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ÁGRIP 
 
Fléttuefnið prótólichesterínsýra: áhrif á fitubúskap og frymisnet 
 
 
Inngangur: Fléttur eru hægvaxta lífverur sem myndast með samlífi á milli sveppa og 

ljóstillífandi græn- og/eða blágrænþörunga (blábaktería) en samlífið gerir fléttunum 

kleift að mynda efnasambönd sem eru einstök í náttúrunni. Sum þessara 

efnasambanda búa yfir eiginleikum sem menn hafa nýtt sér í áraraðir. Fjallagrös (l. 

Cetraria islandica) er fléttutegund sem hefur verið notuð í alþýðulækningum við 

ýmiss konar kvillum þ.á m. við særindum í hálsi, berklum, astma og magabólgum. 

Prótólichesterínsýra er talin vera eitt lífvirkasta annars stigs efnið sem finnst í 

fjallagrösum. 

Samkvæmt niðurstöðum in vitro rannsókna á prótólichesterínsýru hefur hún hemjandi 

áhrif á vöxt ýmissa krabbameinsfrumulína auk þess að hemja DNA nýmyndun 

krabbameinsfrumna en hefur lítil áhrif á eðlilegar frumur. 

Markmið: Að kanna áhrif prótólichesterínsýru á ensímið fitusýrusyntasa og á 

frymisnetsálag í krabbameinsfrumum. 

Aðferðir: Virkni prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa var ákvörðuð með því að 

mæla tengingu malonyls-CoA við acetýl-coA sem er metin með því að mæla NADPH 

oxun með ljósmælingum. Áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag voru athuguð 

með western blettun þar sem athugað var hvort aukin fosfórun á eIF2α eigi sér stað en 

það bendir til frymisnetsálags. 

Niðurstöður: Ekki tókst að sýna fram á að prótólichesterínsýra hindri fitusýrusyntasa. 

Niðurstöður úr western blettun sýna að prótólichesterínsýra veldur aukinni fosfórun á 

eIF2α í öllum krabbameinslínunum sem notaðar voru í rannsókninni. 

Umræður og ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

frymisnetsálag eigi sér stað í frumum sem meðhöndlaðar eru með 

prótólichesterínsýru. Þar sem ekki tókst að sýna fram á að prótólichesterínsýra hindri 

fitusýrusyntasa með þeirri aðferð sem notast var við er ekki hægt að draga ályktanir 

um virkni prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa og er þörf á frekari rannsóknum í 

þeim efnum.   
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ABSTRACT 

 
The lichen metabolite protolichesterinic acid: effects on lipid metabolism and 
endoplasmic reticulum 
 
 
Introduction: Lichens are slowgrowing organisms which are formed by symbiosis 

between a fungal partner and green alga and/or cyanobacterium. The symbiosis allows 

them to form substances that are unique in nature. Icelandic moss (l. Cetraria 

islandica) is a lichen species which has been used in folk medicine for centuries 

against diseases such as tuberculosis, asthma, throat irritation and gastritis. 

Protolichesterinic acid is considered to be one of the major biologically active 

secondary metabolite in Icelandic moss.  

In vitro studies have shown that protolichesterinic acid has antiproliferative effects on 

several cancer cell lines and also inhibits DNA synthesis in cancer cells without 

affecting normal cells. 

Objective: The aim of this assignment was to study the effect of treatment with 

protolichesterinic acid on the enzyme fatty acid synthase and on endoplasmic 

reticulum stress (ER-stress) in cancer cells. 

Methods: The effects on fatty acid synthase were investigated by measuring 

conjugation of malonyl-CoA and acetyl-CoA as assessed by NADPH oxidation using 

spectrophotometry. Western blotting was used to detect increases in phospho-eIF2α 

which is a indicator for ER-stress.  

Results: Treatment with protolichesterinic acid induced phosphorylation on eIF2α in 

all cancer cell lines tested. It was not possible to measure the effect of 

protolichesterinic acid on fatty acid synthase activity with the method used.  

Discussion and conclusion: The results indicate that treatment with protolichesterinic 

acid leads to ER-stress. Because the method used for measuring fatty acid synthase 

activity did not function as hoped it is not possible to conclude on the effects of 

protolichesterinic acid on the enzyme. Further studies are needed. 
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 
 
 
µg   Míkrógramm 

µL   Míkrólítri 

ACC   Acetyl-CoA karboxýlasi (e. Acetyl-Coa carboxylase) 

ACP   Acyl flutningsprótein (e. Acyl carrier protein) 

Asn   Aspargin 

ATF-4   Activating transcription factor-4 

ATF-6   Activating transcription factor-6 

ATP   Adenosín þrífosfat (e. adenosine triphosphate) 

bZIP   Basic-leucine zipper 

CE   Cerulenin 

CHOP   C/EBP homologous protein 

Co-A   Coenzyme-A 

CPT-1   Carnitine palmitoyltransferase-1 

DH   Dehýdrasi (e. dehydrase) 

DNA   Kjarnsýra (e. deoxyribonucleic acid) 

EDTA   Ethylenedinitrilo tetraacetic acid 

eIF2α   Eukaryotic initiation factor 2α  

ER   Enoyl redúktasi (e. Enoyl reductase) 

EtOH   Etanól 

FAS   Fitusýrusyntasi (e. fatty acid synthase) 

FBS   Kálfasermi (e. fetal bovine serum) 

FGF1/2  Acidic and basic fibroblast growth factor 

GAPDH  Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase 

GRP78   Glucose-regulated protein (78kDa) 

HIV-1   Eyðniveira, gerð I (e. human immunodeficiency virus, type 1) 

HPLC   Háþrýstivökvaskilja (e. high pressure liquid chromatography) 

HSP40   Heat shock protein (40kDa) 

IRE1   Inositol-requiring protein-1 

KR   β-ketoacyl redúktasi (e. β-ketoacyl reductase) 

KS   β-ketoacyl syntasi (e. β-ketoacyl syntase) 

MAT   Malonyl-acetyl transferasi (e. Malonyl-acetyl transferase) 
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MCF-7   Frumulína úr brjóstakrabbameini 

mg   Milligramm 

mL   Millilítri 

mL   Millilítri 

mRNA   Miðlandi ríbósakjarnsýra (e. messenger ribonucleic acid) 

NADPH  Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

NMR   Kjarnsegulgreining (e.  

p53   Prótein 53 

p58   Prótein 58 

PA   Prótólichesterínsýra (e. protolichesterinic acid) 

PC-3   Frumulína úr blöðruhálskirtilskrabbameini 

p-eIF2α  Phospho-eukaryotic initiation factor 2α 

PERK   Protein kinase RNA (PRK)-like ER kinase 

pRb   Retinoblastoma protein 

RNA   Ríbósakjarnsýra (e. ribonucleic acid) 

rpm   Snúningar á mínútu (e. revolutions per minute) 

RPMI8226  Frumulína úr mergæxli 

SKBr3   Frumulína úr brjóstakrabbameini 

sXBP1             Splæst X box-binding protein (e. spliced X box-binding protein) 

T-47   Frumulína úr brjóstakrabbameini 

TE   Þíóesterasi (e. thioesterase) 

TLC   Þunnlagsgreining (e. thin layer chromatography) 

UDP   Uridine diphosphate 

UPR   Unfolded protein responce 

VEGF   Vascular endothelial growth factor 

XBP1   X box-binding protein 

   

 
  



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 viii

EFNISYFIRLIT 
 
1. INNGANGUR..................................................................................... 1 

1.1 Fléttur ........................................................................................... 1 

1.1.1 Fjallagrös (l. Cetraria islandica) .............................................................. 2 

1.1.2 Efnasambönd flétta .................................................................................. 2 

1.1.3 Lífmyndunarferlar annars stigs efna í fléttum ..................................... 3 

1.1.4 Prótólichesterínsýra ................................................................................. 4 

1.1.4.1 Efnafræði prótólichesterínsýru ..................................................... 4 

1.1.4.2 Lífvirkni prótólichesterínsýru ....................................................... 4 

1.1.4.3 Áhrif prótólichesterínsýru á lípoxygenasa ................................... 5 

1.1.4.4 Áhrif prótólichesterínsýru á krabbameinsfrumur .... .................. 5 

1.2 Krabbamein ................................................................................. 6 

1.2.1 Brjóstakrabbamein .................................................................................. 7 

1.2.2 Blöðruhálskirtilskrabbamein .................................................................. 7 

1.3 Líffræði dýrafrumna ................................................................... 7 

1.4 Frymisnetið .................................................................................. 8 

1.4.1 Frymisnetsálag ....................................................................................... 10 

1.4.1.1 Virkjun PERK ferlis við frymisnetsálag .................................... 11 

1.4.1.2 Virkjun ATF6 ferlis við frymisnetsálag ..................................... 12 

1.4.1.3 Virkjun IRE1 ferlis við frymisnetsálag ...................................... 12 

1.5 Framleiðsla fitusýra .................................................................. 12 

1.5.1 Tjáning fitusýrusyntasa í krabbameinsfrumum ................................. 14 

1.5.2 Fitusýrusyntasa-hindrar........................................................................ 15 

1.6 Staða rannsókna á áhrifum prótólichesterínsýru á 
fitusýrusyntasa og frymisnet ............................................................... 16 

2. MARKMIÐ ....................................................................................... 18 

2.1 Meginmarkmið .......................................................................... 18 

2.2 Sérstök markmið ....................................................................... 18 

3. EFNI OG AÐFERÐIR ..................................................................... 19 

3.1 Listi yfir tæki og áhöld.............................................................. 19 

3.2 Listi yfir efni .............................................................................. 20 

3.3 Magnbundin hreinsun prótólichesterínsýru með 
háþrýstivökvaskilju (HPLC) .............................................................. 21 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 ix

3.4 Sannkennslispróf ....................................................................... 21 

3.4.1 Bræðslumarksmæling ............................................................................ 21 

3.4.2 Þunnlagsgreining (TLC) ........................................................................ 21 

3.4.3 Hreinleikagreining með háþrýstivökvaskilju (HPLC) ....................... 21 

3.4.4 Kjarnsegulgreining (NMR) ................................................................... 22 

3.5 Áhrif prótólichesterínsýru á krabbameinsfrumur .... ............ 22 

3.5.1 SKBr3 frumulína ................................................................................... 22 

3.5.2 MCF-7 frumulína ................................................................................... 23 

3.5.3 PC-3 frumulína....................................................................................... 23 

3.5.4 Frumurækt ............................................................................................. 23 

3.5.5 Skipting frumna ..................................................................................... 23 

3.5.6 Talning frumna ...................................................................................... 24 

3.6 Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum (IC 50) 
prótólichesterínsýru á SKBr3 frumulínu .......................................... 24 

3.7 Áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag .......................... 25 

3.7.1 Próteineinangrun ................................................................................... 25 

3.7.2 Próteinmæling ........................................................................................ 25 

3.7.3 Western blettun ...................................................................................... 25 

3.8 Áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa ......................... 26 

3.8.1 Próteineinangrun ................................................................................... 26 

3.8.2 Virknimæling á tjáningu fitusýrusyntasa ............................................ 27 

4. NIÐURSTÖÐUR .............................................................................. 28 

4.1 Hreinsun prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju ...... 28 

4.2 Sannkennslispróf ....................................................................... 28 

4.2.1 Bræðslumarksmæling ............................................................................ 28 

4.2.2 Þunnlagsgreining (TLC) ........................................................................ 28 

4.2.3 Hreinleikagreining með háþrýstivökvaskilju (HPLC) ....................... 29 

4.2.4 Kjarnsegulgreining (NMR) ................................................................... 30 

4.3 Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum (IC 50) 
prótólichesterínsýru á SKBr3 frumulínu .......................................... 32 

4.4 Áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag .......................... 33 

4.4.1 Prófun fyrir fosfóruðu eIF2 α með western blettun ............................ 33 

4.4.1.1 Western blettun fyrir p-eIF2α í MCF-7 frumulínu ................... 34 

4.4.1.2 Western blettun fyrir p-eIF2α í PC-3 frumulínu ....................... 34 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 x

4.4.1.3 Western blettun fyrir p-eIF2α á SKBr3 frumulínu ................... 35 

4.5 Áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa ......................... 36 

5. UMRÆÐUR ..................................................................................... 40 

6. ÁLYKTANIR ................................................................................... 44 

7. ÞAKKARORÐ ................................................................................. 45 

8. HEIMILDASKRÁ ........................................................................... 46 

  



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 xi

 

TÖFLUSKRÁ 
 

Tafla 4.1. Niðurstöður bræðslumarksmælinga á (+)-prótólichesterínsýru .......... 28 

Tafla 4.2. Hreinleikagreining prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju ..... 30 

Tafla 4.3. Prótónuróf (1H-NMR) (+)-prótólichesterínsýru .................................... 31 

Tafla 4.4. Kolefnisróf (13C-NMR) (+)-prótólichesterínsýru ................................... 32 

Tafla 4.5. Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum prótólic hesterínsýru á SKBr3 
frumulínu .................................................................................................................... 33 

 

 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 xii

MYNDASKRÁ  
 

Mynd 1.1. Fjallagrös (l. Cetraria islandica)................................................................ 2 

