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Sammendrag 

Mange ondartede krefttyper har vist seg å være relativt resistente mot forskjellige typer ikke-

kirurgiske terapier. Derfor er det et stort behov for utvikling av nye metoder for behandling av 

kreft, inkludert ovariekreft. Fotodynamisk terapi (PDT) er en selektiv behandlingsmetode for 

flere krefttyper, som er basert på akkumulering av fotosensitizere (PS) i kreftvev, aktivering 

av PS ved belysning og videre skade på tumorceller. En annen metode er en ny teknikk som 

heter fotokjemisk internalisering (PCI) som tar utgangspunkt i PDT og er utviklet for å 

frigjøre legemidler fra endosomer til cytosol før degradering i lysosomer ved å bryte 

membraner til endocytiske vesikler slik at legemiddelet skal kunne utøve sin intracellulære 

effekt på kreftceller.  

Lysosomale cysteinproteaser deltar i prosesser for kreftutvikling og -progresjon, samt 

celledød. PDT er vist å ha effekt på cathepsin B og L, men en eventuell effekt på legumain er 

ukjent. 

I denne studien ble ovariekreftcellelinjen SKOV-3 brukt som cellemodell og effekten av PDT 

på aktivitet, sekresjon og molekylære former til lysosomale cysteinproteaser (spesielt 

legumain og cathepsin B), ble studert. Videre ble det undersøkt hvordan internalisering av 

prolegumain og legumain- og cathepsin-inhibitorer (cystatin E/M og E64d) påvirker 

celleviabilitet etter PDT. I tillegg ble effekt av internalisering av inhibitorene på aktivitet og 

molekylære former av legumain og cathepsin B, og lysosomale størrelser studert. 

Sammenligning av PDT og PCI (med gelonin) på celleviabilitet ble også undersøkt. MTT-

assay ble brukt for måling av celleviabilitet. Immunfargingsmetoder og 

fluorescensmikroskopi ble brukt for deteksjon av endo/lysosomale størrelser. Immunoblotting 

ble brukt for å finne molekylære former til cysteinproteasene. For å finne konsentrasjon av 

sekrert legumain ble ELISA brukt. 

Behandling med PDT førte til en signifikant reduksjon i både legumain- og cathepsin B-

aktivitet i cellelysater. Både PDT- og PCI-behandling forårsaker signifikant reduksjon av 

celleviabilitet, men PCI av gelonin resulterter i en signifikant større reduksjon sammenlignet 

med PDT.  
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Immunoblotting av cellelysat etter PDT-behandling viste reduksjon av både aktiv (36 kDa) og 

intermediære former (46/47 kDa) av legumain, aktive former (29 og 25 kDa) av cathepsin B, 

og aktiv form (33 kDa) av cathepsin L. 

Behandling med E64d (en generell cathepsin-hemmer) i 4 timer før PDT førte til at celledød 

ble motvirket sammenlignet med kontroll. Behandling av cellene med E64d uten PDT førte til 

total hemming av cathepsin B-aktivitet etter en time og økning i lysosomale størrelser etter 

fire timer. 

Cystatin E/M ble også internalisert og førte til at celledød ble motvirket sammenlignet med 

kontroll ved PDT, men internalisert cystatin E/M uten PDT-behandling ga hverken hemming 

av legumain- og cathepsin-B-aktivitet eller har noen påvirkning på deres molekylære former 

og lysosomale størrelser.  

I denne studien ble det vist at PDT signifikant hemmer aktiviteten av de lysosomale 

cysteinproteasene legumain og cathepsin B. 
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1 Introduksjon 

I følge WHO (februar 2017), er kreft den nest største årsaken til dødsfall på verdensbasis (8,8 

millioner dødsfall i 2015), og antall nye kreftsyke forventes å stige med ca. 70 % de neste 2 

tiårene [1]. Kreft er en generisk betegnelse som brukes på en stor gruppe sykdommer som kan 

påvirke alle deler av kroppen. To spesielle egenskaper for kreft er at sykdommen forårsaker 

en rask og ukontrollert vekst av celler, og som vokser utover sine vanlige grenser og sprer seg 

til andre organer. Denne spredningsprosessen kalles metastasering som er en viktig dødsårsak 

for kreftsyke [1]. I følge The American Cancer Society, er ovariekreft (eggstokkreft) femte 

største dødsårsak blant kreftsyke kvinner, og det er estimert at risikoen for en kvinne å få 

eggstokkreft i løpet av livet er omtrent 1 av 79 [2]. Litteraturen påpeker at det er stort behov 

for utvikling av nye behandlingsformer (også for pasienter med ovariekreft) fordi mange 

ondartede krefttyper har vist seg å være relativt resistente mot forskjellige typer ikke-

kirurgiske terapier, som for eksempel radioterapi og kjemoterapi [3].  

Mangel på selektivitet er en annen viktig begrensning med mange eksiterende ikke-kirurgiske 

kreftbehandlinger. Fotodynamisk terapi (PDT) er en selektiv behandling for kreft, ikke bare 

på grunn av den begrensede lyseksponeringen av målområdet, men også på grunn av den 

preferensielle akkumuleringen av fotosensitizer (PS) i tumorvev [4]. 

En annen begrensning med bruk av legemidler mot kreft er at makromolekylære legemidler 

blir ofte ødelagt i lysosomer når de tas opp via endocytose [5]. For at slike legemidler skal 

kunne utøve sin intracellulære effekt på kreftceller må degraderingen av legemidlet i 

lysosomer forhindres. En måte å oppnå dette på er å ødelegge membranen til endosomene. 

Fotokjemisk internalisering (PCI) er en teknikk som tar utgangspunkt i PDT og er utviklet for 

å bryte membraner til endocytiske vesikler, og deretter frigjøre innholdet til cytosol [5, 6]. 

I tillegg er proteaser svært relevante i ulike prosesser for kreftprogresjon, siden de bidrar til å 

bryte ned barriere som hindre invadering av normalt omkringliggende vev og bidrar derfor til 

metastaseringprosessen.  Proteaser er ansvarlige for ulike viktige fysiologiske prosesser som 

koagulasjon, dannelse av peptidmediatorer, cellesyklusprogresjon, celledød, vev-remodeling, 

nedbryting av endocyterte biomolekyler (inkludert reseptorer) og immunrespons [7]. Noen 

proteaser relevant i forbindelse med forskning på kreftprogresjon er serinproteaser, 
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cysteinproteaser og metalloproteinaser (MMP) som videre kan deles inn med hensyn på 

egenskapen av deres substrat [8, 9].  

Undersøkelse av effekten av PDT og PCI på cysteinproteaser i SKOV-3 celler (som stammer 

fra ovariekreft) og hvordan disse proteasene kan influere på celledødsmekanismene etter PDT 

og PCI kan hjelpe med å utvikle ny eller forbedret behandling av ovariekreft. 

 Fotodynamisk terapi 

Fotodynamisk terapi (PDT) er godkjent over hele verden som en behandlingsmetode for flere 

krefttyper [10]. Metoden er basert på større grad akkumulering av fotosensitizere (PS) i 

kreftvev [11]. Fotosensitizere er kjemiske forbindelser som ved absorpsjon av lys induserer en 

kjemisk eller fysisk forandring i en annen kjemisk forbindelse. PS som brukes i PDT har en 

høyere akkumulering i tumorvev i forhold til normalt omkringliggende vev (ratio 2-3:1 for 

kjemisk syntetiserte fotosensitizere). Siden PS fluorescerer, kan denne fluorescensen benyttes 

for kreftdiagnostisk [10, 11].  

Akkumulert PS i kreftcellene blir belyst med passende bølgelengde (som kan absorberes av 

PS-molekylene).  Dette fører til energioverføring fra PS til molekylært oksygen (O2) eller til 

andre cellulære komponenter, som videre resulterer i dannelse av reaktive 

oksygenforbindelser (ROS) [10, 11]. Den mest vanlige ROS som dannes er singlet oksygen 

(1O2) som er en svært reaktiv intermediat, som forårsaker oksidering av vitale cellulære 

komponenter (biomolekyler som proteiner, nukleinsyrer og lipider) og initiering av 

celledødsmekanismer som apoptose, nekrose eller autofagi [10, 11]. 

 Fotosensitizere 

Fotosensitizere (PS) er ikke-giftige fargestoffer som absorberer lys i det såkalte terapeutiske 

spektralvinduet ved 600-800 nm [12].  Lys med disse bølgelengdene blir svakt absorbert av 

pigmenter, melanin, hemoglobin, myoglobin eller cellulære cytokromer, og penetrerer dypt 

inn i vevet [12]. De viktigste kravene til fotosensitizere er høy lysabsorpsjonskoeffisient og 

produksjon av singlet oksygen og andre reaktive oksygenforbindelser (ROS) som induserer 

oksidativ stress og celledød, lav toksisitet og hurtig utskillelse fra kroppen [12, 13]. De mest 

brukte fotosensitizere er porfyrinforbindelser som hematoporfyrin derivater (Photofrin, 

photohem), kloriner, ftalocyaniner, benzoporfyrinderivaterog flere andre [12, 13]. Disulfonert 
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tetrafenylklorin (TPCS2a) er valgt som PS for denne oppgaven. TPCS2a inneholder molekylets 

sulfonerte grupper som bærer ikke- nøytraliserbare negative ladninger og hindrer at molekylet 

trenger gjennom cellulære membraner og derfor akkumulerer i endocytiske vesikler [4, 6]. 

TPCS2a lokaliseres i endocytotiske vesikler og har amfifile egenskaper som gjør at den 

lokalisere seg i membranene til disse vesiklene [14]. TPCS2a genererer ROS (primært singlet 

oksygen) ved belysning av tumor [14]. 

 Virkningsmekanismer bak PDT 

En PS eksisterer normalt i grunntilstand (1P0). PDT-effekten starter ved at når PS blir 

eksponert med en bestemt bølgelengde (som tilsvarer dens absorpsjonstopp), absorberer PS i 

grunntilstand lyset og blir eksitert og går over til et høyere ustabil singlet tilstand (1P1) som 

varer i noen nanosekunder [11]. Fra 1P1 kan PS enten returnere til 1P0 tilstand og dermed avgi 

energien i form av fluorescens lys eller varme, eller så kan den gjennomgå spinninversjon 

(intersystem crossing, ISC) som er karakteristisk for PDT [11]. ISC resulterer i at PS går over 

i en eksitert triplet-tilstand (3P1) som er mer langvarig (mikro/millisekunder). PS i 3P1-tilstand 

kan enten utløse energien sin i form av lys (fosforescens) eller varme, eller gjennom type I 

eller type II fotokjemiske reaksjoner [10, 11, 15].  

Ved type I fotokjemisk reaksjon kan den eksiterte PS i 3P1-tilstand reagere direkte med et 

substrat (med overføring av et elektron mellom en PS og en biomolekyl) og produsere 

radikaler [11]. Disse radikalene kan videre reagere med oksygen som resulterer i dannelsen av 

oksyderte molekyler som superoksidanionradikaler (O2
•-), hydrogenperoksider (H2O2) og 

hydroksylradikaler (OH•). Disse radikalene induserer oksidativt stress på nærliggende 

cellekomponenter. Ved type II fotokjemisk reaksjon overfører PS i 3P1-tilstand energien sin 

direkte til oksygen og produserer singlet oksygen (1O2) som er en sterk ROS [10, 11]. Singlet 

oksygen forårsaker hovedsakelig skader på membran ved å oksidere aminosyrer (tryptofan, 

cystein, histidin, metionin og fenylalanin), umettede fettsyrer og kolesterol. I tillegg kan 1O2 

også oksidere guanin [10, 11, 15]. Figur 1.1 viser en forenklet oversikt over prosessen bak 

eksitasjon av PS mellom forskjellige tilstander (Jablonski diagram), og hvordan PS i triplet 

tilstand (3P1) kan gjennom type I og II fotokjemisk reaksjon produsere ROS. 
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Figur 1.1: Forenklet Jablonski diagram, og type I og II fotokjemiske reaksjoner. Ved lysabsorpsjon blir 

fotosensitizere i grunntilstand (1P0) eksiterte over til en høyere singlet tilstand (1P1). Fra 1P1 vil fotosensitizere 

kunne avgi energien i form av varme eller fluorescens, eller gjennomgå en spinninversjon (ISC) til triplet tilstand 

(1P3). Energien i 1P3 kan avgis i form av varme eller fosforescens, eller ved å produsere ROS via type I eller type 

II fotoreaksjoner. Figuren er modifisert fra Berg et al. (2005) [11].  

Både type I og II fotokjemiske reaksjoner kan oppstå samtidig og deres relative betydning er 

avhengig av omgivelsene og karakteristikken til substratmolekylene, men 1O2 regnes som 

viktigst for den fototoksiske effekten av PDT [11].  

Tilgangen til oksygen er nødvendig ved både type I og II fotoreaksjoner og derfor vil 

fotokjemisk reaksjon vanligvis ikke forekomme i anoksiske områder av vev [15]. 

Omfanget av cytotoksisitet på en tumor etter PDT er avhengig av flere faktorer, som type PS, 

PS-dose, lysdose, ekstracellulær og intracellulær lokalisering og oksygentilgjengelighet [15]. 

 Lys i PDT-behandling 

LumiSource® (PCI Biotech AS, Oslo, Norge) blir benyttet som lyskilde for PDT- og PCI-

eksperimentene i denne oppgaven.  Lampen består av fire lysrør (18W Osram L 18/67) og gir 

en homogen stråling over en belysningsoverflate på 45 x 17 cm [16]. Figur 1.2 viser 

strålingsspektrum for lampen som utsender blått lys med en topp på ca. 435 nm.  
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Figur 1.2: Strålingsspektrum fra LumiSource®. Figur er produsert og gjort tilgjengelig av professor Kristian 

Berg ved Radiumhospitalet. 

 Fotokjemisk internalisering 

Makromolekylær terapi er en av metodene som brukes for behandling av kreft [4]. For noen 

makromolekylære legemidler brukt for kreftbehandling er internalisering inn i cellecytosol 

avgjørende [4]. Ulempen med denne type behandling er at ved endocytose tas 

makromolekylene opp i cellene og fraktes til lysosomer der de i stor grad degraderes før de 

får utført sin effekt [4]. 

Fotokjemisk internalisering (PCI) er a ny teknologi utviklet på Radiumhospitalet som brukes 

for frigjøring av endocyterte makromolekyler inn i cytosol [17]. PCI er basert på bruk av 

fotosensitizere lokalisert i endocytiske vesikler som ved aktivering ved lys induserer brudd på 

endocytiske vesikler og slipper ut makromolekyler inn i cytosolen i en funksjonelt intakt 

form.  Litteraturen viser at PCI forbedrer den biologiske aktiviteten til et stort utvalg av 

makromolekyler og andre molekyler som ikke trenger lett gjennom plasmamembranen, 

inkludert type I ribosom-inaktiverende proteiner (RIP), adenovirus, oligonukleotider osv.  [4, 

17]. 

 Virkningsmekanismer bak PCI 

Virkningsmekanismen til PCI ligner på PDT, og er basert på lokalisering av PS i membranen 

til endocytiske vesikler [17]. Ved belysning aktiveres PS som fører til dannelse av reaktive 
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oksygenforbindelser (ROS) som oksiderer fosfolipider og andre membrankomponenter som 

fører til skade på membranen til endocytiske vesikler. Deretter kan makromolekyler 

(legemidler) frigjøres til cytosol [17]. Figur 1.3 viser PCI virkningsmetode skjematisk. 

 

Figur 1.3: Skjematisk illustrasjon av PCI. (A) Legemiddel tatt opp gjennom endocytose transporteres til 

lysosomer hvor de nedbrytes før påvirkning. (B) PCI er basert på akkumulering av fotosensitizer (PS) i 

endosomer og lysosomer. Eksponering med lys ødelegger endo/lysosomal membran og forårsaker frigjøring av 

legemidlet i cytosol hvor det kan utøve sin oppgave. Modifisert fra Weyergang et al. [18]. 

 

I denne oppgaven er PCI benyttet for å levere gelonin til cytosol i SKOV-3 celler. Gelonin er 

fra planten Gelonium multiforum, og er et ribosominaktiverende protein (RIP) som hemmer 

proteinsyntesen i ribosomene [19, 20]. Gelonin er ikke i seg selv i stand til å krysse 

plasmamembranen i store mengder, og de fleste av gelonin-molekyler som kommer inn i 

cellen via endocytose blir tatt opp i endosomer og etter hvert degradert i lysosomer [21]. PCI-

behandling skader endosomale membraner og fører til frigjøring av gelonin fra endosom til 

cytoplasma og dermed resulterer i at legemiddelet (gelonin) kan utføre sin oppgave. 
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 Celledødsmekanismer relatert til PDT 

Litteraturen viser at PDT kan forårsake kreftcelledød på tre måter: 1) ved direkte inaktivering 

av celler med apoptose, nekrose og autofagi, 2) ved indirekte med vaskulære skader, 3) ved 

PS-indusert kompleks immunrespons [17].  

 Direkte effekt av PDT på celledød med inaktivering av celler 

Apoptose og autofagi er kontrollerte dødsmekanismer i celler i motsetning til nekrose som er 

en ukontrollert prosess [22]. Litteraturen tyder på at PDT induserer celledrap ved å stimulere 

alle disse tre dødsmekanismene [23]. Figur 1.4 viser en enkel skjematisk representasjon av 

samhandlingen mellom PDT og disse tre dødsmekanismene: 

 

Figur 1.4: PDT-indusert dannelse av celledød.  Eksponering for PDT fører til celleskader som kan resultere i 

celledød via forskjellige veier. PDT-behandling kan resultere i en kombinasjon av alle celledødsmekanismene. 

Figuren er modifisert fra Ortel et al. (2009) [23]. 

Apoptose 

Apoptose eller programmert celledød er en viktig del av ulike prosesser inkludert normal 

celleomsetning, hensiktsmessig utvikling og funksjon av immunsystemet, hormonavhengig 

atrofi, embryonal utvikling og kjemisk indusert celledød, og kan fungere som en 
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beskyttelsesmekanisme som i en immunreaksjon eller der celler er skadet av sykdom [22]. 

Apoptose er ATP krevende prosess. Denne prosessen karakteriseres morfologisk av kromatin-

kondensering, cellekrymping, fagocytose av naboceller og kløyving av kromosomalt DNA 

[24]. Det er et bredt spekter av fysiologiske og patologisk stimuli og forhold som kan utløse 

apoptose, men ikke alle celler vil dø nødvendigvis som svar på samme stimulus. Bestråling 

eller kjemoterapi resulterer i skade på DNA i noen celler, noe som kan føre til apoptose 

gjennom en p53-avhengig signalvei [22].  

I apoptose finnes det tre signalveier. Det er to hovedsignalveier: dødsreseptorsignalveien 

(extrinsic) og den mitokondrielle signalveien (intrinsic), og som er knyttet sammen [22]. Den 

tredje signalveien involverer T-cellemediert cytotoksisitet og perforin/granzym-avhengig 

dreping av cellen og som kan indusere apoptose via enten granzym A eller granzym B [22]. 

