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Abstract 
Background: After the introduction of 2nd generation antiandrogens targeting the androgen 

receptor-pathway in treatment against prostate cancer (PCa) one has gotten increasingly 

aware of a new, poorly defined subgroup of agressive disease, neuroendocrine prostatecancer 

(NEPC). It is predicted to cause approximately 10-25 % of PCa-specific deaths, and the 

incidence is increasing. For many years a research group in Norway, Department of Tumor 

Biology at Oslo University Hospital, has studied the β2-adrenergic receptors role (ADRB2) in 

PCa development and the implication of beta blockers in use for cancer treatment. The recent 

years they have also looked into how PCa-cells differentiate into neuroendocrine-like cells 

and factors leading to the development of NEPC.  

 

Objective: To assess the wether ADRB2 plays a role in neuroendocrine transdifferentiation 

(NEtD) i PCa-cells. My work is a part of a larger study in which I studied how the level of 

ADRB2 influence NEtD, angiogenisin and proliferation in xenograft mouse tumors.  

 

Method: Tumors from xenograft mice models with high and low level of ADRB2, 

respectively, were studied with immunohistochemistry (IHC) analysis. The sections were 

stained with anti-β tubulin 3-, anti-CD31- and anti-Ki67 antibodies with a following digital 

or manual scoring.  

 

Results: Tumors with a high level of ADRB2 developed a borderline significant higher 

expression of TUBB3 than compared to the tumors with low levels of ADRB2 (t-test P = 

0.038). The tumors with high levels of ADRB2 also trended towards having more CD31 

expression than their low ADRB2-level counterparts, without reaching statistical significance 

(t-test P = 0.065). There were no difference between the two group of tumors considering 

Ki67 expression (t-test P = 0.397) 

 

Conclusions: ADRB2 is associated with the development of neuroendocrine markers in PCa-

cells. The receptor might also play a part in angiogenesis in these cells. 

 

 

 



 

Forkortelser brukt i denne oppgaven: 
PCa    Prostatakreft 

AR   Androgenreseptor 

CRPC   Kastrasjonsresistent prostatakreft 

ADT   Androgen deprivasjonsterapi 

NEPC   Nevroendokrin prostatakreft 

t-NEPC  Behandlingsrelatert (treatment related) prostatakreft 

NE   Nevroendokrin 

ADRB2  β2-adrenerg reseptor 

NEtD   Nevroendokrin transdifferensiering 

cAMP   Syklisk AMP 

shRNA  Short hairpin RNA 

shCtrl   Kontrollceller med høyt nivå av ADRB2 

shADRB2   Celler med lavt nivå av ADRB2 

TUBB3  β-tubulin 3 

CD31   Cluster of differentiation 31 
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Forord 
Dette er en oppgave skrevet på bakgrunn av et samarbeid med prosjektgruppen for urologisk 

molekylærbiologi ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Gruppen er ledet av 

Kristin Austild Taskén som jeg kom i kontakt med gjennom valgfaget ”Kreftforskning” 

januar 2018. Valgfaget var med på å vekke min interesse for forskningen som gjøres på dette 

området, og jeg er privilegert som har fått være med på og lære mer om hvordan denne 

forskningsgruppen jobber. Jeg vil derfor rette en stor takk til Kristin Austild Taskén, Peder 

Braadland, Håkon Ramberg med flere for svært god veiledning og hjelp, og for å ha gitt meg 

tillitt til å bidra i deres studier.  

 

Prosjektgruppen for urologisk molekylærbiologi studerer prostatakreft og hvordan man kan 

forsinke utviklingen av sykdommen eller helbrede den. Særlig har gruppen hatt fokus på 

signalering via β2-adrenerge reseptorer (ADRB2) i prostata og hvorvidt betablokkere kan 

brukes i terapien mot prostatakreft.  

 

Min oppgave baserer seg på mitt lille bidrag i studiet ”The β2-Adrenergic Receptor Is a 

Molecular Switch for Neuroendocrine Transdifferentiation of Prostate Cancer Cells” (1) 

publisert i Molecular Cancer Research november 2019. Analysene gjort til dette studiet ble 

gjort i nært samarbeid med førsteforfatter for dette studiet, Peder Braadland.  
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1 Innledning  
1.1 Prostatakreft og behandlingsstrategier 
Prostatakreft (PCa) er den hyppigst forekommende kreftformen i Norge blant menn. Tall fra 

kreftstatistikken 2017 forteller oss at 18 121 menn fikk en kreftdiagnose i 2017. Av disse 

tilfellene var 28,4 % prostatakreft, etterfulgt av lungekreft (9,3 %) og tykktarmskreft (7,9 %) 

(2). På verdensbasis er prostatakreft den nest hyppigste kreftformen blant menn (3). PCa har 

en relativt god prognose, og de fleste menn dør med og ikke av denne kreftformen. Dette 

understrekes av fem års relativ overlevelse for PCa i perioden 2013-2017 var 93,9 % (1). 

Lokal sykdom behandles med kirurgi, radikal prostatektomi, eller radikal strålebehandling. 

Disse behandlingsalternativene har en kurativ hensikt. Jevnlige blod- og vevsprøver, såkalt 

aktiv monitorering, kan i enkelte tilfeller være et tredje alternativ for personer med lavrisiko 

PCa. Likevel blir ikke alle kurert av kirurgi eller stråling og kreften residiverer. Andre blir 

diagnostisert etter at kreften har spredt seg. Dette, sammen med kreftformens hyppighet, 

forklarer hvorfor PCa likevel ligger like bak lungekreft som den hyppigste årsak til 

kreftrelatert død blant norske menn (1). 

 

1.1.1 Kastrasjonsfølsom fase 
Både normale prostataceller og PCa-celler er avhengige av androgener, slik som testosteron 

og den mer aktive dihydrotestosteron (DHT) for å overleve og vokse. Androgenene 

diffunderer fritt over cellemembranen og inne i prostatacellene vil de kunne binde seg til 

androgen reseptor (AR) i cytoplasma. Normalt finnes AR i en inaktiv form forbundet til et 

såkalt ”heat shock protein”. Ved binding av et androgen gjennomgår AR en 

konformasjonsendring som fører til at reseptoren frigjøres fra heat shock proteinet, med 

påfølgende fosforylering og homodimerisering med en annen AR. Dette komplekset kan 

entre nucleus og binde seg til promoter regionen på en rekke målgen som styrer 

celleproliferasjon og –modning (4). 

