
1 
 

 

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi 

Biomedicinska analytikerprogrammet 

Examensarbete 15 högskolepoäng VT 2011 

 

 

 

 

 

The screening for novel proteasome inhibitors as a treatment of 

cancer using IncuCyte FLR and fluorometric microculture 

cytotoxicity assay. 

 

Olga Golovko 

 

 

 

 

 

 

Handledare: 

Lena Lenhammar, 

Mårten Fryknäs, 

Klinisk kemi och farmakologi, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige 

 

 



2 
 

ABSTRACT 

   The problem of finding targeted medicine is a central problem in chemotherapy. From this 

point of view the ubiquitin-proteasome system is a highly promising object in the 

pharmaceutical approach. Proteasome plays a critical role in cellular protein degradation, cell 

cycle and apoptosis regulation. 

Proteasome inhibitors are substances blocking the actions of proteasome. Cancer cells are 

more sensitive to inhibition of the ubiquitin-proteasome system than normal cells. Therefore 

proteasome inhibitors have the potential to be successfully used in the cancer treatment. 

The study aimed to test various substances to identify possible proteasome inhibitors with 

the IncuCyteTM FLR image system and fluorometric microculture cytotoxicity assay. Using the 

IncuCyte FLR method allows for detecting changes in the molecular processes of living cells. 

To make proteasome inhibition visible the model cell line MelJuSoUb G76V-YFP is used which 

helps to detect alterations in proteasome activity by means of the yellow fluorescent protein 

enrichment in cells as a response to proteasome inhibition. Fluorometric microculture 

cytotoxicity assay is a method for the determination of cytotoxicity in human tumor cells. 

The study showed that substance #25 possessed a proteasome inhibitory capacity in a 

dose-dependent manner as demonstrated with the IncuCyte FLR image system.  

According to the fluorometric microculture cytotoxicity assay, substance #1 was the most 

stable and toxic. Substances #2 and #185 had selective toxicity against cancer cells and lower 

effects against normal cells. 

Combining IncuCyte FLR and fluorometric microculture cytotoxicity assay allows finding 

substances which act as proteasome inhibitors with high toxic effect. 
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INTRODUKTION 

Under de senaste decennierna har cancer tillsammans med hjärt- och kärlsjukdomar blivit ett 

av de största hälsoproblemen i världen. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för medicinsk 

forskning att utveckla nya effektiva metoder för cancerterapi. 

Termen cancer innefattar ett antal sjukdomar vilka karakteriseras av okontrollerad 

celldelning. Det medför att de nya växande cellerna förstör den omgivande vävnaden så att den 

inte längre kan utföra sin normala funktion. Gemensamma egenskaper för cancerceller är 

förstörd cellsignalering, obalans i reglering av cellcykeln och hämning av 

apoptos-mekanismerna. 

Det finns ett stort antal olika cancerformer och prognoserna skiljer sig mycket mellan 

patienter beroende på cancerform och utvecklingsstadium. 

De tre viktigaste cancerbehandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi då 

cytostatika eller så kallade cellgifter används för att döda tumörcellerna. Kirurgin är den äldsta 

och viktigaste behandlingsformen för enskilda solida tumörer medan strålbehandling och 

kemoterapi är mest använda vid spridd cancer t.ex. vid hematologiska maligniteter eller då 

tumören redan har metastaserat. Kemoterapi kan användas som singelbehandling eller i 

kombination med andra behandlingsmetoder [1]. 

Första framgången fick kemoterapin på 1960-talet när det blev möjligt att bota akut 

lymfatisk leukemi (ALL) och Hodgkins sjukdom hos barn. Nuförtiden är kemoterapi i regel 

botande vid Hodgkins och non-Hodgkins lymfom, akut lymfoblastisk och akut myelogen 

leukemi, småcelligt karcinom, äggstockscancer samt koriokarcinom. Hos barn kan man även 

bota akuta leukemier, Burkitts lymfom och Wilms tumör med cytostatika. Dessutom kan man 

se förbättringar efter kemoterapi hos patienter med solida tumörer som bröst-, livmoderhals-, 

kolorektal- och prostatacancer [1,2]. 

Klassiska cytostatika (alkylerande medel, antimetaboliter, mitoshämmare och cytotoxiska 

antibiotika) påverkar celldelning eller DNA-syntes och funktion [3]. De nyutvecklade 

substanserna som monoklonala antikroppar, tyrosinkinashämmare eller nya 

proteasomhämmare verkar inte direkt på DNA men ändrar istället cellernas 

signaleringsmekanismer [2]. 

Cytostatika inte bara dödar tumörcellerna utan har även skadliga effekter på normal vävnad 

med snabb celldelning som t.ex. benmärg och slemhinnor. Det är vanligast att man använder en 

kombination av olika cytostatika i låga koncentrationer för att minimera påverkan på normal 

vävnad. Det är tumörtypen som avgör vilken kombination som används. Effekten av cytostatika 

varierar mycket mellan olika former av tumörer [1,2]. 



4 
 

Ett annat problem vid behandling med cytostatika är att tumörcellerna kan bli 

motståndskraftiga mot läkemedlen, vilket innebär att behandlingen efter ett tag inte längre har 

någon effekt på tumören. Därför bedrivs forskningsarbete för att hitta nya cytostatika med 

skilda verkningsmekanismer [1].  