Disse signalveiene fører til kløyving av caspase-3 og resulterer i blant annet DNA-

fragmentering og dannelse av apoptotiske legemer [22, 25].  

Dødsreseptorsignaleringsveien blir initiert med binding av dødsligander som FasL, TNF-α 

eller TRAIL reseptor til sine respektive celleoverflatereseptorer [24]. Dette fører til dannelsen 

av dødsindusert signaleringskompleks (DISC) som forårsaker aktivering av pro-caspase-8 og 

-10. Caspase-8/ -10 klipper og aktiverer procaspase-3 og -7 som fører til apoptose [24, 26].  

Den mitokondrielle signalveien blir aktivert av flere intracellulære og ekstracellulære stress 

og fører til frigjøring av apoptotiske molekyler som cytokrom-c. Cytokrom-c kan aktivere 

pro-caspase-9 som videre fører til aktivering av nedstrøms caspaser (inkludert pro-caspase-3) 

og dermed induksjon av apoptose [26]. 

Det er vist at fotosensitizere som lokaliseres til mitokondrier eller endoplasmatisk retikulum 

(ER) vil promotere apoptose, og at PDT fører til økning av den intracellulære Ca2+ 

konsentrasjonen som frigjøres fra ER eller mitokondrier [24]. ROS produsert ved PDT 

behandling (avsnitt 1.1.2) fører til skader på mitokondrier som gir tap i mitokondriell 

membranpotensial som forsterkes av Ca2+
 ioner. Dette medfører mitokondriell poreåpning 

som vil igjen resultere i en lekkasje av cytokrom-c fra mitokondrier til cytosolen, og som 

videre fører til aktivering av effektor caspase-3 og induseringen av apoptose [24, 27]. 

I tillegg vil lokalisering av fotosensitizere i endo/lysosomale vesikler forårsake skade på disse 

etter PDT og som kan resultere i frigjøring av cathepsiner fra lysosomer og ut i cytosolen 
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[27]. Disse cathepsinene kan kløyve Bid til tBid som lokaliseres til mitokondrier og som 

aktiverer pro-apoptotiske Bax. Dette fører til frigjøring av cytokrom-c og videre til indusering 

av apoptose [27]. Figur 1.5 er en skjematisk representasjon av forskjellige mekanismer som 

fører til celledød, inkludert apoptose. 

 

Figur 1.5: Cellulær signalveier til celledød ved PDT: Celledød observert etter PDT er til en viss grad avhengig 

av intracellulær lokalisering av PS. Med PS lokalisert i mitokondrier vil PDT føre til tap av membranpotensial 

og frigjøring av pro-apoptotiske mediatorer, mens skade på endoplasmatisk retikulum (ER) vil frigjøre 

intracellulære forekomster av Ca2+-ioner som forsterker tap av mitokondriell membranpotensial. PS som 

akkumulerer i lysosomer vil frigjøre proteolytiske enzymer ved belysning som vil kunne føre til apoptose eller 

nekrose. Lysosomer kan også smelte sammen med autofagosomer for å hydrolysere og resirkulere skadede 

organeller under autofagi. Figuren er modifisert fra Mroz et at. (2011) [28]. 

Autofagi 

Autofagi er det største intracellulære nedbrytningssystemet der cytoplasmatiske materialer 

nedbrytes av det som er et resultat av fusjoneringen mellom lysosomer og autofagosom 

(autolysosom) [29]. Formålet med autofagi er likevel ikke utelukkende eliminering av 

materialer, men prosessen fungerer som et dynamisk resirkuleringssystem som produserer nye 

byggesteiner og energi for homeostase og renovering av celler [29]. Avhengig av hvilke 

organeller som elimineres, kan autofagi også betraktes som en dødsmekanisme, og under 

visse betingelser kan den autofagiske signaleringsveien hindre aktivering av apoptose [29]. 

Flere intracellulære signalveier er aktive ved regulering av autofagi [30]. Mange av 

signalveiene som regulerer autofagi, celleproliferasjon og apoptose endres i kreftceller og er 
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derfor potensielle terapeutiske mål. Induksjon av autofagi ved apoptose-defekte eller 

apoptose-resistente kreftceller kan også være en effektiv terapeutisk tilnærming [30].  

I de siste årene har forskningen avslørt flere molekylære aspekter ved ROS-modulering av 

autofagi [31]. I følge litteraturen er det nå klart at det er et komplekst samspill mellom ROS 

og autofagi-signalveiene, som modulerer rollen til autofagi som respons på cellulær stress 

[31]. Betydningen av ROS i autofagi betyr at autofagi kan aktiveres av ROS-basert 

kreftterapi, inkludert PDT [10, 31]. 

Nekrose 

Nekrose er tradisjonelt betraktet som en ukontrollert celledødsmekanisme som fører til 

ødeleggelse av plasmamembraner og cytoplasmisk svelling [32]. Dette fører til frigjøring av 

intracellulære komponenter ut i nærliggende vev og som videre forårsaker inflammatorisk 

respons [32]. Lokalisering av PS i plasmamembran danner ROS etter PDT som oksiderer 

membrankomponenter og fører til lekkasje av cellulært innhold ut av cellen. Dette kan 

aktivere inflammatorisk respons og aktiverer nekrose [33].  

I tillegg, kan PS lokalisert i lysosomer indusere nekrose, muligens på grunn av frigjøring av 

lysosomale enzymer og andre toksiske grupper [34]. 

 Indirekte effekt av PDT på celledød med vaskulære skader 

Tumorcellene er avhengig av mengden næringsstoffer og oksygen levert av blodkarene for å 

overleve [15]. Samtidig er dannelse og vedlikehold av blodkar avhengig av vekstfaktorer 

produsert av tumorcellene. Derfor er påføring av skader på svulstvaskulaturen et mulig mål i 

kreftbehandling. Forskningen tyder på at PDT forårsaker mikrovaskulær sammenbrudd som 

fører til alvorlig vevshypoksi (nedsatt oksygenforsyning til vev) og anoksi (oksygenmangel i 

vev [15]. 

 PDT effekt på celledød med PS-indusert kompleks 

immunrespons 

Forsking viser at PDT også viser immunmodulerende egenskaper [35]. Eksperimentelle dyr 

kan ha økt immunitet mot kreft etter tumorfjerning med PDT-behandling [35]. PDT var 

opprinnelig betraktet som en lokal behandling som genererte en lokal inflammatorisk respons. 
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Etterfølgende studier har identifisert PDT som en systemisk respons karakterisert ved blant 

økt frigjøring av akutte inflammatoriske mediatorer (som inflammatoriske cytokiner inkludert 

TNF-α eller IL-1β). Disse akutte inflammatoriske mediatorene forsterker tilstedeværelsen og 

aktiveringen av medfødt og adaptiv immunitet og generering av antitumor immunitet [36]. 

PDT-påvirkning på antitumor immunitet ser ut til å involvere stimulering av dendrittiske 

celler (DC) ved induksjon av akutt inflammasjon [36]. Stimulerte dendrittiske celler kan 

presentere antigener til T-lymfocytter som fører til eliminering av kreftceller [36, 37]. 

 Proteaser 

Proteaser eller peptidaser spiller en viktig rolle i mange biologiske og patologiske prosesser. 

Proteaser er enzymer som katalyserer blant annet nedbryting, aktivering av proteiner gjennom 

hydrolyse av peptidbindinger [38]. I følge databasen MEROPS [39], klassifiseres proteaser i 

ni klasser kjent som asparatproteaser (A), cysteinproteaser (C), glutamatproteaser (G), 

metalloproteaser (M), asparaginproteaser (N), blandete proteaser (P), serinproteaser (S), 

treoninproteaser (T) og ukjente proteaser (U). MEROPS-databasen bruker en hierarkisk og 

strukturert klassifisering av proteasene. I denne klassifiseringen blir hver protease tilordnet en 

familie på grunnlag av statistisk signifikante likheter i aminosyresekvensen, og familier som 

antas å være homologe grupperes sammen i en klan. Hver familie identifiseres med en 

bokstav som svarer til katalytisk type og et tall. Klanene identifiseres med to bokstaver. Den 

første bokstaven indikerer katalytisk type: A, C, G, M, P, S, T, N, U (også i samsvar med 

bokstavene brukt for identifisering av familie-klasser) eller I for inhibitorer. Den andre 

bokstaven tilordnes sekvensielt etter hvert som hver klan er identifisert. For eksempel, er 

cysteinproteaser delt i flere klaner med tre hoved klaner: CA, CD og CE. CA klanen 

inkluderer cysteinproteaser som er kjent for å ha strukturer som ligner på papain [39]. 

 Nedbryting utført av proteaser er vanligvis irreversibel, derfor må aktiviteten til proteaser 

være tett regulert for å hindre upassende og ofte patogen proteolyse [38]. 

 Proteaser og kreft 

Det er et behov for å utvikle mer effektive strategier for tidlig diagnose, gjenkjenning og 

terapeutisk behandling av kreft. Proteaser spiller en avgjørende rolle i utvikling og progresjon 

av kreft ved å regulere aktivitetene til vekstfaktorer, cytokiner og signalreseptorer, og ved 
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hemming av celledødsmekanismer og aktivering av celleoverlevelsesmekanismer [38]. I 

tillegg, stimulerer proteaser tumorcellers migrasjon og invasjon [38]. Proteaseaktivitet 

forårsaker tumorfremmende inflammasjon og aktiverer immunforsvarsmekanismer og derfor 

har en kritisk påvirkning på mikromiljøet til kreftceller som er kjent for å spille en viktig rolle 

i utviklingen og progresjon av tumor [38]. Dermed vil studie av spesifikke proteaseaktiviteter 

knyttet til kreftutvikling kunne bidra til betydelig forbedring av diagnose og behandling av 

kreft [38]. 

Av særlig interesse for denne oppgaven er proteasene legumain og cathepsin B og L som 

tilhører klassen cysteinproteaser. Legumain tilhører klan CD familie C13, og cathepsin B og 

L tilhører klan CA og familie C1. I det følgende beskrives egenskapene til disse og deres 

relasjon til kreft er videre beskrevet. 

 Legumain 

Legumain eller asparaginyl endopeptidase (AEP) er en type cysteinprotease tilhørende 

proteasefamilien C13 [39] som finnes hos både planter og pattedyr [40]. Mammalsk legumain 

er vist å være aktiv i sure forhold (pH 3-6) og spalter spesifikt peptidbindinger C-terminalt for 

aminosyren asparagin [40, 41]. Mammalsk legumain syntetiseres som prolegumain (inaktiv 

proform, 56 kDa). Ved pH < 5,5 vil inaktiv proform autoaktiveres til inaktiv intermediær 

form (47 kDa), som ved pH < 4 autoaktiveres videre til en aktiv intermediær form på 46 kDa. 

I lysosomer prosesseres legumain til en aktiv moden form (36 kDa) [42]. 

I humane celler er legumain hovedsakelig funnet i det endo/lysosomale systemet, men har 

også blitt detektert ekstracellulært, i cellens cytoplasma og kjerne [42, 43].  

Figur 1.6 viser transport av legumain i og utenfor cellen. Prolegumain er etter syntese 

lokalisert i endoplasmatisk retikulum (ER) og Golgi hvor det transportertes til endosomer før 

det blir aktivert i lysosomer [42]. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan legumain kan 

translokere til cytosol og kjernen. 
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Figur 1.6: Transport av legumain i og utenfor cellen. Legumain blir syntetisert som en inaktiv proform 

(prolegumain) i ribosomer på endoplasmatsik retikulum (ER) og transporteres til Golgi-apparatet. Deretter 

translokeres prolegumain inn til det endolysosomal systemet hvor det blir aktivert til legumain. I tillegg kan 

legumain bli skilt ut ekstracellulært direkte via Golgi (mørkeblå bane), eller indirekte via endosomal systemet 

(lyseblå bane). På samme måte kan ekstracellulært legumain komme inn i cellen via endocytose (grønn bane) 

eller direkte via translokasjon til cytosol (mørk lilla bane), f.eks. under krefttilstander. Legumain kan komme inn 

i kjernen når den blir frigjort til cytosol. Modifisert fra Dall et al. (2016) [42]. 

Figur 1.6 viser 3 hypotetiske senarioer for translokasjon av legumain til cytosol og kjernen: 

cytosolisk ekspresjon, translokasjon fra celleoverflaten til cytosol og translokasjon fra endo-

lysosomet til cytosol [42]. 

Det er dokumentert at legumain har en spesiell rolle i immunsystemet med relevante 

substrater, inkludert proteinantigener for MHC klasse II respons [44]. Det virker som at 

cellene overuttrykker legumain under stressforhold [44]. Det er mulig at på grunn av dette har 

mange transformerte- og kreftceller blitt funnet å uttrykke høyt nivå av legumain [44]. Det er 

blitt vist at legumain er overuttrykt i flere maligne krefttyper, inkludert bryst-, kolorektal-, 

ovarie-, prostata- og magekreft, og fremmer cellemigrasjon, vevsinvasjon og metastasering 

[42]. 

 Cathepsiner 

Cathepsiner er en familie av lysosomale cysteinproteaser. Det finnes flere humane cystein-

cathepsiner som tilhører proteaseklanen CA og familie C1 i henhold til MEROPS-

klassifiseringen [39]. Cathepsiner er enzymer som fungerer best i surt miljø, slik som finnes i 

lysosomene. De fleste cathepsiner (for eksempel typene B, H, L, C, X, F, O og V) uttrykkes i 

humane vev, og deres profil indikerer at disse enzymene er involvert i en normal nedbryting 

og omsetting av cellulært protein [45]. Cathepsiner K, W og S viser derimot en begrenset 
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celle- eller vevsspesifikke fordeling, noe som indikerer deres mer spesifikke rolle [45]. For 

eksempel er cathepsin K svært uttrykt i de fleste epitelceller, og er dokumentert å ha en viktig 

rolle i beinresorpsjon hos mus og mennesker [45]. 

Lysosomale cathepsiner deltar i apoptose av tumorceller [46]. Disse enzymene lekker inn i 

cytosol og ved proteolyse initierer forskjellige reaksjoner avhengig av celletype og utløsende 

stimuli. Disse reaksjonene kunne lede til caspase-8-aktivering eller direkte til caspase-3-

aktivering [46]. Men samtidig er det kjent at cathepsiner ofte er oppregulert i forskjellige 

humane kreftform og forskjellige kreftrelaterte prosesser slik som angiogenese, proliferasjon, 

apoptose og invasjon [47]. Under kreftprogresjonen blir cathepsiner ofte translokert til 

celleoverflaten av tumorceller eller utskilt ekstracellulært, hvor de kan fremme tumorinvasjon 

gjennom flere mulige mekanismer [47]. For eksempel kan cathepsiner direkte spalte 

komponenter av den ekstracellulære matriksen, og dermed bane vei for migrasjon av 

tumorceller unna fra den primære tumormassen [47]. I tillegg kan cathepsiner aktivere andre 

proteaser ved cellemembranen (som metalloproteinaser) som igjen fremmer invasjon [47]. 

Derfor har cathepsiner en rolle i human kreftprogresjon, noe som gjør dem til potensielle mål 

for legemiddelbehandling for et bredt spekter av humane kreftformer [47]. 

Cathepsin B 

Cathepsin B er en av flere humane cystein-cathepsiner som tilhører proteaseklan CA og 

familie C1 i henhold til MEROPS-klassifiseringen [39, 45]. Cathepsin B er en lysosomal 

karboksydipeptidase som syntetiseres som preprocathepsin B med en molekylmasse på 45 

kDa som overføres til Golgi som procathepsin B med en molekylmasse på 41 kDa [48]. 

Deretter lokaliseres cathepsin B i lysosomer som et enkeltkjede med molekylmasse på 30 kDa 

og et dobbeltkjede med molekylmasse på 25 og 5 kDa [49]. 

Cathepsin B har vist seg å være assosiert med invasjon og progresjon av tumorvev [50]. 

Under normale fysiologiske forhold er cathepsin B regulert på en velkoordinert måte på flere 

nivåer, men ved malign transformasjon kan reguleringen av cathepsin B imidlertid bli endret 

på flere nivåer og derved resultere i overproduksjon av cathepsin B [51]. Overekspresjon av 

cathepsin B har blitt observert ved forskjellige ondartede krefttyper som hjerne-, lunge-, 

prostata-, bryst- og kolorektalkreft [51]. Dermed, var det ønskelig med en studie av enzymet i 

denne oppgaven. 
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Cathepsin L 

Cysteinproteasen cathepsin L ble først oppdaget som et lysosomalt enzym, men dens 

lokalisering er imidlertid ikke begrenset til lysosomer [46]. Katalytisk aktiv cathepsin L 

oppdages også utenfor celler, i cytoplasma og i kjernen [46]. Cathepsin L syntetiseres som et 

preproenzym i ribosomer på endoplasmatsik retikulum (ER) og transporteres til Golgi-

apparatet. I Golgi blir procathepsin L modifisert ved glykosylering, mannosefosforylering og 

montering av disulfidbindinger. Cathepsin L er i stand til å nedbryte nesten alle proteiner 

inkludert enzymer, reseptorer og transkripsjonsfaktorer [46]. Nukleær cathepsin L er blitt 

detektert for å spille en viktig rolle i reguleringen av cellecyklusprogresjonen under G1-S-

overgangen [46]. 

I tillegg, cathepsin L har vist seg å fungere som en kreft suppressor som hemmer proliferasjon 

og fremmer apoptose av tumorceller [46]. 

 Cystatiner 

Cystatiner er endogene hemmere av cysteinproteaser som danner reversible, 

høyaffinitetskomplekser med deres proteaser. Tap av cystatin-funksjon resulterer i uregulert 

aktivitet av cysteinproteaser som kan føre til mange forstyrrelser, inkludert kroniske 

inflammatoriske reaksjoner, feil differensiering i epidermis og malign tumor [52]. Studier 

foreslår en kreftsuppressor funksjon for cystatiner [52].  

Cystatinfamilien består av tre undergrupper av proteasehemmere; type 1 (som hemmer 

cathepsiner intracellulært), type 2 (som syntetiseres med et signalpeptid og dermed utskilles), 

og type 3 (som er intravaskulære kininogener) [53]. Både cystatin C og cystatin E/M er type 2 

cystatiner og sammen med cystatin F er de eneste cystatiner som er i stand til inhibering av 

legumain [53]. Typiske type 2 cystatiner er små molekyler med en størrelse på 13-14 kDa.  

Cystatin E/M finnes både i en glykosylert (17 kDa) og en uglykosylert (14 kDa) form [53]. 

Cystatin C er et meget viktig cysteinproteaseinhibitor hos mennesker siden den uttrykkes i 

nesten alle vev og celler og utskilles i alle kroppsvæsker [53]. Til sammenligning, har cystatin 

E/M lavere ekspresjon, er mye mer spesifikk og ser ut til hovedsakelig å være begrenset til 
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epitelceller. [53]. Cystatinene av type 2 hemmer cysteinproteaser i familiene C1 og C13 som 

begge hovedsakelig er lokalisert til det endolysosomale systemet [54].  

