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Cellkulturer är väl använda hjälpmedel inom dagens medicinska forskning. Idag är det 
framförallt två olika huvudtyper som används, primära cellkulturer och cancercellinjer.  
 
En primärkultur är celler tagna från ett blodprov eller en vävnad som placeras i en 
odlingsflaska med medium och inkuberas i 37°C, och som överlever mer än 24 timmar. 
Fördelen med att använda sig av dessa kulturer är att de har kvar alla sina normala egenskaper 
och inte är förändrade på något sätt. Nackdelen med dessa kulturer är att varje gång man vill 
odla dem måste man ta nya blodprover eller vävnader.  
 
En cancercellinje är celler som har förlorat sin tillväxtkontroll och därmed kan de odlas i 
“evighet”, om de befinner sig i rätt miljö och tillförs rätt näringsämnen. Fördelen med att 
använda sig av dessa celler är att de är väldigt lätta att handskas med och lätt låter sig odlas. 
Nackdelen är de har tappat en del av sina normala egenskaper eftersom de kan tillväxa 
ohämmat. 
 
Målet med mitt arbete var att etablera ett nytt cellodlingssytem, en s.k. långtidskultur. 
Långtidskulturer har fördelen av att ha en normal karyotyp, precis som primärkulturerna, dvs. 
cellens alla normala egenskaper finns kvar. Ytterliggare en fördel med dessa kulturer är att ett 
enda blodprov, från en blodgivare, räcker till en mängd olika experiment som kan utföras 
under en längre tid. 
 
Lymfocyter renades fram ur helblod (från Blodcentralen på Akademiska sjukhuset, Uppsala), 
och initierades till en masskultur innan de frystes ner i 1 ml ampuller. Därefter tinades en 
ampull upp, ett näringsmedium tillsattes och sedan lades cellerna i ett cellodlingsskåp för att 
tillväxa.  
 
Resultatet blev att cellerna efter nedfrysning gick att odla, efter vissa förändringar från 
ursprungsprotokollet. Därmed var en långtidskultur etablerad, som dessutom var lätt att 
handskas med. 
 
Efter att långtidskulturerna var etablerade användes de för att testa olika kemiska substansers 
förmåga att orsaka DNA-skador hos dessa celler. Bl.a. testades 4-nitroquinolin och 
bensopyren. Båda orsakade skador, dock orsakade 4-nitroquinolin mer skador än vad 
bensopyren gjorde. 
 
Dessa långtidskulturer ska fortsätta att användas till försök av kemiska substansers förmåga 
att orsaka DNA-skador. 
 
 
Examensarbete i biologi, 20 p, HT 1999 
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, avdelningen för toxikologi, Uppsala Universitet 
Handledare: Björn Hellman 