Många studier görs för att utveckla läkemedel som är riktade mer specifikt mot 

tumörcellerna. Under den senaste tiden har ubikvitin-proteasomsystemet (UPS) fått stor 

uppmärksamhet inom farmakologiforskningen, speciellt efter att Nobelpriset i kemi 2004 

delades ut till Aaron Ciechanover, Avram Herskho och Irwin Rose ”för upptäckten av 

ubikvitinmedierad proteinnedbrytning”. 

Proteasomer finns i alla eukaryota celler och de har en komplicerad struktur som består av 

enzymer med proteolytiska funktioner. Proteasomer har en viktig uppgift som är avgörande för 

cellernas homeostas. De kontrollerar celldelning, tillväxt, cellfunktion och celldöd genom att 

bryta ner felveckade och skadade proteiner samt främmande proteiner som bildats t.ex. efter 

virus- infektioner [4,5]. Dessutom sönderdelar UPS på selektivt sätt normala proteiner som 

deltar i reglering av cellcykeln, apoptos och angiogenes vilka behövs tillfälligt. Några sådana 

grupper av proteiner är cykliner, cyklinberoende kinasinhibitorer, tumörhämmare och 

transkriptionsfaktorer [5,6]. 

Man kan dela upp proteinnedbrytningen med UPS-proteiner i två steg [6]. I det första steget 

modifieras ett substrat med addering av en polyubikvitinkedja. Ubikvitin är ett evolutionärt 

bevarat protein som består av 76 aminosyror. Ubikvitin fäster sig i långa kedjor på de proteiner 

som ska brytas ner och fungerar som en nedbrytningssignal för proteasomer dvs. proteasomer 

sönderdelar de proteinerna som är märkta med ubikvitin. Processen med ubikvitinering sker 

med hjälp av ett flertal proteiner som deltar i en komplicerad enzymatisk kaskad [7]. De tre 

klassiska kaskadfaktorerna är: E1, ett ubikvitinaktiverande enzym, E2 som tillhör familjen 

ubikvitinbärare och E3 som tillhör familjen ubikvitin- ligas. Enzymerna känner igen ett substrat 

och involverar det i ubikvitineringsreaktionen [6,8]. Under andra steget kommer det 

ubikvitinmärkta substratet in i 26S-proteasom där det bryts ner. Aktiviteten hos proteasomerna 

regleras av ett visst antal endogena regulatorer [6].  

Proteasomernas komposition och spridning varierar beroende på vävnadstyp och olika 

vävnader innehåller olika proteasomtyper med liknande uppbyggnad. En aktiv 26S-proteasom 

är ett ATP-beroende komplex som befinner sig både i cellkärna och cytoplasma i eukaryota 

celler. 26S-enheten bildas av en 20S-nedbrytningskärndel som liknar ett rör och två 

regulatoriska 19S-subenheter vilka placeras på båda sidorna av 20S-nedbrytningskärndelen och 

bildar lock som känner igen ubikvitinerade målproteiner. I en 19S-subenhet tas ubikvitinkedjor 
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bort från substratet, proteinet vecklar ut sig och blir linjärt. Därefter transporteras substratet till 

en 20S-kärnpartikel. I 20S-subenheten sker proteinhydrolys [4,9]. Den har tre skilda 

peptidas-aktiviteter: trypsin- liknande som spjälkar efter basiska aminosyror, 

kymotrypsin- liknande som spjälkar efter hydrofoba aminosyror och kaspas- liknande som 

spjälkar efter sura aminosyror [9].  

Proteasomhämning leder till ansamling av många intracellulära proteiner. Det kan framkalla 

obalans i cellernas homeostas vilket leder till tillväxthämning och programmerad celldöd. Detta 

är speciellt viktigt för tumörcellerna vilka är överkänsliga för proteasomhämning och därför 

försöker man använda proteasomhämmare i cancerterapi [9]. 

Det finns ett stort antal proteasomhämmare, både naturliga och syntetiska substanser, som 

kan indelas i fem undergrupper: peptidaldehyder, peptidvinylsylfoner, peptidboronater, 

peptidepoxytoner och β- laktoner. De blockerar proteasomernas aktivitet på olika sätt. Många 

proteasomhämmare har visat effekt i forskningsförsök men bara ett fåtal substanser har kommit 

till användning i cancerterapi [6]. 

Proteasomhämmare framställdes först för att bota muskeldystrofi, men senare visades att 

proteasomhämmare har en viktig anti- inflammatorisk och anti-tumöreffekt genom hämning av 

transkription-faktor NF-κB och stimulering av apoptos i snabbdelande celler. Olika typer av 

proteasomhämmare kan påverka olika komponenter av UPS, bl.a. enzymer [6,7]. 

Undersökningar görs för att framställa proteasomhämmare med ett brett spektrum av aktivitet, 

förbättrad bioavibilitet och mindre biverkningar [5,9].  

En av de mest effektiva proteasomhämmarna är bortezomib, tidigare känd som PS-341, 

vilken används idag för patientbehandling som verksam substans i läkemedlet Velcade®. 

Bortezomib är en liten molekyl vilken fungerar som selektiv reversibel proteasomhämmare och 

tillhör en grupp peptidboronater. Dessutom har bortezomib en bra farmakokinetik och är lätt att 

framställa. Mekanismen bakom det här läkemedlets verkan är att det hämmar proteasomernas 

kymotrypsinaktivitet [5]. 