Forholdet mellom proteaser og deres inhibitorer er ubalansert i kreft [53] og dermed er studie 

av disse av interesse for denne oppgaven. 
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2 Mål med oppgaven 

Det er stort behov for utvikling av nye behandlingsformer for flere krefttyper (inkludert 

ovariekreft), fordi mange ondartede krefttyper har vist seg å være relativt resistente mot 

forskjellige typer ikke-kirurgiske terapier. Fotodynamisk terapi (PDT) er godkjent over hele 

verden som en behandlingsmetode for flere krefttyper, og fotokjemisk internalisering (PCI) er 

en ny teknologi utviklet på Radiumhospitalet som brukes for frigjøring av endocyterte 

makromolekyler (eks. legemidler) til cytosol. Cysteinproteaser er lokalisert i lysosomer og 

ved bruk av PS vil proteasene kunne frigjøres til cytosol [55]. Med denne bakgrunnen, vil 

ovariekreftcellelinjen SKOV-3 bli brukt som cellemodell i denne oppgaven for å studere: 

1. Effekt av PDT på aktivitet, sekresjon og molekylære former av de lysosomale 

cysteinproteasene legumain og cathepsin B/L. 

2. Effekt av internalisering av prolegumain på celleviabilitet etter PDT. 

3. Effekt av internalisering av cysteinproteaseinhibitorer på celleviabilitet etter PDT. 

4. Effekt av internalisering av cysteinproteaseinhibitorer på aktivitet og molekylære 

former av legumain og cathepsin B. 

5. Effekt av PDT og PCI (med gelonin) på celleviabilitet. 
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3 Materialer og metoder 

 Reagenser 

Reagens Forhandler/firma 

5X stripping buffer LI-COR Biosciences 

Aceton, C2H5OH Merck, Darmstadt, Tyskland 

Albuminstandard (23209) Thermo Fisher Scientific 

Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Mouse IgG Jackson Immuno-Research Laboratories 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate (500-0006) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

ChameleonTM DUO Pre-stained Protein 

Ladder, proteinstandard (928-60000) 

LI-COR Biosciences 

CHAPS, C32H58N2O7S (C3023-IG) Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo., USA 

Dinatrium-EDTA, Na2C10H16N2O8 (00064) Ferak, Berlin, Tyskland 

DMSO, dimetylsulfoksid, (CH3)2SO (D8418) Sigma-Aldrich  

DTT, ditiotreitol, C4H10O2S2 (438117) Sigma-Aldrich 

E64d (88321-09-9) TOCRIS 

FBS, føtalt kalveserum, “fetal bovine serum” 

(41G3930K) 

Thermo Fisher Scientific  

Formalin solution, Neutral buffered, 10%  Sigma-Aldrich 

Fosfatbuffet saltvann (PBS) med calsium og 

magnesium (RNBG0916) 

Sigma-Aldrich                                    



19 

 

Fosfatbuffet saltvann (PBS) uten calsium og 

magnesium (RNBG1941) 

Sigma-Aldrich                                    

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cathepsin B (AF953) 

R & D Systems, Abingdon, England 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cathepsin L (AF952) 

R & D Systems 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cystatin C (AF1196) 

R & D Systems 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cystatin E/M (AF1286)  

R & D Systems 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

legumain (AF2199) 

R & D Systems 

gelonin (rGel) Anderson Cancer Center, Houston, USA 

Glasstic® Slide (87144/87144E) KOVA, Garden Grove, CA, USA 

Hoechst 3342 (62249) Thermo Fisher Scientific                         

Hydrogenklorid (HCL) Sigma-Aldrich 

Legumain ELISA-kit (dy4769) R&D Systems, Abingdon, USA 

LysoTracker Green DND-26 (1499357) Thermo Fisher Scientific                         

McCoy’s 5a Medium (1867696)       Thermo Fisher Scientific                         

Mouse anti-LAMP1 (H4A3)  Developmental Studies Hybridoma Bank 

MTT (M2128) Sigma-Aldrich  

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

GAPDH (Sc-47724) 

Santa Cruz Biotechnology, TX, USA 



20 

 

Natriumcitrat, Na3C6H5O7 x 2H2O (6448) Merck 

Natriumklorid, NaCl (1.06404.1000) Merck 

Nunc™ Cell Culture Treated EasYFlasks™              

(75 cm2 og 175 cm2) 

Thermo Fisher Scientific 

NuPAGE® (4-12 % Bis-Tris Gel), Novex ® 

(NP0322) 

Life Technologies 

NuPAGE® Antioksidant Life Technologies 

NuPAGE® LDS Sample Buffer (4X) Life Technologies 

NuPAGE® MOPS Running Buffer (20X) 

(NP0001) 

Life Technologies 

Odyssey® Blocking Buffer(TBS) LI-COR Biosciences 

Penicillin Sigma-Aldrich 

Prolong Gold/Diamond antifade Thermo Fisher Scientific 

Restore™ Western Blot Stripping Buffer 

(21059) 

Thermo Fisher Scientific 

Revert total protein staining (C70302-03)   LI-COR Biosciences                                

Saponin Sigma-Aldrich 

Sitronsyre, C6H8O7 x H2O (1.00244.1000) Merck 

Streptomycin Sigma-Aldrich 

TPCS2a (Amphinex) PCI Biotech AS, Oslo, Norge 

Tris (base), C4H11NO3 (T1503) Sigma-Aldrich 

Tris/Glycin buffer (10X) (#161-0771) Bio-Rad Laboratories 
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Trypsip-EDTA (T3924) Sigma-Aldrich 

Tween® 20 (170-6531) Bio-Rad Laboratories 

Z-Ala-Ala-Asn-AMC, legumainsubstrat Bachem, Bubendorf, Sveits 

 Utstyrsliste 

6-well multidish Nunclon® Delta Surface Thermo Fisher Scientific 

BioHit Optifit tip pipettespisser (10, 200 og 

1000 μl) 

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, 

Finland 

Corning® 75 cm2 dyrkningsflaske (3275) Corning Incorporated, NY, USA 

Corning® Sentristar™, sentrifugerør (15 ml) 

(430791) 

Corning Incorporated 

Corning® Sentristar™, sentrifugerør (50 ml) 

(430921) 

Corning Incorporated 

Costar 10 ml pipette (4101) Corning Incorporated 

Costar 25 ml pipette (4251) Corning Incorporated 

Costar 5 ml pipette (4051) Corning Incorporated 

Costar® 96-brønners mikroplate (3598) Corning Inc., NY, USA 

Costar® 96-brønners mikroplate, svart Corning Inc., NY, USA 

ECL Semi-dry Blotters, blottemaskin Amersham Bioscienses, Storbritannia 

Eppendorfrør (0.5-, 1.5-, 2- og 5 ml) Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Gen5™ Data Analysis Software BioTek Instruments, Inc. 

Heraeus Fresco 21 Centrifuge (75002426) Thermo Scientific 
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Konfokalt mikroskop (Zeiss LSM 710)  Carl Zeiss MicroImaging GmbH 

LumiSource® (blått lys) PCI Biotech AS, Oslo 

Nitrocellulosemembraner (0,45 µm), Hybond-

ECL-Amersham 

GE Healthcare Bio-Sciences, Oslo, Norge 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System Li-Cor Biosciences 

PowerWave™ XS2 Microplate 

Spectrophotometer 

BioTek Instruments, Inc.,Winooski,VT, 

USA 

Programvare: Imaris X64 (versjon 7.7.2) Bitplane 

Rotina 380R Sentrifuge  Hettich Zentrifugen, DJB Labcare Ltd 

Victor™ X4 Multimode Plate Reader, 

mikroplateleser 

Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA, USA 
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 Celledyrking 

 Cellelinje og dyrkingsmedium 

SKOV-3 er en kommersiell adherent human epitelcellelinje (ATCC HTB-77), som er etablert 

fra en 64 år gammel kvinne med adenokarsinom i eggstokken. SKOV-3 celler har «biosafety 

level» 1 basert på «Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories from the U.S.» 

[56, 57]. I denne oppgaven ble SKOV-3 celler dyrket i McCoy’s 5a Medium (ATCC® 30-

2007™) supplert med 10% FBS, 100 U/ml penicillin og 100µg/ml streptomycin.  

 Tining av celler 

SKOV-3 celler er lagret i dyrkingsmedium tilsatt 5% DMSO (dimetylsufoksid) som 

forhindrer dannelsen av intracellulære iskrystaller som kan lysere cellene, og nedfrosset i 

flytende nitrogen. Cellebeholderen tas ut og tines i vannbad ved 37 °C i cirka ett minutt. 

Deretter tilsettes dråpevis 5 ml av forvarmet dyrkingsmedium (37 °C) til cellene. Deretter, for 

å fjerne den toksiske DMSO, sentrifugeres (800 rpm, 120 xg i Rotina 380R Sentrifuge) 

cellene i 5 minutter ved romtemperatur. Supernatanten fjernes og kastes, og cellepelleten 

resuspenseres med 5 ml dyrkingsmedium. Deretter overføres cellesuspensjonen til en 175 cm2 

flaske med 42 ml forvarmet dyrkingsmedium. Cellene inkuberes ved 37 °C og 5% CO2. Neste 

dag byttes dyrkingsmedium. Cellene må splittes 2-3 ganger med 2-3 dagers mellomrom før de 

er klare for forsøk.  

 Splitting og telling av celler 

Splitting 

Ved splitting av SKOV-3 celler blir medium sugd av og cellemonolaget vaskes med 5-10 ml 

fosfat-buffret saltvann (PBS fra Sigma-Aldrich). Anvendt PBS må være uten kalsium (Ca2+) 

og magnesium (Mg2+), og mengden er avhengig av flaskestørrelsen (75 cm2 eller 175 cm2). 

Deretter tilsettes 2-3 ml trypsin (trypsin-EDTA 25%) og flasken settes i inkubator ved 37 °C 

og 5% CO2 i cirka 5 minutter for å løsne cellene. For å få cellene løsnet raskere, bankes 

flasken forsiktig et par ganger. Når alle celler er løsnet, tilsettes 5 ml medium med serum. 

Serum inneholder serin proteaseinhibitorer som stopper trypsinaktivitet. Cellesuspensjonen 

overføres til 50 ml sentrifugerør og sentrifugeres (i Rotina 380R Sentrifuge) ved 800 rpm 
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(120 xg). Supernatanten suges forsiktig av og cellepelleten resuspenderes i 10 ml nytt medium 

med serum. Cellesuspensjonen kan overføres til et tellekammer for telling av celler for forsøk 

eller for videre dyrkning i en ny dyrkingsflaske med nytt medium (mengde medium er 

avhengig av flaskestørrelse og ønsket antall celler). 

Telling 

Antall celler i cellesuspensjonen telles ved bruk av Glasstic® Slide tellekammer med 

hemocytometer tellegitter. Cellesuspensjonen (10 µl) overføres til tellekammeret og 

observeres under mikroskop. Gitteret har ni ruter. Antall celler i 3 diagonale ruter telles og 

brukes til å beregne gjennomsnittet av antall celler per rute. Hver brønn har et volum på 100 

µl og derfor, for å finne antall celler/ml, ganges gjennomsnittet med 10.000. 

I denne oppgaven brukes til forsøk enten 2000 celler/brønn ved bruk av 96-brønners brett, 

eller 250000 celler/brønn ved bruk av 6-brønners brett. 

 Eksponering av celler med E64d 

E64d er den eneste cathepsininhibitoren som oralt har vært klinisk anvendt [58] og har høy 

cellepermeabilitet [59]. Eksponering av celler med E64d brukes for å undersøke om hvordan 

hemming av cathepsiner etter behandling med E64d påvirker celleviabilitet eller 

cysteinproteaser (aktivitet og molekylære former til cathepsin B og legumain). E64d er 

oppløst i DMSO og derfor må det tilsettes like mye DMSO til kontrollbrønner uten E64d for å 

kontrollere eventuelle celledrap forårsaket av DMSO. 

Effekt av E64d på celleviabilitet 

To metoder blir brukt for å undersøke effekt av E64d på celleviabilitet for å undersøke om det 

er bedre å inkubere cellene med både PS og E64d samtidig eller separat, og for å finne ut hvor 

lenge cellene bør inkuberes med E64d (4 eller 18 timer). 

Metode 1: SKOV-3 celler inkuberes ved 37 °C med fotosensitizer (PS) i 18 timer, vaskes og 

deretter inkuberes i 4 timer med E64d (10 eller 50 µM) før vasking og lyseksponering med 

blått lys i 0-120 sekunder (PDT, avsnitt 3.4.1). Kontroller uten eller med lys, PS og E64d 

brukes ved PDT og celleviabilitet måles ved MTT-assay (avsnitt 3.5) 48 eller 72 timer etter 

lyseksponering.  
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Metode 2: Ligner på metode 1, men SKOV-3 celler inkuberes med PS og E64d samtidig (18 

timer) og deretter vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium, før vasking og lyseksponering 

med blått lys i 0-120 sek. 

Effekt av E64d på aktivitet og molekylære former til cysteinproteaser 

SKOV-3 celler inkuberes med E64d i 1, 2 eller 4 timer ved 37 °C. Kontroll er celler som er 

tilsatt cellemedium med DMSO. Cellene vaskes 2 ganger med PBS (med Ca2+ og Mg2+, fra 

Sigma-Aldrich) før lysering (høsting av celler, avsnitt 3.3.7). Deretter kan det utføres 

totalproteinmåling (avsnitt 3.6), legumain- og cathepsin B-aktivitetsmåling (avsnitt 3.7), 

gelelektroforese og immunoblotting (avsnitt 3.8).  

 Produksjon av kondisjonerte media som reagens  

Serumfritt kondisjonert medium (KM) fra HEK293, M38L og M4C celler [54] ble høstet etter 

4 dager av overingeniør Hilde Nilsen og brukt i denne oppgaven til stimulering av SKOV-3 

celler. HEK293 celler uttrykker og sekrerer lite cystatin E/M og legumain (kontroll). M4C er 

HEK293 celler som over-uttrykker og sekrerer cystatin E/M (14 og 17 kDa). M38L er 

HEK293 som overuttrykker legumain (56, 46/47 og 36 kDa), men sekrerer kun prolegumain 

(56 kDa). 

 Eksponering av SKOV-3 celler med M38L-KM, M4C-KM eller 

HEK293-KM 

For å undersøke om legumain fra M38L-KM og cystatin E/M fra M4C-KM internaliseres i 

SKOV-3 celler, fortynnes 50% v/v (eller 75% v/v) av KM (tilsatt 10% serum siden KM er 

uten serum) med vanlig medium og tilsettes cellene. Deretter kan det utføres PDT (avsnitt 

3.4.1), totalproteinmåling (avsnitt 3.6), legumain- og cathepsin B-aktivitetsmåling (avsnitt 

3.7) og gelelektroforese og immunoblotting (avsnitt 3.8).  

 Høsting av kondisjonert medium og cellelysat 

Cellene undersøkes for morfologiske forandringer, adherens og celletetthet.  

Høsting av kondisjonert medium: Medium suges sakte av brønnen og overføres til 5 ml 

eppendorfrør og sentrifugeres (i Rotina 380R Sentrifuge) ved 800 rpm (120 xg) i 10 minutter. 
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Deretter avpipetteres supernatanten og overføres til et nytt 5 ml eppendorfrør og lagres ved -

20 °C frem til analyse med ELISA (avsnitt 3.10). 

Høsting av cellelysat: Cellene vaskes to ganger med 1X PBS-løsning (med Ca2+ og Mg2+, fra 

Sigma-Aldrich) og deretter tilsettes 500 µl lysisbuffer (vedlegg A.1.3) for å lysere cellene. 

Brønnene skrapes med en celleskrape og overføres til 1,5 ml eppendorfrør. Brønnene 

kontrolleres visuelt i mikroskop for å sjekke at cellene har løsnet fra overflaten. Cellelysat 

fryses (ved -70 °C i 15 minutter) og tines (30 °C på varmeblokk) 3 omganger før analyse. 

Deretter sentrifugeres (i Heraeus Fresco 21 Centrifuge) cellelysat ved 10.000 xg og 4 °C i 10 

minutter. Supernatanten overføres til 1,5 ml eppendorfrør som lagres ved -20 °C eller brukes 

direkte i analyse. 

 Fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk 

internalisering (PCI) in vitro 

 PDT 

PDT er en metode som involverer et lysfølsomt molekyl (fotosensitizer), oksygen og lys ved 

en bestemt bølgelengde (avsnitt 1.1). Ved inkubering av celler med en fotosensitizer i en 

bestemt tid (18 timer i denne oppgaven) og deretter bestråling med blått lys (maksimum 435 

nm, figur 1.2), blir fotosensitizeren aktivert, reagerer med oksygen og danner reaktive 

oksygenforbindelser (ROS) som videre gir irreversibel skade på celler. 

Prosedyren for PDT in vitro er som følger: 

 Medium blir sugd av med en mikropipette ca. 24 timer etter splitting av celler. Deretter 

tilsettes 100 µl nytt medium som inneholder 0,4 µg/ml fotosensitizer (PS). I denne oppgaven 

brukes disulfonert tetrafenylklorin (TPCS2a) som PS. Deretter inkuberes cellene ved 37 °C og 

5% CO2 i 18 timer. Neste dag inspiseres alle brønner i mikroskop for adherens og eventuelt 

morfologiske endringer, før mediet fjernes og adherente celler vaskes forsiktig 2 ganger med 

steril PBS (med Ca2+ og Mg2+, fra Sigma-Aldrich) for å fjerne overskudd av PS. Deretter 

inkuberes cellene 4 timer i inkubator for å fjerne det meste av PS som sitter på 

plasmamembranen ved at noe endocytoeres og noe slipper ut i mediet. Deretter fjernes 

medium og nytt medium (100 µl) tilsettes. Adherente celler (unntatt kontrollceller) bestråles 
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med blått lys. I denne oppgaven er bestrålingstid mellom 5 til 120 sekunder avhengig av type 

forsøk. 

 PCI 

PCI er en metode som brukes til frigjøring av makromolekylære legemidler fra endosomer og 

lysosomer ved lysaktivering. Som PDT involverer PCI både lysfølsomt molekyl 

(fotosensitizer), oksygen og lys ved en bestemt bølgelengde, men i tillegg brukes et 

makromolekyl (gelonin i denne oppgaven) som slippes ut fra endosomer til cytosol der det 

kan utøve sin effekt (avsnitt 1.2). 

Prosedyren for PCI in vitro er lik PDT in vitro, men etter 18 timers inkubering av cellene med 

fotosensitizer (PS) vaskes cellene 2 ganger med PBS (med Ca2+ og Mg2+, fra Sigma-Aldrich) 

og inkuberes med 20 µg/ml gelonin i 4 timer. Deretter følges prosedyren for PDT. 

 MTT-assay 

MTT-assay er en metode for å måle viabilitet som utføres normalt 48-72 timer etter PDT. 

