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Ordlista 

 

Adherent (eng.) – här: vidhäftande celler. [1] 

Aorta – kroppens huvudartär, dit blodet pumpas från hjärtats vänstra kammare. [2] 

Apoptos – naturlig och programmerad celldöd. Kan exempelvis induceras av immunförsvaret om 

cellen är virusinfekterad. [2] 

Bead (eng.) –pärla, här: mikrosfärer, finns i olika material, färg och storlek. [1] 

Fibroblast – icke emigrerande cell, finns i bindväven. [2] 

Fluorescens – utstrålning av ljus med påverkan från en strålningskälla. [2] 

Klonal expansion – aktiverad cell (B-cell eller T-cell) genomgår mitos och differentiering. [3] 

Lymfocyt – den typ av vita blodkroppar som tillhör det adaptiva immunförsvaret och står för 

bildandet av antikroppar. [2] 

Microengraving – märkning av glasplatta. Detta genom att utsöndrad substans från cellen gör avtryck 

på glasplatta som sedan detekteras med kompatibla antikroppar. [4]    

Patogen – sjukdomsframkallande organism, exempelvis virus eller bakterier. [2] 

Proliferering – nybildning av likartade celler genom celldelning. [2] 

Systole – blodet pumpas ut ur hjärtats två kammare genom sammandrag av hjärtmuskeln. [2] 

Ventrikel – hålrum, i detta avseende hjärtats kammare. [2] 
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Sammanfattning 

 
Avdelningen för Cellens Fysik har laboratorier på bland annat Alba Nova Universitetscentrum vid 

KTH, där utförs forskning på immunförsvaret med NK-celler och T-celler i fokus. Humanceller är 

heterogena vilket innebär att samma typ av cell kan reagera olika på samma stimuli och exempelvis 

vara mer eller mindre rörlig. Genom att isolera celler och utföra så kallade singel-cellstudier kan 

beteende och rörelsemönster kartläggas. 

Avdelningen för Cellens Fysik, KTH, har utvecklat en mikrotitrerplatta där individuella celler samt 

cell-cell interaktioner kan studeras. Plattan är i storleksordningen 2×2 cm och innehåller 32 400 

mikrobrunnar med måtten 50 µm × 50 µm × 300 µm och är tillverkad i kisel och glas. Teorin är att 

isolera celler i brunnarna och studera beteendet hos den enskilda cellen för att hitta bäst lämpade cell 

för uppodling/ klonal expansion inför exempelvis transplantation eller cellterapi. För att plocka upp 

cellen av intresse från brunnen ska en så kallad Cell-picker användas. Denna består av en datorstyrd 

sprutpump, med en 100µl spruta som ger ett volymsflöde på 3,75 µl/min, kopplat till ett slangsystem 

och ett munstycke. 

Syftet med detta examensarbete var bland annat att kartlägga andra metoder inom området för singel-

cell analys/ mikromanipulation och utvärdera om någon av dessa liknade Cell-pickern. Det finns idag 

tre liknande automatiserade system; AVISO CellCelektor, Cellporter och QPix 400 Microbial Colony 

Pickers. Dessa system används framförallt för andra typer av analyser och används generellt i grundare 

brunnar än vad Cell-pickern skulle göra.  

Beräkningar av hastigheter i mikrofluidiksystemet gjordes för en ny konstruktion av brunn, så kallad 

U-brunn, där två brunnar är sammankopplade i botten med en genomströmningssektion. För 

jämförelser av strömning i den idag befintliga enkla brunnen jämfört med de parkopplade brunnarna 

användes simuleringsverktyget COMSOL Multiphysics 4.2.  

Jämförelser mellan hastigheter för olika höjd på genomströmningssektionen simuleras för höjderna 

0,5, 1,0, 1,5 samt 2,0 µm. Genom simuleringarna kunde flödet i U-brunnen visualiseras för dessa olika 

tvärsnitt. Detta visade att hastigheter i genomströmningssektionen översteg blodflödets hastighet för 

höjderna 1,0 µm och 0,5 µm. Jämförelsen med blodflödet gjordes för att utvärdera om hastigheterna i 

systemet överstiger naturliga hastigheter som celler utsätts för vilket eventuellt skulle kunna skada 

cellerna.  

Simuleringarna för U-brunnen visar att det blir ett flöde genom konstruktionen men detta behöver 

verifieras experimentellt för att visa huruvida detta flöde räcker för att suga upp celler från botten av 

brunnen. Simuleringarna för den enskilda brunnskonstruktionen påvisade inget flöde vid botten av 

brunnen vilket antyder att denna konstruktion inte skulle vara lämplig tillsammans med Cell-pickern. 

Utvärdering av Cell-pickern funktion gjordes genom att hämta vätskeprov ur en mikrotitrerplatta med 

goda resultat. Senare kunde beads och därefter humana celler flyttas ur brunnarna med Cell-pickern. 

Då lyckad precisionsanalys gjorts kunde experiment med förflyttning av beads från mikrobrunnar 

utföras. Även försök med förflyttning av humana celler utfördes med Cell-pickern, detta dock ur större 

brunnar än 50 µm × 50 µm då Cell-pickerns slangar och munstycke ännu inte är anpassat för den 

storleken på brunn. Efter utvärdering och modifiering av Cell-pickern är den lättare att manövrera och 

mer anpassningsbar för olika typer av mikroskop. 
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Summary 
 

The department of Cell Physics has laboratories in Alba Nova University Center at Royal Institute of 

Technology, which perform research on the immune system focusing on NK cells and T cells. Human 

cells are heterogeneous, which means that the same type of cell can react differently to stimuli such as 

being more or less flexible for example. By isolating the cells and perform so-called single cell 

studies, behavior and movement patterns can be identified. 

The department of Cell Physics, KTH, has developed a micro titer chip where individual cells and 

cell-cell interactions can be studied. The chip is made of silicon and glass  with the dimensions 2 × 2 

cm that contains 32 400 micro wells with dimensions of 50 microns × 50 microns × 300 microns. By 

isolating the cells in the wells it is possible to study the behavior of the individual cell and to find the 

most suitable cell for cultivation or clonal expansion used in transplantation or cell therapy. The Cell-

picker is supposed to pick up the cell of interest from the well. This cell picker system consists of a 

syringe pump at a volumetric flow rate of 3.75 µl / min, attached to a tube system and a nozzle.  

The purpose of this bachelor’s thesis was to briefly summarize other methods in the field of micro 

manipulation and evaluate if any of these resembled with the cell picker system. There are three 

similar automated systems available; AVISO CellCelektor, Cell Porter and QPix 400 Microbial 

Colony Pickers. These systems are mostly used for other types of studies and will generally be used in 

shallower wells than the Cell-picker would.  

This thesis also included the calculations of the velocities in the micro fluidic systems of a novel 

design of wells, so-called U-wells, in which two wells are interconnected at the bottom with a flow 

section. For comparison of the simulated flow in the existing single well compared to the U-well the 

simulation software COMSOL Multiphysics 4.2 was used. Four different elevations of the cross 

section of the U-well were compared. The simulations visualized the flow in the cross section for the 

elevations 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 microns. This showed that the velocities in the flow section exceeded 

the rate of blood flow for the elevations 1.0 microns and 0.5 microns. The comparison with blood flow 

was done to evaluate if the velocities in the system exceeds natural rates cells are exposed to which 

could potentially damage the cells.  

The simulations of the U-well structure shows that there is a flow through the system but it has to be 

evaluated experimentally to see whether that flow is sufficient to pick up the cell on the bottom of the 

well. The simulations of the simple well structure showed no flow rate at the bottom of the well, 

suggesting that this design would not be suitable for the Cell-picker.  

The experimental work contained an evaluation of the Cell-pickers capability to move a fluid sample 

from a well on a micro titer chip. That was done successfully and the system was able to move beads 

and human cells from the wells. The Cell-picker was used in larger wells than 50 microns × 50 

microns because the Cell-picker tubes and the nozzle are not yet adapted to this size. After evaluation, 

and modification of the Cell-picker it is now easier to handle and are more adaptable to different types 

of microscopes. 

