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CELLEN

37 000 miljarder samarbetande celler

Livets byggsten

Encelliga organismer – vårt ursprung
Delade sig hämningslöst för att överleva och konkurrera

Encelliga organismer började samarbeta
Flercelliga, komplexa organismer uppstår
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CANCER
När samarbetet bryter samman

Cellerna återgår till sitt ursprung – ohämmad delning 

• Samarbetet mellan kroppens celler rubbas
• 40% av oss får cancer
• 20% av oss dör i cancer
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Preklinisk forskning antar att vi människor är en

eller

PREKLINISK FORSKNING
Antagandet

• Vilket är det grundläggande antagandet bakom läkemedelsutveckling!
• Är det märkligt att läkemedelsutveckling är både riskfyllt och dyrt?

Vi accepterar djurförsök för att 
djur är olika oss. Men, vi använder 

resultaten av djurförsök för att 
dra slutsatser om oss!!??
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CELLFORSKNING

• Studier med mänskliga celler
• Odlas i plastkärl i en cellinkubator
• Celler är praktiskt taget osynliga
• Måste genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen
• Svårt att mäta utan att påverka cellerna
• Instrumentet utanför inkubatorn

I dag

Cellodling i cellinkubatorCellaboratorium
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REVOLUTION I

• Cellerna filmas och mäts utan att störas 
eller förstöras

• Filmerna innehåller en ofantlig mängd 
information om hur celler rör sig, delar sig, 
hur form och storlek förändras med tiden

• Traditionella metoder mäter enbart en sak 
vid en tidpunkt

Time-lapse cytometri (cyto = cell, metri = mäta)
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REVOLUTION II

• Instrumentet inuti inkubatorn

• Följer cellernas utveckling helt utan avbrott i optimal miljö

• Förstå hur celler samarbetar och interagerar

• Visualisera och mäta ett stort antal levande celler under långa tid

Cellaboratoriet = cellinkubatorn

HoloMonitor M4 i cellinkubator
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INCUCYTE VS. HOLOMONITOR
Vad är skillnaden?

IncuCyte från Essen BioScience
~€100 000

HoloMonitor M4
€37 500
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TRE MIKROSKOPTEKNIKER
En jämförelse

HoloMonitor M4 & M5

IncuCyte & HoloMonitor M5

IncuCyte

Faskontrast Holografi

Fluorescens

• Kräver genmodifiering 
eller infärgning

• Mäter en sak

Svårt att mäta
Lätt att mäta 
många saker 

samtidigt 
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FLUORESCENS

• Komplicerar och påverkar cellerna
• Ju mindre fluorescens desto bättre
• Men, behövs för att se och mäta vissa saker

Ett nödvändigt ont
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ASSAY

• En assay är ett recept med ingredienser för att mäta en sak
• Infärgningen gör att endast en sak kan mätas
• Linas matkasse är en matlagningsassay

Det konventionella sättet att mäta celler

En assay för att mäta celltillväxtAssay in action
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BIG DATA

• Ingen eller minimal infärgning
• Med ett batteri av mjukvaru-assays kan 

flera saker mätas i samma försök:
– Antal
– Rörelse
– Delningstid
– Storlek
– Form
– Släktskap
– Sällsynta händelser
– o.s.v

Mjukvaru-assays

Framtidens cellaboratorier?

• Produktutvecklingen över alltmer 
till utveckling av mjukvaru-assays
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• Ca. €14 miljarder årligen till enbart cancerforskningen

• Uppskattningsvis 120 000 cellaboratorier

• Forskningsmarknaden kräver inget godkännande av medicinska myndigheter

• CE-märkning är tillräckligt

Övriga världen
5%

Asien
19%

Europa
26%

Nordamerika
50%

Övriga
2%

Pharma
Biotech

48%

Kontrakts-
forskning

16%

Universitet
34%

MARKNADEN
I segment

Källor:
• Trends in the global funding and activity of cancer research, Molecular Oncology (2008)
• Cell-based Assays Market by Product, Application, End-user Markets & Markets, 2014
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MARKNADEN

• Ett försök kostar €1 – 10
• Ett experiment kostar €100 – 1 000
• För en hel studie krävs c:a 10 experiment
• En studie kostar €1 000 – 10 000
• C:a 10 studier/labb och år
• Assay-kostnad/labb och år: €10 000 – 100 000

I uppskattade siffror

Ett typiskt experiment – 96 försök

• 100 000 laboratorier
• Instrument kostnad €37 500
• Årlig marknad:

– Instrument (3 års livslängd): c:a €1 miljard 
– Assays: €1 – 10 miljarder
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ORGANISATIONEN

Ledning/styrelse Ekonomi

Marknad Teknik

Produkt-
utvecklingServiceNorden Produktion

Försäljning

Övriga 
världen

Metod-
utveckling

IR

Extern resurs

Ny eller förstärkt resurs
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TidCelldelning i 3D

TACK

För rapporter och annan bolagsinformation: www.phiab.se/invest


