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Abstract 

Background: Pancreatic cancer is a highly lethal disease with limited options for treatment. 

Recent years have made it evident that reprogramming of energy metabolism is a hallmark of 

cancer. In this assignment we examined the metabolic differences between human primary 

pancreatic epithelial cells (hPEC) and the pancreatic cancer cell line Panc-1. As an increased 

frequency of diabetes and cachexia has been observed in patients with pancreatic cancer, 

metabolism in myotubes was also studied after treatment with conditioned media from hPEC 

and Panc-1. 

Methods: Metabolism of glucose, lactic acid and oleic acid was examined in hPEC and Panc-

1 by using D-[14C(U)glucose, L-[14C(U)]lactic acid and [1-14C]oleic acid and gene expression 

using quantitative polymerase chain reaction (qPCR). Glucose and oleic acid metabolism was 

further examined by treatment with the nuclear receptors T0901317 and eicosapentaenoic acid 

(EPA). The concentration of glucose and lactic acid was measured in media collected from 

hPEC and Panc-1. Human muscle cells were conditioned with media from Panc-1 and hPEC, 

before lipid metabolism was examined using [1-14C]oleic acid. 

Results: An increased uptake of oleic acid was observed in Panc-1 compared to hPEC, while 

the oxidation was decreased. Panc-1 also had a higher oxidized fraction of glucose compared 

to hPEC, however, oxidized fraction of lactic acid was higher in hPEC. Comparing the gene 

expression, lipid transporter CD36 and glucose transporter GLUT1 was higher in hPEC than 

in Panc-1 while the opposite was observed for GLUT4. Nuclear receptor activators seemed to 

have had little effect on the metabolism of glucose and oleic acid in these cells. Comparing 

concentrations of glucose and lactic acid in media collected from the two cell types showed a 

decreased glucose concentration in media from Panc-1 compared to hPEC while the lactic 

acid concentration was increased. Treating cultured human muscle cells with conditioned 

media did not seem to affect the metabolism of oleic acid, protein concentration, however, 

was reduced by both media compared to control. 

Conclusion: The studies performed show that there are metabolic differences between hPEC 

and Panc-1. The uptake of lipids seems to be upregulated and oxidation downregulated in 

Panc-1. Oxidized fraction of glucose was enhanced in Panc-1 compared to hPEC indicating 

that Panc-1 oxidized the glucose taken up to a greater extent. Decreased concentration of 

glucose and increased concentration of lactic acid in media collected from Panc-1 compared 
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to the media collected from hPEC, indicate that Panc-1 is more glycolytic active. It also 

seemed that muscle cells could be negatively influenced by the conditioned media as the 

protein concentration was reduced; however, more data is needed to draw final conclusions. 
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Sammendrag 

Bakgrunn: Pankreaskreft er en svært dødelig kreftform med få behandlingsalternativer. De 

senere årene er endret metabolisme blitt regnet som en karakteristisk egenskap hos kreftceller. 

I denne oppgaven ble metabolske forskjeller mellom humane primære epitelceller fra 

pankreas (hPEC) og kreftcellelinjen Panc-1 undersøkt. Med bakgrunn i at det er observert økt 

forekomst av diabetes og kakeksi ved pankreaskreft, ble også metabolismen i muskelceller 

undersøkt ved å behandle cellene med kondisjonerte medier fra henholdsvis hPEC og Panc-1.   

Metode: Glukose-, laktat og lipidmetabolisme ble undersøkt i hPEC og Panc-1 ved å benytte 

henholdsvis D[14C(U)]glukose, L-[14C(U)]laktat og [1-14C]oljesyre. Genekspresjon ble 

undersøkt ved å benytte kvantitativ polymerasekjedereaksjon (qPCR). Glukose- og 

lipidmetabolismen ble videre undersøkt ved forbehandling med kjernereseptorligandene 

T0901317 og eikosapentaensyre (EPA). Konsentrasjonen av glukose og laktat ble målt i 

kondisjonerte medier fra henholdsvis hPEC og Panc-1. Humane muskelceller ble behandlet 

med de kondisjonerte mediene, og lipidmetabolismen ble undersøkt med [1-14C]oljesyre.  

Resultater: Panc-1 hadde et økt opptak og en redusert oksidasjon av oljesyre sammenlignet 

med hPEC. Oksidert fraksjon av glukose var økt i Panc-1 sammenlignet med hPEC, mens 

fraksjonell oksidasjon av laktat var lavere i Panc-1. Lipidtransportøren CD36 og 

glukosetransportøren GLUT1 hadde høyere genekspresjon i hPEC enn i Panc-1, mens 

GLUT4 var høyere uttrykt i Panc-1. Kjernereseptorligandene hadde liten effekt på glukose- 

og oljesyremetabolismen. Glukosekonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 var 

lavere enn i kondisjonert medium fra hPEC, mens laktatkonsentrasjonen var høyere i medium 

fra Panc-1. Kondisjonert medium hadde liten effekt på oljesyremetabolisme i muskelcellene, 

men reduserte proteinkonsentrasjonen sammenlignet med kontroll.  

Konklusjon: Det ser ut til å være metabolske forskjeller mellom hPEC og Panc-1. Opptaket 

av lipider virker å være oppregulert og oksidasjonen nedregulert i Panc-1 sammenlignet med 

hPEC. Oksidert fraksjon av glukose var høyere i Panc-1 enn hPEC, dette tyder på at Panc-1 i 

større grad enn hPEC oksiderer glukosen som er tatt opp. Videre tyder den reduserte 

glukosekonsentrasjonen og den økte laktatkonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 

på at kreftcellelinjen er mer glykolytisk aktiv enn hPEC. Redusert proteinkonsentrasjon i 

humane muskelceller behandlet med kondisjonert medium tyder på en negativ påvirkning fra 

pankreascellene, men flere studier må til for å forklare denne observasjonen.   
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Forkortelser  

36B4  Syreholdig ribosomalt fosfoprotein P0 

ADP  Adenosin difosfat  

ATP  Adenosin trifosfat  

BSA  Bovint serumalbumin  

CA  Celleassosiert radioaktivitet  

CBBG  Coomassie® brilliant blue G-250 

cDNA  Komplementær deoksyribonukleinsyre  

CO2  Karbondioksid  

CoA  Koenzym A  

COX  Cyklooksygenase  

CPT1  Karnitin palmitoyltransferase-1  

CT  Syklusenes terskelverdi  

DHA  Dokosaheksaensyre 

DMEM «Dulbecco’s Modified Eagle medium» 

DMSO  Dimetylsulfoksid  

DNA  Deoksyribonukleinsyre  

dNTPs  Deoksyribonukleosid trifosfat 

EPA  Eikosapentaensyre  

FABP  Fettsyrebindende protein  

FADH2 Redusert form av flavin-adenin-dinukleotid (FAD) 

FAO  Fettsyreoksidasjon/ β-oksidasjon 

FASN  Fettsyresyntase 

FAT/ CD36 Fettsyrebindende protein/ «cluster of differentiation 36» 

FBS  Føtalt storfeserum  

FCCP  Carbonyl cyanide p-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone 

FDG  fluordeoksyglukose 

Glu  Glukose  

GLUT  Glukosetransportør  

HCC  Hepatocellulært karsinom  

HDL  «High density» lipoprotein 

HIF  Hypoksi-induserende faktor  
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hPEC  Humane primære epitelceller fra pankreas  

KRAS Kirsten rottesarkomvirus (basert på hvor onkogenet først ble identifisert) 

Lac Laktat 

LBD Ligandbindingsdomene  

LDH  Laktatdehydrogenase   

LXR  Lever X reseptor  

LXRE  Lever X reseptor responselement  

MAGL  Monoacylglyserollipase  

MCT  Monokarboksylattransportør 

mRNA  Messenger ribonukleinsyre  

NADH  Redusert form av nikotin amidadenin dinukleotid (NAD+) 

NaOH  Natriumhydroksid  

OA  Oljesyre 

Panc-1  Pankreaskreftcellelinje  

PBS  Fosfatbufret saltvann  

PDAC  Adenokarsinom av duktal type  

PDC  Pyruvatdehydrogenasekompleks  

PDH  Pyruvatdehydrogenase 

PDK4  Pyruvatdehydrogenasekinase isoenzym 4 

PET  Positronemisjonstomografi 

PPAR  Peroksisomproliferator-aktivert reseptor  

PPRE  Peroksisomproliferator responselement  

qPCR  Kvantitativ polymerasekjedereaksjon  

RNA  Ribonukleinsyre 

RPM  Rotasjon per minutt  

ROS  Reaktive oksygenforbindelser  

RXR  Retinoid X reseptor  

SEM  Standardfeil  

SREBPs Sterolregulerende element bindingsproteiner  

SUV  Standard opptaksverdi  

T  T0901317 

TCA syklus Trikarboksylsyresyklus 

VLDL  «Very low density» lipoprotein 
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1 Innledning  

1.1 Kreft og egenskaper ved kreftceller  

Kreft er en samlebetegnelse på sykdommer kjennetegnet ved ukontrollert vekst og spredning 

av celler. Den unormale celleveksten kan uttrykkes gjennom økt celledeling, eller nedsatt 

apoptose. Kreftceller vokser autonomt, noe som innebærer cellevekst uavhengig av kroppens 

normale reguleringsmekanismer for vekst. Kreft kan oppstå i alle kroppens vev og organer [1, 

2]. For at en tumor skal klassifiseres som malign (ondartet) må cellene ha evnen til å invadere 

omkringliggende vev [3].  

Kreft er en genetisk sykdom som oppstår som en konsekvens av patologiske endringer i 

DNA. Sykdommen skyldes en akkumulering av mutasjoner i onkogener og 

tumorsuppressorgener. Et onkogen oppstår når det oppstår en mutasjon i et proto-onkogen, og 

stimulerer til celleoverlevelse og ukontrollert proliferasjon. Tumorsuppressorgener koder 

normalt for proteiner som hemmer cellevekst, men ved mutasjoner inaktiveres de og bidrar 

dermed til at kontrollen av cellevekst faller bort [3, 4].  

Kreftceller skiller seg fra normale celler på en rekke områder. Kreftceller utvikler nye 

egenskaper som ikke finnes hos normale celler, i tillegg til at de mister enkelte egenskaper 

normale celler innehar. Det er i litteraturen beskrevet seks egenskaper som er typisk for 

kreftceller: De er motstandsdyktige mot apoptose (I), har selvforsyning av vekstsignaler (II), 

er motstandsdyktige mot anti-vekst signaler (III), har evnen til vevsinvasjon og metastasering 

(IV), har et ubegrenset replikerende potensial (V) og har evnen til å stimulere kardannelse 

gjennom angiogenese(VI) [5].   

Kreftcellers økte vekst og proliferasjon fører til økt behov for energi og intermediater til 

biosyntese av proteiner, lipider og nukleinsyrer. For å opprettholde kreftcellers maligne 

egenskaper endres metabolismen, noe som betegnes som metabolsk reprogrammering. I nyere 

studier trekkes metabolsk reprogrammering frem som en typisk karakteristikk ved kreftceller 

fordi egenskapen er observert i en rekke ulike krefttyper [6, 7].  
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1.2 Pankreas  

Pankreas, bukspyttkjertelen, er en kjertel som er lokalisert bak ventrikkelen og duodenum i 

kroppen. Kjertelen består av en endokrin og en eksokrin del. Den endokrine delen er ansvarlig 

for produksjon av en rekke viktige hormoner, som insulin og glukagon. Den eksokrine delen 

utgjør størsteparten av kjertelen, og produserer enzymer som er viktig for fordøyelsen, blant 

annet trypsin, lipase og amylase. Eksokrin del er bygd opp av små blæreaktige acini. Hver 

acinus består av et lag epitelceller som sammen danner et hulrom. Sekretene skilles ut i 

kjertelganger, som går sammen og samles i en stor gang som leder innholdet ut i duodenum 

[8].   

 

Figur 1.1: Illustrasjon av pankreas beliggenhet i kroppen og organets bestanddeler. Pankreas er lokalisert 

bak ventrikkelen og duodenum. Organet består av en hormonproduserende endokrin del, og en 

enzymproduserende eksokrin del. Modifisert fra [9]. 

1.3 Pankreaskreft  

De fleste ondartede svulster i pankreas er adenokarsinomer [10]. Adenokarsinom betegnes 

som ondartet svulst som utgår fra kjertelvev. Adenokarsinom av duktal type (PDAC) er den 

vanligste formen for pankreaskreft, og innebærer at kreften oppstår i små og middelsstore 

kjertelganger i den eksokrine delen av pankreas. Forstadiet til denne kreftformen kalles 

pankreatisk intraepitelial neoplasi, og deles inn i tre grader. Gradene reflekterer ulike nivåer 
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av vekstforstyrrelse i epitelet i kjertelgangene [4, 10]. I sjeldne tilfeller oppstår tumoren i 

andre deler av pankreas, som hovedutførselsgangen i den eksokrine delen eller i den 

endokrine delen av pankreas [10].  

1.3.1 Årsaker  

Årsaken til at pankreaskreft oppstår er i de fleste tilfeller uviss. Det er sett en økt forekomst av 

pankreaskreft i enkelte familier. Genetisk predisposisjon kan derfor være en risikofaktor, men 

dette er sjeldent. Den viktigste ytre faktoren for å utvikle pankreaskreft er røyking [4]. Det er 

sett en sammenheng mellom pankreatitt, langvarig kronisk betennelse i pankreas, og 

kreftutvikling i pankreas. Videre er det foreslått at diabetes kan være en risikofaktor for å 

utvikle pankreaskreft, men sammenhengen her er uavklart [4, 10]. Andre risikofaktorer er høy 

alder, overvekt og kjønn, der menn er mer utsatt enn kvinner [9].  

1.3.2 Forekomst  

Pankreaskreft er en av de dødeligste formene for kreft, med nesten like mange dødsfall (n = 

432 000) som diagnostiserte (n= 459 000) i 2018 på verdensbasis. Dette gjør pankreaskreft til 

den syvende dødeligste kreftformen i verden [11]. Tall fra USA mellom 2008 og 2014 viser at 

kun 7 % av pasientene lever fem år etter diagnosetidspunktet [12]. Antallet mennesker som 

dør av pankreaskreft er økende, og det forventes å være den tredje dødeligste kreftformen i 

fremtiden [4, 11]. En av årsakene til den dårlige prognosen er at pankreaskreft er 

asymptomatisk i tidlige stadier av sykdommen. De fleste symptomene oppstår først når 

kreften har nådd avansert stadium med metastasering til omkringliggende vev [4].  

1.3.3 Symptomer  

Symptomer assosiert med pankreaskreft er ufrivillig vekttap, moderate magesmerter, andre 

mageproblemer som oppblåsthet og forstoppelse, tretthet, rygg- og skuldersmerter, nylig 

oppstått diabetes type 2 og gulsott om tumoren presser mot gallegangene [4, 10, 13]. Gulsott 

er første symptom på kreft i pankreashodet hos omtrent halvparten av pasientene. Videre er 

ufrivillig vekttap, spesielt sammen med nyoppdaget diabetes og smerter i mage og rygg 

viktige varselsignaler på pankreaskreft [10].  
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1.3.4 Dagens behandling  

Behandling av pankreaskreft inkluderer kirurgi, kjemoterapi, stråling og palliativ behandling. 

Eneste mulighet for helbredelse av pankreaskreft er å fjerne tumor kirurgisk [4]. Utfordringen 

med pankreaskreft er at det er en aggressiv kreftform som metastaserer tidlig [10]. Ved 

diagnosetidspunktet har over 80 % av pasientene langtkommet og metastaserende kreft som 

ikke er mulig å fjerne kirurgisk [13]. For disse pasientene er det lindrende behandling som er 

aktuelt, fordi kjemoterapi kun har marginale effekter på tumorrespons og overlevelse. 

Pankreaskreft blir derfor sett på som en kjemoterapiresistent tumorform [10].  

Kjemoterapi kan imidlertid gis til pasienter etter kirurgi som supplerende (adjuvant) 

behandling for å forebygge eller utsette tilbakefall. Behandlingen som gis er enten 

kombinasjonskuren fluorouracil (5-FU) og kalsiumfolinat eller gemcitabin (Gemzar®) alene 

[4, 10].  

For de med metastaserende pankreaskreft kan kjemoterapi vurderes som lindrende, 

tumorrettet behandling.  I Norge gis enten monoterapi med gemcitabin, Folfirinox-kur 

(fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin, kalsiumfolinat) eller en kombinasjonskur med 

gemcitabin og paklitaksel [10].  

Effekten av stråling ved pankreaskreft er omdiskutert. En randomisert studie viste at stråling 

ikke var bedre enn kjemoterapibehandling hos pasienter med lokal, langtkommet 

pankreaskreft [4]. I Norge anbefales ikke stråling som behandling ved pankreaskreft [10].   

1.4 Diabetes og kakeksi ved pankreaskreft  

Diabetes og kakeksi er to lidelser som ofte forekommer ved pankreaskreft. Kakeksi oppstår 

hos omtrent 80 % av pasientene, mens diabetes eller hyperglykemi oppstår hos inntil 85 %. 

Bakgrunnen for den høye forekomsten er ikke fullstendig kartlagt, og det forskes derfor på 

mulige årsaker som bidrar i utviklingen av diabetes eller kakeksi ved pankreaskreft [14, 15].  

1.4.1 Diabetes ved pankreaskreft 

Sammenhengen mellom pankreaskreft og diabetes er kompleks og foreløpig uavklart. Mellom 

45 og 65 % av pasientene med adenokarsinom av duktal type har diabetes ved 

diagnosetidspunktet [16]. Det er samtidig sett en høy forekomst av nyoppdaget diabetes eller 
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forverring av eksisterende diabetes hos pankreaskreftpasienter. Ved nylig diagnostisert 

diabetes er det fem til åtte ganger så høy risiko for å bli diagnostisert med pankreaskreft i 

løpet av de tre neste årene [14]. Enkelte studier tyder på at diabetes type 2 er en risikofaktor 

for å utvikle pankreaskreft, mens andre studier foreslår at pankreaskreft kan forårsake diabetes 

[14, 17].  