Bortezomib uppvisar cytotoxicitet mot olika typer av tumörer, med särskilt god effekt vid 

multipelt myelom och mantelcellslymfom, dessutom har bortezomib en immunmodularisk 

effekt t.ex. hämning av dendritiska celler och agerar som anti-angiogeniskt ämne [10]. En av 

förklaringarna till att myelom är så känsligt för bortezomib är att proteasom normalt sett 

aktiverar transkriptions-faktor NF-κB genom att degradera dess endogena hämmare IκB.  Fritt 

NF-κB flyttar till kärnan där den uppreglerar transkription av gener som är involverade i 

cellöverlevnad, celladhesion och cytokin-signalering bl.a. NF-κB-beroende sekretion av 

interleukin-6 [5]. Vid multipelt myelom är NF-κB konstitutivt aktivt i tumörcellerna och 
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möjligen är proteasomerna överaktiva i tumörcellerna vilket orsakar tumörstromal interaktion, 

autokrin cytokin-produktion och stimulering av angiogenes. Detta kan leda till 

adhesion-medierad läkemedelsresistans [5]. Bortezomib som proteasomhämmare dämpar 

NF-κB-aktivering. Myelomceller utgår från B-celler som har massiv sekretion av 

immunglobuliner, därför är deras proteinkvalititetsmekanismer känsliga mot 

proteasomhämmare [10]. 

Framgången med bortezomib stimulerade försök att utveckla andra proteasomhämmare som 

kan verka på olika ställen av proteasomen och ha synergistiska effekter vid låga 

koncentrationer. Proteasomhämmare är mest effektiva mot hematologiska tumörer men många 

forskare anser att proteasomhämmare kan användas också mot solida tumörer trots att kinetiken 

i deras celldöd är långsammare [10]. 

Proteasomhämmare dödar selektivt tumörcellerna och mekanismen bakom deras känslighet 

ligger i deras natur. Samordningen av tumörcellernas cellcykel är rubbad vilket gör dem 

känsliga för pro-apoptotisk stimulering [7,10]. Proteasomhämmare kan stabilisera proteiner i 

den pro-apoptotiska familjen BCL-2, hämma NF-κB-aktivering, avbryta tumörstromal 

interaktion och göra tumörer känsliga för andra faktorer [10]. 

Syftet med arbetet var att testa en rad substanser som möjliga proteasomhämmare. I detta 

försök användes en modell där man kan detektera ändringar i proteasomernas funktion i 

levande celler. För att visualisera sådana molekylära processer  användes ett fluorescerande 

protein YFP (Yellow Fluorescent Protein). YFP är en genetisk mutantvariant av GFP (Green 

Fluorescent Protein). GFP och dess mutanter fick användning i olika forskningsområden inom 

cell- och molekylärbiologi för att proteinerna är stabila och lätta att detektera. Forskarna Osamu 

Shimomura, Martin Chalfie och Roger Y. Tsien har även blivit belönade med Nobelpriset i 

kemi 2008 för upptäckten av GFP och dess kloning. Grönt fluorescerande protein påträffades 

ursprungligen i maneten Aequorea victoria och vid belysning med blått eller ultraviolett ljus 

fluorescerar den grönt. YFP absorberar och emitterar vid längre våglängder. Både YFP och 

GFP detekteras ofta med hjälp av fluorescensmikroskopi. Genom att isolera genen som 

tillverkar GFP och gentekniskt koppla ihop denna med en reporter-DNA kan man studera olika 

molekylära processer inom celler. Bland annat kan man studera proteasomernas funktion. Det 

första experimentet där GFP bundits till nedbrytningssignaler i form av polyubikvitin, b lev det 

allra första lyckade försöket att kvantifiera in vivo ubikvitin-proteasomberoende proteolys i 

däggdjursceller [11]. I normalläget är de studerade cellerna ofärgade, men vid tillsats av 

proteasomhämmare, substanser som leder till ansamling av ubikvitinmärkta proteiner, börjar 

cellerna fluorescera vilket kan registreras med hjälp av ett fluorescensmikroskop. Modellen är 
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enkel att använda och ger god noggrannhet vid mätning av biologiskt betydelsefulla nivåer av 

proteasomhämning eller dämpning av ubikvitin-proteasomvägen [11]. Senare har GFP ersatts 

med YFP för att få starkare signal. Detta har gjorts genom att framställa en reportercellinje 

MelJuSoUbG76V-YFP där MelJuSo-cellerna, vilka utgår från melanom, har transfekterats med 

en plasmid som innehåller reportergener: en ubikvitingen bunden till en YFP-gen. Där visades 

även att proteiner som producerats från plasmid-DNA var kortlivade med en halveringstid på 

10 min för UbG76V-YFP [12]. Denna MelJuSoUbG76V-YFP-cellinje användes också i detta 

arbete för att undersöka om substanserna kunde fungera som möjliga proteasomhämmare.  

För att se hur hämning av proteasomernas funktion påverkar cellernas överlevnad gjordes 

även en undersökning med FMCA-metoden. FMCA (fluorometric microculture cytotoxicity 

assay) är en analys som utvecklades i Uppsala i slutet av 1980-talet för att mäta hur känsliga 

tumörcellerna är för cytostatika [13]. Analysen baseras på omvandlingen av fluoresceindiacetat 

(FDA) till en starkt fluorescerande produkt, fluorescein, med hjälp av enzymet esteras. 