 

Denne avhengigheten av androgener er noe klinikerne kan benytte seg av terapeutisk. Fravær 

av androgener vil minke proliferasjonen og øke celledøden av prostatakreftceller slik at 

kreften går i tilbakegang. Lokal avansert sykdom og metastatisk PCa behandles derfor som 

regel med dette mål for øyet; å kastrere pasienten. Da kreftsykdommen trekker seg tilbake og 

dermed er følsom for kastrasjon kaller vi denne perioden kastrasjonsfølsom fase. 



Behandlingsprinsippet kalles androgendeprivasjonsterapi (ADT) og kan gjøres kirurgisk 

eller, mer vanlig, medikamentelt. LHRH (luteiniserende hormon releasing hormon) 

analoger/antagonister er den vanligste medikamentelle formen for ADT og vil ved å blokkere 

LH-produksjonen fra hypofysen hemme den testikulære testosteronproduksjonen og dermed 

senke androgennivået i blodet (5). 1. generasjons antiandrogener slik som bicalutamid 

(Casodex) er en annet alternativ som medikamentell ADT, og utfører sin virkning ved å binde 

til AR og blokkere virkningen av androgener. 

De fleste vil initialt ha en god effekt av ADT, men hos de aller fleste vil sykdommen komme 

tilbake og gå over i en ny og mer alvorlig fase. 

 

1.1.2 Kastrasjonsresistent fase 
Etter ADT vil kreftsykdommen som regel returnere innen måneder til 2-3 år etter oppstart av 

ADT (6). Pasienten befinner seg nå i en kastrasjonsresistent fase og har dermed utviklet 

kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC). Kastrasjonsresistens innebærer PSA-stigning eller 

progrediering av metastaser mens serum-testosteron er på kastrasjonsnivå (< 0,7 – 1,7 nmol/l) 

(5). Uavhengige prostatakreftceller klarer nå å vokse på tross av et tilnærmet fravær av 

androgener. Dette er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, og det finnes i dag ingen 

kurativ behandling. I løpet av de siste tiårene har man etter hvert fått mye kunnskap om de 

bakenforliggende mekanismene for utvikling av CRPC. Mutasjonsbyrden er stor og flere 

mekanismer er blitt representert som mulige årsaker til denne utviklingen. Cellene kan 

adapteres til forandringene dem opplever når kroppen utsettes for behandling. De cellene som 

til enhver tid innehar de egenskapene som gjør dem best egnet til å overleve, vil bli selektert 

på bekostning av andre celler. AR er avgjørende for at prostatakreftcellene skal vokse, og 

spiller forståelig nok en hovedrolle i utviklingen av resistens mot kastrasjon. Amplifikasjon 

av genet som koder for AR og reseptorer som er hypersensitive for androgener er rapportert 

(6). På denne måten vil AR kunne nyttiggjøre seg av den lille konsentrasjonen av androgener 

som fortsatt finnes i vevet. Andre mutasjoner kan føre til at AR kan benytte seg av andre 

steroidhormoner som stimulatorer. Til og med AR-antagonister slik som antiandrogenet 

flutamide har vist seg å kunne få en agonistisk effekt grunnet T877A mutasjoner (4). Når en 

rekke signalveier som er viktige for celleoverlevelse er blokkert av medikamenter, er det 

tenkelig at seleksjonspresset kan medbringe oppblomstring av celler som nyttiggjør seg av 

andre signalveier for å overleve. På denne måten kan cellen ta en omvei omkring AR og 

reaksjonene nedstrøms for reseptoren med et ønske om å overleve. BCL2, et gen som bidrar 
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til blokkering av apoptose, har vist seg å ofte være uttrykt i CRPC. (4). Kreftcellene kan 

således benytte seg av denne signalveien for å unngå programmert celledød.  

 

Kastrasjonsbehandling i form av ADT fortsettes inn i den kastrasjonsresistente fasen. Som 

tilleggsbehandling har cytostatika (docetaksel, kabazitaksel) eller to alternative 

hormonbehandlinger vist seg å ha effekt. Sistnevnte kalles også 2. generasjons antiandrogen 

behandling og legemidlene går under navnene enzalutamide og abiraterone. Disse 

medikamentene har kommet på banen de siste årene for å angripe flere ledd i AR-assosierte 

signalveier, men nye resistensmekanismer utvikles også her. 

 

Som vi ser fører ADT til adapsjon av PCa-celler som får nye metoder å vokse og overleve på. 

De cellene som er best rustet for et liv uten androgener blir selektert i en slags 

evolusjonsprosess. I tillegg til mekanismene nevnt ovenfor, som hittil først og fremst har 

dreid seg om adenocarcinom i prostata, har man de siste årene blitt oppmerksom på en ny 

undergruppe av PCa. Med nye medikamenter mot AR og dens signalveier, har man sett en 

økende insidens av denne gruppen kreft, nemlig nevroendokrin prostatakreft (NEPC) (7). 

 

1.2 Nevroendokrin prostatakreft (NEPC) 
Normalt prostataepitel består av sekretoriske-, basal- og nevroendokrine celler, i tillegg noe 

urotel- og ductceller. Nevroendokrine (NE) celler er spredt omkring i hele prostata og utgjør 

mindre enn 1 % av kjertelepitelet (8). En svært liten andel av prostatatumores presenteres i 

form av NE-tumores ved diagnosetidspunktet. NE-tumores inkluderer småcellet carcinom, 

storcellet carcinom og carcinoide tumores. Det cellulære opphavet til disse tumorene er 

fortsatt ikke kjent, men nyere funn kan tyde på at disse tumorene har sitt opphav i 

adenocarcinomceller (9). I senere tid er det nemlig blitt observert nevroendokrin 

transdifferensiering (NEtD) i adenocarcinomer i prostata (8). Man snakker om 

transdifferensiering når en moden celle utvikler seg til en annen moden celle uten å måtte gå 

veien om en progenitorcelle. Faktisk har man sett at det er mer sannsynlig å i det minste finne 

fokal nevroendokrin differensiering i metastatisk CRPC enn å ikke finne det (10). 