Det er flere faktorer som tyder på at pankreaskreft påvirker utviklingen av diabetes, og at det 

er et skille mellom diabetes type 2 og pankreaskreftindusert diabetes. Pankreaskreftindusert 

diabetes defineres som nyoppdaget diabetes assosiert med pankreaskreft. Ved diabetes type 2 

vil et vekttap føre til forbedring av diabetes, mens det motsatte ses ved pankreaskreftindusert 

diabetes. Videre forbedres glukoseintoleranse og diabetessymptomer hos disse pasientene når 

tumor fjernes kirurgisk [14, 17]. Eksperimentelle in vivo og in vitro studier tyder på at 

produkter fra pankreaskreftceller kan endre glukosemetabolismen i lever og muskel, og 

forårsake insulinresistens [17]. Det er foreslått at de metabolske endringene som finner sted 

ved pankreaskreft induseres for å øke tumorvekst [14].  

1.4.2 Kakeksi ved pankreaskreft 

Kakeksi er en vanlig tilstand hos kreftpasienter, og forekommer hyppigst ved pankreas- og 

ventrikkelkreft [18]. Ved pankreaskreft oppstår kakeksi hos omtrent 80 % av pasientene, og er 

hos de fleste allerede tilstede når kreftdiagnosen stilles. Tilstanden er forbundet med dårlig 

prognose, der rundt 1/3 av pasientene med pankreaskreft dør av komplikasjoner knyttet til 

kakeksi [15]. Kakeksi defineres som et multifaktorielt syndrom med pågående tap av 

skjelettmuskelmasse. Tilstanden fører til funksjonsnedsettelse og reverseres ikke ved 

tradisjonell ernæringsbehandling. Tap av fettvev kan også inngå, men er ikke et krav for å 

sette diagnosen kakeksi [19]. I tillegg til tap av muskel- og fettmasse involverer tilstanden 

vekttap og anemi. Hos pasienter med pankreaskreft har kakeksi blitt assosiert med redusert 

fysisk funksjon, dårligere respons på kjemoterapi og redusert overlevelse. Diagnostiske 

kriterier inkluderer vekttap på mer enn 5 % de siste seks månedene, eller sarkopeni (tap av 

muskelmasse- og styrke) med vekttap på over 2 % [15].  

De bakenforliggende mekanismene ved kakeksi er komplekse og bare delvis kartlagt. 

Patofysiologien involverer en negativ protein- og energibalanse, som fører til vekttap hos 

pasienten. Dette skyldes blant annet unormal metabolisme og redusert matinntak. Det 
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reduserte matinntaket skyldes en rekke forhold hos kreftpasienten, som smerter, kraftløshet, 

kvalme og forstoppelse [15, 18].  

Systemisk inflammasjon spiller en viktig rolle ved pankreaskreftkakeksi, og påvirker blant 

annet appetittregulering og muskelnedbrytning [15, 18]. Nyere forskning tyder på at 

cytokiner, produsert av kreftceller eller frigitt fra normale celler som en reaksjon på 

kreftsvulsten, fører til vekttap og en hyperkatabolsk tilstand [15]. En hyperkatabolsk tilstand 

involverer en kraftig økt nedbrytning av vev, som for eksempel nedbrytning av muskulatur. 

Det er foreslått at tumorceller skiller ut proteolyseinduserende faktorer som gjennom 

blodstrømmen påvirker muskelceller og fører til proteindegradering [15, 17].  

1.5 Metabolisme 

Metabolisme, stoffskiftet, defineres som summen av alle kjemiske reaksjoner som finner sted 

i den enkelte celle for å skaffe energi til overlevelse, proliferasjon og reproduksjon. 

Metabolisme består av to motsatte prosesser, anabolisme og katabolisme. Gjennom 

katabolismen brytes store organiske molekyler ned til enklere stoffer. Dette frigjør energi i 

tillegg til å danne molekyler cellene kan benytte som byggeklosser. Energien som frigjøres 

brukes blant annet til å syntetisere nye molekyler gjennom anabolske prosesser [3].  

Kreftceller innehar metabolsk reprogrammering, en egenskap som bidrar til økt proliferasjon 

og celleoverlevelse [7]. Litteraturen beskriver en rekke metabolske endringer som finner sted i 

kreftceller, men det vil i denne oppgaven være fokus på endret glukose-, laktat- og 

lipidmetabolisme.  

1.5.1 Glukosemetabolisme i normale celler  

Glukose oksideres og frigir energi gjennom en rekke trinn som vist i figur 1.2. I cytosol 

omdannes et glukosemolekyl til to pyruvatmolekyler gjennom glykolysen. I tillegg genereres 

to ATP-molekyl og to NADH-molekyl per glukosemolekyl. Ved aerob metabolisme 

transporteres pyruvat videre inn i mitokondriene, der det omdannes til acetyl-CoA, CO2 og 

NADH. Acetyl-gruppen bindes til oksaloacetat, og danner sitronsyre. Gjennom en rekke steg, 

kalt sitronsyresyklusen eller Krebs syklus, oksideres sitronsyre til karbondioksid, samtidig 

som det produseres FADH2 og NADH med elektroner av høy energi [3].  
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Det siste steget i oksidasjonen av glukose kalles oksidativ fosforylering. I dette steget brukes 

den kjemiske energien fanget i FADH2 og NADH til å generere ATP. Elektronene fra FADH2 

og NADH overføres til elektronbærere i elektrontransportkjeden. Elektronene passerer her 

gjennom en rekke elektronakseptorer og –donorer, og faller til lavere energitilstander. 

Energien som frigjøres brukes til å skape en protongradient, som igjen blir en energikilde for 

å fosforylere ADP til ATP. Ved enden av elektrontransportkjeden overføres elektronene til O2 

og danner vann ved å kombineres med protoner [3].  

 

Figur 1.2: Enkel illustrasjon av glukosemetabolismen. Glukose tas opp i cellene og oksideres fullstendig i 

mitokondriene. ATP, adenosintrifosfat; NADH, redusert form av nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+); CoA, 

koenzym A; O2, oksygen; H2O, vann; CO2, karbondioksid. 

 

Ved mangel på oksygen kan cellene benytte seg av glykolysen og omdanne pyruvat til laktat 

og ATP. Det produseres betraktelig mindre ATP ved bruk av glykolysen alene. Ved oksidativ 

fosforylering produseres det omtrent 30 ATP-molekyler per glukosemolekyl, mens det i 

glykolysen produseres kun to ATP-molekyler. [3].  
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1.5.2 Glukosemetabolisme i kreftceller  

Det klassiske eksempelet på reprogrammert metabolisme hos kreftceller er cellenes benyttelse 

av glykolysen ved tilstedeværelse av oksygen. Fenomenet kalles «aerob glykolyse» eller 

«Warburgeffekten» [7, 20]. Otto Warburg var den første til å beskrive fenomenet da han 

observerte at tumorer hadde et økt glukoseforbruk og stor laktatutskillelse sammenlignet med 

normalt vev [21]. Samme fenomen ble senere observert i kreftceller [22, 23]. Kreftceller 

benytter altså størsteparten av karbon fra glukosen til å produsere laktat heller enn å oksidere 

den fullstendig i mitokondriene, som vist i figur 1.3 [7]. Warburgs observasjon om økt 

glukoseopptak i kreftceller er senere blitt validert i flere ulike tumorer ved bruk av 

positronemisjonstomografi (PET). Det brukes da en radioaktiv glukoseanalog, 18F- 

fluordeoksyglukose (FDG), for å studere glukoseopptaket i tumorer og omkringliggende vev 

[6, 20].   

 

Figur 1.3: Skjematisk figur av aerob glykolyse og glukosemetabolisme. Kreftceller omdanner i større grad 

glukose til laktat gjennom aerob glykolyse, heller enn å forbrenne glukosen fullstendig i mitokondriene. Ved 

bruk av aerob glykolyse genereres to ATP-molekyl per glukosemolekyl, mens fullstendig forbrenning av glukose 

i mitokondriene genererer omtrent 30 ATP-molekyl per glukosemolekyl. 

 

Det videre spørsmålet ble hvorfor kreftceller med høyt energibehov benyttet seg av en 

tilsynelatende så lite effektiv måte å produsere ATP på. En av metodene kreftcellene benytter 

er oppregulering av glukosetransportører, som dermed gir et økt glukoseopptak. Det er videre 

vist at blant annet det aktiverte onkogenet RAS kan øke nivåene av transkripsjonsfaktorene 

HIF1α og HIF2α, som igjen oppregulerer glykolysen [6]. Jobber glykolysen med en høy nok 

frekvens, og har tilgang til store mengder glukose, kan mengden ATP produsert fra 

glykolysen overgå ATP produsert gjennom oksidativ fosforylering [7].  

Nyere data tyder på at glykolysens viktigste oppgave ikke nødvendigvis er ATP-produksjon. 

Dette er vist ved at inhibering av pyruvatkinase, et enzym som bidrar til ATP-produksjon i 

glykolysen, ikke hindret celleproliferasjon eller tumordannelse [20]. Warburg tolket 
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kreftcellenes bruk av aerob glykolyse som at kreftceller har svekket mitokondriell funksjon, 

og dermed må benytte glykolysen som hovedkilde til ATP-produksjon [22]. Nyere studier har 

vist at de fleste kreftceller har funksjonelle mitokondrier og evnen til å produsere ATP 

gjennom oksidativ fosforylering [20, 24].  

En av fordelene ved å benytte aerob glykolyse er at kreftceller ikke er avhengig av oksygen 

for ATP-produksjon og vekst [13]. I tillegg skaffer økt glykolyse kreftcellene intermediater de 

kan benytte i diverse anabolske prosesser. Blant annet omdannes glukose-6-fosfat til ribose-5-

fosfat, som er en viktig strukturell komponent i nukleotider. De glykolytiske 

mellomproduktene brukes dermed i anabolske prosesser som er viktig for cellevekst [6, 13].  

1.5.3 Lipidmetabolisme i normale celler  

Lipider har en rekke viktige oppgaver i kroppen. De er blant annet viktig for 

energiproduksjon, spesielt i lever, muskler og hjerte. Videre er de viktige byggesteiner i 

biologiske membraner, og i dannelsen av signalmolekyler. Lagring av fettsyrer i form av 

triglyserider i fettvev skaper et viktig energilager [25].  

Lipider kan skaffes eksogent fra mat, eller syntetiseres endogent i kroppen, gjennom de novo 

lipogenese. Eksogene lipider tas opp i tarmen og overskuddet lagres i fettvev i form av 

triglyserider. For å kunne utnytte energien lagret i lipider, må triglyseridene først hydrolyseres 

til frie fettsyrer og glyserol, gjennom lipolyse [26]. Fettsyrer hydrolysert fra sirkulerende 

triglyserider kan tas opp i cellene fra ekstracellulære omgivelser gjennom å diffundere over 

cellemembranen, eller transporteres over ved hjelp av fettsyretransportproteiner som 

fettsyretranslokase (FAT) også kalt «cluster of differentiation 36» (CD36) [27, 28]. Fettsyrene 

kan lagres i cytosol som triglyserider i form av lipiddråper. Triglyseridene hydrolyseres til frie 

fettsyrer gjennom intracellulær lipolyse, ved hjelp av en rekke lipaser, blant annet 

monoacylglyserollipase (MAGL) [28, 29].  I cytosol aktiveres fettsyrene til acyl- CoA, som 

vist i figur 1.4. Mitokondriemembranen er impermeabel for acyl-CoA, og substansen 

omdannes derfor til acylkarnitin ved hjelp av karnitin palmitoyltransferase 1 (CPT1), og 

fraktes inn i mitokondriene av en proteintransportør. Inne i mitokondriene gjendannes acyl-

CoA, som videre degraderes til acetyl-CoA gjennom fettsyreoksidasjon (FAO) også kalt β-

oksidasjon [27]. For hver syklus i fettsyreoksidasjonen oksideres to karbonatomer i acyl-CoA 

til et acetyl-CoA-molekyl og et NADH- og et FADH2-molekyl. NADH og FADH2 entrer 

elektrontransportkjeden for ATP-produksjon. Syklusen fortsetter til hele acyl-CoA-molekylet 
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er degradert. Acetyl-CoA kan videre oksideres og produsere ATP i Krebs syklus som 

beskrevet i avsnitt 1.5.1 [3]. Fettsyreoksidasjon finner hovedsakelig sted i energikrevende vev 

som hjerte- og skjelettmuskulatur, i tillegg til lever [29].  

Ved høye glukosenivåer kan overskuddet av acetyl-CoA omdannes til fettsyrer og videre til 

triglyserider for energilagring. Prosessen kalles lipogenese, eller de novo lipogenese, og er 

illustrert i figur 1.4.  De novo lipogenesen er lav i normale celler, med unntak av lever og 

fettvev [24, 26]. Acetyl-CoA kan ikke krysse mitokondriemembranen, og omdannes til citrat 

som kan fraktes ut i cytosol. I cytosol omdannes citrat til acetyl-CoA, karboksyleres videre til 

malonyl-CoA, og omdannes til slutt til fettsyrer ved det hastighetsbestemmende enzymet 

fettsyresyntase (FASN) [26, 30]. Lipogenesen stimuleres via flere mekanismer, blant annet 

overskudd av acetyl-CoA fra glykolysen og glukose som induserer frigivelsen av insulin, som 

igjen øker uttrykket av enkelte enzymer involvert i lipogenesen [26, 30].  

 

 

Figur 1.4: Forenklet illustrasjon av lipidmetabolismen. Eksogene fettsyrer tas opp i cellene og oksideres i 

mitokondriene gjennom fettsyreoksidasjon (FAO). Ved overskudd kan acetyl-CoA lagres i form av triglyserider. 

Dette skjer gjennom prosessen lipogenese, også kalt de novo lipogenese. CoA; koenzym A, FAO; 

fettsyreoksidasjon, TCA cycle; trikarboksylsyresyklus (sitronsyresyklusen). Modifisert fra [31].    
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1.5.4 Lipidmetabolisme i kreftceller 

Økt lipolyse, overaktivering av de novo lipogenese og økt opptak av eksogene lipider regnes 

som viktige prosesser for kreftcellers tilegnelse av fettsyrer. Reprogrammert lipidmetabolisme 

er viktig for dannelse av signalmolekyler, økt mitokondriell ATP-produksjon og dannelse av 

makromolekyler til membransyntese. Disse endringene er viktige bidrag for økt vekst og 

proliferasjon hos kreftceller [28, 32].  

Med bakgrunn i at tumorvev har økt behov for lipider, utvikler kreftcellene mekanismer for å 

øke lipidopptaket. Blant annet oppregulerer kreftcellene overflatereseptorer, som CD36, for 

opptak av lipider fra ekstracellulære omgivelser. Videre er det vist at oppregulering av 

fettsyrebindende proteiner (FABPs) er en annen måte kreftcellene øker lipidopptaket [28]. Et 

høyere fettsyreopptak kan blant annet bidra til økt lagring av fett i lipiddråper. En rekke 

studier har vist at kreftceller har økt antall lipiddråper sammenlignet med normale celler [28].  

Tumorvev er assosiert med en dramatisk økt lipidproduksjon sammenlignet med normale 

celler [24]. Flere studier foreslår at aktivering av de novo lipogenese er nødvendig for 

karsinogenese, og at dette er kreftcellenes viktigste kilde til fettsyrer [28, 33]. Det er blant 

annet rapportert om økt de novo lipogenese ved prostatakreft der farmakologisk blokkering av 

prosessen reduserte tumorvekst [34]. I tumorer er flere enzymer involvert i lipogenesen 

oppregulert, blant annet FASN. FASN-nivået er lavt i de fleste normale celler, da det 

nedreguleres av eksogene lipider. Ved kreft responderer ikke FASN på sirkulerende lipider, 

og er derfor høyt uttrykt i en rekke krefttyper blant annet bryst- og prostatakreft [35]. 

Oppreguleringen av enzymer skyldes trolig økt uttrykk av sterolregulerende element 

bindingsproteiner (SREBPs). Dette er transkripsjonsfaktorer som aktiverer gener involvert i 

biosyntesen av fettsyrer og kolesterol [28].   

Nye studier tyder på at enkelte kreftceller også kan benytte seg av lipolyse for å øke 

fettsyrenivået [33]. Intracellulære lipaser, som monoacylglyserollipase (MAGL), har økt 

uttrykk og enzymatisk aktivitet i enkelte aggressive kreftformer, noe som bidrar til økt 

intracellulært fettsyrenivå hos kreftceller [28]. I enkelte kreftformer er også 

fettsyreoksidasjonen endret. Det er vist at fettsyreoksidasjon er en viktig energikilde ved 

prostatakreft [36]. Fettsyreoksidasjonen virker å være oppregulert i nærings- og 

oksygenfattige omgivelser [31]. CPT1 i isoformene A og C er overuttrykt i mange tumorer. 
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Som nevnt i avsnitt 1.5.5 er CPT1 et enzym som bidrar i fettsyreoksidasjonen, og kan ved 

oppregulering bidra til blant annet økt ATP-produksjon og tumorvekst [29, 31].  

1.5.5 Laktatmetabolisme i normale celler  

Laktat har flere ulike funksjoner i kroppen. Det er et viktig signalmolekyl, kan inngå som 

forløper i glukoneogenesen og kan benyttes som substrat for energidannelse [37]. 

Laktatproduksjonen er tett koblet sammen med glukosemetabolismen, og den viktigste kilden 

til intracellulær laktat er glukose. Gjennom glykolysen omdannes glukose til pyruvat, som 

igjen reduseres til laktat gjennom laktatdehydrogenase [38]. Laktatdehydrogenase er et enzym 

bestående av to subenheter, laktatdehydrogenase A (LDHA) og laktatdehydrogenase B 

(LDHB). De to subenhetene har motsatte roller i omdannelsen av pyruvat og laktat, som vist i 

figur 1.5. I den ene retningen av reaksjonen reduseres pyruvat til laktat gjennom LDHA, mens 

i den andre oksiderer LDHB laktat til pyruvat [39]. Videre i pyruvatoksidasjonen omdanner 

pyruvatdehydrogenase (PDH) pyruvat til acetyl-CoA, som deretter entrer Krebs syklus og 

produserer ATP som beskrevet i avsnitt 1.5.1 [38]. 