Enzymet är aktivt på intakta cellmembraner då hydrolys av FDA bara kan ske i levande celler. 

FMCA utfördes på celler som inkuberats med substanserna under 72 timmar. 

FMCA är en bra metod både inom forskning för att testa nyutvecklade läkemedel och vid 

cancerbehandling för att få ett snabbt svar in vitro på vilken typ av cytostatika som har starkast 

effekt på en patients tumörceller [14]. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Cellinjer: 

Cellinjen MelJuSoUbG76V-YFP utgår från melanom och innehåller en plasmidkonstruktion 

med en ubikvitingen bunden till en YFP-gen. Cellinjen är en gåva från professor Nico 

Dantuma, Karolinska Institutet. Cellerna odlades i komplett DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle Medium, Sigma) med tillsats av antibiotika (100 μM penicillin, 100 μg/ml streptomycin), 

2 mM glutamin samt 10 % fetalt kalvserum (FCS). För experimentet sätts det ut 10 000 celler 

per brunn i en flatbottnad 96-hållsplatta. I normalläget är cellerna ofärgade, men vid tillsa ts av 

substanser som leder till ansamling av ubikvitin börjar cellerna fluorescera.  

HCT 116 är kolorektala karcinomceller som växer som monolager i ett komplett medium, 

McCoy´s 5a Modified Medium (Sigma), med tillsatser av antibiotika, glutamin och FCS i 

samma koncentrationer som angavs tidigare. Cellinjen är från ATCC (American Type Culture 

collection, Rockville, MD, USA). Till cytotoxicitetsförsök i 96-hålsmikrotiterplattor användes 

5 000 celler per brunn. 
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En T-lymfoblastoid cellinje CCRF-CEM (CEM/S) utgår från en fyraårig patient med akut 

lymfoblastisk leukemi. Cellinjen är en gåva från WT Beck, farmakologi-avdelningen, vid 

universitetet i Tennessee, Memfis, TN, USA. Cellerna växer i suspension som lösa aggregat i 

ett komplett medium, RPMI-1640, med de tillsatser som angavs tidigare. Till 

cytotoxicitetsförsök i 96-hålsmikrotiterplattor används 20 000 celler per brunn. 

Den normala cellinjen hTERT-RPE1 är en human retinal pigmentepitelial cellinje som 

uttrycker ”telomerase reverse transcriptase subunit” vilket innebär att hTERT-RPE1-celler kan 

genomgå obegränsat antal delningar men ändå behålla normal fenotyp. Cellinjen är från 

Clontech Laboratories i Palo Alto, CA, USA. Cellerna sitter fast på en plastyta och odlas i ett 

komplett medium, Modified Eagle´s nutrient mixture F-12 (Sigma), med samma tillsatser som 

tidigare. Till cytotoxicitetsförsök i 96-hålsmikrotiterplattor användes 20 000 celler per brunn. 

Cellerna odlades vid 37 C med 5 % CO2 i komplett medium. Alla cellerna splittades två 

gånger per vecka. Nytt medium tillsattes en dag före splittningen så att cellerna fick befinna sig 

i tillväxtfas. Vid splitten av fastväxande celler tvättades cellerna med PBS och behandlades 

med 2-3 ml Accutase (PAA) under ca 7 min i inkubatorn vid 37 C för att få loss cellerna från 

plastytan. Cellerna räknades i Bürkers räknekammare. En miljon celler sattes tillbaka i 20 ml 

medium till 75 cm2  flaska. Samtidigt med splittningen togs en del celler till experiment. 

Cellerna sattes ut i flatbottnade 96-hållsplattor och fick växa fast eller vila över natten. De 

substanser som skulle analyseras tillsattes nästa dag. 

 

Substanser  

Substanserna (50 µl av 1mM lösning i DMSO (dimetylsylfoxid)) kom från Karolinska 

Institutet. Vi fick inte någon information om substansernas struktur utan bara att vissa av dem 

kunde vara proteasomhämmare eller påverka ubikvitin-proteasomvägen. Substanserna 

förvarades i -70 C. 

I screeningsförsök analyserades 257 substanser vid en slutkoncentration på 10 µM. Som 

positiv kontroll användes 0,1µM bortezomib (Velcade®). Negativa kontroller var 1 % DMSO 

och celler utan tillsats.  

 

Fluorescensmätning  

Apparaten IncuCyte FLR (Essen BioScience Inc, Ann Arbor, MI, USA) detekterar 

fluorescens i levande celler. IncuCyte FLR består av en kammare där plattor eller flaskor med 

celler kan placeras. Instrumentet är också utrustat med en kamera kopplat till ett mikroskop. 

IncuCyte FLR innehåller både ett faskontrast- och fluorescensmikroskop vilket innebär att man 
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kan få bilder på levande celler och detektera om de kan fluorescera vid en viss behandling. 