 

 

  



VII 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Mikromanipulation ........................................................................................................................ 4 

2.1.1 Mikrofiltrering och Hydrodynamic trapping .......................................................................... 4 

2.1.2 Laser MicroDissection (LMD) ............................................................................................... 4 

2.1.3 Optical Trapping/ Tweezers ................................................................................................... 5 

2.1.4 Dielectrophoretic Trapping .................................................................................................... 5 

2.1.5 Magnetic Trapping ................................................................................................................. 6 

2.1.6 Patch Clamping ...................................................................................................................... 6 

2.1.7 Acoustic Trapping/Tweezers .................................................................................................. 6 

2.1.8 Flow Cytometry (FACS) ........................................................................................................ 6 

2.1.9 Automatiserade system ........................................................................................................... 7 

2.2 Teori för beräkning och simulering av mikrotitrerbrunnar ........................................................... 8 

2.2.1 Hastigheter i blodflöde ........................................................................................................... 8 

2.2.2 Reynolds tal ............................................................................................................................ 8 

2.3 Ursprungligt pumpsystem ............................................................................................................. 8 

3. Genomförande ................................................................................................................................... 10 

3.1 Beräkningar ................................................................................................................................. 10 

3.2 Simuleringar i COMSOL Multiphysics 4.2 ................................................................................. 11 

3.3 Försök med celler ........................................................................................................................ 11 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 13 

4.1 Beräkningar av hastigheter .......................................................................................................... 13 

4.1.1 Beräknade hastigheter som användes som randvillkor för utflöde vid simuleringar ........... 13 

4.1.2 Beräknad hastighet i befintligt pumpmunstycke .................................................................. 13 

4.2 Simuleringar ................................................................................................................................ 14 

4.3 Jämförelse mellan hasigheter i simulering och beräkning ........................................................... 15 

4.4 Modifiering av anordning för manövrering av pumpmunstycke ................................................. 15 

4.5 Resultat från försök med celler.................................................................................................... 16 

5. Diskussion ......................................................................................................................................... 17 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 18 

7. Förslag till fortsatt arbete .................................................................................................................. 19 

8. Referenser .......................................................................................................................................... 20 

Bilaga 1. Beräkningar ............................................................................................................................ 23 

B1.1 Beräkningar av flöde i parbrunnar med genomflödessektion med höjd 2 µm ...................... 23 



VIII 

 

B1.2 Beräkningar för hastigheter och Reynolds tal i genomströmningssektionen (  ) för höjder 

0,5, 1, 1,5 och 2 µm ....................................................................................................................... 24 

B1.3 Beräkningar för hastighet i aortabågen ................................................................................. 24 

B1.4 Hastighet från pump om pumpmunstyckets inre tvärsnitt approximeras med brunnens yttre 

tvärsnitt .......................................................................................................................................... 25 

B1.5 Hastighet från sug om om pumpens tvärsnitt är cirkulärt med samma diameter som 

brunnens bredd. ............................................................................................................................. 25 

B1. 6 Hastighet i befintligt munstycke till pumpen ....................................................................... 25 

Bilaga 2. Protokoll av M. Zelenina och P. Olofsson, 2011-05-22 (orginal).......................................... 26 

Bilaga 3. Simuleringar i Comsol Multiphysics 4.2 ............................................................................... 28 

B 3.1 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 0,5 µm ............................................ 28 

B 3.2 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 1,0 µm ............................................ 28 

B 3.3 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 1,5 µm ............................................ 29 

B 3.4 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 2,0 µm ............................................ 30 

B 3.5 Simulering av flöden i den enkla brunnen ........................................................................... 31 

 

 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Systemets utformning efter borttagen trycksensor (skissen är ej skalenlig). ............................. 9 

Figur 2: Geometrier för a) U-brunn och b) enkel brunn (se individuell skala för de två skisserna)...... 11 

Figur 3: Resultat från simulering av U-brunn med genomflödessektion med höjd 2 µm ..................... 14 

Figur 4: Resultat från 3D-simulering av U-brunn med genomflödessektion med höjd 2 µm ............... 14 

Figur 5: Beräknade och simulerade hastigheter för olika höjd av genomflödessektionen. ................... 15 

Figur 6: Pumpanordning efter modifiering (skissen är ej skalenlig). .................................................... 16 

 

 

 

Bild på försättsblad; Vattendroppe på munstycket till Cell-pickern ovanför en mikrotitrerplatta, tagen 

av Elynor Nylow, 2012.  

file:///C:/Users/mediatec/Dropbox/Ex-jobb/Rapport/Rapport.docx%23_Toc334110042
file:///C:/Users/mediatec/Dropbox/Ex-jobb/Rapport/Rapport.docx%23_Toc334110043


1 

 

1. Inledning 
 

Avdelningen för Cellens Fysik har laboratorier på KTH, Alba Nova Universitetscentrum, Karolinska 

Institutet vid MTC, Solna, och Huddinge sjukhus samt SciLifeLab. Där utförs forskning på 

immunförsvaret med fokus på NK-celler, Natural Killer cells, och T-celler. T-celler är lymfocyter som 

tillhör den adaptiva delen av immunförsvaret. T-celler är specifika i sitt försvar då de känner igen 

patogen utifrån de antigenreceptorer som finns i cellmembranet och aktiveras genom reaktion på det 

antigen som den infekterade cellen presenterar. Dessa reagerar då genom att direkt döda den 

avvikande cellen eller genom att signalera om förstärkning till resten av immunförsvaret.  NK-celler 

hör till det ospecifika, medfödda, immunförsvaret vilket innebär att de dödar avvikande eller 

infekterade celler, så som exempelvis cancerceller, genom att inducera apoptos.[1, 2] 

Humanceller är heterogena vilket innebär att samma typ av cell kan reagera olika på stimuli och 

exempelvis vara mer eller mindre rörlig. Genom att isolera celler och utföra så kallade singel-cell 

studier kan beteende och rörelsemönster kartläggas. Av den anledningen är analyser av den enskilda 

cellen av stor vikt som komplement till studier av hela cellpopulationer med medelvärdesberäkningar 

som följd.  

Avdelningen för Cellens Fysik, KTH, har utvecklat en mikrotitrerplatta där individuella celler samt 

cell-cell interaktioner kan studeras. Plattan är 2×2 cm och innehåller 32 400 mikrobrunnar med måtten 

50 µm × 50 µm × 300 µm och är tillverkad i kisel och glas. Teorin är att isolera celler i brunnarna och 

studera beteendet hos den enskilda cellen för att hitta bäst lämpade cell för uppodling/ klonal 

expansion inför exempelvis transplantation eller cellterapi. Mikrobrunnarna är konstruerade för att 

möjliggöra högupplöst bildtagning i 9×9 brunnar samtidigt. Scanning av hela chipet, 20x20 bilder, tar 

cirka 30 minuter. Brunnarna är i storleksordningen att enstaka celler kan studeras, samtidigt som 

interaktioner celler emellan sker snabbare då avstånden mellan cellerna minskar. Detta för att kunna 

studera cellerna över tid och därmed se exempelvis rörelse, proliferation och cell-cell-interaktioner. [3] 

Cellen av intresse ska även sedan kunna flyttas genom att ett mikromunstycke suger upp cell och 

omgivande vätska ur brunnen och överför detta till exempelvis ett provrör för vidare analys eller 

odling.  

Syftet med detta examensarbete är att kortfattat kartlägga andra metoder inom området för singel-cell 

analys. Det innefattas även av beräkning på hastigheter i mikrofluidiksystemet för en ny konstruktion 

av brunnar där två brunnar är parkopplade i botten med en genomströmningssektion, så kallad U-

brunn. För jämförelser av strömning i den idag befintliga enkla brunnen jämfört med de parkopplade 

brunnarna används COMSOL Multiphysics 4.2.  

Simuleringsverktyget, COMSOL Multiphysics 4.2, används även för visualisering av hastigheter och 

flöden i systemet samt för att jämföra hastigheter i mikrofluidiksystemet med hastigheter i blodflödet. 

Detta för att säkerställa att hastigheterna i systemet inte överstiger naturliga hastigheter och därmed 

skulle kunna riskera att skada cellerna. Jämförelser mellan hastigheter för olika höjd på 

genomströmningssektionen simuleras för höjderna 0,5, 1, 1,5 samt 2 µm.  

Det laborativa arbetet genomfördes för att utvärdera hur vätskeprov kan hämtas ur en mikrotitrerplatta 

med det pumpsystem som är befintligt idag. Detta för att i ett senare skede ge möjlighet att flytta 

mycket små vätskevolymer eller volymer innehållande objekt från mikrotitrerbrunnen till exempelvis 

ett provrör. Då precisionsanalys gjorts kunde experiment med förflyttning av beads från mikrobrunnar 

utföras. Även försök med förflyttning av humana celler utfördes med pumpsystemet. Cellerna som 

http://www.scilifelab.se/
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användes vid försöken var en human EBV-transformerad B-cellinje, kallad 221. Dessa pumpades upp 

och sedan tillbaka ut i 6-hålsplatta. Pumpsystemet modifierades sedan för att bättre passa mikroskopet 

och därefter gjordes försök för att testa systemets precision. 

För att inhämta information har en litteraturstudie gjorts där information om forskning kring 

mikrotitrerplattor och singel-cell analys hämtats från artiklar. Information för teoretiska beräkningar 

av flöden, volymer och hastigheter har hämtats från litteraturen. De data som krävts för de teoretiska 

beräkningarna av mikrofludiksystemet har erhållits av handledare Thomas Frisk.   
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2. Bakgrund 
 

Tidigare har endast populationer av celler kunnat studeras då existerande instrument saknat den 

precision som krävts för att urskilja enstaka celler från populationen över lång tid (>1h). Genom 

studier av hela populationer har de individuella cellernas beteende räknats samman till ett medelvärde 

för hela populationen. Under senare år har heterogeniteten inom en cellpopulation uppmärksammats 

samt betydelsen för studier av beteendet hos den enskilda cellen. Det har visat sig att olika celler inom 

samma population kan reagera olika exempelvis på stimuli från patogen eller har olika benägenhet till 

förflyttning.[4] 

För att kunna isolera enskilda celler har på Avdelningen för Cellens Fysik utformats mikrotitrerplattor 

för att kunna separera celler i olika brunnar och därefter studera dem över tid med mikroskop. Genom 

att kunna studera ett stort antal enskilda celler samtidigt kan större mängd data samlas in per försök. 