 

Figur 1.5: Enkel illustrasjon av LDHs rolle i omdannelsen av pyruvat og laktat. LDHA omdanner pyruvat 

til laktat, mens LDHB omdanner laktat til pyruvat. LDHA, laktatdehydrogenase A; LDHB, laktatdehydrogenase 

B.   

 

Produsert laktat kan skilles ut og tas opp av celler gjennom monokarboksylattransportører 

(MCT). De best beskrevne monokarboksylattransportørene er MCT1, MCT2, MCT3 og 

MCT4 [38]. MCT1 og MCT2 er foreslått ansvarlig for laktatopptak i cellene, mens MCT4 er 

viktigste transportør av laktat ut av cellene [40]. Laktat transporteres ut av celler som benytter 

glykolysen til energimetabolisme og dermed produserer laktat. Dette finner sted i hvit 

skjelettmuskulatur under intens trening [40, 41]. Den utskilte laktaten kan så tas opp og 

oksideres i rød skjelettmuskulatur [41]. I hjertet er opptak av laktat viktig for oksidasjon og 

ATP-dannelse, mens i lever og nyre er laktat viktig forløper i glukoneogenesen [38, 40].  
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1.5.6 Laktatmetabolisme i kreftceller  

Kreft er koblet til endret laktatmetabolisme, og høy laktatproduksjon [7, 38]. 

Laktatakkumulering i tumorer er assosiert med metastasering, redusert overlevelse og 

tilbakefall av kreft etter behandling [41]. Korrelasjonen mellom laktatmetabolisme og kreft 

skyldes blant annet økt glykolytisk aktivitet og dermed økt laktatproduksjon. Laktaten 

eksporteres ut av cellene der den skaper et surt miljø, som bidrar til at kreftcellene sprer seg 

og vokser gjennom omkringliggende vev [13, 42]. I tillegg kan laktat benyttes som et 

alternativ for energiproduksjon gjennom mitokondriell oksidativ fosforylering [42].  

Tumorer er vist å inneholde områder med dårlig oksygentilførsel (hypoksi), samtidig som 

andre områder i tumoren kan ha tilstrekkelig oksygentilgang [41, 43]. Hypoksiske kreftceller 

forbruker glukose i glykolysen og skiller ut laktat, mens normoksiske kreftceller med 

tilstrekkelig oksygentilførsel er vist å kunne ta opp den utskilte laktaten, og benytte den i 

oksidativ fosforylering [41]. Dette samarbeidet gjør at det blir mer glukose tilgjengelig for de 

hypoksiske kreftcellene, samtidig som områder uten tilstrekkelig glukosetilgang kan benytte 

laktat for celleoverlevelse [41, 42]. MCT4 er vist oppregulert i områder med dårlig 

oksygentilførsel [39], mens MCT1 er vist å være viktig for opptak av laktat i normoksiske 

kreftceller [41].  

Det er observert økt uttrykk av MCT1 og MCT4 i flere kreftformer. MCT1 er blant annet 

observert økt uttrykt ved kolorektal- og brystkreft, mens MCT4 er høyt uttrykt ved blant annet 

prostatakreft [39].  Videre er det observert forhøyede nivåer av LDHA og LDHB i ulike 

tumorer. LDHA er hovedsakelig forhøyet i glykolytiske tumorer, og er assosiert med dårlig 

prognose. LDHB er observert økt uttrykt i blant annet lungeadenocarcinom med KRAS 

mutasjon [39].  

1.5.7 Metabolisme ved pankreaskreft  

Pankreaskreft er, som nevnt, en svært aggressiv kreftform, og en av årsakene til dette er 

kreftcellenes endrede metabolisme [44]. Et av kjennetegnene ved adenokarsinom av duktal 

type (PDAC) er tilstedeværelsen av et tykt fibrøst vev (desmoplasi) [44, 45]. Dette hindrer 

vaskularisering av tumoren, som igjen hindrer tilførsel av oksygen og næringsstoffer. Mangel 

på oksygen og næringsstoffer bidrar til at kreftcellene aktiverer metabolske endringer for å 

opprettholde proliferasjon og overlevelse [45, 46].   
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Pankreaskreft er assosiert med metabolske endringer som indikerer at aerob glykolyse er 

involvert ved kreftformen [13, 46]. 90 % med adenokarsinom av duktal type har en mutasjon i 

onkogenet KRAS. KRAS er vist å øke uttrykket av LDHA, og pankreaskreftceller er vist å ha 

økt LDHA-aktivitet [44]. En studie av Ying et al. indikerer at KRAS også stimulerer til økt 

glukoseopptak og oppregulering av glykolysen [47]. Det er videre vist, ved bruk av PET med 

den radioaktive glukoseanalogen FDG, økt opptak av glukose ved pankreaskreft [48]. 

Guillaumond et al. observerte økt uttrykk av blant annet LDHA, GLUT1 og MCT4 i 

pankreastumorvev i en musemodell. Dette tyder på at adenokarsinom av duktal type er en 

glykolytisk tumor, med evnen til å produsere og skille ut laktat [49]. Samme studie foreslår at 

den glykolytiske aktiviteten hovedsakelig finner sted i tumorvev med dårlig oksygentilførsel. 

Hypoksiske tumorregioner hadde økt uttrykk av MCT4 noe som indikerer at de kan skille ut 

produsert laktat. Videre ble det observert oppregulering av MCT1 i pankreaskreftceller i mus 

under normoksiske tilstander [49].  

Adenokarsinom av duktal type ser ut til å inneha lavere nivåer av fettsyrer enn tilsvarende 

normalt vev [44]. Det ble blant annet observert lavere nivåer av fettsyrer ved PDAC 

sammenlignet med normalt vev i en studie av Zhang et al.[50]. I en proteomisk analyse av 

Panc-1 ble det observert reduserte proteinnivåer av flere enzymer involvert i β-oksidasjonen 

av fettsyrer. Videre ble det vist at enzymer involvert i fettsyresyntesen, som FASN, var 

oppregulert [51]. Overuttrykk av FASN ved adenokarsinom av duktal type er assosiert med 

dårlig prognose [35]. En annen studie observerte økt antall lipiddråper og proliferasjon i en 

pankreaskreftcellelinje ved behandling med oljesyre og linolsyre [52]. Dette kan tyde på at 

lipidmetabolisme er en viktig energikilde ved pankreaskreft [44].  

1.6 Modulatorer av mitokondriell oksidativ 

fosforylering  

1.6.1 Antimycin A  

Antimycin A binder til kompleks III i elektrontransportkjeden og blokkerer overførselen av 

elektroner i kjeden. Dette fører til at protongradienten kollapser og elektrontransportkjeden 

inhiberes, noe som gir reduserte ATP-nivåer [53]. Inhiberingen fører også til produksjon av 

reaktive oksygenforbindelser (ROS) [54].  
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Basert på Antimycins evne til å hemme mitokondriell funksjon, er liganden testet som et 

potensielt antineoplastisk middel [55]. En studie på lungekreftceller viste at behandling med 

Antimycin A i 72 timer reduserte veksten av kreftcellene, muligens gjennom apoptose eller 

økte nivåer av ROS [54].  

1.6.2 Carbonyl cyanide p-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone 

(FCCP)  

Carbonyl cyanide p-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone (FCCP) er en «frakobler» (eng: 

uncoupler) av den mitokondrielle oksidative fosforyleringen. Vanligvis er 

elektrontransportkjeden knyttet sammen med fosforyleringen av ADP til ATP. Når 

elektronene overføres i elektrontransportkjeden, pumpes protoner (H+) over den indre 

mitokondriemembranen, noe som skaper en protongradient. Denne protongradienten brukes 

til å drive ATP-syntesen, ved at protonene tilbakeføres til matriks gjennom porer skapt av 

ATP-syntase [3, 56]. Ved tilsetting av FCCP hindres koblingen mellom 

elektrontransportkjeden og fosforyleringen, og dermed hindres dannelse av ATP. Dette skjer 

ved at FCCP danner kanaler i indre mitokondriemembran noe som gir passiv tilbakeførsel av 

protoner til matriks, og kollaps av protongradienten [56]. Den økte ADP-konsentrasjonen 

stimulerer elektrontransportkjeden til å operere ved maksimal kapasitet [57, 58]. Dette fører 

til en hurtig oksidasjon av substrater, som fortsetter helt til alt tilgjengelig oksygen er redusert 

[56]. Bruk av FCCP gir derfor et mål på cellenes maksimale respirasjonshastighet [58].  

1.7 Glukose- og lipidtransportører  

1.7.1 Glukosetransportører   

Transport av glukose over cellemembraner er en sterkt regulert prosess, der glukose fraktes av 

glukosetransportører. En av glukosetransportørfamiliene heter GLUT, og består av tolv ulike 

transportører, der fem av de har kjent funksjon. GLUT er passive transportører av glukose, 

der glukose overføres ned en konsentrasjonsgradient. GLUT-proteiner kodes av SLC2 gener 

[26, 59]. Videre vil hovedsakelig GLUT1 og GLUT4 beskrives fordi det er disse 

transportproteinene som er undersøkt i denne oppgaven.  
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Glukosetransportør 1 (GLUT1) er uttrykt i mange vev, og er den vanligste 

glukosetransportøren i mennesker [60]. GLUT1 er trolig ansvarlig for det basale 

glukoseopptaket [61]. Det er størst uttrykk av GLUT1 i erytrocyttmembraner der 

transportøren øker blodets glukosebærende kapasitet. Videre er GLUT1 uttrykt i hjernen og er 

viktig for glukosetransport over blod-hjerne-barrieren. Transportproteinet er uttrykt i vev hos 

fosteret, og er viktig for transport av glukose over celler i placenta [59].  

Glukosetransportør 4 (GLUT4) uttrykkes hovedsakelig i skjelettmuskulatur og fettvev. Under 

basale forhold befinner GLUT4 seg hovedsakelig i membranvesikler i cytosol. Når 

sirkulerende nivåer av insulin øker, og insulin binder til dets reseptor, translokeres og 

inkorporeres GLUT4 i cellemembranen og øker dermed glukoseopptaket i cellene. Når 

insulinstimuleringer opphører, resirkuleres transportørene tilbake til de intracellulære 

vesiklene [26, 59].  

Kreftceller har som nevnt et økt glukoseforbruk, noe som tyder på et økt behov for 

glukosetransport over plasmamembranen [60]. Det er vist at økt glukosetransport i kreftceller 

er assosiert med økt uttrykk av glukosetransportproteiner, hovedsakelig GLUT1 og GLUT3 

[6, 61]. Forhøyede nivåer av GLUT1 er blitt beskrevet i en rekke krefttyper, blant annet 

pankreaskreft, brystkreft og lungekreft [61]. Higashi et al. fant en korrelasjon mellom 

glukoseopptak og uttrykk av GLUT1 i pankreaskreftpasienter, der GLUT1 bidro til økt 

glukoseopptak [62]. I kliniske studier er høy ekspresjon av GLUT1 knyttet til prolifererende 

aktivitet av kreftceller, høy invasivitet og dårlig overlevelse. Immunhistokjemiske studier har 

imidlertid vist at GLUT1 ikke er uttrykt i enkelte kreftformer hos mennesker. I disse 

kreftformene er det muligens andre glukosetransportører og mekanismer som øker 

glukoseopptaket [60].  

Uttrykket av GLUT4 ved kreft varierer mellom ulike kreftformer. Det er blant annet observert 

et høyt uttrykk av GLUT4 ved brystkreft, men et redusert eller uendret uttrykk ved 

pankreaskreft [60]. I tillegg til økt uttrykk i tumorer og kreftceller, kan transportørene også 

uttrykkes i vev de normalt ikke uttrykkes i. For eksempel er GLUT3 normalt ikke uttrykt i 

lungevev, men er vist å være uttrykt i lunger ved kreft [61].  
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1.7.2 Lipidtransportører  

Det var tidligere tenkt at hydrofobe molekyler, som fettsyrer, kunne diffundere fritt over 

membraner [26]. Fettsyrer er viktig for mange biologiske funksjoner i kroppen, og det er 

derfor sannsynlig at opptaket av fettsyrer i celler er strengt regulert for å sikre at cellenes 

normale funksjoner ikke forstyrres av et ukontrollert fettsyreopptak [63]. I dag er det 

beskrevet flere transportproteiner involvert i transport av fettsyrer over cellemembraner. Det 

er derfor sannsynlig at fettsyrer entrer cellene både gjennom passiv diffusjon og gjennom 

bruk av spesifikke fettsyretransportproteiner i cellemembranen, som fettsyretranslokase 

(FAT) [26, 63].  

Fettsyretranslokase (FAT) også kalt «cluster of differentiation 36» (CD36) uttrykkes i hvitt 

fettvev, skjelettmuskulatur, hjertemuskulatur (myokardiet) og i tynntarmen [26]. Det er vist at 

overuttrykk av CD36 i muskel øker fettsyreopptaket og metabolismen av fettsyrer. Samtidig 

reduseres opptaket i mus med mutasjon i CD36 genet [64], og gjenopprettes ved re-ekspresjon 

av CD36. Dette tyder på at CD36 er en viktig komponent i reguleringen av fettsyreopptaket 

og videre metabolisme i cellen [63]. Økt uttrykk av CD36 er vist i kreftcellelinjer og i 

biopsier ved blant annet eggstokkreft og ventrikkelkreft [65]. Det økte uttrykket er assosiert 

med dårlig prognose i flere kreftformer som blære- og brystkreft [34].   

1.8 Kjernereseptorers regulering av metabolisme  

Kjernereseptorer er reseptorer som regulerer gentranskripsjon, og betegnes som 

ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer. Reseptorene er ofte lokalisert i cytosol og forflyttes til 

cellekjernen ved ligandbinding [66]. Ligandene binder til kjernereseptorenes 

ligandbindingsdomene (LBD), noe som trigger en konformasjonsendring. Kjernereseptorer 

gjenkjenner spesifikke DNA-responselementer i promotordelen i målgenet [67]. I kjernen 

rekrutteres koregulatorer, som avgjør om kjernereseptoren aktiverer (koaktivator) eller 

inhiberer (korepressor) transkripsjonen av målgenet [66, 68]. To kjernereseptorfamilier 

involvert i metabolisme er peroksisomproliferator-aktiverte reseptorer (PPAR), og lever X 

reseptorer (LXR) også kalt lever oksysterol reseptor [66].   

Kjernereseptorer ses på som et potensielt target for behandling av kreft [69]. Dette fordi det 

kan utvikles reseptorselektive ligander som kan virke som agonister, antagonister eller inverse 

agonister, i tillegg kan det utvikles selektive modulatorer med spesifikke funksjoner i det 
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enkelte vev eller gen. Et eksempel på en selektiv modulator i brystkreftbehandling er 

tamoksifen, som fungerer som en antagonist i brystvev og en agonist i bein og livmor  [67].  

1.8.1 Peroksisomproliferator-aktiverte reseptorer og deres ligander 

Peroksisomproliferator-aktiverte reseptorer (PPAR) aktiveres av fettsyrer eller komponenter 

fra fettsyrer, som enkelte prostaglandiner [26]. PPAR spiller en viktig rolle i ulike metabolske 

prosesser, spesielt glukose- og lipidhomeostasen [70]. Ved ligandbinding heterodimeriserer 

PPAR med retinoid X reseptor (RXR) og binder til peroksisomproliferator responselement 

(PPRE) i målgenet. Dette aktiverer transkripsjonen av ulike gener som har et PPRE. Det er tre 

isoformer av PPAR; PPARα, PPARγ og PPARβ/δ, alle med ulike vevsuttrykk, ligander og 

fysiologiske roller [66, 70].  

PPARα er hovedsakelig uttrykt i vev med høy fettsyreoksidasjonskapasitet som lever og 

skjelettmuskulatur, men er i tillegg uttrykt i brunt fettvev, nyrer, hjertet og tarm [26]. 

Endogene ligander for PPARα er omega-3 fettsyrer og leukotrien B4. Det er vist at opptak og 

oksidasjon av fettsyrer i lever øker ved PPARα-aktivering. PPARα aktiveres av økt 

fettsyrekonsentrasjon og aktiverer β-oksidasjon av fettsyrer i lever [26]. I tillegg påvirkes 

glukosehomeostasen ved aktivering. Syntetiske PPARα agonister, som fibrater, reduserer 

triglyserider, VLDL og plasmaglukosenivåene, og brukes ved hypertriglyseridemi [70, 71].   

PPARγ er uttrykt i hvitt og brunt fettvev, tykktarm, adipocytter og immunsystemet, og er 

involvert i lipidbiosyntesen, energibalansen og differensiering av adipocytter (adipogenesen). 

Ved PPARγ aktivering økes lagringen av fettsyrer i form av triglyserider i fettvev [26].  

Endogene ligander for PPARγ er blant annet flerumettede fettsyrer, som eikosapentaensyre 

(EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). Dette er omega-3 flerumettede fettsyrer, som er PPAR-

agonister. Det er utviklet PPARγ-agonister, glitazoner, for behandling av diabetes type 2 [70]. 

Glitazoner virker ved å redusere konsentrasjonen av blodglukose ved å øke 

insulinsensitiviteten i lever, fett og skjelettmuskulatur [26].  

PPARδ, også kalt PPARβ, uttrykkes i de fleste vev, men er spesielt høyt uttrykt i lever, tarm, 

nyre og skjelettmuskulatur. Reseptorisoformen aktiveres av endogene ligander som umettede 

fettsyrer, karbaprostacyclin og komponenter av VLDL. PPARδ er involvert i 

fettsyreoksidasjon i skjelett- og hjertemuskulatur, regulerer blodglukose og kolesterolnivå 
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[70]. In vitro studier tyder på at aktiveringen av PPARδ i skjelettmuskulatur og fettvev øker 

oksidasjonen og benyttelsen av fettsyrer [71]. 

