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FORKORTELSER 

 

AG1478 [4-(3-kloranilin)-6,7-dimetoksyquinazolin, HCl] 

ATP  Adenosintrifosfat 

DAG  Diacylglyserol 

DMSO  Dimetylsulfoksid 

EGF  Epidermal vekstfaktor 

EGFR  Epidermal vekstfaktor-reseptor 

ERK  Ekstracellulær signalregulert proteinkinase 

GDP  Guanosindifosfat 

GEF  Guanin nukleotid utvekslingsfaktor 

GF109203X Bisindolylmaleimid I ({2-[1-(3-dimetylaminopropyl)1H-indol-3-yl]-3-

(1H-indol-3-yl)-maleimid), HCl}) 

GPKR  G-proteinkoblede reseptorer 

GTP  Guanosintrifosfat 

Hepes  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazine-ethanesulphonic acid 

IP3  Inositol (1,4,5)-trisfosfat 

IPs  Inositolfosfater 

MAPK  Mitogenaktivert proteinkinase 

MEK  ERK-kinase 

PCA  Perklorsyre 

PKC  Proteinkinase C 

PD98059 (2’-amino-3’-metoksyflavon) 

PI3-kinase Fosfatidylinositol 3-kinase 

PI-PLC Fosfoinositid-spesifikk fosfolipase-C 

PTB  Fosfotyrosinbindende(domene) 

RTK  Tyrosinkinase-reseptor 

SB203580 [4-(4-fluorfenyl)-2-(4-metylsulfinylfenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazol, HCl] 

SDS  Natrium (sodium) dodecylsulfate 

SH2  Src homologi-2 

SH3  Src homologi-3 

Sos  Son of sevenless 

TCA  Trikloreddiksyre 
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TEMED N,N,N’,N’-Tetra-metyl-etylendiamin 

TK  Tyrosinkinase 

TPA  12-O-tetradecanoyl 13-acetate (Phorbol 12-myristate 13-acetate) 

Tris  Tris-(hydroxymetyl)-aminometan 
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1. SAMMENDRAG 
 

I tillegg til EGF og andre vekstfaktorer kan mange agonister som virker via G-protein-

koblede reseptorer (GPKR) også regulere cellevekst og proliferasjon i normale og 

maligne celler. I denne oppgaven ble effekten av EGF i tillegg til ulike ligander som 

virker via GPKR studert på koloncancercellelinjene HT29 og HCT116. I innledende 

forsøk ble også vekstegenskapene til cellelinjene undersøkt under standardiserte 

betingelser.  

Vekstforsøkene viste at begge cellelinjene kunne vokse i serumfritt medium, og at 

HCT116 cellene kom raskere inn i vekstfasen av cellesyklusen enn HT29. Ved dyrking 

av cellene i serumfritt medium kunne effekten av ulike ligander på veksten studeres, og 

optimale betingelser for måling av DNA-syntese ble etablert.  

Det er kjent at EGF-reseptoren (EGFR) er overuttrykt i begge cellelinjer. EGF 

viste en signifikant, men beskjeden vekstfremmende effekt i begge cellelinjer. 

Effekten av flere neuropeptider og neurotransmittere som normalt finnes i 

gastrointestinaltraktus, og som i hovedsak virker via Gq-proteinkoblede reseptorer, ble 

undersøkt i begge cellelinjer. Neurotensin, ATPγs og trombin stimulerte fosfoinositid-

spesifikk-fosfolipase C (PI-PLC) i begge cellelinjene, mens karbakolin bare var aktiv i 

HT29. Av disse agonistene var det kun ATPγs og trombin som førte til vekst i HT29 

cellene. I HCT116 cellene førte alle agonistene (neurotensin, ATPγs og trombin) som 

stimulerte PI-PLC til økt cellevekst. Det var godt samsvar mellom graden av PI-PLC 

aktivering og vekststimulering i HCT116 cellene, noe som kan tyde på at PI-PLC-

aktivitet har en regulerende rolle på cellevekst og proliferasjon i denne cellelinjen. I 

HT29 cellene hadde alle agonister en beskjeden effekt på vekst og denne viste liten 

sammenheng med graden av PI-PLC-aktivering. Dette tyder på at denne signalveien er av 

mindre betydning for vekst i HT29 cellene. 

Neurotensin var den mest effektive vekstfremmende agonisten i HCT116 cellene, 

og førte til en økning av vekst på nivå med serumeffekten. Flere enzymblokkere ble brukt 

for å undersøke hvilke signalveier som er av betydning for den vekststimulerende 

effekten av neurotensin. Forsøkene viste at mens aktiviteten av ERK og PI3-kinase var av 

betydning for basal DNA-syntese, var effekten av neurotensin uavhengig av disse. 

Derimot var effekten av neurotensin helt avhengig av PKC. 
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Stimulering av HCT116 cellene med neurotensin eller EGF førte til langvarig 

aktivering av ERK. Neurotensin førte til sterkere aktivering av ERK enn hva EGF gjorde. 

Det kunne ikke påvises EGF-stimulert PI-PLC-aktivitet, noe som tyder på at EGF 

og GPKR-agonister virker via til dels ulike mekanismer. Mulige additive effekter ble 

dermed undersøkt. Det kunne ikke påvises additive effekter mellom EGF og neurotensin i 

HCT116 cellene, hverken på ERK-aktivitet eller stimulering av vekst. Det var heller 

ingen additivitet mellom EGF og trombin på vekst av HT29 og HCT116 cellene. 

Det viktigste funnet i denne oppgaven er at neurotensin har en kraftig 

stimulerende effekt på PI-PLC og vekst i HCT116 cellene, og at denne vekststimulerende 

effekten av neurotensin er helt avhengig av PKC. 



2. INNLEDNING 
 

Hensikten med denne oppgaven har vært å studere om epidermal vekstfaktor (EGF) og 

flere neuropeptider/neurotransmittere som finnes i gastrointestinaltraktus regulerer 

veksten av to cellelinjer isolert fra pasienter med koloncancer, cellelinjene HT29 og 

HCT116. Jeg har også studert noen av signalmekanismene som blir aktivert, med 

hovedvekt på fosfolipase C. De neuropeptidene/neurotransmitterne som er studert virker 

via G-proteinkoblede reseptorer (GPKR). 

 

2.1 Celleproliferasjon, differensiering og apoptose 

 

I alle normale vev er det en balanse mellom celledeling, differensiering og celledød. 

Dette er nødvendig for å opprettholde struktur og funksjon i de ulike vev. For den enkelte 

cellen bestemmes valget mellom disse tre mulighetene blant annet av tallrike humorale 

signaler, kontakt med andre celler og ekstracellulære matrikskomponenter og nærings-

tilgang.  

Figur 1 viser en forenklet illustrasjon av cellesyklusen. For både normale og 

maligne celler består cellesyklusen i prinsippet av en fase der alt DNA blir kopiert (S-

fasen) og en mitosefase (M-fasen) som resulterer i to identiske datterceller som hver får 

sin like del av arvestoffet etter celledelingen (Alberts et al. 1998). Overgangen mellom S-

fasen og M-fasen blir styrt av to regulatoriske cellesyklusfaser, G1- og G2-fasen (gap1 og 

2).  
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Figur 1: Cellesyklusen i eukaryote celler. De 
fete pilene viser hvor i G1 reguleringen av 
cellesyklusen kan skje (det er flere 
reguleringspunkter av cellesyklusen blant 
annet i G2-fasen (Alberts et al. 1998)). Et 
viktig reguleringspunkt ligger sent i G1-fasen, 
nær inngangen til S-fasen.  
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Reguleringen av cellesyklusen skjer på ulike trinn (figur 1) av forskjellige 

cykliner (regulatorproteiner). Cykliner virker via cyklin-avhengige kinaser som 

fosforylerer flere intracellulære proteiner. Cyklinene kan i sin tur hemmes av andre 

proteiner, og det er kjent at inaktiverende mutasjoner i genene til disse inhibitorene kan 

fremme utvikling av kreft. Disse genene tilhører gruppen av tumor suppressorgener. Et 

viktig reguleringspunkt (restriksjonspunktet) ligger sent i G1-fasen, nær inngangen til S-

fasen. For at cellene skal kunne passere restriksjonspunktet er ulike vekstfaktorer 

nødvendige. Dersom cellene passerer restriksjonspunktet, kan ikke syklusen stoppe før 

den på ny kommer i G1-fasen, ellers vil cellen dø. Lengden av S-, M- og G2-fasene er 

relativt konstant i de fleste celletyper. Derimot kan lengden av G1-fasen variere betydelig 

mellom ulike celletyper og også i samme type celler avhengig av ytre signaler (Alberts et 

al. 2002). 

I stedet for å gå gjennom en ny runde med delingssyklus går celler i mange vev 

over i en mer stasjonær tilstand (G0-fasen), også kalt hvilefasen, der de differensierer og 

utvikler vevsspesifikke egenskaper. Denne overgangen bestemmes av hvilke gener som 

uttrykkes til enhver tid, de som kreves for innledning av ny cellesyklus eller de som er 

grunnlag for cellenes differensierte tilstand. 

Celler har ulik livslengde. Celledød kan skje enten ved nekrose, en uspesifikk 

destruksjonsprosess, eller ved apoptose, programmert celledød. Apoptose er en helt 

nødvendig fysiologisk mekanisme som er nøye regulert og kan fjerne et stort antall celler 

ved behov. Den fungerer blant annet som en forsvarsmekanisme i tilfeller der det er 

tryggere å fjerne skadede celler enn å reparere dem. 

 Kreft er et resultat av akkumulering av mutasjoner i cellene under S-fasen. Dette 

resulterer i ulike defekter, som hemming av normal differensiering, vedvarende høy 

aktivitet i mitogene signalveier, svikt i negativ kontroll av cellesyklus, eller defekte 

apoptosemekanismer (Vogelstein and Kinzler 2004). Disse defektene gjør at kreftcellene 

i varierende grad blir autonome og ikke responderer på vevenes normale 

kontrollmekanismer. Mutasjonene kan blant annet føre til aktivering av proto-onkogener 

til onkogener og inaktivering av tumor suppressorgener. Tumor suppressorgener koder 

blant annet for proteiner som hemmer cellesyklusen eller induserer apoptose. Mange 

proto-onkogener er komponenter i signalveier som fører til celleproliferasjon, som for 
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eksempel vekstfaktorer, reseptorer for vekstfaktorer, eller ledd i signalkjedene fra 

vekstfaktorer som fører til økt cellevekst. 

 

2.2 Reseptorer involvert i regulering av cellevekst 

Mens noen signalmolekyler (som steroidhormonger) er lipofile og kan krysse 

cellemembranens dobbeltlag og aktivere sine respektive intracellulære reseptorer, er de 

fleste hormoner og vekstfaktorer vannløselige. Disse er avhengige av å binde seg til 

reseptorer på målcellens overflate for å kunne utøve en effekt. 

Overflatereseptorene fungerer som signalforsterkere som sørger for igangsetting 

av en respons i målcellen etter ligandbinding. Avhengig av struktur, aktiverende ligand 

og type mekanismer de bruker til å formidle beskjedene fra de bundne signalmolekylene 

innover til målcellen, blir reseptorene inndelt i ulike reseptorgrupper. De viktigste typene 

av membranreseptorer er: 

 1.  Ligandregulerte ionekanaler, også kalt ionotrope reseptorer 

 2. G-proteinkoblede reseptorer  

 3. Enzymkoblede reseptorer  

I denne oppgaven har jeg studert vekststimulerende effekter som medieres via reseptorer 

fra de to sistnevnte reseptorgruppene. 

2.2.1 G-proteinkoblede reseptorer 

G-proteinkoblede reseptorer (GPKR) er den største reseptorfamilien av 

overflatereseptorer, og de finnes i alle eukaryote celler (Alberts et al. 2002). Denne 

reseptorsuperfamilien inneholder svært mange medlemmer og felles for alle er at de har 

samme grunnleggende struktur. De består enkelt sagt av en enkel α-heliks 

polypeptidkjede som tvinner seg syv ganger gjennom plasmamembranen. Dette er 

grunnen til at de også blir kalt for syv transmembran-segment reseptorer (TMs), 

heptahelix- eller serpentinreseptorer. Aktivering av reseptorene fører til en 



konformasjonsendring i den intracellulære delen som gir dem muligheten til å binde og 

aktivere heterotrimere GTP-bindende proteiner (G-proteiner). 

 Et G-protein består av tre subenheter (α, β og γ) som er forankret til 

cellemembranens cytoplasmatiske side. Bindingen av G-proteinet til reseptoren gjør at 

GDP bundet til α-enheten byttes ut med GTP, og dette medfører dissosiasjon av α-

enheten fra βγ-komplekset og aktivering av de to komponentene, som så aktiverer ulike 

effektormolekyler. α-Enheten har en GTPase-aktivitet og vil etter ganske kort tid 

hydrolysere GTP til GDP og assosiere igjen med βγ-komplekset. Av den grunn har G-

proteiner kort virketid. 

 G-proteiner deles inn i ulike grupper alt etter hvilke effektormolekyler α-enheten 

binder seg til. Basert på sekvenslikheter av α-enheten kan man grovt dele G-proteiner i 4 

klasser; Gs, Gi, Gq og G12 (Gilman 1987; Dhanasekaran, Tsim et al. 1998). Gs aktiverer 

enzymet adenylyl cyklase (AC) og fører til økt dannelse av signalmolekylet cAMP, mens 

Gi hemmer AC. Gq er kjent for å aktivere fosfolipase C-β og medfører økt konsentrasjon 

av inositol 1,4,5-trisfosfat (IP3) og diacylglyserol (DAG) med påfølgende aktivering av 

proteinkinase C (PKC) og frisetting av Ca2+ fra endoplasmatisk retikulum (figur 2).  
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DAG). 

Figur 2: En forenklet figur som 
illustrerer signalveien som aktiveres via 
Gq-protienkoblede reseptorer. Ved 
aktivering av reseptoren vil G-proteinet 
spaltes til to subenheter. Aktivering av 
fosfolipase Cβ (PLCβ) skjer 
hovedsakelig via α-subenheten, men det 
har og vært vist at det kan skje via βγ-
subenheten (Rhee 2001). PLCβ spalter 
fosfatidylinositol-bisfosfat (PIP2) i 
cellemembranen og danner 
signalmolekylene inositol (1,4,5)-
trisfosfat (IP3) og diacylglyserol (
IP3 fører til frigjøring av Ca2+ fra 
endoplasmatisk retikulum og DAG 
aktivere proteinkinase C. 
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Effektormolekylet (-ene) til G12 er fortsatt ikke identifisert (Hamm 1998) men det 

har vist seg at dette G-proteinet aktiverer et protein som i sin tur aktiverer en monomer 

GTPase av Rho-familien og dette fører til endring av cytoskjelettet i målcellen (Alberts et 

al. 2002). I denne oppgaven er det spesielt Gq-proteinkoblede reseptorer som er studert. 

2.2.2 Tyrosinkinase-reseptorer 

Tyrosinkinase-reseptorer (RTK) er enzymkoblede reseptorer som består av en 

ekstracellulær ligandbindende del, en hydrofob transmembran del og en cytoplasmatisk 

enhet som inneholder kinase-aktiviteten. Mange av ligandene som virker via denne type 

reseptorer er vekstfaktorer som for eksempel plate-derivert vekstfaktor (PDGF), insulin-

lignende vekstfaktor (IGF), transformerende vekstfaktor α (TGFα) og epidermal 

vekstfaktor (EGF). Den sistnevnte vekstfaktoren er den som har blitt nærmere studert i 

denne oppgaven.  

De monomere tyrosinkinase-reseptorene dimeriserer eller oligomeriserer enten før 

eller etter binding av ligand avhengig av type reseptor (Alberts et al. 2002). 

Ligandbindingen fører til en konformasjonsendring av reseptorkjedene i cellemembranen 

og gir videre kinase-domenene muligheten til å kryss-fosforylere hverandre på flere 

tyrosingrupper, en prosess som kalles autofosforylering (Alberts et al. 2002). 

 Fosforyleringen av tyrosingrupper i kinase-domenet øker kinaseaktiviteten og 

danner bindingsseter for ulike intracellulære signalmolekyler som gjør at disse kan 

aktiveres. Bindingssetene gjenkjennes av såkalte SH2- (Src homologi-2) eller PTB- 

(fosfotyrosinbindende) domener i målproteinene. Disse er blant de mange bestemte 

peptidsekvenser som hjelper proteiner til å gjenkjenne hverandre. Flere av de SH2-

domeneholdige proteinene har enzymatisk aktivitet som for eksempel: 

- fosfolipase-C (PI-PLCγ), som gir økt konsentrasjon av IP3 og DAG 

- cytoplasmatiske tyrosinkinaser som Src (også kalt for nonreseptor tyrosinkinaser); 

disse fosforylerer tyrosingrupper på andre signalproteiner 

- enzymer med Ras-GAP (GTPase-aktiverende protein)-aktivitet (Schlessinger 

2000) 



Figur 3 viser en enkel illustrasjon av RTK med noen av de viktigste signalveiene som den 

aktiverer. 