Mynd 1.2. Lífmyndunarferlar innihaldsefna í fléttum  ............................................. 3 

Mynd 1.3. Efnabygging (+)-prótólichesterínsýru ...................................................... 4 

Mynd 1.4. Umbreyting (+)-prótólichesterínsýru yfir í ráphverfu sína, 
lichesterínsýru .............................................................................................................. 4 

Mynd 1.5. Eftirlit siðgæðispróteina með svipmótun próteina ................................. 9 

Mynd 1.6. Viðbragð frumunnar við freymisnetsálagi ............................................ 11 

Mynd 1.7. Lífmyndunarferill fitusýra ...................................................................... 13 

Mynd 1.8. Fitusýrusyntasa-hindrar og tenging þeirra við hvarfstöð ensímsins. . 16 

Mynd 3.1. SKBr3 frumulína ..................................................................................... 22 

Mynd 3.2. MCF-7 frumulína..................................................................................... 23 

Mynd 3.3. PC-3 frumulína ........................................................................................ 23 

Mynd 4.1. Hreinleikagreining prótólichesterínsýru með þunnlagsgreiningu ...... 29 

Mynd 4.2. Hreinleikagreining (+)-prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju
...................................................................................................................................... 29 

Mynd 4.3. Prótónuróf (1H-NMR) (+)-prótólichesterínsýru ................................... 30 

Mynd 4.4. Kolefnisróf (13C-NMR) (+)-prótólichesterínsýru .................................. 31 

Mynd 4.5. Crystal violet upptaka í SKBr3 frumulínu (1) ...................................... 32 

Mynd 4.6. Crystal violet upptaka í SKBr3 frumulínu (2) ...................................... 33 

Mynd 4.7. Western blettun fyrir p-eIF2α á MCF-7 frumulínu ............................. 34 

Mynd 4.8. Western blettun fyrir p-eIF2α á PC-3 frumulínu ................................. 35 

Mynd 4.9. Western blettun fyrir p-eIF2α á SKBr3 frumulínu .............................. 36 

Mynd 4.10. NADPH oxun próteina meðhöndluðum með mismunandi 
próflausnum ............................................................................................................... 37 

Mynd 4.11. NADPH oxun próteina ómeðhöndlaðra frumna ................................. 37 

Mynd 4.12. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með 
prótólichesterínsýru (5 µg/mL) ................................................................................. 38 

Mynd 4.13. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með 
prótólichesterínsýru (10 µg/mL) ............................................................................... 38 

Mynd 4.14. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með etanóli ...... 39 

Mynd 4.15. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með cerulenin 
(10 µg/mL) .................................................................................................................. 39 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 1

1. INNGANGUR 
 

1.1  Fléttur 
 
Fléttur eru hægvaxta lífverur sem myndast með samlífi á milli sveppa og ljóstillífandi 

græn- og/eða blágrænþörunga (blábaktería) en samlífið gerir fléttunum kleift að 

mynda efnasambönd sem eru einstök í náttúrunni (Kristinsson, 2009b; Nash, 1996). 

Slík efnasambönd eru kölluð fléttuefni og mörg þeirra finnast hvergi annars staðar en 

í fléttum. Sum þessara efnasambanda búa yfir eiginleikum sem menn hafa nýtt sér í 

áraraðir (Kristinsson, 2009b). Fléttur eru mismunandi á litinn, ýmist appelsínugular, 

gular, rauðar, grænar, gráar, brúnar eða svartar. Þær geta verið breytilegar að stærð 

allt frá einum fermillimetra og upp í tvo metra að lengd (Nash, 1996).  

 Samlífið er mjög flókið en sveppurinn myndar nokkurskonar bol sem kallast 

þal sem samanstendur af berki og merg. Þalið er bæði myndað úr sveppavef og lagi úr 

ljóstillífandi hlutanum, þar sem þörungafrumurnar eru umluktar sveppaþráðum. 

Börkurinn veitir þörungnum raka og verndar hann fyrir of sterku sólarljósi á meðan 

mergurinn auðveldar loftskipti (Ahmajiad, 1993). Í staðinn nýtir sveppurinn stóran 

hluta framleiðslu þörungsins (Kristinsson, 2009b).  Samlífið er mjög vel heppnað þar 

sem fléttur finnast á nær öllum landsvæðum frá hitabeltissvæðum til 

heimskautasvæðanna. Með þessu samlífi hefur lífverunum sem taka þátt í því, tekist 

að breiða úr sér á landsvæði þar sem þær væru annars mjög sjaldgjæfar eða ekki til 

staðar hver í sínu lagi (Nash, 1996).  

 Fléttur fjölga sér ýmist með kynæxlun eða kynlausri æxlun. Í kynæxlun fjölga 

þær sér með sveppagróum sem þurfa að finna hentugan ljóstillífandi sambýling en 

með kynlausri æxlun koma báðir hlutar fléttunnar við sögu (Oksanen, 2006) en þá 

losna sérmynduð líffæri, sem í eru bæði sveppaþræðir og þörungafrumur, frá þalinu 

og dreifast síðan með dýrum eða vindi (Kristinsson, 2009b). 

Fléttum er skipt í þrjá meginflokka út frá útliti. Runnfléttur eru greinóttar 

fléttur sem rísa oftast frá undirlaginu. Dæmi um slíkar fléttur eru hreindýrakrókar. 

Annar flokkurinn er blaðfléttur en þær eru blaðkenndar og liggja oftast samhliða 

undirlaginu. Sem dæmi um þann flokk má nefna fjallagrös. Þriðji og síðasti 

flokkurinn kallast hrúðurfléttur en þær mynda hrúður á undirlaginu og eru algengastar 

á klettum, berki og jarðvegi. Langflestar íslenskar fléttutegundir eru hrúðurfléttur 

(Kristinsson, 2009b).  
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1.1.1 Fjallagrös (l. Cetraria islandica) 
 
Fjallagrös (l. Cetraria islandica) eru fléttutegund í flokki 

blaðflétta (Kristinsson, 2009b) og eru algeng um allt land, 

bæði á hálendi og láglendi (mynd 1.1.). Fjallagrös eru 

mjög mismunandi að vaxtarlagi og geta verið dökkbrún 

eða nær svört, mjó og rennulaga en einnig blaðkennd, 

breið og ljósbrún eða grænleit að lit. Blaðjaðrar þeirra eru 

alsettir mjóum randhárum (Kristinsson, 2009a). 

Fjallagrös er fléttutegund sem hefur verið notuð í 

aldaraðir í alþýðulækningum við alls kyns kvillum þ.á m. 

við særindum í hálsi, berklum, astma og magabólgum (Jóhannsdóttir, 1998). Einnig 

hafa fjallagrös verið notuð til að stuðla að almennu heilbrigði (Freysdóttir, 

Ómarsdóttir, Ingólfsdóttir, Víkingsson og Ólafsdottir, 2008). 

 

1.1.2 Efnasambönd flétta 
 

Tvenns konar innihaldsefni er að finna í fléttum, fyrsta stigs efnasambönd 

(innanfrumu) og annars stigs efnasambönd (utanfrumu). Prótein, amínósýrur, 

fjölalkóhól, karótenóíð, fjölsykrur og vítamín eru fyrsta stigs efni sem finna má í 

fléttum. Þau eru lífmynduð bæði af sveppa- og þörungahluta fléttunnar. Þetta eru flest 

vatnsleysanleg efni sem bundin eru í frumuhimnu og eru ekki einkennandi fyrir fléttur 

þar sem þau finnast einnig í öðrum lífverum. Annars stigs efnin eru staðsett á 

sveppaþráðunum og eiga þau öll uppruna sinn að rekja til sveppahlutans (Nash, 1996). 

Búið er að einangra yfir 800 annars stigs efni úr fléttum (Huneck, 1999) og eru þau 

flest einkennandi fyrir fléttur og finnast aðeins nokkur þeirra í öðrum sveppalífverum 

eða æðri plöntum  (Nash, 1996).  

 Mörg annars stigs efnasambönd sem myndast í fléttum eru bragðvond og 

þjóna mögulega tilgangi sem varnarefni gegn grasbítum og hafa sum þeirra verið 

notuð í lyfjaiðnaðinum sem bakteríu- og veiruhemjandi efni. Auk þess eru fléttur 

uppspretta annars stigs efna sem m.a. hafa verið notuð í gerð ilmvatna og sem 

náttúruleg litarefni (Nash, 1996).  

  

 

Mynd 1.1. Fjallagrös (l. 
Cetraria islandica) 
Mynd af fjallagrösum sem 
tekin var á Oddsskarði 1993 
(Kristinsson, 2009a) 
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1.1.3 Lífmyndunarferlar annars stigs efna í fléttum 
 

Annars stigs efnum flétta má skipta niður í fjóra flokka út frá lífmyndunarferli þeirra 

(mynd 1.2.). Fyrst má nefna shikimatsýru-ferlið þar sem m.a. myndast terfenylkínónar 

og púlvinsýru afleiður, síðan er það mevalónsýru-ferlið þar sem terpenar myndast 

ásamt sterum. Þriðja ferlið er acyl-polymalonyl-ferlið þar sem annars stigs alífatískar 

sýrur, esterar og tengdar afleiður myndast ásamt fjölketíð afleiðum arómatískra 

efnasambanda. Að lokum er það fjórða ferlið, ljóstillífun, þar sem sykuralkóhól og 

ein- og fjölsykrur myndast (Huneck, 1999; Nash, 1996). 

 

Mynd 1.2. Lífmyndunarferlar innihaldsefna í fléttum  
Mynd byggð á (Einarsdóttir, 2010) 
 

Algengar acyl-polymalonyl afleiður eru arómatísk efni, sérstaklega þau sem 

myndast með tengingu á milli tveggja eða þriggja orkinól eða β-orkinól fenóleininga í 

gegnum ester, eter eða C-C tengi. Mikill meirihluti depsíða, depsídóna,  dibensófúrans 

og depsóna virðist myndast eftir acyl-polymalonyl ferli og eru þau öll einkennandi 

fyrir fléttur. Arómatísk efni sem myndast eftir acyl-polymalonyl ferlinu s.s. krómónar, 

xanthónar og anthrakínónar myndast líklega með innri hringmyndun á stakri pakkaðri 

fjölketíð keðju og eru oft sambærileg efnum sem mynduð eru af sveppum sem ekki 

eru í fléttum og æðri plöntum (Nash, 1996). 
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1.1.4 Prótólichesterínsýra 
 

Prótólichesterínsýra er lífmynduð eftir acyl-polymalonyl ferli (Huneck, 1999; Nash, 

1996) og er talin vera eitt lífvirkasta annars stigs efnið sem finnst í fjallagrösum 

(mynd 1.3.) (Gulcin, Oktay, Kufrevioglu og Aslan, 2002).   

O

OHO

CH2

O

CH3

 

Mynd 1.3. Efnabygging (+)-prótólichesterínsýru 
 

1.1.4.1 Efnafræði prótólichesterínsýru 
 
Prótólichesterínsýra er alifatískur α-metýlen-γ-laktón með karboxýlsýruhóp í β-stöðu 

og langa fitusækna keðju í γ-stöðu. Tvær handhverfur eru til af prótólichesterínsýru 

sem kemur til vegna stöðu karboxýlsýru hóps. Einungis aðra handhverfuna er að finna 

í fjallagrösum og það er (+)-prótólichesterínsýra (Ingólfsdóttir o.fl., 1997). 

Prótólichesterínsýra er efnafræðilega óstöðug og umbreytist auðveldlega yfir í 

ráphverfu sína (e. tautomer), lichesterínsýru, sem hefur tvítengi á α-kolefni í 

laktónhringnum (mynd 1.4.) (Muller, 2001). 

 

Mynd 1.4. Umbreyting (+)-prótólichesterínsýru yfir í ráphverfu sína, 
lichesterínsýru 
 

1.1.4.2 Lífvirkni prótólichesterínsýru 
 
Prótólichesterínsýra hefur fjölbreytta lífvirkni. Fyrst var sýnt fram á virkni hennar 

gegn ýsmum bakteríum (Cavallito, Fruehauf, og Bailey, 1948; Stoll, Brack, og Renz, 

1950). Niðurstöður in vitro rannsókna sýna að prótólichesterínsýra hindrar DNA 
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pólymerasa HIV-1 bakrita (e. Human immunodeficiency virus type 1 reverse 

transcriptase) (Pengsuparp o.fl., 1995) auk þess sem hún hefur hemjandi áhrif á 

Helicobacter pylori, bakteríu sem er þekktur valdur magabólgna og maga- og 

skeifugarnasára (Ingólfsdóttir o.fl., 1997). Prótólichesterínsýra hefur einnig hemjandi 

áhrif á Mycobacterium tuberculosis (Stoll o.fl., 1950), Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus 

(Turk, Yilmaz, Kivanc og Turk, 2003).  

 
1.1.4.3 Áhrif prótólichesterínsýru á lípoxygenasa 
 
Lípoxýgenasar eru fjölskylda ensíma sem innlima súrefnissameindir í fríar og/eða 

esteraðar fjölómettaðar fitusýrur. Ensímin hafa mismunandi sértækni og eru kölluð 5-, 

8-, 12- og 15-lípoxýgenasar (Pidgeon o.fl., 2007). 