Mikrotitrerplattorna har olika utformning för olika ändamål, så som cell-cell interaktioner och 

dokumentation av enstaka cellers reaktioner från olika stimuli. Mikrotitrerplattan består av kisel med 

tjockleken 300 µm som är monterad på en 175 µm tjock glasplatta. Brunnarna etsas sedan ut ur 

kiselplattan. Mikrotitrerplattan är monterad så att den ska passa de flesta typer av mikroskop, vilket 

gör att plattan kan anpassas för flera typer av analyser.  

Utformningen för den mikrotitrerplatta i fokus för denna förstudie har brunnar som är 50×50×300 µm 

som grupperats om 9×9 stycken brunnar. På en mikrotitrerplatta ryms 20×20 sådana grupper vilket 

innebär 32 400 brunnar per platta. Den högupplösta bildtagningen sker sedan för 81 (9×9) brunnar åt 

gången. Brunnarna på denna mikrotitrerplatta är relativt djupa, djupet har valts för att minimera risken 

för migrering mellan brunnarna. [4] För detaljerad beskrivning av tillverkning av mikrotitrerplattan se 

artikeln ”A silicon-glass microwell platform for high-resolution imaging and high-content screening 

with single cell resolution” av Thomas W frisk et al. och avhandlingen ”Development of Microchip-

based Assays to study Immune Cell Interactions at the Single Cell Level” av Karolin Guldevall.[4, 5] 

Vid försöken användes två olika cellinjer HEK293A och 221. HEK293A, Human Embryonic Kidney 

293A, är en cellinje med lätt adherenta celler som används ofta inom cellbiologin då de är relativt lätta 

vad gäller hantering och tillväxt. Denna cellinje transfekteras lätt och har bland annat använts för 

studier av proteinutsöndring. [6] 221, Epstain Barr Virus-transformerad B-cellinje 721.221. B-celler, 

eller B- lymfocyter, är en linje suspensionsceller utan adherens vilkas huvuduppgift i immunförsvaret 

är att producera antikroppar. Denna humana B-cellinje är sedan transformerad med Epstain Barr Virus 

för att den ska klara odling under lång tid.  

Det faktum att celler inte bara är små utan även relativt ömtåliga och behöver vissa specifika 

förhållanden för att överleva är ytterligare en parameter som spelar in i hur dessa celler kan hanteras i 

ett mikrofluidiksystem. [7] 
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2.1 Mikromanipulation  
 

I och med upptäckten att cellpopulationer är heterogena har behovet att kunna skilja eller flytta enstaka 

celler från exempelvis en population ökat. Enskilda cellers beteende och signalering samt cel-cell 

interaktioner står i fokus i bland annat cancer- och transplantationsforskningen. Genom att kunna 

isolera enskilda celler kan mekanismer som signalering och proliferering studeras och analyseras 

vidare. Tusentals enskilda celler måste analyseras för att statistiskt kunna verifiera forskningsresultat, 

generellt bör 10 000 celler studeras experimentellt. [7] Därför är det viktigt att dessa mikrosystem kan 

analysera många enskilda celler åt gången. Förutsättningen för att sedan kunna utföra dessa 

förflyttningar och analyser av cellerna är hantering av objekt i mikroskala, så kallad 

mikromanipulation. [8] Vidare behandlas i korthet de olika tekniker som används idag för 

mikromanipulation och hur tillämpningsbara dessa är i mikrobrunnar. 

2.1.1 Mikrofiltrering och Hydrodynamic trapping 

Det enklaste sättet att separera celler från varandra är genom mikrofiltrering. Denna typ av separation 

är specifik vad gäller storlek och även form på de partiklar som ska separeras. Olika porstorlekar i 

filtret kan användas och kombineras så olika partiklar separeras efter hand i flödet. Möjligheten finns 

även att separera större partiklar från mindre genom att ha sidokanaler längs en mikrokanal med porer. 

Endast de partiklar små nog kan extraheras genom porerna till sidokanalerna. 

Mikrofiltrering separerar partiklar endast efter storlek, exempelvis skulle levande och döda celler inte 

separeras från varandra då storleken är likartad. Risken för igensättning vid filtrering förekommer 

beroende på fluidets sammansättnig och filtrets porstorlek. [9]  

Vid hydrodynamic trapping utnyttjas hydrodynamiska krafter, exempelvis stagnationspunkter, för att 

kvarhålla en partikel. En utformning för detta ändamål är ett mikrochip med mikrokanaler formade 

som ett kors. Laminärt flöde kommer in genom två av de motsatta kanalerna och utflödet gåt ut genom 

de andra två. På detta sätt formas en stagnationspunkt i mitten av korset vilken sedan kan manipuleras 

genom att ändra det laminära flödena. [10] En annan typ av hydrodynamic trapping är att använda 

barriärer och passager i en mikrokanal för att separera olika partiklar från resten av flödet. Liknande 

mikrofiltrering kan även porer i mikrokanalen användas. [11]  

Dessa metoder är relativt enkla att tillämpa i flödande system men kan vara svåra att använda då en 

specifik cell ska separeras från ett flöde och är inte tillämpbara i stationära system. [11] 

2.1.2 Laser MicroDissection (LMD) 

Laser har länge använts inom den medicinska forskningen. På senare år har kombinationen av laser 

inom vissa våglängder tillsammans med mikroskop använts framgångsrikt för att isolera specifika 

cellkulturer och till och med enskilda celler. Tack vare den smala laserstrålen kan värmepåverkan, 

genererat av lasern, undvikas på omgivande prov.  

Genom att fokusera UV-laser genom en lins i ett mikroskop kan en tunn pulserande laserstråle skära ut 

material i mikroskala utan mekanisk vidröring. Denna metod har därefter utvecklats till olika typer av 

Laser MicroDissection-tekniker (LMD). Det aktuella cellprovet, koloni eller enskilda cellen, skärs ut 

av en UV- eller IR-laser och extraheras från vävnaden utan att omkringliggande vävnad påverkas. 

Provet kan sedan extraheras från vävnaden genom en laserpuls, av gravitationen eller att provet lyfts 

från vävnaden genom att med laser fästas vid ett membran. Till en början kunde endast tvärsnitt av 

vävnad analyseras med LMD, men under senare år har isolering av levande celler och cellkolonier 

kunnat göras. [12] 
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Laser Capture Microdissection (LCM) utvecklades av National Cancer Institute (NCI) för att 

möjliggöra studier av tumörcellspopulationer. Tekniken innebär att vävnad studeras i ett 

specialtillverkat inverterat mikroskop där urval och isolering av cellprov sker automatiskt eller 

manuellt med hjälp av särskild mjukvara. Det utskurna provet extraheras sedan genom att det önskade 

provet eller den övriga vävnaden vidhäftas vid ett polymermembran och lyfts upp. Denna teknik är 

mer lämpad för cellpopulationer än för enskilda celler.[13] 

Laser Pressure Catapulting (LPC) är en metod som undviker all form av mekanisk kontakt med provet. 

Genom att fokusera en laserpuls i provplanet kan det utskurna provet avskiljas mot gravitationen med 

en ”katapulteffekt” till ett provrör.  På så sett undviks kontaminering av provet genom att undvika 

mekanisk hantering. Denna metod kan sammankopplas med LMD och kallas då för Laser 

Microdissection and Pressure Catapulting (LMPC). [14] 

 

Gemensamt för ovanstående tekniker är att energin som en laserstråle genererar över tid kan 

absorberas av celler och omgivande vätska vilket i små volymer kan orsaka en uppvärmning som kan 

skada cellerna.[8] 

2.1.3 Optical Trapping/ Tweezers 

En annan metod, som undviker mekanisk hantering, är optical tweezers med ljus nära det infraröda 

spektrat. Med en kontinuerlig laserstråle som fokuseras genom ett objektiv kan partiklar, beads eller 

celler separeras och flyttas från ett prov. Detta genom att provet placeras i fokus där laserstrålen 

konvergerar och intensitetsgradienten är som starkast. Tekniken är beroende av laserns våglängd, 

partikelns brytningsindex i jämförelse med omgivande medium och storleken på partikeln som ska 

flyttas. Genom att flytta och ändra fokus på lasern kan partikeln flyttas.[15, 7] 

Utanför fokus är kraften som kan hålla kvar cellen betydligt mindre. I en mikrobrunn kan det vara 

svårt att integrera den optiska utrustningen i mikrochipet och även att få fokus på rätt ställe för att 

kunna lyfta cellen ur en mikrobrunn. Brunnen får inte heller vara djupare än 200 µm och mediet bör 

vara klart för att undvika att laserstrålen absorberas i mediet. [16, 17] 

