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Generell bakgrunn for studien
• Det er behov for å øke biologisk effekt og minske toksisitet ved 

kreftbehandling 

• Ønskelig å utvikle metoder som kan øke effekten av cellegift 
lokalt på kreftsvulsten

• Amphinex® er et lyssensitivt stoff som forårsaker endosomal 
frigjøring av cellegift ved lyseksponering

• PCI er effektivt ved relativt lav dose av lys => kan derfor virke 
dypere enn vanlig fotodynamisk terapi (PDT)
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Kraftig lokal forsterkning av effekten til 
etablerte kreftlegemidler 

Injeksjon av Amphinex®

Amphinex® tas opp 
i kreftceller

Injeksjon av 
kreftlegemiddel*

Legemidlet tas opp 
i kreftceller

Lysbehandling

Legemidlets effekt 
forsterkes kraftig i det 

belyste området

kreftsvulst

Dager** Timer**

Amphinex®: patentert stoff (fotosensibiliserende) som gjør celler lyssensitive

*  PCI Biotech fokuserer på generiske legemidler, som bleomycin
** Optimal tid for injeksjoner og lysbehandling kan variere med forskjellige legemidler
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PCI gjør det mulig for kreftlegemidler å nå 
sine målmolekyler inne i kreftceller

1 4

Amphinex® (S) og 
legemidlet (D) blir etter 
injeksjon transportert 
med blodet til 
kreftcellene

2

Amphinex® og 
legemidlet tas opp av 
kreftcellene, men 
legemidlet er fanget i 
et endosom og kan 
derfor ikke nå sitt 
målmolekyl (T)
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Lys aktiverer 
Amphinex® som er i 
endosom-membranen, 
hvorpå denne 
ødelegges og 
legemidlet frigjøres

Legemidlet kan nå 
binde seg til sitt 
målmolekyl og utøve 
sin effekt

PCI er lysindusert frigjøring av medisiner fra endosomer
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Frigjøring av legemidler fra endosomer
siRNA når sitt målmolekyl intracellulært

Mikroskopbilder av celler med molekyler merket med fluorosens som er tatt opp ved endocytose, før og etter behandling 
med fotokjemisk internalisering (PCI). Molekylene er fanget i endosomer etter opptak ved endocytose (bildet til venstre). 

PCI behandling frigjør molekylene fra endosomene så de kan spres utover hele cellen (bildet til høyre).

Før fotokjemisk internalisering Etter fotokjemisk internalisering
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Mål for hundestudien

• Finne den beste måten for å administrere 
lys til hele kreftsvulsten

• Undersøke sikkerhet og toleranse ved 
bruk av PCI behandling på hunder

• Estimere den mest hensiktsmessige 
lysintensiteten for PCI behandling
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Første hunden som fikk PCI 
behandling

Rottweiler 9 år med platecellekarsinom i en ulveklo. 
Residiv etter lokal kirurgi. Relativt raskt voksende svulst.

Bildet t.v. er tatt 1 mnd
før behandling

Bildet t.h. er tatt på selve 
behandlingsdagen 
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Lyset blir administrert med laser gjennom optisk fiber og kanyle inn i svulsten
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I tillegg til lysbehandling inn i svulsten kan den også behandles med lys utenfra
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Under behandlingen ligger hunden i narkose og blir nøye overvåket
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Bildet er tatt 5 dager etter lysbehandling - svulsten kan hovne opp og 
hvis det var spredning av kreftceller til hud kan det bli et sår i området
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17 dager etter behandling og svulsten begynner å skrumpe inn tydelig
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27 dager etter behandling 
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1 m før behandling  Behandling m lys         5 dager senere

Dag 17                      Dag 27           

Amphinex  3-4 dager før lysbehandling

Bleomycin + belysning dag 0
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Prosedyre under studien
• Pre-screen

• Dag 0 gis fotosensibiliserende stoff (Amphinex®)

• Dag 3 el 4 gis Bleomycin + belysning

• Dag 5 hunden drar hjem

• Dag 18 kontroll

• Dag 32 kontroll

Hunden må beskyttes mot sollys i én måned etter behandling!
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Hvis dere har pasienter som dere tror 
kan passe til denne studien –
ta gjerne kontakt! 

Flere typer av 
eksterne svulster kan 
være aktuelle 

For nærmere info om 
prosjektet og 
kontaktinformasjon: 

Se egen brosjyre