MTT-assay er en metode for å beregne mitokondriell enzymaktivitet ved å omdanne MTT til 

formazankrystaller i levende celler. Når levende celler blir inkubert med MTT (som er et 

tetrazolium salt) vil mitokondrielle enzymer redusere tetrazolium-saltet som fører til dannelse 

av uløselige fiolette formazankrystaller [60]. Mediet i cellebrønner suges av og tilsettes 0,25 

mg/ml MTT-løsning. Noen brønner uten celler må tilsettes MTT-løsning alene for måling av 

blind. Brettene plasseres i inkubator ved 37 °C og 5% CO2 i 3-4 timer avhengig av hvor raskt 

klare lillafargede formazankrystaller dannes. MTT-løsningen suges av og deretter tilsettes 100 

µl DMSO for å løse opp formazankrystallene. Et spektrofotometer brukes for å måle den 

optiske tettheten i løsningen. Deretter plasseres brettene på en platerister i ca. 15 minutter før 

absorbans måles ved bruk av Power Wave XS2 spektrofotometer. Den relative 

celleviabiliteten kan da beregnes ved sammenligning av optisk tetthet (absorbans) på 

ubehandlede og behandlede celler. Den reelle MTT-aktiviteten finnes ved å trekke 

gjennomsnittet av absorbansen i blindprøvene fra alle prøvene. 
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 Totalproteinmåling 

Måling av totalprotein utføres for å beregne mengde cellelysat til acetonfelling før utføring av 

gelelektroforese, og for korrigering av enzymaktivitet med totalprotein. Metoden for måling 

av totalprotein brukt i denne oppgaven er basert på Bradford [61] som følger: 

Når Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) som er et rødbrunt fargestoff bindes til 

aminosyrer i proteiner i en sur løsning, skjer det en endring i absorbsjonsmaksimum fra 465 

nm til 595 nm og CBBG-protein-komplekset forandrer farge fra rødbrunt til blå. Ved 595 nm 

måles konsentrasjonen av totalprotein i en mikroplateleser.  

Det lages en standardkurve med bovint serumalbumin (BSA) (0, 50, 100, 200, 300 og 400 

μg/ml) løst i lysisbuffer (vedlegg A.1.3). Til en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate 

påsettes 10 µl prøve/standard. Det kjøres 2 paralleller av standarder og 3 paralleller av prøver. 

Deretter tilsettes 200 µl CBBG-fargereagens fortynnet 1:5 i dH2O (vedlegg A.2.1) til 

standarder og prøver. Platen oppbevares nøyaktig 5 minutter i romtemperatur for å sikre at 

CBBG binder seg til aminosyrer i proteiner. Deretter settes platen inn i VictorTM X4 

(mikroplateleser) og absorbans måles ved 595 nm.  

 Legumain- og cathepsin B-aktivitetsmåling 

 Måling av legumainaktivitet  

Enzymaktiviteten til legumain måles basert på metoden beskrevet av Chen et al. [62] og 

modifisert av Johansen et al. [63]. Et spesifikt fluorescerende peptidsubstrat, Z-Ala-Ala-Asn-

AMC (vedlegg A.3.2), brukes for måling av enzymaktiviteten til legumain. Legumain spalter 

det fluorescerende substratet som fører til frigjøring av en “leaving group”, AMC (7-amino-4-

metylkumarin) som i fri form har høyere fluorescens enn når den er bundet til 

peptidsubstratet. Enzymaktiviteten måles ved konstant temperatur på 30 °C siden hastigheten 

til enzymatiske reaksjoner er avhengig av temperaturen. Legumainaktivitet måles i cellelysat 

fra SKOV-3 celler høstet i lysisbuffer. Til en svart 96-brønners mikroplate påsettes 20 µl 

blindprøve (lysisbuffer, vedlegg A.1.3) og 20 µl lysatprøve. Det kjøres 3 paralleller av 

blindprøver og 3 paralleller av lysatprøver. Prøvene appliseres ufortynnet. Mikroplaten 

plasseres i VictorTM X4 (mikroplateleser). Deretter dispenseres det automatisk 100 μl 

legumain-assaybuffer (vedlegg A.3.1) med 1 mM DDT (dithiotreitol, som er et 
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reduksjonsmiddel som gjør at cysteinproteasene blir aktive) i hver brønn, deretter 10 

minutters pause for å sikre tilstrekkelig aktivering av cysteinproteasene før det automatisk 

tilsettes 50 μl legumainsubstratløsning (34 µM, vedlegg A.3.2). Prøven ristes 3 sekunder, 

deretter 6 minutters pause før neste fluorescensmåling startes. Kinetikk måles over 60 

minutter ved å gjenta prosessen 10 ganger, og til slutt blir endringen i fluorescens per sekund 

(dF/sek) i hver celleprøve kalkulert automatisk i mikroplateleseren. Resultatene brukes 

deretter til å kalkulere legumainaktivitet som dF/sek/totalprotein (µg/ml) ved å subtrahere 

blindprøveaktivitet fra målt legumainaktivitet og dele resultatet på totalproteinmålinger 

(avsnitt 3.6).  

 Måling av cathepsin B-aktivitet 

Måling av cathepsin B-aktivitet blir utført på lignende måte som for legumain (avsnitt 3.7.1), 

men basert på en metode beskrevet av Barrett et al. [64]. Forskjellene mellom disse er at for 

måling av cathepsin B-aktivitet: 

- 10 µl prøve og blindprøve tilsettes hver brønn. 

- Prøvene blir fortynnet i 110 µl cathepsin B assaybuffer (vedlegg A.3.3) som 

inneholder DDT reduksjonsmiddel.  

- Et spesifikt fluorescerende peptidsubstrat, Z-Arg-Arg-AMC (50 µl, 34 μM, vedlegg 

A.3.4), tilsettes etter aktivering av cysteinproteasene. 

- 1 minutt pause før neste fluorescensmåling startes (dvs. kinetikk måles over 10 

minutter) 

 Gelelektroforese og immunoblotting 

 Acetonfelling av proteiner 

Det er lite totalprotein i noen cellelysat høstet med lysisbuffer. Derfor blir cellelysatene 

oppkonsentrert for å kunne påsette 10 μg totalprotein i alle brønner på gelen ved 

gelelektroforese. Det tilsettes da aceton til et uttak av lysatprøvene for å utfelle nødvendig 

mengde av protein. Dette utføres ved å blande 20% cellelysat og 80% iskald (- 20 °C) aceton; 

som virvles først og deretter settes iskaldt i 60 minutter. Prøvene sentrifugeres (i Heraeus 



30 

 

Fresco 21 Centrifuge) deretter i 20 minutter ved 15.000 x g og 4 °C og så pipetteres 

supernatanten forsiktig av og kastet. Proteinpelleten som er igjen må tørkes 20-30 minutter 

avhengig av mengde aceton som er tilsatt. Proteinpelleten må ikke overtørkes. Deretter løses 

proteinpelleten i 13 μl vann (dH2O), 2 μl DDT (0,5 M) og 5 μl prøvebuffer (NuPAGE®LDS 

Sample Buffer, 4X) til et totalvolum på 20 μl. Prøvene blandes godt og varmes i 10 minutter 

ved 72 °C før gelelektroforese.  

 Gelelektroforese 

Gelelektroforese utføres for separasjon av proteiner. Proteiner blir separert ved hjelp av en 

vertikal polyakrylamidgelektroforese (SDS-PAGE). Prøver appliseres i brønner og separeres 

etter molekylstørrelse (kDa). Separasjonen skjer ved at negativt ladet SDS bindes til 

proteinene og gir dem lik negativ ladning slik at bare størrelsen av proteinene bestemmer 

hastigheten når de vandrer mot anoden ved hjelp av elektrisk spenning. En ferdiglaget 

gradientgel (4-12%) av polyakrylamid med 12 brønner blir brukt i denne oppgaven. Gelen 

plasseres i elektroforesekar fylt med elektroforesebuffer (vedlegg A.4.1). Antioksidant 

(NuPAGE Antioxidant, 500 μl) tilsettes direkte i elektroforesekaret.  

I denne oppgaven brukes 5 μl ChameleonTM Duo Pre-Stained Protein Ladder og 15 μl 

elektroforeseprøver. Elektroforesen går ved 200V spenning i 60 minutter. 

 Immunoblotting 

Immunoblotting brukes for å detektere proteiner som er separert ved gelektroforese. Proteiner 

overføres til en nitrocellulosemembran som er fuktet med blottebuffer (vedlegg A.4.2). For å 

overføre proteiner fra gelen til nitrocellulosemembranen, lages det en sandwich etter Hoefer-

metoden (semidry blotting) som settes i en blottemaskin ved 25V i 30 minutter. Etter 

overføring av proteiner til membranen, tilsettes fargeløsning (¨revert total protein staining¨) i 

et minutt for å visualisere og fotografere overførte proteiner. Membranen vaskes med 1X TBS 

to ganger før og en gang etter fotografering (vedlegg A.4.3). Nitrocellulosemembranen 

inkuberes med et primærantistoff som binder seg til det proteinet som skal detekteres. For å 

hindre binding av primærantistoff til uspesifikke bindingsseter på membranen, blir 

membranen først blokket med blokkebuffer (Vedlegg A.4.5) i 60 minutter ved romtemperatur 

og vipping. Deretter inkuberes membranen med primærantistoff fortynnet i 5 ml løsning (2,5 

ml blokkebuffer, 2,5 mlTBS og 10 µl Tween) ved 4 °C med rulling over natt. Deretter vaskes 
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membranen 3-4 ganger i 10 minutter med vaskebuffer (1X T-TBS, vedlegg A.4.4). 

Membranen inkuberes deretter med sekundærantistoff fortynnet i 10 ml løsning (5 ml 

blokkebuffer, 5 ml TBS, og 20 µl Tween) i 60 minutter ved romtemperatur og vipping. 

Membranen vaskes etterpå 3-4 ganger i 10 minutter med vaskebuffer (1X T-TBS, vedlegg 

A.4.4). Membranen tørkes før skanning med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System 

(LI-COR). I denne oppgaven brukes LI-COR fordi sekundærantistoff har en infrarød 

fluorescerende gruppe som kan detekteres ved skanning med LI-COR. Infrarød 

fluorescerende gruppen til sekundærantistoff detekteres enten ved 700nm (rødt) eller 800nm 

(grønt). 

Tabell 1: Primærantistoffer brukt i oppgaven i forbindelse med immunoblotting 

Primærantistoff Fortynning 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot legumain (AF2199)  1:200 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot cathepsin B (AF953) 1:1000 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot cathepsin L (AF952) 1:500 

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot GAPDH (Sc-47724) 1:10000 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot cystatin C (AF1196) 1:1000 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot cystatin E/M (AF1286)  1:500 

 

Tabell 2: Sekundærantistoffer brukt i oppgaven i forbindelse med immunoblotting 

 

  

Sekundærantistoff Fortynning 

IRDye® 800CW Esel anti-geit 1:10000 

IRDye® 700CW Esel anti-geit 1:10000 

IRDye® 800CW Esel anti-mus 1:10000 
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 Reblotting 

Reblotting anvendes når en membran brukt for deteksjon av ett protein skal brukes for 

deteksjon av andre proteiner. Ved reblotting fjernes primær- og sekundærantistoff fra forrige 

deteksjon ved at membranen vaskes 2 ganger med 1X TBS (vedlegg A.4.3). Deretter strippes 

membranen med 2 ml stripping buffer (vedlegg A.4.6) fortynnet i 8 ml dH2O, og så vaskes 

membranen 2 ganger med T-TBS i 5 minutter. Det utføres en ny blokking med blokkebuffer 

på samme måte som beskrevet i avsnitt 3.8.3 før nytt primærantistoff tilsettes og prosedyren 

gjentas for ny deteksjon. 

  Deteksjon av endo/lysosomale størrelser i 

SKOV-3 celler 

To immunfargingsmetoder blir brukt for deteksjon av endo/lysosomale størrelser i SKOV-3 

celler som forklart i de to neste avsnittene. Fluorescensmikroskopibilder blir tatt ved hjelp av 

en Zeiss LSM 710 konfokalmikroskop. Tilhørende programvare (Imaris X64, versjon 7.7.2) 

brukes for analyse av lysosomer. Faste innstillinger i både Zeiss LSM 710 og Imaris X64 blir 

brukt. Bildene blir tatt av forskere Ellen Skarpen og Vigdis Sørensen (Radiumhospitalet). 

Analyse blir utført ved følgende innstillinger i Imaris X64: 

- Channel 2-ch2-T2 

- Threshold (Absolut Intensity) = 300 

- Seedpoints Diameter = 0,4 

- Lower threshold = 20% 

 Fiksering og immunfarging av celler til fluorescensmikroskopi 

Konfokalmikroskop benyttes for å undersøke lysomalstørrelse når det tilsettes E64d (1, 4 eller 

18 timer), HEK293-KM (18 timer, 75% v/v), M4C-KM (18 timer, 75% v/v) eller M38L-KM 

(18 timer 75% v/v). 

Dekkglassene (runde, 10 mm 0,17 ± 0,01 mm) vaskes med PBS (vedlegg A.1.2) og plasseres i 

brønner (en til fem dekkglass per brønn i 6-brønners brett). Deretter sås SKOV-3 celler ut på 
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dekkglassene. Etter 24 timer undersøkes om cellene er jevnt fordelt på dekkglassene og om de 

har festet seg, før medium fjernes og kastes. Cellene inkuberes med HEK293-KM, M4C-KM 

og M38L-KM i 18 timer, og E64d (10 µM) i 1, 4 og18 timer ved 37 °C og 5% CO2. Deretter 

fjernes medium, og fikseres cellene med 10% formalin fikseringsløsning (10 minutter) i 

romtemperatur.  Cellene vaskes deretter 3 ganger med PBS før permeabilisering for 10 

minutter (romtemperatur eller kaldt) med 1 ml 0,05% saponin i PBS/brønn. Cellene inkuberes 

en time med primærantistoffet «mouse anti-LAMP1» (H4A3, 1:200) fortynnet i PBS / 0,05% 

saponin. Deretter vaskes cellene 3 ganger med PBS og inkuberes i 30 minutter i 

romtemperatur med sekundærantistoff (Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Mouse, 1:500) 

fortynnet i PBS / 0,05% saponin og beskyttes mot lys. Dekkglassene vaskes deretter 3 ganger 

med PBS, bades 10-15 sekunder i Hoechst 33342-løsning (som er cellepermeable) for farging 

av DNA og dyppes i H2O før de monteres på objektglass med 5-10 µl monteringsmedium 

(Prolong Gold/Diamond). Cellekjerner farget med Hoechst vil lyse blått. Cellene observeres 

og konfokalbilder blir tatt ved hjelp av en Zeiss LSM 710 (63X objektiv sammen med 2,5X 

supplerende forstørrelse).  

 Fluorescensmikroskopi av levende celler 

Dekkglassene (runde, 10 mm 0,17 ± 0,01 mm) vaskes med PBS (vedlegg A.1.2) og plasseres i 

brønner (en til fem 10 mm dekkglasser per brønn i en 6-brønners brett). Deretter sås SKOV-3 

celler ut i brønner (250.000 celler/brønn). Etter 24 timer undersøkes om cellene er jevnt 

fordelt i brønnene og om de har festet seg, før medium fjernes og kastes. Cellene inkuberes 

(1, 4 eller 18 timer) med E64d (10 µM) ved 37 °C og 5% CO2. Alle brønner inkuberes med 1 

µM LysoTracker Green en time før avbildning med konfokalmikroskop. LysoTracker Green 

må beskyttes mot lys fordi stoffet er følsomt mot lys. Dekkglassene vaskes deretter med PBS. 

Cellene observeres og konfokalbilder blir tatt ved hjelp av en Zeiss LSM 710 (63X objektiv 

sammen med 2,5X supplerende forstørrelse). 

  ELISA 

Et kommersielt legumain ELISA-kit brukes for konsentrasjonsbestemmelse av legumain. 

Målingene ble utført av overingeniør Hilde Nilsen. 
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  Statistiske analyser 

I denne oppgaven er data presentert som gjennomsnitt ± SD (standardavvik). Gjennomsnitt er 

beregnet fra antall gjentakelser av forsøk og antallet (n) varierer fra 1-3, med 3 paralleller i 

hvert forsøk. Signifikantnivået ble valgt til å være p < 0.05. Statistisk analyse ble utført bare 

når forsøkene var repetert minst 3 ganger. For beregning av signifikante forskjeller, ble 

metodene for repeterte målinger (ANOVA) og to-utvalgs t-test (Student T-test) basert på 

Bonferronikorreksjon brukt. Signifikante forskjeller er angitt med enten (*) eller (#). To-

utvalgs t-test metoden er brukt for alle forsøkene bortsett fra for måling av signifikant 

forskjell mellom forskjellige tidspunkt og kontroll i bare PDT eller PCI hvor repeterte 

målinger (ANOVA) er brukt. 

De statistiske analysene ble beregnet ved MS EXCEL 2016 (for to-utvalgs t-test metoden) og 

IBM SPSS Statistics versjon 20 (for ANOVA). Grafene er tegnet med hjelp av programvaren 

SigmaPlot 12,5. 
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4 Resultater 

 PDT og PCI av SKOV-3 celler 

PDT (fotodynamisk behandling) er en godkjent metode for behandling av flere krefttyper. 

PDT tar utgangspunkt i en fotosensitizer (PS) som kan aktiveres av lys med en bestemt 

bølgelengde (avsnitt 1.1).  

PCI (fotokjemisk internalisering) er en norskutviklet metode for endosomal frigjøring av 

makromolekylære legemidler, og er basert på at fotosensitizer lokaliseres til endo/lysosomale 

membraner (avsnitt 1.2).  

Første mål i denne oppgaven var å undersøke effekten av PDT på lysosomale cysteinproteaser 

og evaluere hvilke parametere som har betydning for følsomhet over PDT med særlig fokus 

på viktigheten av balansen mellom hydrolytisk cysteinprotease og deres inhibitorer. I tillegg, 

viste tidligere studier at SKOV-3 celler reagerer på PCI med bruk av rGel (rekombinant 

gelonin) eller MH3-B1/rGel [65]. Derfor ble SKOV-3 celler (3.3.1) valgt som cellemodell, og 

PDT og PCI teknikkene ble valgt og tilpasset våre forsøk. Det ble utført PDT og PCI inkubert 

med PS (0,4 µg/ml TPCS2a) i 18 timer for alle forsøkene [4]. For å finne mengden gelonin 

nødvendig for PCI, ble det utført separate forsøk med 4 ulike gelonin-konsentrasjoner (5, 15, 

20 eller 25 µg/ml), og i hvert forsøk ble celleviabilitet målt ved MTT, som mål på PCI-

effektivitet ved forskjellige lysdoser (0-120 sek.). Gelonin-konsentrasjonen 20 μg/ml ble gjort 

to ganger, mens de andre konsentrasjonene er gjort én gang. For hver konsentrasjon av 

gelonin ble celleviabiliteten målt etter behandling med PS i 18 timer, gelonin i 4 timer, 

lyseksponering fra 0 til 120 sekunder og MTT 48 eller 72 timer etter belysning. Relativ 

celleviabilitet ble beregnet i forhold til ubehandlede kontrollceller (100%). PCI-effektivitet 

ble målt ved sammenligning av lysdosene som resulterer i 50% celleviabilitet etter PDT 

og/eller PCI.  