PPAR-agonister har vist antitumoreffekt in vitro og in vivo. Flere studier viser blant annet til 

at DHA hemmer tumorutvikling gjennom aktivering av PPARγ [70]. PPARγ er rapportert 

oppregulert i flere kreftcellelinjer sammenlignet med normale celler [71], blant annet 

rapporterte en studie om økt uttrykk av PPARγ i Panc-1. Den samme studien rapporterte om 

redusert cellevekst av Panc-1 in vitro ved behandling med troglitazon [72]. Studier har vist at 

EPA kan hemme veksten [73] eller indusere apoptose [74] i pankreaskreftcellelinjer. Studiene 

foreslår at effekten kan skyldes oksidative prosesser som lipidperoksidering [73] eller 

induksjon av apoptose gjennom aktivering av caspase-3 og redusert uttrykk av COX-2 [74].  

1.8.2 Lever X reseptorer og deres ligander  

Lever X reseptorer (LXR) er kjernereseptorer som spiller en viktig rolle i reguleringen av 

lipid- og kolesterolmetabolismen [68, 75]. LXR fungerer som kolesterolsensorer som 

aktiveres av økt intracellulært nivå av kolesterol [66, 75]. Reseptorene aktiveres av 

oksysteroler, som er derivater av kolesterol. Ved ligandbinding heterodimeriserer LXR med 

RXR, og binder til LXR responselementet (LXRE) i målgenet. Det er to LXR isoformer, 

LXRα og LXRβ, og de to isoformene har stor likhet i DNA- og ligandbindingsdomenet. 

LXRα finnes hovedsakelig i leveren, men også i binyrene, tarmen, fettvev, makrofager, lunger 

og nyrer. LXRβ er uttrykt i de fleste vev [68, 75]. Den første rapporterte syntetiske LXR 

liganden var T0901317 [69]. Dette er en potent LXR-agonist, med affinitet for både LXRα og 

LXRβ [76, 77].  

LXR har en viktig rolle som modulator av kolesterolmetabolismen. Ved bruk av 

musemodeller er det vist at LXR øker hastigheten av revers kolesteroltransport fra 

makrofager. Revers kolesteroltransport er transport av overskuddskolesterol i form av HDL 

fra perifere vev til lever [68, 75]. LXR-agonister er vist å øke triglyseridnivåene i lever og 

redusere absorpsjonen av kolesterol i tarmen [75]. Administrering av T0901317 til mus og 

hamstere ga signifikant økt nivå av triglyserider i plasma, i tillegg til økt uttrykk av gener 

knyttet til lipogenesen i leveren [77]. LXR virker å oppregulere SREBPs, som igjen induserer 

FASN og acyl-CoA karboksylase, som beskrevet tidligere [75]. LXR er også viktig i glukose- 

og energimetabolismen [68]. Aktivering av LXR med syntetisk agonist er vist å nedregulere 
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gener involvert i nydannelsen av glukose (glukoneogenesen), og indusere uttrykket av 

GLUT4 i fettvev [78].  

LXR virker å ha ulike roller ved kreftutvikling [68]. T0901317 har vist å hemme 

proliferasjonen av prostata- og brystkreft in vitro. Agonisten virker å stoppe cellene i G1-fasen 

av cellesyklusen [78, 79]. Candelaria et al. behandlet ulike pankreaskreftcellelinjer med LXR-

ligandene T0901317 og GW3965. Behandlingene inhiberte celleproliferasjonen signifikant, 

med unntak av behandling av Panc-1 med T0901317. I samme studie ble det observert uttrykk 

av LXRβ-isoformen i tumorvev og pankreaskreftcellelinjer, med lavest uttrykk i Panc-1. 

Uttrykk av LXRα ble også testet, men ble ikke observert i de testede kreftcellelinjene [80].  
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1.9 Mål for oppgaven  

Pankreaskreft er en svært dødelig kreftform med dårlig prognose [11]. Det er per i dag få 

behandlingsalternativer og dermed et stort behov for nye måter å behandle sykdommen på 

[10]. De senere årene er endret metabolisme blitt regnet som en karakteristisk egenskap hos 

kreftceller [6]. Kjernereseptorene PPAR og LXR deltar i blant annet glukose- og 

lipidmetabolismen, og er mulige target for å påvirke metabolismen [66]. Målet med denne 

oppgaven er å undersøke metabolismen i pankreaskreftcellelinjen Panc-1, og sammenligne 

med metabolismen i ikke-maligne humane primære epitelceller fra pankreas (hPEC).  

Det er observert en økt forekomst av kakeksi og diabetes ved pankreaskreft [14, 15]. Det er 

derfor også ønskelig å undersøke om medium eksponert for Panc-1 og hPEC (kondisjonert 

medium) påvirker metabolismen i humane muskelceller i kultur.  

Følgende delmål ble satt for oppgaven:  

 Undersøke basal glukose-, laktat og lipidmetabolisme i hPEC og Panc-1  

 Undersøke genekspresjon av transportører knyttet til glukose- og lipidopptak i celler 

 Undersøke effekten av kjernereseptorligander og mitokondrielle modulatorer på 

metabolismen i hPEC og Panc-1 

 Undersøke effekten av kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC og Panc-1 på 

humane muskelceller.  
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2 Materialer og metoder  

2.1 Materialer  

2.1.1 Kjemikalier og reagenser  

Tabell 2.1: Oversikt over kjemikalier og reagenser benyttet i denne oppgaven  

Leverandør  

 

Kjemikalium/ reagens  

Agilent Technologies Inc. (Cedar Creek, 

TX, USA) 
Nuclease-free H2O, 25 ml  

 

American Type Culture Collection – ATCC 

(Manassas, VA, USA) 

 Panc-1 

BioRad Laboratories (Hercules, CA, USA) Bio-Rad Protein Assay Dye reagent 

Concentrate 

  

Cayman Chemical Company (Ann Arbord, 

MI, USA) 

T0901317  

Cell Biologics (Chicago, IL, USA) Complete Human Epithelial Cell medium 

med Supplement Kit 

 

Human Primary Pancreatic Epithelial cells 

(hPEC) 

 

Gibco®, Invitrogen (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Scotland, 

Storbritannia)   

 

Føtalt storfeserum (FBS)  

Invitrogen (Carlsbad, California, USA) Primere (36B4, GLUT1, GLUT4, CD36) 

 

Life technologies (Carlsbad, California, 

USA) 

 

 

 

 

 

 

 

Dulbecco´s Modified Eagle medium med 

glutamax (DMEM/ Glutamax-I 1 g/l 

glukose) 

 

Dulbecco’s Modified Eagle medium med 

høy glukose (4,5 g/l glukose, L-glutamin, 

25mM HEPES) 

 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Salin 

(DPBS u/ Ca2+ og Mg2+) 

 

Fungizone (250 µg/ml amphotericin B) 

 

Trypsin 0,25 % 
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Lonza (Verviers, Belgia) Bio Whittaker® PBS (Phosphate Buffered  

Salin)  

 

PerkinElmer® (Boston, MA, USA)  

 

[1-14C]oleic acid 100 µCi/ml 

 

D-[14C(U)]glucose 100 µCi/ml 

 

L-[14C(U)]lactic acid 100 µCi/ml 

 

OptiPhase Supermix 

 

Sigma- Aldrich (St. Louis, Missouri, USA)  

 

 

Antimycin A  

 

Bovint serumalbumin (BSA)  

 

Carbonyl cyanid p-(trifluormethoxy) 

phenylhydrazone (FCCP)  

 

Dimetylsulfoksid (DMSO)  

 

Eikosapentaensyre (EPA)  

 

Glukose  

 

HEPES (4-(2-hydroksyetyl)-1-

piperazineetansulfonsyre) 

 

Laktat  

 

L-karnitin  

 

Natriumhydroksid (NaOH)  

 

Oligomycin  

 

Oljesyre (OA)  

 

Rotenon 

Tryptanblått 0,4 % løsning  

 

Thermo Fisher  HighCapacity cDNA Reverse Trancription 

Kit 

 

Penicillin- streptomycin (10 000 IE/ml) 

Power SYBR™ Green PCR Master Mix (5 

ml) 
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RNase inhibitor  

 

2.1.2 Utstyr  

Tabell 2.2: Oversikt over utstyret benyttet i denne oppgaven  

Leverandør  Utstyr  

Applied Biosystems (Foster City, California, 

USA) 

2720 Thermal Cycler 

 

Corning Inc. (Corning, NY, USA) 15 ml Centrifuge Tube, CentriStar™ Cap 

 

50 ml Centrifuge Tube, CentriStar™ Cap 

 

96-brønners Corning® CellBind® Surface 

brett med lokk  

 

EKF Diagnostics  Biosen C-line  

 

EKF pre-filled “Safe-Lock” reaction cups 

 

Instrumentverkstedet (Teknisk avdeling, 

Universitetet i Oslo, Norge) 

 

Trappestativ, inkludert metallskruer, 

metallplate og silikonmembran  

Invitrogen (Carlsbad, California, USA) 

 

Countess™ Automated Cell Counter  

Kubota Corporation (Tokyo, Japan) 

 

Kubota Compact Tabletop Centrifuge 2010 

Olympus (Tokyo, Japan) 

 

Olympus CKX41 microscope med 

digitalkamera  

 

PerkinElmer (Waltham, Massachusetts, 

USA) 

 

Isoplate™-96  

 

MicroBeta2 2450 Microplate Counter  

 

 

TopSeal®-A gjennomsiktig film  

 

Unifilter®- 96 GF/B  

 

Wallac Victor™ X4 Multimode Plate 

Reader 

 

Thermo Fisher Scientific (Waltham, 

Massachusetts, USA) 

 

 

Countess™ Cell Counting Chamber Slides  

 

Heraeus™ Fresco™ 21 Centrifuge  
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Heraeus™ Megafuge™ 16R Centrifuge 

 

MicroAmp™, 8 tube strip  

 

MicroAmp™ Fast optical 96- well reaction 

plate  

 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film 

 

Nunc™ MicroWell™ 96-brønners 

microplate 

 

Nanodrop Lite Spectrophotometer  

 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System  

 

VWR® International (Radnor, 

Pennsylvania, USA) 

Easyflask Nunclon 25 cm2  

 

Easyflask Nunclon 75 cm2 

 

Microcentrifuge MiniStar Silverline  

 

Eppendorf® Safe-Lock rør 1,5 ml 

 

 

2.2 Celledyrking  

2.2.1 Humane primære epitelceller fra pankreas (hPEC)  

2.2.1.1 Utsåing av celler fra kryorør  

Humane primære epitelceller fra pankreas (hPEC) var nedfryst i kryorør i en nitrogentank. 

Ampullen med cellene ble tatt ut fra tanken, og varmet i hånden til cellesuspensjonen var tint. 

Cellesuspensjonen (1 ml) ble overført til et 15 ml sentrifugerør, og tilsatt 3,5 ml oppvarmet 

hPEC-medium (se appendiks 1.1). Kryorøret ble skylt med ytterligere 0,5 ml medium for å 

sikre at eventuelt resterende celler ble overført til sentrifugerøret.  

Cellene ble sentrifugert ved 1300 RPM i 5 minutter. Supernatanten, inneholdende DMSO, ble 

sugd av. DMSO er et frysebeskyttende middel (cryoprotective agent) som ble tilsatt ved 
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nedfrysning for å bevare cellene. Under normale betingelser er det imidlertid celletoksisk, og 

må derfor fjernes.  

Cellepelleten ble resuspendert i 1 ml hPEC-medium, og blandet godt med pipette. 

Cellesuspensjonen ble overført til en NUNC 75 𝑐𝑚2 EasyFlask, og tilsatt hPEC-medium til et 

totalvolum på 10 ml. Celleflasken ble plassert i en inkubator (5 % 𝐶𝑂2, 37 °C).  

2.2.1.2 Proliferasjon og splitting  

hPEC ble dyrket i celleflasker av typen NUNC 75 𝑐𝑚2 EasyFlask. Ved splitting av cellene 

ble hPEC-mediet fjernet, og cellene vasket to ganger med 5 ml DPBS. Deretter ble DPBS 

fjernet, og 1 ml 0,25 % trypsinløsning tilsatt. Celleflasken ble plassert i en 37 °C inkubator (5 

% 𝐶𝑂2) i 3-5 minutter, slik at cellene løsnet fra flaskens overflate. Celleflasken ble dunket et 

par ganger i sidene, slik at cellene løsnet ordentlig. Det ble deretter tilsatt 4 ml hPEC-medium 

for å avslutte trypsineringen. For å få skilt cellene fra hverandre, og unngå dannelse av 

celleklumper, ble cellesuspensjonen overført til et 15 ml sentrifugerør, og sentrifugert ved 

1300 RPM i 5 minutter. Supernatanten ble sugd av, og cellepelleten resuspendert i et lite 

volum cellekulturmedium (volumet varierte avhengig av hva som videre skulle gjøres av 

splitting eller utsåing). Cellesuspensjonen ble blandet ved bruk av pipette.  

Antall celler i cellesuspensjonen ble talt ved bruk av Countess automated cell counter. 

Cellesuspensjon og trypanblå i forholdet 1:1 ble overført til en Countess slide, og talt. Om det 

ikke var noen forsøk som skulle utføres de nærmeste dagene ble et volum med omtrent 0,5 

millioner celler overført til en ny celleflaske, sammen med hPEC-medium til et totalvolum på 

10 ml. Cellene ble splittet ved 80-100 % konfluens. Mediet ble skiftet hver 2.-3. dag. 

Eksperimentene ble utført på celler som maksimalt hadde passasje ni, dette for å unngå at 

cellene muterte.     

2.2.2 Pankreaskreftcellelinjen Panc-1  

2.2.2.1 Utsåing av celler fra kryorør  

Panc-1 ble overført til celleflasker på samme måte som beskrevet for hPEC i avsnitt 2.2.1.1. 

Den eneste forskjellen var at det for Panc-1 ble brukt Panc-1-medium (se appendiks 1.2).   
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2.2.2.2 Proliferasjon og splitting  

Panc-1 ble splittet på samme måte som hPEC. Om ingen forsøk skulle utføres de nærmeste 

dagene, ble det tilsatt et volum på mellom 0,3-0,5 millioner celler til ny celleflaske. Det ble 

tilsatt lavere antall celler for Panc-1 enn hPEC, fordi Panc-1 prolifererte hurtigere. Cellene ble 

splittet hver 2.-4. dag, ved 80-100 % konfluens. 

  

Figur 2.1: Bilder av pankreascellene fra celledyrkingsprosessen. A. Humane primære epitelceller fra 

pankreas (hPEC). B. Kreftcellelinjen Panc-1.  

2.3 Substratoksidasjonsmetoden  

Substratoksidasjonsmetoden er beskrevet av Wensaas et al [81]. Metoden måler oksidasjon og 

akkumulering av 14C- merkede substrater i kultiverte celler. Teorien bak metoden er illustrert i 

figur 2.2.  

A B 
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Figur 2.2: Illustrasjon av teorien bak substratoksidasjonsmetoden. Når et 14C- merket substrat tas opp og 

oksideres i cellene, vil 14CO2 frigjøres. Karbondioksiden fanges så opp i et filterbrett fuktet med NaOH. 

Mengden CO2 som er fanget i filterplaten kvantifiseres med en scintillasjonsteller som måler ioniserende 

stråling. CO2-mengden tilsvarer mengden radioaktivt merket substrat som er oksidert av cellene. Modifisert fra 

[81].    

2.3.1 Substratoksidasjonsforsøk  

Substratoksidasjonsforsøkene gikk over tre dager. På dag en av forsøket ble pankreascellene 

sådd ut i 96-brønners brett (Corning® CellBIND®). Cellene ble vasket, trypsinert og talt som 

beskrevet i avsnitt 2.2. For Panc-1 ble 100 µl Panc-1-medium og et volum cellesuspensjon 

tilsvarende 10 000 celler per brønn, overført til hver av de aktuelle brønnene i cellebrettet. For 

hPEC ble 100 µl hPEC-medium og 20 000 celler per brønn overført til aktuelle brønner. 

På dag to ble cellene forbehandlet med substanser eller det ble skiftet medium (se detaljert 

beskrivelse for de enkelte forsøkene i avsnittene under).  

På dag tre ble mediene fjernet, før det ble tilsatt 50 µl radioaktivt medium til hver av de 

aktuelle brønnene. De radioaktive løsningene var basert på enten [1-14C]oljesyre, D-[14C 

(U)]glukose eller  L-[14C(U)]laktat. 96-brønners brettet ble plassert i et trappestativ, og det ble 

laget en «sandwich» av følgende komponenter, fra bunn til topp: Cellebrett, silikonmembran, 

filterplate (UniFilter®) og metallplate (se figur 2.3). Filterplaten var et 96-brønners brett 

tilsatt 20 µl 1 M NaOH, som ble plassert opp-ned på cellebrettet. Mellom cellebrettet og 

filterplaten ble det plassert stabiliserende metallskruer i hvert av de fire hjørnene, og en 
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silikonmembran som gjorde systemet lufttett. Trappestativet ble låst i stillingen vist til høyre 

på figur 2.3. Det legges da trykk på ”sandwichen”, slik at det oppnås et gasstett system (CO2 

slipper ikke ut). Anordningen ble plassert i inkubator ved 37 °C i to timer. Denne delen av 

substratoksidasjonsmetoden kalles «trapping». Når begrepet trapping benyttes senere i denne 

oppgaven refereres det dermed til dag tre av substratoksidasjonsforsøkene, med tilsetting av 

radioaktivitet og fanging av CO2.   

 

Figur 2.3: Oversikt over utstyr brukt til substratoksidasjonsmetoden. A. 96-brønners Corning® CellBIND® 

brett. B. Silikonplate med tilhørende metallskruer. C. 96-brønners UniFilter® brett. D. Metallplate som gir jevnt 

trykk over hele brettet. Delene ble satt sammen til en «sandwich» og festet som vist på bildet til høyre. Bildet er 

hentet fra [81].    