5-Lípoxýgenasi hvatar fyrsta skrefið í umbreytingu arakídónsýru yfir í 

leukotríen og gegnir mikilvægu hluverki í fjölmörgum líffræðilegum ferlum 

mannsins, sérstaklega þeim ferlum sem koma við sögu í bólgusvörun líkamans 

(Brooks og Summers, 1996). Síðar kom í ljós að tengsl voru á milli ýmissa ísóforma 

lípoxýgenasa og ferla sem koma við sögu í myndun og framrás ýmissa krabbameina, 

þar á meðal blöðruhálskirtils-, brjósta, ristils- og lungnakrabbameins (Pidgeon o.fl., 

2007). Þar sem fjallagrös hafa verið notuð m.a. við astma og ýmsum bólgukvillum 

vaknaði áhugi á að rannsaka möguleg hindrunaráhrif innihaldsefna þeirra á 

arakídónferlið. Niðurstöður rannsókna sýndu að prótólichesterínsýra hindrar 5-

lípoxýgenasa í hvítum blóðkornum úr svínum með 50% hindrunarstyrkinn 10 µM 

(Ingólfsdóttir o.fl., 1994) og í hvítum blóðkornum nautgripa með 50% 

hindrunarstyrkinn 9 µM (Kumar og Muller, 1999). 

Síðari rannsóknir leiddu í ljós að prótólichesterínsýra hindrar 12(S)-

lípoxýgenasa í blóðflögum með 50% hindrunarstyrkinn 77 µM. Ensímið er talið 

gegna hlutverki í krabbameins- og æðamyndun og í myndun meinvarpa (Bucar o.fl., 

2004).  

 
1.1.4.4 Áhrif prótólichesterínsýru á krabbameinsfrumur 
 

Prótólichesterínsýra hefur verið prófuð in vitro og hafa fyrri rannsóknir gefið 

vísbendingu um æxlishemjandi verkun hennar t.d. á Ehrlich krabbamein í músum 

(Hirayama o.fl., 1980). Í thymidín upptökuprófi, sem metur DNA nýmyndun og þar 
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með frumufjölgun, reyndist prótólichesterínsýra hafa fjölgunarhemjandi áhrif á bris-, 

blöðruhálskirtils- og brjóstakrabbameinsfrumulínur með 50 % hindrunarstyrk á bilinu 

2,4 - 3,7 µg/mL (Haraldsdóttir, Guðlaugsdóttir, Ingólfsdóttir, og Ögmundsdóttir, 

2004). 

 
1.2 Krabbamein 
 

Krabbamein er hugtak notað yfir sjúkdóma þar sem frumuskipting óeðlilegra frumna 

verður stjórnlaus og eru þessir sjúkdómar yfir hundrað talsins (King, 2000). 

Sjúkdómarnir geta átt uppruna sinn í öllum vefjum og líffærum líkamans og geta 

dreift sér um líkamann með blóðrásinni og í gegnum eitlakerfið (Jónasson og 

Tryggvadóttir, 2008) . 

 Undir eðlilegum kringumstæðum sjá tilteknar stofnfrumur um 

frumuendurnýjun og afkomendur þeirra sérhæfast til ákveðinna verka og við það tapa 

þær hæfileikum sínum til að skipta sér. Krabbameinsfrumur starfa hins vegar ekki í 

samræmi við það og hafa ekki skilgreint hlutverk. Ástæðuna fyrir þessu má rekja til 

truflana sem eiga sér stað í erfðaefni frumunnar sem hún nær ekki að laga (Jónasson 

og Tryggvadóttir, 2008). Í krabbameinsmyndun koma upp villur í starfsemi 

frumnanna sem leiða til þess að frumuskipting verður stjórnlaus og frumur skipta sér 

þrátt fyrir að líkaminn þurfi ekki á því að halda. Auk þess fara frumurnar ekki eftir 

skilaboðum um að deyja og þær safnast því upp og mynda frumumassa sem kallast 

æxli (King, 2000) 

 Talið er að sex lífeðlisfræðilegir ferlar í krabbameinsfrumum séu 

sameiginlegir flestum ef ekki öllum krabbameinstegundum. Þessir þættir eru: (1) 

Stjórnun á vaxtarboðum þar sem æxlisfrumur, ólíkt heilbrigðum frumum, hafa 

ákveðin æxlisgen sem líkja eftir vaxtarþáttum sem frumurnar þurfa til þess að fjölga 

sér og verða þannig óháðar umhverfinu. (2) Þolmyndun gegn vaxtarhemjandi boðum 

með því að hafa áhrif á ákveðið ferli þar sem pRb (e. retinoblastoma protein) stöðvar 

frumufjölgun og ná þannig að komast úr G1-fasa yfir í S-fasa í frumuhringnum en í 

G1-fasa er ákveðið hvort fruman fer áfram í frumurhingnum og fjölgar sér eða ekki. 

(3) Æxlisfrumur komast hjá stýrðum frumudauða oftast vegna stökkbreytingar á 

æxlishemjandi geninu P53. (4) Ótakmörkuð geta til fjölgunar þar sem æxlisfrumur ná 

að halda litningaendum (e. tolomer) sínum nægilega löngum til fjölgunar. (5) Geta 

æxlisfrumna til að hvetja til nýæðamyndunar t.d. með aukinni tjáningu á VEGF (e. 
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vascular endothelial growth factor) og FGF1/2 (e. acidic and basic fibroblast growth 

factor) í þeim tilgangi að auka næringar- og súrefnisflæði til frumnanna. (6) Geta 

æxlisfrumna til að ráðast inn í aðra vefi og mynda meinvörp, t.d. með því að óvirkja 

viðloðunarsameindir eins og E-cadherin sem auðveldar flutning þeirra yfir í aðra vefi 

(Hanahan og Weinberg, 2000).  

 
1.2.1 Brjóstakrabbamein 
 
Brjóstakrabbamein er algengasta krabbameinið hjá konum og er tæplega 30% af þeim 

krabbameinum sem greinast í konum hér á landi. Þrátt fyrir að brjóstakrabbamein 

greinist aðallega hjá konum þá geta karlmenn einnig fengið slík æxli en 

brjóstakrabbamein hjá körlum er innan við 1% allra greindra brjóstakrabbameina. 

Ekki er vitað um orsök brjóstakrabbameins en áhættuþættir eins og erfðaþættir, 

hormónar og neysluvenjur eru þekktir. Nýgengi brjóstakrabbameins hefur aukist 

síðustu hálfu öld en samt sem áður hefur dánartíðni þess breyst lítið og er það m.a. 

talið vera vegna betri meðferðarúrræða og að sjúkdómurinn greinist fyrr en áður 

(Jónasson og Tryggvadóttir, 2008).  

 
1.2.2 Blöðruhálskirtilskrabbamein 
 
Krabbamein í blöðruhálskirtli er algengasta krabbameinið hjá íslenskum karlmönnum 

og er nær þriðjungur allra nýgreindra krabbameina í körlum á Íslandi. Árlega deyja 

hérlendis nær 50 karlmenn af völdum blöðruhálskirtilskrabbameins. Nýgengi þess 

hefur aukist til muna síðustu ár og áratugi og má m.a. rekja það til þess að 

sjúkdómurinn er greindur fyrr en áður. Ekki er kunnugt um orsakir krabbameinsins en 

talið er að hormónabúskapur, erðaþættir og umhverfisáhrif komi þar við sögu. Horfur 

sjúklinga sem greindir eru með blöðruhálskirtilskrabbamein eru oft góðar en þrátt 

fyrir það er það skráð í annað sæti um dánarorsakir af völdum krabbameina á Íslandi, 

næst á eftir lungnakrabbameini (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008).  

 

1.3 Líffræði dýrafrumna 
 
Dýrafrumur eru flóknar og innihalda fjölda frumulíffæra í umfrymi og frymisgrind. 

Kjarninn er stærsta líffæri frumunnar og inniheldur erfðafræðilegar upplýsingar 

hennar. Í kjarnanum fer fram DNA eftirmyndun og myndun RNA. RNA umritum yfir 

í prótein á sér stað í ríbósómum sem staðsett eru í umfryminu. Auk kjarnans er að 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 8

finna ýmis frumulíffæri í umfryminu sem umlukin eru himnum sem mynda eins konar 

hólf þar sem mismunandi efnaskiptaferlar eiga sér stað. Hvatberi er dæmi um slíkt 

líffæri og gegnir mikilvægu hlutverki í orkuefnaskiptum frumunnar. Þar fer að mestu 

fram myndun ATP (e.adenosine triphosphate) sem myndast við niðurbrot lífrænna 

sameinda (Alberts o.fl., 2008).  

 Vegna stærðar og margbreytileika dýrafrumna er flutningur próteina á 

áfangastað innan frumunnar flókið ferli. Tvö líffæri í umfrymi frumunnar, frymisnetið 

og golgi-kerfið, gegna mikilvægu hlutverki í röðun og flutningi próteina sem ýmist 

eru ætluð til seytunar, innlimunar í frumuhimnuna eða flutnings til leysikorna 

(Cooper, 2004).  

 Frymisgrind dýrafrumna er net próteinþráða og ræður lögun frumunnar og 

skipulagi umfrymisins. Auk þess sér frymisgrindin um hreyfingu frumunnar og 

flutning og staðsetningu líffæra innan hennar s.s. færslu litninga í frumuskiptingu 

(Cooper, 2004).  

 
1.4 Frymisnetið 
 
Frymisnetinu má skipta í tvennt út frá smásjárskoðun í slétt og gróft frymisnet. Slétta 

frymisnetið er sú hlið þar sem lífmyndun fitusýra, stera og fituefna fer fram auk 

myndunar fosfólípíða fyrir frumuhimnuna og umbreytingar kólesteróls yfir í 

sterahormón. Í grófa frymisnetinu fer fram lífmyndun próteina. Próteinin eru mynduð 

af ríbósómum sem tengd eru við himnu frymisnetsins. Samtímis því að próteinin eru 

mynduð eru þau jafnóðum flutt yfir í hol frymisnetsins (Alberts o.fl., 2008). Þar 

gangast þau undir efnafræðilegar breytingar eins og sykrun, myndun dísúlfíðtengja 

o.fl. sem stuðlar að svipmótun þeirra (e. protein folding) þar til tiltekinni byggingu 

próteinanna er náð. Rétt svipmótuð prótein fara út úr frymisnetinu og eru flutt yfir í 

golgi-kerfið og annarra staða innan frumunnar. Ranglega svipmótað prótein er prótein 

sem ekki hefur náð að mynda stöðugusta lögunarástand sitt og getur það haft áhrif á 

eðlilega byggingu eða starfsemi þess (Rasheva og Domingos, 2009).  

Sykrun próteina fer fram í frymisnetinu þar sem fásykra með 14 

sykrueiningum er tengd við próteinið (Alberts o.fl., 2008). Þrjár glúkósasameindir og 

ein mannósasameind eru fjarlægðar frá fásykrunni og próteinið síðan flutt yfir í golgi-

kerfið þar sem það verður fyrir frekari breytingum (Cooper, 2004).  



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 9

Ýmis siðgæðisprótein (e. chaperone) eru til staðar í frymisnetinu til þess að 

fylgjast með því hvort próteinin séu réttilega svipmótuð. Tvö þeirra eru 

siðgæðispróteinin calnexín og calreticulin. Þau bindast próteinum þar sem einungis 

tvær glúkósasameindir hafa verið fjarlægðar og koma þannig í veg fyrir að þau 

yfirgefi frymisnetið. Þriðja glúkósasameindin er síðan fjarlægð af glúkósídasa. Þegar 

hún hefur verið fjarlægð losnar próteinið frá siðgæðispróteininu og getur þá yfirgefið 

frymisnetið ef það er rétt svipmótað. Ensímið glúkósyl transferasi ákvarðar hvort 

próteinið sé rétt svipmótað eða ekki og ef það er ranglega svipmótað bætir ensímið 

glúkósasameind af UDP-glúkósa (e. uracil-diphosphate glucose) á N-tengdu 

fásykruna og endurnýjar þar með sækni próteinsins í calnexin eða calreticulin í þeim 

tilgangi að halda því innan frymisnetsins. Þetta ferli endurtekur sig þangað til 

próteinið er orðið rétt svipmótað (mynd 1.5.) (Alberts o.fl., 2008). 

 

 

Mynd 1.5. Eftirlit siðgæðispróteina með svipmótun próteina  
Tvær glúkósasameindir eru fjarlægðar af ósvipmótuðu próteini sem eftir það hefur 
sækni í himnutengt siðgæðispróteinið calnexín vegna glúkósasameindarinnar sem eftir 
varð á N-tengdu fásykrunni. Binding próteinsins við calnexín gerir það að verkum að 
próteinið helst áfram í holi frymisnetsins í stað þess að yfirgefa það. Glúkósídasi 
fjarlægir þriðju glúkósasameindina og við það losnar próteinið frá calnexín og flyst til 
glúkósýl transferasa, sem er mikilvægt ensím sem ákvarðar hvort próteinið sé rétt 
svipmótað. Ef svo er ekki bætir ensímið glúkósasameind frá UDP-glúkósa (e. uracil-
diphosphate glucose) á próteinið og eykur þannig sækni þess aftur í calnexín. Þessi 
hringrás endurtekur sig þangað til próteinið hefur svipmótast rétt og yfirgefur 
frymisnetið. Calreticulin virkar á sama hátt og calnexin en það er ekki bundið við 
frumuhimnuna (Alberts o.fl., 2008).  
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 Þrátt fyrir öll siðgæðispróteinin tekst ekki að svipmóta öll próteinin rétt og 

flytjast þau þá frá frymisnetinu út í frymisvökvan þar sem fásykran er fjarlægð og 

ubiquitin er tengt við próteinið sem síðan flyst til próteasóma þar sem það er brotið 

niður (Alberts o.fl., 2008). 