 

Figur 3: En forenklet illustrasjon av RTK med de viktigste effektor-molekyler. 

 

Andre proteiner som bindes til RTK er såkalte adapter-proteiner. De består nesten 

utelukkende av SH2 og SH3 (Src homologi-3) domener og virker som bindeledd mellom 

reseptoren og andre proteiner. Eksempler på slike adapter-proteiner er Shc, p85 og Grb2. 

p85 fungerer som adapterprotein mellom RTK og enzymet fosfatidylinositol 3-kinase 

(PI3-kinase) (Alberts et al. 2002). 

Ikke alle proteiner som binder seg til RTK bidrar til å videreføre signalet fra den 

aktiverte reseptoren. Et viktig eksempel er c-Cbl proteinet som katalyserer 

reseptorkonjugering med ubiquitin og fører til endocytose med påfølgende degradering 

av reseptor-ligand komplekset (Alberts et al. 2002). Deaktivering av reseptoren skjer 

også ved defosforylering via tyrosin-spesifikke protein fosfataser.  

I forbindelse med kreft er tyrosinkinase-reseptorer ofte konstitutivt aktive som 

følge av mutasjoner (Sebolt-Leopold 2000). 
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2.3 Signalveier involvert i regulering av cellevekst 

Det er mange signalveier som kan påvirke cellevekst og proliferasjon. I denne oppgaven 

er det fokusert på fosfolipase C-signalveien og Ras-ERK-signalveien i koloncancer-

cellelinjene HT29 og HCT116. PI3-kinase-signalveien er en annen signalvei som er av 

betydning i forbindelse med celleoverlevelse (Alberts et al. 2002). 

2.3.1 Fosfolipase C-signalveien 

PI-PLC 

Medlemmer av fosfoinositid-spesifikk fosfolipase C (PI-PLC) enzymfamilien spiller 

viktige roller i cellesignalering. Hittil er det identifisert 13 humane PI-PLC-isoenzymer, 

og disse blir delt i 5 familier basert på molekylær strukturlikheter; PI-PLC-β, PI-PLC-γ, 

PI-PLC-δ, PI-PLC-ε, PI-PLC-ζ og PI-PLC-η. De tre sistnevnte isoenzymfamiliene er 

nylig identifisert og det er derfor ikke helt klarlagt hvilke molekyler som regulerer dem 

(Cockcroft 2005).  

PI-PLC-β kan aktiveres av både Gq- og Gi- klassen av G-proteinkoblede 

reseptorer. Reseptorer som er koblet til Gq aktiverer PI-PLC-β hovedsakelig via α-

subenheten, mens reseptorer som er koblet til Gi ser ut til å aktivere PI-PLC-β via βγ-

subenheten (Rhee 2001). Gα- og Gβγ-subenhetene har separate bindingsseter til PI-PLC-

β, noe som kan tenkes å føre til en additiv aktivering av enzymet (Rhee 2001).  

PI-PLC-γ aktiveres i hovedsak av RTK, eller reseptorer som aktiverer 

intracellulære tyrosinkinaser (også kalt nonreseptor protein tyrosinkinaser). Vekstfaktorer 

som for eksempel plate-derivert vekstfaktor (PDGF) og epidermal vekstfaktor (EGF) 

aktiverer PI-PLC-γ i mange celletyper. Binding av vekstfaktor til reseptoren fører til 

fosforylering av både reseptoren og PI-PLC-γ, noe som er viktig for bindingen mellom 

fosfolipasen og reseptoren. Denne reseptorassosiasjonen er nødvendig for å føre det 

aktiverte enzymet til cellemembranen, der enzymets substratmolekyler befinner seg 

(Rhee 2001). Det har også vist seg at PI-PLC-γ kan aktiveres av visse GPKR, for 

eksempel ved stimulering med angiotensin II (AT1 reseptor) i glatte muskelceller fra kar. 
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Det er antatt at slik aktivering skjer indirekte ved aktivering av intracellulære 

tyrosinkinaser (Rhee 2001).  

Substrater for PI-PLC 

PI-PLC katalyserer hydrolysen av fosfoinositider som er lokalisert på cellemembranens 

cytosoliske side og danner de intracellulære signalmolekylene IP3 og DAG. Det finnes tre 

typer fosfoinositider i cellemembranen; fosfatidylinositol (PI), fosfatidylinositol-4-fosfat 

(PIP) og fosfatidylinositol-4,5-bisfosfat (PIP2). Omsetning av disse lipidene ble tidlig 

assosiert med økt mengde Ca2+ i cytosol etter stimulering med blant annet vasopressin i 

leverceller og muskarinerge agonister i glatte muskelceller (Rang et al. 2003). Senere 

forskning har vist at IP3 er det eneste inositolfosfatet som er fysiologisk aktivt i 

forbindelse med frisetting av intracellulært kalsium (Berridge 1987). Siden IP3 dannes 

kun fra PIP2, er det i dag klart at det er dette fosfolipidet som er det primære substratet for 

PI-PLC i forbindelse med kalsiummobiliseringen i celler.   

Degradering av inositolfosfater 

IP3 har kort levetid. Flere enzymer er med på å bryte ned dette signalmolekylet til 

inositol, som i sin tur blir brukt på ny til resyntese av PIP2. Det er ikke klart om noen av 

nedbrytningsproduktene har fysiologisk aktivitet.  

Enzymet inositol 1,4,5-trisfosfat 3-kinase fosforylerer IP3 (Ins(1,4,5)P3) i 3-

posisjonen og gir IP4 (Ins(1,3,4,5)P4). Inositol polyfosfat 5-fosfatase er et annet enzym 

som defosforylerer både IP3 og IP4 i 5-posisjonen for å gi henholdsvis Ins(1,4)P2 og 

Ins(1,3,4)P3. Det skjer videre defosforylering av disse molekylene via enzymene inositol 

monofosfatase og inositol polyfosfat-1-fosfatase som henholdsvis defosforylerer 

inositolmonofosfater og fosfatgrupper i 1-posisjonen på polyinositolfosfater. 

Sluttproduktet av denne defosforyleringskaskaden er som tidligere nevnt inositol, som 

inngår i nysyntesen av PIP2 gjennom mellomproduktene PI og PIP (Nahorski, Ragan et 

al. 1991). Litium hemmer primært inositol monofosfatase, og vil dermed kunne hemme 

resyntesen av fosfoinositider dersom mengden inositol er begrensende. Litium benyttes 

for å forsterke signalet ved måling av fosfolipase C-aktivitet, ved at inositolfosfatene 

akkumuleres i form av inositolmonofosfater (Berridge 1987; Shears 1989). 
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2.3.2 Ras-ERK-signalveien 

Ras-ERK-signalveien har en viktig rolle i kontrollen av en rekke viktige cellulære 

prosesser som cellesyklus, migrasjon, metabolisme og overlevelse, proliferasjon og 

differensiering. Både vekstfaktorer og agonister som virker på GPKR kan aktivere denne 

signalveien (Schlessinger 2000). I forbindelse med kreft er denne signalveien ofte 

konstitutivt aktiv som følge av mutasjoner og overekspresjon (Sebolt-Leopold 2000). 

Når en vekstfaktor binder seg til sin tyrosinkinase-reseptor resulterer det i 

autofosforylering og stimulering av tyrosinkinaseaktivitet som nevnt tidligere. 

Vekstfaktor-reseptorbindende protein-2 (Grb2) (et adaptermolekyl) binder seg via sitt 

SH2-domene til fosforylerte tyrosinenheter på reseptoren. SH3-domenene til Grb2 binder 

seg deretter til Sos (en guanin nukleotid utvekslingsfaktor (GEF)). Sos translokeres 

dermed til plasmamembranen og binder seg til Ras, som aktiveres ved utbytting av GDP 

(guanosindifosfat) med GTP (guanosintrifosfat). Aktivt Ras rekrutterer Raf til 

plasmamembranen og Raf aktiveres. Aktivert Raf fosforylerer og aktiverer ERK-kinase 

(MEK) som igjen fosforylerer og aktiverer ekstracellulær signalregulert proteinkinase 

(ERK). ERK translokerer til kjernen hvor den kan regulere genekspresjon ved 

fosforylering av transkripsjonsfaktorer. Den kan også forbli i cytosol og fosforylere 

proteiner der.  

GPKR kan aktivere Ras-ERK-signalveien via flere mekanismer, avhengig av 

celletype og type GPKR (Zwick, Hackel et al. 1999). En mekanisme som er rapportert i 

et stort antall celler er via transaktivering av EGF-reseptoren, men GPKR kan også 

aktivere ERK uavhengig av EGF-reseptoren, for eksempel via PKC (Werry, Sexton et al. 

2005). 

Ras 

Ras er en familie membranproteiner som har som funksjon å signalere fra 

cellemembranen til cellens indre. Proteinene i denne familien finnes i aktiv tilstand 

bundet til GTP (ved hjelp av GEF) og inaktiveres av flere GTPase-aktiverende proteiner 

(GAP) (Alberts et al. 2002). 
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Ras er hyppig mutert i forskjellige krefttyper og finnes da låst i en aktiv GTP-

bundet konformasjon (Campbell, Khosravi-Far et al. 1998). Denne konstitutive 

aktiveringen antas å spille en viktig rolle i malign vekst. I tillegg reguleres Ras ved 

konstitutiv aktivering av andre protoonkogener og ved inaktivering av tumor- 

suppressorgener.  

ERK  

ERK tilhører familien av mitogen-aktivert protein kinaser (MAP-kinaser). Disse er 

serin/treonin kinaser som blir aktivert som respons på ulike ekstracellulære stimuli. Det 

finnes fem ulike grupper av MAP-kinaser i humane celler. De best karakteriserte er 

ekstracellulær signal-regulert kinase (ERK1/2), c-Jun N-terminal kinase (JNK) og p38 

mitogen-aktivert protein kinase (p38 MAPK).  

Isoformene ERK1 og ERK2 betegnes også for henholdsvis p44 og p42 og er 85 % 

identiske, og likheten i bindingssetet er enda høyere. Både vekstfaktorer og GPKR har 

vist seg å kunne føre til aktivering av ERK. Konstitutiv aktivering av MEK er vist å 

resultere i cellulær transformasjon (Sebolt-Leopold 2000). 

2.3.3 PI3-kinase-signalveien 

Fosfatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) er viktig for at celler skal overleve og vokse i 

størrelse. Dette enzymet kan bli aktivert av forskjellige typer reseptorer, blant annet RTK 

og GPKR. PI3-kinase kan også aktiveres direkte av aktiv Ras (Alberts et al. 2002). 

Ved aktivering vil PI3-kinasen katalysere fosforyleringen av fosfoinositider i 

cellemembranen i 3-posisjonen på inositol-ringen. Blant produktene som dannes er 

fosfatidylinositol-3,4-bisfosfat (PI(3,4)P2) og fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfat 

(PI(3,4,5)P3). Disse fosfolipidene forblir i cellemembranen der de binder og aktiverer 

andre signalmolekyler. Signalmolekyler som fester seg til disse fosfolipidene får dermed 

muligheten til å aktivere hverandre og påvirke cellens funksjoner (Alberts et al. 2002). 

Et viktig signalmolekyl som aktiveres på denne måten og som er viktig for 

celleoverlevelsen, er proteinkinase-B (PKB), som også kalles Akt. Etter aktivering 

returnerer Akt til cytosol der det fosforylerer en rekke viktige signalproteiner. Ett 



eksempel er proteinet BAD. BAD virker normalt ved å stimulere cellen til å gjennomgå 

apoptose. Ved fosforylering vil dette enzymet bli inaktivert, og det er blant annet på 

denne måten PI3-kinase-Akt signalveien kan bidra til celleoverlevelse (Alberts et al. 

2002). Hvilke mekanismer PI3-kinasen aktiverer og som bidrar til cellevekst er et 

komplisert tema som hittil ikke er så godt kjent. En mulig mekanisme er stimulering til 

økt proteinsyntese i cellen (Ruggero and Sonenberg 2005). 

2.3.4 Transaktivering av EGF-reseptoren 

Transaktivering skjer når komponenter fra signalkaskaden til én reseptor aktiverer en 

naboreseptor fra en annen reseptorklasse (Zwick, Hackel et al. 1999). 

Transaktivering av EGFR gjennom andre plasmamembranreseptorer har i de siste 

årene blitt koblet til mitogen signalering via flere GPKR agonister deriblant endotelin-1, 

lysofosfatidinsyre, trombin og andre (Zwick, Hackel et al. 1999). Gi-proteinkoblede 

reseptorer kan transaktivere EGFR gjennom βγ-subenheten av Gi. Mange ulike 

mekanismer er funnet å være involvert (figur 4), blant annet βγ-mediert aktivering av Src, 

som så kan fosforylere EGFR direkte (Zwick, Hackel et al. 1999), eller føre til 

metalloprotease-mediert frigjøring av ligander for EGFR som er bundet i 

cellemembranen (for eksempel HB-EGF) eller induksjon av syntese av vekstfaktorer som 

for eksempel TGFα (Darmoul, Gratio et al. 2004a; Werry, Sexton et al. 2005). Den 

sistnevnte mekanismen (induksjon av syntese av vekstfaktorer) regnes vanligvis ikke som 

transaktivering, fordi aktivering av EGFR via denne mekanismen tar noen timer, mens 

andre former for transaktivering skjer i løpet av få minutter. 
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Figur 4: Aktivering av EGFR via GPKR kan 

medieres via: 1) aktivering av intracellulære 

tyrosinkinaser (TK), 2) frigjøring av 

membranbundne ligander som for eksempel 

HB-EGF etter aktivering av metalloproteaser 

(MMP) eller 3) induksjon av EGFR ligander 

som TGFα. 
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Mekanismene for transaktivering av EGFR via Gq-koblede reseptorer er i enda 

mindre grad klarlagte. Aktiveringen har vist seg å kunne gå via en økning i intracellulært 

kalsiumnivå med videre aktivering av Pyk2, en kalsium-avhengig tyrosinkinase (Zwick, 

Hackel et al. 1999). Autofosforyleringen av Pyk2 vil kunne føre til at c-Src (en 

cytoplasmatisk tyrosinkinase) bindes via SH2-domener som igjen aktiverer 

kinasekaskadene nevnt over. Pyk2 kan muligens også aktivere Grb2-Sos direkte eller via 

Shc. En annen hypotese er at kalsiumøkningen stimulerer en ukjent kinase eller 

stimulerer autofosforyleringen av EGFR (Zwick, Hackel et al. 1999). Gq-proteiner kan 

aktivere ERK direkte via stimulering av PKC, som i sin tur fosforylerer og dermed 

aktiverer Raf , men det er også påvist PKC-avhengig transaktivering av EGFR i noen 

celler (Werry, Sexton et al. 2005). 

2.4 Ligandene som er undersøkt i denne oppgaven 

Ligandene som ble brukt i denne oppgaven er valgt på grunnlag av publikasjoner som har 

vist at cellelinjene HCT116 og/eller HT29 uttrykker reseptorer for dem.  

EGF 

Epidermal vekstfaktor (EGF) er en av flere ekstracellulære ligander som binder seg til og 

aktiverer EGF-reseptoren (EGFR). Reseptoren blir også aktivert av andre vekstfaktorer, 

deriblant transformerende vekstfaktor α (TGFα). EGFR er en tyrosinkinase-reseptor og 

den tilhører en familie som består av 4 vekstfaktor reseptorer. Disse benevnes ofte med 

litt ulike navn: EGFR (HER1, erbB1), HER2-neu (erbB2), HER3 (erbB3), HER4 

(erbB4). EGFR er den reseptoren man vet mest om, og den spiller blant annet en viktig 

rolle i reguleringen av normal cellevekst. EGFR er overuttrykt og aktivert i mange 

kreftformer og spesielt koloncancerceller, inkludert cellelinjene HCT116 og HT29 (Fang 

and Richardson 2005; Shimizu, Deguchi et al. 2005).  

Neurotensin 

Neurotensin (NT) er et neuropeptid med parakrin/endokrin effekt i gastrointestinaltraktus, 

og er en vekstfaktor i mange normale og maligne celler (Rozengurt 1998; Maoret, Anini 

et al. 1999; Vincent, Mazella et al. 1999). Hittil er det identifisert tre NT-reseptorer; 
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NTS1, nts2 og nts3 (Vincent, Mazella et al. 1999). NTS1 og nts2 er begge koblet til Gq-

proteiner som er kjent for å aktivere PI-PLCβ-signalveien. Det ser likevel ut som om nts2 

er svakere koblet til dette enzymet enn NTR1, og det er fortsatt mye arbeid som gjenstår 

for å kartlegge mekanismene som aktiveres via nts2. Den tredje reseptoren er heller ikke 

godt studert(Vincent, Mazella et al. 1999). NTR1 er uttrykt i både HCT116 og HT29, og 

studier har vist at den fremmer cellevekst i begge disse cellelinjene (Maoret, Anini et al. 