2.1.4 Dielectrophoretic Trapping 

Ett heterogent elektriskt fälts påverkan på partiklar används för att skilja ut dessa efter storlek och 

laddning. Skillnaden mellan elektrofores och dielektrofores är att vid elektrofores används likström för 

att manipulera laddade partiklar medan vid dielektrofores används växelström (tidsvariabelt elektriskt 

fält) för att manipulera partiklar, oberoende av laddning, genom en inducerad dipol. Även icke laddade 

partiklar kan separeras. Beroende på dielektriska egenskaper kommer partikels påverkas av en kraft 

som går med eller mot fältets riktning. Riktningen på kraften beror på partikelns elektriska egenskaper 

i jämförelse med mediet. En negativt nettoladdad partikel har lägre konduktivitet än mediet och får 

därmed en riktning mot den ökande elektriska gradienten, kallat nDEP, negative dielectrophoresis. 

pDEP, positive dielectrophoresis, har där med en positivt nettoladdad partikel riktningen med ökande 

gradient i det elektriska fältet. [7] Genom att välja en frekvens specifik för den partikel som ska 

separeras kan förflyttning av partikeln mot en av elektroderna ske medan de andra partiklarna 

repelleras. Frekvensen vid dielectrophoretic trapping kan varieras från 10 kHz till 100 MHz. Viktiga 

parametrar är partikelns dielektriska egenskaper, storlek och konduktivitetsskillnaden mellan mediet 

och partikeln. [18, 9, 19] 

Dielektrofores kan separera exempelvis levande celler från döda celler beroende på dess olika 

konduktivitet. Olika partiklar kan även separeras beroende på storlek och form. Ett problem med DEP 

är då ett elektriskt fält används kan cellerna skadas under separationen vid höga frekvenser. Bubblor 

kan bildas och elektrokemiska reaktioner kan ske vid elektroderna, även värme kan uppstå på grund av 
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det elektriska fältet. Vid nDEP kan vanligt cellmedium användas då mediet, tack vare sitt joninnehåll, 

har högre konduktivitet än cellerna. För pDEP används däremot ett medium med låg konduktivitet 

vilket kan påverka cellerna. [20, 9, 19]     

2.1.5 Magnetic Trapping 

Partiklar kan flyttas i en magnetisk gradient genom att antingen själva vara magnetiska eller genom att 

märka med magnetiskt material, exempelvis magnetiska beads med antikroppar på ytan. Genom att 

använda antikroppar får den magnetiska märkningen en mycket god selektivitet. Ett annat sätt att flytta 

icke magnetiska objekt, där ibland celler, är att använda ett speciellt buffertsystem. En förutsättning är 

att det magnetiska fältet är utformat med en gradient.[8, 16, 9] 

För att kunna utnyttja magnetism måste speciella lösningar användas och förflyttningar omkring 50 

µm är möjliga.[16] 

2.1.6 Patch Clamping 

Patch clamping utvecklades för att kunna studera en eller flera jon-kanaler i ett cellmembran. Genom 

att med ett lätt sug fästa en mikroglaspipett vi cellmembranet över en jonkanal, så kallad patch, kan 

den genererade strömmen från jonerna över membranet mätas. Detta omvandlas med en Ag/AgCl-

elektrod till elektrisk ström och kan därefter avläsas. Jonkanalen stimuleras genom olika lösningar 

med exempelvis olika koncentrationer. Systemet kan även kopplas till ett mikrokanalsystem där flera 

olika stimuli kan analyseras för samma ”patch” genom att använda de olika stimuli för de olika 

kanalerna.[8] 

Denna metod mäter främst aktiviteten över ett cellmembran och vilka stimuli som påverkar 

jonkanalerna i membranet. Dock skulle möjligheten finnas att förflytta en cell med den bildade 

”patchen”. Denna metod är i dagsläget manuell och tar därför relativt lång tid. 

2.1.7 Acoustic Trapping/Tweezers 

Acoustic trapping fungerar liknande optical trapping men med en lägre intensitet. Här fokuseras 

ultraljudvågor i en punkt med hjälp av en förstärkare. Hur stor partikel som kan fångas upp beror på 

ljudvågens frekvens, vilken kan varieras efter storleken på partikeln av intresse. [17] I flytande 

medium skapar ultraljudvågorna en tryckgradient och som resulterar i en kraft som påverkar 

partiklarna. Den vanligaste formen av acoustic trapping sker med resonans där en reflektor placeras 

mitt emot en förstärkare med en halv våglängd mellanrum. Noden som bildas där ljudvågen och dess 

reflektion möts är en så kallad ”trapping point”. De partiklar som inte hålls kvar i noden ackumuleras 

vid antinoderna och därigenom fås en separation.[8, 11] 

Genom att placera ljudkällan exempelvis i ena hörnet på ett mikrochip har denna metod kunnat 

användas tillsammans med mikroskop med hög upplösning. Kombination av ett kontrollerat flöde och 

acoustic trapping skulle kunna möjliggöra manipulation av enskilda celler. Val av frekvens måste ske 

så inte celler eller annat biologiskt material tar skada eller så inte kavitation uppstår. Värmeöverföring 

från ljudkällan kan även förekomma vid omvandling av akustisk energin till termisk energi i mediet. 

Att hålla en jämn temperatur är inte bara viktigt för cellernas överlevnad utan även för att bibehålla 

rätt våglängd. [8, 7]  

2.1.8 Flow Cytometry (FACS) 

Ett snabbt sätt att analysera tusentals partiklar per sekund i ett flöde med hjälp av en ljuskälla och en 

detektor är flödescytometri. Beroende på vilka partiklar som ska analyseras används olika ljuskällor. 

Metoden kan även isolera och separera partiklar av intresse från flödet genom exempelvis 

fluorescenta, konjugerade antikroppar på cellytan. Ljuset som partikeln sänder ut fångas upp av en 
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detektor och genom att ge den partikeln en laddning kan partiklar med olika laddning separeras från 

varandra. [21] Flow cytometry kan användas för flera olika ändamål beroende på vilken typ av singel-

cell analys som ska göras. Metoden kan exempelvis användas för att identifiera proteiner och dess halt 

som utsöndrats från en cell eller för analyser av stadier i celldelningen. [7]  

Chemical cytometry bygger, till skillnad från Flow Cytometry, på att analysera enskilda cellers 

innehåll, exempelvis komponenter så som organeller och proteiner. Detta kan analyseras genom att 

lysera cellen och därefter studera cytometrin. Denna metod separerar dock inte celler eller 

cellkolonier, utan analyserar vad som finns i eller omkring cellen. Ett exempel på kemisk cytometri är 

kapillär elektrofores ihopkopplat med LC-MS, liquid chromatography- mass spectrometry. [7] 

2.1.9 Automatiserade system 

På marknaden finns idag ett fåtal kommersiellt automatiserade system tillgängliga specialiserade på 

manipulation av celler och cellkolonier. 

AVISO CellCelektor är ett tyskt, automatiserat instrument som kan användas för mikromanipulation 

av celler och cellkolonier. Ett robotsystem används för att flytta celler med en glaskapillär, som har 

storleken mellan 50- 200 µm, från en mikrobrunn till en annan. Beroende på vad den enskilda cellen 

utsöndrar för protein vid stimulering kommer proteinet att ge olika utslag i kontakt med fluorescerande 

antikroppar eller andra protein. Med hjälp av analys av de fluorescerande signalerna kan cellen av 

intresse selekteras och separeras från aktuell mikrobrunn. [22] 

CellCelektorn selekterar cellerna efter proteinuttryck genom fluorescens och tar därför inte hänsyn till 

parametrar som rörelse eller beteende.  

J. Christopher Love och hans forskningsgrupp vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, 

använder sig bland annat av CellCelectorn för förflyttning av celler och ett microengravingsystem eller 

infärgning med fluorescens för att studera cellsignalering och proteinuttryck, exempelvis 

cytokinutsöndring från T-lymfocyter. Det sker även forskning kring hur T-celler reagerar på HIV-

smittade celler. [23, 24] 

Cellporter är ett japanskt instrument som tillsammans med ett mikrochip och ett inverterat mikroskop 

gör det möjligt att separera, selektera och suga upp enskilda celler. För att urskilja celler av intresse 

används, som vid CellCelectorn, fluorescens. Extraktionen från mikrobrunnen är automatiserad och 

sker med ett keramiskt munstycke i relativt grunda brunnar. [25] 

Den japanska forskningsgruppen bestående av Masayasu Suzuki, Hiroyuki Tanaka och Yasunori Iribe 

är användare och även utvecklare till Cellportern. Detta instrument har de använt i sin forskning för att 

selektera celler utifrån metabolisk och respiratorisk aktivitet som synliggörs genom fluorescens. [25] 

QPix 400 Microbial Colony Pickers är en serie amerikanska instrument utvecklade av Molecular 

Devices för upplockning av cellkolonier som lanserats i en uppdaterad version under 2012. Med dessa 

instrument kan kolonier analyseras, identifieras genom att olika fluorescerande markörer kan 

detekteras och kvantifieras. Detta automatiserade system används framförallt för manipulation av 

cellkolonier på agarplattor och mjukvara möjliggör detektion av kolonier utifrån exempelvid 

proteinuttryck.[26, 27] 
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2.2 Teori för beräkning och simulering av mikrotitrerbrunnar 
 

Genom medelvärdesberäkningar av hastigheter i flödet i och mellan brunnarna i mikrotitrerplattan kan 

simuleringar och därefter bedömningar göras för huruvida cellerna kan klara manipulation i detta 

system. Genom simulering med COMSOL Multiphysics 4.2 kan jämförelser mellan flöden i den enkla 

brunn som finns idag med de parlänkade brunnarna, U-brunnen, som är under utveckling. Vilka mått 

är teoretiskt möjliga på genomflödessektionen mellan brunnarna utan att hastigheten i flödet påverkar 

cellerna negativt? För att få svar på detta simuleras fyra olika höjder på genomflödessektionen; 0,5, 

1,0, 1,5 och 2,0 µm. 