 
1.4.1 Frymisnetsálag 
 

Ýmsir líffræðilegir þættir geta haft áhrif á svipmótun próteina, flutning eða niðurbrot 

þeirra í frumum sem leiðir til þess að ranglega og/eða ósvipmótuð prótein safnast upp 

í frymisnetinu og fruman verður fyrir álagi sem kallast frymisnetsálag (e. endoplasmic 

reticulum stress). Viðbrögð frumunnar felast m.a. í því að virkja ferli sem kallast UPR 

(e. unfolded protein responce) (Healy, Gorman, Mousavi-Shafaei, Gupta og Samali, 

2009; Zhao og Ackerman, 2006) en það felur í sér virkjun nokkurra boðferla (Rasheva 

og Domingos, 2009) sem eiga upptök sín í frymisnetinu og þarfnast bæði kjarnans og 

golgi-kerfisins fyrir flutning boða (e. signal transduction) (Zhao og Ackerman, 2006). 

 UPR er stýrt með virkjun þriggja mismunandi álagsnema í himnu 

frymisnetsins, IRE1 (e. inositol-requiring protein-1), ATF6 (e. activating transcription 

factor-6) og PERK (e. protein kinase RNA (PRK)-like ER kinase), sem eru 

íhimnuprótein þar sem hluti þeirra er í holi frymisnetsins og nemur frymisnetsálag. 

Einnig er hluti próteinanna í frymisvökva sem virkjar stýril-sameindir m.a. í þeim 

tilgangi að reyna að endurheimta jafnvægið í frymisnetinu. (Rasheva og Domingos, 

2009). Við eðlilegar aðstæður eru próteinin tengd siðgæðispróteininu GRP78 (e. 

Glucose-regulated protein, 78kDa) og eru í óvirku ástandi. Við frymisnetsálag losnar 

GRP78 frá íhimnupróteinunum og flyst til próteinanna. Þetta losar og virkjar 

stressnema frymisnetsins sem ræsa UPR (mynd 1.6.) (Szegezdi, Logue, Gorman og 

Samali, 2006). 
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Mynd 1.6. Viðbragð frumunnar við freymisnetsálagi 
Við uppsöfnun ranglega svipmótaðra próteina losnar GRP78 frá þremur álagsnemum 
frymisnetsins, PERK (e. protein kinase RNA (PRK)-like ER kinase), ATF6 (e. 
activating transcription factor-6) og IRE1 (e. inositol-requiring enzyme) og við það 
virkjast þeir. Virkjun nemanna er raðbundin þar sem PERK virkjast fyrst, fljótlega á 
eftir virkjast ATF6 og að lokum virkjast IRE1. Virkjað PERK hindrar almenna 
próteinframleiðslu með fosfórun á eIF2α (e. eukaryotic initiation factor 2α). 
Fosórunin virkjar þýðingu á umritunarþættinum ATF4 (e. activating transcription 
factor-4) sem flyst til kjarnans og umritar gen sem eru nauðsynleg til að koma á 
jafnvægi í frymisnetinu. Umritunarþátturinn ATF6 flyst frá frymisnetinu yfir í golgi-
kerfið, eftir að GRP78 losnar frá því, þar sem það er klofið og við það virkjast það. Í 
virku ástandi stjórnar ATF6 eftirlitsþáttum frymisnetsins og umritunarþættinum 
XBP1 (e. X box-binding protein). Þegar IRE1 er virkjað fjarlægir það 26 innraðir frá 
mRNA XBP1 sem hafði áður verið virkjað í gegnum ATF6 ferlið. Innröðunum er 
síðan splæst saman og úr verður splæst XPB1 (sXBPB). sXBP1 færist að kjarnanum 
þar sem það stjórnar umritun á eftirlitsþáttum þar á meðal PERK hindranum P58IPK 
auk gena sem koma við sögu í niðurbroti próteina. Þetta ferli stuðlar að því að 
endurheimta jafnvægi og starfsemi frymisnetsins með því að koma í veg fyrir frekari 
uppsöfnun á nýjum próteinum, auka svipmótunargetu frymisnetsins og hrinda af stað 
niðurbroti uppsafnaðra próteina (Szegezdi o.fl., 2006). 
 
1.4.1.1 Virkjun PERK ferlis við frymisnetsálag 
 
PERK er íhimnuprótein af gerð I þar sem hluti þess er í frymisvökva og hefur 

kínasavirkni. Við losun GRP78 frá PERK verður tvíliðun og sjálfvirk fosfórun á hluta 

þess í frymisvökvanum og við það verður það virkt. Í virku ástandi fosfórar PERK 

eIF2α á serin-leif í stöðu 51 og gerir það óvirkt. Aukið magn af óvirku eIF2α dregur 

úr þýðingu nýmyndaðra próteina og verndar þar með frymisnetið fyrir aukinni byrði 

vegna nýrra próteina. Fosfórun á eIF2α leiðir einnig til aukinnar tjáningar á 

umritunarþættinum ATF4 (e. activating transcription factor-4) og þegar hann fer inn í 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 12

kjarna frumunnar virkjar það umritun ýmissa gena þ.á m. CHOP (e. C/EBP 

homologous protein) en þekkt áhrif þess eru þau að það stuðlar m.a. að stýrðum 

frumudauða (Rasheva og Domingos, 2009; Szegezdi o.fl., 2006). 

 
1.4.1.2 Virkjun ATF6 ferlis við frymisnetsálag 
 
ATF6 er íhimnuprótein af gerð II þar sem hluti þess liggur í frymisvökva með svæði 

sem virkjar umritun, bZIP (e. basic-leucine zipper), og hluti þess liggur í holi 

frymisnetsins sem binst GRP78 (Rasheva og Domingos, 2009). Eftir að GRP78 losnar 

frá flyst ATF6 yfir í golgi-kerfið þar sem það er klofið yfir í sitt virka form af 

próteösum. Virkt ATF6 færist síðan til kjarnans þar sem það vinnur sem 

umritunarþáttur og stjórnar tjáningu eftirlitsaðila frymisnetsins s.s. GRP78, GRP84, 

CHOP o.fl. auk XBP1 (e. X box-binding protein) en það er mikilvægt fyrir IRE1 

ferlið sem nánar er farið yfir í næsta kafla. Þrátt fyrir aukna CHOP mRNA tjáningu 

við virkjun ATF6 ferlis hafa engar rannsóknir tengt ATF6 virkjun við stýrðan 

frumudauða af völdum frymisnetsálags (Szegezdi o.fl., 2006).  

 
1.4.1.3 Virkjun IRE1 ferlis við frymisnetsálag 
 
IRE1 er, eins og PERK, íhimnuprótein af gerð I með tvíliðusvæði í holi frymisnetsins, 

sem nemur frymisnetsálag, og svæði í frymisvökva sem hefur kínasa- og 

kjarnsýrukljúfavirkni (Rasheva og Domingos, 2009). Þegar IRE1 er virkjað fjarlægir 

það 26 innraðir frá mRNA XBP1, sem hafði áður verið virkjað í gegnum ATF6 ferlið. 

Innröðunum er splæst saman og úr verður splæst XPB1 (sXBP1). sXPB1 hefur 

mismunandi markgen, þar á meðal eftirlitsaðila frymisnetsins. Dæmi um slíkan 

eftirlitsaðila er P58IPK, meðlimur HSP40 fjölskyldunnar, sem hindrar PERK og veldur 

neikvæðri afturverkun og markar það upphafið á stöðvun UPR. sXPB1 stjórnar einnig 

tjáningu gena sem koma við sögu í niðurbroti á uppsöfnuðum próteinum í 

frymisnetinu (Szegezdi o.fl., 2006). 

 
1.5 Framleiðsla fitusýra 
 

Fitusýrur gegna margvíslegum hlutverkum í frumunni frá því að vera 

orkugeymsla að því að taka þátt í boðferlum og asýlerun próteina. Í fitumiklum 

vefjum eins og lifrinni, brjóstum og fituvef gegnir fitusýruframleiðsla þremur 

lykilhlutverkum, í fyrsta lagi sem geymsla fyrir umfram orku úr fæðunni eins og fitu, í 
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öðru lagi myndun fitu úr kolvetnum eða próteinum ef ekki fæst nægilegt magn af fitu 

úr fæðunni og í þriðja lagi gegnir hún hlutverki í að mynda fitu fyrir brjóstamjólkina 

(Kuhajda, 2000). 

Við framleiðslu fitusýra, þar sem glúkósa er umbreytt í nokkrum skrefum yfir í 

fitusýrur, koma við sögu 25 ensím (Kuhajda, 2000). Ferlið skiptist niður í nokkur 

meginskref. Umfram glúkósi fer á formi pyruvats inn í hvatberann þar sem hann 

umbreytist í acetyl-CoA. Framleiðsla fitusýra fer fram í frymisvökvanum og þarf 

acetyl-CoA því að flytjast þangað. Þar sem hvatberinn er ekki gegndræpur fyrir 

acetyl-CoA er því umbreytt yfir í sítrat og þannig flyst það yfir í frymisvökvan þar 

sem því er umbreytt aftur yfir í acetyl-CoA af sítrat lýasa. Acetyl-CoA karboxýlasi 

karboxýlerar acetyl-CoA yfir í malonyl-CoA en þetta skref er hraðatakmarkandi 

skrefið í ferlinu. Ensímið fitusýrusyntasi myndar síðan fríu fitusýruna palmitat út frá 

malonyl-CoA, acetyl-CoA og NADPH (e. Nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate) (mynd 1.7.) (Berg, Tymocska og Stryer, 2002; Kuhajda, 2006).  

 

 

Mynd 1.7. Lífmyndunarferill fitusýra 
Yfirmagn af glúkósa er umbreytt í pyruvat sem fer inn í hvatberan. Pyruvat fer síðan 
út úr hvatberanum í formi sítrats. Sítrat lýasi umbrýtur sítratið yfir í asetyl-CoA sem 
er karboxýlerað yfir í malonyl-CoA af acetyl-CoA karboxýlasa (ACC). 
Fitusýrusyntasi myndar palmitat með acetyl-CoA, malonyl-CoA og NADPH 
einingum (e. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate). Malonyl-CoA  hindrar 
einnig CPT-1 (e. carnitine palmitoyltransferase-1) og kemur þannig í veg fyrir oxun á 
nýmynduðu palmitoyl-CoA. Mynd byggð á (Kuhajda, 2006).  
 

 Þrátt fyrir að acetyl-CoA karboxýlasi sé takmarkandi ensímið við framleiðslu 

fitusýra þá er það, ólíkt fitusýrusyntasa, að finna víða í sléttum vöðvum, 
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beinagrindavöðvum og vöðvum hjarta- og æðakerfisins þar sem það gegnir því 

hlutverki að stjórna β-oxun fitusýra með stjórnun á magni malonyl-CoA. Einnig 

gegna önnur ensím, sem taka þátt í framleiðslu fitusýra, hlutverkum í öðrum ferlum 

líkamans s.s. kólesterólframleiðslu sem á sér stað í miklu magni í lifrinni. Þar af 

leiðandi er fitusýrusyntasi áhugavert skotmark lyfjameðferðar þar sem það gegnir 

einungis hlutverki í framleiðslu fitusýra og er tjáning þess mun meiri í 

krabbameinsfrumum en í heilbrigðum frumum líkamans (Kuhajda, 2000).  

Fitusýrusyntasi er 270 kDa fjölpeptíð í frymisvökva (Zhao o.fl., 2006) og er 

eina ensímið í genamengi mannsins sem fært er um lífmyndun langra fitusýra frá 

grunni úr acetyl-CoA, malonyl-CoA og NADPH (Kuhajda, 2006). Í heilbrigðum vef 

er tjáning fitusýrusyntasa í algjöru lágmarki vegna þess að nægilegt magn af 

fitusýrum fæst úr fæðunni (Kuhajda o.fl., 2000). Fitusýrusyntasa-ensímið í mönnum 

samanstendur af tveimur nákvæmlega eins fjölvirkum fjölpeptíðum sem hvert um sig 

inniheldur sjö hvarfstöðvar, β-ketoacyl syntasa (KS), malonyl/acetyl transferasa 

(MAT), dehydrasa (DH), enoyl redúktasa (ER), β-ketoacyl redúktasa (KR), acyl 

flutningsprótein (e. Acyl carrier protein; ACP) og þíóesterasa (TE) (Menendez og 

Lupu, 2007) (sjá mynd 1.8. síðar) 

 

1.5.1 Tjáning fitusýrusyntasa í krabbameinsfrumum 
 

Heilbrigðar frumur og vefir nota að mestu fitusýrur sem fást úr fæðunni og berast með 

blóðrásinni til lífmyndunar fituefna og er því tjáning fitusýrusyntasa yfirleitt lítil sem 

engin en rannsóknir hafa sýnt fram á að tjáning þess sé mun meiri í illkynja æxlum 

s.s. krabbameini í risli, blöðruhálskirtli og brjóstakrabbameini (Kuhajda o.fl., 2000; 

W. Zhao o.fl., 2006). Þessi aukna tjáning ensímsins gefur til kynna að æxli þurfa 

meira magn af fitusýrum en þau fá með blóðrásinni (Little, Wheeler, Fels, Koumenis 

og Kridel, 2007). Rannsóknir hafa gefið til kynna að tengsl séu á milli oftjáningar á 

fitusýrusyntasa og versnun krabbameinsins, meinvarpa og ágengni (Little o.fl., 2007; 

Zhao o.fl., 2006) auk þess að aukin tjáning þess gefur til kynna slæmar batahorfur 

fyrir sjúklinga með krabbamein í blöðruhálskirtli og brjóstakrabbamein (Kuhajda, 

2000).  

