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Kan patienter och odlade celler ha något gemensamt? 
 
I mitt examensarbete har jag jobbat med cancer av en viss sorts vita blodkroppar, B-cellerna 
vilka är en viktig del av vårt immunförsvar. Cellerna utvecklas i flera steg under sin livstid 
innan de blir mogna B-celler. En del av denna utveckling innebär förbättring av 
B-cellsreceptorns förmåga att känna igen delar av främmande organismer som 
sjukdomsframkallande bakterier eller virus. Det är i olika steg av utvecklingen som cellerna 
kan utvecklas till cancerceller, B-cellslymfom. De B-cellslymfom jag jobbat med i mitt 
examensarbete är mantelcellslymfom (MCL), diffust storcelligt B-cellslymfom och follikulärt 
lymfom.  
 
En av de cytostatika som används vid cancerbehandling av bland annat MCL är cytarabin. 
Mantelcellslymfom är mer känsliga mot cytarabin än andra cytostatika, dessutom svarar MCL 
mot cytarabin bättre än andra typer av B-cellslymfom. Målet med studien var att hitta cellinjer 
som kommer från MCL-patienter som skulle vara lika MCL som sjukdom, att de skulle vara 
känsliga mot cytarabin. Femton olika cellinjer som kommer från olika typer av B-cellslymfom 
studerades, de som inte kom från MCL användes som referenser att jämföra med. Även 
cytostatikan doxorubicin användes som referens och jämfördes med cytarabin. Celler från alla 
cellinjer behandlades med antingen cytarabin eller doxorubicin i olika koncentrationer. Sedan 
analyserades känsligheten hos cellerna med hjälp av olika metoder. Cytarabins och 
doxorubicins påverkan på cellantal, viabilitet (andel levande celler), celldelning samt i vilken 
fas de var i celldelningen (cellcykelsfördelning) studerades. Främst användes flödescytometri 
och cellräkning för att studera effekten av behandlingarna. 
 
Efter att ha analyserat cellantalet, viabiliteten, celldelningen samt cellcykelfördelningen fann 
vi att det var flera av MCL-cellinjerna som var känsliga mot cytarabin jämfört med de andra 
cellinjerna. De flesta var dock även känsliga mot doxorubicin, dock var det en celllinje som 
visade sig känslig mot cytarabin men inte mot doxorubicin. Eftersom detta speglar hur 
MCL-patienter i kliniken svarar mot de olika cytostatika så kommer denna cellinje att 
undersökas närmare i framtiden. Genom att hitta cellinjer som motsvarar cancerceller i 
patienter (primärt patientmaterial) är det möjligt att använda dessa till att ta reda på olika 
saker om MCL. Man kan till exempel försöka hitta mer effektiva behandlingskombinationer. 
Genom att testa till exempel cytostatika på dessa cellinjer så undviker man att testa 
behandlingar på patienter utan att i förväg ha undersökt om cellerna svarade på dem. Genom 
att fortsätta försöka hitta bra cellinjer samt utvärdera den vi redan hittat kan vi skapa en bra 
modell för MCL att använda i forskning. I det här fallet med MCL så har vi hittat en cellinje 
som svarar på liknade sätt mot cytostatika som MCL hos patienter, odlade celler och 
MCL-patienter kan alltså ha vissa likheter och förhoppningsvis kan man en dag etablera en 
bra in vitro (cell) modell för MCL. 
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Abstract 

 

B cell lymphomas and leukemias (BCLs) are neoplasms originating from normal B cells at different 
stages of differentiation giving rise to different subgroups of BCL. This study focus on the subgroups 
mantle cell lymphoma (MCL), follicular lymphoma (FL) and diffuse large B cell lymphoma (DLBCL), 
known to respond differently to the cytotoxic drugs cytarabine and doxorubicin. It has recently been 
observed in clinic that MCL is more sensitive to cytarabine than to other cytotoxic compounds, in 
contrast to other BCLs. The main focus of the study was to identify MCL cell lines that are sensitive to 
the same cytotoxic compound as the primary tumors. Such cell lines are valuable in vitro models for 
further studies on response to therapy. I treated 15 cell lines with different concentrations of either 
cytarabine or doxorubicin and the effect on cell density, viability, proliferation and cell cycle 
distribution was determined. I show that doxorubicin affects the cells in a dose dependent way in 
contrast to cytarabine. Furthermore, at low concentrations of doxorubicin a shift in cell cycle 
distribution, from G0/G1 to G2/M, was observed in many of the cell lines whereas the cytarabine 
treated cells accumulated in the G0/G1 phase for all concentrations. In conclusion, the MCL cell lines 
were more sensitive to cytarabine than the other cell lines and in general were not as sensitive to 
doxorubicin, with the cell line JEKO-1 being the best example. JEKO-1 could therefore potentially be a 
good candidate for further in vitro studies on MCL in relation to cytarabine sensitivity. 

 

 