Etter etablering av konsentrasjon av gelonin, ble det utført separate forsøk etterfulgt av MTT 

48 timer eller 72 timer etter belysning (figur 4.1). 
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Figur 4.1: Celleviabilitet av SKOV-3 celler etter behandling med PDT og/eller PCI. SKOV-3 celler (2000 

celler/brønn) ble inkubert med PS (0,4 μg/ml TPCS2a) i 18 timer ved 37 °C. For PDT ble cellene vasket og 

inkubert 4 timer i PS-fritt medium, mens for PCI ble cellene inkubert 4 timer med 20 μg/ml gelonin, før vasking 

og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. Celleviabilitet ble målt ved MTT 48 timer (A, B) eller 72 timer (C, 

D) etter belysning. Celleviabilitet ble beregnet i forhold til ubehandlede kontrollceller (100%). (A) Relativ 

celleviabilitet etter 48 timer for PCI og/eller PDT ved eksponering for økende lysdoser (0 til 120 sekunder). (B) 

Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller (uten eller med lys, PS og gelonin). Lysdosen i kontroll med 

gelonin var 40 sek og uten gelonin var 100 sek. Data er presentert som gjennomsnitt av 2 separerte prøver (n=2). 

(C) og (D) som (A) og (B), men celleviabilitet målt etter 72 timer, og data er presentert som gjennomsnitt av 3 

separerte prøver +/- standardavvik (SD) (n=3). Signifikante forskjeller mellom PDT og PCI på hvert målt 

tidspunkt (#), og mellom kontroll og forskjellige tidspunkter for både PDT og PCI er angitt (*; p<0,001). 

SKOV-3 celler ble behandlet med PDT og/eller PCI og relativ celleviabilitet etter eksponering 

med økende lysdoser ble målt. Cellene ble behandlet med 0,4 μg/ml PS (TPCS2a) i 18 timer 

for både PDT og PCI. Deretter ble cellene for PDT vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt 

medium før ny vasking og lyseksponering. For PCI ble cellene vasket og inkubert 4 timer 

med 20 μg/ml gelonin før ny vasking og lyseksponering. Celleviabilitet ble målt ved hjelp av 

MTT-assay 48 timer (figur 4.1A-B) eller 72 timer (figur 4.1C-D) etter belysning.  
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Resultatene viste at PCI med gelonin ga større celledrap enn PDT ved tilsvarende lysdoser, 

både etter 48 og 72 timer. Sammenligning av lysdosene som resulterte i 50% celleviabilitet 

viste at PCI med gelonin ga 5,2 ganger mer celledrap enn PDT etter 72 timer. Tilsvarende 

celleviabilitet ble vist etter 48 timer, hvor PCI med gelonin ga 4 ganger mer celledrap enn 

PDT.  

Det var størst forskjell (68%) i relativ celleviabilitet mellom PDT og PCI ved 40 sekunder 

lyseksponering målt etter 72 timer (Figur 4.1C), mens etter 48 timer var det størst forskjell 

(48%) ved 20 sekunders lyseksponering (Figur 4.1A). Toksisitet av PS (TPCS2a) når cellene 

ikke ble utsatt for lys var lav både etter 48 timer (~ 11%) og 72 timer (~ 4%) og 

celleviabiliteten ble ikke påvirket av lys alene. Gelonin (med lys) ga 16% celledød målt 72 

timer (Fig. 1D) og 12% 48 timer (Fig. 1B) etter belysning, sammenlignet med ubehandlede 

kontroll (-lys, -ps, -gel). 

Statistisk analyse av figur 4.1C viser at forskjell i celleviabilitet etter både PDT og PCI ved 

alle tidspunktene (fra 20 s til 120 s) i forhold til kontroll, og ved sammenligning av 

celleviabilitet for PDT og PCI ved samme tidspunkt var signifikant (p < 0,001). 

 PDT-påvirkning på celleviabilitet, aktivitet og 

molekylære former av cysteinproteaser i SKOV-3 

celler 

Legumain syntetiseres som en inaktiv proform (prolegumain; 56 kDa). I det endo/lysosomale 

systemet autoaktiveres prolegumain først til inaktive intermediære former på 47 kDa ved pH 

< 5,5 og 46 kDa ved pH < 4. I lysosomer prosesseres legumain til en aktiv moden form (36 

kDa) [42]. Hensikten med dette forsøket var å finne ut om PDT påvirket celleviabilitet, 

legumain- og cathepsin B-aktivitet og proteasenes molekylære former.  

Legumain- og cathepsin B-aktivitet (dF/sek) ble målt i cellelysat etter PDT fra 5 til 60 sek. og 

korrigert for konsentrasjon av totalprotein (dF/sek/µg totalprotein) (figur 4.2). 
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Figur 4.2 Effekt av PDT på legumain- og cathepsin B-aktivitet i SKOV-3 celler, og legumainsekresjon 

etter belysning. SKOV-3 celler (250000 celler/brønn) ble inkubert med PS (0,4 μg/ml TPCS2a) i 18 timer ved 

37 °C. Deretter ble cellene vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium før vasking og lyseksponering med blått 

lys i 0-60 sek. Cellene ble oppbevart 30 min i inkubator etter belysning. Cellene ble vasket 2 ganger med PBS 

før lysering. Legumainaktivitet ble målt i cellelysat ved spalting av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-

Asn-AMC) og cathepsin B-aktivitet målt ved peptidsubstratet Z-Arg-Arg-AMC. Enzymaktivitet ble korrigert for 

totalprotein i prøvene (dF/sek/µg totalprotein). (A) Legumain- og cathepsin B-aktivitet (dF/sek/µg totalprotein) 

etter PDT ved ulike lysdoser (0-60 sek) +/- SD. (B) Legumain- og cathepsin B-aktivitet i forskjellige kontroller 

(uten eller med lys og PS). Lysdosen i kontroll med lys var 60 sek. (C, D) Legumain i kondisjonert medium 

(KM) ble etter belysning analysert med ELISA. Resultatene i (A, B) er presentert som gjennomsnitt ± SD, (n=1-

3), og i (C, D) basert på 3 paralleller ± SD, (n=1). Signifikante forskjeller mellom kontroll og legumain- og 

cathepsin B-aktivitet ved 60 sek belysning er angitt (*; p<0,001). 

Enzymaktivitetsdata fra cellelysatene viste at ubehandlede SKOV-3 celler hadde en 

legumainaktivitet på 20-30 og cathepsin B-aktivitet på 100-150 dF/sek/µg totalprotein 

(kontroll, figur 4.2B). Målinger i lysat fra SKOV-3 celler viste både redusert legumain- og 

cathepsin B-aktivitet etter behandling med PDT med økende lysdoser (figur 4.2A, B). Lavest 

legumain- og cathepsin B-aktivitet ble observert etter 60 sek. med en signifikant nedgang på 

97% i legumainaktivitet og 89% i cathepsin B-aktivitet sammenlignet med kontroll (p<0,001). 

Resultater fra cellelysatene viste en reduksjon på 12,5% i legumainaktivitet etter 5 sek. 
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belysning. Reduksjon av cathepsin B-aktivitet ble dermed målt 15% etter 10 sek. belysning og 

89% etter 60 sek. belysning sammenlignet med kontroll (uten lys, med PS). Konsentrasjon av 

legumain i kondisjonert medium (KM) etter PDT målt ved ELISA er vist i figur 4.2C, og 

tyder på at legumainkonsentrasjonen var mindre enn kontroll etter 60 sek. lyseksponering. 

Videre, ble molekylære former av legumain, cathepsin B og cathepsin L undersøkt i cellelysat 

etter behandling av SKOV-3 celler med PDT i 0-60 sek og bruk av immunoblotting med 

spesifikke antistoffer mot disse proteinene (figur 4.3A).  

 

Figur 4.3: Molekylære former av legumain, cathepsin B, cathepsin L, cystatin C og cystatin E/M etter 

behandling av SKOV-3 celler med PDT. SKOV-3 celler (250.000 celler/brønn) ble inkubert med PS (0,4 

μg/ml TPCS2a) i 18 timer ved 37 °C. Deretter ble cellene vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium før 

vasking og lyseksponering med blått lys fra 0 til 60 sek. Cellene ble oppbevart 30 min i inkubator etter 

belysning. Cellene ble vasket 2 ganger med PBS før lysering. Etter lysering, totalproteinmåling og acetonfelling 

av cellelysat ble det påsatt 10 µg totalprotein/brønn ved polyakrylamidgelelektroforese. Ved immunoblotting ble 

blottet analysert med antistoff mot legumain, cathepsin B og cathepsin L (A), og mot cystatin C og cystatin E/M 

(B) og skanning med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System. GAPDH ble brukt som "housekeeping"-

kontroll. Et representativt immunoblott er vist (n = 1-3). 

Immunoblotting viste proteinbånd for både proform (56 kDa), intermediære former (46/47 

kDa) og aktiv form (36 kDa) av legumain, men intensiteten for den aktive formen ble tydelig 

redusert etter ca. 10-20 sek belysning. Blottet viste svakest proteinbånd ved 60 sek. 

eksponering. Dette samsvarte med legumainaktiviteten som ble redusert etter behandling med 

økende lysdose, der legumainaktivitet ble redusert etter 5 sek. (figur 4.2A). 

Videre, viste immunoblottet proteinbånd for både proformen (40 kDa) og de to aktive 

formene (29 og 25 kDa) av cathepsin B, men intensiteten for den aktive formen ble tydelig 
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redusert etter ca. 30 sek. Dette samsvarte også med resultatene vist fra aktivitetsmålingen, 

men cathepsin B-aktivitet ble redusert etter 10sek. (figur 4.2A). 

Literaturen viser at dårlig regulering av cysteinproteaser kan være assosiert med forskjellige 

aspekter av kreftprogresjon slik at økt ekspresjon av cathepsin B/L og legumain assosieres 

med mer aggressiv og dårlig prognose av bryst-, hud- og eggstokkreft. I tillegg, korrelerer 

tilstedeværelsen av cysteinproteaserinhibitorer med en mer gunstig prognose av ulike 

kreftformer [53]. Derfor ble blottet også analysert med antistoff mot cathepsin L, cystatin C 

og cystatin E/M. Cathepsin L analysen viste proteinbånd for både proform (42 kDa) og aktiv 

form (33 kDa), hvor intensiteten for den aktive formen ble tydelig redusert fra ca. 10 sek. 

(figur 4.3A). Ingen proteinbånd mot cystatin C og cystatin E/M ble observert (figur 4.3B). 

Lysat fra M4C-celler som inneholder mye cystatin C og cystatin E/M ble brukt som kontroll.  

Figur 4.3A antyder også at legumain, cathepsin B/L fikk redusert aktivform og samtidig økt 

proformen etter belysning. 

For verifisering av lik påsatt µg totalprotein/brønn, ble GAPDH (37 kDa) benyttet som 

kontroll. Immunoblottet viste en jevn påføring av totalprotein ved bruk av kontrollen 

GAPHD, med unntak av ved protein båndene nr. 5 og 7 (lysekponering ved 10 og 30 sek.) 

hvor påsatt totalprotein var mindre. Derfor er det ikke sikkert at målt reduksjon av intensitet 

etter 10 sek. omtalt tidligere i dette avsnittet skyldtes PDT. 

Siden målingene som vist i figur 4.2 viste en sterk reduksjon av legumain- og cathepsin B-

aktivitet etter PDT fra 5 sek. til 60 sek., ble det bestemt i tillegg å måle celleviabilitet med 

PDT (belysning fra 5-120 sek.). Resultatet er vist på figur 4.4.  
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Figur 4.4: Celleviabilitet av SKOV-3 celler etter behandling med PDT.  SKOV-3 celler (2000 celler/brønn) 

ble inkubert med PS (0,4 μg/ml TPCS2a) i 18 timer ved 37 °C og 5% CO2. Cellene ble vasket og inkubert 4 

timer i PS-fritt medium før vasking og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. Celleviabilitet ble målt ved 

MTT 48 timer (A) eller 72 timer (C) etter belysning. (B, D) Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller (uten 

eller med lys og PS). Lysdosen i kontroll med lys var 100 sek. Celleviabilitet ble beregnet i forhold til 

ubehandlede kontrollceller (100%). Data er presentert basert på 3 paralleller ± SD (n = 1). 

Resultatene i figur 4.4 indikerer at PDT ga økende celledrap med belysning fra 5-120 sek., 

både med MTT 48 eller 72 timer etter belysning. Resultatene indikerte 50% celleviabilitet 

etter 50 sek. med MTT 48 timer (figur 4.4A) og etter 60 sek. med MTT 72 timer etter 

belysning (figur 4.4C).  

 Eksponering av SKOV-3 celler for E64d 

Et mål med denne oppgaven var å studere effekten av inhibitorer på cysteinproteaser og 

celleviabilitet etter PDT, og balansen mellom hydrolytisk cysteinprotease og deres inhibitorer. 

For å finne ut denne effekten ble det benyttet E64d (MW 342.43) som hemmer cathepsiner 
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[66]. Effekt av PDT (avsnitt 3.4.1) på celleviabilitet og legumain- og cathepsin B-aktivitet når 

cellene eksponeres for E64d ble målt. Deretter ble det undersøkt om E64d hadde en effekt på 

legumain- og cathepsin B-aktivitet uten PDT. 

 Effekt av PDT på celleviabiliteten (%) i SKOV-3 celler når 

cellene eksponeres for E64d 

SKOV-3 celler ble inkubert med ulike konsentrasjoner av E64d (10 og 50 µM) og etter PDT 

ble celleviabilitet målt med MTT-assay (avsnitt 3.5) 48 eller 72 timer etter belysning. To 

metoder ble brukt for undersøkelsen av celleviabilitet med PDT. I første metode ble PS tilsatt 

18 timer før E64d, mens i andre metoden ble disse tilsatt samtidig. Resultatene er vist i 

figurene 4.5 og 4.6 henholdsvis. 

Resultatene i figur 4.5 (når PS tilsettes 18 timer før E64d) indikerer at PDT ga økende 

celledrap fra 5-120 sek., men tilsetting av E64d (både 10 og 50 µM) reduserer celledrap 

sammenlignet med ubehandlede kontroll. I henhold til figur 4.5A, celleviabiliteten for 

kontroll (uten E64d) ble redusert med 48% etter 20 sekunder, mens tilsetting av 10 µM E64d 

motvirket redusert celleviabilitet sammenlignet med ubehandlede kontroll. Generelt ble det 

målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, hvor etter 120 sek. ble celleviabilitet i 

kontroll redusert med 68% og med tilsetting av 10 µM E64d ble celleviabilitet redusert med 

31% sammenlignet med ubehandlede kontroll (uten lys, PS og E64d).  

Tilsvarende resultater for 50 µM E64d som vist i figur 4.5C indikerer at celleviabiliteten for 

kontroll (uten E64d) ble redusert med 28% etter 20 sekunder, mens med tilsetting av 50 µM 

E64d ble celleviabiliteten redusert med 4% sammenlignet med ubehandlede kontroll. Også 

her ble det målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, hvor etter 120 sek. ble 

celleviabilitet i kontroll (uten E64d) redusert med 75% og med tilsetting av 50 µM E64d ble 

celleviabilitet redusert med 46% sammenlignet med ubehandlede kontroll (uten lys, PS og 

E64d).  
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Figur 4.5: Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når PS tilsettes 18 timer før E64d. SKOV-3 

celler (2000 celler/brønn) inkubert med forskjellige konsentrasjon av E64d (10 og 50 µM) 18 timer etter 

tilsetning av PS ved 37 °C. (A) Cellene ble inkubert med PS (18 timer), vasket og deretter inkubert 4 timer med 

E64d (10 µM) før vasking og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. Kontroll er uten E64d. Et representativt 

forsøk er vist (n=2). (C) Som (A), men konsentrasjonen av E64d var 50 µM. Kontroll er uten E64d. (B) og (D) 

Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller (uten eller med lys, PS og E64d). Lysdosen i kontroll med E64d 

var 40 sek og uten E64d var 100 sek. (n=1). Celleviabilitet ble målt ved MTT 48 timer etter belysning (A-D), 

beregnet i forhold til ubehandlede kontrollceller (100%). Data er presentert basert på 3 paralleller ± SD. 

I begge tilfeller (figur 4.5A og C) levde mer enn 50% av cellene (inkubert med E64d) etter 

120 sek belysning. 
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Figur 4.6: Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når PS og E64d tilsettes samtidig (18 

timer). SKOV-3 celler (2000 celler/brønn) inkubert med forskjellige konsentrasjoner av E64d (10 og 50 µM) 

sammen med PS (0,4 μg/ml TPCS2a). (A) Cellene ble inkubert med PS og E64d (10 µM) samtidig (18 timer), 

deretter vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium, før vasking og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. 

(C) Som (A), men konsentrasjonen av E64d var 50 µM. (B) og (D) Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller 

(uten eller med lys, PS og E64d). Lysdosen i kontroll med E64d var 40 sek og uten E64d var 100 sek. 

Celleviabilitet ble målt ved MTT 48 timer etter belysning (A-D), beregnet i forhold til ubehandlede 

kontrollceller (100%). Data er presentert basert på 3 paralleller ± SD (n = 1). 

Resultatene i figur 4.6 (når PS og E64d tilsettes samtidig) indikerer også at PDT ga økende 

celledrap fra 5-120 sek., og at tilsetting av E64d (både 10 og 50 µM) resulterte i litt redusert 

celledrap sammenlignet med ubehandlede kontroll som sannsynligvis har minimal betydning. 

Celleviabiliteten for kontroll (uten E64d) ble redusert med 26% etter 20 sekunder, mens med 

tilsetting av 10 µM E64d ble celleviabiliteten redusert med 18% sammenlignet med 

ubehandlede kontroll (figur 4.6A). Totalt ble det målt at celleviabilitet ble redusert med 

økende lysdose, hvor etter 120 sek. ble celleviabilitet i kontroll redusert med 76% og med 
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tilsetting av 10 µM E64d ble celleviabilitet redusert med 67% sammenlignet med 

ubehandlede kontroll.  

Figur 4.6C indikerer at celleviabiliteten for kontroll (uten E64d) ble redusert med 35% etter 

20 sekunder, mens med tilsetting av 50 µM E64d ble celleviabiliteten redusert med 27% 

sammenlignet med ubehandlede kontroll. Målingene viste at også i dette tilfelle ble 

celleviabilitet totalt sett redusert med økende lysdose, hvor etter 120 sek. ble celleviabilitet i 

kontroll (uten E64d) redusert med 82% og med tilsetting av 50 µM E64d ble celleviabilitet 

redusert med 72% sammenlignet med ubehandlede kontroll.  

Resultatene antyder at når PS og E64d tilsettes samtidig, er det små forskjeller mellom 

celleviabilitet etter PDT behandling av kontroll (uten E64d) og celler tilsatt E64d.  