Munur á  tjáningu fitusýrusyntasa á milli heilbrigðra vefja líkamans og 

krabbameina bendir til þess að fitusýrusyntasi sé álitlegt skotmark í 

krabbameinsmeðferðum (Puig o.fl., 2008). 
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1.5.2 Fitusýrusyntasa-hindrar 
 
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að hindrun á fitusýrusyntasa valdi frymisnetsálagi. 

Ensímið hvetur lífmyndun fosfólípíða með myndun palmitats og er því frymisnetinu 

mikilvægt í þeim tilgangi að viðhalda lífmyndun frumuhimnunnar (Little o.fl., 2007).  

Cerulenin, náttúrulegt efni úr sveppnum Cephalosporinum ceruleans, var 

fyrsta efnið sem sýnt var fram á að hindraði fitusýrusyntasa-ensímið auk þess að valda 

stýrðum frumudauða krabbameinsfrumna (Omura, 1976). Efnið hindrar ensímið 

óafturkræft með því að bindast, með samgildum tengjum, cystein-leif KS svæðis 

ensímsins, sem hvatar hvarfið á milli fitusýrunnar og hverrar acetyl eða malonyl 

einingar (Okawa o.fl., 2008). Efnafræðilegur óstöðugleiki cerulenins gerir það hins 

vegar óhentugt til notkunar í krabbameinsmeðferð (Zhao o.fl., 2006). 

C75 er efnasmíðuð afleiða cerulenins og er stöðugri fitusýrusyntasa-hindri. 

Það hefur m.a. verið rannsakað vegna æxlishemjandi áhrifa þess á brjóstakrabbamein. 

Rannsóknir bæði í frumurækt og í tilraunadýrum hafa staðfest eituráhrif C75 á 

krabbameinsfrumur í samanburði við heilbrigðar frumur (Zhao o.fl., 2006). Meðferð á 

músum þar sem C75 var sprautað í kviðarhol þeirra leiddi í ljós að C75 veldur skjótu 

og miklu þyngdartapi ásamt tapi á fitumassa með því að hafa áhrif á fæðuinntöku og 

orkunotkun (Loftus o.fl., 2000). Ástæðan fyrir þessum áhrifum er talin vera örvun 

C75 á CPT-1 (e. carnitine palmitoyltransferase) sem stýrir β-oxun fitusýra (Puig o.fl., 

2008). Þessi óæskilegu áhrif takmarka mögulega notkun C75 í krabbameinmeðferðum 

(Menendez og Lupu, 2007). 

Orlistat, lyf á markaði hér á landi undir sérlyfjaheitinu Xenical®, er notað í 

meðferð við offitu. Sýnt hefur verið fram á æxlishemjandi áhrifa orlistats, þar sem það 

hindrar TE svæði ensímsins (Menendez og Lupu, 2007; Zhao o.fl., 2006), en á því 

svæði fer fram losun palmitats sem er lokaafurð fitusýrusyntasa (Menendez og Lupu, 

2007). 

 Epigollocatechin-3-gallate (EGCG), eitt innihaldsefna í grænu tei, hefur sýnt 

fram á virkni svipaða og hjá cerulenin og C75 með því að hindra fitusýrusyntasa á KS 

svæðinu. Þetta á einnig við um aðra náttúrulega EGCG-skylda fjölfenóla (Menendez 

og Lupu, 2007). Ólíkt C75 virtist EGCG ekki örva CPT-1 líkt og C75 gerir og er því 

sérhæfðari fitusýrusyntasa-hindri (Puig o.fl., 2008). 

 Triclosan er mikið notað sýklalyf í sápum, munnskoli og í tannkremum og 

hefur verið sýnt fram á hindrunarvirkni þess gegn fitusýrusyntasa með því að hindra 
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sérhæft ER svæði ensímsins. Hindrun á þessu svæði getur verið sérstaklega áhugaverð 

fyrir þróun á fitusýrusyntasa-hindrum þar sem slík hindrun eykur styrk milliefnisins 

enoyl þíolesters (e. enoyl thiolester) en milliefnið er sláandi líkt cerulenini og C75 

(Menendez og Lupu, 2007). 

 Á mynd 1.8. má sjá efnabyggingar áðurnefndra fitusýrusyntasa-hindra. Auk 

þess er sýnt hvaða svæði ensímsins þeir hindra. 

 

Mynd 1.8. Fitusýrusyntasa-hindrar og tenging þeirra við hvarfstöð ensímsins. 
Myndin sýnir efnabyggingu fimm fitusýrusyntasa-hindra og hvaða svæði í hvarfstöð  
ensímsins þeir hindra (Menendez og Lupu, 2007) 
 
1.6  Staða rannsókna á áhrifum prótólichesterínsýru á 

fitusýrusyntasa og frymisnet 
 
Búið er að framkvæma tilraun þar sem reynt var að einangra fitusýrusyntasa úr 

rottulifur. Í þeirri tilaun var stuðst við aðferðarlýsingu úr eftirfarandi greinum: 

Kuhajda, 2006; Linn, 1981; Nepokoreff, Lakshmanan og Porter, 1975; Weiss og 

Glickman, 2003. Staðfest var með massagreini að einangrun ensímsins úr rottulifur 

hafði tekist en ensímið reyndist óvirkt í virknimælingum. Möguleiki er á því að 

ensímið hafi orðið fyrir eðlissviptingu í hreinsunarskrefi. Þá var reynt að mæla áhrif 

prótólichesterínsýru á virkni ensímsins óbeint með því að mæla 14C-asetat upptöku í 

frumur, en hún er í réttu hlutfalli nýmyndun fitusýra. Prótólichesterínsýra reyndist 

hindra að einhverju leyti 14C-acetat upptöku en ekki var hægt að draga þær ályktanir 
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að hún hindri fitusýrusyntasa þar sem fruman nýtir 14C-asetat í ýmislegt annað en 

fitusýruframleiðslu (Einarsdóttir, 2010). 

 Í sömu rannsókn voru könnuð áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag í 

RPMI8226 æxlisfrumum með western blettun þar sem skoðuð var fosfórun á eIF2α. 

Niðurstöður þriggja tilrauna gáfu til kynna aukna fosfórun á eIF2α hjá frumum sem 

meðhöndlaðar voru með prótólichesterínsýru (2,5 og 5 µg/mL) í 6 klukkustundir og 

18 klukkustundir (Einarsdóttir, 2010). 

 Í þessu verkefni verður haldið áfram með prófanir með prótólichesterínsýru 

þar sem notuð verður önnur nálgun til að mæla virkni fitusýrusyntasa (Puig o.fl., 

2008). Einnig verður kannað hvort prótólichesterínsýra valdi fosfórun á eIF2α í 

þremur öðrum krabbameinsfrumulínum. 
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2. MARKMIÐ 
 

2.1  Meginmarkmið 
  
Meginmarkmið þessa verkefnis voru að kanna hvort prótólichesterínsýra hindri virkni 

ensímsins fitusýrusyntasa og hvort hún valdi frymisnetsálagi í krabbameinsfrumum en 

það er talið vera afleiðing hindrunar á fitusýrusyntasa.  

 

 

2.2  Sérstök markmið 
 

- Hreinsa prótólichesterínsýru og staðfesta hreinleika hennar. 

 

- Kanna áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag með því að kanna fosfórun á 

eIF2α. 

 
 

- Kanna áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa með því að kanna tengingu 

á malonyl-CoA við acetyl-CoA sem er metin með oxun NADPH. 

 

- Ákvarða IC50 gildi prótólichesterínsýru á frumulínu úr brjóstakrabbameini 

(SKBr3). 



Meistararitgerð í lyfjafræði Guðbjörg Jónsdóttir 

 19

3. EFNI OG AÐFERÐIR 
 
3.1 Listi yfir tæki og áhöld 

Tæki Framleiðandi 
Analýsuvog OHAUS galaxy™ 160 

Bræðslumarksmælir BUCHI M.P.B-540 
Fasa kontrast smásjá Leica DM IL 

Framköllunarvél DURR MED medicine 260 

Háþrýstivökvaskilja til 
hreinleikagreiningar 

Dionex-ultimate 3000, Ultimate 3000-
Pump, Ultimate 3000-Variable 

wavelength detector 
Háþrýstivökvaskilja til magnbundinnar 

hreinsunar 
Agilent Technologies 

Hitabað Techne Dri-Block 
Hitaplata Desaga Sarstedt-gruppe 

Hitaskápur Thermo scientific 
Hljóðbað Diagenode 

Inngufunartæki BUCHI 
Kjarnsegulgreinir Avance 400 MHz 

Ljósmælir fyrir próteinmælingar Molecular devises 
Ljósmælir fyrir virknimælingar  

Loftskápur Gelair flow laboratories 
NuPAGE ® Polyvinylidene fluoride 

PVDF himna 
GIBCO™ invitrogen 

NuPAGE® 10% bis-tris gel GIBCO™ invitrogen 
NuPAGE® Filter GIBCO™ invitrogen 

Rugga Swelab instrument 
Ræktunarflöskur Falcon® Bd bioscience 

Skilvinda HERMLE Z 300 
Talningagler Marienfeld 

TLC silica gel 60 F254 Merck 
Tæki til rafdráttar í western blettun Xcell sureLock 
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3.2 Listi yfir efni 
Efni Framleiðandi 

1° mótefni gegn eIF2α úr kanínu Cell signaling 
1° mótefni gegn GAPDH Trevigen 

2° mótefni gegn mús (anti-rabbit) Cell Signal technology 
Andoxunarefni GIBCO™ Invitrogen 

Anísaldehýð framköllunarlausn Blandað í Haga 
Asetónítríl Sigma-Aldrich 

Bardford hvarfefni Sigma-Aldrich 
Brennisteinssýra (H2SO4) Merck 

Crystal violet Blandað í RKÍ 
Dithiothreitol Sigma-Aldrich 

ECL lausn Amersham Biosciences 
Ediksýra Sigma-Aldrich 
Etanól Sigma-Aldrich 

Ísedik (e. acetic acid) Merck 
Kálfasermi (FBS) GIBCO™ Invitrogen 

Klóróform Sigma-Aldrich 
Krabbameinslína úr 

blöðruhálskirtilskrabbameini (PC-3) 
American Type Culture Collection 

(ATCC) 
Krabbameinslína úr brjóstakrabbameini 

(MCF-7) 
American Type Culture Collection 

(ATCC) 
Krabbameinslína úr brjóstakrabbameini 

(SKBr3) 
American Type Culture Collection 

(ATCC) 
Maurasýra (e. Fumaric acid) Sigma 

McCOY æti Invitrogen 
Mercaptóetanól Bio-Rad laboratories 

Metanól Sigma-Adrich 
NUPAGE® Keyrslustuðpúði (20x) GIBCO™ Invitrogen 

NUPAGE® Sýnastuðpúði (4x) GIBCO™ Invitrogen 
Penisillín/streptómýsín GIBCO™ invitrogen 

Phosphate buffered saline (PBS) Blandað í RKÍ 
phospho-eIF2α mótefni Cell Signal technology 

Próteinstigi (Magic Marker) Invitrogen 
Próteinstigi (Pre-stain ladder) New England Biolab 

RIPA lýsis stuðpúði Blandað í RKÍ 
RPMI æti Invitrogen 

Sodium orthovanadate Sigma 
Soya trypsín hemill (STI) Sigma-Aldrich 

TLC silica gel 60 F254 Merck 
Toluen Riedel-de-halen 

Trypan blue (0,4%) Sigma 
Trypsín Sigma-Aldrich 

Tween 20 Sigma-Aldrich 
Undanrennuduft Mjólkursamsalan 
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3.3 Magnbundin hreinsun prótólichesterínsýru með 
háþrýstivökvaskilju (HPLC) 

 
Prótólichesterínsýra var hreinsuð með magnbundinni háþrýstivökvaskiljuaðferð (e. 

preparative high pressure liquid chromatography). Háþrýstivökvaskiljan var tengd við 

Phenomenex® Luna öfugfasasúlu (C18 (2) 100A, 250 x 21,20mm, 5µ). Endurfellt 

botnfall með prótólichesterínsýru var leyst upp í metanóli og ferðafasac(5 mg/mL)  í 

hlutföllunum 1:1 og sprautað inn á súluna til hreinsunar. Sýnin voru síuð með 

míkrófilter áður en þeim var sprautað inn á súluna. Ferðafasinn samanstóð af 

asetónítríl, vatni og maurasýru (90:10:0,01). Flæðihraðinn var 5 mL/mín, hitinn 25°C 

og bylgjulengdin 210 nm.  