Apparaten var placerad i inkubatorn vid 37 C med 5 % CO2 för att cellerna skulle befinna sig i 

gynnsamma förhållanden. Programmering av fotograferingen skedde med hjälp av 

IncuCyte2009B-programmet. Cellerna i 96-hållsplattor sattes in i IncuCyte FLR innan 

substanserna tillsattes och filmades två gånger. Detta minskade bakgrundsfluorescensen genom 

att emission av det fluorescerande ämnet riboflavin som ingick i mediumet försvagades. Efter 

substanstillsats fotograferades cellerna under 3 dygn och bilderna sparades i programmet. Två 

bilder av varje brunn togs i två olika positioner en gång i timmen. Sedan undersöktes 

cellöverlevnaden med hjälp av FMCA.  

 

FMCA  

Plattorna togs fram från inkubatorn och centrifugerades 5 min vid 200 g. Mediumet med 

substanserna togs bort från brunnarna. Cellerna tvättades med PBS med hjälp av Multiwash 

Dynatech/MRW (In Vitro). Plattorna centrifugerades ytterligare 5 min vid 200 g. PBS togs bort 

och 100 μl av Q2-buffert (125 mM NaCl, 5,9 mM KCl, 0,5 mM MgCl2, 0,5 mM CaCl2, 25 mM 

Hepes, pH 7,4) med 0,5 μg/ml FDA (fluoresceindiacetat) tillsattes till varje brunn med hjälp av 

Multidrop 384 (Labsystems). Cellerna inkuberades med FDA i bufferten under 40 min. 

Intracellulära enzymer som fanns i celler med intakta plasmamembraner hydrolyserade FDA 

till fluorescein som kunde fluorescera. Den genererade mängden fluorescens mättes vid         

485 nm/538 nm med hjälp av Fluoroskan II (Labsystems). Fluorescensen var proportionell mot 

cellöverlevnaden. Alla plattor för FMCA-analys innehöll kontrollbrunnar med medium eller 

med celler utan tillsatser.  

 

RESULTAT 

Screening av substanser  

Screening utfördes enligt utarbetat schema (Fig. 1) med hjälp av modellsystemet 

MelJuSoUbG76V-YFP. Cellerna inkuberades med de testade substanserna i en slutkoncentration 

på 10 µM och analyserades i IncuCyte FLR. Som positiv kontro ll användes en känd 

proteasomhämmare, 0,1µM bortezomib (Velcade®). Analysen utfördes i 96-hålsplattor och alla 

substanserna testades i duplikat. Brunnarna med cellerna fotograferades varje timme och 

bilderna sparades i programmet. För att uppskatta preliminära resultat värderades bilderna för 

hand. Man kunde se att cellerna blivit gröna under verkan av vissa substanser dvs. det syntes en 

ansamling av fluorescerande YFP. Signalintensitet och antalet gröna celler skiljde sig från 
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substans till substans; dessutom var tidpunkterna för utveckling av maximal effekt och själva 

uppkomsten av effekten olika. 

 

 

Fig. 1. Flödesschema för sökning efter potentiella proteasomhämmare. 

 

Antalet gröna celler räknades med hjälp av IncuCyte2009B-programmet. En optimal 

tidpunkt valdes vid 12 timmar efter att substanserna tillsatts vilket passade bra för de flesta 

substanserna. Efter att mängden gröna celler i varje brunn hade räknats kunde man se att den 

positiva kontrollsubstansen bortezomib gav olika antal gröna celler i olika experiment. För att 

få möjlighet att jämföra effekterna av substanser från olika experiment användes en så kallad 

S/B-koefficient där antalet gröna celler efter substansernas inverkan delades med antalet gröna 

celler efter inverkan av bortezomib. Värdena för en S/B-koefficient nära 1 skulle visa att 

substansen är lika effektiv som bortezomib och värdena nära 0 att substansen är många gånger 

svagare än bortezomib. 

Efter 3 dagars analys i IncuCyte FLR kompletterades data med resultat från FMCA för att få 

ett mått på substansernas toxicitet mot celler. Till cellerna tillsattes FDA varefter enzymerna 

från esterasfamiljen som bara finns i levande celler med oskadade cellmembraner omvandlade 

substratet FDA till den fluorescerande produkten fluorescein.  

Intensiteten av fluorescens som är proportionell mot cellernas överlevnad mättes med hjälp 

av Fluoroskan II. Rådata från fluorescensen användes för att räkna ut SI (Survival Index) enligt 

följande formel: 
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SI = ((Fprov – Fblank) / (Fkontroll – Fblank)) x 100 %,  

där Fprov är fluorescens från en brunn dit en substans tillsattes, F blank är fluorescens från en brunn 

dit ett medium utan celler tillsattes och Fkontroll är fluorescens från en brunn där inga substanser 

tillsattes till cellerna (negativ kontroll). 

Högt SI tyder på en hög cellöverlevnad dvs. en låg toxisk effekt på en substans; lågt SI tyder 

på en låg cellöverlevnad dvs. en hög toxisk effekt på en substans. 

Efter en dataanalys av 257 substanser valdes de 28 ämnen, ”heta kandidater”, som 

analyserades vidare (Fig. 1, Tabell 1). Det största intresset väckte ämnen med hög 

S/B-koefficient och lågt SI. 

 

Tabell 1. Utvalda substanser med hög S/B-koefficient och/eller lågt SI efter 

screeningexperiment. 