Overgangen fra kastrasjonsresistent adenocarcinom til NEPC har vokst frem som en mulig 

mekanisme i utviklingen av behandlingsresistens, særlig etter introduksjonen av 2. 

generasjons antiandrogener slik som enzalutamide og abiraterone. Tanken om at denne 

krefttypen oppstår på grunn av et seleksjonspress fremkalt av behandling har gjort at en 



gjerne kaller den for behandlingsrelatert (treatment-related) nevroendokrin prostatakreft (t-

NEPC). t-NEPC er observert hos cirka 10-25 % av menn som dør av prostatakreft og er 

assosiert med svært dårlig prognose. Etter introduksjonen av AR-signalveihemmere er 

insidensen dessuten økende (7, 11).  

 

I min oppgave er det denne typen av behandlingsrelatert NEPC  jeg kommer til å fokusere på 

og som mine analyser har vært rettet mot.  

 

1.3 Det sympatiske nervesystem 
β-adrenerge reseptorer er en del av det sympatiske nervesystem (SNS). Reseptorene er spredt 

rundt i kroppens vev og er viktige i den såkalte ”fight-or-flight”-responsen som utløses når 

organismen utsettes for ytre truende farer eller skremmende hendelser. Ved stimulering av 

reseptorene vil en blant annet få frisetting av glukose i leveren og fettsyrer fra fettvev, økt 

hjertefrekvens og –kontraktilitet, og relaksasjon i glatt muskulatur i blodårer og bronkier med 

mer. Reseptorene blir aktivert av katekolaminene adrenalin og noradrenalin fra sympatiske 

nerveender eller som er produsert i binyremargen. Reseptorene er G-protein koblede 

reseptorer som fører til aktivering av adenylyl cyclase og økt nivå av intracellulært syklisk 

AMP (cAMP). Gjennom aktivering av proteinkinaser slik som protein kinase A (PKA), fører 

dette til en rekke nedstrøms cellulære reaksjoner og regulering av cellefunksjoner (12). 

 

I prostata spiller SNS en større rolle i utvikling, reproduksjon og homeostase. 

Prostatakjertelen er rikelig innervert med adrenerge nerver og nervene er nødvendige for å 

dannelsen av kjertelen under embryogenesen, modningen av kjertelen under puberteten og 

for dens opprettholdelse i voksen alder (13). Under ejakulasjon fyrer adrenerge nerver og 

fører til kontraksjon av glatt muskulatur via stimulering av den andre gruppen adrenerge 

reseptrer, α-adrenerge reseptorer. β-adrenerge reseptorer har en sett er tilstede på overflaten 

av luminale epitelceller. Andrenerg stimulering fører til sekresjon fra disse cellene (14). Det 

finnes flere subgrupper av β-adrenerge reseptorer i menneskekroppen: β1- og β2- (ADRB2)  

og β3-adrenenerge reseptorer. I prostata finner man at ADRB2 utgjør størstedelen av de β-

adrenerge reseptorene (1). 
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1.3.1 SNS og kreftutvikling 
Faktorer som øker sympatisk aktivering, slik som kronisk stress eller overvekt, har fått 

økende oppmerksomhet som medvirkende elementer i utviklingen av kreft (14). SNS har en 

innvirkning på tumorvekst, og kan potensielt fremskyve utviklingen av flere krefttyper slik 

som prostata-, bryst-, ovarie- og lungekreft for å nevne noen. (15) På cellenivå spiller 

adrenerg aktivering nemlig inn på DNA-reparasjon, onkogen-aktivering, inflammasjon, 

epitelial-mesenschymal aktivering, angiogenese og apoptose (15, 16). I tillegg har man sett at 

å fjerne sympatiske nerver til prostata enten kjemisk eller kirurgisk, såkalt sympatektomi, 

hindret tumorvekst i tidlige stadier (17). Disse observasjonene har ledet en inn i tanken om at 

et velkjent medikament med lang klinisk erfaring og uten store kostnader kan ha en effekt i 

behandlingen av kreft; betablokkere. 

 

1.4 Betablokkere 
Betablokkere er legemidler som utøver sin effekt ved å blokkere virkningen av katekolaminer 

på β-adrenerge reseptorer og som dermed motvirker stimuleringen fra deler av SNS. 

Betablokkere har lenge vært brukt i behandlingen av hypertensjon, hjertesvikt, angina 

pectoris, samt migrene-profylakse og tremor.  

 

I løpet av de siste ti årene har man imidlertid fått øyene opp for disse legemidlene i en annen 

kontekst, nemlig kreftbehandling. Forskningen på dette området har vært økende og en rekke 

internasjonale studier er blitt publisert (14). Prosjektgruppen for urologisk molekylærbiologi 

ved Radiumhospitalet har også bidratt i å gi oss et større innblikk i sammenhengen mellom 

betablokker-bruk og PCa. I en kohortstudie i 2013 med 655 PCa-pasienter som mottok ADT 

så Grytli. et. al. at dem som samtidig brukte betablokkere hadde en bedre overlevelse 

sammenlignet med dem som ikke stod på betablokkere (18). Disse funnene ble støttet av en 

større kohort med 3561 PCa-pasienter med såkalt høy-risiko PCa eller med metastaserende 

sykdom. Her så en også at betablokkere var assosiert med redusert PCa-spesifikk død (19).  

 

1.5 ADRB2 
Som nevnt er størstedelen av de β-adrenerge reseptorene i prostata av typen ADRB2. 

Reseptoren har vært nøye studert. Hassan et. al. har blant annet lansert reseptoren og 

komponentene i dens signalvei som en mulige markører for å predikere hvordan en tumor vil 



reagere på stress og eventuell behandling som hemmer SNS, som for eksempel betablokker-

bruk (20). Dessuten er det rapportert at aktivering av ADRB2 og dens nedstrøms signalveier 

kan føre til aktivering av AR, og dermed bidra til androgen-uavhengig overlevelse av PCa-

celler (21). ADRB2 har også vært et hovedfokusområde i forskningsgruppen jeg deltok i. I 

2008 så  Ramberg og kolleger blant annet at ADRB2 på proteinnivå var høyere i maligne 

celler versus benigne celler (22). Selv om det ser ut som at det er økt uttrykk av ADRB2 i 

maligne celler, ser ADRB2-nivået ut til å synke etter hvert som kreftcellene utsettes for ADT. 

