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Mätning av cellrörelse med digital holografi 

 
Det har alltid funnits ett intresse för att undersöka hur celler rör sig och varför. På 50-talet 
gjordes ett stort genombrott då forskare konstaterade att celler ändrar riktning när de krockar 
med varann och att celler har tendens att vandra från täta områden till glesare. Dessa 
grundläggande fynd kan kännas triviala idag men bildade en grund för vidare forskning inom 
motilitet, d.v.s. hur celler rör sig. Forskningen både då och nu utförs med cancerceller och 
utgör en viktig del av den ökande förståelsen för hur cancer kan uppstå samt i framtiden 
förhindras eller botas. Jag har arbetat med en HoloMonitor M2 för att utveckla ett system som 
mäter cellers rörelse. När systemet väl fungerade gjorde jag ett antal mindre studier på ett 
antal bröstcancercellinjer och olika behandlingar därav. 

För att se att celler rör sig över huvud taget krävs det att man tar bilder med jämna mellanrum 
som man sedan kan spela upp snabbare, så kallad time-lapse. Normalt gör man detta med ett 
vanligt mikroskop som kräver att man ofta justerar fokus då det har tendens att driva när 
försöket pågår längre än en timme. Med digital holografi räknar man fram och kan justera 
fokus i efterhand vilket gör hela systemet mer lättanvänt. Alla har väl mer eller mindre en 
uppfattning om vad holografi är. Dessa bilder som förefaller ha ett djup med tredimensionella 
objekt har de flesta stött på någon gång. Kort sammanfattat är holografi konsten att fånga 
ljuset från ett objekt och en referensstråle på en fotoplåt. I takt med att kamerateknik har 
förbättras kan hologram nu framställas digitalt med hjälp av en laser och en digital bildsensor. 

Phase Holographic Imaging AB i Lund har byggt ett antal HoloMonitor M2, 
utvärderingsinstrument som ska användas till att framställa digitala hologram av cell-
populationer. Cellerna, som är cirka 10-50 miljondels meter kan alltså ses i tre dimensioner. 
Bilderna man tar kan sedan segmenteras eller analyseras för att kunna få kvantifierbara värden 
på varje separat cell på parametrar såsom area, tjocklek och olika mått på cellens form. 
Eftersom lasern är väldigt svag är den praktiskt taget helt ofarlig för cellerna vilket gör att de 
tål väldigt många exponeringar till skillnad från konventionella metoder. Detta har resulterat i 
en flexiblare, skonsammare metod för att mäta cellrörelse än vad som finns tillgängligt idag. 
Denna tekniken tillåter även att cellrörelse kopplas till andra cellparametrar och möjliggör att 
på individuell cellnivå undersöka varför en cell beter sig som den gör. 
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Investigating cell motility using digital holographic microscopy 

 
Using a recently developed digital holographic microscope, Holomonitor M2, we developed a 
non-destructive and non-invasive method for measuring cell motility. The study of random 
cell movement, i.e., motility is not as common as the study of cell populations’ reactions to 
gradients of a substance, migration. The method described in this report is not limited to 
motility and would be equally usable for migration studies. After the successful initial 
development, the method was applied on L-929 cells treated with colchicine or 
difluoromethylornithine. Further tests were made on MDA-MB-231, L56Br-C1, MCF-7 
breast cancer cells and on MCF-10A normal-like breast cells treated with PG11047, a 
substance currently in clinical trials for treating prostate cancer. The method proved to be able 
to track cells but due to low sample sizes, differences in confluence and low concentrations of 
treatment no significant results were obtained. Due to the low motility of the untreated 
samples it would possibly have been better to use a well-known motility-enhancing substance 
to provide a positive control. 
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