COMSOL, som baseras på finita elementmetoden, är mjukvara för multifysikmodulering och 

simulering som utvecklats i Stockholm av COMSOL AB. [28] Finita elementmetoden, eller FEM, är 

en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer genom att interpolera lösningarna. 

Genom att exempelvis sätta villkor, som flöden och material och geometrier för en modell fås en 

lösning av problemet med hjälp av de definierade gränssnitt för fysikalisk modulering som finns i 

programvaran.[29] 

2.2.1 Hastigheter i blodflöde 

Trycket är högst i ventrikulär systole då blodet pumpas från den vänstra kammaren ut i aorta. Varje 

gång aorta sedan delar sig i mindre kärl minskar hastigheten då totala tvärsnittsarean ökar. 

Kapillärerna har den högsta sammanlagda tvärsnittsarean då de är så många och där har blodet därför 

lägst hastighet. Då hjärtat slår är hastigheterna i blodflödet pulsartat, vilket betyder att det inte är ett 

konstant flöde. Sedan beror även hastigheten på parametrar som exempelvis ansträngning och 

diameter på aorta. Vid fysisk ansträngning slår hjärtat fortare och hastigheten i blodflödet ökar. Vid 

undersökningar av patienter har hastigheter omkring 1,5 m/s uppmätts i aortabågen. [30] I litteraturen 

uppges blodets högsta hastighet vara i aortabågen med ett maximalt flöde på ungefär 30 liter/ minut. 

Hastigheten i aorta brukar generaliseras till 1 m/s vilket är ett avrundat värde om aortas tvärsnitt 

angetts till cirka 4 cm
2
. [31] 

2.2.2 Reynolds tal 

Det dimensionslösa Reynolds tal beskriver huruvida ett flöde är laminärt eller turbulent. Ekvationen 

för Reynolds tal påvisar förhållandet mellan tröghetskrafter och friktionskrafter. Vid laminär 

strömning dominerar friktionskrafterna och Reynolds tal blir därmed litet.  

För Reynolds tal < 2100 gäller att strömningen är laminär och för Re> 4000 är den turbulent. Reynolds 

tal << 1 benämns som creeping flow eller Stokes flöde, vilket uppstår då de viskösa krafterna är 

väldigt stora och hastigheten mycket låg.[32] Genom att beräkna flödenas hastigheter i munstycken 

och mikrotitrerbrunnar kan Reynolds tal beräknas, och utvärderas huruvida Stokes flöde gäller, för att 

rätt randvillkor ska sättas vid simuleringar i COMSOL. 

 

 

2.3 Ursprungligt pumpsystem 
 

Den anordning som utvecklats för att användas för manipulation av mikrotitrerplattor innan detta 

examensarbete började visas i figur 1. I systemet fanns då även en trycksensor inkopplad mellan 

Hamiltonsprutan och ventilen med 10 ml-sprutan. Denna togs i tidigt skede bort då den verkade ge 

upphov till tryckförluster i systemet.    
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Beskrivning till figur 1; 

1. drivarm som för sprutkolven framåt alt. bakåt 

2. hållare för fixering av sprutan 

3. 100 µl Hamiltonspruta 

4. T-ventil 

5. 10 ml spruta, för påfyllning av systemet 

6. platta 

7. stativ 

8. mikromanipulatorskruv i x-led 

9. mikromanipulatorskruv i y-led  

10. mikromanipulatorskruv i z-led 

11. metallarm 

12. munstycke, Eppendorf GELoader tip 20 µL 

 

Blå linjen visar hur slangarna är kopplade i systemet vilket terminierar i en Eppendorf GELoader tip. 

Pumpen är via en USB-RS232 konverterare kopplat till en bärbar dator och styrs grafiskt med hjälp av 

programmeringsverktyget LabVIEW från National Instruments. 

Systemet består av en sprutpump, eng. syringe pump, av modell NE-500 från New Era Pump Systems 

Inc. i figur 1 innefattar detta nummer 1 och 2 och även behållaren under dessa som innehåller 

elektroniken och pumphjulet som driver pumpen. Beroende på vilken flödeshastighet som önskas kan 

olika sprutor användas tillsammans med pumpanordningen, här valdes en 100 µl Hamiltonspruta. 

Pumpen styrs via LabVIEW där önskade flöden kan anges samt start och stopp och åt vilket håll 

pumpen ska pumpa. För att sedan kunna reglera flödet i systemet samt kunna exempelvis skölja ut 

luftbubblor finns en ventil och en 10 ml spruta. Stativet som är fastmonterat på en platta för stabilitet 

var cirka 12 cm högt på denna kan sedan hela manipulationsanordningen höjas och sänkas med grov 

precision för att sedan finjusteras med mikromanipulatorerna i x, y och z-led. Metallarmen håller 

slangen fram till pumpmunstycket som består av en Eppendorf GELoader tip 20 µL som är avkapad 

för att passa slangen.   

Figur 1: Systemets utformning efter borttagen trycksensor (skissen är ej skalenlig). 
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3. Genomförande 
 

Detta examensarbete utgick från två olika uppgifter. Den ena var att simulera och därmed visualisera 

genomflödet i U-brunnskonstruktionen och utvärdera huruvida möjligheten fanns att i framtiden kunna 

plocka upp celler ur relativt djupa brunnar, omkring 300 µm. Den andra uppgiften var att utvärdera 

och modifiera det pumpsystem som fanns tillgängligt för att göra försök på beads och därefter humana 

celler. 

3.1 Beräkningar 
 

Beräkningar för Reynolds tal och hastigheter utfördes först för alla sektioner i U-brunnen med en 

genomströmningssektion på 2,0 µm. Därefter beräknades även Reynolds tal och hastigheter för tre 

alternativa fall, för genomströmningssektion med höjd 0,5, 1,0 respektive 1,5 µm, för beräkningar se 

Bilaga 1. Detta gjordes för att kunna utvärdera hur minskning av tvärsnittet i genomflödessektionen 

påverkar hastigheten. Beräkningarna gjordes framförallt för att få en uppskattning av Reynolds tal för 

att kunna utesluta Stokes flöde i simuleringarna. Se alla beräkningar i bilaga 1. 

Volymsflödet 3,75 µl/min omräknades till massflöde. Därefter beräknades hastigheten i U-brunnen 

genom kontinuitetsekvationen; 

   =                           

  = massflödet, kg/s 

ρ= densitet, i detta fall vatten och därmed detsamma för A, B och C 

  = medelhastighet i tvärsnittet för sektion A, B eller C 

S= Tvärsnittsarea i sektion A, B eller C 

Utifrån hastigheterna kunde sedan Reynolds tal beräknas. I detta fall gjordes följande antaganden; 

inkompressibelt fludium, stationär och fullt utbildad strömning. Reynolds tal beräknades enligt; 

   
      

 
       [32] 

ρ= densitet, kg/m
3
 

µ= dynamisk viskositet, kg/ m× s 

   = medelhastighet, m/s 

Deq= ekvivalenta diametern, m  

 

För att få en uppfattning om tidsperspektivet beräknades även hur lång tid det skulle ta att byta en 

enkel brunnsvolym i U-brunnen, se bilaga 1.1. Beräkningar för hastigheten i pumpmunstycket om 

detta approximerades med brunnens fyrkantiga tvärsnitt beräknades för att kunna användas som 

parameter för utflödet vid simuleringar av flödena i U-brunnen, se bilaga 1.4. För simuleringar av den 

enkla brunnskonstruktionen beräknades hastigheten i ett cirkulärt pumpmunstycke med diametern i 

samma storleksordning som brunnens bredd, se bilaga 1.5. Detta för att få ett inflöde i hörnen på 

brunnen och därmed ett flöde i brunnen. Hastigheten i det befintliga munstycket beräknades för 

bedömning om hastigheten i dagsläget skulle kunna vara för hög och därmed skada celler, se bilaga 

1.6. För samtliga beräkningar användes pumpens maximala volymflöde på 3,75 µL/min, för en 100µl 

Hamiltonspruta. 
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Figur 2: Geometrier för a) U-brunn och b) enkel brunn (se 

individuell skala för de två skisserna). 