1999). 

Trombin 

Trombin er en protease. Proteaser har lenge vært kjent for å være involvert i 

tumorutvikling. De fører til tumorprogresjon ved degradering av ekstracellulære 

matriksproteiner. I tillegg til dette har man oppdaget at noen proteaser virker som 

signalmolekyler, deriblant trombin, ved å aktivere membranreseptorer som kalles 

proteaseaktiverte reseptorer (PAR). Disse er GPKR og kan deles inn i 4 grupper: PAR1, 

PAR2, PAR3 og PAR4. Trombin aktiverer alle disse reseptorgruppene bortsett fra PAR2, 

som aktiveres av trypsin og trypsin-lignende enzymer. PAR1 er koblet til Gq/11/Gi/o/G12/13, 

og er den hyppigst uttrykte trombin-reseptoren. Den finnes ikke i normalt kolonepitel, 

men er ofte uttrykt i koloncancercellelinjer som for eksempel HT29 og HCT116 

(Darmoul, Gratio et al. 2003). 

ATPγs 

ATPγs er en stabil ATP-analog (Höpfner, Lemmer et al. 1998). ATP og lignende 

molekyler påvirker ulike cellulære funksjoner ved å aktivere purinerge reseptorer, også 

kalt for purinoceptorer. Disse reseptorene deles i to store grupper: P2x som er ionotrope 

reseptorer, og P2y (også betegnet som P2U) som er GPKR (Gq/11). P2x er uttrykt 

hovedsakelig i nervesystemet, blodplater og i glatte muskelceller, mens P2U er uttrykt i 

mange vev, deriblant koloncancerceller som for eksempel HT29 cellelinjen (Höpfner, 

Lemmer et al. 1998).   

Neuromedin B 

Neuromedin B tilhører familien av bombesin-lignende neuropeptider, som har fått navnet 

etter et peptid (bombesin) som først ble isolert fra huden til en europeisk froskefamilie 
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som heter Bombina bombina (Battey and Wada 1991). Neuromedin virker på NMB-

reseptoren (NMB-R;også kalt BB1) som er en  Gq-koblet reseptor. Både neuromedin og 

neuromedin-reseptoren er uttrykt i normalt og malignt kolonepitel, der den har en 

mitogen virkning (Matusiak, Glover et al. 2005). Hvorvidt neuromedin er involvert i 

utvikling av koloncancer, er ikke klarlagt enda. HT29 uttrykker en funksjonell NMB-R 

(Matusiak, Glover et al. 2005). 

Karbakolin 

Flere studier har vist at muskarine acetylkolin-reseptorer ofte er overuttrykt i 

koloncancervev. Karbakolin er en stabil agonist som virker på muskarinerge reseptorer. 

Disse reseptorene er G-proteinkoblet og kan deles inn i 5 grupper (M1-M5). M1, M3 og 

M5 er Gq-proteinkoblede reseptorer mens M2 og M4 er koblet til Gi. Av disse 

reseptorene er det kun M3 som normalt uttrykkes i tarmen (Ukegawa, Takeuchi et al. 

2003).  

 

2.5 Cellemodellene HCT116 og HT29 

Cellelinjene som er brukt i denne oppgaven er humane celler isolert fra koloncancer-

svulster. HT29 cellelinjen har en mutasjon i p53 genet (Meng, Zhang et al. 2004) (også 

oppgitt av forhandler) som er et tumor-suppressorgen. p53 fungerer ved å hemme cyklin 

og derved bremse progresjonen i cellesyklusen når DNA er skadet på en eller annen måte. 

Denne cellelinjen har også et trunkert APC-gen (adenomatosus poliposis coli) som er et 

annet tumor-suppressorgen (Hsi, Wilson et al. 2001; Li and Dashwood 2004).  

HCT116 cellelinjen, som er en udifferensiert og invasiv cellelinje, har derimot et 

normalt APC-gen (Kutchera, Jones et al. 1996). Det er vist at EGFR er overuttrykt både i 

HT29 og i HCT116 koloncancercellelinjene (Fang and Richardson 2005; Shimizu, 

Deguchi et al. 2005). HCT116 har i tillegg til dette en mutasjon i Ras-genet som fører til 

konstitutiv aktivering av Ras, og autokrin produksjon av TGF α (Sawhney, Sharma et al. 

2003; Klampfer, Huang et al. 2004).  
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2.6 Målsetninger for oppgaven 
 

 

 Karakterisere grunnleggende vekstegenskaper for cellelinjene HT29 og HCT116 
 Etablere standardiserte betingelser for måling av cellevekst i cellelinjene HCT116 

og HT29. 
 Undersøke om EGF stimulerer vekst i cellelinjene. 
 Undersøke om EGF aktiverer fosfolipase C og ERK i cellelinjene. 
 Undersøke om neuropeptider og neurotransmittere som normalt finnes i 

gastrointestinaltraktus aktiverer fosfolipase C i cellelinjene. 
 Undersøke om aktivering av fosfolipase C kan føre til vekststimulering i 

cellelinjene. 
 Undersøke om EGF og GPKR-agonister har additiv effekt på veksten av 

cellelinjene. 

 

I løpet av studiene fant jeg at neurotensin hadde en kraftig vekststimulerende effekt i 

HCT116 cellene. En ytterligere problemstilling ble derfor: 

 
 Undersøke hvilke mekanismer som er involvert i den vekststimulerende effekten 

av neurotensin. 
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3. METODER 
Alle metodene som er brukt i denne oppgaven er veletablerte metoder som har blitt brukt 

ved dette laboratoriet til studering av ulike celletyper. 

3.1 Kjemikalier 
Kjemikalie Leverandør 
• DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium) 
• Pen-Strep (penicillin og streptomycin) 

Cambrex Bio Science, Verviers, Belgia 

• Hesteserum (fra New Zealand) 
• Trypsin-EDTA (fra Canada) 

GIBCO™, Invitrogen Corporation 

• Dulbecco’s PBS (fosfatbufret saltvann) PAA Laboratories GmbH, Pasching 
• Opti-Fluor® og Ultima-Flo™ AF PerkinElmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA 
• [6-3H] Tymidin (23 Ci/ mmol) 
• myo-[2-3H] Inositol (20 Ci/ mmol) 
• ECL western blotting detection reagents 
• Rainbow proteinmarkør 

Amersham Biosciences, England 

• Hepes Life Technologies Ltd, Paisley, Skottland 
• Antistoff mot fosforylert ERK 1/2 Cell Signaling, Beverly, MA 
• Antistoff mot ERK 1/2 Upstate, Lake Placid, NY 
• Sekundært antistoff fra geit, mot mus og 

kanin 
Bio-Rad Laboratories, Hercules, California 

• TRIS 
• Glycine 
• Akrylamid 

AppliChem, Darmstadt, Tyskland 

• EGF (Epidermal Growth Factor) 
• SDS, 10% løsning 
• Ponceau S 
• L-Glutamin 
• 2-Merkaptoetanol 
• ATPγs 
• Trombin 
• Karbakolin (Carbamylcholin chloride) 
• Neurotensin 
• Neuromedin 
• TPA 
• DMSO 
• Wortmannin 
• GF109203X 

Sigma Chemical Co, St.Louis, MA 

• Coomassie® Plus Protein Assay Reagent  
• BC assay reagent A og B 
• Standard for protein assay 

Interchim, Montlucon, Frankrike 

• AG1478, PD98059 og SB203580 Calbiochem 
Alle andre kjemikalier og reagenser som ble benyttet var av analytisk renhetsgrad. 
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3.2 Buffere og løsninger 
 

Alle vandige løsninger ble laget med dobbeltdestillert vann, og alle fortynninger av 

ligander ble gjort i 0,9 % NaCl. TPA, AG1478, PD98059, SB203580 og wortmannin ble 

løst i DMSO. Diverse stock-løsninger ble oppbevart i kjøleskap. 

 

3.2.1 Løsninger brukt til måling av inositolfosfat-akkumulering 

 

Cellene ble inkubert i Krebs-Ringer Hepesbuffer med glukose og litium. Denne ble laget 

ut fra følgende stock-løsninger: 

 

154 mM Hepes, pH=7,5 (løsning B) 

18,35 g Hepes til 0,5L H2O.  

pH justeres med 1 M NaOH. 

 

Stock-løsninger til Krebs-Ringer løsning A 

NaCl 45 g/L 

KCl 5,75 g/100 mL 

MgSO4 x 7 H2O 19,1 g/100mL 

KH2PO4 10,55 g/100 mL 

CaCl2 x 2 H2O 8,08 g/100mL 

 

Krebs-Ringer løsning A 

201,4 mL NaCl (142 mM) 
5 mL KCl  (3,5 mM) 

4 mL KH2PO4  (2,8 mM) 

2 mL MgSO4  (1,4 mM) 

4,6 mL CaCl2  (2,3 mM) 

873 mL H2O 

Oppbevares i kjøleskap. 

 

 

 



 28

Bruksferdig løsning ble laget ny for hver forsøksdag på følgende måte: 

 

Krebs-Ringer Hepesbuffer (KRH) med 15 mM LiCl 

109 mL løsning A    Endelig konsentrasjon: 

21 mL løsning B    NaCl   119 mM       MgSO4 1,2 mM  

0,38 g glukose     KCl       3 mM          CaCl2   2 mM 

82,7 mg LiCl     KH2PO4  2,4 mM        Hepes  25 mM 

pH justeres til 7,4    Glukose   15 mM         LiCl     15 mM 

 

 

Til nøytralisering av perklorsyreekstrakter: 

1,5 M KOH, 60 mM Hepes, 60 mM EDTA 

21,4 g KOH 

3,57 g Hepes 

5,58 g EDTA 

H2O ad 250 mL   

 

 

Løsninger til eluering av inositolfosfater og regenerering av søyler: 

5 mM natriumtetraborat/ 60 mM  ammoniumformat 

100 mL 50 mM natriumtetraborat 

3,78 g ammoniumformat 

H2O ad 1 L 

 

1 M ammoniumformat/ 0,1 M maursyre 

63,06 g ammoniumformat 

100 mL 1M maursyre 

H2O ad 1 L 

 

2 M ammoniumformat/ 0,1 M maursyre 

126,12 g ammoniumformat 

100 mL 1 M maursyre 

H2O ad 1 L 
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3.2.2 Løsninger brukt til Western blotting forsøk 

 

Samplebuffer 

25 mL 0,5 M TRIS/HCl pH 6,8 

20 mL glyserol 

40 mL 10 % SDS 

 

Akrylamid/BIS 

29 g Akrylamid 

1 g BIS (N’N’-bis-metylen akrylamid) 

H2O ad 100 mL 

Røres i minst en time, før filtrering gjennom Whatman nr.1 filterpapir. 

Oppbevares mørkt i kjøleskap. Holdbar i 1 måned. 

 

0,5/1,5 % TRIS/HCl 

6 g /18,5 g TRIS til 100 mL H2O. 

pH justeres til 8,8 med konsentrert HCl. 

 

10 % APS 

100 mg APS (ammoniumpersulfat) 

1 mL dobbelt destillert vann. 

 

5 x Runningbuffer/ elektroforesebuffer 

TRIS  30 g 

Glycine 144 g 

SDS  10 g 

H2O  ad 1 L 

pH justeres til 8,3 med konsentrert saltsyre. Oppbevares kjølig. Bruksferdig løsning ble 

laget ved å fortynne 1:5 før bruk. 
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Transferbuffer (Towbinbuffer); pH skal ligge mellom 8,1 og 8,3 

25 mM TRIS   30,3 g/L 

192 mM glycine 14,4 g/L 

20 % metanol  200 mL/L 

pH skal ikke justeres, kun sjekkes. 

 

10 x TBS, pH 7,6 

12,1 g TRIS 

58,4 g NaCl 

H2O ad 1 L 

 

TBS 

100 mL 10 x TBS 

900 mL H2O 

 

TTBS 

500 μL Tween-20 

1 L TBS 

 

BLOTTO 

5 % tørrmelkpulver i TTBS 
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3.3 Dyrking og splitting av cellene 
 

Cellelinjene HT29 og HCT116 ble kjøpt fra ATCC (American Type Culture Collection). 

Cellene ble dyrket i 75 cm2 Costar-flasker ved 37 °C i DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium) tilsatt 10 % hesteserum (mycoplasma-screenet), 100 units/mL Pen 

Strep (penicillin, streptomycin) og 2 mM glutamin. 

 Ved splitting ble cellene først vasket to ganger med PBS (fosfatbufret saltvann), 

og deretter tilsatt 2 mL trypsin-EDTA for å løsne cellene fra flasken. Etter 1-5 minutters 

inkubering i varmeskap, var cellene løsnet og det ble tilsatt 3 mL medium for å 

nøytralisere trypsinet. Etter denne behandlingen kunne cellene enten sås ut i nye store 

flasker, eller bli telt og sådd ut til bruk i ulike forsøk. 

 Celler som ble brukt til DNA-synteseforsøk og inositolfosfat-akkumulerings-

forsøk, ble sådd ut i 6-brønners Costar-brett à 10 cm2/brønn. Til Western blotting-

forsøkene ble det benyttet Corning-skåler à 20 cm2. 

 

 

3.4 Telling av cellene 
 

Det har blitt observert ved dette laboratoriet at hepatocytter kan ha varierende respons på 

samme signalmolekyl som følge av forskjellig celletetthet.  

Koloncancercellelinjene HT29 og HCT116 har vært lite studert ved dette 

laboratoriet. For å sikre oss reproduserbare resultater, bestemte vi oss derfor for å så ut 

cellene med kjent celletetthet. Vi prøvde å så ut cellene med celletettheter der cellene 

ville befinne seg i log-fasen av vekstkurven. Dersom cellene ble sådd ut med en for høy 

celletetthet, ville de havne i en platå-fase med mulighet for endret autokrin/parakrin 

påvirkning. 

Telling av cellene har for det meste blitt utført ved hjelp av Coulter Counter. Til 

vekststudieforsøkene ble cellene telt i mikroskop ved hjelp av Bürcher-kammer. En dråpe 

av cellesuspensjon ble avsatt under dekkglass på Bürcher-kammer med steril tipp. Ved 

hjelp av mikroskop ble cellene i en stor tellerute (tilsvarer 0,1 µL) telt. Dette telletallet 

ble deretter multiplisert med 104 for å få antall celler/mL.  
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3.5 Måling av DNA-syntese 
 

3.5.1 Prinsipp 

 

DNA-syntesen ble bestemt ved å måle inkorporeringen av radioaktivt tymidin, [6-3H] 

tymidin, i nysyntetisert DNA.  

Metoden baserer seg på at tymidin inkorporeres spesifikt i DNA og har ubetydelig 

uspesifikk binding. Mengden [6-3H] tymidin som inkorporeres i DNA ved andre 

prosesser enn replikasjon kan antas å være ubetydelig. Dermed vil mengde inkorporert 

tymidin samsvare med hvor stor DNA-syntesen har vært i løpet av den aktuelle 

tidsperioden. 

Selve kvantifiseringen av inkorporert radioaktivt tymidin ble gjort ved hjelp av 

scintillasjonstelling.  

 

3.5.2 Dyrking og stimulering av cellene 

 

Cellene ble dyrket i 6-brønners Costar brett med ønsket tetthet. De gikk i serumrikt 

medium i 1-2 døgn før de ble vasket med PBS og tilsatt serumfritt medium. Stimulering 

av cellene skjedde 24 timer etter bytte til serumfritt medium. Høsting av cellene ble gjort 

ved å vaske brønnene to ganger med fysiologisk saltvann. Væsken ble deretter aspirert og 

brettene ble satt inn i fryseren (-20 °C) i minimum 1 time. 

 HCT116 cellene ble høstet 15 timer etter stimulering, mens HT29 cellene ble 

høstet etter 24 timer. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 

Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. 
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3.5.3 Prøveopparbeidelse og måling av DNA-syntese  

 

Ved analyse ble brønnene tilsatt 1,5 mL 0,5 M NaOH og plassert i inkubatorrom (37 °C) i 

3 timer. Ved denne behandlingen ble cellenes proteiner og DNA oppløst. 

 Etter inkuberingen ble innholdet i brønnene overført til blanke TT-rør. Det var 

viktig å påse at alt var løst i brønnene før overføringen til TT-rørene ble foretatt. 

Brønnene ble deretter vasket med 1,5 mL destillert vann, som også ble overført til TT-

rørene. DNA ble felt ut ved tilsetning av 750 μL 50 % TCA, og prøvene ble satt minst en 

time i kjøleskap for å sikre fullstendig felling før de ble filtrert. 