 

Etter to timer i inkubatoren ble trappestativet tatt ut, og delene tatt fra hverandre. Radioaktivt 

medium ble fjernet, og cellene vasket to ganger med 150 µl romtemperert fosfatbufret 

saltvann (PBS). Deretter ble det tilsatt 200 µl 0,1 M NaOH for å lysere cellene. Cellebrettet 

ble lukket med plastfilm og oppbevart i fryser ved -20 °C. Brønnene i filterbrettet ble tilsatt 

40 µl Optiphase Supermix, og forseglet med TopSeal®- A film. Etter to dager i 

romtemperatur ble 14CO2 målt på MicroBeta2 2450 Microplate Counter. 
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2.3.1.1 Substratoksidasjonsforsøk med forbehandling med T0901317 og 

eikosapentaensyre  

På dag en ble cellene sådd ut i 96- brønners brett som beskrevet over. 24 timer etter utsåing, 

ble mediet sugd av, og 100 µl behandlingsmedium tilsatt. Cellene ble behandlet med enten 1 

µM T0901317 (T) eller 200 µM eikosapentaensyre (EPA) i 24 timer. For både hPEC og Panc-

1, ble behandlingssubstansene laget i Panc-1-medium. Dette for å få likest mulig betingelser 

de siste 24 timene før trapping. På dag tre ble cellene tilsatt radioaktive medier inneholdende 

[1- 14C]oljesyre eller D-[14C(U)]glukose (se appendiks 6.1 for oppsett av behandlinger).  

2.3.1.2 Substratoksidasjonsforsøk med tilsetting av oligomycin, antimycin A, 

rotenon og FCCP 

Cellene ble sådd ut i 96-brønners brett som beskrevet over. 24 timer etter utsåing, ble mediet 

skiftet slik at begge celletypene ble dyrket i Panc-1-medium de siste 24 timene før trapping. 

På dag tre ble cellene behandlet med enten 1 µg/ml oligomycin, 2,5 µM antimycin A, 0,5 µM 

rotenon eller 1 µM FCCP. Ligandene ble tilsatt til det radioaktive mediet rett før trapping. I 

dette forsøket var den radioaktive løsningen basert på L-[14C(U)]laktat (se appendiks 6.2 for 

oppsett av behandlinger).  

2.3.2 Celleassosiert radioaktivitet  

Celleassosiert (CA) radioaktivitet måler akkumulering av 14C- merkede substrater i cellene. 

Dette er radioaktivt substrat som er tatt opp i cellene, men ikke oksidert. 14CO2 og 14CA gir 

samlet et estimat på opptak av radioaktivt substrat i cellene.  

CA ble vanligvis utført samtidig som Bradford proteinmåling (se avsnittet under). Aktuelle 

96-brønners brett med cellelysat ble tatt ut av fryseren og plassert i inkubator (37 °C) for 

opptining. Når lysatet var tint, ble 50 µl cellelysat fra hver av de aktuelle brønnene overført til 

et 96-brønners Isoplate™- brett. Om proteinmåling ble utført samtidig, ble cellelysat først 

overført til mikrotiterplaten brukt ved Bradford, deretter ble nye 50 µl overført til CA-platen. 

Dette for å få renest mulig lysat til CA. Til ledige brønner i brettet (minst fire paralleller) ble 

det tilsatt 50 µl av det radioaktive mediet som ble brukt i det aktuelle forsøket. Dette for å 

sjekke total radioaktivitet i mediet. Videre ble 100 µl Optiphase Supermix tilsatt i hver brønn. 
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Brettet ble forseglet med TopSeal®- A film, og talt på MicroBeta2 2450 Microplate Counter 

når brettet hadde stått minst to timer i romtemperatur.  

2.4 Bradford proteinmåling  

Bradford proteinmåling er en populær metode for proteinmåling, fordi den er enkel, rask, 

sensitiv, og kan utføres på mange prøver samtidig. Metoden er basert på at fargestoffet 

Coomassie® brilliant blue G-250 (CBBG) kan eksistere i to ulike farger; rød og blå. Når 

CBBG binder til proteiner endres absorpsjonsmaksimum i fargestoffet fra 465 til 595 nm, og 

det er denne endringen som detekteres. Ved proteinbinding endrer også fargestoffet farge fra 

rødt til blått. Jo mer protein som er i prøven, jo kraftigere blir blåfargen, og jo høyere blir 

absorbansen. Selve bindingsprosessen tar rundt to minutter, og protein-fargestoffkomplekset 

er stabilt i omtrent en time. For et mest mulig nøyaktig resultat anbefales det å måle 

proteinkonsentrasjonen mellom fem og 20 minutter etter tilsetting av fargestoffet [82].  

Bradford proteinmåling ble utført i 96-brønners flatbunnet mikrotiterplater. 

Proteinkonsentrasjonen gjenspeiler antall celler i brønnen, og ble utført for å korrigere for 

antall celler per brønn. Et høyt celletall forventes å gi høy oksidasjon av radioaktivt substrat, 

mens lavt celletall forventes å gi lav oksidasjon.  

Det benyttes en standardkurve til å anslå de ukjente proteinkonsentrasjonene. 

Standardløsningene som utgjør kurven består av bovint serumalbumin (BSA) løst i 0,1 M 

NaOH. Det ble brukt standardløsninger i følgende konsentrasjoner: 0, 10, 20, 40, 60 og 160 

µg/ml NaOH.  

Bradford proteinmåling ble utført i forbindelse med CA. Standardløsningene og aktuelle 96-

brønners brett ble tint i inkubator. 25 µl 0,1 M NaOH ble overført til de aktuelle brønnene i 

mikrotiterplaten. Deretter ble 25 µl cellelysat fra aktuelle brønner i cellebrettet Corning® 

CellBIND® overført til mikrotiterplaten og blandet godt. Cellelysatet ble fortynnet 1:2 med 

0,1 M NaOH for at proteinmålingene skulle havne i det lineære området av standardkurven. 

50 µl av hver av standardløsningene ble tilsatt i to paralleller til det enkelte brett. Deretter ble 

200 µl Bio-Rad løsning (fortynnet 1:5 i destillert vann) tilsatt til hver brønn. Bio-Rad 

løsningen var en fortynning av Bio-Rad Protein Assay Reagent som inneholder Coomassie® 

brilliant blue. Mikrotiterplaten ble stående i omtrent 5 minutter i romtemperatur, før 

absorbansen ble målt ved 595 nm på Wallac Victor™ 4X Multilabel Plate Reader.  
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2.5 Forsøk med kondisjonert medium  

2.5.1 Uttak av kondisjonert medium fra celleflasker  

Tillaging og uttak av kondisjonert medium gikk over fire dager.  

På dag en ble cellene sådd ut i fire celleflasker, slik som beskrevet tidligere i avsnitt 2.2.1.2. 

For Panc-1 ble det tilsatt 1 million celler per flaske, mens det for hPEC ble tilsatt 2 millioner 

celler per flaske. På dag en ble Panc-1 sådd ut i Panc-1-medium og hPEC i hPEC-medium. 

Dag to ble det skiftet medium på celleflaskene. Det ble tilsatt 10 ml Panc-1-medium til både 

celleflaskene med hPEC og Panc-1.  

På dag tre, 24 timer etter bytte av medium, ble det kondisjonerte mediet samlet fra to av 

celleflaskene for hver av celletypene. For å fjerne døde celler ble mediet overført til 15-ml rør, 

og sentrifugert ved 1000 g i 15 minutter ved 4 °C. Etter sentrifugering ble de øverste 9 ml 

overført til et nytt 15-ml rør. Rørene ble fryst ved – 80 °C.  

På dag fire, 48 timer etter bytte av medium, ble det kondisjonerte mediet samlet fra de to 

resterende celleflaskene for hver av celletypene. Samme prosedyre ble gjort som beskrevet 

under dag tre.  

2.5.2 Konsentrasjonsmåling av kondisjonert medium på Biosen C-

line  

Konsentrasjonen av glukose og laktat i de kondisjonerte mediene ble målt på Biosen C-line.  

Rørene med kondisjonert medium ble tatt ut av fryseren og tint. Apparatet ble kalibrert med 

en standardløsning og testet med en testløsning. Testløsningen skulle være innenfor et visst 

konsentrasjonsområde. For laktat skulle målingen være mellom 2,67-3,33 mM, og for glukose 

5,37-6,69 mM. 20 µl kondisjonert medium ble overført til EKF pre-filled «safe-Lock» 

reaction cups, og blandet godt, før konsentrasjonen ble målt og avlest på apparatet.   
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2.5.3 Behandling av humane muskelceller med kondisjonert 

medium  

Humane muskelceller ble sådd ut og differensiert i syv dager av doktorgradsstipendiat Solveig 

Astrid Krapf. Cellene ble sådd ut i 96-brønners brett (Corning® CellBIND®). En eller fire 

dager før trapping ble muskelcellene behandlet med kondisjonert medium (se oppsett i 

appendiks 6.3). Muskelcellene ble tilsatt 50/50 med differensieringsmedium og kondisjonert 

medium. Glukosekonsentrasjonen i mediene ble justert basert på konsentrasjonsmålingene på 

Biosen C-line. Det var ønskelig med lik glukosekonsentrasjon i alle mediene, for å starte med 

likt utgangspunkt av glukose før trapping. Mediene ble byttet hver 2.-3. dag.  

Deretter ble substratoksidasjonsmetoden og Bradford proteinmåling utført som beskrevet 

tidligere, men med noen få endringer. Under trapping stod «sandwichen» i inkubatoren i fire 

timer i stedet for to timer. Cellene ble tilsatt radioaktive medier inneholdende [1-14C]oljesyre 

eller D-[14C(U)]glukose. Ved proteinmåling ble cellelystatet ikke fortynnet 1:2 med NaOH.  

2.6 Kvantitativ real-time polymerasekjedereaksjon 

(qPCR)  

PCR er en metode for amplifisering av små mengder DNA gjennom repeterende sykluser. Det 

tilsettes to spesifikke primere (korte oligonukleotidsekvenser) som er designet til å flankere 

og binde komplementært til ønsket DNA-fragment. Gjennom tilsetting av varmestabil DNA-

polymerase, deoksyribonukleosid trifosfat (dNTPs) og regulering av temperatur, replikeres 

DNA-templatet [83]. 

Kvantitativ real-time polymerasekjedereaksjon (qPCR) er en metode som benyttes til å 

kvantifisere genuttrykk, gjennom å måle uttrykk av mRNA i cellene. For illustrasjon av 

metoden se figur 2.4. Ved qPCR brukes RNA som utgangsmateriale. DNA-polymerase kan 

kun benytte DNA som templat, og RNA må derfor reverstranskriberes til komplementær 

DNA (cDNA), før selve replikasjonen kan finne sted.  
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Figur 2.4: Enkel illustrasjon av en replikasjonssyklus under qPCR. Trinn 1: Denaturering. De to DNA-

trådene separeres (denatureres) når molekylet varmes til 94 °C. Dette gir primerne tilgang til de nå enkelttrådede 

DNA-templatene.  Trinn 2: Hybridiseringsfase. Ved nedkjøling til omtrent 50 °C fester primerne seg til den 

komplementære sekvensen på målgenets DNA.  Trinn 3: Elongering. Reaksjonsblandingen varmes opp til 72 °C, 

og DNA-polymerase starter replikasjonen [83].    

 

Under qPCR tilsettes fargestoffet SYBR Green. SYBR Green binder uspesifikt til 

dobbelttrådet DNA og sender ut fluorescens som kan detekteres. Etter hvert som mengden 

DNA øker, øker fluorescenssignalet tilsvarende. For å kunne kvantifisere genuttrykket må 

kvantifiseringen gjøres i den eksponentielle fasen av reaksjonen. Kvantifiseringen baseres på 

å bestemme den syklusen der produktmengden overskrider en detekterbar terskelverdi (CT-

verdien).  Jo tidligere terskelverdien nås, jo mer DNA-templat var det opprinnelig i prøven 

[84].  

I denne oppgaven ble qPCR benyttet til å undersøke genekspresjonen av glukose- og 

lipidtransportører. Genekspresjonen ble undersøkt i både hPEC og Panc-1 for å kunne se 

eventuelle forskjeller mellom de to celletypene. RNAet som ble brukt i oppgaven ble isolert 

av Malin Lundkvist, tidligere masterstudent på forskningsgruppen. Prøvene var blitt 

oppbevart ved -80 °C.  
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2.6.1 Kvantifisering av RNA med NanoDrop  

For å kunne beregne mengden RNA-prøve som var nødvendig til cDNA-syntesen, ble 

konsentrasjonen av RNA kvantifisert. RNA-konsentrasjonen ble kvantifisert ved å måle 

absorbans ved 260 nm på NanoDrop™ Lite spektrofotometer. Det ble først etablert en blank 

prøve ved å tilsette 1 µl nukleasefritt vann på apparatets nedre sokkel. Deretter ble hver enkelt 

prøve målt ved å applisere 1 µl prøve på den nedre sokkelen. RNA-konsentrasjonen ble avlest 

som ng RNA/µl prøve.   

2.6.2 cDNA-syntese  

Kittet «TaqMan Reverse Transcription Reagents» ble benyttet til reaksjonen. Et volum 

tilsvarende 1 µg RNA ble overført fra hver av prøvene til mini-eppendorfrør (MicroAmp®). 

Deretter ble nukleasefritt vann tilsatt til et totalvolum på 13,2 µl. Hver av prøvene ble så tilsatt 

6,8 µl reaksjonsblanding (se appendiks 4), spunnet ned og forsiktig blandet sammen. 

MicroAmp® ble plassert i 2720 Thermal Cycler for dannelse av cDNA. Betingelsene som ble 

brukt under cDNA-syntesen var 25 °C i 10 minutter for templat priming, 37 °C i 90 minutter 

for revers transkripsjon, og til slutt 85 °C i 5 minutter for inaktivering av revers transkriptase.  

2.6.3 qPCR 

Før analysen ble det laget en cDNA-miks bestående av cDNA-løsning fra hver av prøvene, og 

en standardrekke basert på cDNA-miksen (se appendiks 5.1). Videre ble de enkelte cDNA-

prøvene og primerne fortynnet med nukleasefritt vann (appendiks 5.2 og 5.3).  

Det ble laget en SYBR Green PCR-miks for hver av genene, inneholdende primere til det 

enkelte gen (appendiks 5.4). 22,5 µl av nevnte reaksjonsblanding ble tilsatt til hver av de 

aktuelle brønnene i en MicroAmp® Optical Reaction Plate. Deretter ble 2,5 µl standard, 

fortynnet cDNA eller nukleasefritt vann (negativ kontroll) overført til platen. Til slutt ble 

brettet satt inn i StepOnePlus™ Real-Time PCR system for analyse. Gener som ble undersøkt 

i oppgaven er vist i tabell 2.3.   
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Tabell 2.3: Oversikt over primere benyttet ved qPCR. Målgen: CD36, «cluster of differentiation»; GLUT1, 

glukosetransportprotein type 1; GLUT4, glukosetransportprotein type 4. Referansegen: 36B4, syreholdig 

ribosomalt fosfoprotein P0. Referansegenet ble tilsatt for å korrigere for variable mengder RNA i prøvene. 

Gener Genbanknummer  Primere  

CD36 L06850 F: 5’-AGTCACTGCGACATGATTAATGGT- 

3’ 

R: 5’-CTGCAATACCTGGCTTTTCTCAA- 3’ 

GLUT1 K03195 F: 5’-CAGCAGCCCTAAGGATCTCTCA- 3’ 

R: 5’-CCGGCTCGGCTGACATC- 3’ 

GLUT4 M20747 F: 5’-ACCCTGGTCCTTGCTGTGTT- 3’ 

R: 5’-ACCCCAATGTTGTACCCAAACT- 3’ 

36B4 (RPLP0) M17885 F: 5’-CCA TTC TAT CAT CAA CGG GTA 

CAA- 3’  

R: 5’-AGC AAG TGG GAA GGT GTA ATC 

C- 3’ 

 

2.7 Statistikk  

I denne oppgaven ble GraphPad Prism 7 og Microsoft Excel 2016 benyttet til statistisk 

analyse. Dataene er presentert som gjennomsnittsverdi ± SEM (standardfeilen til 

gjennomsnittet). Gjennomsnittsverdien for hver donor ble beregnet fra 2 paralleller i qPCR-

forsøkene, og 3-8 paralleller i substratoksidasjonsforsøkene. Det ble brukt et signifikansnivå 

på 5 % (α= 0,05). Statistisk signifikans mellom behandling og kontroll er vist med *, mens 

statistisk signifikans mellom de to celletypene ved samme kontroll eller behandling er vist 

ved #. T-test ble brukt til beregning av statistisk signifikans i forsøkene. For sammenligning 

av de ulike behandlingene innad i samme celletype ble det brukt paret t-test. Ved 

sammenligning av behandlinger mellom de to celletypene ble det brukt to-utvalgs (uparet) t-

test. 
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3 Resultater  

3.1 Glukosemetabolisme  

Tidligere studier har vist at tumorer har et markant økt opptak og forbruk av glukose 

sammenlignet med normalt vev [6, 24]. Det var derfor ønskelig å sammenligne 

glukosemetabolisme i ikke-maligne (hPEC) og maligne (Panc-1) pankreasceller for å 

undersøke om dette også gjelder for in vitro modellsystemer i pankreas. For å undersøke 

opptak og oksidasjon i cellene ble substratoksidasjonsmetoden benyttet. Resultatene er 

presentert i figur 3.1.   

 

Figur 3.1: Opptak, oksidasjon og fraksjonell oksidasjon av glukose i hPEC og Panc-1. A. Opptak (14CO2 + 

14CA), B. oksidasjon (CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av glukose i hPEC og Panc-1. Under 

forsøkene ble cellene inkubert i to timer med 200 µM D-[14C(U)]glukose. CO2 - produksjon og celleassosiert 

radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med 

n = 4. # = p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC. 

 

Opptaket er summen av oksidert og celleassosiert radioaktivitet (14CO2+ 14CA), og er et 

estimat på mengden radioaktivt substrat som er tatt opp av cellene. Det var ikke signifikant 

forskjell mellom hPEC og Panc-1 i opptaket av D-[14C(U)]glukose, som vist i figur 3.1A. 

Panc-1 hadde en tendens til å oksidere mer glukose enn hPEC, men som vist i figur 3.1B var 

det ikke signifikant forskjell mellom de to celletypene. Oksidert fraksjon er et mål på andelen 

radioaktivt merket substrat som er tatt opp og oksidert av cellene (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

). Panc-1 hadde 

signifikant høyere oksidert fraksjon av 14C-merket glukose sammenlignet med hPEC, som vist 

i figur 3.1C.  