Substans SI*, %   S/B-koeff** 
1 2,5 0,19 
2 1  
4 1  
7 2  
8 13 0,21 
10 73 0,25 
12 24 0,3 
20 2 0,04 
21 62 0,13 
25 55 0,53 
36 8 0,07 
37 106 0,18 
38 34 0,05 
82 65 0,48 
85 0  
86 3  
119 30 0,31 
151 90 0,07 
166 101 0,09 
177 4  
185 0  
187 92 0,16 
191 86 0,2 
204 88 0,4 
215 55 0,07 
217 1  
229 88 0,2 
234 85 0,2 

*) SI = Survival Index 
**) S/B-koefficient = antalet gröna celler efter substansernas inverkan delat med antalet gröna 

celler efter inverkan av bortezomib. 
   S/B-koefficient anges för substanser som givit positivt resultat i IncuCyte-experiment. 
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Dessutom observerades andra effekter i screeningexperimenten förutom cellernas typiska 

grönfärgning som orsakades av YFP-ansamling. Direkt efter att substansen tillsatts blev 

mediumet grönt; gröna fluorescerande kristaller bildades på plastytan; cellerna b lev gröna 

omedelbart efter att substansen tillsattes. Ämnena som orsakade sådana effekter uteslöts från 

vidare experiment.  

 

Analys av dosresponseffekt 

Nästa steg var att studera dosresponseffekten hos utvalda substanser. Ämnen med både en 

hög och en relativ låg S/B-koefficient analyserades för att se om substanserna med svaga 

effekter vid 10 µM koncentration kunde visa starkare effekter vid lägre koncentrationer. 

Dosrespons undersöktes först enligt standardschemat för cytostatika. Spädningar av utvalda 

substanser gjordes med sterilfiltrerat MQ-H2O i två 96-hållsplattor. I första plattan användes 

substanserna #1, #8, #10, #12, #20, #21, #25, #36, #37. I andra plattan kördes substanserna #82, 

#119, #151, #166, #187, #191, #204, #215, #229, #234. Följande spädningar gjordes: 200 µM, 

100 µM, 50 µM, 25 µM och 12,5 µM med tanken att tillsätta 10 µl av den spädda substansen till 

90 µl medium med celler för att slutkoncentrationerna i brunnarna skulle bli respektive 20 µM, 

10 µM, 5 µM, 2,5 µM och 1,25 µM. Volymen på de spädda substanserna var beräknad för att 

utföra analys i triplikat (i tre plattor). Efter spädning placerades plattorna i frysen i -70 C för att 

användas inom några dagar eller veckor. 

De analyserade substanserna hade en stock-koncentration på 1 mM och var spädda i DMSO, 

det innebär att en brunn med slutkoncentrationen 20 µM innehöll 2 % DMSO och en brunn med 

slutkoncentrationen 10 µM innehöll 1 % DMSO. För att testa om DMSO var toxisk i sig själv 

mot cellerna, tillsattes DMSO i slutkoncentrationen 1 % eller 2 % till vissa kontrollbrunnar. 

En av spädningsplattorna användes nästa dag och den andra efter några dagar. Resultatet 

efter användning av substanser från båda spädningsplattorna visade inga dosresponseffekter i 

analysen med IncuCyte FLR för någon av de studerade substanserna. Cellerna blev gröna bara 

vid enskilda koncentrationer (20 µM eller 10 µM) av vissa substanser. FMCA visade toxiska 

effekter för alla substanser bara i en koncentration på 20 µM. Samtidigt visade FMCA att 2 % 

DMSO hämmade cellernas överlevnad nästan upp till 50 %. Det betyder att toxiska effekter av 

substanser i koncentrationer på 20 µM kan orsakas av DMSO-verkan eller av synergism mellan 

DMSO och dessa substanser. 

Ett undantag var substans #1. Den visade en hög toxicitet vid alla testade koncentrationer, 

SI-värdena låg i intervallet från 0 % till 4 %, även vid den lägsta koncentrationen 1,25 µM var 
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SI-värdet 60 %. Dock visade IncuCyte-analysen att substans #1 inte orsakade någon ansamling 

av YFP.  

I screeningexperimentet sattes alltid cellerna i 96-hållsplattorna in i IncuCyte FLR innan 

substanserna tillsattes och fotograferades två gånger eftersom det fluorescerande ämnet 

riboflavin ingick i mediumet DMEM. Filmningen minskade bakgrundsfluorescensen genom att 

emissionen av riboflavin försvagades. I nästa dosresponsexperiment bestämde vi oss för att 

använda ett MEME-medium med lägre koncentration av riboflavin. Bakgrundsfluorescensen 

blev svagare vid användning av MEME och cellerna fotograferades bara en gång innan 

substanserna tillsattes för att kunna jämföra bilder av opåverkade celler med bilderna av celler 

som var utsatta för substansernas verkan. 

Vid ett ändrat schema av dosresponsundersökningen analyserades substanserna #12, #20, 

#21, #25, #36, #38, #85, #185, #217. Dessa späddes och tillsattes till cellerna samma dag. 

Spädningarna gjordes i mediumet MEME och tillsattes till cellerna så att slutkoncentrationerna 

blev 15 µM, 10 µM, 7,5 µM, 5 µM och 2,5 µM. Till vissa kontrollbrunnar tillsattes DMSO i 

slutkoncentrationen 1 % eller 1,5 %. 

Vissa substanser stimulerade grönfärgningen av celler vid 15 µM och/eller 10 µM, men 

dosresponseffekt hade bara substans #25 (Fig. 2). När substans #25 hade en koncentration på  

15 µM syntes inga grönfärgade celler utan bara döda celler. 