 Effekt av E64d på legumain- og cathepsin B-aktivitet i SKOV-3 

celler  

Tidligere studier har vist at cathepsiner er involvert i intracellulære funksjoner som apoptosis, 

og at noen cathepsiner har aktivitet ved nøytrale pH [45, 49, 67]. I denne delen av oppgaven 

ble PDT ikke brukt fordi vi allerede hadde foretatt forsøk som viste at PDT reduserer 

legumain- og cathepsin B-aktivitet (figur 4.2), og fordi aktivert fotosensitizer reagerer med 

oksygen og danner reaktive oksygenforbindelser (ROS) som videre gir irreversibel skade på 

den lysosomale membranen (avsnitt 1.1) som frigjør cathepsiner til cytosol. E64d ble brukt 

som en inhibitor av blant annet cathepsin B-aktivitet [66]. Legumainaktivitet ble også målt 

siden vi var interessert i å undersøke mulige forandringer i aktivitet når cathepsin B-aktivitet 

ble hemmet av E64d.  

SKOV-3 celler ble inkubert med E64d (10 og 50 µM) i 4 timer og målt enzymaktivitet er vist 

i figur 4.7A som tyder på at cathepsin B-aktivitet er totalt hemmet med både 10 og 50 µM, 

mens legumainaktivitet er mye mindre hemmet. Enzymaktivitetsdata fra cellelysatene viste at 

ubehandlede SKOV-3 celler hadde legumain- og cathepsin B-aktivitet på henholdsvis 12 og 

32 dF/sek/µg totalprotein (figur 4.7A). 

 



46 

 

 

Figur 4.7: Effekt av E64d på legumain- og cathepsin B-aktivitet i SKOV-3 celler. SKOV-3 celler (250000 

celler/brønn) ble inkubert ved 37 °C med: (A) E64d (10 og 50 µM) i 4 timer, og (B) E64d (10 µM) i 1, 2 og 4 

timer. Kontroll er SKOV-3 celler som er tilsatt cellemedium med DMSO for både (A) og (B). Legumainaktivitet 

ble målt i cellelysat ved spalting av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-Asn-AMC) og cathepsin B-

aktivitet målt ved peptidsubstratet Z-Arg-Arg-AMC.  Enzymaktivitet ble korrigert for totalprotein i prøvene 

(dF/sek/µg totalprotein). Data er presentert basert på 3 paralleller ± SD (n = 1). 

I et nytt forsøk ble bare 10 µM E64d anvendt for å måle enzymaktivitet etter 1, 2 og 4 timers 

inkubering (figur 4.7B). Enzymaktivitetsdata fra cellelysatene viste at ubehandlede SKOV-3 

celler hadde legumain- og cathepsin B-aktivitet på henholdsvis 13 og 42 dF/sek/µg 

totalprotein (kontroll, figur 4.7B). Målinger i lysat fra SKOV-3 celler viste redusert cathepsin 

B-aktivitet etter tilsetting av 10 µM E64d hvor enzymaktiviteten ble total hemmet etter en 

time. Legumainaktivitet var synkende den første timen og ble maksimum redusert med 47% 

sammenlignet med kontroll. Den neste timen økte legumainaktivitet og deretter hadde den en 

svak nedgang de siste to timene. Total sett var legumainaktivitet redusert 20% etter 4 timer 

sammenlignet med kontroll (figur 4.7B).  

Ovennevnte forsøk (figur 4.7A og B) er utført bare en gang og bør derfor repeteres for 

bekreftelse. 

Videre, ble molekylære former av legumain, cathepsin B og cystatin E/M undersøkt i 

cellelysat etter behandling av SKOV-3 celler med 10 µM E64d (1, 2 og 4 timer) og bruk av 

immunoblotting med spesifikke antistoffer mot disse proteinene (figur 4.8). Cystatin E/M ble 

i tillegg undersøkt fordi den hemmer legumainaktivitet [54]. 
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Figur 4.8: Molekylære former av legumain, cathepsin B og cystatin E/M etter behandling av SKOV-3 

celler med E64d (10 µM). SKOV-3 celler (250000 celler/brønn) ble inkubert med E64d i 1, 2 og 4 timer ved 37 

°C. Kontroll er SKOV-3 celler som er tilsatt cellemedium med DMSO (4 timer). Cellene ble vasket 2 ganger 

med PBS før lysering. Etter lysering, totalproteinmåling og acetonfelling av cellelysat ble det påsatt 10 µg 

totalprotein/brønn ved polyakrylamidgelelektroforese. Ved immunoblotting ble blottet analysert med antistoff 

mot legumain, cathepsin B og cystatin E/M og skanning med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System. 

GAPDH ble brukt som "housekeeping"-kontroll vist (n = 1). 

Immunoblotting viste proteinbånd for både proform (56 kDa), intermediære former (46/47 

kDa) og aktiv form (36 kDa) av legumain (figur 4.8). Intensiteten for proformen ved 

forskjellige tidspunkter var lav, men ligner på kontroll.  

Samtidig, viste immunoblotting proteinbånd for både proformen (40 kDa) og de to aktive 

formene (29 og 25 kDa) av cathepsin B, men intensiteten for proformen i forskjellige 

tidspunkt var lav som kontroll (figur 4.8). Ingen proteinbånd mot cystatin E/M ble observert. 

For verifisering av lik påsatt µg totalprotein/brønn, ble GAPDH (37 kDa) benyttet som 

kontroll. Immunoblottet viste en jevn påføring av totalprotein ved bruk av kontrollen 

GAPHD. 
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 Eksponering av SKOV-3 celler med M4C-KM, 

M38L-KM og HEK293-KM 

For videre undersøkelser med hensyn til vårt mål med denne oppgaven slik beskrevet i avsnitt 

4.3, ble det benyttet M4C-KM (som inneholder cystatin E/M som hemmer legumain, 14 og 17 

kDa), M38L-KM (som inneholder prolegumain, 56 kDa) og HEK293-KM (som inneholder 

lite cystatin E/M og legumain og brukes som kontroll). Effekt av PDT (avsnitt 3.4.1) på 

celleviabilitet når cellene eksponeres for M4C-KM og M38L-KM ble målt. Deretter ble det 

undersøkt om disse kondisjonerte mediene hadde en effekt på legumain- og cathepsin B-

aktivitet uten PDT. 

 Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når cellene 

eksponeres for M4C-KM 

Litteraturen beskriver ofte cystatin E/M som en potensiell tumor-suppressor [52]. Protarg-

gruppen (Robert Smith og andre) har tidligere vist at cystatin E/M hemmer invasjon av 

humant melanom og orale karsinomceller, og at ekspresjonen av cystatin E/M er redusert i 

mange kreftformer [54]. M4C-KM ble brukt i denne delen av oppgaven for å undersøke 

celleviabilitet i SKOV-3 celler når legumain hemmes med cystatin E/M.  

Resultatene i figur 4.9 indikerer at PDT ga økende celledrap fra 20-120 sek., men tilsetting av 

M4C-KM (både 50% og 75%) reduserer celledrap sammenlignet med ubehandlede kontroll 

(uten lys, uten PS, uten M4C-KM). I henhold til figur 4.9A, ble celleviabiliteten for kontroll 

(uten M4C-KM) redusert med 55% etter 20 sekunder, mens med tilsetting av 50% M4C-KM 

ble celleviabiliteten redusert 30% sammenlignet med ubehandlede kontroll. Generelt ble det 

målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, hvor etter 120 sek. ble celleviabilitet i 

kontroll redusert med 80% og med tilsetting av 50% M4C-KM ble celleviabilitet redusert 

med 60% sammenlignet med ubehandlede kontroll.  
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Figur 4.9: Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når cellene eksponeres for cystatin E/M. 

SKOV-3 celler (2000 celler/brønn) ble inkubert med PS (0,4 μg/ml TPCS2a) sammen med M4C kondisjonert 

medium (KM) fortynnet 50% v/v eller 75% v/v med vanlig medium (McCoy) i 18 timer ved 37 °C. Deretter ble 

cellene vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium, før vasking og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. 

Celleviabilitet ble målt ved MTT 48 timer etter belysning. Celleviabilitet ble beregnet i forhold til ubehandlede 

kontrollceller (100%). (A) Relativ celleviabilitet med tilsetting av M4C-KM (50% v/v). Kontrol er uten M4C-

KM. (B) Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller (uten eller med lys, PS og 50% v/v M4C-KM). Lysdosen 

i kontroll med M4C-KM var 40 sek og uten M4C-KM var 100 sek. (C) og (D) som (A) og (B), men med 75% 

v/v M4C-KM. Kontrol er uten M4C-KM. Data er presentert som gjennomsnitt ±SD av 3 paralleller (n=1). 

Tilsvarende resultater for 75% M4C-KM som vist i figur 4.9C indikerer at celleviabiliteten 

for kontroll (uten M4C-KM) ble redusert med 23% etter 20 sekunder, mens med tilsetting av 

75% M4C-KM ble celleviabiliteten redusert med 10% sammenlignet med ubehandlede 

kontroll. Også her ble det målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, hvor etter 

120 sek. ble celleviabilitet i kontroll (uten M4C-KM) redusert med 61% og med tilsetting av 

75% M4C-KM ble celleviabilitet redusert med 30% sammenlignet med ubehandlede kontroll.  
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I begge tilfeller (figur 4.9A og C) tyder førsøket på at celledrap er redusert etter tilsetting av 

M4C-KM.  Mer enn 50% av cellene levde etter 120 sek. med 75% M4C-KM. 

Forsøket med 50% M4C-KM ble repetert en gang til, men resultatene var forskjellige fra 

første forsøk slik at det ikke ble målt store forskjell i celleviabilitet mellom kontroll og 

eksponerte celler. Det siste forsøket er ikke vist i figur 4.9. 

 Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når cellene 

eksponeres for M38L-KM 

Av samme grunn som forklart for M4C-KM i avsnitt 4.4.1, i denne delen av oppgaven ble 

M38L-KM brukt for å undersøke celleviabilitet i SKOV-3 celler når cellene eksponeres for 

prolegumain. 

Resultatene er vist i figur 4.10 som indikerer at PDT ga økende celledrap fra 20-120 sek., men 

tilsetting av M38L-KM (både 50% og 75%) reduserer celledrap sammenlignet med 

ubehandlede kontroll (uten lys, uten PS, uten M4C-KM). I henhold til figur 4.10A, ble 

celleviabiliteten for kontroll (uten M38L-KM) redusert med 45% etter 20 sekunder, mens 

med tilsetting av 50% M38L-KM ble celleviabiliteten redusert 32% sammenlignet med 

ubehandlede kontroll. Generelt ble det målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, 

hvor etter 120 sek. ble celleviabilitet i kontroll redusert med 82% og med tilsetting av 50% 

M38L-KM ble celleviabilitet redusert med 67% sammenlignet med ubehandlede kontroll.  

Tilsvarende resultater for 75% M38L-KM som vist i figur 4.10C indikerer at celleviabiliteten 

for kontroll (uten M38L-KM) ble redusert med 30% etter 20 sekunder, mens med tilsetting av 

75% M38L-KM ble celleviabiliteten redusert med 17% sammenlignet med ubehandlede 

kontroll. Også her ble det målt at celleviabilitet ble redusert med økende lysdose, hvor etter 

120 sek. ble celleviabilitet i kontroll (uten M38L-KM) redusert med 73% og med tilsetting av 

75% M38L-KM ble celleviabiliteten redusert med 58% sammenlignet med ubehandlede 

kontroll.  
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Figur 4.10: Effekt av PDT på celleviabilitet (%) i SKOV-3 celler når cellene eksponeres for prolegumain. 

SKOV-3 celler (2000 celler/brønn) ble inkubert med PS (0,4 μg/ml TPCS2a) sammen med M38L kondisjonert 

medium (KM) eller HEK293-KM fortynnet 50% v/v eller 75% v/v med vanlig medium (McCoy) i 18 timer ved 

37 °C. HEK293-KM var kontroll. Deretter ble cellene vasket og inkubert 4 timer i PS-fritt medium, før vasking 

og lyseksponering med blått lys i 0-120 sek. Celleviabilitet ble målt ved MTT 48 timer etter belysning. 

Celleviabilitet ble beregnet i forhold til ubehandlede kontrollceller (100%). (A) Relativ celleviabilitet med 

tilsetting av M38L-KM (50% v/v). Kontrol er uten M38L-KM. (B) Relativ celleviabilitet i forskjellige kontroller 

(uten eller med lys, PS og 50% v/v M38L-KM). Lysdosen i kontroll med M38L-KM var 40 sek og uten M38L-

KM var 100 sek. (C) og (D) som (A) og (B), men med 75% v/v M38L-KM. Data er presentert som gjennomsnitt 

±SD av 3 paralleller (n=1). 

I begge tilfeller (figur 4.10A og C) tyder førsøket at celledrap er redusert etter tilsetting av 

M38L-KM. Forsøkene ble utført bare en gang. 
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 Effekt av M4C-KM, M38L-KM og HEK293-KM på legumain- og 

cathepsin B-aktivitet i SKOV-3 celler  

Videre, ble legumain- og cathepsin B-aktivitet målt, og molekylære former av legumain, 

cathepsin B og cystatin E/M undersøkt i cellelysat etter at SKOV-3 celler ble eksponert for 

kondisjonerte medier. 

 

Figure 4.11: Effekt av HEK293-KM, M4C-KM og M38L-KM på legumain- og cathepsin B-aktivitet og 

molekylære former av legumain, cathepsin B og cystatin E/M i SKOV-3 celler. SKOV-3 celler (250000 

celler/brønn) ble inkubert med forskjellige kondisjonert medium (KM) fortynnet 50% v/v eller 75% v/v med 

vanlig medium (McCoy) i 18 timer ved 37 °C. HEK293-KM var kontroll. (A) Legumainaktivitet ble målt i 

cellelysat ved spalting av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-Asn-AMC) og cathepsin B-aktivitet målt 

ved peptidsubstratet Z-Arg-Arg-AMC. Enzymaktivitet ble korrigert for totalprotein i prøvene (dF/sek/µg 

totalprotein). Data er presentert basert på 3 parallelle ± SD (n = 1). (B) Cellene ble vasket 2 ganger med PBS før 

lysering. Etter lysering, totalproteinmåling og acetonfelling av cellelysat ble det påsatt 10 µg totalprotein/brønn 

ved polyakrylamidgelelektroforese. Brønn 7-9 er kontroll (påsatt kondisjonerte medier brukt for å inkubere 

celler). Ved immunoblotting ble blottet analysert med antistoff mot legumain, cathepsin B og cystatin E/M og 

skanning med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System. GAPDH ble brukt som "housekeeping"-kontroll. 

(n = 1). 

SKOV-3 celler ble inkubert med 50% v/v og 75% v/v av kondisjonerte medier i 18 timer og 

målt enzymaktivitet er vist i figur 4.11A. Legumainaktivitet ble redusert med 4% 

sammenliknet med kontroll (HEK293-KM, brønn 1) når cellene ble eksponert for 50% v/v 

M4C-KM, og økte med 11% (kontroll er brønn 4) når cellene ble eksponert for 75% v/v 

M4C-KM. Dette kan tolkes som en motsigelse av forståelsen at cystatin E/M hemmer 

legumainaktivitet, men forklaringen kan ligge i at cystatin E/M hemmer legumainaktivitet 

reversibelt [52]. Tilsvarende reduksjon i legumainaktivitet når cellene ble eksponert for både 
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50% v/v og 75% v/v M38L-KM var 21% sammenlignet med kontroll. Cathepsin B-aktivitet 

økte med 15% sammenliknet med kontroll (HEK293-KM, brønn 1) når cellene ble eksponert 

for 50% v/v M4C-KM, og økt med 29% (kontroll er brønn 4) når cellene ble eksponert for 

75% v/v M4C-KM. Tilsvarende reduksjon i cathepsin B-aktivitet når cellene ble eksponert for 

50% v/v M38L-KM var 10%, og for 75% v/v M38L-KM var 22% sammenlignet med 

kontroll. 

Immunoblotting viste proteinbånd for både proform (56 kDa), intermediære former (46/47 

kDa) og aktivform (36 kDa) av legumain, men intensiteten for den proformen var lavt. 

Kontrol (M38L-KM) viste et sterkt proteinbånd for prolegumain (56 kDa). 

Videre, viste immunoblottet proteinbånd for både proformen (40 kDa) og de to aktive 

formene (29 og 25 kDa) av cathepsin B, men intensiteten for proformen var lavt. 

Immunoblotting viste også et svakt proteinbånd for cystatin E/M når 75% v/v M4C-KM ble 

påført cellene, men kontroll (M4C-KM) viste sterke proteinbånd for både 14 og 17 kDa. Som 

tidligere forklart (figur 4.3 og 8), inneholdt cellelysat fra SKOV-3 celler ikke cystatin E/M. 

Dette viste at cystatin E/M kunne internalisere i SKOV-3 cellene etter inkubering med M4C-

KM.  

For verifisering av lik påsatt µg totalprotein/brønn, ble GAPDH (37 kDa) benyttet som 

kontroll. Immunoblottet viste en jevn påføring av totalprotein ved bruk av kontrollen 

GAPHD, med unntak av brønn 3 og 4 hvor påsatt totalprotein var mer. Dette kan være 

årsaken til at intensitet målt på brønn 3 er høyere enn kontroll (brønn 1) og brønn 2, og 

intensitet målt på kontroll (brønn 4) er mer enn brønn 5-6. 

Immunoblottet ga ingen tegn til internalisering av proformen ved tilsetting av M38L-KM på 

cellene.  

 Cellulære endo/lysosomstørrelser av SKOV-3 

celler etter behandling med E64d, HEK293-KM, M4C-

KM eller M38L-KM 

Lysosomer inneholder mange typer hydrolytiske enzymer (som peptidaser, nukleaser, 

proteaser og lipaser) som kan oppløse de fleste makromolekyler i cellen. Cathepsiner 
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representerer en stor klasse lysosomale proteaser [45]. I denne delen av oppgaven var målet å 

undersøke om hemming av cathepsiner med E64d ville føre til noen forandringer på størrelsen 

til lysosomer. I tillegg brukte vi følgene kondisjonerte medier (KM) for å undersøke deres 

påvirkning på lysosomalstørrelse: HEK293-KM (75% v/v, kontroll), M4C-KM (75% v/v) og 

M38L-KM (75% v/v) (avsnitt 3.3.5). To metoder som beskrevet i avsnittene 3.9.1 og 3.9.2 ble 

bruket for immunfarging av lysosomer og avbildning med konfokalt mikroskop som forklart i 

de påfølgende avsnittene. 

 Måling av lysosomstørrelser i SKOV-3 celler ved bruk av 

fiksering og immunfarging og fluorescensmikroskopi 

Lysosomalstørrelse av SKOV-3 celler etter behandling med 10 µM E64d, HEK293-KM 

(brukt som kontroll), M4C-KM og M38L-KM ble forsøkt målt basert på metoden forklart i 

avsnitt 3.9.1 og resultatene er vist i figur 4.12.  