Dem så nemlig at blant 400 gener var genet som kodet for ADRB2 blant de mest regulerte i 

PCa-celler eksponert for androgendeprivert medium. Det androgendepriverte mediet 

etterligner situasjonen i kroppen når man blir behandlet med ADT. Mer presist så man at 

ADRB2 var sterkt nedregulert i cellelinjer etter 4 dager i et slikt androgenfritt medium. Yu et. 

al. så at det var lavere nivå av ADRB2 i metastaserende PCa kontra benignt prostatavev (23). 

Braadland et. al., også tilhørende prosjektgruppen jeg var en del av, så at lave nivåer av 

ADRB2 var assosiert med raskere utvikling av adenocarcinom CRPC i prostatavev fra 

pasienter (24). 

 

1.5.1 ADRB2 og nevroendokrin transdifferensiering (NEtD) 
Utover dette er det kjent at aktivering ADRB2 og dens signalveier er nødvendig for NEtD av 

adenocarcinom PCa-cellelinjer. I 1999 så Cox og kolleger at en økning av cAMP i cellelinjer 

er vist å føre differensieringen i en retning av nevroendokrine celler (NE-celler) (25). Som 

nevnt foregår adrenerg stimulering via ADRB2 til aktivering av adenylyl cyclase og dermed 

økt mengde cAMP intracellulært. Dermed oppnådde dem økning i cAMP ved å stimulere 

ADRB2 ved blant annet å tilføre adrenalin eller den adrenerge agonisten isoprenalin. Den 

samme forskningsgruppen så blant annet også senere at aktivering av PKA nedstrøms for 

cAMP endret celler fra PCa-cellelinjer i en retning av nevroendokrin morfologi (26). 

Braadland et. al. understreker i tillegg at både in vitro og in vivo PCa-modeller har vist at økt 

ADRB-aktivitet leder til både nevroendokrin differensiering, metastaser, angiogenese og 

apoptose-resistens. Dette kan tyde på at adrenerg signalering kan fremprovosere utvikling av 

PCa (14).  

 

Sammenhengen mellom ADRB2 og PCa er kompleks og mer forskning må gjøres for å 

kartlegge tydeligere assosiasjoner mellom reseptoren og cancerutvikling. 
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1.6 Problemstilling 
Så langt i oppgaven min har jeg snakket om at nye behandlingsstrategier mot PCa muligens 

kan fremprovosere en ny subgruppe av kreft, nemlig NEPC. Det er rapportert at opp mot 25 

% av menn som dør av PCa har denne formen for kreft. Samtidig har vi sett på SNS og dens 

funksjoner i prostata, og sammenhengen mellom stress og kreftutvikling. Vi har dessuten 

studert  den β-adrenerge reseptoren det finnes mest av i prostata, ADRB2, og hvordan denne 

kan spille en rolle i utviklingen av PCa. I tillegg har vi sett at aktivering av ADRB2 og 

nedstrøms signalveier er avgjørende for NEtD i prostataceller.  

 

Med dette som bakteppe vil vi se nøyere på ADRB2s effekt på NEtD i en kontekst av ADT. 

Gjennom dette kan vi kanskje finne en mulig sammenheng mellom ADRB2 og utvikling av 

NEPC. Som nevnt er denne oppgaven et ledd av en større studie hvor en håndfull analyser er 

blitt gjort for å studere disse sammenhengene. I mitt bidrag til denne studien har jeg sett på 

nivået av NE-markører, samt nivået av markører for angiogenese og proliferasjon i svulster 

med henholdsvis høyt og lavt nivå av ADRB2 som blir utsatt for ADT. Dermed har jeg lagd 

følgende problemstilling: 1) påvirker nivået av ADRB2 ADT-indusert NEtD og 2) påvirker 

nivået av ADRB2 ADT-indusert angiogenese og proliferasjon? 

 



2 Metode 
2.1 Nevroendokrine (NE) markører 
Mikrotubuli er satt sammen av αβ-tubulin dimerer i tillegg til en rekke andre assosierende 

proteiner. αβ-tubulin-dimerene er satt sammen tilfeldig av forskjellige isotyper. Minst syv 

forskjellige isotyper er registrert bare for β-tubulin, deriblant β-tubulin 3 (TUBB3). TUBB3 

har lenge vært kjent for å finnes i blant annet nevroner, men i senere tid har markøren blitt 

funnet i en rekke tumores (27). Celler som gjennomgår nevroendokrin differensiering vil 

nemlig også øke ekspresjonen av dette proteinet. Dermed skal vi i vår sammenheng skal se på 

ekspresjon av TUBB3. 

 

2.2 Markører for proliferasjon og angiogenese 
Ki67 er en velkjent proliferasjonsmarkør som finnes i cellenes nucleus. Den uttrykkes i alle 

de ”aktive” fasene av cellesyklus, men er ikke tilstede i G0. Dermed er står Ki67 i en fast 

assosiasjon til proliferasjon og fortelle oss noe om hvor mitotisk aktiv, og da ofte hvor 

aggressiv, en tumor er.  

 

Når der kommer til angiogenese skal vi her se på uttrykk av CD31. Cluster of differentiation 

31 (CD31), også kjent som platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM-1), finnes på 

blodplater, leukocytter og endotelceller. I endotel er proteinet høyt uttrykt intercellulært som 

en del av adhesjonsmolekylene som binder endotelcellene sammen. Følgelig kan CD31 

brukes som en markør for angiogenese da blodkar vil utrykke dette proteinet. 

 

2.3 Praktisk gjennomføring 
PCa-cellene brukt i forsøket er såkalte LNCaP-celler kjøpt fra ATCC (Rockville, MD). 

LNCaP-celler er androgensensitive adenocarcinom-celler og er mye brukt innen forskning på 

PCa. Tillatelse for å utføre forsøket (FOTS ref. 7132) ble gitt ved godkjenning fra 

Forsøksdyrutvalget.  