38 

 

3.2 Oljesyremetabolisme  

Forskningen har til nå fokusert mye på den endrede glukosemetabolismen hos kreftceller, 

men studier tyder på at også lipidmetabolismen endres hos kreftceller [32]. Dette kan skje 

gjennom økt opptak av eksogene lipider, overaktivering av endogen fettsyresyntese eller økt 

fettsyreoksidasjon [28, 32]. Det var ønskelig å undersøke lipidmetabolismen i hPEC og Panc-

1 for å undersøke eventuelle forskjeller mellom celletypene. For å undersøke opptak og 

oksidasjon i cellene ble substratoksidasjonsmetoden benyttet. Resultatene er presentert i figur 

3.2.  

 

Figur 3.2: Opptak, oksidasjon og fraksjonell oksidasjon av oljesyre i hPEC og Panc-1. A. Opptak (14CO2 + 

14CA), B. oksidasjon (CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av oljesyre i hPEC og Panc-1. Under 

forsøkene ble cellene inkubert i to timer med 100 µM [1-14C]oljesyre. CO2 - produksjon og celleassosiert 

radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med 

n = 4. # = p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC. 

 

Opptaket av [1-14C]oljesyre var signifikant høyere i Panc-1 sammenlignet med hPEC, som 

vist i figur 3.2A. Sammenlignet med hPEC hadde Panc-1 signifikant lavere oksidasjon og 

oksidert fraksjon av 14C-merket oljesyre, som vist i figur 3.2B og C.  

3.3 Laktatmetabolisme  

Studier har vist at kreftceller metabolisere glukose til laktat heller enn CO2, selv med oksygen 

tilstede [22]. Dette fenomenet kalles Warburgeffekten eller aerob glykolyse, og fører til en 

høy produksjon av laktat [7]. Laktat kan også benyttes som en alternativ energikilde i 

mitokondriell oksidativ fosforylering [42]. I denne oppgaven ble basalmetabolismen av laktat 
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i hPEC og Panc-1 undersøkt. I tillegg ble laktatmetabolismen undersøkt ytterligere ved 

tilsetting av mitokondrielle modulatorer. For å undersøke opptak og oksidasjon av laktat i 

cellene ble substratoksidasjonsmetoden benyttet.  

 

Figur 3.3: Opptak, oksidasjon og fraksjonell oksidasjon av laktat i hPEC og Panc-1. A. Opptak (14CO2 + 

14CA), B. oksidasjon (CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av laktat i hPEC og Panc-1. Under forsøkene 

ble cellene inkubert i to timer med 200 µM L-[14C(U)]laktat. CO2 - produksjon og celleassosiert radioaktivitet 

(CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n = 4. # = p < 

0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC. 

 

Det var ikke signifikant forskjell i opptak eller oksidasjon av L-[14C(U)]laktat mellom hPEC 

og Panc-1, som vist i figur 3.3A og B. Panc-1 hadde imidlertid en signifikant lavere oksidert 

fraksjon av 14C-merket laktat sammenlignet med hPEC, som vist i figur 3.3C.  

3.3.1 Behandling med ligander som påvirker den mitokondrielle 

oksidative fosforyleringen  

hPEC og Panc-1 ble behandlet med antimycin A, rotenon, oligomycin og carbonyl cyanide p-

(trifluoromethoxy) phenylhydrazone (FCCP) for å undersøke eventuelle forskjeller mellom de 

to celletypene hva gjaldt mitokondriell oksidasjon. Antimycin A, rotenon og oligomycin 

hemmer ulike komponenter i elektrontransportkjeden, og inhiberer dermed den mitokondrielle 

oksidative respirasjonen [53, 58]. FCCP er en «frakobler» (eng: uncoupler) av den 

mitokondrielle oksidative fosforyleringen som fører til kollaps av protongradienten og 

stimulering av maksimal respirasjonshastighet [56, 58].  

Resultatene er presentert i figur 3.4. Ligandene ble tilsatt til det radioaktive laktatmediet rett 

før trapping.  
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Figur 3.4: Effekt av Antimycin A og FCCP på laktatmetabolisme i hPEC og Panc-1. A. Opptak (14CO2 + 

14CA), B. oksidasjon (14CO2), og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av laktat i hPEC og Panc-1. Cellene ble 

inkubert i to timer med 200 µM L-[14C(U)]laktat alene (kontroll) eller tilsatt 2,5 µM Antimycin A eller 1 µM 

FCCP. CO2 - produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. Resultatene er 

presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n = 4. Data er oppgitt som relative verdier, der kontroll er satt til 1. For 

absoluttverdier av kontroll se figur 3.3. # = p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC innad i samme 

behandling. * = p < 0,05 når behandling sammenlignes med kontroll innad i samme celletype. 

 

Behandling med antimycin A, rotenon og oligomycin ga tilsvarende resultater. Det er derfor 

kun behandling med Antimycin A som vises i figur 3.4. Ved behandling med antimycin A ble 

opptak og oksidasjon av L-[14C(U)]laktat signifikant redusert sammenlignet med egen 

kontroll (figur 3.4A og B). Panc-1 hadde et signifikant høyere opptak av 14C-merket laktat 

med antimycin A tilstede, sammenlignet med hPEC. Oksidert fraksjon av 14C-merket laktat 

var signifikant lavere i Panc-1 enn i hPEC ved tilsetting av antimycin A, som vist i figur 3.4C.   

Opptaket av 14C-merket laktat ble signifikant redusert hos begge celletyper ved tilsetting av 

FCCP når de sammenlignes med egen kontroll, som vist i figur 3.4A. Panc-1 hadde 
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signifikant lavere opptak sammenlignet med hPEC. Ved behandling av Panc-1 med FCCP ble 

oksidasjonen av 14C-merket laktat signifikant redusert sammenlignet med egen kontroll og 

hPEC (figur 3.4B). For hPEC ga FCCP en signifikant økt oksidert fraksjon av 14C-merket 

laktat sammenlignet med egen kontroll, som vist i figur 3.4C. Oksidert fraksjon av 14C merket 

laktat i Panc-1 var signifikant lavere enn i hPEC. 

3.4 Undersøkelse av basal genekspresjon  

Økt glukoseopptak i kreftceller er assosiert med økt uttrykk av glukosetransportører. Spesielt 

GLUT1 er vist å være oppregulert ved flere kreftformer, blant annet pankreaskreft [6, 61]. For 

lipider er CD36 en viktig transportør som bidrar til opptak av fettsyrer over cellemembranen 

[28]. Det er observert økt uttrykk av CD36 ved flere kreftformer [65]. Med bakgrunn i dette 

var det ønskelig å studere genekspresjonen av CD36 og glukosetransportørene GLUT1 og 

GLUT4, for å undersøke eventuelle forskjeller mellom hPEC og Panc-1. Genekspresjonen ble 

undersøkt med qPCR.  

 

Figur 3.5: Basal genekspresjon av GLUT1, GLUT4 og CD36 i hPEC og Panc-1. Basal genekspresjon av A. 

GLUT1, B. GLUT4 og C. CD36 fra qPCR-forsøkene. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n 

= 4. Resultatene er korrigert for 36B4 og normalisert. # = p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC.   

 

Genekspresjonen av GLUT1 var signifikant lavere i Panc-1 sammenlignet med hPEC, som 

vist i figur 3.5A. For GLUT4 var genekspresjonen signifikant høyere i Panc-1 enn i hPEC, 

som figur 3.5B viser. CD36 var signifikant lavere uttrykt i Panc-1 enn i hPEC, som vist i figur 

3.5C. CT-verdiene sier noe om hvor mye mRNA det er i utgangsprøvene. For GLUT1 var 

CT-verdien 26,8 ± 0,1 i både hPEC og Panc-1. GLUT4 hadde CT-verdi på 35,5 ± 0,7 i hPEC 

og 29,7 ± 0,3 i Panc-1. For CD36 var CT-verdien 33,3 ± 0,5 i hPEC og 33,4 ± 0,4 i Panc-1.  
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3.5 Metabolisme ved forbehandling med PPAR- og 

LXR-agonister  

hPEC og Panc-1 ble behandlet med T0901317 (T) eller eikosapentaensyre (EPA) for å 

undersøke effekter av kjerneresptorligander på cellene. T0901317 (T) er en syntetisk LXR-

agonist [67]. LXR er viktig i reguleringen av blant annet kolesterol-, lipid- og 

glukosemetabolismen [68, 76]. Eikosapentaensyre (EPA) er en polyumettet fettsyre (PUFA), 

som binder agonistisk til PPAR [70]. PPAR er ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer som er 

involvert i regulering av glukose- og lipidhomeostasen, proliferasjon og differensiering [70, 

85].  

Med bakgrunn i PPAR- og LXR-ligandenes egenskaper var det ønskelig å studere glukose- og 

lipidmetabolismen i hPEC og Panc-1 under behandling med T0901317 og eikosapentaensyre. 

For å undersøke opptak og oksidasjon av glukose og oljesyre i cellene ble 

substratoksidasjonsmetoden benyttet. Cellene ble forbehandlet med T0901317 eller 

eikosapentaensyre i 24 timer før trapping.  

3.5.1 Glukosemetabolisme ved forbehandling med PPAR- og LXR-

agonister  

Behandling av cellene med T0901317 (T) ga ingen endring i opptak av D-[14C(U)]glukose 

(figur 3.6A), men en signifikant redusert oksidasjon i Panc-1 sammenlignet med egen kontroll 

(figur 3.6B). Oksidert fraksjon av 14C-merket glukose var signifikant redusert i Panc-1 

behandlet med T sammenlignet med egen kontroll og hPEC, som vist i figur 3.6C. 

Behandling med T ga ingen signifikant endring i proteinverdier, som vist i figur 3.6D.  

Opptaket eller oksidasjonen av 14C-merket glukose endret seg ikke signifikant ved tilsetting 

av eikosapentaensyre (EPA), som vist i figur 3.6A og B. Oksidert fraksjon var imidlertid 

signifikant høyere i Panc-1 behandlet med EPA sammenlignet med egen kontroll og hPEC 

(figur 3.6C). Både hPEC og Panc-1 hadde signifikant lavere proteinverdier sammenlignet 

med egen kontroll ved tilsetting av EPA (figur 3.6D).   
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Figur 3.6: Effekt av T0901317 (T) og eikosapentaensyre (EPA) på glukosemetabolisme i hPEC og Panc-1.  

A. Opptak (14CO2 + 14CA), B. oksidasjon (14CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av glukose i hPEC og 

Panc-1. D. proteinkonsentrasjon i pankreascellene etter substratoksidasjonsforsøket. Celle ble forbehandlet i 24 

timer med 1 µM T eller 200 µM EPA. Under trapping ble cellene inkubert i to timer med 200 µM D-

[14C(U)]glukose. CO2 - produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. 

Proteinverdier ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n = 

4. Data er oppgitt som relative verdier, der kontroll er satt til 1. For absoluttverdier av kontroll for figur A-C se 

figur 3.1.  For figur D var det ikke signifikant forskjell i abosluttverdier mellom hPEC og Panc-1 for kontroll. # 

= p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC innad i samme behandling. * = p < 0,05 når behandling 

sammenlignes med kontroll innad i samme celletype. 

3.5.2 Oljesyremetabolisme ved forbehandling PPAR- og LXR-

agonister  

T0901317 (T) ga ingen effekt på opptak eller oksidasjon av [1-14C]oljesyre, som vist i figur 

3.7A og B. Oksidert fraksjon av 14C-merket oljesyre ble signifikant redusert hos begge 
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celletypene ved tilsetting av T (figur 3.7C). Behandling med T ga ingen signifikant endring i 

proteinverdier, som figur 3.7D viser.  

EPA endret ikke oljesyremetabolismen signifikant i Panc-1, som vist i figur 3.7A-C. hPEC 

fikk et signifikant økt opptak av 14C-merket oljesyre ved tilsetting av EPA sammenlignet med 

kontroll (figur 3.7A). Oksidasjon og oksidert fraksjon ble signifikant redusert i hPEC 

sammenlignet med kontroll under behandling med EPA (figur 3.7B og C). Panc-1 hadde en 

signifikant lavere proteinverdi ved behandling med EPA sammenlignet med egen kontroll 

(figur 3.7D).  

 

Figur 3.7: Effekt av T0901317 (T) og eikosapentaensyre (EPA) på oljesyremetabolisme i hPEC og Panc-1. 

A. Opptak (14CO2 + 14CA), B. oksidasjon (14CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av oljesyre i hPEC og 

Panc-1. D. proteinkonsentrasjon i pankreascellene etter substratoksidasjonsforsøket. Celle ble forbehandlet i 24 

timer med 1 µM T eller 200 µM EPA.  Under trapping ble cellene inkubert i to timer med 100 µM [1-

14C]oljesyre. CO2 - produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. 

Proteinverdier ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n = 

4. Data er oppgitt som relative verdier, der kontroll er satt til 1. For absoluttverdier av kontroll for figur A-C se 
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figur 3.2.  For figur D var det ikke signifikant forskjell i abosluttverdier mellom hPEC og Panc-1 for kontroll. * 

= p < 0,05 når behandling sammenlignes med kontroll innad i samme celletype. 

3.6 Forsøk med kondisjonert medium  

Det var ønskelig å undersøke om kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1 kunne påvirke 

glukose- eller oljesyremetabolismen i humane muskelceller. Bakgrunnen for dette er 

observasjoner av økt forekomst av nydiagnostisert diabetes og kakesi hos pasienter med 

pankreaskreft [17]. hPEC og Panc-1 ble sådd ut i celleflasker og medium ble samlet etter 

henholdsvis 24 og 48 timer. For både hPEC og Panc-1 ble det brukt basalt Panc-1-medium 

som utgangspunkt til det kondisjonerte mediet.  

3.6.1 Måling av glukose og laktat i kondisjonert medium  

Med bakgrunn i kreftcellers rapporterte forhøyede glukoseforbruk og laktatproduksjon [6, 

24], var det ønskelig å måle glukose- og laktatkonsentrasjon i kondisjonert medium fra hPEC 

og Panc-1. 

 

Figur 3.8: Glukose- og laktatkonsentrasjon i kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1.  

A. Glukosekonsentrasjon i kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1. B. Laktatkonsentrasjon i kondisjonert 

medium fra hPEC og Panc-1. Under forsøkene ble hPEC og Panc-1 sådd ut i celleflasker, og kondisjonert 

medium samlet etter henholdsvis 24 og 48 timer. Det ble brukt basal Panc-1-medium til begge celletypene. 

Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM med n = 4. # = p < 0,05 når Panc-1 sammenlignes med hPEC 

ved samme tidspunkt. * = p < 0,05 når behandling sammenlignes med samme celletype ved annet tidspunkt. 
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Glukosekonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 etter 48 timer var signifikant 

lavere enn i kondisjonert medium fra hPEC ved samme tidspunkt, som vist i figur 3.8A. Ved 

48 timer var glukosekonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 signifikant lavere enn 

glukosekonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 ved 24 timer. Resultatene viser 

tilsvarende for kondisjonert medium fra hPEC, der konsentrasjonen er signifikant redusert ved 

48 timer, sammenlignet med 24 timer. Målt utgangskonsentrasjon av glukose i basal Panc-1-

medium var 23,73 mmol/l (deklarert konsentrasjon fra produsent: 4,5 g/l = 25 mmol/l). 

Gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon for kondisjonert medium fra Panc-1 etter 48 timer var 

13,96 mmol/l, dette tilsvarer en nedgang i glukosekonsentrasjon på 41 %. Kondisjonert 

medium fra hPEC 48 timer hadde en gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon på 20,875 mmol/l. 

Ved sammenligning av kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1 etter 48 timer, ligger det 

kondisjonerte medium fra Panc-1 33 % lavere i glukosekonsentrasjon.   

Laktatkonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 var signifikant høyere enn 

kondisjonert medium fra hPEC ved begge tidspunkt, som vist i figur 3.8B. Ved 48 timer var 

laktatkonsentrasjonen i kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1 signifikant høyere 

sammenlignet med egen celletype ved 24 timer. Målt utgangskonsentrasjon av laktat i basal 

Panc-1-medium var 1,86 mmol/l. Gjennomsnittlig laktatkonsentrasjon for kondisjonert 

medium fra hPEC etter 48 timer var 6,71 mmol/l og for Panc-1 22,155 mmol/l. Kondisjonert 

medium fra Panc-1 samlet etter 48 timer hadde tilnærmet 12 ganger så høy 

laktatkonsentrasjon sammenlignet med basal Panc-1-medium. Ved sammenligning av 

kondisjonert medium fra Panc-1 etter 48 timer med kondisjonert medium fra hPEC ved 

samme tidspunkt ligger Panc-1 70 % høyere enn hPEC i laktatkonsentrasjon.  

3.6.2 Oljesyremetabolisme hos humane muskelceller ved 

behandling med kondisjonert medium  

Kondisjonert medium samlet etter 24 og 48 timer ble tilsatt til muskelceller en og fire dager 

før trapping. Det ble tilsatt kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC og Panc-1, for å kunne 

studere eventuelle forskjeller. I denne oppgaven vises kun data fra oljesyremetabolismen, og 

behandling med 48 timers kondisjonert medium i en dag før trapping.  

Det var ikke signifikant forskjell i opptak, oksidasjon eller oksidert fraksjon av [1-

14C]oljesyre ved tilsetting av kondisjonert medium fra Panc-1 eller hPEC til humane 
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muskelceller, som vist i figur 3.9A-C. Videre var det ikke signifikant forskjell mellom 

behandling med kondisjonert medium eller basal Panc-1-medium (kontroll). Derimot var 

proteinkonsentrasjonen i muskelceller (figur 3.9D) signifikant redusert ved behandling av 

kondisjonert medium fra både hPEC og Panc-1 sammenlignet med kontroll.  