 Vakuum-boksene som ble brukt til filtrering ble pakket med glassfiberfilter GF/C 

og underlag av nytalduk. Prøvene ble filtrert og skylt to ganger med 5 mL 5 % TCA. 

Glassfiberfilterne med DNA-prøvene på ble deretter overført med pinsett til telleglass. 

Prøvene ble tilsatt 5 mL Opti-Fluor tellevæske og ristet en halv time før de ble satt til 

telling. DNA-syntesen ble målt ved hjelp av scintillasjonstelleren Packard TRI-CARB 

Liquid Scintillation Analyzer, modell 1900TR. 

 

 

3.6 Inositolfosfat-akkumulering 

 
3.6.1 Prinsipp 

 

Ved aktivering av fosfolipase C spaltes membranlipidet fosfatidylinositol (4,5) bisfosfat 

til inositol (1,4,5) trisfosfat (IP3) og 1,2-diacylglyserol (DAG). IP3 metaboliseres deretter 

gradvis til inositol. I nærvær av Li+, som hemmer mange inositolfosfat 

fosfomonoesteraser (Berridge 1987; Shears 1989), stoppes denne metabolismen ved 

inositolmonofosfater. Dette resulterer i en akkumulering av inositolfosfater, primært 

inositol (1) monofosfat, inne i cellen. Denne akkumuleringen kan man bruke som et mål 

på PI-PLC-aktivitet (Dean and Beaven 1989). Cellene merkes med radioaktivt inositol, 

og radioaktivitet i inositolfosfater og fosfoinositider måles ved hjelp av scintillasjons-

telling. 
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3.6.2 Dyrking, merking og stimulering av cellene 

 

Cellene ble dyrket i 6-brønners Costar brett med en tetthet på cirka 50 000 celler/cm2. De 

gikk ett døgn i serumrikt medium før de ble vasket med PBS og tilsatt serumfritt medium 

samt 5 μL myo-[2-3H] inositol (2,5 μCi/mL medium, spesifikk aktivitet 20 Ci/mmol). Det 

var viktig å la isotopen virke i minimum 20 timer for at fosfoinositidene skulle bli 

radioaktivt merket til isotopisk likevekt. Dette kriteriet må være oppfylt for at man skal 

kunne anta at endringer i radioaktivitet i inositolfosfater reflekterer endringer i mengden 

(Dean and Beaven 1989). 

 15-30 minutter før stimulering ble mediet sugd av og 2 mL KRH med 15 mM 

LiCl tilsatt til cellene. Stimuleringen med hormoner/ agonister foregikk i 30 minutter og 

ble stoppet ved å suge av mediet i brønnene og tilsette 1 mL iskald 3,3 % PCA. PCA 

stopper den metabolske prosessen ved å denaturere proteiner. Inositolfosfatene, som 

befinner seg i cytosol, vil foreligge løst i PCA. Brettene ble deretter satt på is til man 

kunne jobbe videre med dem. 

 

3.6.3 Prøveopparbeidelse 

 

All prøveopparbeidelse foregikk på is for å hindre en mulig nedbrytning av 

inositolfosfatene. Innholdet i brønnene ble skrapt, overført til koniske glassrør og 

sentrifugert kaldt (4 °C) ved 2300 rpm i 10 minutter. Etter endt sentrifugering inneholder 

bunnfallet fosfoinositidene og proteiner, og supernatanten (SN) inneholder de 

vannløselige inositolfosfatene. 

800 μL av SN ble overført til nye koniske rør og nøytralisert med 1,5 M KOH, 60 

mM Hepes, 60 mM EDTA i nærvær av universalindikator. Ved nøytraliseringen ble PCA 

felt ut i form av kaliumperklorat. Prøvene ble sentrifugert igjen som beskrevet over og 

SN frosset ned til senere analyse. 

Bunnfallet fra første sentrifugering med fosfoinositidene og proteinene ble løst i 

500 μL 0,08 M NaOH. 100 μL av prøvene ble tilsatt 4 mL Opti-Fluor og satt til telling av 

radioaktivitet i fosfoinositidene. Resten ble brukt til måling av mengde protein i prøvene. 
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3.6.4 Eluering av totale inositolfosfater 

 

Til eluering av inositolfosfatene ble det benyttet Biorad søyler med AG 1-X8 resin i 

formatform, 200-400 mesh, 1 mL søylevolum. Dette resinet er en sterk anionbytter som 

inneholder kvartære ammoniumgrupper. Ammoniumgruppene binder inositolfosfatene, 

som så elueres med økende konsentrasjon av ammoniumformat. Metoden ble først 

beskrevet i 1983 (Berridge, Dawson et al. 1983). 

 På analysedagen foregikk alt arbeidet ved romtemperatur. Prøvene ble tint og 

fortynnet med H2O (700 μL prøve ad 5 mL H2O). De ble deretter applisert på søylene, og 

eluatet, som inneholder inositol, ble kastet. 20 mL destillert vann ble tilsatt for å eluere 

eventuelt overskudd av inositol. 10 mL 5 mM natriumtetraborat/60 mM ammonium-

format ble deretter tilsatt for å fjerne glyserofosfoinositol. 

 Etter at både inositol og glyserofosfoinositol var fjernet, ble telleglass plassert 

under søylene, og inositolfosfatene eluert med 10 mL 1 M ammoniumformat/0,1 M 

maursyre. Prøvene ble tilsatt 10 mL Ultima-Flo, ristet ved hjelp av ristemaskin og fikk stå 

ett døgn før telling. Dette var nødvendig for å unngå luminiscens. 

 Kvantifisering av inositolfosfatene ble gjort ved hjelp av scintillasjonstelleren 

Packard TRI-CARB Liquid Scintillation Analyzer, modell 1900TR. 

 Søylene ble regenerert ved skylling med 5 mL 2 M ammoniumformat/0,1 M 

maursyre, fulgt av 20 mL H2O. 
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3.7 SDS-PAGE og immunblotting (Western blotting) 

 

3.7.1 Prinsipp 

 

Western blotting er en metode som benyttes til deteksjon av ulike proteiner i en prøve ved 

immunblotting etter separasjon på en polyakrylamidgel. Proteinene blir applisert på 

gelen, som kobles til strøm i et elektroforese-kar. Avhengig av deres størrelse og 

molekylvekt vil proteinene vandre på gelen med ulik hastighet, noe som gjør at de blir 

separert fra hverandre.  

Etter separasjon blir proteinene overført via elektroforese til en 

nitrocellulosemembran. På denne membranen festes et antistoff som er rettet spesifikt 

mot det proteinet man ønsker å detektere (primært antistoff). Deretter tilsettes et 

sekundært antistoff. Dette bindes selektivt til det primære antistoffet og er koblet til en 

peroksydase som vil reagere med deteksjonsreagenset. Ved tilsetning av 

deteksjonsreagenset vil reaksjonen mellom reagenset og peroksydasen i det sekundære 

antistoffet forårsake et lysglimt som kan detekteres enten på film eller ved hjelp av 

deteksjonskamera. 

I alle undersøkelser gjort med Western blotting i denne oppgaven ble det brukt 

primære antistoff mot henholdsvis pErk og total-Erk. Apparatur til både elektroforese og 

blotting var fra BioRad. 

 

 

3.7.2 Prøveopparbeidelse 

 

Cellene ble sådd ut i 20 cm2 Corning-skåler, med en tetthet på 50 000 celler/ cm2. De ble 

inkubert ett døgn i serumrikt medium og deretter ett døgn i serumfritt medium før 

stimulering. Cellene ble stimulert i 5 min., 15 min., 30 min., 1 time, 2 timer og 4 timer. 

 Stimuleringen ble stoppet ved å suge av mediet, skylle to ganger med fysiologisk 

saltvann og tilsette 0,5 mL samplebuffer. Innholdet i skålene ble deretter skrapt og 

overført til små plastrør og satt til koking på vannbad i 5 minutter. 200 μL av prøvene ble 

satt til avkjøling før de senere ble brukt til å bestemme mengde protein i prøvene. De 

resterende 300 μL ble tilsatt 30 μL 2-mercaptoetanol og 15 μL bromfenolblått, og ble 

kokt ytterligere i 5 minutter før de ble frosset ned (-20 °C). 
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2-mercaptoetanol denaturer proteinene og gjør det mulig for SDS (fra sample-

bufferen) å binde seg til polypeptidkjedene. For hvert gram protein bindes en konstant 

mengde SDS (ca. 1,4 g), og det dannes protein-SDS komplekser med samme 

ladning/størrelsesforhold. Slike komplekser vil under elektroforesen vandre med en 

hastighet som avhenger kun av deres størrelse (Greibrokk et al. 1998). 

 

 

3.7.3 Gelstøping 

 

Til Western blotting brukes det to geler; en separasjonsgel og en stacking-gel. 

Separasjonsgelen ble laget først, og da denne stivnet ferdig ble stacking-gelen støpt over 

den. 

Stacking-gelen inneholder en lav mengde polyakrylamid (i denne oppgaven ble 

det brukt 4 %), og den sørger for at de appliserte prøvene når separasjonsgelen samtidig. 

Dette er viktig for at proteinene skal kunne starte vandringen gjennom separasjonsgelen 

på samme tidspunkt, og identiske proteiener havne parallelt i forhold til hverandre. 

Sammensetningen av separasjonsgelen måtte justeres med hensyn til størrelsen på 

proteinene man ønsket å separere. Jo høyere polyakrylamidmengde i gelen, jo mindre 

porestørrelse får man. For små proteiner vil det være gunstig med liten porestørrelse. 

Dette er viktig for at proteinene skal kunne separeres fra hverandre ved elektroforese. 

Dersom porene var for store, ville de små proteinene ha vandret for raskt, og havnet på 

samme plass på separasjonsgelen. Dette ville ikke gi noen separasjon av proteinene.  

For separasjon av Erk fra andre proteiner, var det av erfaring passende å lage 

separasjonsgeler med 12 % polyakrylamid.  

 Begge geltypene bestod i tillegg til polyakrylamid av: 

26 % 1,5 M TRIS 

1 % SDS 

1 % av 10 % APS 

og 0,08 % TEMED 

TEMED katalyserer polymeriseringen av akrylamid, og gjør at gelen stivner. Da gelene 

var støpt ferdig, ble de plassert i elektroforesekar. 
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3.7.4 Elektroforese 

 

Elektroforesekaret ble fylt med runningbuffer, slik at væsken stod 2-3 cm opp på gelen. 

Deretter ble 15-20 μL av hver prøve applisert i sine respektive brønner. En mengde på  

5 μL av standarden (Rainbow-marker), ble applisert i den ytterste brønnen. Denne 

standarden inneholder proteiner med forskjellig molekylmasse, slik at massen kan anslås 

for de aller fleste proteiner. 

 Elektroforesen ble kjørt med 100 V i 5-10 minutter, og deretter med 125 V. 

PowerPac 300 ble brukt til elektroforesen. Prosessen ble stoppet da proteinene, som er 

blåfarget av bromfenolblått, kom nederst på gelen. 

 

3.7.5 Overføring av protein fra gel til nitrocellulosemembran 

 

Proteinene ble overført fra gelen til nitrocellulosemembranen ved hjelp av en blotting-

prosedyre. Prosedyren ble utført ved hjelp av blotte-apparatet PowerPac 200.  

Filterpapir, nitrocellulosemembran og gel ble lagt i nevnt rekkefølge på anoden. 

Et ekstra filterpapir ble deretter plassert over disse, og lokket (som er katoden) ble 

montert. Alle de ovennevnte komponentene, ble fuktet med transferbuffer på forhånd. 

 PowerPac 200 ble kjørt ved 10 V i 30-40 minutter. Etter endt blotting ble Ponceau 

S brukt for å kontrollere at overføringen av proteinene hadde vært vellykket. Ponceau S 

farger proteinene på membranen, og man kan dermed se om proteinene er overført til 

membranen, og hvordan separasjonen har vært. Fargemiddelet ble vasket bort med 

dobbeltdestillert vann. 

 

3.7.6 Immunblotting 

 

Under denne prosessen ble proteinene på nitrocellulosemembranen eksponert for det 

primære og deretter det sekundære antistoffet. Membranen ble lagt i BLOTTO på 

vippebrett i en time ved romtemperatur. Tørrmelken i BLOTTO inneholder proteiner som 

vil feste seg til nitrocellulosemembranen, noe som vil blokkere for uspesifikk binding 

mellom antistoff og membranen. 

 Blokkemiddelet ble helt av, og det primære antistoffet som er løst i BLOTTO 

(med titer etter produsentens anbefaling) ble tilsatt. Skålen med membranen og antistoffet 
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ble deretter inkubert på kjølerom (4 °C) på vippebrett over natt. Ved å løse antistoffet i 

BLOTTO, vil man anta at all uspesifikk binding av dette skjer til proteiner i melken, og 

ikke til proteiner på membranen. 

Neste dag ble det primære antistoffet helt av, og membranen vasket 3 ganger med 

TTBS, hver gang i 15 minutter. Sekundært antistoff ble løst i BLOTTO, og membranen 

ble inkubert med det i 45-60 minutter på vippebrett ved romtemperatur. Membranen ble 

deretter vasket i 15 minutter med TTBS. Vaskingen ble gjentatt to ganger til før 

membranen ble skylt flere ganger med vann. Membranen var etter dette klar til neste 

trinn, nemlig deteksjonen av proteinene. 

 

3.7.7 Deteksjon 

 

Membranen ble inkubert i ett minutt med like deler av ECL reagens 1 og 2 

(deteksjonsreagenset). Etter endt inkubering ble membranen tørket lett med mykt papir 

og lagt mellom to passe store deler av transparent ark. Membranen ble så fotografert i 

mørkeromsboks, og bildet ble behandlet med Lab Works-programmet fra UVP.  

 

3.8 Proteinmåling 
 

Mengden av proteiner/ brønn i inositolfosfatforsøkene ble målt med Coomassie Blue, 

mens proteinmengden i prøver til Western ble målt med BCA reagens, i følge 

produsentens metodebeskrivelser. 

 

 

3.9 Statistiske beregninger 
 

Ved vurdering av effekten av ulike agonister og enzymhemmere ble forskjeller mellom 

kontrollgruppe og behandlet gruppe vurdert statistisk med Student’s t-test (en parametrisk 

test), tosidig i de fleste tilfeller. I noen tilfeller, som angitt i figurtekstene, ble det benyttet 

ensidig test. I noen få tilfeller har jeg brukt Wilcoxon’s matched pairs test (en 

uparametrisk test). Forskjellene ble ansett som statistisk signifikante hvis p<0,05. 
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4. RESULTATER 
 

I innledende forsøk ble vekstbetingelsene til cellelinjene HT29 og HCT116 undersøkt 

under standardiserte forhold. Tidskurver for inngang i DNA-syntese for begge 

cellelinjene ble også bestemt for å kunne stoppe DNA-syntesen på optimalt tidspunkt 

etter stimulering. Medium tilsatt serum ble benyttet som positiv kontroll/standard for mål 

på DNA-syntese og celleproliferasjon. Bakgrunnen for dette er at serum inneholder 

mange vekstfaktorer, og er kjent for å gi optimal vekst i mange celletyper når det tilsettes 

dyrkingsmediet. 

 Det har lenge vært kjent at EGF-reseptoraktivering er en viktig signalmekanisme 

for proliferasjon i ulike celletyper, inkludert mange cancercellelinjer (Shimizu, Deguchi 

et al. 2005). Vi undersøkte i denne oppgaven om EGF har en vekstfremmende effekt på 

koloncancercellelinjene HT29 og HCT116. 

Inositolfosfat / PI-PLC-signalveien har også vist seg å kunne spille en viktig rolle 

i celleproliferasjon og muligens i utvikling av kreft. Jeg har derfor undersøkt effekten av 

ulike agonister som virker via Gq-koblede reseptorer (og som dermed kan aktivere PI-

PLC) i HT29 og HCT116 cellelinjene. Jeg har sett på deres effekt alene og for noen av 

dem (trombin og neurotensin) i kombinasjon med EGF.  

  

4.1 Vekstprofilene for HCT116 og HT29 cellene 
 

Serum inneholder mange vekstfaktorer, og vil som regel stimulere cellevekst maksimalt. 

Men fordi serum inneholder mange komponenter, er det vanskelig å avgjøre hvilke som 

betyr noe for vekststimulering. Et annet problem med å bruke serum i vekstmediet er at 

sammensetningen av serum kan variere fra én batch til annen. 

