaktorer med tillsats av vissa eller alla ämnen som finns i gruppen “Små 
biomolekyler” skulle ge det bästa resultatet för ökad celltillväxt och antikroppsproduktion. Man 
bör prioritera de ämnen från gruppen ”Små biomolekyler” som ingår i Ham F-12 först, då Ham 
F-12 är ett basalt odlingsmedium. Det stämmer väl överens med metodiken för hur man bäst 
bygger ett syntetiskt medium, där man utgår ifrån de mest basala tillsatserna och sedan adderar 
ämnen för att på så vis göra sitt medium mer specifikt. Det är även möjligt att en blandning av 
alla de föreslagna ämnena skulle vara mest effektiv, då FCS är en komplex blandning av olika 
ämnen som har olika inverkan på hybridomcellerna. Givetvis måste även ekonomiska aspekter 
tas i beaktning vilket vidare motiverar att testa i ovan angiven ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uppsala Universitet  2014-06-04 
 

13  

5. Tillkännagivanden 
  
Vi vill tacka följande personer för deras hjälp och engagemang i vårt projekt: 
  
Karin Stensjö för god handledning och återkoppling på projektets olika moment. 
  
Lars-Göran Josefsson för snabba svar på mejl och för ditt arbete som beställarrepresentant. 
  
Malin Rydell för ett trevligt bemötande under vårt studiebesök på Thermo Fisher Scientific och 
för att du har svarat på frågor under projektets gång.  
 
Opponentgruppen för bra återkoppling på texter och presentationer. 
  
Professor Gerhard Gstraunthaler för bra tips och informativa artiklar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uppsala Universitet  2014-06-04 
 

14  

6. Referenslista 
  
Abordo, E.A., Minhas, H.S., and Thornalley, P.J. (1999). Accumulation of alpha-oxoaldehydes during oxidative 
stress: a role in cytotoxicity. Biochem. Pharmacol. 58, 641–648. 

Bazin, R., and Lemieux, R. (1989). Increased proportion of B cell hybridomas secreting monoclonal antibodies of 
desired specificity in cultures containing macrophage-derived hybridoma growth factor (IL-6). J. Immunol. Methods 
116, 245–249. 

Brocker, C., Thompson, D., Matsumoto, A., Nebert, D.W., and Vasiliou, V. (2010). Evolutionary divergence and 
functions of the human interleukin (IL) gene family. Hum. Genomics 5, 30–55. 

Butler, M., and Huzel, N. (1995). The effect of fatty acids on hybridoma cell growth and antibody productivity in 
serum-free cultures. J. Biotechnol. 39, 165–173. 

Butler, M., Huzel, N., and Barnabé, N. (1997). Unsaturated fatty acids enhance cell yields and perturb the energy 
metabolism of an antibody-secreting hybridoma. Biochem. J. 322 ( Pt 2), 615–623. 

Butler, M., Huzel, N., Barnabé, N., Gray, T., and Bajno, L. (1999). Linoleic acid improves the robustness of cells in 
agitated cultures. Cytotechnology 30, 27–36. 

Dandulakis, G., Herr, J.C., and Kirwan, D.J. (1997). Effect of growth factors and antigen on hybridoma cell culture 
dynamics. Biotechnol. Bioeng. 54, 357–364. 

Gstraunthaler, G., Lindl, T., and van der Valk, J. (2013). A plea to reduce or replace fetal bovine serum in cell 
culture media. Cytotechnology 65, 791–793. 

Ham, R.G. (1965). Clonal growth of MAMMALIAN CELLS IN A CHEMICALLY DEFINED, SYNTHETIC 
MEDIUM. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 53, 288–293. 
Hassan, B.H., and Cronan, J.E. (2011). Protein-protein interactions in assembly of lipoic acid on the 2-oxoacid 
dehydrogenases of aerobic metabolism. J. Biol. Chem. 286, 8263–8276. 

Karran, P., and Lindahl, T. (1980). Hypoxanthine in deoxyribonucleic acid: generation by heat-induced hydrolysis 
of adenine residues and release in free form by a deoxyribonucleic acid glycosylase from calf thymus. Biochemistry 
(Mosc.) 19, 6005–6011. 

Makishima, F., Terada, S., Mikami, T., and Suzuki, E. (1992). Interleukin-6 is antiproliferative to a mouse 
hybridoma cell line and promotive for its antibody productivity. Cytotechnology 10, 15–23. 