 

LNCaP-celler med henholdsvis lavt og høyt nivå av ADRB2 ble injisert i mus. For å oppnå 

dette tilsetter man PCa-cellene et såkalt shRNA (short hairpin RNA), et kunstig RNA-

molekyl med en ”hårspenne”-liknende sving på RNA-tråden som kan brukes til å slukke ut et 
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målgen og dermed hemme translasjon av aktuelt protein. Kontrollcellene vil ha høyt nivå av 

ADRB2 og kalles her shCtrl, mens cellene med lavt ADRB2-uttrykk benevnes shADRB2. 

Nedreguleringen av ADRB2 ble verifisert slik som beskrevet av Braadland et. al. i deres 

publikasjon fra Oncotarget i 2015 (24). Deretter lot man kreftcellene etablere svulster. Når 

svulstene hadde nådd en viss størrelse, ble musene kastrert og svulstene ble høstet noen uker 

senere. Kastrasjon blir gjort for å etterligne forholdene i kroppen når den blir utsatt for ADT. 

Svulstene ble siden formalin-fiksert, støpt inn i parafin og snittet. Først ble det gjort en 

immunhistokjemisk (IHC) analyse ved bruk av antistoff mot ADRB2 (MC2656; MBL 

International, Woburn, MA) i en 1:4000 fortynning. Deretter ble IHC-farging for markørene 

nevnt ovenfor gjort etter følgende protokoll: 

 

2.3.1 IHC farging  
Deparaffinisering og forbehandling ble gjennomført ved bruk av PT Link ved å varme opp 

snittene til 97 °C i en forbehandlingsbufferen FLEX Target Retrieval Solution ved pH 6.1 for 

anti-Tubulin β3 (TUBB3; 1:800; #801201, Nordic BioSite; Täby, Sweden) og pH 9.0 for 

anti-CD31 (1:50; #ab28364, Abcam) og anti-Ki67 (1:1000, #ab15580, Abcam). Snittene ble 

deretter behandlet med EN Vision Peroxidase-Blocking Reagent i 5 minutter, før de ble 

inkubert med ønsket antistoff i 30 min og farget med DAB-løsning i 10 minutter. Til slutt ble 

snittene kontrastfarget med Hagens haematoxylin og montert med xylenbasert lim.  

 

2.3.2 Analyser 
Analyse av mengde TUBB3 og CD31 gjort ved bruk av det digitale billedanalyseprogrammet 

ImageJ. Bilder av hele tumorsnitt ved 10x forstørrelse ble tatt ved bruk av AxioScan Z1 (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany), og deretter overført til ImageJ. Eksempel fra mengde TUBB3 

i to forskjellige snitt, samt farging for CD31 kan sees i figur 3A og 3B. For Ki67 ble det brukt 

manuell scoring ved lysmikroskopi (figur 3C). 

 

Analysene ble gjort blindet for de to gruppene mus med henholdsvis lavt og høyt nivå av 

ADRB2. Det ble analysert 12 snitt av tumorer fra shCtrl-celler og 9 snitt fra shADRB2-celler. 

 

Manuell scoring 

Scoring av Ki67 ble ved bruk av lysmikroskop (Olympus BX51TF) på 40x forstørrelse. Jeg 

baserte analysen på den såkalte hotspot-metoden. Det vil si at man finner det området i 



svulsten hvor fargingen for Ki67 er sterkest og deretter teller antall positive celler i dette 

synsfeltet. I synsfeltet telte jeg totalt antall celler. Dette lå i et område mellom 600 og 900 

celler. Deretter telte jeg antall fargede celler. For å definere hvilke celler som var positive 

delte jeg inn fargede celler inn i fire grupper ut ifra fargeintensitet: 0 = minimalt med farging, 

1 = svak farging, 2 = intermediær farging og 3 = sterk farging. Cellene med en score fra 1 til 

3 ble regnet som positive celler. Til slutt tok jeg antall positive celler delt på totalt antall 

celler og multipliserte med hundre. Dermed fikk jeg en prosentvis score av andel positive 

celler.  

 

Digital scoring 

De samme snittene ble scannet og bildene ble analysert ved hjelp av 

billedanalyseprogrammet ImageJ. I motsetning til ved manuell IHC scoring i mikroskop hvor 

jeg benyttet meg av hotspot-metoden, analyserte jeg i ImageJ IHC-fargingen i hele snittet. På 

denne måten kunne jeg få et inntrykk av den totale TUBB3-ekspresjonen i hele snittet og ikke 

bare i hotspots. Dette ble gjort både fordi vi mener det gir et mer representativt bilde av 

TUBB-ekspresjon i tumor. Første steg i ImageJ var å fjerne områder i snittet som ville bli 

oppdaget av programmet som TUBB3-fargede celler, men som i realiteten ikke er det eller 

som ikke er av interesse for vår analyse. Dette kunne være området med artefakt, 

nervefasikler eller tumorceller med sterkt farget nucleus: Noen gjentagende artefakter var 

områder hvor snittet hadde brettet seg over seg selv, såkalte klemningsartefakter (figur 1A). 

Normale nerveceller uttrykker et høyt nivå av TUBB3, men vil ikke være av interesse i dette 

tilfellet da vi ønsker å se på tumorceller som har gjennomgått NEtD. Derfor ble nervefasikler 

fjernet fra snittene. Enkelte områder, særlig i randsonen, kunne nuclei av tumorceller farge 

svært sterkt av haematoxylin. I noen få snitt så man også i randsonen uklassifiserbare flekkvis 

brunfarging (figur 1B). Disse ovennevnte eksemplene ble derfor fjernet manuelt fra snittene i 

forkant av analysen. 

 

Det andre steget i ImageJ var å fjerne omkringliggende stroma. Slik fikk man kun analysert 

områder bestående av tumor og samt unngått unødvendig areal i ROI (se senere) og 

eventuelle artefakter. Stroma ble fjernet ved å invertere fargene i bildet, for på denne måten å 

få tydeligere frem overgangen mellom tumorvev og bindevev med mer. Til slutt ble stroma 

fjernet manuelt (figur 2A). Deretter måtte jeg definere et såkalt ”region of interest” (ROI) 

(figur 2B). For å undersøke den totale TUBB3-ekspresjonen i snittet må vi nemlig først ha et 

totalareal som de TUBB3-fargede cellene utgjør en andel av. ImageJs valg av ROI baserer 
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seg på bildets fargeintensitet og en terskelverdi som jeg selv bestemmer for å definere det 

optimale totalareal av snittet. For å standardisere prosedyren ble lik terskelverdi satt for 

samtlige snitt med få unntak (se senere). Etter at ROI var definert, ble det neste steget å fange 

opp cellene som var positive for TUBB3. Bildet ble gjort om til et gråtone-bilde og på nytt 

ble en terskelverdi satt for å plukke opp de fargede cellene (figur 2C). Her ble det også brukt 

samme terskelverdi på de aller fleste snitt. Her fant jeg det også nødvendig å skjønnsmessig 

endre terskelverdien for enkelte snitt. ImageJ analyserte så andelen positive celler av det 

totale ROI.  