 
3.4 Sannkennslispróf 
 
3.4.1 Bræðslumarksmæling 
 
Framkvæmd var bræðslumarksmæling til að athuga bræðslumark prótólichesterínsýru 

og staðfesta frekar hreinleika hennar. Mælingin var framkvæmd í sjálfvirkum 

bræðslumarksmæli. Framkvæmdar voru þrjár mælingar. 

 
3.4.2 Þunnlagsgreining (TLC) 
 
Þunnlagsgreining (e. thin layer chromatography) var framkvæmd í þeim tilgangi að 

meta hreinleika prótólichesterínsýru. Prótólichesterínsýran var leyst upp í etanóli og 

komið fyrir á álkísilplötu. Plötunni var komið fyrir í viðeigandi kari þar sem 

ferðafasinn var látinn skríða upp plötuna að endamarki. Óhreinindi skiljast frá 

prótólichesterínsýrunni vegna mismunandi skautunar. Ferðafasinn var blanda af 

toluen og ísediki í hlutföllunum 100:15. Eftir að ferðafasinn hafði skriðið upp plötuna 

að endamarki var platan skoðuð í útfjólubláu ljósi við 254 og 366 nm áður en 

framköllunarvökva var úðað á hana. Tvenns konar framköllunarvökvar voru notaðir, 

10% brennisteinssýrulausn (H2SO4) og anísaldehýðlausn. Platan var síðan hituð í 5 

mínútur við 110°C hita.  

 

3.4.3 Hreinleikagreining með háþrýstivökvaskilju (HPLC) 
 
Magn óhreininda í prótólichesterínsýrunni var metið með greinandi 

háþrýstivökvaskiljuaðferð (e. analytic high pressure liquid chromatography). 
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Prótólichesterínsýra var leyst upp í metanóli og ferðafasa (1:1) og sprautað inn í  

Phenomenex® Gemini-NX öfugfasasúla (C18, 110A, 250*4,6mm, 5µ). Ferðafasinn 

var asetónítríl, vatn og maurasýra (90:10:0,01), flæðihraðinn 1 mL/mín og 

bylgjulengdin 210 nm. Lítill toppur kemur eftir rúmlega 10 mínútur sem er 

lichesterínsýra. 

 
3.4.4 Kjarnsegulgreining (NMR)  
 
Kjarnsegulgreining (e. nuclear magnetic resonance) er aðferð til þess að ákvarða 

efnabyggingu efnasambanda. Prótólichesterínsýra (7 mg) var leyst upp í 700 µL af 

CDCl3 og farið var með sýnið til Sigríðar Jónsdóttur, fræðimanns á 

raunvísindastofnun sem tók bæði prótónuróf (1H; 400 MHz) og kolefnisróf (13C; 100 

MHz) af efninu og voru rófin mæld við 25°C. Notaður var Avance 400 MHz 

kjarnsegulgreinir til að framkvæma rófin og tölvuforritið TopSpin® var notað við 

úrvinnslu gagna. 

 
3.5 Áhrif prótólichesterínsýru á krabbameinsfrumur 
 
Frumuprófanir með prótólichesterínsýru voru framkvæmdar á eftirfarandi 

frumulínum: MCF-7, PC-3 og SKBr3. Rannsókn á áhrifum prótólichesterínsýru á 

frymisnetsálag var framkvæmd á öllum þremur frumulínunum og áhrif hennar á 

fitusýrusyntasa var framkvæmd á SKBr3 frumulínunni. Frumulínurnar voru allar 

fengnar frá ATCC (e. American Type Culture Collection).  

 

3.5.1 SKBr3 frumulína 
 
SKBr3 frumulínan er yfirþrílitna frumur úr 

brjóstakirtilskrabbameini með litningatöluna 85 í 35% 

frumna. 7,3% frumnanna hafa hærri litningatölu. 

Frumulínan er með mjög flókna litningasamsetningu 

(ATCC.2009). 

 Tjáning fitusýrusyntasa er 7,8 ± 0,7 nmól af 

oxuðu NADPH / mín*mg prótein (Menendez, 

Colomer, og Lupu, 2004). Vegna þessarar miklu tjáningar var SKBr3 frumulínan 

notuð í virknirannsóknum þar sem athuguð voru áhrif prótólichesterínsýru á 

fitusýrusyntasa.  

Mynd 3.1. SKBr3 frumulína 
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3.5.2 MCF-7 frumulína 
 
MCF-7 frumulínan er ýmist yfir þrílitna eða nær 

fjórlitna frumur úr brjóstakirtilskrabbameini þar sem 

litningatalan er á bilinu 66-87 en algengasta 

litningatalan er 82 (ATCC.2009). Tjáning 

fitusýrusyntasa í MCF-7 frumum er 2,5 ± 0,4 nmól af 

oxuðu NADPH / mín*mg prótein (Menendez o.fl., 

2004).  

3.5.3 PC-3 frumulína 
 
PC-3 frumulínan er nær þrílitna frumur úr 

blöðruhálskirtilskrabbameini með litningatöluna 62. 

Frumulínan hefur nær 20 litningabreytingar 

(ATCC.2009). Ekki hefur verið mæld virkni 

fitusýrusyntasa í þessari krabbameinsfrumulínu.  

 
3.5.4 Frumurækt 
 
Frumulínurnar MCF-7 og PC-3 voru ræktaðar í RPMI 1640 æti með 10% kálfasermi 

(FBS) og SKBr3 frumulínan var ræktuð í McCoy æti með 10% FBS. 

Penisillín/streptómýsin (0,5%)  var blandað út í ætið í báðum tilvikum til að koma í 

veg fyrir bakteríuvöxt í ræktinni. Frumurnar voru ræktaðar í hitaskáp við 37°C og 5% 

CO2 við 95% raka. Þrisvar í viku var skipt um æti og frumurnar reglulega skoðaðar í 

fasa kontrast smásjá. Þegar frumurnar voru orðnar vel þéttar í ræktunarflöskunum og 

þöktu nær allt yfirborð þeirra var þeim skipt upp í nýjar flöskur að meðaltali einu 

sinni í viku.  Öll meðhöndlun frumna fór fram við sterílar aðstæður í loftskáp. 

 

3.5.5 Skipting frumna 
 
Þegar frumurnar voru orðnar nægilega þéttar í ræktunarflöskunum var þeim skipt upp. 

Ætið var sogað af frumunum og trypsin/EDTA lausn sett í ræktunarflöskuna til að 

losa frumurnar frá botni flöskunnar (1mL í T25 flösku, 3 mL í 275 flösku). Flaskan 

var sett í hitaskáp í 2-3 mínútur. Þegar frumurnar voru orðanr lausar var soya trypsín 

hemli (STI) og PBS bætt út í flöskuna og allur vökvinn síðan sogaður úr flöskunni og 

færður yfir í skilvinduglas. Glasið er sett í skilvindu í 3 mínútur við 2000 rpm. Flotið 

Mynd 3.3. PC-3 frumulína 

Mynd 3.2. MCF-7 frumulína 
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var að lokum sogað af og 1 mL af æti blandað við botnfallið. Frumurnar voru síðan 

settar yfir í nýja flösku til ræktunar. PC-3 og MCF-7 frumunum var skipt í 

hlutföllunum 1:10 og SKBr3 frumum í hlutföllunum 1:2.  

 

3.5.6 Talning frumna 
 

Þegar telja þarf frumurnar er gert alveg eins og þegar þeim er skipt upp að því skrefi 

þar sem frumurnar eru settar í nýjar flöskur. Notast var við trypan blátt við talninguna. 

20 µL af trypan bláu og 20 µL af frumulausn var blandað saman í eina holu í 96 

holubakka. Um það bil 10 µL af lausninni er komið fyrir á sérstöku talningagleri og 

skoðað í fasa kontrast smásjá. Það svæði á talningaglerinu sem talið er á skiptist í 25 

ferninga og voru frumurnar taldar í 5 ferningum og heildarfjöldi þeirra reiknaður út 

með sérstakri jöfnu 

 Fjöldi frumna = n * 5 * 2* 10.000 

n = fjöldi frumna 5 ferningum 

Margfaldað var með 5 vegna þess að aðeins voru taldar frumur í 5 ferningum af 25, 

með 2 vegna þess að frumulausnin þynntist til helminga þegar hún var blönduð með 

20 µL af trypan bláu og með 10.000 vegna þess að talningasvæðið var 1,0*10-4 mL. 

 

3.6 Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum (IC 50) prótólichesterínsýru 
á SKBr3 frumulínu 

 
Til að ákvarða IC50 gildi prótólichesterínsýru á SKBr3 frumulínu var notast við 

litunaraðferð með crystal violet. Frumulausn (100 µL), sem innihélt 20 þúsund 

frumur, var komið fyrir í holum í 96 holu bakka og látið vera í ræktunarskáp yfir nótt. 

Próflausnir (100µL) voru síðan settar í holurnar og látnar vera á í 24 klukkustundir. 

Notaðar voru þrjár holur fyrir hverja próflausn. Þrír styrkleikar af prótólichesterínsýru 

voru notaðir (2,5; 5,0 og 10 µg/mL). Einnig voru útbúnar etanól lausnir sem 

samsvöruðu því etanólmagni í prótólichesterínsýru próflausnunum. Það var gert til að 

kanna áhrif leysis á niðurstöðurnar. Æti var notað til að ákvarða 100% lifun. 

Frumurnar voru síðan litaðar með crystal violet, skolaðar með vatni og leystar upp í 

33% ediksýru. Lausnirnar voru ljósmældar og IC50 gildi prótólichesterínsýru ákvarðað 

út frá niðurstöðum mælinganna. Forritið Soft Max Pro® var notað við úrvinnslu 

gagna úr ljósmælingu. 
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3.7 Áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag 
 
3.7.1 Próteineinangrun 
 
Frumum var sáð í 6 holubakka með 2 mL æti og hafðar í ræktunarskáp yfir nótt. Ætið 

var síðan sogað af og viðeigandi próflausnir settar í hvern bakka. Tveir mismunandi 

styrkir af prótólichesterínsýru voru prófaðir (2,5 og 5,0 µg/mL), æti notað sem viðmið 

og etanól var notað til að athuga áhrif leysis. Thapsigargin, þekktur 

frymisnetsálagsvaldur, var notað sem jákvætt viðmið (5,0 µg/mL). Próteinin voru 

einangruð eftir 6 klukkustundir og var framkvæmd á ís til að koma í veg fyrir 

eðlissviptingu próteinanna. Frumurnar voru skolaðar tvisvar með PBS áður en þær 

voru sprengdar með RIPA lýsis stuðpúða (sjá innihald í viðauka 1). Natríum 

orthovanadate, próteasahindri, var blandað út í stuðpúðann. Frumurnar voru síðan 

fluttar yfir í eppendorf glös þar sem þær voru dregnar upp og niður með nál og síðan 

settar í hljóðbað í u.þ.b. fimm mínutur. Að lokum voru þær settar í skilvindu við 

13.000 rpm í 20 mínútur. Frumuflotið var fært yfir í lítil eppendorf glös og lausnirnar 

próteinmældar. 

 

3.7.2 Próteinmæling 
 
Magn próteinanna í frumuflotinu var ákvarðað með ljósmælingu. Frumufloti (10µL) 

og vatni (190 µL) var blandað vel saman í eppendorf glasi áður en bradford hvarfefni 

(200 µL) var bætt út í. Lausnin var síðan sett í 96 holu bakka þar sem hvert sýni var 

komið fyrir í þremur holum (100 µL í hverja holu). Blankur innihélt RIPA lýsis 

stuðpúða í stað frumuflots. Lausnirnar voru ljósmældar við 595 nm bylgjulengd. 

Próteinmagnið var ákvarðað út frá staðalkúrfu sem útbúin var með þekktum styrk 

próteina. Jafna staðalkúrfunnar: y = 40,32x – 0,006   

 
3.7.3 Western blettun 
 
Western blettun er ein algengasta aðferðin til þess að greina ákveðið prótein og 

tjáningu þess úr blöndu margra próteina. Próteinsýnum er komið fyrir í geli sem 

inniheldur neikvætt hlaðið efni, SDS (sodium dodecyl sulfate). Hvert prótein binst 

mörgum SDS sameindum og við það eðlissviptast þau og taka neikvæða hleðslu sem 

gerir það að verkum að öll próteinin dragast að plús-skauti við rafdrátt. Próteinin 

aðgreinast því eingöngu eftir stærð. Eftir að búið er að aðgreina próteinin eru þau flutt 
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yfir á himnu og hún bleytt í lausn sem inniheldur 1° mótefni sértækt fyrir ákveðið 

prótein og látið vera yfir nótt. Himnan er síðan skoluð og ensímtengt 2° mótefni sett á 

himnuna. Það binst 1° mótefninu og gerir það sýnilegt með efnaljómun. Himnan er 

síðan skoluð og framkölluð með framköllunarvél þar sem próteinböndin koma fram á 

filmu (Alberts o.fl., 2008; Cooper, 2004; Janeway, Travers, Walport, og Shlomchik, 

2001).  

