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HoloMonitor-teknik främjar cancerforskning vid Florida International University 
 
De inledande resultaten av det pågående samarbetet mellan Department of Environmental and Occupational Health 
vid Florida International University (FIU) och Phase Holographic Imaging (PHI) presenterades i april vid årsmötet för 
American Association for Cancer Research (AACR). 
 
Cancerstamceller förmodas av cancerforskare vara de “cancerfrö” som orsakar cancerspridning. Oförmågan att behandla 
metastaserande cancer tros vara ett resultat av att nuvarande cancerläkemedel primärt utvecklats för att döda normala 
cancerceller, inte de cancerstamceller som sprider cancern till andra delar av kroppen. På grund av att endast ett fåtal 
metastaserande cancerceller i blodsystemet är tillräckligt för cancern att sprida sig finns det idag ej heller någon diagnostisk 
metod för att upptäcka metastaserande cancer innan det i allmänhet är för sent. 
 
Samarbetet mellan FIU och PHI fokuserar på den förödande omvandlingen av bröstceller till metastaserande cancerstam-
celler. Under ledning av professor Deodutta Roy har forskarna vid FIU framgångsrikt använt PHI:s HoloMonitor®-teknik 
för att studera hur cancerstamcellernas förmåga att förflytta sig påverkas av olika cellsignaler. De har också visat att 
dessa signaler även påverkar cellernas omvandling från bröstceller till cancerstamceller och deras förmåga att bilda 
mikrotumörer. Genom att störa dessa cellsignaler hoppas forskarna kunna utveckla nya och förbättrade former av cancer-
behandling. För ytterligare information gällande samarbetet se Fight against cancer fueled by public-private collaborations 
och FIU:s presentation vid AACR. 
 
“Vi är särskilt imponerade av HoloMonitors kombinerade förmåga att i realtid 
studera rörelse och 3-dimensionella morfologiska egenskaper hos levande normala 
celler, bröstcancerceller och cancerstamceller. Vi är entusiastiska över det fortsatta 
samarbetet och ser att HoloMonitor-tekniken kommer att ge betydande bidrag 
till förståelsen av metastaserande bröstcancer, men också till utvecklingen av nya 
tidiga icke-invasiva diagnostiska och prognostiska biomarkörer”, säger prof. Roy. 
 
“Det är djupt tillfredsställande att se vår HoloMonitor-teknik bidra till cancerforskningen. Teknikens styrka är att mäta 
enskilda cellers respons på stimuli utan att påverka cellerna, vilket är grundläggande för att på ett pålitligt sätt kunna 
studera levande celler”, säger Peter Egelberg. 
  
Länkar 
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Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse 
cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ 
långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk 
infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella 
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina 
vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, 
regenerativ medicin och toxikologiska studier. 

Prof. Roy flankerad av Dr. Quentin Felty och 
Dr. Jayanta Das framför deras poster vid AACR. 
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