 

Som nevnt ble terskelverdiene endret noe for enkelte snitt. Dette ble gjort som en 

skjønnsmessig vurdering for disse enkelte snittene for at analysen skulle bli så korrekt som 

mulig. Terskelverdien for ROI ble på ett snitt redusert fordi ImageJ ikke registrerte lyse, 

nekrotiske områder inne i vevet som jeg ikke skulle utgjøre en del av ROI. På den andre 

siden ble terskelverdien for TUBB3-fargede celler justert enten opp eller ned på til sammen 

seks snitt. I enkelte snitt ble TUBB3-fargede celler med svak fargeintensitet ikke fanget opp 

av programmet med terskelverdien jeg opprinnelig hadde satt, og terskelverdien ble følgelig 

oppjustert. I noen andre snitt så man en tendens til at tumorceller med veldig tydelige 

nucleoli ble registrert som positive celler innenfor terskelverdien. Dermed justerte jeg denne 

verdien ned for å unngå å få en falsk høy verdi av TUBB3-ekspresjon.  

 

I analysen av CD31 ble den samme protokollen fulgt. Her valgte vi også å fjerne 

omkringliggende stroma. I bindevev er det varierende grad av naturlig forekommende 

blodkar. For å unngå eventuelle falske positive svar, ble derfor omkringliggende stroma 

fjernet. Dermed ble dette en analyse av angiogenese inne i selve tumor.  

I tillegg til ulik grad av artefakter slik som nevnt for analysen av TUBB3, kunne en ved 

CD31-farging se en opphopning av dens brune farge i  ”sjøer” av nekrose. Disse ble fjernet 

manuelt for å unngå falske positive svar (figur 1C). 

 

2.3.3 Statistikk 
For å vurdere statistisk signifikans ble det brukt Student t-test. Programmet som ble benyttet 

for å utføre statistikk var R v3.4.3.  



3 Resultat 
I dette avsnittet vil jeg først presentere funnene fra mine egne analyser, før jeg deretter gir et 

raskt sammendrag av et knippe funn fra studien som oppgaven min var en del av. 

 

3.1 Egne resultater 
Først så jeg på hvor mye uttrykk det var av NE-markører. Tumorene med høyt nivå av 

ADRB2 hadde grenseverdi signifikant økt uttrykk av TUBB3 i forhold til tumorene med lavt 

ADRB2-nivå (t-test P = 0.038; Figur 3D). Siden studerte jeg angiogenese i de forskjellige 

tumorsnittene. CD31-nivåene tenderte til å være høye for tumorene som stammet fra shCtrl 

kontra dem tumorene fra shADRB2, men en oppnådde ikke statistisk signifikans (t-test P = 

0.065; Figur 3D). Når det kom til proliferasjonsmarkører Ki67, fant vi ingen betydelig 

forskjell i de to gruppene av tumores (t-test P = 0.397; Figur 3D)  

  

3.2 Andre resultater fra studien 
ADRB2 er assosisert med luminal differensiering 

IHC farging av anti-ADRB2 av vevssnitt fra radikalt prostatektomerte viste høyt nivå av 

ADRB2 i høyt differensiert PCa, mens en så lavt nivå av ADRB2 i lavt differensierte PCa. 

ADRB2 var blant annet invers korrelert med Gleason grad. Med andre ord var ADRB2 lavere 

jo mer aggressiv en tumor er. Ved klinisk oppfølging av disse pasientene så en i tillegg at 

pasientene med lavt ADRB2-nivå hadde kortere tid til biokjemisk tilbakefall sammenlignet 

med pasienter med høyt nivå av ADRB2 i prostatavevet. 

 

ADRB2 er funksjonelt involvert i NEtD i PCa-cellelinjer 

I genanalyser så man at gener med betydning for ”neuronal differensiering” og 

”neuroproteksjon” var hemmet i shADRB2-celler. shCtrl og shADRB2 PCa-celler ble satt i 

androgendeprivert medium, hvorpå man så at både transkripsjon og proteinnivå av NE-

markører som TUBB3 og enolase 2 var lavere i shADRB2- versus shCtrl-celler. Sistnevnte 

funn samsvarer med mine egne IHC-analyser av TUBB3. Morfologisk så man dessuten at 

shCtrl-cellene hadde betydelig økt mengde cellulære utvekster (tilsvarende nerveutløpere på 

nevroner) sammenlignet med shADRB2-cellene. Ved å tilføre cellene den β-adrenerge 

agonisten isoprenalin, så man at shCtrl-cellene fikk vekst av lange nerveutløpere, mens denne 
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veksten var mindre i shADRB2-cellene. Denne effekten ble hemmet av den β-adrenerge 

antagonisten propranolol.  

 

ADRB2 er nedregulert i NEPC samt falt bort etter ADT 

Slik som man tidligere hadde funnet (22), var ADRB2 på proteinnivå økt i primær PCa og i 

metastaser. ADRB2 var dog nedregulert i CRPC, og enda mer nedregulert i NEPC (1). Det 

kan altså se ut som om ADRB2 forsvinner gradvis med økende progressiv sykdom. Dessuten 

så man i IHC-analyser at ADRB2-uttrykket i tumores fra xenograft mus etter kastrasjon (etter 

”ADT”) var lik null, uavhengig av hvor mye ADRB2-nivået før kastrasjon.  