 

Fig. 2. Dosresponseffekt för substans #25. A – negativ kontroll (cellerna utan tillsats);  

B - 0,1 µM bortezomib; C - 2,5 µM substans #25; D - 5 µM substans #25; E - 7,5 µM substans 

#25; F - 10 µM substans #25. 

 

För att se hur ansamlingen av YFP utvecklades med tiden efter att substans #25 tillsattes 

räknades antalet gröna celler vid olika tidpunkter med hjälp av ett automatiserat program.  
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Resultatet anges i Fig. 3. Det syns att substans #25 gav högst effekt vid koncentrationen 7,5 µM 

efter 20 timmar men tidiga effekter inträffade vid användning av en koncentration på 10 µM.  

Då registrerades uppkomsten av gröna celler redan efter 2 timmar.  

 

 

   Fig. 3. Utveckling över tiden av ansamlingen YFP i celler efter att substans #25 tillsatts. 

Gröna romber - 0,1 µM bortezomib; röda kvadrater - 10 µM substans #25; 

gula trianglar - 7,5 µM substans #25; lila cirklar - 5 µM substans #25;  

turkosa asterisker - 2,5 µM substans #25. 

 

Experiment med substans #25 upprepades ytterligare en gång i triplikat. De registrerade 

effekterna blev svagare, både i proteasomhämning och i toxicitet, men annars bevarades i stort 

sett tendenserna i effekterna (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Dosrespons för substans #25 i två FMCA-experiment.  

Orangefärgade cirklar – första experimentet, bruna kvadrater – andra experimentet. 
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I samma försök med substans #25 testades substanserna #1, #8, #10, #82, #119, #215 vilka 

inte uppvisade någon proteasomhämning. Toxiska effekter blev märkbara bara vid 

koncentrationen 15 µM för alla testade substanser med undantag av substans #1 som uppvisade 

låga SI-värden (3-8 %) i alla testade koncentrationer. SI-värdena för 1,5 % DMSO låg i 

intervallet 80-90 %. 

 

FMCA i olika cellinjer 

För att inte missa andra möjliga kandidater till anticancerläkemedel användes FMCA för att 

undersöka substanser som hade höga toxiska effekter men inte påverkade UPS. Ett antal 

substanser valdes ut för att testa effekterna i två andra cancercellinjer med annat ursprung och 

för att se om substanserna var skadliga för normala celler. 

I detta försök användes melanomceller MelJoSo, kolorektala karcinomceller HCT 116,   

T- lymfoblastoida celler CEM/S och normala human retinal pigmentepiteliala celler 

hTERT-RPE1.  

Substanserna #1, #2, #4, #7, #25, #36, #86, #177, #185 testades i koncentrationerna 10 µM, 

5 µM, 2,5 µM, 1,25 µM och 0,625 µM.  

Substans #1 visade likadana toxiska effekter mot alla testade cellinjer. Intressanta effekter 

visade substans #2 och #4 (Fig. 5). Substans #2 var toxisk mot alla testade cancercellinjer men 

inte mot de normala cellerna hTERT-RPE1. Substans #4 visade toxiska effekter mot melanom 

och koloncancercellinjen men inte mot den hematologiska cancercellinjen eller normala celler.  

 

 

Fig. 5. Resultaten av dosrespons för substans #2 (A) och #4 (B) enligt FMCA.  

Röda ringar - MelJoSo-cellerna; blå kvadrater - HCT 116 cellerna;  

lila trianglar - CEM/S-cellerna; turkosa nedåtvända trianglar - hTERT-RPE1-cellerna. 
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Substanserna #7 och #25 hade liknande toxiska effekter mot alla testade cellinjer. Substans 

#185 gav högre toxiska effekter mot cancerceller än mot normala celler. Substans #177 visade 

mest effekter på melanomcellinjen och hematologiska cancerceller samt normala celler men 

verkade i mindre grad mot koloncancercellinjen. Substanserna #36 och #86 visade inga toxiska 

effekter mot någon av alla analyserade celltyper oavsett koncentration. 

 

DISKUSSION 

Ett av de viktigaste problemen i kemoterapi är att hitta målriktade läkemedel för att bota 

cancer. De mest lovande kandidaterna är proteasomhämmare eftersom tumörcellerna i högre 

grad än normala celler är känsliga för proteasomhämning [7]. 

I denna studie analyserades 257 substanser som möjliga proteasomhämmare.  

Modellen som användes för screening var en MelJuSoUb G76V-YFP-cellinje. Imaging av 

celler gjordes med IncuCyte FLR vilket ger möjlighet att följa utvecklingen av 

molekylär-biologiska processer i levande celler. Dessutom kan man se förändringar av effekter 

och cellernas tillstånd i realtid. MelJuSoUbG76V-YFP-cellerna är en bra modell för att studera 

substanser vilka kan verka som proteasomhämmare eller negativt påverka 

ubikvitin-proteasomvägen [12]. Vid hämning av proteasomernas aktivitet i dessa celler sker 

ansamling av fluorescerande YFP och cellerna börjar lysa grönt. Fördelen med metoden är att 

den följer utvecklingen av intracellulära processer i realtid och hjälper till att klargöra 

mekanismen bakom substansernas verkan. Själva indikatormolekylen påverkar inte resultatet 

eftersom fluorescerande proteiner i normalläget är kortlivade och bara ansamlas vid 

proteasomhämning [12]. 