Martial, A., Gaillard, I., Engasser, J.-M., and Marc, A. (1995). Continuous hybridoma culture in a low-protein 
serum-free medium supplemented with liposomes. Enzyme Microb. Technol. 17, 1062–1066. 

Pendse, G.J., and Bailey, J.E. (1990). Effects of growth factors on cell proliferation and monoclonal antibody 
production of batch hybridoma cultures. Biotechnol. Lett. 12, 487–492. 

Savonnière, S., Zeghari, N., Miccoli, L., Muller, S., Maugras, M., and Donner, M. (1996). Effects of lipid 
supplementation of culture media on cell growth, antibody production, membrane structure and dynamics in two 
hybridomas. J. Biotechnol. 48, 161–173. 

Schnell, J.R., Dyson, H.J., and Wright, P.E. (2004). Structure, dynamics, and catalytic function of dihydrofolate 
reductase. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 33, 119–140. 

Shibuya, K., Haga, R., and Namba, M. (2008). A serum substitute for fed-batch culturing of hybridoma cells. 
Cytotechnology 57, 187–197. 



Uppsala Universitet  2014-06-04 
 

15  

Suzuki, E., and Ollis, D.F. (1990). Enhanced antibody production at slowed growth rates: experimental 
demonstration and a simple structured model. Biotechnol. Prog. 6, 231–236. 
Van der Valk, J., Mellor, D., Brands, R., Fischer, R., Gruber, F., Gstraunthaler, G., Hellebrekers, L., Hyllner, J., 
Jonker, F.H., Prieto, P., et al. (2004). The humane collection of fetal bovine serum and possibilities for serum-free 
cell and tissue culture. Toxicol. In Vitro 18, 1–12. 

Van der Valk, J., Brunner, D., De Smet, K., Fex Svenningsen, A., Honegger, P., Knudsen, L.E., Lindl, T., Noraberg, 
J., Price, A., Scarino, M.L., et al. (2010). Optimization of chemically defined cell culture media--replacing fetal 
bovine serum in mammalian in vitro methods. Toxicol. Vitro Int. J. Publ. Assoc. BIBRA 24, 1053–1063. 

Wallace, H.M., Fraser, A.V., and Hughes, A. (2003). A perspective of polyamine metabolism. Biochem. J. 376, 1–
14. 

Whiteside-Carlson, V., and Carlson, W.W. (1949). STUDIES OF THE EFFECT OF PARA-AMINOBENZOIC 
ACID, FOLIC ACID, AND SULFANILAMIDE ON DEXTRAN SYNTHESIS BY LEUCONOSTOC. J. Bacteriol. 
58, 143. 

WWARN 2012, In vitro Module - hypoxanthine uptake inhibition assay to evaluate P.falciparum ex vivo isolate 
susceptibility to antimalarial drugs. WWARN Procedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uppsala Universitet  2014-06-04 
 

16  

7. Bilagor 
  
Bilaga 1. Etiska aspekter 
  
Kalvfoster skulle kunna uppleva smärta då serum utvinns 
I takt med att allt fler in vitro-metoder utvecklas minskar också behovet av djurexperiment. ”The 
three R’s initiative” står för ”Replacement, Reduction and Refinement”, och syftar till att byta ut, 
minska och förbättra djurexperiment vid undervisning, forskning och tester. Användningen av 
FCS i samband med in vitro-metoder kan verka motsägelsefullt då det utvinns från fetala 
kalvfoster och går emot de tre R:en. 
 
En workshop anordnades i Utrecht, Nederländerna, i april 2003 för att utreda huruvida kalvfoster 
kan lida då serum utvinns och för att diskutera möjligheterna att ersätta serum som supplement 
till in vitro-odlingsmedium. Vid workshopen deltog experter inom området ”fetal smärta och 
medvetenhet” samt experter inom ”serumfria in vitro-metoder”. 
 
Utvinningen av fetalt kalvserum sker på vissa köttfabriker i samband med slakt av den dräktiga 
kon. Livmodern avlägsnas för att serum ska kunna utvinnas från fostret, vilket kan ske t.ex. 
genom hjärtpunktion. Men detta kan ske från 5 min till upptill 25-40 min eller mer från dess att 
modern har dödats, beroende på i vilket land som proceduren utförs. Om fostret skulle vara vid 
medvetandet under förfarandet skulle det kunna utsättas för stor smärta. Frågan huruvida fostret 
skulle kunna vara vid medvetandet är därför central från ett etiskt perspektiv. 
 