 

 

 

 

 

  



4 Diskusjon 
4.1 Metodediskusjon 
4.1.1 Manuell scoring 
Ved manuell scoring av IHC-farging ble det brukt den såkalte hotspot-metoden for 

kvantifisere mengde Ki67-positive celler. Spørsmålet er hvorvidt denne metoden gir et 

representativt bilde av den mitotiske aktiviteten i tumor som helhet. Det kan se ut til at man 

ofte vil finne minst ett område i snittet hvor fargemengde og –intensitet er relativt høy, 

uavhengig av fargingen i resten av snittet. Dermed kan et snitt hvor det i realiteten er lite 

mitotisk aktivitet i sin helhet få en høy score fordi den tilfeldigvis hadde én hotspot med stor 

grad av farging. En annen faktor som kan påvirke resultatet er valget av selve hotspoten. 

Dette blir en skjønnsmessig vurdering og kan variere avhengig av personen som utfører 

analysen. Ki67-scoringen baserte seg på telling av celler i et synsfelt på 40x forstørrelse. Ved 

å gjøre dette manuelt i mikroskopet, uten bruk av digitale hjelpemidler og lignende, vil man 

kunne få et større eller mindre feilanslag. Det vil for eksempel ikke finnes noen forsikring om 

at en celle ikke ble telt to ganger. Teknikken ble gjort etter beste evne for å nå en så 

reproduserbar score som mulig. En annen utfordring under telling av celler var å anslå et 

korrekt antall ikke-positive celler. Avgrensningen til omkringliggende vev og andre celler var 

på langt nær så skarp og tydelig som de Ki67-positive cellene, noe som kan forkludre tallene. 

Bruken av hotspot-metoden har vært diskutert, og det ser ut til at å bruke metoder hvor man 

ser på Ki67-positive celler i større deler av snittet i motsetning til kun i én hotspot er å 

anbefale (28, 29). Noen vil gå så langt å si at man bør unngå hotspots helt (29). 

 

Så skal det naturlig nok nevnes at en vesentlig feilkilde er undertegnedes erfaring med IHC-

scoring. Jeg vil selvfølgelig ha langt mindre kjennskap til bruk av ulike tellemetoder, fordeler 

og ulemper ved disse, og gjennomføring av kvantifiseringen enn en erfaren patolog. Til tross 

for dette har jeg forsøkt etter beste evne å gjort dette basert på tidligere utførte prosedyrer og 

brukt erfaringen jeg har fra patologi på medisinstudiet. 

 

4.1.2 Digital scoring 
Ved å benytte oss av digital scoring ønsket vi å få et inntrykk av den totale ekspresjonen av 

henholdsvis TUBB3 og CD31 i xenograft-snittene. Dette i motsetning til manuell scoring 

som trolig vil bli begrenset av å måtte utføre hotspot-teknikken. Digitale systemer har sine 
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fordeler, men også utfordringer. Man ønsker alltid å fremstille resultatene så virkelighetsnært 

som mulig.  Den første utfordringen jeg støtte på var artefakter i snittene. Disse måtte fjernes 

på skjønnsmessig grunnlag, noe som gir rom for feil. Klemningsartefakter var hyppig for 

både de TUBB3-fargede og CD31-fargede snittene. I randsonen kunne negative celler bli 

farget svært sterkt med haematoxylin, noe som gjorde at programmet kunne ha problemer 

med å skille for eksempel anti-TUBB3 farging fra normale celler. I tillegg til at forekomsten 

av mer uklassifiserte arterfakter var økt. Disse artefaktene ble fjernet etter beste evne. Når det 

kom til snittene farget for CD31 fant jeg relativt ofte større eller mindre diffuse ”sjøer” farget 

for CD31. Disse kunne ofte forekomme i nekrotiske områder og hadde ingen morfologiske 

likhetstrekk med blodkar. Disse ble derfor fjernet fra ROI. Det vil også alltid være 

tilkortkommenheter i ImageJ. Eksempelvis når programmet prøver å definere ROI eller hvor 

mange positive celler som skal regnes med. Her måtte jeg sette terskelverdien i et visst 

område hvor jeg mente programmet fikk med seg mest mulig av det jeg ønsket å inkludere, 

mens den utelot mest mulig av det som var ønskelig. Terskelverdien var dog likt for alle 

snittene, for å gjøre det mest mulig standardisert.  

 

4.2 Resultatdiskusjon 
I mine analyser har jeg sett at tumores fra xenograft mus som ble utsatt for kastrasjon, hadde 

økt uttrykk av NE-markører dersom de hadde opphav i PCa-cellelinjer med høyt nivå av 

ADRB2. Dette kan altså tyde på at dersom man tar bort androgener, noe man gjør ved 

behandling av PCa, kan PCa-celler begynne å transformeres til NE-celler. Det er derfor man 

etter inntoget av ny behandling som enzalutamide og abiraterone har begynt å snakke om t-

NEPC. Som vi har sett gjelder dette først og fremst cellene som har høyt nivå av ADRB2. 

Som tidligere studier har vist, er angiogenese også assosiert med NEtD (23). Økt angiogenese 

er også en velkjent faktor i utviklingen av cancer. Jeg fant at tumorene med høyt ADRB2-

nivå tenderte til å ha mer angiogenese enn dem med lavere nivå av disse adrenerge 

reseptorene. Dette er i tråd med tidligere rapporter om at adrenalin fører til økt VEGF-

sekresjon gjennom beta-adrenerg stimulering (30). Til slutt fant jeg ingen sammenheng 

mellom mengde ADRB2 og proliferasjon. Tidligere studier av cellelinjer har vist både en 

stimulerende og en hemmende effekt av adrenerg stimulering på proliferasjon (14). Studier 

på PCa viser imidlertid at økt β-adrenerg aktivitet fører til hemmet proliferasjon i cellelinjer, 

mens det i musemodeller ikke hadde noen effekt fra eller til (20). Som tidligere nevnt er 

NEPC assosiert med dårlig prognose. En kan kanskje tenke seg at dette har med andre 



faktorer å gjøre enn økt proliferasjon, selv om dette blir rene spekulasjoner. Når dette er sagt, 

må det også nevnes at man må kunne stille spørsmålstegn ved metoden som er blitt brukt slik 

som diskutert ovenfor. 

 

Øvrige funn fra studien viste hvordan shCtrl-celler med høyt nivå av ADRB2 i betydelig økt 

grad utviklet nevronale utløpere, hadde økt mengde NE-markører og økt aktivitet av 

signalveier viktige for nevronal differensiering og –proteksjon på gennivå. Man så dessuten 

at man ved behandling med isoprenalin også fikk utviklet nevronalt morfologiske trekk. 