 

Figur 3.9: Tilsetting av kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1 til humane muskelceller. A. Opptak 

(14CO2 + 14CA), B. oksidasjon (14CO2) og C. oksidert fraksjon (
CO2

14

( CO2
14 + CA14 )

) av oljesyre i hPEC og Panc-1. D. 

proteinkonsentrasjon i muskelceller etter substratoksidasjonsforsøket. Under forsøkene ble muskelcellene 

forbehandlet i en dag med kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC og Panc-1. Det kondisjonerte mediet var 

samlet etter 48 timer. Det ble testet mot to kontroller; basal Panc-1-medium og differensieringsmedium. Det var 

ikke signifikant forskjell mellom de to kontrollene, og i figuren er basal Panc-1-medium satt som kontroll. 

Videre ble cellene inkubert i fire timer med 100 µM [1-14C]oljesyre. CO2 - produksjon og celleassosiert 

radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.3. Proteinverdier ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4.  

Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, med n = 3. * = p < 0,05 når behandling sammenlignes med 

kontroll. 
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4 Diskusjon  

4.1 Vurdering av metodikken  

4.1.1 Cellekarakteristikker  

Panc-1 er en cellelinje som stammer fra en middelaldrende mann med adenokarsinom av 

duktal type. Cellelinjen stammer fra en tumor, og er vist å inneha maligne egenskaper. Dette 

ble blant annet vist i mus ved at det vokste frem tumorer etter injeksjon av Panc-1 [86]. Panc-

1 beskrives som en kontinuerlig cellelinje, som innebærer at cellelinjen har ubegrenset levetid 

i kultur [87].  

hPEC er isolert fra normalt pankreasvev [88]. Med normalt vev menes at cellene er tatt fra et 

normalt og friskt vev eller organ, og ikke fra tumor eller annet patologisk vev [87]. Normale 

celler er ofte adherente celler som viser kontaktinhibisjon ved vekst og har begrenset levetid i 

kultur [87]. Selv om cellene er fra et friskt pankreasvev, er det imidlertid ingen garanti for at 

cellene ikke utvikler endrede egenskaper i kultur. Det antas at sannsynligheten for at cellene 

endres øker med antall passasjer. hPEC ble i denne oppgaven ikke brukt lenger enn passasje 

ni.  

Videre er det viktig å poengtere at betingelser rundt oppdyrking in vitro ikke nødvendigvis 

gjenspeiler forholdene in vivo. Resultater oppnådd på celler in vitro vil derfor ikke 

nødvendigvis gi samme resultater in vivo. For eksempel involverer trolig utviklingen av 

pankreaskreft et samspill mellom flere ulike celletyper. Det nevnte fibrøse vevet (desmoplasi) 

som er utbredt ved pankreaskreft består blant annet av stellatceller, immunceller og 

endotelceller, som alle kan påvirke proliferasjonen av kreftcellene [89].  

4.1.2 Oppdyrking av cellene  

Det ble tatt ulike grep for å prøve å oppnå så like dyrkingsbetingelser som mulig for de to 

celletypene. hPEC og Panc-1 ble splittet og sådd ut i 96-brønners brett ved bruk av samme 

metoder. hPEC ble normalt dyrket i hPEC-medium, mens Panc-1 ble dyrket i Panc-1-

medium. De siste 24 timene før eksperimentene skulle utføres ble imidlertid begge 

celletypene dyrket i Panc-1-medium for å få så like betingelser som mulig.  
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Panc-1 og hPEC hadde ulik proliferasjonshastighet, der Panc-1 prolifererte mye hurtigere. 

Ved utsåing i 96-brønners brett ble det derfor tilsatt 10 000 celler per brønn for Panc-1, mens 

det ble tilsatt 20 000 celler per brønn for hPEC. Dette ga tilsvarende proteinverdier på 

forsøksdagen. I tillegg ble CO2- og CA-verdiene fra substratoksidasjonsforsøkene korrigert 

for proteinkonsentrasjonen.  

4.1.3 Metoder knyttet til måling av energimetabolismen  

Substratoksidasjonsmetoden er en mye brukt metode for måling av energimetabolismen in 

vitro ved bruk av radioaktivt merkede substrater. Metoden er effektiv da den utføres i 96-

brønners brett, i tillegg til å være reproduserbar [81]. Substratoksidasjonsmetoden måler, som 

nevnt, akkumulert CO2, og dermed mengden radioaktivt merket substrat som er oksidert 

gjennom mitokondriell oksidativ fosforylering. En ulempe knyttet til 

substratoksidasjonsmetoden i denne oppgaven er at den ikke måler forbruk og produksjon av 

substrat gjennom glykolysen. Videre ble Bradford proteinmåling benyttet for å måle 

proteinnivåene i den enkelte brønn. Dette er en rask og sensitiv måte å måle proteinmengde 

på, som er godt validert [82].  

4.2 Opptak og oksidasjon av glukose  

Resultatene fra substratoksidasjonsmetoden viste ingen signifikant forskjell i opptak av 

radioaktivt merket glukose mellom hPEC og Panc-1. Ved måling av glukosekonsentrasjon i 

kondisjonert medium fra henholdsvis Panc-1 og hPEC ble det imidlertid observert signifikant 

redusert glukosekonsentrasjon i kondisjonert medium fra Panc-1 sammenlignet med hPEC. 

Det er tidligere målt høye glukosenivåer i tumorer ved bruk av PET og den radioaktive 

glukoseanalogen FDG [20]. FDG-opptak måles i SUV (standardisert opptaksverdi), og 

gjenspeiler cellenes metabolske aktivitet [6, 48]. Også ved pankreaskreft er det tidligere målt 

økt lokalisert opptak av glukose [48].  

Resultatene basert på konsentrasjonsmålinger av glukose i kondisjonert medium tyder på at 

Panc-1 tar opp mer glukose enn hPEC, men det var kun medium samlet etter 48 timer på 

cellene som viste en signifikant forskjell i glukosekonsentrasjon mellom de to celletypene. En 

mulig årsak til at det økte opptaket ikke viser igjen i resultatene fra 

substratoksidasjonsforsøkene kan derfor være at forsøket pågikk i for kort tid (to timer). En 
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annen faktor ved substratoksidasjonsmetoden er at det kun er opptak av radioaktivt merket 

glukose som måles. Cellene ble dyrket i medium med høy glukosekonsentrasjon, noe som 

muligens kan ha påvirket cellene til å ikke ta opp så store mengder radioaktivt merket glukose 

under trappingen.   

Resultatene fra qPCR viste lavere genuttrykk av GLUT1 i Panc-1 sammenlignet med hPEC, 

mens GLUT4 var høyere uttrykt i Panc-1 sammenlignet med hPEC. GLUT1 hadde lavere CT-

verdier enn GLUT4 for begge celletyper, noe som indikerer at det i utgangspunktet var mer 

GLUT1 tilstede i prøvene. GLUT1 er i litteraturen beskrevet oppregulert i kultiverte 

brystkreftceller og i tumorer fra blant annet bryst og pankreas [61]. At GLUT1 ikke var 

oppregulert i dette tilfellet kan skyldes at andre glukosetransportører, som GLUT4 eller 

GLUT3 (sistnevnte ikke undersøkt i denne oppgaven) var oppregulert, eller at kreftcellene 

benytter andre metoder for å øke glukoseopptaket.     

Videre viste resultatene at det ikke var signifikant forskjell i oksidasjon av radioaktivt merket 

glukose mellom de to celletypene, men at det var en tendens til økt glukoseoksidasjon for 

Panc-1. Oksidert fraksjon av glukose var signifikant høyere i Panc-1 sammenlignet med 

hPEC, noe som kan ses i sammenheng med den reduserte glukosekonsentrasjonen i 

kondisjonert medium fra Panc-1.   

Warburg observerte at kreftceller hadde et høyt glukoseforbruk og hovedsakelig benyttet seg 

av glykolysen som hovedkilde til energi [21, 22]. Basert på kreftcellers økte glykolytiske 

aktivitet [22], og at komponenter i Krebs syklus er vist nedregulert i Panc-1 i en proteomisk 

analyse [51], er resultatene i denne oppgaven noe overraskende. Gjennom 

substratoksidasjonsmetoden måles akkumulert CO2, mens forbrenning av glukose i 

glykolysen ikke produserer CO2 [3]. Warburg hadde en hypotese om at respirasjonen i 

kreftceller var ødelagt, og at det var derfor kreftcellene utviste økt glykolytisk aktivitet [22]. 

Dette er senere blitt motbevist i flere kreftcellelinjer [7], og resultatene i denne oppgaven 

tyder også på at Panc-1 benytter seg av mitokondriell oksidativ fosforylering. Tidligere 

forskning viser til at kreftcellenes økte glukoseforbruk ikke nødvendigvis kun skyldes økt 

behov for ATP, men også behov for intermediater til andre intracellulære prosesser [20]. 

Basert på dette er det overraskende at Panc-1 benytter en større andel av glukosen som er tatt 

opp til oksidasjon og ATP-produksjon sammenlignet med hPEC.   
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4.3 Opptak og oksidasjon av lipider   

Resultatene viste et signifikant høyere opptak av oljesyre i Panc-1 sammenlignet med hPEC. 

Det er tidligere vist at kreftceller kan øke opptaket av eksogene fettsyrer [28]. Ved 

adenokarsinom av duktal type er det imidlertid målt lavere nivåer av fettsyrer i tumorvev 

sammenlignet med normalt vev [50]. En av årsakene til økt lipidopptak ved andre kreftformer 

er økt uttrykk av transportproteiner som CD36 [28]. Resultatene fra qPCR viste lavere 

genuttrykk av CD36 i Panc-1 sammenlignet med hPEC. Panc-1 ser dermed ut til å benytte seg 

av andre mekanismer for å øke lipidopptaket. En annen mekanisme kreftceller benytter for å 

øke lipidopptaket er fettsyrebindende proteiner (FABPs). En studie undersøkte 

brystkreftcellelinjer og viste at opptaket av fettsyrer ble økt under hypoksi ved oppregulering 

av flere FABPs [28]. 

Resultatene viste signifikant redusert oksidasjon og oksidert fraksjon av oljesyre i Panc-1 

sammenlignet med hPEC. Tidligere studier viser varierende observasjoner knyttet til 

fettsyreoksidasjon ved pankreaskreft, som ikke nødvendigvis samsvarer med funn i denne 

oppgaven. Fettsyreoksidasjon er tidligere vist å være en viktig energikilde ved blant annet 

prostatakreft [36], og økt mitokondriell β-oksidasjon av fettsyrer har blitt linket til akselerert 

tumorutvikling ved pankreaskreft [90]. Sistnevnte ble undersøkt av Khasawneh at al. ved å gi 

mus med KRAS-uttrykk (p48-KRAS) en høyfettsdiett. Det ble her observert økt genuttrykk 

av blant annet CPT1A, et enzym involvert i fettsyreoksidasjonen [27, 90]. Videre virker 

fettsyreoksidasjon ofte å være oppregulert i nærings- og oksygenfattige omgivelser, noe som 

ofte observeres ved adenokarsonom av duktal type grunnet desmoplasi [44, 49]. Disse 

omgivelsene in vivo er imidlertid ikke nødvendigvis gjenskapt in vitro, og er trolig mer en 

konsekvens av omgivelsene enn egenskaper ved kreftcellene i seg selv. I en tidligere 

proteomisk analyse av Panc-1 ble det observert reduserte proteinnivåer av flere enzymer 

involvert i β-oksidasjonen av fettsyrer [51], noe som stemmer godt overens med resultatene 

observert i denne oppgaven.  

Oksidert fraksjon kan muligens være lavere i Panc-1 sammenlignet med hPEC, fordi Panc-1 

heller benytter fettsyrene til andre oppgaver i cellene. Dette kan være dannelse av 

signalmolekyler eller dannelse av makromolekyler til membransyntese [28, 32]. Videre er det 

tidligere observert økt antall lipiddråper i kreftceller sammenlignet med friske celler, noe som 
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kan bety at Panc-1 i større grad lagrer fettsyrene i lipiddråper [28]. Dette er imidlertid ikke 

undersøkt i denne oppgaven, og er noe som eventuelt kan undersøkes nærmere.  

Tumorvev er vist å være assosiert med økt lipidproduksjon sammenlignet med normale celler 

[6]. Hos kreftceller er flere enzymer involvert i lipogenesen oppregulert, blant annet er FASN 

tidligere vist å være oppregulert i Panc-1 [35, 51]. Li et al. viste at Panc-1 benyttet de novo 

lipogenese selv ved tilstedeværelse av eksogene lipider, mens normale pankreasceller heller 

benyttet eksogene lipider fremfor å benytte de novo lipogenese [91]. De novo 

lipogeneseaktiviteten vil ikke måles gjennom substratoksidasjonsmetoden, og er dermed ikke 

undersøkt i denne oppgaven.  

4.4 Opptak, oksidasjon og produksjon av laktat   

Resultatene viste ikke signifikant forskjell mellom hPEC og Panc-1 i opptak av radioaktivt 

merket laktat. Kreft er først og fremst assosiert med økt laktatproduksjon gjennom økt 

glykolytisk aktivitet [21]. Men laktat kan også tas opp av celler og benyttes som et alternativt 

substrat i mitokondriell oksidativ fosforylering [38]. Hypoksiske kreftceller er vist å 

produserer laktat gjennom økt glykolyse, mens normoksiske kreftceller tar opp og oksiderer 

laktat [41]. Guillaumond et al. observerte at dyrkingsmedium tilsatt laktat førte til opptak av 

laktat i normoksiske pankreaskreftceller, mens dyrkingsmedium uten laktat førte til 

laktatproduksjon. Videre ble det observert økt uttrykk av MCT1 i normoksiske kreftceller i 

mus med adenokarsinom av duktal type, og økt uttrykk av MCT4 i hypoksiske områder [49]. 

Resultatene viste ikke signifikant forskjell i oksidasjon av laktat, men oksidert fraksjon av 

laktat var lavere i Panc-1 sammenlignet med hPEC. Årsaken til den reduserte oksiderte 

fraksjonen av laktat i Panc-1 er uviss, men kan skyldes at laktat benyttes i andre prosesser i 

cellene som å danne intermediater, slik glukose og lipider kan.  

Ved målinger av laktatkonsentrasjon i kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC og Panc-1 

ble det observert signifikant økt laktatkonsentrasjon i kondisjonert medium fra Panc-1 

sammenlignet med kondisjonert medium fra hPEC. Dette tyder på at Panc-1 er mer 

glykolytisk aktiv enn hPEC. Det ble ikke målt uttrykk av MCT1, MCT4, LDHA eller LDHB i 

denne oppgaven. Dette kunne gitt et bedre innblikk i hvilket potensiale cellene har for opptak 

og utskillelse av laktat og dannelse av henholdsvis pyruvat og laktat. Basert på dataene i 

denne oppgaven kan det se ut til at Panc-1 produserer mer laktat enn hPEC, og oksiderer 
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mindre av laktaten som er tatt opp. Det var, som nevnt, ikke signifikant forskjell i opptak av 

laktat, men som diskutert under substratoksidasjonsmetoden med glukose, kan det være at to 

timer er for kort tid til å måle en forskjell i laktatopptak mellom celletypene.  

4.5 Glukose, lipider eller laktat som energisubstrat  

Ikke-publiserte studier fra vår forskningsgruppe viste signifikant lavere genuttrykk av 

pyruvatdehydrogenasekinase isoenzym 4 (PDK4) i Panc-1 sammenlignet med hPEC. PDK4 

inaktiverer pyruvatdehydrogenasekomplekset (PDC). PDC er et enzymkompleks som 

katalyserer omdannelsen av pyruvat til acetyl-CoA, og er dermed en viktig kobling mellom 

glukose- og lipidmetabolismen i mitokondriene. Ved inaktivering av PDC favoriseres bruken 

av fettsyrer som energikilde [92]. Redusert genuttrykk av PDK4 i Panc-1 kan indikere at 

Panc-1 heller benytter glukose fremfor fettsyrer som substrat.  

I mine data var oksidert fraksjon av glukose høyere i Panc-1 enn i hPEC, mens oksidert 

fraksjon av laktat og oljesyre var lavere i Panc-1. Dette tyder på at glukoseoksidasjonen er 

oppregulert og laktat- og lipidoksidasjonen nedregulert i Panc-1 sammenlignet med hPEC. 

Glukose- og lipidresultatene stemmer dermed godt overens med tidligere observert genuttrykk 

av PDK4 i pankreascellene.  

4.6 Mitokondrielle modulatorers påvirkning på 

laktatmetabolismen  

Resultatene viste at tilsetting av mitokondrielle hemmere signifikant reduserte opptak og 

oksidasjon av laktat i begge celletyper sammenlignet med kontroll. Resultatene stemmer godt 

overens med kjent effekt av mitokondrielle hemmere, da slike substanser er vist å inhibere 

elektrontransportkjeden og dermed ATP-produksjonen [53].  

Panc-1 hadde et signifikant høyere opptak av laktat sammenlignet med hPEC under 

påvirkning av mitokondrielle hemmere. Dette kan forklares med at kreftceller har økt 

metabolsk aktivitet. Samtidig var opptaket av laktat likt hos Panc-1 og hPEC uten påvirkning 

av mitokondrielle hemmere. Hsu et. al. observerte at hepatocellulært karsinom (HCC)-celler 

med høy mitokondriell respirasjonsrate var mer sensitive til behandling med mitokondrielle 

hemmere enn HCC-celler med høyere glykolytisk aktivitet [93]. Gitt at Panc-1 er mer 
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glykolytisk aktiv enn hPEC kan dette stemme med at Panc-1 har signifikant høyere opptak av 

laktat. Samtidig er oksidasjonen av laktat tilnærmet lik i de to celletypene, noe som igjen gir 

en signifikant redusert oksidert fraksjon i Panc-1 sammenlignet med hPEC. Laktat oksideres 

gjennom mitokondriell oksidativ fosforylering, og det er dermed ikke sikkert at økt 

glykolytisk aktivitet vil ha noen påvirkning i dette tilfellet. Det økte opptaket av laktat kan 

likevel skyldes at Panc-1 er mer resistent mot effekten av mitokondrielle hemmere, og at de 

gjennom en ukjent mekanisme blir mindre påvirket.  