 Brunnar SDS gelsins voru hlaðnir með próteinsýnum auk próteinstiga (magic 

marker og pre-stain ladder), sem segir til um stærð próteinanna, og gelið keyrt á 200 

V í 35 mínútur. Eftir rafdráttinn var SDS gelinu komið fyrir í samloku ásamt PDVF 

himnu þar sem próteinin flytjast frá gelinu yfir á himnuna. Samlokan var keyrð á 30 V 

í 1 klukkustund. Himnunni var síðan komið fyrir í bát á ruggu og skoluð áður en 

himnan var meðhöndluð með 5% fitulausri mjólkurlausn í 0,25% tween/PBS til að 

koma í veg fyrir ósértæka bindingu 1° og 2° mótefna við himnuna. Himnan var síðan 

skoluð og meðhöndluð með 1° mótefni (8µL af mótefni í 8 mL af 5% mjólk/PBS; 

1:1000) yfir nótt. Síðan var himnan skoluð og 2° mótefni sett á (4 µL af mótefni í 4 

mL af 0,25% Tween/PBS; 1:2000) í eina klukkustund. Himnan var síðan skoluð og 

komið fyrir á plastfilmu þar sem ECL framköllunarlausn var látin liggja á himnunni í 

eina mínútu og himnunni síðan komið fyrir á plastfilmu og flutt yfir í 

framköllunarbox. Filmu var síðan komið fyrir á himnunum og látin liggja í ákveðin 

tíma (mismunandi eftir mótefnum) og síðan sett í framköllunarvél. Þrjár mælingar 

voru framkvæmdar til staðfestingar. 

 
3.8 Áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa 
 
3.8.1 Próteineinangrun 
 
Einangrun próteina fyrir mælingar á virkni prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa var 

framkvæmd með öðrum hætti en próteineinangrunin sem lýst var hér á undan. 

Ástæðan fyrir því var sú að mikilvægt er að halda virkni ensímsins út allt 

einangrunarferlið og var því reynt að takmarka öll þau skref sem mögulega gætu haft 

áhrif á virknina. Aðferð sem Puig o.fl (2008) notuðu var höfð til fyrirmyndar við 

útfærslu á þessari aðferð. Fjórum milljónum af frumum var sáð í stórar 

ræktunarflöskur (T75 flöskur), ein flaska fyrir hverja próflausn, og flöskurnar 

geymdar í ræktunarskáp í u.þ.b. tvo sólarhringa. Frumurnar voru meðhöndlaðar með 

próflausnum í sex klukkustundir. Eftir það voru frumurnar meðhöndlaðar með 
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trypsín/EDTA lausn eins og þegar frumum er skipt upp. Í stað þess að blanda 1 mL af 

æti við botnfallið eftir skilvindun, eins og gert er við skiptingu frumna, var 1 mL af 

köldu PBS sett út í og frumurnar skolaðar vel í því. Frumurnar voru síðan aftur settar í 

skilvindu og PBS sogað af. Þetta var síðan endurtekið einu sinni í viðbót. Eftir að PBS 

var sogað af voru 100 µL af köldu PBS blandað við frumurnar og lausnin sett í 

hljóðbað í 30 mínútur. Eftir það var lausnin sett í skilvindu við 13.000 rpm og 4°C í 

15 mínútur. Próteinflotið var síðan flutt yfir í lítil eppendorf glös og próteinmælt. 

 

3.8.2 Virknimæling á tjáningu fitusýrusyntasa 
 
Virkni fitusýrusyntasa var metin með ljósmælingu. 120 µg af próteinum úr hverju 

frumufloti voru sett í 96 holu bakka, þrjú sýni fyrir hverja próteinlausn. 200 mM af 

kalíum fosfat stuðpúða var sett út í og lausnirnar látnar vera við 37°C í 15 mínútur. 

Síðan var 0,24 mM af NADPH og 30 µM af acetyl-CoA sett út í og bakgrunnsróf 

mælt til að meta bakgrunnsoxun NADPH. Sýnin voru ljósmæld á tíu sekúndna fresti í 

þrjár mínútur. Eftir það var 50 µM af malonyl-CoA bætt út í lausnirnar og þær áfram 

ljósmældar á tíu sekúndna fresti í tíu mínútur til að ákvarða fitusýrusyntasaháða oxun 

á NADPH. Lokarúmmál í brunnunum eftir að öllum lausnum hafði verið bætt út í var 

100 µL. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 

4.1 Hreinsun prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju 
 
Eydís Einarsdóttir úrhlutaði fjallagrös með petróleum eter og úr því fékkst botnfall 

sem innihélt prótólichesterínsýru sem hún endurfelldi með etanóli þrisvar sinnum. 

Endurfellt botnfallið var síðan hreinsað með magnbundinni 

háþrýstivökvaskiljuaðferð. Um það bil 45 mínútum eftir að sýni er sprautað inn á 

súluna koma tveir toppar með stuttu millibili, sá fyrri er prótólichesterínsýra og sá 

síðari er ráphverfa hennar, lichesterínsýra. Alls náðist að keyra níu sýni og eftir að 

búið var að inngufa leysinn frá voru 25,98 mg eftir af hreinni prótólichesterínsýru.   

 
4.2 Sannkennslispróf 

  
4.2.1 Bræðslumarksmæling 
 
Framkvæmdar voru þrjár bræðslumarksmælingar og reyndist bræðslumark 

prótólichesterínsýrunnar vera aðeins undir fræðilegu gildi, 107,5-108°C (tafla 4.1.) 

(Horhant, Lamer, Boustie, Uriac, og Gouault, 2007; S. Huneck og Yoshimura, 1996). 

 
Tafla 4.1. Niðurstöður bræðslumarksmælinga á (+)-prótólichesterínsýru 
 

Mæling Bræðslumark (°C) 

1 106,5 

2 105,8 

3 105,9 

Bræðslumark prótólichesterínsýru = 106,2 °C 
 
 
4.2.2 Þunnlagsgreining (TLC) 
 
Niðurstöður þunnlagsgreiningar sýndu að prótólichesterínsýra var mjög hrein. Ekki 

náðist að framkalla álkísilplöturnar, hvorki með anísaldehýði né 10% 

brennisteinssýrulausn (H2SO4). Þegar plöturnar voru skoðaðar í útfjólubláu ljósi (254 

nm) fyrir framköllun sást hreinleiki prótólichesterínsýru greinilega. Endurfellt botnfall 

með prótólichesterínsýru frá Eydísi var notað sem viðmið (mynd 4.1.). 
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Mynd 4.1. Hreinleikagreining prótólichesterínsýru með þunnlagsgreiningu 
(1 = hrein prótólichesterínsýra (Rf gildi = 0,32), 2 = Endurfellt botnfall með 
prótólichesterínsýru) 
 
4.2.3  Hreinleikagreining með háþrýstivökvaskilju (HPLC) 
 
Hreinleiki prótólichesterínsýru var metinn m.a. með háþrýstivökvaskiljuaðferð. 

Flatarmál toppana var skoðað og var hreinleiki prótólichesterínsýrunnar reiknaður út 

frá hlutfallslegu flatarmáli toppanna. Samkvæmt rófinu er hreinleiki 

prótólichesterínsýrunnar 99,63% (mynd 4.2. og tafla 4.2.) 

 

Mynd 4.2. Hreinleikagreining (+)-prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju 
Á rófinu sést einn megintoppur fyrir prótólichesterínsýru. Ferðafasinn var asetónítríl, 
vatn og maurasýra (90:10:0,01), flæðihraðinn 1 mL/mín og bylgjulengdin 210 nm. 
Lítill toppur kemur eftir rúmlega 10 mínútur sem er lichesterínsýra. 
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Tafla 4.2. Hreinleikagreining prótólichesterínsýru með háþrýstivökvaskilju 
Útreikningar á hreinleika prótólichesterínsýru út frá hlutfallslegu flatarmáli toppanna 
á mynd 4.2. 
 

Toppur Rástími 
(mín) 

Flatarmál 
(mAU) 

Hlutfallslegt 
flatarmál 

Prótólichesterínsýra 7,593 61,7968 99,63 % 

Óhreinindi 10,66 0,2292 0,37 % 

Alls - 62,026 100% 

Óhreinindi = 0,37 % 
 
 
4.2.4 Kjarnsegulgreining (NMR) 
 
Niðurstöður úr prótónurófi (1H-NMR) og kolefnisrófi (13C-NMR) voru í samræmi við 
fræðileg gildi í heimildum (Myndir 4.3. og 4.4., Töflur 4.3. og 4.4.) (Horhant o.fl., 
2007). Bæði rófin má sjá í fullri stærð í viðauka 2. 
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Mynd 4.3. Prótónuróf (1H-NMR) (+)-prótólichesterínsýru 
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Tafla 4.3. Prótónuróf (1H-NMR) (+)-prótólichesterínsýru 
 

Toppar úr prótónurófi 
NMR gildi prótónutoppa 

prótólichesterínsýru 
(ppm) 

NMR gildi í 
heimildum (ppm) 

(Horhant o.fl., 2007) 

CH3-19 (3H) triplet 0,86 0,88 
CH2-8-18 (22H) – breiður 

singlet 
1,24 1,25-1,52 

H-7 (2H) – multiplet 1,69-1,76 1,70-,178 
H-3 (1H) – triple duplet 3,61 3,63 
H-4 (1H) – triple duplet 4,78 4,81 

H-5a (1H) - duplet  6,00 6,02 
H-5b (1H) - duplet 6,45 6,46 

 

 
Mynd 4.4. Kolefnisróf (13C-NMR) (+)-prótólichesterínsýru 
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Tafla 4.4. Kolefnisróf (13C-NMR) (+)-prótólichesterínsýru 
 

Toppar úr kolefnisrófi 
NMR gildi kolefnistoppa 

prótólichesterínsýru 
(ppm) 

NMR gildi í 
heimildum (ppm) 

(Horhant o.fl., 2007) 

C-19 (CH3) 14,1 14,1 
C-18 (CH2) 22,7 22,7 
C-8 (CH2) 24,8 24,8 

C-9-16 (CH2) 29,2 - 29,7 29,2 – 29,7 
C-17 (CH2) 31,9 31,9 
C-7 (CH2) 35,8 35,7 
C-3 (CH) 49,4 49,5 
C-4 (CH) 78,8 79.0 
C-5 (CH2) 125,9 125.9 
C-2 (C) 132,4 132,4 
C-6 (C) 168,1 168,3 
C-1 (C) 173,8 174,1 

 
4.3 Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum (IC 50) prótólichesterínsýru 

á SKBr3 frumulínu 
 
Út frá niðurstöðum ljósmælinga var teiknað upp graf (Microsoft Office Excel®) þar 

sem hlutfallsleg upptaka á crystal violet var teiknuð á móti styrk próflausna. IC50 

gildið var síðan ákvarðað sjónrænt út frá ferli prótólichesterínsýru á grafinu (Myndir 

4.5. og 4.6., tafla 4.5.). Aðeins náðist að framkvæma tvær mælingar til að ákvarða 

IC50 gildi prótólichesterínsýru. Gildi úr ljósmælingum má finna í viðauka 3. 

 

Mynd 4.5. Crystal violet upptaka í SKBr3 frumulínu (1) 
Á grafinu má sjá að með auknum styrk af prótólichesterínsýru (PA) dregur úr crystal 
violet upptöku frumnanna. Aukinn styrkur af etanóli (EtOH) virðist ekki hafa áhrif.  
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Mynd 4.6. Crystal violet upptaka í SKBr3 frumulínu (2) 
Á grafinu má sjá að með auknum styrk af prótólichesterínsýru (PA) dregur úr crystal 
violet upptöku frumnanna, en þó ekki í jafn miklum mæli og í fyrri mælingunni. 
Aukinn styrkur af etanóli (EtOH) virðist ekki hafa áhrif. 
 
Tafla 4.5. Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum prótólic hesterínsýru á SKBr3 
frumulínu 
 

Mæling Prótólichesterínsýra 
1 4,2 µg/mL 
2 6,6 µg/mL 

 
4.4 Áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag 

  
4.4.1 Prófun fyrir fosfóruðu eIF2α með western blettun 
 
Western blettun var framkvæmd á öllum þremur frumulínunum, MCF-7, SKBr3 og 

PC-3 þar sem próteinin voru merkt með með mótefni gegn fosfóruðu eIF2α (p-eIF2α) 

sem 1° mótefni og mótefni gegn músum (anti-rabbit) sem 2° mótefni. Með aukinni 

fosfórun á eIF2α koma sterkari bönd og gefur til kynna frymisnetsálag í frumunum. 

Framkvæmdar voru þrjár western blettanir fyrir hverja frumulínu með p-eIF2α sem 1° 

mótefni. Merkt var fyrir GAPDH (e. Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase) 

sem 1° mótefni einu sinni fyrir hverja frumulínu. GAPDH er ensím sem er mikið tjáð 

í nær öllum vefjum og frumum og er því notað til að athuga hvort sýnum sé hlaðið 

jafnt í alla brunna. Allar niðurstöður úr western blettun allra frumulína má finna í 

viðauka 9.4. 
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4.4.1.1 Western blettun fyrir p-eIF2α í MCF-7 frumulínu 
 

Niðurstöður úr western blettun á MCF-7 frumulínu sýndu að aukin fosfórun á eIF2α á 

sér stað þegar frumurnar voru meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru og 

thapsigargini miðað við viðmið (mynd 4.7.). 