Disse funnene samsvarer med mine egne funn, og støtter opp om at ADRB2 er nødvendig for 

NEtD.  

 

Data viste imidlertid at ADRB2-nivået var nedregulert både i den langtkommende CRPC og i 

NEPC. Lavt ADRB2-nivå var også assosiert med høyere Gleason grad og kortere tid til 

tilbakefall av cancer etter radikal prostatektomi. I tillegg var lavt ADRB2-nivå assosiert med 

en mer dedifferensiert type PCa, noe som er karakteristisk for mer alvorlig cancer. Dette 

samsvarer med tidligere forskning på området (23, 24). Dette virker tilsynelatende til å være 

en motsetning til funnene diskutert ovenfor. Det kan se ut som om lavt ADRB2-nivå er 

assosiert med disse formene for cancer, særlig NEPC. Muligens er ADRB2 involvert i et mer 

komplekst bilde i progresjonen av PCa. Braadland fremstiller en forklaringsmodell i den 

originale studien at PCa-celler med høyt uttrykk av ADRB2 initialt vil være høyt 

differensiert. Ved bortfall av androgener, som ved ADT, vil cellene gjennomgå NEtD 

samtidig som ADRB2 i økende grad nedreguleres ettersom canceren progredierer. På den 

annen side vil kanskje PCa-celler med lavt ADRB2-nivå inneha en mindre differensiert 

morfologi og heller tendere til å utvikle seg til adeno-CRPC (1). Med andre ord kan det se ut 

som om ADRB2 er en slags molekylær ”bryter” som er helt nødvendig fra starten av for at 

NEtD og at t-NEPC i det hele tatt skal kunne utvikle seg. Denne hypotetiske modellen er 

sammenfattet i figur 3D. 

 

4.3 Betablokkere 
Avslutningsvis vil jeg drøfte litt omkring den spennende forskningen som er blitt gjort på 

betablokkere i relasjon til kreft. Som vi har sett viser en rekke studier at betablokkere har en 

gunstig effekt på overlevelse ved flere kreftformer (15-19). En kan spørre seg om denne 

effekten medieres av en mer generell systemisk effekt av betablokkerne, i motsetning til en 
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mer direkte effekt på ADRB2. Som omtalt tidligere vil SNS påvirke kroppen til endrede 

hormonnivåer, immunrespons, angiogenese og metastasering og dermed endre mikromiljøet 

omkring tumorcellene (15). Betablokkeres vil dermed høyst sannsynlig spille ut sin effekt 

gjennom å påvirke dette. På den annen side kan også betablokkere være gunstige i, mer 

spesifikt, å hemme ADRB2 på luminale prostataceller, og dermed hindre utviklingen av 

NEPC.  

 

Et annet poeng hva gjelder betablokkere er at de fleste pasientene som står på betablokkere 

bruker β1-selektive preparater slik som metoprolol for å utøve sin effekt på hjerte-kar-

systemet. Dette ser ut til ikke å støtte hypotesen om at betablokkere kan hindre 

cancerutvikling gjennom å hemme ADRB2-medierte effekter. En forklaring på dette kan 

være at betablokkeres spesifisitet er doseavhengig. Med andre ord vil medikamentet aldri 

være rene β1-antagonister, men alltid ha en mer eller mindre antagonistisk virkning på β2-

reseptorer. På den annen side kan dette støtte ideen om at betablokkere motvirker tumorvekst 

ved den ovennevnte systemiske effekten slik at tumors mikromiljø blir endret.  

 

Forskningsfeltet er spennende og kanskje vil man se dette legemidlet brukt som en adjuvant 

terapi mot cancer i fremtiden.  
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Figur	  1	  

A B 

	  
	  
	  
	  

C	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  1A:	  Viser	  et	  eksempel	  på	  
klemningsartefakt	  i	  randsonen	  av	  
snittet	  

Figur	  1B:	  Helt	  ytterst	  i	  randsonen	  
kunne	  nuclei	  farge	  så	  sterkt	  at	  det	  ble	  
oppfattet	  som	  TUBB3-‐farging.	  
Figuren	  viser	  i	  tillegg	  uklassifiserbare	  
brune	  områder	  som	  var	  tilstede	  i	  
noen	  få	  snitt.	  

Figur	  1C:	  I	  områder	  med	  nekrose	  
kunne	  en	  se	  artefaktmessig	  
opphopning	  av	  farging	  for	  CD31	  
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Figur	  2	  
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Figur	  2B:	  Området	  farget	  i	  rødt	  
utgjorde	  ROI.	  

Figur	  2A:	  Slik	  ble	  stroma	  fjernet	  fra	  
snittene	  slik	  at	  man	  kun	  satt	  igjen	  
med	  tumorvev	  for	  analyse.	  Alt	  
utenfor	  den	  gule	  linjen	  ble	  ekskludert	  

Figur	  2C:	  Gråtonebilde	  hvor	  
TUBB3-‐fargede	  celler	  farges	  i	  
rødt.	  

stroma	  



Figur	  3	   	  
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Figur	  3D:	  Bildet	  til	  venstre	  viser	  sammenheng	  mellom	  TUBB3-‐ekspresjon	  og	  tumores	  
med	  henholdsvis	  høyt	  ADRB2-‐nivå	  (shCtrl)	  og	  lavt	  ADRB2-‐nivå	  (shADRB2-‐2).	  
Tilsvarende	  sammenheng	  ser	  vi	  for	  CD31	  (i	  midten)	  og	  Ki67	  (til	  høyre).	  	  

Figur	  3E:	  Hypotetisk	  modell	  fremstilt	  av	  Braadland	  et.	  al.	  Illustrasjon	  hentet	  fra	  original	  
studie	  (1).	  

Figur	  3A:	  Tumorvev	  farget	  med	  anti-‐TUBB3.	  Vev	  med	  henholdsvis	  mye-‐	  (t.v.)	  og	  
mindre	  (t.h.)	  uttrykk	  av	  TUBB3.	  Bilder	  hentet	  fra	  original	  studie	  (1).	  Figur	  3B:	  
illustrerer	  hvordan	  blodkar	  farges	  av	  anti-‐CD31-‐farging.	  Figur	  3C:	  farging	  for	  Ki67-‐
positive	  celler.	  