Även om man vet att suppressorer av fetalt medvetande och upphetsningsbeteenden är aktiva 
före födseln, så går det inte att säga med säkerhet att fostret aldrig är vid medvetande. Troligtvis 
kommer det dock inte vara tillräckligt utvecklat för att kunna vara vid medvetande förrän ca 70 
% av dräktighetstiden har förlöpt. Eftersom att man utvinner blod från foster under de två sista 
tredjedelarna av dräktighetsperioden, så kommer det finnas många foster som har passerat 70 % -
gränsen och som därmed potentiellt kan uppleva stort lidande. 
 
För att undvika potentiellt lidande hos kalvfoster föreslogs under workshopen flera 
säkerhetsåtgärder att vidtas före utvinning av serum. Det medför dock ett stort ansvar på de som 
utför ingreppen på fostren och det är ytterst viktigt att denna information når fram till 
köttfabrikerna där utvinningen sker. Att minska användningen av och därmed efterfrågan på FCS 
skulle göra att vi inte riskerar fosters potentiella lidande (van der Valk et al., 2004).  
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Bilaga 2. Klassificering 
  
De alternativ som i dagsläget är aktuella kan löst placeras i två olika huvudkategorier: serumfria 
medier och substitutbaserade medier.	  (Gstraunthaler et al., 2013) Av dessa är serumfria medier 
klart mer intressanta då de ger möjlighet att designa innehållet helt från grunden och är således 
helt oberoende av någon form av tillsatt serum, vilket fortfarande är fallet för de 
substitutbaserade. 	  
  
De serumfria medierna kan i sin tur delas in i ett antal underkategorier med avseende på relativ 
renhet, det vill säga närvaro av odefinierade substanser. Dessa kategorier är: serumfria medier, 
proteinfria medier, ADCF (animal derived component free) medier och kemiskt definierade 
medier (van der Valk et al., 2010).  
Den enklaste kategoriseringen, serumfritt medium, innebär kort och gott att mediet är fritt från 
rent serum; mediet tillåts dock fortfarande innehålla oidentifierade komponenter i form av 
diskreta proteiner och dylikt. Proteinfria medier måste dels uppfylla kraven för serumfria medier 
men begränsas också så tillvida att de inte tillåts innehålla oidentifierade proteinstrukturer. 
ADCF medier regleras ännu hårdare och tillåts inte innehålla någon komponent av mänskligt 
eller animalt ursprung, dock tillåts närvaro av bakteriella och växtrelaterade komponenter. 
Slutligen kommer vi till den kategoriseringen som är intressant för detta projekt, kemiskt 
definierade medier, där alla komponenter måste vara fullständigt definierade (van der Valk et al., 
2010). 
För att ta fram ett kemiskt definierat mediesupplement har projektgruppen valt att undersöka 
olika klasser av ämnen och tagit fram de ämnen i klasserna som i artiklar har visat sig ha positiv 
inverkan på celltillväxt eller anti-kroppsproduktion.  
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Bilaga 3. Ham F-12 
  
Tabell 3.1. Tabell som visar innehållet i odlingmediet Ham F-12 (Ham, 1965). 
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Bilaga 4. Grafer och tabell från studier av lipidberikade medium 
 

 
Figur 4.1. Grafen visar hur tillväxten för hybridomceller (CC9C10) ändras vid tillsats av olika koncentrationer av 
fyra (av tolv) olika fettsyror i komplex med BSA. Cellerna odlades i brunnar med 2ml serumfritt medium. Mängden 
celler bestämdes efter tre dagars odling. Varje punkt är medelvärdet av tre replikat. (Anpassning av fig.1, Butler et 
al., 1997). 