 

a) b) 

3.2 Simuleringar i COMSOL Multiphysics 4.2 
 

Genom att sätta randvillkor, specificera geometrier och sedan låta COMSOL simulera flöden i 

modellen fås en visuell bild av hastighetsprofilen i brunnarna, som en komplettering till de 

beräkningar som gjorts. De villkor som sattes var; 

inkompressibelt fluidum, ingen friktionsförlust vid 

väggar, hastighet från pumpen sattes som utflöde och 

vid inflödet angavs trycket till 1 Pa. Då Reynolds tal  

> 0,1 användes laminärt flöde istället för Stokes flöde. 

Geometrin på U-brunnen simulerades genom att två 

stycken 50 × 50 × 300 µm brunnar länkades samman 

med en genomflödessektion på 30 × 50 µm med fyra 

olika höjder, se Figur 2a. Därefter noterades högsta 

hastigheten i genomflödessektionen, se tabell 2 samt 

figur 5, kapitel 4.  

Det utfördes även simuleringar för att påvisa hur flödet 

uppträder i de brunnar som finns i dagsläget utan U-

form. Brunnens geometrier angavs till  

50 × 50 × 300 µm och ett cirkulärt pumpmunstycke 

med diametern 50 µm simulerades vid 

brunnsöppningen, se Figur 2b.  

 

3.3 Försök med celler 
 

Försöken initierades med att utvärdera pumpen genom att kontrollera att angivet volymflöde för 

pumpen var korrekt. Detta gjordes genom att ställa in volymflödet på 3 µL/ min och sedan observera 

tiden då 3 µL hade pumpats upp respektive ut. Då aktionstiden för pumpen fördröjdes i bytet från att 

pumpa upp vätska till att pumpa ut samma volym noterades den totala tiden från pumpstart till 

uppsugen brunnsvolym alternativt pumpstart till utpumpad brunnsvolym. Försöken med pumpvolymer 

utfördes i brunnar med måtten 300 × 300 × 300 µm, dels för att tydligt kunna se när en brunnsvolym 

sugits upp och dels för att passa pumpens munstycke som består av en Eppendorf GELoader tip 20 µL 

vars innerdiameter angivits ungefärligt till 120 µm. [33] 

Efter utvärdering av pump kunde tester med beads utföras för att se om pumpsystemet även kunde 

suga upp partiklar för att sedan kunna gå vidare till humana celler. De beads som användes hade 

diametern 4,5 µm respektive 9,9 µm. Då måtten på pumpens munstycke i dagsläget är för stort gjordes 

försök där alla beads sögs upp ur brunnen istället för enskilda beads. Då dessa försök ansågs lyckade 

kunde celler odlas för försök med humana celler. 

Den första cellinjen som tinades och sedan odlades enligt standardprotokoll, se bilaga 2, var 

HEK293A. Dessa celler överlevde dock inte och kunde inte användas för försök. 

Därefter användes B-cellinjen 221 vilka sattes om enligt protokoll i bilaga 2, med undantag för steg 3 

och 4 då inget trypsin användes eftersom dessa celler inte är adherenta. Då cellerna redan var tinade 

pipetterades de istället direkt från flaskan till ett 15 ml centrifugeringsrör och centrifugerades med  

300 × g i 5 min. Tiden förlängdes för att alla celler skulle centrifugeras ned i pelleten då B-221 är 
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mindre än HEK293A och därför tar längre tid att sedimentera. Efter centrifugering hälldes 

supernatanten av och pelleten löstes upp med nytt cellmedium innehållande 10 % FBS, fetal bovine 

serum, samt 1 % PEST, penicillin streptomycin. Därefter pipetterades lösningen ner i tre av brunnarna 

på en 6-hålsplatta med 1/3 suspenderade celler och 2/3 medium innehållande 10 % FBS och 1 % 

PEST. Efter fyra timmar placerades 6-hålsplattan på ett inverterat mikroskop, LMS 5 Pascal från 

Zeiss, dit pumpsystemet hade flyttats. Fotografering var annan sekund gav en bildserie, vilken 

sammanfogad visade hur cellerna pumpades upp respektive ut ur munstycket. 

Vid första försöken fanns att konstruktionen av anordningen för pumpmunstycket var svår att 

manövrera med precision och modifierades därför till en anordning anpassad för ett inverterat 

mikroskop, se figur 6, kapitel 4.4. 

Efter dessa modifieringar utfördes nya försök med 221-celler som hanterades enligt protokoll i bilaga 

2 med undantag för steg 3 och 4 där inget trypsin användes och centrifugering skedde under 5 min. 

cellerna räknades i en 0,100 mm Bürkerkammare, enligt protokoll i bilaga 2, till cirka 200 000 celler/ 

ml. Späddes sedan med cellmedium med 10 % FBS och 1 % PEST så koncentrationen celler blev 

omkring 20 000 celler/ ml. Cellsuspensionen pippetterades sedan ner i tio av brunnarna på en 96-

hålsplatta och placerades i inverterat mikroskopet. Celler kunde sedan pumpas upp ur brunnarna. 

Dessa försök gjordes främst för att testa förbättringarna av anordningen för pumpmunstycket. För 

förslag till fortsatt arbete se kapitel 7. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från teoretiska beräkningar och simuleringar som utförts samt en 

sammanställning av dessa i en figur. Därefter redovisas även utseendet på den modifierade 

anordningen för pumpmunstycket och sedan resultaten från försöken med celler. 

4.1 Beräkningar av hastigheter 
 

För beräkningar för kontroll om huruvida Stokes flöde gällde i systemet beräknades Reynolds tal för 

alla tvärsnitt i U-brunnen med en genomströmningssektion med höjden 2 µm. Re > 1 för alla 

tvärsnitten vilket uteslöt Stokes flöde i simuleringarna, se bilaga 1.1. 

Tiden för att pumpa upp en enkel brunnsvolym i U-brunnen beräknades till 0,12 s. 

Resultat för beräkningar av Reynolds tal och hastigheter i genomflödessektionen med höjden 0,5, 1,0, 

1,5 och 2,0 µm, se tabell 1. 

Tabell 1: Resultat för beräkningar av Reynolds tal och medelhastigheter i genomströmningssektionen med olika höjd. 

Höjd, µm 0,5 1,0 1,5 2,0 

Reynolds tal 2,41 2,39 2,36 2,34 

Medelhastighet, m/s 2,5 1,25 0,83 0,63 

 

Hastigheten i aortabågen beräknades genom att räkna om flödet till m/s enligt värden angivna i kapitel 

2.2.1 vilket gav; 1,25 m/s, se figur 5 samt bilaga 1.3. 

4.1.1 Beräknade hastigheter som användes som randvillkor för utflöde vid simuleringar 

Då pumpmunstyckets tvärsnitt approximerades med hela brunnens tvärsnitt, för maximalt flöde genom 

brunnsöppningen, för simuleringar av U-brunn. 

 

     0,025 m/s i kvadratiskt pumpmunstycke. 

Hastigheten från pump då pumpmunstyckets cirkulära tvärsnitt beräknats från samma diameter som 

brunnens diameter för simuleringar av enkelbrunn. Detta då flöde i hörnen på brunnen skulle 

simuleras.  

    0,032 m/s i cirkulärt pumpmunstycke. 

 

4.1.2 Beräknad hastighet i befintligt pumpmunstycke 

Hastigheten på flödet i pumpmunstycket som idag består av en Eppendorf GELoader tip 20 µL vars 

innerdiameter angivits ungefärligt till 120 µm beräknades till; 

    0,006 m/s 

För samtliga beräkningar se bilaga 1. 
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4.2 Simuleringar 
 

Resultaten från simuleringarna för U-brunnen med genomströmningssektion med höjden 2 µm visas i 

detta kapitel, övriga kan ses i bilaga 3. Från simuleringarna har sedan maxhastigheterna i 

genomflödessektionens tvärsnitt noterats då högsta hastighet varit av intresse. Hastigheten, m/s, visas 

som en färgskala där mörkt röd symboliserar högsta hastighet och mörkt blå lägsta hastighet. Högst 

upp på skalan ses även den maximala hastigheten för den simuleringen, se figur 3 och 4 samt tabell 2. 

 
Figur 3: Resultat från simulering av U-brunn med genomflödessektion med höjd 2 µm 

 

 
Figur 4: Resultat från 3D-simulering av U-brunn med genomflödessektion med höjd 2 µm 

                                 

                                                  

 

300 µm 

 50 µm 30 µm 50 µm 
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Tabell 2: Maxhastigheter i genomflödessektionen för samtliga simuleringar i COMSOL. 

Höjd, µm 0,5 1 1,5 2 

Maxhastighet, m/s 3,9 1,9 1,3 0,98 

Maxhastigheterna erhölls direkt från simuleringarna och den maximala hastigheten återfinns i mitten 

av genomflödessektionen. Som synes är flödet i hörnen ytterst litet då dessa områden är mörkt blå, se 

bilaga 3 för tydligare påvisning av detta genom flödespilar. 

4.3 Jämförelse mellan hasigheter i simulering och beräkning 
 

Följande figur visar skillnaden mellan de teoretiska beräkningarna och beräkningarna från 

simuleringarna i COMSOL. För att få en uppfattning om hur höga hastigheterna blir i 

genomflödessektionen har den beräknade hastigheten i aorta markerats i figuren, se figur 5. 