Under FCCP-behandling hadde Panc-1 signifikant lavere opptak, oksidasjon og oksidert 

fraksjon av laktat sammenlignet med egen kontroll og også sammenlignet med hPEC. Også 

for hPEC var opptaket av laktat signifikant lavere enn kontroll ved FCCP-behandling, 

samtidig som oksidasjonen var tilnærmet uendret. FCCP er en frakobler som får 

respirasjonskjeden til å operere ved maksimal kapasitet, og fører til en hurtigere oksidasjon av 

substrater [56]. FCCP-effekten i hPEC og Panc-1 er dermed overraskende. En mulig årsak til 

at Panc-1 har lavere oksidasjon av laktat enn hPEC kan være at Panc-1 har lavere 

mitokondriell aktivitet, og heller benytter glykolysen. Dette forklarer imidlertid ikke at begge 

celletyper ligger signifikant lavere enn kontroll når det kommer til blant annet laktatopptak. 

Det kan derfor være prosesser som utspiller seg ved tilsetting av FCCP som ikke måles 

gjennom substratoksidasjonsmetoden.  

Det er foreslått at laktatopptaket gjennom MCT er protonkoblet, da reduksjon av pH er vist å 

gi et økt laktatopptak. MCT1-MCT4 krever binding av et proton til transportøren for å kunne 

kotransportere laktat og proton over membranen [94, 95]. Det er tidligere vist at tilsetting av 

FCCP kan redusere laktatopptaket i blant annet enterocytter [96] og i en cervical 

adenokarsinom cellelinje (HeLa celler) [95]. Det er foreslått at tilstedeværelse av FCCP kan 

redusere protonaktiveringen av MCT, og dermed redusere laktatopptaket [94]. Dette kan være 

en mulig forklaring på hvorfor laktatopptaket reduseres ved tilsetting av FCCP.  

4.7 Kjernereseptorers regulering av glukose- og 

lipidmetabolismen  

PPAR og LXR deltar i reguleringen av metabolske prosesser som lipid- og 

glukosemetabolismen [68, 70]. I ikke-publiserte studier fra vår forskningsgruppe er 

genekspresjonen av LXR og PPAR undersøkt i hPEC og Panc-1. Kjernereseptorenes 
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isoformer ble uttrykt i begge celletyper, men i ulik grad. LXRα og PPARδ hadde høyere 

genuttrykk i Panc-1 sammenlignet med hPEC. I hPEC var LXRβ, PPARα og PPARγ høyere 

uttrykt enn i Panc-1.  

Resultatene i denne oppgaven viste liten effekt av behandling med T0901317 og EPA på 

glukose- og oljesyremetabolismen i begge celletyper. T0901317 er tidligere vist å øke 

glukoseopptaket i en leverkreftcellelinje (HepG2) [97], og øke glukoseoksidasjonen i 

myotuber [98]. EPA er vist å øke opptaket og oksidasjonen av glukose i myotuber 

forbehandlet med EPA [99]. T0901317 er tidligere vist å øke oksidasjonen av oljesyre i blant 

annet myotuber [100], mens EPA er vist å øke opptaket, men redusere oksidasjonen av 

oljesyre i myotuber [99].  

T0901317 og EPA er tidligere blitt undersøkt som antineoplastiske midler ved pankreaskreft. 

EPA er vist å hemme veksten og indusere apoptose i pankreaskreftcellelinjer [73, 74]. 

Resultatene i denne oppgaven viser en signifikant redusert proteinkonsentrasjon hos cellene 

behandlet med EPA. Årsaken til dette er uviss, men kan skyldes en antineoplastisk effekt av 

EPA. Proteinmålingen ble imidlertid utført etter substratoksidasjonsmetoden, noe som 

innebærer at for eksempel vask etter trapping kan ha påvirket proteinkonsentrasjonen. 

Candelaria et al. viste at behandling med T0901317 inhiberte celleproliferasjonen i flere 

pankreaskreftcellelinjer, med unntak av Panc-1 [80].  

T0901317 og EPA ble hovedsakelig undersøkt i hPEC og Panc-1 på bakgrunn av substratenes 

metabolske effekt i andre celler. Hadde behandling med kjernereseptorligander ført til økt 

metabolsk aktivitet i pankreascellene (spesielt Panc-1), kunne eventuelt antagonister hatt en 

hemmende effekt på glukose- og lipidmetabolismen, og dermed muligens hatt en anti-cancer 

effekt. Årsaken til manglende effekt kan være for lave konsentrasjoner av T0901317 og EPA, 

for kort behandlingstid eller at pankreas ikke er et vev som er metabolsk aktivt nok til at det 

oppnås effekt. Det ble benyttet samme konsentrasjoner av T0901317 og EPA som 

forskningsgruppen vanligvis bruker på blant annet muskelceller. En mulighet er å teste en 

høyere konsentrasjon av ligandene. Samtidig ble det, som nevnt, observert reduserte 

proteinverdier i cellene behandlet med EPA, noe som kan bety at cellene tålte EPA-

behandlingen dårlig. Det er også en mulighet at cellene trenger lenger behandlingstid enn 24 

timer for å oppnå effekt, siden endringene skjer på gennivå. En utfordring ved lenger 

behandlingstid av disse cellene ville imidlertid vært å holde celletallet i de to celletypene 

tilnærmet likt, fordi Panc-1 prolifererte mye hurtigere enn hPEC.  
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4.8 Diabetes og kakeksi ved pankreaskreft  

Resultatene viste at opptak, oksidasjon og oksidert fraksjon av oljesyre i humane muskelceller 

ikke ble signifikant endret ved behandling med kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC 

eller Panc-1.  

Det mest interessante å studere med tanke på diabetesutvikling og pankreaskreft er 

glukosemetabolismen. Forsøkene der muskelceller ble behandlet med kondisjonert medium 

og undersøkt med radioaktiv glukose ga imidlertid lave nivåer av CO2 ved måling på 

scintillasjonsteller, og ble derfor ikke tatt med i oppgaven. En av årsakene til de lave CO2-

tallene kan ha vært for høyt glukosenivå i mediene muskelcellene ble behandlet med, noe som 

kan ha ført til at cellene var «mettet» med glukose før den radioaktive glukosen ble tilsatt. 

Panc-1-mediet hPEC og Panc-1 ble dyrket i for å danne de kondisjonerte mediene inneholder 

en høy glukosekonsentrasjon sammenlignet med medier muskelceller normalt dyrkes i. Før 

muskelcellene ble behandlet ble glukosekonsentrasjonen oppjustert i kontroll og 

behandlingsmedier, slik at alle mediene inneholdt samme utgangskonsentrasjon av glukose. 

Forsøkene bør gjentas med en lavere glukosekonsentrasjon, og en kontroll der 

glukosekonsentrasjonen ikke er oppjustert.  

Ved kakeksi er det tidligere observert en unormal metabolisme [15]. Dette ble imidlertid ikke 

fanget opp ved metoden benyttet i denne oppgaven. Videre er det vist at 

proteolyseinduserende faktorer kan føre til proteinnedgradering i muskelceller [17]. 

Resultatene i denne oppgaven viste at proteinnivåene endret seg signifikant ved tilsetting av 

kondisjonert medium fra begge celletyper sammenlignet med kontroll. Dette kan tyde på at 

det er noe i de kondisjonerte mediene som pankreascellene har skilt ut, og som muskelcellene 

responderer negativt på. Proteinnivåene er, som tidligere nevnt, kun målt etter 

substratoksidasjonsforsøkene, og dermed kan proteinnivåene ha sett annerledes ut før 

substratoksidasjonsmetoden ble gjennomført. Det trengs derfor videre forsøk for å undersøke 

effekten av kondisjonert medium fra pankreasceller på muskelceller.  

 

 

 



57 

 

4.9  Veien videre  

Det er i denne oppgaven undersøkt genuttrykk knyttet til opptak av glukose og lipider i hPEC 

og Panc-1. GLUT3 er en glukosetransportør som ofte er oppregulert ved kreft, og som det 

derfor hadde vært interessant å undersøke. Videre ville det vært interessant å undersøke 

genuttrykk av laktattransportører, spesielt MCT1 og MCT4. Dette kan muligens gi et bedre 

bilde av cellenes muligheter til henholdsvis opptak og utskillelse av laktat. Undersøkelse av 

genuttrykket av LDHA og LDHB kan gi et inntrykk av cellenes evne til å produsere 

henholdsvis laktat eller pyruvat.  

Målt glukoseopptak og laktatutskillelse i kondisjonert medium viste store forskjeller mellom 

cellene, spesielt etter 48 timer. For å undersøke cellenes metabolisme ytterligere hadde det 

derfor vært interessant å måle opptak og oksidasjon av laktat, og eventuelt glukose og 

oljesyre, over en lenger tidsperiode. Med tanke på cellenes lipidmetabolisme hadde det vært 

interessant å undersøke de novo lipogenese av fettsyrer, og eventuelt lagring av fett i cellene i 

form av lipiddråper.  

Forsøkene der muskelceller ble behandlet med kondisjonert medium fra hPEC og Panc-1 bør 

utføres på nytt med lavere glukosekonsentrasjoner og kontroll uten oppjustert 

glukosekonsentrasjon. Dersom det observeres forskjeller i metabolismen kan mediene 

undersøkes videre etter komponenter som kan ha indusert en eventuell effekt.  
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5 Konklusjon  

Resultatene tyder på at det er forskjeller mellom de ikke-maligne primærcellene hPEC og den 

maligne pankreascellelinjen Panc-1 i glukose- laktat- og lipidmetabolisme. 

Substratoksidasjonsforsøkene viste økt fraksjonell oksidasjon av glukose og økt opptak av 

oljesyre i Panc-1 sammenlignet med hPEC. Samtidig hadde lipidtransportøren CD36 høyere 

genekspresjon i hPEC enn Panc-1, noe som kan tyde på at det er andre mekanismer som øker 

lipidopptaket i Panc-1. Fraksjonell oksidasjon av laktat, samt oksidasjon og oksidert fraksjon 

av oljesyre var lavere i Panc-1 enn i hPEC. Kjernereseptorligandene EPA og T0901317 hadde 

liten påvirkning på glukose- og oljesyremetabolismen i hPEC og Panc-1. 

Målinger i kondisjonerte medier fra hPEC og Panc-1 tyder også på metabolske ulikheter 

mellom celletypene. Laktatkonsentrasjonen var signifikant høyere i kondisjonert medium fra 

Panc-1 sammenlignet med kondisjonert medium fra hPEC. Dette tyder på at Panc-1 

produserer mer laktat og er mer glykolytisk aktiv enn hPEC. Videre var 

glukosekonsentrasjonen i kondisjonert medium fra Panc-1 etter 48 timer signifikant lavere 

enn i kondisjonert medium fra hPEC ved samme tidspunkt. Dette tyder på at Panc-1 har et 

høyere glukoseopptak og -forbruk enn hPEC over en lengre tidsperiode (48 timer). Samtidig 

hadde glukosetransportøren GLUT4 høyere genekspresjon i Panc-1 enn i hPEC, mens 

GLUT1 var høyere uttrykt i hPEC.  

Ved behandling av muskelceller med kondisjonert medium fra henholdsvis hPEC og Panc-1, 

ble det ikke observert signifikante endringer i oljesyremetabolismen. Proteinkonsentrasjonen i 

muskelcellene behandlet med kondisjonert medium ble imidlertid redusert sammenlignet med 

kontroll. Dette forsøket må gjentas, men de foreløpige resultatene tyder på at pankreascellene 

skiller ut noe som muskelcellene responderer negativt på.   
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Appendiks  

1: Medier til celledyrking av pankreasceller  

1.1: hPEC-medium  

500 ml Epitelcelle basalmedium  

0,5 ml Insulin-transferrin-Selenium  

0,5 ml EGF  

0,5 ml Hydrokortison  

5,0 ml L-glutamin  

5,0 ml Antibiotika og antimykotika løsning 

10 ml Epitelcellesupplement  

50 ml FBS 

 

1.2: Panc-1-medium  

DMEM medium (4,5 g/l glukose, L-glutamin, 25 mM HEPES) 

10 % FBS  

1 % Fungizone 

1 % Penicillin-Streptomycin  

 

2: Medier til celledyrking av muskelceller  

2.2: Proliferasjonsmedium  

500 ml DMEM m/Glutamax m/ 1,0 g/l glukose  

50 ml FBS  

12,5 ml HEPES (1 M) 

500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

2,5 ml Penicillin-Streptomycin 10 000 enheter/ml  

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

500 µl hGEF (10 µg/ml) 

500 µl Dexametason  (0,39 mg/ml)  

3,3 ml BSA (7,5 % løsning)  

 

 

Epitelcellemedium supplementkit  
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2.3: Differensieringsmedium  

500 ml DMEM m/Glutamax m/ 1,0 g/l glukose 

10 ml FBS  

2,5 ml Penicillin-Streptomycin 10 000 enheter/ml  

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

12,5 ml HEPES (1 M) 

500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

25 pmol insulin 

 

3: Medier til substratoksidasjonsmetoden  

3.1: Radioaktiv oljesyre  

100 µM oljesyre:  

115 µl [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml)  

351 µl oljesyre (6mM)  

32,5 µl BSA (2,4 mM) 

23 µl L-karnitin (1 M)  

22,48 ml DPBS m/HEPES  

Totalt 23 ml  

3.2: Radioaktiv glukose  

200 µM glukose:  

115 µl D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml)  

4,5 µl glukose (1 M)  

96 µl BSA (2,4 mM)  

22,78 DPBS m/HEPES 

Totalt 23 ml   

3.3: Radioaktiv laktat  

200 µM laktat:  

200 µl L-[14C(U)]laktat (1 µCi/ml) 

3,9 µl laktat (1 M)  

83 µl BSA (2,4 mM)  

19,7 ml DPBS m/HEPES  

Totalt 20 ml  
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4: Reaksjonsblanding til cDNA-syntetisering  

Reaksjonsblanding (per prøve) 

13,2 µl DEPC-dH2O + RNA-prøve  

2,0 µl 10 x TaqMan RT Buffer  

0,8 µl 25 x dNTP mix  

2,0 µl 10 x RT Random hexamers  

1,0 µl RNase inhibitor (20 U/µl)  

1,0 Multiscribe Reverse Transcriptase (50 U/µl) 

Totalt: 20 µl per rør  

5: Løsninger til qPCR  

5.1: cDNA-mix og standarder  

cDNA-mix: 4 µl fra hver prøve (hadde 8 prøver, noe som ga totalvolum; 32 µl)  

Standard 1000: 28 µl cDNA-mix + 112 µl nukleasefritt vann  

Standard 500: 70 µl standard 1000 og 70 µl nukleasefritt vann  

Standard 250: 70 µl standard 500 og 70 µl nukleasefritt vann 

Standard 125: 70 µl standard 250 og 70 µl nukleasefritt vann 

5.2: Fortynning av primere  

Utgangskonsentrasjon: 300 µM 

Ønsket konsentrasjon: 30 µM  

Ved fortynning 1:10 gir dette 10 µl primer og 90 µl nukleasefritt vann  

5.3: Fortynning av cDNA-prøver (1:5)  

Tester totalt 5 gener inkludert referansegen.  

2,5 µl x 2 paralleller x 8 gen = 40 µl. Lager 50 µl av hver prøve for å ha ekstra overskudd.  

Fortynnes 1:5  10 µl cDNA-prøve og 40 µl nukleasefritt vann 

5.4: SYBR Green PCR-miks (per prøve)  

12,5 µl Power SYBR Green PCR master mix   

0,25 µl Forward primer  

0,25 µl Reverse primer  

9,5 µl nukleasefritt vann  

Totalt 22,5 µl per prøve  
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6: Oppsett av 96-brønnersbrett til substratoksidasjonsforsøkene  

6.1: Oppsett for substratoksidasjonsmetoden med T0901317og eikosapentaensyre  

 

Figur 1: Oppsett for 96-brønners brett for substratoksidasjonsmetoden der hPEC og Panc-1 behandles 

med T0901317 og eikosapentaensyre. 24 timer før trapping ble følgende behandlinger tilsatt pankreascellene: 

Kontroll (K), T0901317 (T) (1 µM) og eikosapentaensyre (EPA) (200 µM). GLU* og OA* er radioaktive 

medier inneholdende henholdsvis D-[14C(U)]glukose og [1-14C]oljesyre. DMSO-konsentrasjonen var 1 µM i alle 

behandlingene. Kontrollen var Panc-1-medium med 1 µM DMSO. 
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6.2: Oppsett for substratoksidasjonsmetoden med oligomycin, antimycin A, rotenon og FCCP   

 

Figur 2: Oppsett for 96-brønners brett for substratoksidasjonsmetoden der hPEC og Panc-1 behandles 

med oligomycin, antimycin A, rotenon og FCCP. Behandlinger som ble tilsatt til pankreascellene under 

substratoksidasjonsforsøket: Kontroll (K) (kun radioaktivt medium), oligomycin (O) (1 µg/ml), antimycin A (A) 

(2,5 µM), rotenon (R) (0,5 µM) og FCCP (1 µM). LAC* er radioaktivt medium inneholdende L-[14C(U)]laktat.  
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6.3: Oppsett for substratoksidasjonsmetoden der humane muskelceller behandles med 

kondisjonert medium  

 

Figur 3: Oppsett for 96-brønners brett til substratoksidasjonsmetoden der humane muskelceller 

behandles med kondisjonert medium. En eller fire dager før trapping ble følgende behandlinger tilsatt 

muskelcellene: Glukosejustert differensieringsmedium (M), Panc-1-medium (P), glukosejustert kondisjonert 

medium fra hPEC 24 timer (H1), glukosejustert kondisjonert medium fra Panc-1 24 timer (P1), glukosejustert 

kondisjonert medium fra hPEC 48 timer (H2), glukosejustert kondisjonert medium fra Panc-1 48 timer (P2). De 

kondisjonerte mediene er fortynnet 1:2 med glukosejustert differensieringsmedium. Det ble tilsatt radioaktive 

medier inneholdende enten D-[14C(U)]glukose (GLU*) eller [1-14C]oljesyre (OA*).   

 

 

 