Figur 4.12A-G viser konfokalbilder av SKOV-3 celler etter behandling med E64d og 

kondisjonert medier (KM). Blå farge representerer cellekjerner og grønt representerer 

lysosomer. Det ble brukt antistoff mot LAMP1 fordi LAMP1 er et transmembranprotein som 

ligge hovedsakelig på innsiden av lysosomale membraner [68]. Bilder som var tatt etter 

inkubering med E64d (figur 4.12B-D) og KM (figur 4.12E-G) ble analysert med Imaris x64 

programmet og resultatene er plottet i figur 4.12H (for E64d) og 12I (for KM). Figur 4.12H 

tyder på at arealet av lysosomer sammenliknet med kontroll (ubehandlet, figur 4.12A) økte 

etter 4 timer inkubering med E64d (10 µM), men sank videre med tid.  

Analysen vist i figur 4.12I viste ingen logisk relasjon mellom behandling med KM og 

lysosmal størrelse (areal) siden for eksempel behandling med HEK293-KM (inneholder lite 

legumain og cystatin E/M) ga lignende utslag på lysosmal størrelse som behandling med 

M38L-KM som inneholder mye prolegumain. Samtidig observerte vi at tilsetting av M4C-

KM (inneholder cystatin E/M) resulterte i lignende lysosmal størrelse (areal) som kontroll. 

Ovennevnte måling er utført bare en gang og bør repeteres for bekreftelse. 

 



55 

 

 

 

 

Figur 4.12: Lysosomalstørrelse i SKOV-3 celler når cellene behandles med E64d, HEK293-KM (75% v/v), 

M4C-KM (75% v/v) og M38L-KM (75% v/v). SKOV-3 celler (250000 celler/brønn) ble inkubert ved 37 °C 

og 5% CO2 med E64d for 1, 4 og 18 timer (B, C, D), og HEK293-KM, M4C-KM og M38L-KM i 18 timer (E, 

F, G). (A) er kontroll (SKOV-3 celler uten tilsetning) og (E) med HEK293-KM er også brukt som kontroll. Etter 

fiksering ble cellene permeabilisert og videre inkubert med primærantistoff (mus anti-LAMP) og 

sekundærantistoff (Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Mouse IgG). Konfokalbilder ble tatt ved hjelp av en Zeiss 

LSM 710 (63X objektiv, sammen med 2,5X supplerende forstørrelse) og analyse av lososmal størrelse ble utført 

i programmet Imatris x64 for behandling med 10 µM E64d (H), og forskjellige KM (I). Grafene (H, I) viser 

gjennomsnitt av lysomale størrelser beregnet basert på 3 avbildninger i hvert tidspunkt. 
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 Måling av lysomalstørrelser i levende SKOV-3 celler ved bruk 

av fluorescensmikroskopi 

Videre, ble det forsøkt å måle lysomal størrelse av levende SKOV-3 celler etter behandling 

med 10µM E64d (1, 4 og 18 timer) basert på metoden forklart i avsnitt 3.9.2 og resultatene er 

vist i figur 4.13. 

 

 

Figur 4.13: Cellulære endo/lysosomalstørrelse av SKOV-3 celler når cellene behandles med E64d. SKOV-3 

celler (250000 celler/brønn) ble inkubert med 10 µM E64d ved 37 °C og 5% CO2 i 1, 4 og 18 timer. Brønnene 

ble inkubert med 1 µM LysoTracker Green en time før avbildning med konfokalmikroskop. Deretter ble 

dekkglassene vasket med PBS og konfokalbilder ble tatt ved hjelp av en Zeiss LSM 710 (63X objektiv sammen 

med 2,5X supplerende forstørrelse). Det ble tatt 3 bilder i hvert tidspunkt. Et representativt bilde er vist for all 

tidspunktene. (A) Kontroll. Inkubering med 10 µM E64d, 1 time (B), 4 timer (C) og 18 timer (D).  Analyse av 

lysosomalstørrelse ble utført i programmet Imatris x64 for behandling med 10 µM E64d (E).  

Resultatene fra fluorescensmikroskopi er vist i figur 4.13A-D. Bildene var tatt etter 

inkubering av cellene med LysoTracker Green som lokaliseres til endocytotiske vesikler 

(endo/lysosomer). Sterke grønne farger viser intracellulære fluorescens fra LysoTracker 

Green.  

I hvert tidspunkt ble det tatt 3 bilder, og gjennomsnittet av lysosomalstørrelse (areal) ble 

beregnet i programmet Imaris X64 og vist i figur 4.13E. Resultatene tyder på at 
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lysosomalstørrelse av levende SKOV-3 celler økte fra 1 til 4 timer og sank fra 4 til 18 timer 

inkubering med 10 µM E64d. 

Ovennevnte måling er utført bare en gang og bør repeteres for bekreftelse. 
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5 Diskusjon 

Ovariekreft er en alvorlig kreftform med mulighet for metastase til bukhulen som rammer 

mange kvinner (1 av 79 ifølge The American Cancer Society [2]), og med en dårlig prognose. 

Derfor ble SKOV-3 celler som stammer fra ovariekreft valgt som cellemodell for 

undersøkelse i denne oppgaven. Som for mange andre krefttyper, er det et stort behov for 

utvikling av nye behandlingsmetoder for ovariekreft fordi eksisterende metoder har flere 

begrensinger som resistens mot flere typer terapier, mangel på selektivitet og ødeleggelse av 

makromolekylære legemidler i lysosomer når de tas opp via endocytose [3-6].  

Tidligere er det gjort forskning på bruk av PDT som en selektiv kreftbehandling, blant annet 

ved Radiumhospitalet [4]. PDT er nå godkjent over hele verden som en selektiv behandling 

av kreft [10, 15].  Berg et al. har vist at lysosomer er et mål for PDT [55]. Videre er det kjent 

at proteasene som befinner seg i endo/lysosomer er svært relevante i ulike prosesser for 

kreftprogresjon [38].  Derfor, ble det i denne oppgaven bestemt å undersøke om PDT påvirker 

legumain- og cathepsin B-aktivitet og celledød. Siden legumain og cathepsin B/L befinner seg 

i lysosomer brukte vi fotosensitizeren (PS) TPCS2a som lokaliseres i endo/lysosomer. TPCS2a 

er en amfifil PS som tas opp via endocytose og lokaliseres i membranen til endo/lysosomer 

med sine hydrofobe deler [4]. Ved belysning vil TPCS2a generere ROS, primært single 

oksygen (1O2), som oksiderer og skader membrankomponenter (for eksempel fosfolipider og 

proteiner). Når membranen til endo/lysosomer skades kan innholdet lekke ut i cytoplasma 

[33, 69], som kan føre til celledød ved apoptose og/eller nekrose [55, 67]. Rødt lys brukes 

vanligvis ved in vivo PDT- behandling på grunn av lang bølgelengde og dermed evnen til å 

penetrere dypt i vev [13, 70]. I denne oppgaven ble blått lys med bølgelengde på maksimum 

ca. 435 nm [71] brukt siden forsøkene ble gjort in vitro (ikke nødvendig med dyp penetrasjon 

av vev [72]). I tillegg har lys i det blå spekteret kortere bølgelengde og dermed høyere energi 

[73] som betyr at man trenger kortere belysningstid for å oppnå ekistasjon av PS.  

Berg et al. forslo i 1999 en ny idè om å bruke fotokjemisk behandling for overføring av 

legemidler til celler [74]. Denne metoden er kjent som PCI. Basert på dette er det gjort videre 

forskning ved Radiumhospitalet på anvendelse av PCI ved ovariekreft med lovende resultater 

[65]. PCI har flere fordeler som en leveringsmetode av makromolekyler. Noen av disse 

fordelene er: 1- Det er ingen restriksjoner på størrelsen av molekylene som kan leveres 

effektivt inn i cellene, noe som gjør PCI svært fleksibel for et bredt spekter av 
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makromolekyler. 2- På grunn av lokal aktivering av akkumulert PS ved belysning, er PCI en 

metode med høy selektivitet som begrenser den biologiske effekten bare til de belyste 

områdene, som kan redusere bivirkninger av terapeutiske makromolekyler. 3- PCI er en 

metode med høy effektivitet og derfor kan konsentrasjonen av det makromolekylære 

legemidlet reduseres som resulterer i reduserte bivirkninger. 4- I motsetning til hva som er 

tilfellet for tradisjonelle cytostatika, kan PCI-basert terapi også virke på ikke-delende celler, 

og kan derfor være avgjørende for å drepe maligne celler i hvilefase. 5- PCI-behandling kan 

føre til sekresjon av cytokiner i tumorvev og føre til en lokal inflammatorisk immunrespons 

som vil kunne forbedre effekten av PCI-terapi [69]. Dermed ble det bestemt å bruke PCI også 

i denne oppgaven i og med metoden er også basert på PDT-metoden. Som legemiddel brukte 

vi gelonin for PCI-behandling. Gelonin hindrer assosiering av elongeringsfaktorene EF-1 og 

EF-2 med den ribosomale subenheten 60 s rRNA ved å fjerne basen A4324 i 28 s rRNA og 

som videre kan føre til død av eukaryote celler [21]. Svært lav konsentrasjon av gelonin kan 

forårsake celledød hvis legemiddelmolekylene klarer å krysse plasmamembranen [21]. 

Legemiddelet kan internaliseres i cellene ved reseptor-medierte endocytose, men de fleste 

legemiddelmolekyler som kommer inn i cellen via endocytose blir fanget i endosomer og etter 

hvert degradert i lysosomer [21]. Ved å bruke PCI ønsket vi å skade endosomale membraner 

og sørge for frigjøring av legemiddelet (gelonin) fra endosom til cytoplasma og dermed 

fremme celledød. I likhet med studien til Bente Bull-Hansen et al. og andre i gruppen til 

Kristian Berg [65] ved Radiumhospitalet, forsøkte vi PCI med gelonin og TPCS2a (PS), og 

fikk lignende resultater med hensyn på celledød som diskutert i neste avsnitt. 

 PDT og PCI av SKOV-3 celler 

Vi utførte PDT- og PCI-behandling på SKOV-3 celler og analyserte celleviabilitet 24, 48 og 

72 timer etter belysning. Resultatene for viabilitetsmåling utført 24 timer etter lyseksponering 

viste høy celleviabilitet og er ikke vist. Grunnen til høy celleviabilitet i dette tilfelle er 

sannsynligvis for kort inkuberingstid etter belysning siden 24 timer er ikke nok for full 

virkning av PDT. Dermed kan man argumentere at cellene må inkuberes 48-72 timer etter 

belysning for å kunne gi mer pålitelig måling av celleviabilitet. Videre må det nevnes at 

viabilitetsmåling utført 48 timer etter belysning ble gjort bare to ganger og derfor kan 

resultatet for disse målingene bare betegnes som en tendens, mens resultatet for 

viabilitetsmåling utført 72 timer etter belysning er basert på 3 målinger og dermed mer 



60 

 

pålitelige. Resultatene viste en signifikant forskjell i celleviabilitet etter både PDT og PCI ved 

alle tidspunktene (fra 20 s til 120 s) i forhold til kontroll og målt 72 timer etter belysning.  

De avgjørende faktorene for å bestemme typen av celledød ved PDT, for eksempel apoptose 

eller nekrose, er: celletypen, tilstedeværelsen av et intakt apoptose-apparat, den sub-cellulære 

lokaliseringen av PS, lysdosen som brukes for å aktivere PS og oksygentrykk. Et vanlig trekk 

ved apoptose initiert av PDT er rask frigjøring av mitokondriell cytokrom c til cytosol 

etterfulgt av aktivering av apoptosom og procaspase-3 som fører til apoptose, mens PS 

lokalisert i plasmamembranen kan indusere nekrose [28]. Grunnen til induksjon av nekrose er 

sannsynligvis tap av integriteten til plasmamembranen og rask uttømming av intracellulær 

ATP [28]. Vi brukte TPCS2a som lokaliseres i endo/lysosomalmembran, og som sannsynligvis 

fører til apoptose eller autofagi etter PDT-behandling, men dette ble ikke studert.  

I tillegg viste resultatene signifikant forskjell i celleviabilitet ved sammenligning av 

celleviabilitet for PDT og PCI ved samme tidspunkt. Dette betyr at PCI med gelonin ga større 

celledrap enn PDT ved tilsvarende lysdoser. Sammenligning av lysdosene som resulterte i 

50% celleviabilitet viste at PCI med gelonin ga 5,2 ganger mer celledrap enn PDT etter 72 

timer. Dette betyr at PCI-behandling er en effektiv metode for å levere makromolekylære 

legemidler (som gelonin) til ovariekreftceller, sammenlignet med PDT. Disse resultatene 

bekrefter publikasjoner fra Berg et al. (for eksempel [65, 71, 74]). Resultatene viser også at 

PDT-behandling krever høyere lysdose enn PCI-behandling for å oppnå lignende nivå av 

celledød. For eksempel, for å få 60% celledød trenges det 20 s lyseksponering ved PCI og 120 

s ved PDT. I tillegg, når gelonin ble brukt som kontroll uten PCI-behandling, ble 

celleviabilitet på ca. 80%, mens med PCI-behandling og etter 20 s lyseksponering var 

celleviabilitet 40%. Mindre lyseksponering sammenlignet med PDT og mer effektivitet med 

hensyn på bruk av legemiddel betyr mer effektiv behandling og dermed reduserte bivirkninger 

ved bruk av PCI. Dette er i samsvar med forventingene slik nevnt over.  

Det er noen feilkilder i forsøkene som må belyses: 

1- Telling av celler er en mulig feilkilde. Cellesuspensjonen som skal pipetteres til 

tellekammer må være homogen ved uttak til telling og ved utsåing til forsøk. Når flere 

prøver utføres parallelt under forsøket må antall celler i alle brønner være likt, noe 

som betyr at ved bruk av ikke-homogen suspensjon under telling og utsåing vil man få 

forskjellige antall celler innen samme type forsøk eller i parallelle brønner som vil 
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resultere i forskjellige resultater og dermed større standard avvik. Man må derfor være 

meget påpasselig med å holde cellesuspensjonen homogen. 

2- Lyseksponering av PS før og etter tilsetting til celler ved PDT- og PCI-behandling er 

en annen feilkilde. Uønsket lys kan aktivere PS som vil starte den fotokjemiske 

effekten før PS har internalisert tilstrekkelig i endo/lysosomer og dermed føre til feil 

måleresultat når ønsket bestråling igangsettes. I tillegg, hvis PS blir utsatt for uønsket 

bestråling når den har ankommet endo/lysosomer vil dette føre til en økning av den 

fotokjemiske effekten siden den totale bestrålingen vil være høyere enn ønsket 

lysdose. Denne type uønsket eksponering kan skje for eksempel når PS skal tilsettes 

cellene eller når brønner skal inspiseres i mikroskop for adherens. En annen type 

uønsket belysning er når forsøket krever forskjellige lysdoser på celler. Ofte er celler 

med behov for forskjellige lysdoser plassert på samme brett for samtidig 

viabilitetsmåling og analyse med MTT-assay. Feilkilden kan være at noen av cellene 

kan bli eksponert lenger enn ønsket når brettet flyttes i henhold til eksponeringsbehov, 

siden cellene som flyttes ut fra belysningen kan bli utsatt for uønsket belysning fra 

kilden ved belysning av nabobrønnene. 

3- En annen feilkilde kan være feil måling av viabilitet med MTT-assay.  MTT-assay er 

basert på måling av mitokondriell aktivitet i cellene, men døende celler kan også ha 

noe mitokondrieaktivitet [75, 76]. Dermed kan måling av viabilitet etter kort tid 

inkludere også måling av mitokondriell aktivitet til døende celler som vil føre til en 

målt viabilitet som er høyere enn den egentlige viabiliteten til cellene som har 

overlevd. 

I følge litteraturen og tidligere forskning er PCI en selektiv kreftbehandlingsmetode [69]. I 

denne oppgaven ble denne egenskapen av PCI-behandling bare utprøvd på SKOV-3 celler in 

vitro og man kan derfor ikke si om PCI-behandling vil være en selektiv behandling av 

ovariekreft in vivo.  
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 PDT-påvirkning på celleviabilitet, aktivitet og 

molekylære former av cysteinproteaser i SKOV-3 

celler 

For å illustrere mekanismer for celledød ved fotokjemisk behandling med sulfonerte 

tetrafenylporfin fotosensitizere (TPPSn) har Berg et al.  undersøkt inaktivering og frigjøring 

av lysosomale enzymer etter behandling med PDT [55]. Dette viste blant annet at PDT-

behandling når fotosensitizeren TPPS4 er lokalisert i lysosomer hos NHIK 3025-celler etablert 

fra antatt forstadium til kreft i livmorhalsen (carcinoma in situ), fører til skade på lysosomene 

og dermed frigjøring av lysosomale enzymer (blant annet cathepsin B/L). Cathepsin B/L ble 

nesten helt inaktive i cytosol, men noe enzymaktivitet kunne forekomme [55].  I denne 

oppgaven forsøkte vi å undersøke påvirkningen av internalisering av TPCS2a etterfulgt av 

PDT-behandling på celleviabilitet til SKOV-3 celler, legumain- og cathepsin B-aktivitet og 

proteasenes molekylære former.  

SKOV-3 celler viste reduksjon i celleviabilitet etter behandling med PDT (både etter 48 og 72 

timer), men PDT førte ikke til total celledød med lysdosene som ble brukt. Dette skyldes 

delvis fotokjemisk inaktivering av lysosomale enzymer [55]. Derfor ble effekten av 

inhibitorer på celleviabilitet undersøkt med bruk av cathepsin-inhibitor (E64d) og 

legumaininhibitor (cystatin E/M). Resultatene tyder på at disse inhibitorene hemmer 

virkningen av enzymene og dermed reduserer celledød, slik diskutert i neste avsnitt. 

Som nevnt over, PDT-behandling fører til frigjøring av lysosomale enzymer til cytosol 

inkludert cathepsin B som videre kan føre til apoptose [27, 67]. Dette betyr at i tillegg til 

celledød på grunn av nekrose, kan apoptose også forkomme ved PDT-behandling. 

Videre, legumain- og cathepsin B-aktivitet ble signifikant redusert etter PDT-behandling med 

økning av lysdose. Ved PDT reagerer den aktiverte fotosensitizeren med oksygen eller et 

annet substrat og danner reaktive oksygenforbindelser (ROS) som videre gir irreversible 

skader på endo/lysosomer [77, 78].  Dette kan bety at ved skade på lysosomer vil innholdet 

(inkludert legumain og cathepsin B) frigjøres til cytosol som fører til endrede pH-betingelser 

og inaktivering av aktiv form av disse enzymene, men i tillegg så hemmes også aktivering av 

proform. I tillegg, når enzymer frisettes til cytosol vil de også kunne hemmes av cystatiner 

som befinner seg der [52] som kan også føre til redusert enzymktivitet. Økt lysdose resulterer 
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i økning av ROS som vil medføre mer degradering/skade på lysosomer og dermed reduksjon i 

legumain- og cathepsin B-aktivitet. 

Siden prolegumain trenger sur pH for aktivering [42], er det mulig at PDT inhiberer 

legumainaktivitet ved å hemme transport av prolegumain fra Golgi-apparatet til sure 

lysosomer. 