 
Figur 4.2. Grafen visar antikroppsproduktionen över flera subkulturer som har odlats med tillsats av 25µM 
linolsyra, oljesyra och en 1:1 blandning av de två. Den totala antikroppskoncentrationen mättes med en 
affinitetskolonn efter fyra dagars odling, där varje punkt motsvarar medelvärdet av tre replikat. Pilen indikerar 
punkten då cellerna återfördes till ett lipidfritt medium. Som man kan se ökar antikroppsproduktionen kort efter att 
cellerna återförts till lipidfritt medium. Det tyder på att cellerna är övermättade i lipidmediet och når en optimal 
intracellulär lipidkoncentration då de återförs till det lipidfria mediet (Anpassning av fig.2 ,Butler et al., 1997). 
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Figur 4.3. I grafen kan man se hur antalet levande celler vid odling i 50ml serumfritt medium i en 75ml t-flaska 
varierar beroende på lipidtillsats. 25µM linolsyra, oljesyra och 1:1 linol/oljesyra tillsattes till mediet och 
celltillväxten studerades under fyra dagar. Varje punkt är en observation av antalet celler vid den tidpunkten 
(Anpassning av fig. 2 Butler and Huzel, 1995). 
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Figur 4.4. Grafen visar hur antalet levande celler i en subkultur varierar över 4h. CC9C10 celler växtes med tillsats 
av linolsyra vid 25µM eller 50µM. Varje punkt är medelvärdet av flera mätningar (Anpassning av fig. 2, Butler et 
al., 1999). 
 
 
 
 
Tabell 4.1. Tabell som visar cellers olika stadier när de går från att vara omättade till mättade av lipider (Anpassning 
av tab. 1, Butler et al., 1999). 
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Figur 4.5. Grafen visar celltillväxten över flera subkulturer som har odlats med tillsats av 25µM linolsyra, oljesyra 
och en 1:1 blandning av de två. Den totala cellkoncentrationen mättes efter fyra dagars odling, där varje punkt 
motsvarar medelvärdet av tre replikat. Pilen indikerar punkten då cellerna återfördes till ett lipidfritt medium. Som 
man kan se växer cellerna bättre i det lipidberikade mediet (Anpassning av fig. 2 , Butler et al., 1997) 
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Bilaga 5. Grafer från studier av tillväxtfaktorer 
 
 

 
Figur 5.1. Grafen visar antikroppsproduktion som funktion av tiden. (□) = utan tillväxtfaktorer, (○) = DMEM med 
10% FCS, (X) = 10 ng/mL EGF, (+) = 10 ng/mL FGF, (*) = 20 units/mL IL-2  (Anpassning av fig 1, Pendse and 
Bailey, 1990)). 
 
 
 

 
Figur 5.2. Grafen visar celltillväxt som funktion av tiden. (□) = utan tillväxtfaktorer, (○) = DMEM med 10% FCS, 
(X) = 10 ng/mL EGF, (+) = 10 ng/mL FGF, (*) = 20 units/mL IL-2  (Anpassning av fig 2, Pendse and Bailey, 
1990). 
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Figur 5.3. Grafen visar effekten av rhIL-6 på tillväxten och antikroppsproduktionen av 2E3 hybridomceller. a) Visar 
hybridomtillväxten. b) Visar antikroppsprodktionen. rhIL-6 koncentrationerna var: (+) noll för kontroll, (◊) 0.3, (●) 
0.6, (○)1.3, (◼) 2.5, (◻) 5.0, (▲) 10 respektive (△) 20 U/ml (Anpassning av fig.1, Makishima et al., 1992). 
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Figur 5.4. Grafen visar effekten av rhIL-6 på antikroppsproduktiviteten av 2E3-celler (Anpassning av fig. 5, 
Makishima et al., 1992).  
 
 

  
Figur 5.5. Grafen visar inkorporeringshastigheten av [3H] tymidin till DNA i 2E3 celler som odlats med rhIL-6 
(Anpassning av fig.1, Makishima et al., 1992).  
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Bilaga 6. Grafer och tabeller rörande experiment om små 
biomolekyler 
  
Tabell 6.1. Visar ämnen som kan ersätta FCS i ett kemiskt definierat medium (Shibuya et al., 2008). 

 
 

 

  
Figur 6.1. Grafen visar mängden levande celler under ca 600h. De olika typerna av punkter motsvarar cellodling 
med olika typer av medium, där svart eller vit färg på de cirkelformade punkterna motsvarar två olika 
koncentrationer av serumsubstitutet (Anpassning av fig, 1 Shibuya et al., 2008). 
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Figur 6.2. Grafen visar koncentrationen antikroppar som cellerna producerat plottat mot integralen av 
celldensiteten. De olika typerna av punkter motsvarar cellodling med olika typer av medium, där svart eller vit färg 
på de cirkelformade punkterna motsvarar två olika koncentrationer av serumsubstitutet (Anpassning av fig. 4, 
Shibuya et al., 2008). 

 

Tabell 6.2. Tabell som innehåller en jämförelse av resultat för de utförda experimenten (Shibuya et al., 2008). 

 

 