 

 

Figur 5: Beräknade och simulerade hastigheter för olika höjd av genomflödessektionen. 

Beräkningarna av den teoretiska hastigheten i U-brunnens tvärsnitt gjordes genom en 

medelvärdesberäkning över hela genomflödessektionens tvärsnitt med hjälp av formeln i kapitel 3.1 

samt resultat i tabell 1. Värdena hämtade från Comsol Multiphysics 4.2 är de maximala värdena som 

uppnås i simuleringarna av genomflödessektionen, se bilaga 3 samt tabell 2. 

 

4.4 Modifiering av anordning för manövrering av pumpmunstycke 
 

Efter användning av pumpsystemet tillsammans med det inverterade mikroskopet krävdes diverse 

ändringar för att stabilt kunna manövrera pumpmunstycket. Stativet behövde även förlängas för att nå 

upp till mikroskopets motorbord och en stabilare anordning för manipulation i centimeterskala i 

höjdled lades till. Skruvreglagen för precision i tre dimensioner förblev intakta och ytterligare en 

möjlighet att reglera i x-led lades till i form av en metallstav som förs in i ett metallrör och skruvas fast 

för stabilitet. Metallplattan gjordes längre och försågs med en vinklad 1,2 × 50mm, 18G kanyl (rosa) 

som kapats i lämplig längd och böjts till nästan 90° för att ge munstycket rätt vinkel för att användas 

tillsammans med ett inverterat mikroskop. Se utformningen av pumpanordningen i figur 6. 
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Figur 6: Pumpanordning efter modifiering (skissen är ej skalenlig). 

Beskrivning till figur 6; 

1. drivarm som för sprutkolven framåt alt. bakåt 

2. hållare för fixering av sprutan  

3. 100 µl Hamiltonspruta 

4. T-ventil  

5. 10 ml spruta 

6. platta 

7. stativ 

8. mikromanipulatorskruv i x-led, för precision i x-led 

9. manipulator i y-led, manipulation cirka 15 cm i y-led  

10. mikromanipulatorskruv i y-led, för precision i y-led 

11. mikromanipulatorskruv i z-led, för precision i z-led 

12. metallrör med skruv 

13. metallstav som kan skjutas i x-led 

14. metallarm med vinklat metallrör 

15. munstycke, Eppendorf GELoader tip 20 µL 

 

Blå linjen visar hur slangarna är kopplade i systemet treminerar i en Eppendorf GELoader tip. Pumpen 

styrs grafiskt med förprogrammerat program i LabVIEW. 

 

 

4.5 Resultat från försök med celler 
 

Försöken påvisar att nuvarande utrustning kan användas för att pumpa upp och pumpa ut celler i stora 

brunnar. Försöken resulterade därmed att flera celler pumpades upp/ ut åt gången. Munstycket 

behövde vara i direkt närhet till cellerna för att ha någon påverkan på cellernas läge. 
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5. Diskussion 
 

Cell-pickern som den ser ut idag har inte möjlighet att pumpa upp/ ut enskilda celler ur en 50 × 50 × 

300 µm brunn. Detta dels för att diametern på slangar och pumpmunstycke är för stor och dels för att 

munstycket i dagsläget behöver vara relativt nära cellerna för att kunna suga upp dem. Då slangar och 

munstycke minskar i diameter bör hastigheten på flödet i dessa öka, detta tillsammans med att 

vätskevolymen kring cellerna minskar då brunnens volym blir mindre borde resultera i bättre 

uppsugningsförmåga. 

 

En stor del av detta examensarbete handlade om att göra simuleringar hur flödet i olika typer av 

brunnar skulle se ut om munstycket inte sänktes ner i brunnen. Dessa simuleringar gjordes efter 

teoretiska beräkningar av Reynolds tal. De resultat som var intressanta var hur flödet såg ut i de så 

kallade U-brunnarna jämfört med i brunnar som inte var sammanlänkade i botten. Genom 

simuleringarna kunde ses att det i princip inte blev något flöde alls i botten på simuleringen för de 

enkla brunnarna vilket tyder på att en cell inte skulle kunna sugas upp från botten. I U-

brunnskonstruktionen erhölls ett flöde mellan brunnarna med en maxhastighet längs hela 

genomströmningssektionens centrum. Däremot har inte beräkningar gjorts för om dessa flöden räcker 

för att lyfta en cell från botten då sådana beräkningar är väldigt komplexa för tvärsnitt i mikroskala, 

detta kunde inte heller simuleras. 

 

Värt att nämna från figur 5 är att från simuleringarna togs värdet för den maximala hastigheten som 

uppstod i figuren för att påvisa det värsta scenariot. Värdet från de teoretiska beräkningarna tar inte 

hänsyn till flödesprofilen utan beräknar istället ett medelvärde för hastigheten i tvärsnittet, ett så kallat 

pluggflöde. Med denna vetskap kan utvärderingen göras att de simulerade och de teoretiska värdena 

följer samma trend, dock är de teoretiska värdena något lägre då dessa baseras på medelvärdet och inte 

på det maximala värdet. 

 

Att vissa av hastigheterna överstiger hastigheten i aorta, som har valts att användas som naturlig 

referens, bör inte vara oroande då dessa hastigheter endast uppnås i genomströmningssektionen. I 

figurerna från simuleringarna kan tydligt ses att hastigheten direkt sänks utanför 

genomflödessektionen där cellerna återfinns och cellerna utsetts därför inte för dessa höga hastigheter. 

Hastigheten i aorta användes främst för att skapa en uppfattning om vilka hastigheter celler utsätts för 

naturligt. Däremot kan det finnas risk för att cellerna fastnar och därefter slits sönder i övergången 

mellan brunn och genomflödessektion för att hastigheten i genomflödessektionen är så pass mycket 

högre än i brunnen. 

 

I simuleringarna påvisas att flödena i hörnen av U-brunnen är mycket små och skulle cellen av intresse 

befinna sig där kan det förekomma svårigheter att suga upp denna. Detta kan ses extra tydligt i 

figurerna i bilaga 3 där flödet markeras av röda pilar.  

  



18 

 

6. Slutsats 
 

Genom utvärdering av olika typer av de mikromanipulationssystem som finns tillgängliga idag kunde 

det kartläggas att några system liknande Cell-pickern redan finns på marknaden. Dessa system skiljer 

sig dock från Cell-pickern vad gäller storleken, framförallt djupet, på brunnarna som används och till 

vilket ändamål dessa system används. Det är tänkt att Cell-pickern ska användas i studier kring bland 

annat cellers rörelse och aktivitet inte kring cellers proteinutsöndring som de andra systemen idag 

används till. Genom effektiv bildtagning av mikrotitrerplattorna med 32 400 brunnar ska Cell-pickern 

sedan kunna styras för att flytta cellen eller cellerna av intresse från mikrotitrerplattan för exempelvis 

uppodling. 

 

I dagsläget kan Cell-pickern användas för att pumpa upp/ ut celler från större brunnar då munstycke 

och slangar har för stor diameter och saknar därför singel-cell-precision. På grund av detta gjordes 

försök i större brunnar, 300× 300 µm, både med beads och humana 221-celler. Dock behövde 

munstycket vara relativt nära de celler som skulle sugas upp för att ha någon påverkan på cellerna och 

inte bara suga upp omgivande vätska. Efter modifieringar av justeringsmöjligheterna för 

pumpmunstycket i x-, y- och z-led kunde detta manövreras med mikrometerprecision och är därmed 

anpassat för slangar och munstycke med mindre diameter och därefter mikromanipulation av enskilda 

celler. 

Genom simuleringarna i Comsol Multiphysics 4.2 kunde ses att möjligheten att pumpa upp/ ut celler 

ur den enkla brunnen, som finns i dagsläget, verkar vara väldigt liten om inte obefintlig. Genom att 

sammanlänka två brunnar med en så kallad genomflödessektion och därmed bilda en U-brunn kunde 

ett flöde i brunnarna erhållas i simuleringarna. Om detta flöde räcker för att suga upp en cell på ett 

djup på 300 µm är osäkert och måste därför undersökas experimentellt.  

 

Simuleringarna för U-brunnen påvisar att hastigheten i genomströmningssektionen ökar med minskad 

höjd av tvärsnittet. De simulerade maxhastigheterna för höjderna 1,0 och 0,5 µm överskred den 

beräknade hastigheten i aorta, men då dessa hastigheter är i genomströmningssektionen och inte i 

brunnarna där cellerna finns ska detta inte påverka cellerna negativt. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 
 

För att se om cellerna överlever hanteringen med pumpsystemet bör tester göras där celler pumpas upp 

och sedan ut i exempelvis en petriskål för att kontrollera att de överlever behandlingen. Detta hanns 

inte med under examensarbetets gång då manövreringen krävde modifiering innan fler tester kunde 

göras.  