For måling av legumain- og cathepsin B-aktivitet, lyserte vi cellene 30 minutter etter 

belysning. Grunnen til lysering etter 30 minutter var at PS kan unnslippe lysosomer og 

endosomer innen 20 minutter etter eksponering for lys [55].  

Sammenligning av legumainaktivitet i cellelysat og legumainkonsentrasjon i KM etter PDT-

behandling tyder på en viss korrelasjon mellom reduksjon av legumainaktivitet og økning av 

legumainsekresjon. Samtidig, viser immunoblotting etter PDT at intensiteten for den aktive 

formen til legumain ble tydelig redusert etter belysning. Dette kan bety at etter PDT, kan 

legumain enten ha blitt degradert i cytosol, eller sekretert ut av cellen. 

 Effekt av eksponering av SKOV-3 celler for E64d 

I følge litteraturen kan enkelte cathepsiner være aktive ved cytosolisk pH, og flere cathepsiner 

(B, C, H, L, N, S og T) kan hemmes av E64. Berg et al. brukte inhibitoren E64 som er en 

irreversibel cysteinproteaseinhibitor, for å undersøke hemming av cathepsinaktivitet i cytosol 

til NHIK 3025-celler etablert fra antatt forstadium til kreft i livmorhalsen (carcinoma in situ) 

[55]. Cellene var inkubert med E64 og fotosensitizer (TPPS4) i 18 timer. Tilstedeværelsen av 

E64 i TPPS4-behandlede celler reduserte lysfølsomheten til disse cellene. Grunnen ble forklart 

å være at lysosomer i celler behandlet med E64 antakelig blir forstørret og fylt med ikke-

degraderte proteiner. En slik endring i lysosomal morfologi kan påvirke fordelingen av PS i 

cellene. Det ble funnet at behandling i 24 timer med 100 µg/ml E64 (uten PDT) hemmet 

cathepsinaktivitet med 90% [55]. Som forklart over og vist i denne oppgaven, så førte PDT 

ikke til total celledød med lysdosene som ble brukt, sannsynligvis på grunn av fotokjemisk 

inaktivering av lysosomale enzymer [62]. Derfor ble det bestemt å undersøke effekten av en 

cathepsin B-inhibitor på celleviabilitet og enzymaktivitet, og som ikke påvirker 

cysteinproteaser som tilhører CD-klanen (inkludert legumain), men fordi E64 er ikke-

permeabel ble det bestemt å bruke E64d som har høy cellepermeabilitet [59]. E64d er den 

eneste cathepsininhibitoren som har vært anvendt oralt i forbindelse med behandling av 
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traumatisk hjerneskade (TBI) og er vist å være sikkert for humanmedisinsk bruk [58]. E64d 

kan dermed være aktuell i terapeutisk kreftbehandling. Tilsetting av E64d (både 10 og 50 µM) 

til SKOV-3 celler etter PS reduserte celledrap sammenlignet med ubehandlede kontroll. 

Denne reduksjonen i celledød kan skyldes den inhibitoriske effekten av E64d på cathepsiner 

som har en apoptosisk effekt når frigjort i cytosol [27, 67]. Inkubering av celler med PS med 

og uten E64d samtidig viste små forskjeller i celleviabilitet og antyder at inkubasjonstid av 

E64d sammen med PS spiller en rolle i dens inhibitoriske effekt på cathepsin B og dermed 

celleviabilitet. Videre undersøkte vi effekten av E64d på cathepsin B-aktivitet når SKOV-3 

celler ble inkubert med E64d og uten PS i 1, 2 og 4 timer. I alle disse tilfellene ble cathepsin 

B-aktivitet fullstendig redusert, men resultatene må repeteres for bekreftelse. Siden PS ikke 

var tilsatt i disse forsøkene så kan resultatene ikke direkte sammenlignes med celleviabilitet 

etter behandling med PDT når både PS og E64d er tilsatt samtidig eller når PS tilsettes 18 

timer før E64d. For å ha en bedre forståelse av korrelasjonen mellom inkuberingstid med 

E64d og celleviabilitet ved PDT-behandling, bør forsøkene repeteres med PS og forskjellige 

tider (for eksempel 1, 2, 4, 10 og 18 timer). 

Ved bruk av immunfargingsmetoder og fluorescensmikroskopi, utførte vi to forsøk for å 

studere eventuelle forandringer av lysosomal størrelse når cellene ble inkubert med E64d. 

Disse forsøkene ble utført for å bekrefte teorien om økning av lysosomal størrelse som 

resultat av behandling med cathepsin B-inhibitorer [55]. Resultatene antydet at lysosomal 

størrelse øker fra 1 til 4 timer etter behandling, for deretter å synke frem til 18 timer. Dette 

antyder en viss korrelasjon mellom celleviabilitet og lysosomal størrelse. Disse forsøkene ble 

utført bare en gang og bør repeteres for å kunne konkludere og gjerne med flere tidsintervaller 

for inkubering med E64d. En feilkilde i metoden med immunfarging av levende celler med 

Lysotracker var at for hver inkuberingstid (1, 2, 4 og 18 timer) brukte vi gjennomsnittet av tre 

bilder tatt fra samme cellebrett for beregning av lysosomal størrelse. Hver av disse 3 bildene 

tatt med konfokalmikroskop tok noen minutter, og dermed var den egentlige inkuberingstiden 

forskjellig for disse bildene og ikke eksakt lik tid.  

Ifølge litteraturen påvirker legumain prosesseringen av andre lysosomale enzymer som 

cathepsin B [54, 79, 80]. Dermed utførte vi en test for å undersøke om hemming av cathepsin 

B med E64d også har noen påvirkninger på legumainaktivitet. Resultatet antyder at 

inkubering med E64d (4 timer) resulterte i totalt 20% reduksjon av legumainaktivitet. 

Dermed, hvis bekreftet gjennom flere lignende tester, kan dette bety at E64d også har en viss 
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inhibitorisk effekt på legumain direkte, som også støttes av tidligere forskning [81]. I tillegg 

kan det hende at E64d indirekte kan hemme legumain ved at hemming av cathepsiner kan 

føre til forstyrrelse av aktivering og prosessering av prolegumain og dermed lavere 

legumainaktivitet. 

 Effekt av prolegumain eller cystatin E/M ved PDT 

av SKOV-3 celler  

Robert Smith et al. i ProTarg-gruppen har tidligere studert samspillet mellom legumain og 

cystatin E/M og vist regulering av legumain ved cystatin E/M både intra- og ekstracellulært 

[54]. HEK293-celler som overuttrykker legumain (M38L) eller cystatin E/M (M4C), sekrerer 

henholdsvis prolegumain eller cystatin E/M som kan internaliseres og prolegumain aktiveres 

intracellulært. [54]. Vi anvendte derfor kondisjonert medium (KM) fra disse cellene for å 

undersøke om cystatin E/M eller prolegumain kan internaliseres i SKOV-3 celler, og effekten 

av PDT når SKOV-3 celler eksponeres for cystatin E/M eller prolegumain. 

Effekt av cystatin E/M 

SKOV-3 celler inneholdt ikke detekterbare mengder av cystatin E/M, men etter inkubering av 

cellene med M4C-KM kunne cystatin E/M detekteres. I følge litteraturen sekreres cystatin 

E/M både som en glykosylert form (17 kDa) og en uglykosylert form (14 kDa), og begge 

formene kan internaliseres i celler og deretter hemme legumain [54]. Kun den uglykosylerte 

formen (14 kDa) av cystatin E/M ble internalisert i SKOV-3 celler. Videre, etter inkubering 

av SKOV-3 cellene med 50% v/v eller 75% v/v M4C-KM med cystatin E/M ble det forventet 

å observere redusert legumainaktivitet, men dette ble ikke bekreftet. Våre observasjoner 

indikerer derimot en 11% økning av legumainaktivitet med 75% v/v M4C-KM, som ikke kan 

begrunnes i at cystatin E/M er internalisert og hemmet legumain i cellelysatet. Hemming av 

legumain ved cystatin E/M er reversibel [52] og konsentrasjon av cystatin E/M var lav, samt 

at cystatin E/M kan binde og hemme andre enzymer som cathepsiner [45] og dermed ha 

redusert påvirkning på legumainaktivitet.  

Immunoblotting av SKOV-3-celler inkubert med cystatin E/M viste ingen forskjell mellom 

moden form av legumain sammenlignet med kontroll. Videre, lysosomale størrelser var ikke 

forskjellige med eller uten inkubering med cystatin E/M. 
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Samtidig, etter inkubering av cellene med cystatin E/M ble celledød redusert ved PDT-

behandling. Dette indikerer at legumain eller cathepsiner kan ha blitt hemmet av cystatin E/M 

og dermed ført til redusert celledød. Litteraturen viser at legumain er involvert i prosessering 

av proMMP-2- og cathepsin B [54, 79, 80], som begge kan fremme apoptose [82]. Derfor kan 

det være mulig at hemming av legumain ved inkubering av SKOV-3 celler med cystatin E/M 

kan ha ført til en redusering av den apoptotiske effekten av proMMP-2 eller cathepsin-B, og 

dermed redusert celledød. I tillegg viser forskning på Alzheimer at legumain kan også 

forårsake celledød ved å klippe tau (proteiner som stabiliserer mikrotubuli [83]) og produsere 

nevrotoksiske fragmenter som vil føre til celledød [84]. Dermed kan hemming av legumain 

forårsaket av internalisert cystatin E/M bety redusere celledød. 

Effekt av prolegumain 

Ifølge tidligere forskning vet vi at sekrert prolegumain fra M38L-celler tas opp og aktiveres i 

HEK293-celler som basalt uttrykker lite legumain [54]. Vi utførte lignende forsøk på SKOV-

3 celler for å undersøke internalisering av prolegumain i ovariekreftceller, og effekt av 

prolegumain på celleviabilitet ved PDT-behandling. Vi forventet at internalisering av 

prolegumain i SKOV-3 celler kunne føre til økt moden form av legumain, men 

immunoblotting viste ingen forskjell i legumainformer av SKOV-3 celler behandlet med eller 

uten M38L-KM, som tydet på at prolegumain ikke var internalisert. Med immunfarging målte 

vi en økning av lysosomal størrelse hos cellene som kan tyde på internalisering av proteiner.  

I motsetning til basale SKOV-3 celler, så ble det i SKOV-3 celler behandlet med M38L-KM 

observert lite prolegumain. En forklaring til dette kan være at SKOV-3-celler trives bedre i 

rent McCoy’s medium anbefalt av ATCC [57], mens her brukte vi tilsetning av 50% v/v eller 

75% v/v M38L-KM som inneholder DMEM (vedlegg A.1.1). Det er vesentlige forskjeller i 

type og sammensetning av aminosyrer, vitaminer, uorganiske salter og andre komponenter i 

disse mediene [85, 86] som kan bety at SKOV-3 cellene trivdes dårlig i M38L-KM og 

resulterte til en sterk reduksjon av prolegumain (som vist i blottet). 

Vi forventet at internalisering av prolegumain skulle føre til økning av legumainaktivitet og 

sannsynligvis en forandring av cathepsin B-prosessering [54]). Resultatene viser at ved 

tilsetting av både 50% v/v og 75% v/v M38L-KM ble derimot legumainaktivitet redusert. En 

årsak kan være at prolegumain ble internalisert i cellene, og raskt degradert.  
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Effekten av PDT på celleviabilitet når cellene var inkubert med prolegumain antydet en liten 

reduksjon i celledød sammenlignet med kontroll. Dette stemmer også med reduksjon av 

legumainaktivitet som forklart over fordi økning av celleviabilitet kan skyldes lavere 

legumainaktivitet som følge av mindre frigjort legumain fra lysosom og dermed en redusering 

av den apoptotiske effekten av proMMP-2 eller cathepsin-B [54, 79, 80] som kan resultere i 

mindre celledød. 

 Forslag for videre studier 

Vår studie viste at behandling med PDT førte til en signifikant reduksjon i både legumain- og 

cathepsin B-aktivitet, men immunoblotting viste ingen basal ekspresjon av cystatin C og 

cystatin E/M. Det er derfor ukjent om inaktivering av enzymaktivitetene ved PDT finner sted 

i lysosomene eller ved at disse frigjøres til cytosol. Et forslag for videre studier kan derfor 

være å undersøke om PDT-behandling forårsaker endring av pH-verdien i lysosomene, 

lekkasje av andre inhibitorer fra cytosol til lysosomene eller frigjøring av enzymene fra 

lysosom til cystosol. I en slik studie bør cytosol og lysosomer isoleres for å kunne måle 

enzymaktivitet i cellens ulike «compartments». 

Våre undersøkelser ved bruk av immunfargingsmetoder antydet at når cellene ble inkubert 

med E64d, økte lysosomal størrelse 1 til 4 timer etter behandling for deretter å synke frem til 

18 timer. En forklaring for økning av lysosomal størrelse kan være at E64d hemmer 

cathepsiner som kan føre til økning av udegraderte proteiner i lysosomer, og dermed økning 

av lysosomal størrelse. Forsøket ble utført bare én gang og bør derfor repeteres for å bekrefte 

resultatet. I følge litteraturen kan økning av lysosomal størrelse påvirke fordelingen av PS i 

cellene [55] som kan forårsake en endring av den fotokjemiske aktiveringen av PS. Derfor 

kan det være aktuelt å undersøke mengden av PS aggregert i lysosomer og 

fluorescensaktiviteten til PS etter inkubering av cellene med E64d i forskjellige tider (1, 2, 4 

og 18 timer) ved PDT, og relasjonen mellom lysosomal størrelse og celledød ved en slik 

behandling. 
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6 Konklusjon 

Følgende ble observert i SKOV-3 celler: 

1) Behandling med PDT førte til en signifikant reduksjon i både legumain- og cathepsin 

B-aktivitet etter 60 sekunder belysning. 

2) Etter PDT-behandling var det reduksjon av både aktiv (36 kDa) og intermediære 

former (46 og 47 kDa) av legumain, aktive former (29 og 25 kDa) av cathepsin B, og 

aktiv form (33 kDa) av cathepsin L. 

3) Både PDT- og PCI-behandling induserte cytotoksiske effekter som forårsaket 

signifikant reduksjon av celleviabilitet, men PCI av gelonin resulterte i en signifikant 

kraftigere reduksjon sammenlignet med PDT. 

4) Behandling med cathepsin-inhibitoren E64d (10 µM) i 4 timer før PDT førte til at 

celledød ble motvirket sammenlignet med kontroll.   

5) Behandling med 10 µM E64d ga tendens til, men krever ytterligere studier for å 

bekrefte:  

� Fullstendig hemming av cathepsin B-aktivitet en time etter tilsetting, 

� Delvis hemming av legumainaktivitet 

� Ingen markant forandring av molekylære former av legumain eller cathepsin B 

� Økning i lysosomale størrelser. 

6) Cystatin E/M ble internalisert, men førte dette ikke til noen målbar hemming av 

legumain- eller cathepsin-B- aktivitet, og ingen påvirkning på molekylære former av 

enzymene og lysosomale størrelser. Internalisering av cystatin E/M ved PDT ga 

tendens til redusert celledød sammenlignet med kontroll, som bekrefter effekt av 

inhibitoren på hemming av cysteinproteaser. Inkubering med prolegumain viste 

overraskende også tendens til en liten økning i celleviabilitet etter PDT sammenlignet 

med kontroll, men disse observasjonene trenger ytterligere studier. 
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Vedlegg 

A. Oppskrifter for løsninger 

A.1 Behandling av celler 

A.1.1 Serumfritt DMEM medium 

500 ml  DMEM medium med L-glutamin (4 mM) og glukose (4500 mg/l) 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

5 ml Natriumpyrovat (100 mM) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml) 

A.1.2 PBS (10X) 

14,4 g Dinatriumhydrogenfosfat (Na2HPO4x2H2O)   

2,0 g Kalium dihydrogenfosfat (KH2PO4) 

80 g Natriumklorid (NaCl)  

2 g Kaliumklorid (KCl)  

dH2O til 1,0 L og juster pH til 7,3 med HCl  

Løsningen filtreres med filter (0,45 µm) og fortynnes 1:10 med dH2O før bruk  

A.1.3 Lysisbuffer (pH 5,8):  

14,71 g Natriumcitrat (Na3C6H5O7x2H2O)  

0,19 g Na2-EDTA (Na2C10H16N2O8)  

5 g N-oktyl-β-D-glukopyranosid  

HCl (konsentert) pH justert til 5,8 

dH2O til 500 ml 

A.2  Totalproteinmåling 

A.2.1 Fortynning av Coomassiereagens 1:5  

10 ml Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate  

dH2O til 50 ml 

Blandes godt og sjekkes for eventuelt bunnfall før bruk 
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A.3 Måling av enzymaktivitet 

A.3.1 Legumain-assaybuffer (pH 5,8)  

8,3 g Sitronsyre  

21,5 g Na2HPO4  

0,4g Na2-EDTA  

0,1 g CHAPS  

dH2O til 1,0 L  

200 μl DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml legumain assaybuffer rett før bruk  

A.3.2 Legumain-substratløsning (34 μM) 

200 μl av “stock”-løsning med Ala-Ala-Asn-AMC (2,5 mM i DMSO)  

14,5 ml Legumain-assaybuffer (vedlegg A.3.1) 

A.3.3 Cathepsin B-assaybuffer (pH 5,5) 

200 mM NaAcetat (11,5 ml 100% eddiksyre) 

1,489 g Na2-EDTA  

0,1 g CHAPS  

dH2O til 1,0 L  

200 μl DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml cathepsin B-assaybuffer rett før bruk 

A.3.4 Cathepsin B-substratoppløsning (34 μM) 

1 ml av “stock”-løsning (1 mM) med Z-Arg-Arg-AMC (1 mM i DMSO)  

27,4 ml A.3.4 Cathepsin B -assaybuffer (vedlegg A.3.3) 

A.4 Gelelektroforese og immunoblotting  

A.4.1 Fortynning av elektroforesebuffer (1:20) 

Fortynnes 1:20  

40 ml NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer (20X)  

800 ml L dH2O  

500 μl NuPAGE® Antioksidant tilsettes direkte i blottebuffer i elektroforesekaret 

A.4.2 Blottebuffer 

400 ml Tris/Glycine-buffer (10X) 

800 ml Metanol (MeOH)  

2,8 L dH2O 
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A.4.3 TBS (10X): 

47,4 g Tris (20 mM 

220,2 g NaCl (150 mM) 

pH justeres til 7,5 med konsentrert HCl 

dH2O ad 2,0 L 

Løsningen fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk 

A.4.4  Vaskebuffer (10X T-TBS) 

47,4g Tris (20 mM) 

220,2g NaCl (150 mM) 

2 ml Tween 20 (0,1%) 

pH justeres til 7,5 med konsentrert HCl  

dH2O ad 2,0 L 

Løsningen fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk 

A.4.5  Blokkebuffer 

Ferdigkjøpt Licor TBS blokkebuffer 

Fortynnes 1:2 i TBS 

A.4.6  Stripping-løsning 

2 ml 5X stripping-buffer 

7 ml dH2O 

 

 

 