 Ved bruk av serumfritt medium vil man både unngå disse problemene og også 

kunne oppnå en mer synkronisert cellevekst ved stimulering. I serumfritt medium vil 

cellene som regel sultes ut og flere av dem vil derfor gå inn i G0- eller tidlig G1-fase. Når 

man deretter tilsetter en vekstfremmende faktor, vil flere celler gå samtidig inn i S-fasen 

(vekstfasen). 
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4.1.1 Bestemmelse av vekstkurvene for HT29 og HCT116 

 

Det ble prøvd ut tre oppsett; hver av dem på totalt 7 dager, for bestemmelse av 

vekstkurver i de to cellelinjene: 

 

- oppsett nr. 1  cellene gikk i serumrikt medium (10 %) hele tida (positiv kontroll) 

- oppsett nr. 2  cellene gikk 1 døgn i serumrikt medium, resten serumfritt 

- oppsett nr. 3  cellene gikk 2 døgn i serumrikt medium, resten serumfritt 

 

Veksten ble målt ved å telle antall celler i skålene. For hver dag ble det telt to 

paralleller og skålene som måtte stå 4-6 dager før de skulle telles, fikk nytt medium dag 2 

eller dag 3. Dette var viktig siden det tidligere har vært observert at celler begynte å løsne 

fra skålen når de gikk i samme medium over 3-4 dager, selv om de ikke ble sådd ut for 

tette. Dette kan skyldes forbruk av essensielle næringsstoffer, eller akkumulering av 

avfallsprodukter i mediet.    

 

HCT116  

Figur 6 viser vekstkurvene til cellelinjen HCT116. Cellene som hadde gått i serumrikt 

medium hele tiden vokste mest og raskest, noe som var forventet. Etter utsæd hadde 

cellene en lag-periode på én dag før de begynte å vokse. De viste deretter logaritmisk 

vekst i 3 dager, og gikk så inn i en platåfase. Doblingstida var i underkant av ett døgn. Fra 

dag 4 stoppet veksten og celletallet begynte å avta. Årsaken til dette var trolig at skålene 

ble fullstendig tette allerede ved dag 4. Dette var lett å se i mikroskop. Ved dag 5 og 6 

kunne man tydelig se mange løse celler i mediet, noe som tydet på at cellene begynte å 

slippe taket i skålene da de ble for fulle. 

 Ved bytte til serumfritt medium etter 1 døgn vokste cellene langsommere enn i 

serum det første døgnet, men så deretter ut til å følge samme tidsforløp som celler i 

serumholdig medium (figur 5a). Ved bytte til serumfritt medium etter 2 døgn fortsatte 

cellene å vokse det første døgnet, men gikk deretter inn i en platåfase (figur 5b). 

 

 



0 1 2 3 4 5 6 7

4

10

20

40

Med serum
1 dag med serum

a)

Dager etter utsåing

Ce
lle

r x
 1

05

 

0 1 2 3 4 5 6 7

4

10

20

40

Med serum
2 dager med serum

b)

Dager etter utsåing

Ce
lle

r x
 1

05

 

Figur 5:Vekstkurver for cellelinjen HCT116. Cellene ble sådd ut dag 0 i 20 cm2 skåler med en tetthet på 
20 000 celler/cm2. Under alle oppsettene fikk cellene stå en dag i serumholdig medium; fra dag 0 til dag 1. 
Figurene er fra ett enkelt forsøk som er representativt for tre uavhengige forsøk. Vekstkurven for celler som 
har stått hele perioden i medium tilsatt serum er fremstilt i begge figurene som en positiv kontroll. Figur a) 
viser vekstkurven for celler som har stått kun én dag i serumholdig medium før skiftet til serumfritt, og 
figur b) viser vekstkurven for celler som har stått to dager i serumholdig medium før skiftet til serumfritt. 

 

HT29 

For HT29 cellene hadde byttet til serumfritt medium en større effekt på 

vekstkurveforløpet sammenlignet med HCT116 cellene (figur 6). 

Ved bytte til serumfritt medium etter 1 døgn vokste cellene klart saktere og i mye 

mindre grad i forhold til kontrollgruppen med serum. Fra figur 6a kan man også se at 

celletallet gikk litt ned etter skiftet til serumfritt medium. Dette skjedde ikke med cellene 

som gikk 2 døgn før skifte til serumfritt medium (figur 6b) og kan muligens være et 

uttrykk for at ved noe lavere celletetthet er det en utilstrekkelig autokrin produksjon av 

vekstfaktorer.  

 Lag-fasen for HT29 cellene er på ca. 2 dager, altså én dag lenger enn for HCT116. 

Deretter går de inn i logaritmisk vekst med en doblingstid på ca. 1-2 døgn i nærvær av 

serum. Etter 4 døgn når de en platåfase, men i fravær av serum ser det ut til at cellene er 

mindre viable og løsner fra skålene. 

 Figurene 5 og 6 viser at mangel på serum i mediet har en mye større effekt på 

vekst av HT29 cellene i forhold til HCT116 cellene, og at HT29 cellene trenger å ha en 

høyere celletetthet enn HCT116 cellene for å tåle overgangen til serumfritt medium 

bedre. 
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Figur 6: Vekstkurver for cellelinjen HT29. Cellene ble sådd ut dag 0 i 20 cm2 skåler med en tetthet på 
30 000 celler/cm2. Under alle oppsettene gikk cellene én dag i serumrikt medium; fra dag 0 til dag 1. 
Figurene er fra ett enkelt forsøk som er representativt for to uavhengige forsøk. Vekstkurven for celler som 
har stått hele perioden i medium tilsatt serum er fremstilt i begge figurene som en positiv kontroll.        
Figur a) viser vekstkurven for celler som har stått kun én dag i serumrikt medium før skiftet til serumfritt, 
og figur b) viser vekstkurven for celler som har stått to dager i serumrikt medium før skiftet til serumfritt. 

 

  
4.1.2 Bestemmelse av optimalt tidspunkt for måling av DNA-syntese 
 

Telling av celler viste seg å være en svært tidskrevende prosess. Vi ønsket derfor å ta i 

bruk en annen metode for å måle veksten i cellene, og valgte å måle DNA-syntese, som 

gjorde det mulig å analysere et større antall prøver i hvert forsøk.  

Vekstkurveforsøkene viste tydelig en forskjell i veksthastigheten mellom HCT116 

og HT29 cellene. Før vi kunne gå over til å måle DNA-syntese var det derfor nødvendig å 

finne ut ved hvilke tidspunkter det var best å måle DNA-syntesen i begge cellelinjene. I 

tidligere innledende DNA-synteseforsøk ved dette laboratoriet ble tymidin tilsatt til 

cellene 21 timer etter stimulering og DNA-syntesen ble stoppet etter ytterligere 3 timer 

(Dajani, data ikke vist). Vi ønsket å undersøke om DNA-syntesen var på sitt optimale 

nivå innen dette tidsintervallet under standardiserte forhold.  

Tidspunkt for maksimal DNA-syntese i begge cellelinjene ble bestemt ved å 

analysere tidsforløpet for inngang i DNA-syntesen etter stimulering med serum over en 

periode på 36 timer. Cellene ble sådd i serumrikt medium (10 % serum) og gikk ett døgn 

før de ble vasket med PBS og ble tilsatt serumfritt medium. Etter ytterligere ett døgn ble 

serum gjenintrodusert til halvparten av brønnene og DNA-syntesen målt i pulser på 3 

timer. De resterende brønnene fikk nytt serumfritt medium og ble brukt som kontroll 

under forsøkene.  
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HT29 
 
Forsøket viste at HT29 cellene hadde en lag-periode på 9-12 timer, etterfulgt av en log-

periode på cirka 6 timer (figur 7). I log-perioden startet DNA-syntesen (S-fasen) i de 

serumstimulerte cellene og en initiell maksimal mengde av tymidin-inkorporering i DNA 

kunne måles 18-24 timer etter stimulering. Denne toppen indikerte en fullendt 

cellesyklus.  

Inngangen i DNA-syntese ble deretter redusert en kort periode før en ny topp 

begynte å danne seg cirka 30 timer etter stimulering. For å få en full topp måtte man nok 

ha målt DNA-syntesen over mer enn 36 timer. Denne toppen, som indikerte en ny 

omgang av cellesyklusen, var større sett i forhold til den tidligere toppen. Dette skyldtes 

mest sannsynlig at cellene hadde delt seg og blitt flere, og som følge av dette ble det 

dannet en større mengde DNA etter stimulering med serum. Ut fra dette var 21-24 timer 

et passende intervall. 
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Figur 7: Tidskurve for inngang i DNA-syntese i HT29 cellelinjen. Cellene ble sådd ut i medium tilsatt 10 
% serum med en tetthet på 30 000 celler/cm2 i 6-brønners Costar-brett. Dagen etter ble mediet byttet ut til 
serumfritt, og etter ytterligere én dag ble medium med 10 % serum gjenintrodusert til halvparten av 
brønnene i hvert brett. De resterende brønnene fikk nytt serumfritt medium og ble brukt som negativ 
kontroll i forsøket.    [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 
timer før høsting av cellene. DNA-syntesen ble målt over 36 timer med 3-timersintervall. Figuren viser 
resultater fra ett enkelt forsøk +/- SD. 
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HCT116 

 

Tidskurven for HCT116 cellene viste at de gikk inn i S-fasen raskere enn HT29 cellene 

(figur 8).  

HCT116 cellene hadde en lag-periode på 6-9 timer, mot 9-12 timer i HT29 

cellene, og den første toppen av DNA-syntese ble målt allerede 12-18 timer etter 

stimulering. HCT116 fikk i likhet med HT29 cellene to topper av DNA-syntesen. Den 

siste toppen ble målt omtrent 27-36 timer etter stimulering.  

Tidsrommet 12-18 timer etter stimulering; som representerer den første DNA-

syntesetoppen, så ut til å være et passende tidsintervall for DNA-syntese-måling i 

HCT116 cellene. Det ble utført et nytt tidskurveforsøk (resultater ikke vist her) der DNA-

syntesen ble målt i tidsrommet 9-24 timer med 3-timersintervall for å se om denne toppen 

kunne reproduseres. Det nye forsøket viste igjen at maksimal DNA-syntese for HCT116 

cellene i løpet av denne perioden kan måles rundt 12-18 timer etter stimulering.  
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Figur 8: Tidskurve for inngang i DNA-syntese i HCT116 cellelinjen. Cellene ble sådd ut i medium tilsatt 
10 % serum med en tetthet på 25 000 celler/cm2 i 6-brønners Costar-brett. Dagen etter ble mediet byttet til 
serumfritt, og etter ytterligere én dag ble medium med 10 % serum gjenintrodusert til halvparten av 
brønnene i hvert brett. De resterende brønnene fikk nytt serumfritt medium og ble brukt som negativ 
kontroll i forsøket. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer 
før høsting av cellene. DNA-syntesen ble målt over 36 timer med 3-timersintervall. Figuren viser resultater 
fra ett enkelt forsøk +/- SD og disse ble reprodusert i et annet forsøk som ble gjort i tidsrommet 9-24 timer. 
Cellene i sistnevnte forsøk hadde også en celletetthet på 25 000 celler/cm2.  
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4.1.3 Konsentrasjonsavhengig effekt av serum på DNA-syntesen 
 

Som tidligere nevnt i denne oppgaven, inneholder mediet som ble benyttet til dyrking av 

begge cellelinjene 10 % hesteserum. Siden serum hadde ulik effekt på cellelinjene HT29 

og HCT116, var det av interesse å finne ut om denne effekten var 

konsentrasjonsavhengig.  

 Cellene ble som tidligere dyrket ett døgn med serumrikt medium (10 %) og ett 

døgn med serumfritt medium. Ved stimulering ble mediet sugd av og medium med 0 %, 

0,5 %, 1 %, 2,5 %, 5 % eller 10 % serum ble tilsatt til brønnene. 
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Figur 9: Serum doseresponskurver for cellelinjene HCT116 a), og HT29 b). Cellene gikk en dag i medium 
tilsatt 10 % serum, deretter en dag serumfritt før skiftet til medium med ulike serumkonsentrasjoner. 
Serumfritt medium (0 %) ble brukt som negativ kontroll i forsøkene. HCT116 cellene ble høstet 15 timer 
etter stimulering mens HT29 cellene gikk 24 timer etter stimulering før de ble høstet. [6-3H] tymidin (1 
µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. 
Figur a) viser gjennomsnittlig serum doseresponskurve for HCT116 +/- SD. Figuren er representativ for 4 
uavhengige forsøk. Celletettheten i samtlige forsøk var 25 000 celler/cm2.  
Figur b) viser gjennomsnittlig serum doseresponskurve for HT29 +/- SD. Figuren er representativ for 3 
uavhengige forsøk. Celletettheten i samtlige forsøk var 50 000 celler/cm2. To parallelle forsøk som ble kjørt 
med en celletetthet på 25 000 celler/cm2 ga også samme resultat som er vist her. 
 

 

Figur 9 viser resultatene for begge cellelinjene. HCT116 cellene fikk en kraftig og full 

effekt allerede ved den laveste serum-konsentrasjonen som ble prøvd i disse forsøkene 

(0,5 %). Serum ga i disse cellene en økning i DNA-syntesen som var omtrent 4 ganger så 

stor som i kontrollen. 
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 HT29 cellene hadde derimot en klar konsentrasjonsavhengig effekt av serum. 

DNA-syntesen økte trinnvis med økende serumkonsentrasjon i mediet. En maksimal 

effekt på cellene kunne sees ved 5 % serum i mediet. Dessuten var denne effekten ikke 

like stor som hos HCT116 cellene. HT29 cellene responderte med en 3-dobling av DNA-

syntesen, sett i forhold til 4-dobling hos HCT116 cellene. 

 

 



4.2 Fosfolipase C-aktivitet i HT29 og HCT116 cellelinjene 
 

Neste trinn i denne oppgaven var å teste ut hvilke av de utvalgte ligandene som kunne gi 

inositolfosfat-akkumulering (IPs-akkumulering); en effekt som medieres hovedsakelig 

via Gq-koblede reseptorer og PI-PLCβ. EGF ble også prøvd ut selv om reseptoren for 

denne ikke er Gq-koblet, men aktivering av RTK kan føre til PI-PLCγ aktivering. Dette 

enzymet fører til nedbrytning av inositolfosfolipider i cellemembranen på samme måte 

som PI-PLCβ.  

Effekten av EGF og trombin sammen ble også studert. Tidligere forsøk ved dette 

laboratoriet har vist at en rekke agonister som virker på GPKR forsterker effekten av 

EGF via en ukjent mekanisme i hepatocytter (Refsnes, Thoresen et al. 1994; Dajani, 

Rottingen et al. 1996). Vi ville se om trombin hadde lignende effekt i disse cellelinjene, 

og om aktivering av PI-PLC kunne være en viktig mekanisme i denne forbindelsen. 

Figurene 10 og 11 viser resultatene fra IPs-akkumuleringsforsøkene som ble gjort i 

cellelinjene HT29 og HCT116. 
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Figur 10: Resultater fra inositolfosfat-akkumuleringsforsøk med ulike ligander på HT29 cellelinjen. 
Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt medium (10 % serum) 
og en dag i serumfritt medium før stimulering. Samtidig med medieskiftet til serumfritt ble det tilsatt 5 μL 
myo-[2-3H] inositol (2,5 μCi/mL medium, spesifikk aktivitet 20 Ci/mmol). 15-30 minutter før stimulering 
ble mediet byttet ut mot KRH med 15 mM LiCl. Stimulering med de ulike ligandene varte i 30 minutter. 
Ligandene ble tilsatt med følgende endelige konsentrasjoner: 10-4 M for ATPγs (n=4) og karbakolin (n=5), 
10-6 M for neurotensin (n=3) og neuromedin (n=3), 1U/mL for trombin (n=6) og 5 nM for EGF (n=4). Det 
ble utført 4 uavhengige forsøk med kombinasjonen EGF+trombin. Figuren viser gjennomsnitt av alle 
forsøkene. Resultatene er uttrykt som totale inositolfosfater (IPs) i prosentandel av totale fosfolipider (FL) 
+/-SEM. Kontrollen i samtlige forsøk var 0,9 % NaCl-løsning. *: resultatene for disse er funnet signifikant 
forskjellig fra kontrollen ved parret tosidig t-test (p < 0,01). **: resultatene for denne ble funnet signifikant 
forskjellig fra kontrollen ved parret tosidig Wilcoxon matched pairs test, (p < 0,01).  
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Figur 11: Resultater fra inositolfosfat-akkumuleringsforsøk med ulike ligander på HCT116 cellelinjen. 
Resultatene er uttrykt som totale inositolfosfater (IPs) i prosentandel av totale fosfolipider (FL) +/-SEM. 
Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt medium (10 % serum) 
og en dag i serumfritt medium før stimulering. Samtidig med medieskiftet til serumfritt ble det tilsatt 5 μL 
myo-[2-3H] inositol (2,5 μCi/mL medium, spesifikk aktivitet 20 Ci/mmol). 15-30 minutter før stimulering 
ble mediet byttet ut mot KRH med 15 mM LiCl. Stimulering med de ulike ligandene varte i 30 minutter. 
Ligandene ble tilsatt med følgende endelige konsentrasjoner: 10-4 M for ATPγs (n=3) og karbakolin (n=3), 
10-6 M for neurotensin (n=4) og neuromedin (n=3), 1U/mL for trombin (n=5) og 5 nM for EGF(n=4). Det 
ble utført 4 uavhengige forsøk med kombinasjonen EGF+trombin. Figuren viser gjennomsnitt av alle 
forsøkene. Kontrollen i samtlige forsøk var 0,9 % NaCl-løsning.  *: resultatene for disse er funnet 
signifikant forskjellig fra kontrollen ved parret tosidig t-test (p < 0,01). 
 

