
DOKTORAND:  

GRAD: Philosophiae doctor 

FAKULTET: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

INSTITUTT: Fysisk Institutt 

FAGOMRÅDE: Biofysikk og medisinsk fysikk 

VEILEDERE: Nina Frederike Jeppesen Edin og Erik Olai 

Pettersen 

DISPUTASDATO: 11. april 

  

AVHANDLINGENS 

TITTEL: 

Selective targeting of hypoxic T-47D and HT29 

cancer cells by internal ultra-low dose-rate 

[3H]- labelled valine irradiation: in vitro and in 

vivo studies 

  

Kreftsvulster vil i mange tilfeller inneholde områder hvor det er lite tilgang på 

oksygen, også kalt hypoksi. Mye hypoksi i kreftsvulsten er negativt for pasienten 

siden disse cellene er mer motstandsdyktige mot kreftbehandling og også er koblet til 

spredning av kreften. I denne doktorgraden har vi undersøkt en potensiell 

måte å målbevisst skade slike hypoksiske celler. 

 
 
Tidligere studier fra gruppa vår viste at hypoksiske kreftceller dør ved kontinuerlig 

bestråling med ultra-lav stråling gitt over flere uker. I denne studien gjorde vi flere forsøk 

med denne behandlingen hvor vi fant at så lite som 1-2 % av de resistente, hypoksiske 

kreftcellene overlevde. Forsøkene ble gjort ved å dyrke brystkreftceller i plastbeholdere 

som ble plassert i en hypoksiboks. Der kunne vi kontrollere oksygen-tilførselen og på den 

måten prøve å etterligne oksygennivået i kreftsvulster. Vi gjorde også undersøkelser som så 

på hvilken stråledose som er best å bruke, men det å bruke en enda lavere stråledose gav 

mindre effekt på kreftcellene. Vi fant også at behandlingen med ultra-lav stråling førte til at 

cellene hadde høyere respirasjon, en slags «hyperventilering».  

  

De 1-2% av cellene som overlevde behandlingen ble undersøkt videre. Det viste seg at når 

disse cellene fikk bedre oksygentilgang så startet de å vokse igjen, men nå kunne cellene 

drepes med normal stråleterapi og de viste ikke noen økt evne til å migrere, en egenskap 

som sees på som viktig ved fjernspredning av kreft. 

  

Til sist testet vi slik ultra-lav stråling på mus med kreft, for å se om det også var mulig i en 

dyremodell å drepe kreftcellene som hadde lite tilgang på oksygen. Dette gjorde vi ved å 

bestråle musene med ultra-lav stråling i flere uker og deretter se på om dette påvirket hvor 

fort kreftsvulstene vokste og om den ultra-lave strålingen målrettet drepte de hypoksiske 

cellene. Her fant vi ingen effekt. Dette viste seg å være på grunn 

av et problem som man også ser ved bruk av noen typer 

kjemoterapi: behandlingen som ble gitt til musene nådde ikke fram til de områdene av 



kreftsvulsten med lite oksygen. For å kunne behandle med en slik type ultra-lav stråling 

må man altså finne en annen måte å levere strålingen på for å nå de hypoksiske, resistente 

cellene.    
 

 

 

  



 
 
 
 