Cellerna fotograferades innan substanserna tillsattes och vanligen strax efter detta. Man 

kunde se att de tillsatta substanserna i många fall orsakade en chock hos cellerna så att de 

krympte ihop. Sedan kunde dock händelseutveckling gå åt olika håll: antingen återställdes 

cellerna till normaltillståndet eller dog, med eller utan grönfärgning. 

Om man vill testa substanser som är fluorescerande i sig själva är nackdelen med den 

metoden att det kan uppstå effekter som försämrar bildtolkningen (t.ex. om det uppstår grön 

bakgrund) eller ger felaktigt positiva resultat (t.ex. om cellerna pumpar in och ansamlar 

fluorescerande substanser).  

I screeningexperimenten visade en rad substanser proteasomhämmande effekter. Den högsta 

S/B-koefficienten hade substans #25; ganska intressanta var också substanserna #1, #8, #10,  

#12, #82, #119. I följande experiment blev tyvärr de förväntade effekterna svagare eller 

inträffade inte alls.  
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Det kan bero på omständigheter som att substanserna är känsliga mot upprepad 

tining-frysning, speciellt om de är spädda i H2O, då de troligtvis har hydrofob karaktär. Det är 

dock svårt att förklara fenomenet utan att ha mer exakt kunskap om substansernas struktur.  

 Substans #1 var den substans som gav samma svar vid upprepade försök. Den visade en hög 

toxicitet i alla experiment med FMCA, men utförde förmodligen inte sina effekter genom 

proteasomhämning eftersom ansamlingen av YFP bara hade observerats i det första 

screeningexperimentet utan att kunna upprepas i nästföljande försök. 

Substans #25 visade dosrespons i proteasomhämmande effekter, dessutom varierade den 

toxiska aktiviteten hos substans #25 med koncentrationen. Det skulle ha varit intressant att 

studera substans #25 vidare men vi var begränsade av tillgänglig substansmängd. 

Som positiv kontroll i varje försök kördes bortezomib (Velcade®) som är effektiv vid låga 

koncentrationer och används för att behandla myelom [5]. I FMCA visade sig ämnet vara 

effektivt i alla testade cellinjer, men vid experiment med IncuCyte FLR registrerades ett mindre 

antal gröna celler i preparaten efter upprepad tining-frysning. Det kan tyda på att processen med 

tining-frysning kan ha negativ inverkan på vissa substansers proteasomhämmande effekter men 

inte på deras allmänna toxiska effekter. För att inte använda tining-frysning mer än nödvändigt 

kan man alikvotera substanslösningen och bara tina den mängd som behövs alldeles innan 

användningen. Man kunde också försöka hitta mer passande stabiliserande ämnen att tillsätta 

till förvaringslösningen.  

Substanserna som visade en hög toxicitet utan att orsaka ansamling av YFP, dvs. hämning av 

UFP, testades mot två andra cancercellinjer och normala celler. Syftet med detta försök var att 

hitta substanser som visar en påtaglig effekt mot en viss cancertyp men är skadliga i mindre 

grad mot normala celler. Med FMCA testades substanserna mot melanomceller MelJoSo, 

kolorektala karcinomceller HCT 116, T- lymfoblastoida celler CEM/S och normala human 

retinal pigmentepiteliala celler hTERT-RPE1.  

Med denna analys hittades vissa substanser som kanske kan vara lovande för framtida 

undersökningar. Exempelvis visade experimentet att substans #2 var toxiskt mot cancerceller 

men inte mot normala celler. Resultaten uppmuntrar till att undersöka substans #2 vidare i 

andra cancercellmodeller. 

FMCA är en metod som är enkel att utföra, relativt billig och ger möjlighet att testa en stor 

mängd prover eller substanser. Metoden är stabil och ger en hög reproducerbarhet [15].  

Dessutom har FDA-hydrolys visat sig vara specifik för levande celler vilket tyder på en hög 

specificitet för metoden [16]. Nackdelen med FMCA-metoden är att den inte kan visa själva 

mekanismen bakom verkan av cytostatika. Därför är det bättre att köra FMCA tillsammans med 
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t.ex. IncuCyte-försök vilka är specifika för att registrera proteasomhämning. Å andra sidan 

visade undersökningen att vissa substanser med höga S/B-koefficienter hade höga SI-värden, 

dvs. substanserna visade proteasomhämmande verkan men hade låg toxicitet. Detta betyder att 

IncuCyte-analys behöver kompletteras med FMCA. För att få optimala resultat var det därför 

nödvändigt att använda två olika metoder i undersökningen. 

Kampen för att hitta nya läkemedel riktade mot tumörceller har bedrivits allt mer aktivt på 

senare år. Problemet med att olika cancertyper reagerar olika mot cytostatika samt att resistans 

mot cytostatika uppstår driver forskarna att hitta nya läkemedel med skilda 

verkningsmekanismer. Utifrån en sådan aspekt kan lösningen av problemet i framtidens 

perspektiv vara substanser riktade mot UPS. Dessutom är det viktigt att hitta nya 

proteasomhämmare med verkan på olika delar av UPS [6]. Detta arbete kan förhoppningsvis 

vara ett litet steg på vägen för att ytterligare belysa problematiken med cancerbehandling. 
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