ATPγs 

ATPγs førte til signifikant økning i IPs-akkumulering i begge cellelinjene. Økningen i 

HT29 cellene var omtrent 4-5 ganger så stor som i kontrollen, mens den var cirka 3-4 

ganger kontrollen i HCT116. Resultatene for begge cellelinjene ble funnet signifikante 

ved parret tosidig t-test med 99 % konfidensnivå. Dette viser at ATPγs fører til PI-PLC 

aktivering i begge koloncancercellelinjene. 

 

Neurotensin 

Forsøkene viste økt IPs-akkumulering ved stimulering med neurotensin i begge 

cellelinjene. Denne effekten var imidlertid mye sterkere i HCT116 cellene; her ga 

neurotensin omtrent en 10 ganger økning i IPs-akkumulering sett i forhold til kontrollen. 

I HT29 viste resultatene kun en dobling av IPs-akkumuleringen. Resultatene var 

signifikante for begge cellelinjene ved parret t-test med 99 % konfidensnivå, og de viser 
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at neurotensin aktiverer PI-PLCβ i begge type celler, med størst effekt i HCT116 

koloncancercellelinjen. 

 

Karbakolin 

Karbakolin ga ingen økning i IPs-akkumulering i HCT116 cellene (figur 11b). I HT29 

derimot viste resultatene en 4-5 ganger økning av IPs-akkumulering sammenlignet med 

kontrollen (like stor effekt som ATPγs hadde på disse cellene). Resultatet var signifikant 

ved parret tosidig t-test med 99 % konfidensnivå. 

 

Trombin 

Trombin ga liten aktivering av PI-PLC i begge cellelinjene, men denne effekt var større i 

HCT116 cellene. Det ble registrert cirka en dobling av mengde akkumulert IPs i 

HCT116. Resultatene for HCT116 var signifikant ifølge parret tosidig t-test med 99 % 

konfidensnivå. Resultatene for HT29 var signifikante ved parret tosidig Wilcoxon 

matched pairs test (p < 0,01), men ikke signifikant ved t-test. Samtidig stimulering med 

trombin og EGF ga ikke større IPs-akkumulerende effekt enn trombin alene i noen av 

cellelinjene.  

 

Neuromedin og EGF 

Ingen av disse ligandene førte til økt IPs-akkumulering i cellelinjene HT29 og HCT116. 

Det ser dermed ut til at EGF-reseptoraktiveringen ikke fører til aktivering av PI-PLCγ i 

disse cellelinjene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Effekt av de ulike ligandene på cellevekst i cellelinjene HT29 og 

HCT116 
 

Siden noen av ligandene viste seg å aktivere PI-PLC, som vist ved inositolfosfat-

akkumulering, ville vi undersøke om dette er en mekanisme som stimulerer cellevekst i 

cellelinjene HT29 og HCT116. De resterende ligandenes effekt på celleveksten ble også 

undersøkt for å utelukke at de kan føre til cellevekst via andre mekanismer. 
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Figur 12: DNA-syntese i HT29 cellene. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk 
en dag i serumrikt medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. Høsting av cellene 
ble gjort 24 timer etter stimuleringstidspunktet. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 
Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Ligandene ble tilsatt med følgende endelige 
konsentrasjoner: 10-4 M for ATPγs (n=4) og karbakolin (n=6), 10-6 M for neurotensin (n=4) og neuromedin 
(n=4), 1U/mL for trombin (n=6) og 5 nM for EGF (n=5). Figuren viser gjennomsnitt av 4-6 separate 
forsøk. Resultatene er uttrykt i % av kontroll +/- SD. *: resultatene for disse er funnet signifikant forskjellig 
fra kontrollen ved parret tosidig t-test (p < 0,01).  
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Figur 13: DNA-syntese i HCT116 cellene. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 25 000-50 000 celler/cm2. 
Cellene gikk en dag i serumrikt medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. 
Høsting av cellene ble gjort 15 timer etter stimuleringstidspunktet. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, 
spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Ligandene ble tilsatt med 
følgende endelige konsentrasjoner: 10-4 M for ATPγs (n=3) og karbakolin (n=3), 10-6 M for neurotensin 
(n=6) og neuromedin (n=4), 1U/mL for trombin (n=7) og 5 nM for EGF (n=6). Figuren er et gjennomsnitt 
fra alle forsøk. Resultatene er uttrykt i % av kontroll +/- SD. *: resultatene for disse er funnet signifikant 
forskjellig fra kontrollen ved parret tosidig t-test (p < 0,01). ** tosidig t-test p= 0,052, ensidig p<0,01. 
 

 

ATPγs 

Stimulering med ATPγs førte til økt DNA-syntese i både HT29 og HCT116 cellelinjene. 

I HT29 cellene var denne økningen på om lag 32 % sammenlignet med en cirka 60 % 

økning i HCT116 cellene (figur 12 og 13). Resultatetene fra HCT116 cellene var 

statistisk signifikante ifølge parret ensidig t-test med 99 % konfidensnivå, men ikke ved 

tosidig parret t-test. Dette skyldes mest sannsynlig for få forsøk.   

 

Resultatene fra HT29 cellelinjen var signifikante ved parret tosidig t-test analyse 

med 99 % konfidensnivå. Det ble utført forsøk på HT29 med en lavere tetthet (25 000 

celler/cm2) parallelt med disse forsøkene (resultater ikke vist her). Forsøkene viste ingen 

ATPγs-mediert stimulering, men heller en mulig hemming av DNA-syntesen i HT29 

cellene. Dette kan tyde på at denne liganden har en tetthetsavhengig effekt på cellevekst i 

HT29. Flere forsøk må til for å bekrefte eller avkrefte dette. 
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Neurotensin 

Neurotensin hadde ingen effekt på DNA-syntesen i HT29 cellene, men den ga derimot en 

2-3 ganger økning av DNA-syntesen i HCT116 cellene. Resultatene var statistisk 

signifikante med 99 % konfidensnivå ved parret tosidig t-test. Resultater fra fire andre 

uavhengige forsøk med lavere celletetthet (25 000 celler/cm2) av HCT116 cellene viste 

også signifikant 2-3 ganger økning (tosidig t-test, p < 0,01) av DNA-syntesen i denne 

cellelinjen (resultater ikke vist). Det er dermed klart at neurotensin har en stimulerende 

effekt på cellevekst i HCT116 cellene.  

 

EGF 

DNA-synteseforsøk i HT29 cellene viste en tydelig vekststimulerende effekt av EGF på 

denne cellelinjen. EGF førte til omtrent 50 % økning av DNA-syntensen i disse cellene. 

Effekten var statistisk signifikant med 99 % konfidensnivå ved parret tosidig t-test. 

 HCT116 cellene fikk en cirka 30 % økning i DNA-syntesen (figur13). 

Resultatene, som er fra seks uavhengige forsøk, ble funnet statistisk signifikante ved 

parret tosidig t-test med 99 % konfidensnivå.  

 

Trombin 

Trombin virket stimulerende på cellevekst i begge koloncancercellelinjene, med omtrent 

dobbelt så sterk effekt i HCT116 cellene sammenlignet med HT29 cellene (figur12 og 

13). DNA-syntesen økte med ca. 36 % i HT29 og med omtrent 80 % i HCT116 cellene. 

Resultatene for begge cellelinjene ble funnet statistisk signifikante ved parret tosidig  

t-test med 99 % konfidensnivå. 

 

Karbakolin og neuromedin 

Ingen av disse to ligandene førte til signifikant stimulering av DNA-syntesen i HT29 og 

HCT116 cellene.  

 



4.4 Har EGF og trombin en additiv effekt på DNA-syntesen i HT29 

og HCT116? 
 

Det er tidligere vist ved dette laboratoriet at en rekke agonister som virker på GPKR førte 

til forsterkning av EGF-effekten i hepatocytter via en mekanisme som foreløpig er 

uavklart (Refsnes, Thoresen et al. 1994; Dajani, Rottingen et al. 1996). Det var derfor av 

interesse å finne ut om tilsvarende additive effekter mellom EGF og GPKR-agonister 

kunne påvises i HT29 og HCT116 koloncancercellelinjene.  

Inkorporering av tymidin i DNA ble målt i begge cellelinjene etter samtidig 

stimulering med EGF og trombin. Hensikten med disse forsøkene var å undersøke om 

trombin kunne forsterke EGF-effekten i våre koloncancercellelinjer. Dette var av 

interesse siden IPs-akkumuleringsforsøkene tydet på at disse ligandene virker via ulike 

signalveier, PI-PLC-avhengig for trombin, PI-PLC-uavhengig for EGF. Figur 14 viser 

resultatene fra DNA-synteseforsøkene.  
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Figur 14: Effekt av EGF og trombin sammenlignet med effekten av de to i kombinasjon på DNA-syntesen 
i a) HT29 og b) HCT116 cellene. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk en dag i 
serumrikt medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. Høsting av cellene ble gjort 
24 timer etter stimulering for HT29 og 15 timer etter stimulering for HCT116 cellene. [6-3H] tymidin (1 
µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Endelig 
konsentrasjon av EGF i samtlige forsøk var 5 nM, og for trombin var denne 1U/mL. Begge figurene er et 
gjennomsnitt av 3 uavhengige forsøk +/- SEM. 
  

Ingen av forsøkene viste at trombin signifikant forsterket effekten av EGF i 

koloncancercellelinjene HT29 og HCT116.  
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4.5 Har neurotensin og EGF en additiv effekt på aktivering av ERK 

og DNA-syntese i HCT116 cellene? 
 

Siden aktivering av ERK er en av flere signalveier som kan føre til cellevekst, var det av 

interesse å undersøke om EGF og neurotensin aktiverer ERK i HCT116-cellene, og om 

de eventuelt kunne ha en additiv effekt. Western blotting ble brukt som metode for å måle 

ERK. Det ble benyttet antistoff mot fosforylert ERK (pERK) som er den aktive formen 

for ERK. Cellene ble stimulert med neurotensin, EGF og kombinasjonen av de to, og 

ERK ble målt etter 5 minutter, 15 minutter, 1 time og 4 timer. Resultatene er presentert i 

figur 15.  

 

HCT-116 
Tidskurve Neurotensin +/- EGF

                                  NT        -          +         +          -          -          +        +          -         +         +         -         -         +       + 
                               EGF        -           -          -          +         +         +         +          -         -          -         +        +         +      + 

                      NT         -         +          +         -         -        +        +        -        +        +         -         -         +       + 
                   EGF          -         -           -         +         +       +       +         -         -        -         +         +        +      + 

--------------------------------5 min.----------------- ----------------------15 min.----------------------  

                       --------------------------- 1 time --------------------- ----------------------- 4 timer--------------------  

  pERK 

  pERK 

Total ERK 

  Total ERK 

 
Figur 15: Western blott som viser effekt av neurotensin (NT) med (+) og uten (-) EGF på fosforylering av 
ERK i HCT116 cellene. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt 
medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. Endelig konsentrasjon i samtlige 
forsøk var 10-6 M for neurotensin og 5 nM for EGF. Figuren viser resultater fra ett forsøk og er 
representativ for 3 uavhengige forsøk. 
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Neurotensin ga en sterk ERK-aktivering allerede ved det første tidspunktet, og 

denne effekten var like sterk etter 15 min., 1 og 4 timers stimulering. EGF ga en svakere 

fosforylering av ERK sett i forhold til neurotensin. Ved stimulering av cellene med 

kombinasjonen av de to agonistene, kunne man ikke se en forsterket effekt på ERK-

aktivering sammenlignet med effekten til neurotensin alene. 

Det ble i tillegg utført 3 separate DNA-synteseforsøk, alle med en tetthet på  

50 000 celler/cm2, hvor cellene ble stimulert med EGF, neurotensin og kombinasjonen av 

de to.  Gjennomsnittsresultatene fra disse forsøkene er vist i figur 16. Forsøkene viste 

ingen additiv effekt av kombinasjonen. Hverken pERK-måling eller DNA-syntesemåling 

tydet dermed på at neurotensin har en forsterkende effekt på EGF-effekten i HCT116 

cellelinjen.  
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Figur 16: Effekt av EGF og neurotensin sammenlignet med effekten av de to i kombinasjon på DNA-
syntesen i HCT116 celler. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 50 000 celler/cm2. De gikk en dag i 
serumrikt medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. Høsting av cellene ble 
foretatt 15 timer etter stimuleringstidspunktet. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 
Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Endelig konsentrasjon i samtlige forsøk var 10-6 M for 
neurotensin og 5 nM for EGF. Figuren viser gjennomsnitt av 3 uavhengige forsøk +/- SEM.  
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4.6 Signalmekanismer involvert i den vekststimulerende effekten av 

neurotensin i koloncancercellelinjen HCT116 
 

Neurotensin ga en markant vekststimulering i cellelinjen HCT116. Vi brukte ulike 

blokkere for å undersøke hvilke mekanismer som lå til grunn for den vekststimulerende 

effekten neurotensin hadde på disse cellene. Følgende blokkere med sine respektive 

endelige konsentrasjoner ble brukt: 

- GF109203X (3,5 μM); en PKC-hemmer  

- AG1478 (5 μM); en EGFR-tyrosinkinase blokker 

- PD98059 (50 μM); en MEK hemmer 

- SB203580 (5 μM); en mitogenaktivert-proteinkinase (p38-MAPK) hemmer 

- Wortmannin (1 μM); en PI3-kinase-Akt hemmer (figur 17) 

 

 
 
 
 
 
Figur 17: Figuren viser hvor de ulike blokkerne virker.  
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Cellene ble forbehandlet med blokkerne en halv time før stimulering med 

neurotensin. AG1478, PD98059, SB203580 og wortmannin ble løst i DMSO, og 

kontrollene ble forbehandlet med DMSO. Effekten av neurotensin på DNA-syntesen ble 

ikke påvirket av DMSO (figur 18). Det ble målt 2-3 ganger økning av DNA-syntesen ved 

stimulering med neurotensin, sett i forhold til kontrollen. 

 

AG1478 

AG1478 hemmer tyrosinkinase-aktiviteten av EGFR. AG1478 hadde en svak, men 

statistisk signifikant hemmende effekt både på basal og neurotensin-stimulert DNA-

syntese (figur 18).  
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Figur 18: DNA-syntese forsøk i HCT116 cellene ved stimulering med neurotensin (NT) etter blokkering 
med henholdsvis AG1478 (AG), PD98059 (PD), SB203580 (SB) eller Wortmannin (WM). Cellene ble 
sådd ut med en tetthet på 25 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt medium (10 % serum) og en dag i 
serumfritt medium før stimulering. Cellene ble forbehandlet med blokkerne en halv time før stimulering 
med neurotensin, og kontroll (0,9 % NaCl-løsning) og neurotensinbrønnene ble forbehandlet med DMSO. 
Høsting av cellene ble foretatt 15 timer etter stimuleringstidspunktet. [6-3H] tymidin (1 µCi/ mL medium, 
spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Endelig konsentrasjon i samtlige 
forsøk var 10-6 M for neurotensin, 5 μM for AG og SB, 50 μM for PD og 1 μM for WM. Figur a) viser 
resultatene uttrykt i % av kontroll (DMSO), og figur b) viser resultatene for de ulike blokkerne med 
neurotensin uttrykt i % av sine respektive kontroller. Resultatene i begge figurene viser gjennomsnitt fra 3 
uavhengige forsøk +/- SD. *: disse er funnet signifikant forskjellig fra DMSO ved parret tosidig  
t-test, p< 0,01. **: signifikant forskjellig fra DMSO ved parret ensidig t-test, p< 0,01. ***: signifikant 
forskjellig fra DMSO behandlet neurotensin (DMSO+NT) ved parret tosidig t-test (p< 0,01). 
 