Utveckling av slangsystem och munstycke genom att minska diametrar på dessa. Förslag till ersättning 

av slangar och munstycken är HPLC-slang och mikrokapillär som munstycke. En nackdel med 

mikrokapillär är att de tillverkas i glas och är lätta att slå sönder mot exempelvis brunnsväggarna.   

Tillverkning av mikrotitrerplattor med U-brunnskonstruktion för att kunna utvärdera om dessa 

fungerar i praktiken och därefter besluta om dessa är fördelaktiga.  
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Bilaga 1. Beräkningar  
Här följer de beräkningar som gjorts för de olika tvärsnitten av 

genomflödessektionen samt beräkningar för fallet med den enkla brunnen. 

B1.1 Beräkningar av flöde i parbrunnar med genomflödessektion 

med höjd 2 µm 

 

Antaganden: 

 Rumstemperatur 20°C 

 Endimensionellt flöde 

 Inkompressibelt fludium 

 Stationär ström 

 Newtonskt flöde 

 Pumpmunstyckets tvärsnitt 

approximeras med brunnens, 

se avsnitt B1.3 

 

Data: 

ρ = 998 kg/ m
3
 

µ = 1,025×10
-3

 kg/m·s 

q = 3,75µl/ min 

 

 

A 
50   50      µm 

Tvärsnittsarea  

SA = 2500 µm
2 

 

Våta perimetern  

LpA = 200 µm 

 

Hydraulisk radie (
 

  
) 

rHA= 12,5 µm 

 

Ekvivalent diameter (rHA×4) 

DeqA= 50 µm 

B 
30    0    µm 

Tvärsnittsarea  

SB = 100 µm
2 

 

Våta perimetern 

LpB = 104 µm 

 

Hydraulisk radie (
 

  
) 

rHB=0,96 µm 

 

Ekvivalent diameter (rHB×4) 

DeqB= 3,85 µm 

C 
50   50      µm 

Tvärsnittsarea  

SC = 2500 µm
2 

 

Våta perimetern  

LpC = 200 µm 

 

Hydraulisk radie (
 

  
) 

rHC =12,5 µm 

 

Ekvivalent diameter (rHC×4) 

DeqC= 50 µm 

 

 

Enhetsomvandling 

   =     
  

   
 

      

 
 

   

   
            

  

 
     

  

            
  

 
  

 

Kontinuitetsekvationen  

   =                               [32] 
 

                                         
 

Reynolds tal 

Re= 
      

 
      [32] 

 

ReA= 1,21 ReB= 2,34 ReC=1,21  
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Tid det tar att suga upp en enkel brunnsvoym 

             
  

 
 

Lbrunn= 300    

Bbrunn= 50    

Dbrunn= 50    

Vbrunn= 7,5           

ten brunnsvolym= 
      

 
  

             

           
  

 

= 0,012 s 

 

B1.2 Beräkningar för hastigheter och Reynolds tal i genomströmningssektionen (   ) för 

höjder 0,5, 1, 1,5 och 2 µm 

 

   =       

Re= 
      

 
  

Där ρ, µ och    och övriga formler kan ses i avsnitt B1.1. 

SB (0,5) = 25   2 SB (1) = 50   2 SB (1,5) = 75   2 SB (2) = 100   2 

    
Vilket ger:    
   B (O,5) = 2,5        B (1) = 1,25        B (1,5) = 0,83         B (2) = 0,63     
    
    
Lp B (0,5) = 101    Lp B (1) = 102    Lp B (1,5) = 103    Lp B (2) = 104    
RHB (0,5) = 0,25    RHB (1) = 0,49    RHB (1,5) = 0,73    RHB (2) = 0,96    
DeqB (0,5 )= 0,99    DeqB (1 )= 1,96    DeqB (1,5 )= 2,91    DeqB (2)= 3,85    
    
Vilket ger:    
Re B (O,5) = 2,41 Re B (1) = 2,39 Re B (1,5) = 2,36 Re B (2) = 2,34 
 

 

B1.3 Beräkningar för hastighet i aortabågen 

 

Dessa värden kan inte anges exakt då de är individuella för varje individ. 

S(aorta) = 4   2 = 4 × 10-4  2 

Q(aorta) = 30        =   
 

   
 

      

 
 

   

   
          

  

 
 

V(aorta)= 
      

      
     

       
  

 

          = 1,25       [31] 
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B1.4 Hastighet från pump om pumpmunstyckets inre tvärsnitt approximeras 

med brunnens yttre tvärsnitt 

Beräkningar för simulering av parbrunnarna där pumpens sug och därmed 

flödeshastigheten approximeras över hela tvärsnittet på brunnen.  

 

Vpump = 
 

  
 

          
  

 

                      

 

 

 

B1.5 Hastighet från sug om om pumpens tvärsnitt är 

cirkulärt med samma diameter som brunnens bredd. 

Beräkningar för jämförelse med simulering av flöde mellan 

den enkla brunnsmodellen och pumpen, se figur t.h.  

 

Spump= 
   

 
= 1960   2 

 

Vpump= 
 

     
  

          
  

 

                       

 

 

B1. 6 Hastighet i befintligt munstycke till pumpen 

Pumpens munstycke består av en Eppendorf GELoader tip där 

innerdiameter anges ungefärligt av Application Support på Eppendorf AG till 0,12 mm. [33] 

Seppendorf=  
   

 
 = 11300   2 

Veppendorf= 
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Bilaga 2. Protokoll av M. Zelenina och P. Olofsson, 2011-05-22 

(orginal) 
Avdelningen för Cellens Fysik, Alba Nova, KTH, Stockholm. 

 

Replating HEK293A cells 

(origin: human embryonic kidney; an adherent clone of HEK293 cells; fibroblast-like) 

 

Medium: DMEM, Gibco 41966 or VWR ………………… 

1. Warm up to +37°C in the water bath: 

 PBS       5 mL 

 trypsin/EDTA (TE; kept frozen)     5 mL 

 medium without serum (serum-free medium, SFM)   10 mL 

 fetal bovine serum (FBS; kept frozen)  volume needed (see 2.) 

 

Notes:  

− every tube taken out from the bath should be wiped with a paper tissue before bringing it 

into the flow hood or before turning it upside down 

− when taking SFM, you may at once transfer everything you need (e.g. 10 mL to one tube (see 

above) and 9 mL (or more, see 2.) to another tube 

 

2. Prepare new Petri dishes with full medium: 

Medium 

For each 10 mL medium that is needed, mix: 

9 mL medium 

1 mL of FBS 

 

Volume needed: 

10 mL for 100-mm dish,  

5 mL for each 60-mm dish 

2.5 mL for each 35-mm dish 

 

Dispense the mix into the new dishes at room temperature, then place them into the cell incubator. 
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3. Petri dish with the cells: remove the medium, rinse with 5 mL PBS, remove the PBS, add TE, keep 

in incubator for 2-3 min. 

 

4. Shake the dish to lift the cells up. Add 5 mL serum-free medium, collect the cells into a 10-mL 

tube. Centrifuge at 300 g for 3 min. 

 

5. While the centrifuge is running, prepare the cell counter chamber. 

 

6. Remove the supernatant. Add 5 mL SFM, resuspend the cells using a transfer pipette, take a drop 

to the cell counter (discard the pipette; don't return the rest to the tube!!!), count the cells. 

Concentration of the cells = (N cells in 16 small squares + 2 borders) x 104 cells/mL = N/100 x 106 

cells/mL 

 

7. Calculate the volume of the cell suspension needed to be plated. Add the suspension into the 

prepared dishes; put them back into the cell incubator. 

 

Number of cells needed: 

1.0-1.5 x 106 cells on the big 100-mm dish 

0.15-0.20 x 106 cells per 60-mm dish (if to be transfected on the next day) 

0.10-0.15 x 106 cells per 35-mm dish (if to be transfected on the next day) 

 

PBS = DPBS, unsigned bottle at +4C in cell culture room 

Medium also there, signed HEK293… +P/S (meaning pen-strep already added, 5 mL of the stock 

solution per 500 mL of the medium). 

TE and FBS at -20C in the cell culture room, the upper drawer. 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: 

Marina Zelenina, Avdelningen för Cellens Fysik, KTH, Stockholm 
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Bilaga 3. Simuleringar i Comsol Multiphysics 4.2 
Här följer de resultat som erhållits från simuleringar av de olika tvärsnitten av genomflödessektionen. 

Den maximala hastigheten återfinns i mitten av genomflödessektionen och som ett numeriskt värde, 

m/s, ovanför pilen till hastighetsgradienten (färgskalan) till höger om figuren. För att påvisa hur flödet 

ser ut i U-brunnarna finns i avsnitt B 3.3 och B 3.4 även flödespilar simulerade. 

 

B 3.1 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 0,5 µm 

 

 

B 3.2 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 1,0 µm 

 

3,9094 

1,9074 
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B 3.3 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 1,5 µm 

 

 

 

 

  

1,3076 

1,3076 
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B 3.4 Simulering av flöden i genomflödessektion med höjd 2,0 µm 

 

 

 

0,9755 

0,9755 
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B 3.5 Simulering av flöden i den enkla brunnen 

 

 

0,9755 

0,1597 
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0,1597 