 

PD98059 

Blokkering av MEK med PD98059 førte til en sterk reduksjon av basal DNA-syntese 

(ca.80 % reduksjon), og stimulering med neurotensin etter blokkering med PD98059 

kunne ikke gi maksimal neurotensineffekt (figur 18a). Sett i forhold til sin egen kontroll 
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(figur 18b), førte blokkering med PD98059 til en ca. 14 % reduksjon av neurotensins 

effekt på DNA-syntesen i denne cellelinjen. Disse resultatene ble funnet statistisk 

signifikante i følge parret tosidig t-test med 99 % konfidensnivå. Resultatene tyder på at 

MEK-aktiviteten er viktig for basal DNA-syntese i HCT116 

 

SB203580 

Blokkering av p38-MAPK med SB203580 ga en signifikant økning (rundt 30 % økning) 

av basal DNA-syntese (parret ensidig t-test, p< 0,01). p38-MAPK har en kjent hemmende 

effekt på ERK, noe som kan forklare denne økningen av basal DNA-syntese (Singh, 

Dhawan et al. 1999). På den andre siden førte blokkering med SB203580, sett i forhold 

til sin egen kontroll (figur 18 b), til en statistisk signifikant reduksjon (ca.27 % reduksjon) 

av neurotensins effekt på HCT116 cellene (parret tosidig t-test, p< 0,01), men denne 

reduksjonen skyldes i hovedsak økningen i basal DNA-syntese. Resultatene tyder dermed 

på at p38-MAPK-aktiviteten reduserer basal DNA-syntese i HCT116, men at p38-MAPK 

ikke medierer den vekststimulerende effekten av neurotensin.  

 

Wortmannin (WM) 

Aktivering av PI3-kinase-Akt-signalveien ser ut til å spille en viktig rolle for vekst i 

HCT116 cellene. Både basal DNA-syntese og effekten av neurotensin ble sterkt nedsatt 

ved blokkering med WM (figur 18 a), men sett i forhold til sin egen kontroll var effekten 

av neurotensin ikke hemmet men derimot økt med omtrent 44 % (figur 18 b). Basal 

DNA-syntese ble redusert med ca. 70 %. Resultatene var signifikante ved parret tosidig t-

test med 99 % konfidensnivå, og de tyder på at PI3-kinase-Akt-signalveien er viktig for 

basal DNA-syntese i HCT116. 

 

GF109203X 

Blokkering av PKC med GF109203X påvirket ikke basal DNA-syntese, men ga full 

hemming av neurotensin sin effekt på DNA-syntesen i denne koloncancercellelinjen 

(figur 19). Resultatene er funnet statistisk signifikante ved parret tosidig t-test (p< 0,01), 

og de viser at neurotensins vekstfremmende effekt i HCT116 cellelinjen er helt avhengig 

av PKC. 
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Figur 19: DNA-synteseforsøk i HCT116 cellene ved stimulering med neurotensin (NT) etter blokkering 
med GF109203X (GF). Cellene ble sådd ut med en tetthet på 25 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt 
medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før stimulering. Cellene ble forbehandlet med GF en 
halv time før stimulering med neurotensin. Høsting av cellene ble foretatt 15 timer etter stimulering. [6-3H] 
tymidin (1 µCi/mL medium, spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. 
Endelig konsentrasjon i samtlige forsøk var 10-6 M for neurotensin og 3,5 μM for GF. Figuren viser 
gjennomsnitt av 3 uavhengige forsøk +/- SEM. *: resultatene er ikke signifikant forskjellige fra kontrollen i 
kontrollgruppen ved parret tosidig t-test med 90 % konfidensnivå. 
 

 

 

 

TPA 

Forsøkene ved GF109203X tydet på at den vekststimulerende effekten av neurotensin 

medieres via aktivering av PKC. For å bekrefte at aktivering av PKC stimulerer DNA-

syntese i HCT116 cellene brukte jeg TPA (som er en forkortelse for 12-O-tetradecanoyl 

13-acetate, også kalt Phorbol 12-myristate 13-acetate); en forbolester som aktiverer PKC 

direkte. TPA ble tilsatt i en endelig konsentrasjon på 1 μM (figur 20).  Det var stor 

variasjon mellom parallellene i alle forsøk, både for kontrollen og for TPA, men alt i alt 

ga stimulering av cellene med 1 μM TPA en liten, men signifikant økning i DNA-

syntesen (parret tosidig t-test, p< 0,01).  
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Figur 20: Effekten av TPA på DNA-syntesen i HCT116 cellene. Cellene ble sådd ut med en tetthet på 
25 000 celler/cm2. De gikk en dag i serumrikt medium (10 % serum) og en dag i serumfritt medium før 
stimulering. Høsting av cellene ble foretatt 15 timer etter stimulering. [6-3H] tymidin (1 µCi/mL medium, 
spesifikk aktivitet 0,11 Ci/mmol) ble tilsatt 3 timer før høsting av cellene. Endelig konsentrasjon av TPA 
var 1μM. Figuren viser gjennomsnitt av 3 uavhengige forsøk +/- SEM. Resultatene er funnet statistisk 
signifikant forskjellig fra kontrollen ved parret tosidig t-test, p< 0,01. 
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5. DISKUSJON 
 

5.1 Cellelinjenes vekstegenskaper 
 

Vekstkurveforsøkene og DNA-synteseforsøkene viser at HCT116 cellene vokser raskere 

enn HT29, og at HT29 cellene trenger å bli sådd ut tettere enn HCT116 cellene for å 

komme seg raskere etter trypsinering. HCT116 viste også mindre serumavhengighet enn 

HT29. Disse forskjellene i vekstegenskapene til cellelinjene kan skyldes en eller flere av 

følgende: 

 

 HCT116 cellene har en Ras-mutasjon som gjør at Ras-ERK-signalveien er skrudd 

på hele tiden (Sawhney, Sharma et al. 2003; Klampfer, Huang et al. 2004). I 

tillegg har disse cellene autokrin sekresjonen av TGFα, som er en EGFR-aktivator 

(Shimizu, Deguchi et al. 2005). HCT116 cellene vokser bedre uavhengig av ytre 

stimuli, og derfor raskere enn HT29 cellene 

 Ved splitting av cellene ble det også observert forskjell i cellenes evne til å feste 

seg til dyrkingsskålene. HT29 cellene festet seg bedre til skålene og måtte derfor 

stå lenger i trypsin enn HCT116 cellene. Denne litt hardere behandlingen av 

HT29 cellene kan være en av årsakene til at de har en lengre lag-periode enn 

HCT116 cellene. 

 I vekstkurveforsøkene ble cellene telt i en periode på 6 dager. I løpet av denne 

perioden ble mediet skiftet hver 2. eller 3. dag. Det er ikke kjent hvor fort 

avfallsstoffer og toksiske komponenter akkumulerer i mediet for hver av disse to 

cellelinjene, og heller ikke hvor fort cellene bruker opp næringsstoffene i 

vekstmediet. Vi burde derfor ha byttet mediet hver dag for å studere optimal vekst 

i cellelinjene. Det ville ha sikret cellene konstant tilgang på næring og fjernet 

avfallsstoffer som cellene skiller ut underveis.  
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5.2 Effekt av EGF på cellelinjene 
 

EGF og andre vekstfaktorer har lenge vært kjent for å være involvert i kreftutviklingen i 

mange typer vev. Mange koloncancercellelinjer har i tillegg vist overuttrykking av 

EGFR, deriblant cellelinjene HT29 og HCT116 (Shimizu, Deguchi et al. 2005). Det er 

kjent at EGF kan virke vekststimulerende i lave konsentrasjoner og veksthemmende i 

høye konsentrasjoner i tumorceller som overuttrykker EGFR (Kawamoto, Mendelsohn et 

al. 1984). Vi har derfor undersøkt effekten av EGF på HT29 og HCT116 cellene både for 

å kontrollere at de uttrykker funksjonelle reseptorer for EGF, og for å undersøke om EGF 

har en stimulerende eller hemmende effekt på veksten av disse cellelinjene. 

 DNA-synteseforsøkene viste at begge cellelinjer inneholder funksjonelle EGFR 

som ved aktivering med EGF førte til en beskjeden vekststimulering. Det var størst effekt 

av EGF på HT29 cellene. 

EGFR er overuttrykt i begge disse to cellelinjene (Shimizu, Deguchi et al. 2005), 

og HCT116 har i tillegg til dette en konstitutiv autokrin sekresjon av TGFα (Sawhney, 

Sharma et al. 2003; Klampfer, Huang et al. 2004). Forskjellen på EGF-effekten mellom 

de to cellelinjene kan dermed skyldes at EGF-reseptorene i HCT116 cellene er såpass 

mettet med TGFα at ytterligere stimulering med EGF gir liten ytterligere aktivering av 

reseptorene. En annen mulig forklaring kan være at de to cellelinjene har ulikt antall 

reseptorer, noe som kan gjøre at de responderer forskjellig på EGF. Shimizu og 

medarbeidere fant at HT29 uttrykker EGFR i større grad enn HCT116 (Shimizu, Deguchi 

et al. 2005). I disse forsøkene ble det benyttet en konsentrasjon av EGF som er optimal 

for vekst av hepatocytter. Siden EGF kan ha både stimulerende og hemmende effekt på 

veksten av cellelinjer som overuttrykker EGFR, bør derfor doseavhengigheten for EGF 

undersøkes i HT29 og HCT116 cellelinjene. 

IPs-akkumuleringsforsøkene har ikke gitt holdepunkter for at EGFR-aktivering 

med EGF kan føre til PI-PLCγ-aktivering. Dette er ikke i overensstemmelse med funn i 

andre typer celler hvor man har målt økt aktivering av dette enzymet som følge av 

stimulering med EGF (Carpenter and Cohen 1990), men er i samsvar med hva som er 

observert i hepatocytter (Dajani, Sandnes et al. 1999) og fibroblaster (Wright 1988; Cook 

and Wakelam 1992). Det er kjent at aktivering av signalveier fra RTK, hvorav EGFR er 

en, kan variere fra én celletype til annen. 
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5.3 Kan aktivering av Gq-proteinkoblede reseptorer stimulere 

cellevekst i koloncancercellelinjene HT29 og HCT116? 
 

Flere ligander som er undersøkt i denne oppgaven har vist tydelig aktivering av PI-PLC, 

sannsynligvis via Gq-proteinkoblede reseptorer i begge cellelinjer, som vist ved økt IPs-

akkumulering. I HT29 cellene var det likevel dårlig samsvar mellom disse resultatene og 

resultatene fra DNA-synteseforsøkene.  

 

HT29 

 

Ved IPs-akkumuleringsforsøkene førte ATPγs og karbakolin til betydelig økt IPs-

akkumulering i disse cellene (3-4 ganger økning), mens neurotensin hadde en mindre 

effekt (omtrent en dobling) og trombin ga liten IPs-akkumulering (cirka 30 % økning). 

Av disse fire ligandene var det kun ATPγs og trombin som hadde en stimulerende effekt 

på DNA-syntesen (rundt 30-40 % økning) og graden av stimulering korrelerte dermed 

ikke med IPs-akkumuleringen.  

Når det gjelder ATPγs er det noe usikkert om denne liganden har en 

vekststimulerende effekt på HT29 cellelinjen. Det ble utført DNA-synteseforsøk med en 

lavere tetthet (25 000 celler/cm2) (resultater ikke vist her). Forsøkene viste ingen ATPγs-

mediert stimulering, men heller en mulig svak hemming av DNA-syntesen. Dette kan 

tyde på at denne liganden har en tetthetsavhengig effekt på cellevekst i HT29. Höpfner og 

medarbeidere viste i 1998 at vedvarende stimulering med ATPγs hemmet celle-

proliferasjon og induserte apoptose via en ukjent mekanisme i HT29 cellelinjen ved å 

aktivere P2U-reseptorene (Gq/11-koblede reseptorer). De brukte en høyere konsentrasjon av 

ATPγs (500 μM) og en lavere celletetthet (5 000 celler/cm2) i sine forsøk sammenlignet 

med hva jeg har brukt i mine forsøk (Höpfner, Lemmer et al. 1998). Det er dermed ikke 

helt klart om ATPγs-effekten på denne cellelinjen er avhengig av ATPγs-

konsentrasjonen, celletettheten eller om den er avhengig av varigheten av stimuleringen 

med denne liganden. Desensitivisering og nedregulering av reseptorene er et annet 

moment som kan være viktig for graden av vekststimulering. Det bør derfor gjøres flere 

forsøk der doseavhengighet for effekt på DNA-syntese og IPs-akkumulering, så vel som 
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tidsforløp for IPs-akkumulering, undersøkes for å avklare betydningen av disse 

forholdene på ATPγs-effekten på HT29 cellelinjen. 

 Trombin førte til en svak, men signifikant økning i IPs-akkumulering og en 

tilsvarende signifikant liten økning av celleveksten i HT29 cellene. Resultatene som er 

funnet i denne oppgaven stemmer dermed overens med tidligere funn der man har vist at 

trombin aktiverer PAR1-reseptoren i HT29 cellene, og at den fører til blant annet celle-

proliferasjon (Darmoul, Gratio et al. 2003). I dette arbeidet ble proliferasjon målt ved 

telling av celler, og trombin førte til 333 % økning i celletallet i løpet av 4 dager. 

Aktivering av PI-PLCβ-signalveien er neppe hele forklaringen på den vekststimulerende 

effekten. For det første ga andre agonister kraftigere PI-PLC-aktivering enn trombin, uten 

å ha større effekt på DNA-syntese. For det andre er det kjent at PAR1 aktiverer ikke bare 

Gq- men også Gi- og G12-proteinene. Hva slags mekanismer som skrus på eller av ved 

stimulering med trombin og som dermed fører til cellevekst i vår HT29 cellelinje, er ikke 

blitt studert i denne oppgaven, men andre studier har vist at den vekststimulerende 

effekten kan være mediert via transaktivering av EGFR (Darmoul, Gratio et al. 2004b). 

Forsøkene viste ingen effekt av neuromedin, hverken på IPs-akkumuleringen eller 

på DNA-syntesen i denne cellelinjen. Det har tidligere vært vist at neuromedin fører til 

dobling av antall HT29 celler i løpet av 5 dager (Matusiak, Glover et al. 2005). Vi har 

målt veksten ett døgn etter stimulering. For å fastslå om neuromedin har en 

vekstfremmende effekt på vår HT29 cellelinje, bør en kanskje måle veksten over flere 

dager etter stimulering, men siden neuromedin ikke har ført til aktivering av PI-PLCβ, 

kan en eventuell vekststimulerende effekt ikke være mediert via PI-PLCβ-signalveien. 

Det er kjent at kreftceller har evnen til å endre egenskaper over tid. Det kan dermed 

tenkes at vår HT29 cellelinje ikke uttrykker funksjonelle reseptorer for neuromedin, eller 

at det har skjedd en endring slik at de ikke har den samme reseptortettheten som HT29 

cellelinjen som Matusiak og medarbeidere har brukt i sine forsøk. Flere forsøk er 

nødvendige for å fastslå om cellelinjen uttrykker en funksjonell neuromedin-reseptor. 

Karbakolin ga en signifikant økning av IPs-akkumulering i disse cellene, men 

hadde ingen effekt på DNA-syntesen. Det har tidligere blitt vist at HT29 cellene uttrykker 

den muskarinerge reseptoren M3 (en Gq-proteinkoblet reseptor) som kan aktiveres av 

karbakolin. Resultatene i mine forsøk viser at cellene uttrykker en funksjonell M3 

reseptor, men aktivering av den fører ikke til vekst i denne cellelinjen slik det er 

beskrevet for andre koloncancercellelinjer (Ukegawa, Takeuchi et al. 2003). Kopp og 
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medarbeidere har på den andre siden vist at det skjer en nedregulering av M3 reseptorene 

i HT29 ved stimulering med karbakolin i 5 timer (Kopp, Mayer et al. 1990). 

Desensitivisering kan være en forklaring på hvorfor karbakolin ikke har ført til vekst av 

HT29 i våre forsøk, til tross for en kraftig tidlig PI-PLC-aktivering. Det er mulig at PI-

PLC-aktiviteten må være økt over lengre tid for å gi en vekststimulerende effekt. Det er 

for eksempel vist i hepatocytter at Gq-proteinkoblet reseptor-agonister utøver sin 

komitogene effekt via en langvarig fosfolipase C-aktivering med påfølgende stimulering 

av PKC (Dajani, Sandnes et al. 1999). 

Neurotensin har heller ikke gitt noen stimulering av vekst i HT29 cellene, selv om 

den førte til en sterkere aktivering av PI-PLCβ sammenlignet med trombin. Dette kan 

enten tyde på at trombineffekten på vekst i hovedsak medieres via andre signalmolekyler 

enn PI-PLC, eller at neurotensin må gi en høyere akkumulering av IPs som den sett i 

HCT116 cellene før den kan gi vekst i HT29 cellene. Maoret og medarbeidere har likevel 

vist at neurotensin fører til cirka 2-3 ganger øking i celletall i HT29 cellene sett i forhold 

til kontrollen. De målte veksten i cellene etter 10 dagers inkubering med neurotensin, der 

neurotensinkonsentrasjonen ble holdt konstant ved tilsetning av en kjent mengde av 

liganden til cellene annen hver dag (Maoret, Anini et al. 1999). Det bør derfor gjøres 

ytterligere forsøk der effekten av neurotensin (og andre agonister) på DNA-syntese og 

celletall sammenlignes. 

Generelt hadde alle ligandene en beskjeden stimulerende effekt på DNA-syntesen 

i HT29 cellene, i beste fall 36 % (for trombin), sammenlignet med serum som ga en cirka 

3 gangers økning. Dette tyder på at serum inneholder andre vekststimulerende 

komponenter enn de som er undersøkt her. En aktuell kandidat kan være 

lysofosfatidinsyre (Shida, Kitayama et al. 2003). 

 

HCT116 

 

I HCT116 cellene så det for flere agonister ut til å være en korrelasjon mellom graden av 

PI-PLCβ-aktivitet og effekten på DNA-syntesen, noe som tyder på at aktivering av Gq-

proteinkoblede reseptorer er av betydning for vekst i denne cellelinjen. Neurotensin 

hadde best effekt på både IPs-akkumulering (cirka 10 ganger økning) og på DNA-

syntese. Den førte til 2-3 ganger økning av DNA-syntesen i HCT116; en effekt som ikke 

var så veldig forskjellig fra serumeffekten i denne cellelinjen (ca. 4 ganger økning). 
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ATPγs og trombin ga mindre økning i IPs (henholdsvis 2,5 ganger og 2 ganger) og 

stimulerte DNA-syntesen med cirka 60-80 % over kontroll. Resultatene med neurotensin 

gjorde at vi ønsket å undersøke mekanismene for hvordan denne liganden fremmet vekst i 

disse cellene (se kapittel 5.5).  

 

 

5.4 Kan trombin forsterke effekten av EGF i cellelinjene HT29 og 

HCT116? 
 

Mye av arbeidet som er gjort i denne oppgaven har vært en screening der vi har testet 

ulike ligander og sett hvilke av dem som har tydelige effekter for å deretter studere disse 

nærmere. Det ble derfor gjort en del DNA-synteseforsøk parallelt med IPs-

akkumuleringsforsøkene (for å spare litt tid) før resultatene fra IPs-akkumulerings-

forsøkene forelå. I denne sammenhengen har vi derfor testet ut om trombin kan gi en 

additiv effekt på EGF-effekten i disse to cellelinjene. Grunnen til at vi valgte trombin var 

at det i de senere årene har blitt vist at ligander som stimulerer GPKR fremmer vekst og 

proliferasjon i kreftceller via transaktivering av EGFR. Serin-proteaser, som inkluderer 

trombin, har vært blant de agonister som har vært vist å virke mitogent ved 

transaktivering av EGFR i koloncancerceller, deriblant HT29 (Darmoul, Gratio et al. 

2004b). Men transaktivering er ikke en universell mekanisme, og i andre celler kan 

GPKR-agonister og EGF ha additive effekter ved å aktivere ulike mekanismer 

(Rozengurt 1998; Dajani, Sandnes et al. 1999). Det har generelt vært utført få studier på 

HCT116 cellene og vi ville derfor undersøke begge cellelinjene.  

Resultatene fra IPs-akkumuleringsforsøkene viste at trombin og EGF virket på 

begge cellelinjer via distinkte signalveier. Det er kjent at noen RTK kan stimulere PI-

PLC (γ-isoformen), som fører til dannelse av signalmolekylene IP3 og DAG. I IPs-

akkumuleringsforsøkene var det kun trombin som førte til aktivering av PI-PLC. Dette 

tydet på at EGF ikke virket via de samme signalkaskadene som trombin. I DNA-

synteseforsøk viste vi at begge disse agonistene hver for seg hadde en vekststimulerende 

effekt på HT29 og HCT116 cellene. EGF hadde større effekt på HT29 i forhold til 

HCT116 cellene, og det motsatte gjaldt for trombin. 
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Til å begynne med så det ut som om trombin og EGF hadde en additiv effekt på 

DNA-syntesen i begge cellelinjene, men statistiske analyser av resultatene viste at disse 

ikke var signifikante. Effekten av kombinasjonen av trombin og EGF ble for hver 

cellelinje sammenlignet med effekten til den liganden som ga størst vekststimulerende 

effekt i cellelinjen. Det kan likevel ikke utelukkes at trombin har en additiv effekt med 

EGF i disse cellene. Både trombin- og EGF-effekten varierte fra forsøk til forsøk. Det må 

derfor gjøres flere forsøk før man kan trekke noen endelige konklusjoner om trombin gir 

en additiv effekt med EGF i disse cellelinjene. I denne sammenheng blir det viktig å 

studere konsentrasjonsavhengigheten for effekten av hver av agonistene. 
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5.5 Neurotensin-effekten på koloncancercellelinjen HCT116 
 

Neurotensin ga betydelig stimulering av vekst i HCT116 cellene (nesten like stor vekst 

som ved stimulering med serum), og DNA-synteseresultatene for denne liganden 

korrelerte bra med IPs-akkumuleringen i forsøk som ble utført parallelt med DNA-

synteseforsøkene. En god del av min tid i løpet av hovedfagsåret har jeg derfor brukt til å 

studere nærmere effekten av neurotensin på HCT116 cellene. 

 Det har generelt vært gjort få studier på cellelinjen HCT116 og enda færre studier 

for å undersøke ut hvordan neurotensin fører til cellevekst i denne cellelinjen. Lite er også 

kjent når det gjelder hvilke signalveier som reguleres ved aktivering av de ulike 

neurotensinreseptorene (Vincent, Mazella et al. 1999). Reseptorene ntr2 og ntr3 uttrykkes 

hovedsakelig i hjernen og er, som nevnt tidligere, veldig lite studert. Det eneste man hittil 

vet med sikkerhet, er at NTR1 uttrykkes i koloncancercellelinjer og at den er en Gq-

proteinkoblet reseptor som aktiverer PI-PLCβ-signalveien og fører til dannelsen av 

signalmolekylene IP3 og DAG (Maoret, Anini et al. 1999). 

 Jeg har undersøkt om stimulering med neurotensin kan føre til ERK1/2-

fosforylering med påfølgende aktivering, siden dette har vært beskrevet som en 

mekanisme som ligger til grunn for den vekststimulerende effekten man ser ved 

stimulering med ulike neuropeptider (Rozengurt 1998). I tillegg har jeg sett på effekten 

av kombinasjonen av neurotensin og EGF over tid, både på ERK-aktivering og på 

stimulering av vekst. Helt til slutt brukte jeg en del kjente blokkere av ulike signalveier 

for å undersøke om neurotensin-effekten medieres ved aktivering av noen av disse 

signalmolekylene i vår HCT116 cellelinje.  
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5.5.1 Kan neurotensin forsterke EGF-effekten i HCT116 cellelinjen? 

  

Stimulering med neurotensin føre til aktivering av PI-PLCβ både i HT29 og HCT116 

cellelinjene, i form av økt akkumulering av IPs. Likevel førte ikke denne aktiveringen til 

stimulering av vekst i begge cellelinjer. En viktig forskjell var at neurotensin ga en svært 

kraftig PI-PLC-aktivering i HCT116, mens i HT29 førte stimulering med neurotensin til 

en beskjeden økning i akkumulering av IPs, noe som kan tenkes å skyldes ulik ekspresjon 

av reseptorer, forskjeller i kobling mellom reseptor og G-protein, eller ulik mengde PI-

PLC (Maoret, Anini et al. 1999). Det er mulig at PI-PLC-aktiviteten må over et visst 

terskelnivå før det kan bety noe for cellevekst, men det kan også være at andre forskjeller 

mellom cellelinjene, som de ulike mutasjonene som er beskrevet, påvirker deres 

følsomhet for ulike agonister.  

Ras-ERK-signalveien er kjent for å være en viktig signalvei som er involvert i 

proliferasjon og malign cellevekst. Vi undersøkte derfor om neurotensin kan aktivere 

ERK i HCT116 cellene og om den kan gi en additiv effekt med EGF i disse cellene.  

Tidskurver fra Western blottforsøkene viste at stimulering med neurotensin og 

EGF førte til langvarig ERK1/2-aktivering (i hvertfall i 4 timer). Preliminære forsøk har 

også vist at denne effekten varer i 24 timer etter stimulering (data ikke vist her). 

Aktivering av ERK ble indusert allerede etter 5 minutters stimulering, og både 

neurotensin og EGF hver for seg førte til aktivering av ERK ved alle undersøkte 

tidspunkter. Samtidig stimulering med EGF og neurotensin førte imidlertid ikke til noen 

additiv effekt i HCT116 cellene; hverken ERK-fosforylering eller DNA-synteseforsøkene 

tydet på dette. I motsetning til mine funn har Kisfalvi og medarbeidere (Kisfalvi, Guha et 

al. 2005) vist at samtidig stimulering med neurotensin og EGF ga en synergistisk 

stimulering av DNA-syntesen i pankreaskreftceller, men dette trenger ikke å gjelde for 

alle typer celler. 
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5.5.2 Hvilke mekanismer ligger til grunn for den sterke vekststimulerende effekten 

av neurotensin på HCT116 cellelinjen? 

 

Stimulering med neurotensin ga en kraftig stimulering av DNA-syntesen i HCT116 

cellelinjen, og ga også en kraftig aktivering av PI-PLC. PI-PLC-aktivering fører til 

akkumulering av DAG og aktivering av PKC, som er et viktig vekstsignal i mange celler. 

For å få en bedre forståelse av hvordan neurotensin stimulerer vekst i HCT116 brukte jeg 

blokkere av ulike signalveier som dels kan ligge nedstrøms for PKC, og som dels kan 

aktiveres parallelt med PKC via Gq-koblede reseptorer. 

 

Blokkerne 

 

Hemming av tyrosinkinase-aktiviteten av EGFR med AG1478 førte til en svak signifikant 

hemming av både basal- og neurotensin-indusert-DNA-syntese. Den svake reduksjonen 

av neurotensinstimulert DNA-syntese tyder derfor på at neurotensin ikke virker via 

transaktivering av EGFR, og resultatene tyder videre på at hverken basal DNA-syntese 

eller effekten av neurotensin er avhengige av at EGFR-tyrosinkinasen er aktiv. Dette er 

som ventet, da cellene uttrykker konstitutivt aktiv Ras. 

 Ved blokkering av MEK ble det derimot observert en sterk hemming av både 

basal og neurotensinstimulert DNA-syntese, noe som tyder på at MEK-aktivitet er 

nødvendig for vekst av ustimulerte HCT116 celler. Dette er også som ventet, sett i lys av 

Ras-mutasjonen. Betydningen av MEK for effekten av neurotensin er vanskelig å avgjøre 

uten ytterligere forsøk men i forhold til sin egen kontroll var det ingen hemming av 

neurotensin-effekten. Det er kjent at PKC i noen celletyper kan aktivere Raf, som er en 

MEK-aktivator. Siden neurotensin fører til dannelse av DAG, som er en PKC-aktivator 

(Berridge 1987), bør effekten av PKC-hemmer på ERK-aktivering etter 

neurotensinstimulering undersøkes. 

 Hemming av p38-MAPK ga en ca. 30 % økning av basal DNA-syntese og, sett i 

forhold til sin egen kontroll, en tilsvarende prosentvis reduksjon av neurotensin-effekten 

på DNA-syntese. Det er kjent at p38-MAPK kan virke hemmende på ERK (Singh, 

Dhawan et al. 1999), noe som kan forklare økningen av basal DNA-syntesen vi ser i mine 

forsøk. Resultatene tyder dermed på at p38-MAPK-aktivitet reduserer basal DNA-syntese 

i HCT116. Når det gjelder reduksjonen av neurotensin-effekten, kan resultatene tyde på 
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at dette i hovedsak skyldes økningen i basal DNA-syntese, og ikke en direkte hemming 

av neurotensin sin effekt. 

 Aktivering av PI3-kinase-signalveien ser ut til å spille en viktig rolle for vekst i 

HCT116 cellene. Basal DNA-syntese ble kraftig redusert (ca.70 % reduksjon) ved 

blokkering av denne signalveien med wortmannin. Det er vist at PI3-kinase kan ligge 

nedstrøms for Ras i noen celletyper (Alberts et al. 2002), og mine funn kan være 

forenlige med at det er tilfelle også i HCT116 cellene. Blokkering av denne signalveien 

førte derimot ikke til hemming av neurotensin-effekten.  

 Blokkering av PKC med GF109203X hemmet neurotensin-effekten totalt uten å 

føre til hemming av basal DNA-syntese. Dette tyder på at den vekststimulerende effekten 

av neurotensin er helt avhengig av PKC-aktivitet. GF109203X er kjent for å være en av 

de mest selektive blokkerne av PKC, men det kan ikke utelukkes at den blokkerer andre 

proteinkinaser (Davies, Reddy et al. 2000). Dette bør kontrolleres ved å studere 

doseavhengigheten av effkten av GF109203X. I tillegg bør andre PKC-hemmere benyttes 

for å bekrefte betydningen av PKC for vekst i disse cellene. 

 Det er kjent at DAG, så vel som TPA, kan virke på andre signalmolekyler enn 

PKC, blant annet ulike Ras-GEF (Yang and Kazanietz 2003). Disse effektene blokkeres 

ikke av PKC-hemmere som GF109203X. Siden effekten av neurotensin ble komplett 

hemmet av GF109203X tyder det på at effekten i hovedsak medieres via PKC. 

 For å bekrefte at aktivering av PKC stimulerer DNA-syntesen i HCT116 cellene, 

brukte jeg TPA som en positiv kontroll på at aktivering av PKC stimulerer vekst i denne 

cellelinjen. Det var uventet at TPA bare førte til en beskjeden stimulering av DNA-

syntesen i disse cellene sammenlignet med neurotensin. En mulig forklaring kan være at 

TPA aktiverer PKC i større grad enn endogent produsert DAG, og det er velkjent at TPA 

vil nedregulere isoformer av PKC ved vedvarende stimulering, mens agonister som 

aktiverer fosfolipase C ikke gjør det i samme grad (Nishizuka 1988; Clemens, Trayner et 

al. 1992). I mine forsøk brukte jeg en høy konsentrasjon (1 μM) av TPA. Det er mulig at 

lavere konsentrasjoner av TPA, som aktiverer PKC i mindre grad, kan mimikere effekten 

av neurotensin. Dette bør undersøkes ved å bestemme TPA doseresponskurven for denne 

cellelinjen. 
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6. KONKLUSJONER 
 

De viktigste konklusjoner som kan trekkes ut av resultatene som er presentert i denne 

oppgaven er som følger: 

 

 HT29 og HCT116 cellelinjene vokser begge best i nærvær av serum. HT29 

cellene har en konsentrasjonsavhengig effekt av serum mens HCT116 cellene 

viser maksimum vekst allerede ved 0,5 % serumkonsentrasjon. Ved dyrking i 

serumfritt medium oppnås en mer synkronisert vekst som gjør det mulig å studere 

veksteffekter av tilsatte ligander. 

 Måling av DNA-syntese kan benyttes som mål for vekst i begge cellelinjer. Ved 

pulsmerking med radioaktivt tymidin observeres en topp i DNA-syntesen 12-15 

timer etter stimulering for HCT116. For HT29 cellene er 21-24 timer et passende 

tidsintervall for måling av DNA-syntese. 

 I begge cellelinjer kan ulike agonister som aktiverer GPKR aktivere PI-PLC. I 

HCT116 økte neurotensin aktiviteten omtrent 10 ganger, ATPγs 3-4 ganger og 

trombin ga ca. en dobling av aktiviteten. I HT29 var karbakolin og ATPγs mest 

effektive og økte PI-PLC aktiviteten 4-5 ganger, neurotensin ga ca. en dobling av 

aktiviteten, og trombin noe mindre.  

 EGF stimulerte ikke PI-PLC i cellelinjene. 

 EGF fører til vekst i begge cellelinjer, men den har større vekststimulerende effekt 

i HT29 cellene.  

 EGF fører til langvarig ERK-aktivering i HCT116 cellene. 

 Trombin fører ikke til forsterkning av EGF-effekten i HT29 og HCT116 

cellelinjene. 

 Neurotensin fører til sterkere ERK-aktivering i HCT116 cellene enn EGF. Denne 

aktiveringen er langvarig, og samtidig stimulering av HCT116 cellene med EGF 

fører ikke til forsterkning av ERK-aktiveringen. Resultater fra både DNA-syntese 

og ERK-fosforylering viser at stimulering med neurotensin og EGF samtidig ikke 

gir noen additiv effekt. 

 Forsøk med ulike blokkere tyder på at den vekststimulerende effekten av 

neurotensin på HCT116 cellelinjen medieres hovedsakelig via PI-PLC-

signalveien og er helt avhengig av PKC-aktivitet. 
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