  

Mynd 4.7. Western blettun fyrir p-eIF2α á MCF-7 frumulínu 
Á myndinni sést að aukin fosfórun á eIF2α eigi sér stað þegar frumurnar eru 
meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru ( PA) og thapsigargini miðað við viðmið. 
(1 = engin meðhöndlun; 2 = 2,5 µg/mL PA; 3 = 5 µg/mL PA; 4 = etanól; 5 = 5 µg/mL 
thapsigargin) 
 

4.4.1.2 Western blettun fyrir p-eIF2α í PC-3 frumulínu 
 
Niðurstöður úr western blettun á PC-3 frumulínu sýndu að frymisnetsálag á sér stað 

þegar frumurnar voru meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru miðað við viðmiðin 

(mynd 4.8.).  
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Mynd 4.8. Western blettun fyrir p-eIF2α á PC-3 frumulínu 
Á myndinni má sjá að tjáning á fosfóruðu eIF2α sé meiri þar sem frumurnar voru 
meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru (PA) og thapsigargini miðað við viðmið. (1 = 
engin meðhöndlun; 2 = 2,5 µg/mL PA; 3 = 5 µg/mL PA; 4 = etanól; 5 = 5 µg/mL 
thapsigargin) 
 

4.4.1.3 Western blettun fyrir p-eIF2α á SKBr3 frumulínu 
 
Niðurstöður úr western blettun á SKBr3 frumulínu sýndu að frymisnetsálag eigi sér 

stað þegar frumurnar voru meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru og thapsigargini 

miðað við viðmiðin (mynd 4.9.). 
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Mynd 4.9. Western blettun fyrir p-eIF2α á SKBr3 frumulínu 
Á myndinni kemur fram að tjáning á fosfóruðu eIF2α er meiri þar sem frumurnar voru 
meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru og thapsigargini en hjá viðmiðunum. (1 = 
engin meðhöndlun; 2 = 2,5 µg/mL PA; 3 = 5 µg/mL PA;  
4 = etanól; 5 = 5 µg/mL thapsigargin) 
 

4.5 Áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa 
 

Framkvæma þurfti tvær virknimælingar þar sem sú fyrri virtist ekki hafa tekist. Fyrir 

eina virknimælingu voru prótein úr þremur mismunandi próteineinangrunum 

ljósmæld og þurfti því að framkvæma alls sex próteineinangranir. Í fyrri mælingunni 

voru mælingarnar fyrir allar þrjár próteineinangranirnar framkvæmdar samtímis og 

var mikið ósamræmi í niðurstöðum. Í síðari virknimælingunni voru einungis þrjár 

mælingar framkvæmdar í senn og var mun meira samræmi á milli mælinganna. 

Á myndum 4.10. - 4.15. má sjá niðurstöður ljósmælinga úr síðari 

virknimælingunni þar sem NADPH oxun var mæld á tíma í blöndu með acetyl-CoA 

og malonyl-CoA auk próteinflots. Þegar malonyl-CoA er bætt út í verður stökk í 

gleypninni og vegna hvarfsins sem fer af stað, sem felur í sér NADPH oxun, minnkar 

gleypnin með tíma. Gröf fyrir niðurstöður allra ljósmælinga má finna í viðauka 5. 
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Mynd 4.10. NADPH oxun próteina meðhöndluðum með mismunandi 
próflausnum 
Niðurstöður ljósmælinga á próteinum fimmtu próteineinangrunar. Gleypni er teiknuð 
upp á móti tíma. Á fyrstu þrem mínútunum er bakgrunnsoxun NADPH með acetyl-
CoA mæld. Síðan er malonyl-CoA bætt út í og stökk verður á gleypninni. Gleypnin 
minnkar síðan vegna oxunar á NADPH. Sex ferlar eru á grafinu, ómeðhöndlaðar 
frumur (æti), frumur meðhöndlaðar með 5 µg/mL og 10 µg/mL prótólichesterínsýru 
(5 PA, 10 PA), frumur meðhöndlaðar með etanóli (EtOH), frumur meðhöndlaðar með 
cerulenin (10 µg/mL) og lausn sem inniheldur engin prótein heldur einungis PBS. 
 

 
Mynd 4.11. NADPH oxun próteina ómeðhöndlaðra frumna 
Grafið sýnir þrjá ferla, niðurstöður ljósmælinga á próteinum úr próteineinangrun 4-6, 
þar sem gleypni er teiknuð upp á móti tíma. Lítið stökk verður á gleypni þegar 
malonyl-CoA er bætt út í og fer gleypnin síðan lækkandi eftir það og bendir það til 
NADPH oxunar. 
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Mynd 4.12. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með 
prótólichesterínsýru (5 µg/mL) 
Grafið sýnir þrjá ferla, niðurstöðu ljósmælinga á próteinum úr próteineinangrun 4-6, 
þar sem gleypni er teiknuð upp á móti tíma. Stökk verður á gleypni þegar malonyl-
CoA er bætt út í  og fer gleypnin síðan lækkandi eftir það og bendir það til NADPH 
oxunar. 

 
Mynd 4.13. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með 
prótólichesterínsýru (10 µg/mL) 
Grafið sýnir þrjá ferla, niðurstöðu ljósmælinga á próteinum úr próteineinangrun 4-6, 
þar sem gleypni er teiknuð upp á móti tíma. Stökk verður á gleypni þegar malonyl-
CoA er bætt út í  og fer gleypnin síðan lækkandi eftir það og bendir það til NADPH 
oxunar. 
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Mynd 4.14. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með etanóli 
Grafið sýnir þrjá ferla, niðurstöðu ljósmælinga á próteinum úr próteineinangrun 4-6, 
þar sem gleypni er teiknuð upp á móti tíma. Stökk verður á gleypni þegar malonyl-
CoA er bætt út í  og fer gleypnin síðan lækkandi eftir það og bendir það til NADPH 
oxunar. 
 

 
Mynd 4.15. NADPH oxun próteina úr frumum meðhöndluðum með cerulenin 
(10 µg/mL) 
Grafið sýnir þrjá ferla, niðurstöðu ljósmælinga á próteinum úr próteineinangrun 4-6, 
þar sem gleypni er teiknuð upp á móti tíma. Stökk verður á gleypni þegar malonyl-
CoA er bætt út í en gleypnin minnkar lítið sem ekkert í framhaldinu og bendir það til 
þess að NADPH oxun sé minniháttar 
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5. UMRÆÐUR 
 
Í þessu verkefni var endurfellt botnfall sem innihélt prótólichesterínsýru hreinsað og 

úr fékkst mjög hrein prótólichesterínsýra (99,63%). Áhrif prótólichesterínsýru á 

starfsemi krabbameinsfrumulína voru síðan prófuð. Staðfest var í þremur frumulínum 

(SKBr3, PC-3 og MCF-7) að aukin fosfórun á eIF2α átti sér stað þegar frumurnar 

voru meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru og bendir það til þess að hún valdi 

frymisnetsálagi í þessum frumum. Ekki náðist að mæla áhrif prótólichesterínsýru á 

fitusýrusyntasa með þeirri aðferð sem notuð var. Framkvæmdar voru tvær mælingar 

til að ákvarða IC50 gildi prótólichesterínsýru. Niðurstöður mælinganna tveggja (4,2 

µg/mL og 6,6 µg/mL) gefa vísbendingu um raunverulegt IC50 gildi hennar á SKBr3 

frumulínu. 

Þegar framkvæma á lífvirknimælingar með náttúruefnum er mjög mikilvægt 

að efnin séu mjög hrein og vel skilgreind svo rekja megi þau áhrif sem koma fram í 

rannsóknum eingöngu til þeirra efna sem verið er að nota en ekki óþekktra óhreininda. 

Hreinsun prótólichesterínsýru gekk vel og reyndist hún vera mjög hrein samkvæmt 

þeim sannkennslisprófum sem framkvæmd voru. Hreinsunin var framkvæmd með 

magnbundinni háþrýstiskiljuaðferð og hreinleiki prótólichesterínsýru var staðfestur 

með kjarnsegulgreiningu, háþrýstivökvaskilju, þunnlagsgreiningu og 

bræðslumarksmælingu.  

 Við frymisnetsálag fer af stað viðbragð í frumunni (UPR) sem felur í sér 

virkjun nokkurra boðferla. Í einum þeirra á sér stað fosfórun á eIF2α í þeim tilgangi 

að draga úr þýðingu nýmyndaðra próteina og minnka þannig álagið á frymisnetið. Því 

gefur aukin fosfórun á eIF2α góða vísbendingu um að frymisnetsálag eigi sér stað 

innan frumunnar. Efnabygging prótólichesterínsýru er mjög lík efnabyggingu 

fitusýrusyntasa-hindrans C75 og hafa niðurstöður rannsókna staðfest að það valdi 

aukinni fosfórun á eIF2α (Little o.fl., 2007). Áhrif prótólichesterínsýru á 

frymisnetsálag voru því athuguð með því að skoða aukna fosfórun á eIF2α og var það 

staðfest að aukin fosfórun eigi sér stað þegar frumur eru meðhöndlaðar með 

prótólichesterínsýru. Þar sem fosfórun á eIF2α staðfestir ekki að um frymisnetsálag sé 

að ræða væri áhugavert að framkvæma fleiri western blettanir og merkja fyrir öðrum 

þáttum sem gegna hlutverki í UPR viðbrögðum frumunnar við frymisnetsálagi. Hægt 

væri að merkja fyrir JNK (e. c-Jun N-terminal kinase) sem virkjast í gegnum IRE1 

ferlið í UPR viðbragði frumunnar við frymisnetsálagi. Virkjun JNK er háð IRE1 
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kínasavirkni og með henni er verið að virkja ferli sem leiðir til stýrðs frumudauða 

(Healy o.fl., 2009; Szegezdi o.fl., 2006). Einarsdóttir (2010) rannsakaði hvort 

prótólichesterínsýra ylli stýrðum frumudauða með því að skoða cytochrome c leka úr 

hvatberum og caspasa 3 vikjun í T-47 og Capan-2 frumulínum. Prótólichesterínsýra 

virtist ekki hafa áhrif á þessa ferla miðað við viðmið en áhugavert væri að framkvæma 

slík próf á SKBr3 frumulínunni þar sem tjáning fitusýrusyntasa er mikil miðað við 

aðrar frumulínur.  

Ekki náðist að sýna fram á hindrandi áhrif prótólichesterínsýru á ensímið 

fitusýrusyntasa með aðferð Puig o.fl (2008) sem notuð var í þessu verkefni. Með 

þessari aðferð var ekki verið að mæla virkni fitusýrusyntasa með beinum hætti heldur 

var virkni hans ákvörðuð út frá NADPH oxun eftir að malonyl-CoA hafði verið bætt 

út í blöndu með acetyl-coA, NADPH og próteinfloti. Framkvæma þurfti 

virknimælinguna tvisvar þar sem eitthvað virtist hafa farið úrskeiðis í þeirri fyrri og 

mikið ósamræmi var á milli niðurstaðna. Áhugavert hefði verið að staðfesta tilvist 

fitusýrusyntasa í frumuflotinu t.d. með aðferðum eins og western blettun eða 

massagreiningaraðferð. Ástæðan fyrir misræmi á milli mælinga í fyrri 

virknimælingunni gæti staðið að hluta til vegna þess að allar mælingar voru 

framkvæmdar samtímis. Það er því mögulegt að hvarfið í þeim lausnum sem 

blandaðar voru fyrst hafi verið komið langt á leið þegar lausnirnar voru ljósmældar. 

En það útskýrir samt ekki að öllu leyti það misræmi sem var á milli mælinga. Í síðari 

mælingunni var mun meira samræmi á milli mælinga. Þar reyndist engin munur vera á 

NADPH oxun hjá frumum sem meðhöndlaðar voru með prótólichesterínsýru miðað 

við viðmið en oxunin var mun minni þar sem frumur voru meðhöndlaðar með 

cerulenin. Hvort það var vegna hamningar á fitusýrusyntasa eða almennra eituráhrifa 

cerulenins á krabbameinsfrumurnar er ekki hægt að segja til um þar sem þessi aðferð 

er mjög ósértæk. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er ekki hægt að útiloka að 

prótólichesterínsýra hafi áhrif á virkni fitusýrusyntasa. Mögulegar ástæður fyrir því að 

aðferðin sem notuð var í þessu verkefni virkaði ekki eru t.d. að einungis var notast við 

hljóðbað til þess að ná próteinum úr frumunum en í hefðbundinni próteineinangrun er 

notaður RIPA lýsis stuðpúði til að sprengja frumurnar og þær síðan dregnar upp og 

niður í nál til að ná próteinunum betur úr. Einnig var notast við hljóðbað í þeirri 

einangrunaraðferð en í styttri tíma. Vegna þessa mismunar er ekki víst að með 

aðferðinni hafi tekist að einangra próteinin nægilega vel úr frumunum.  Einnig gæti 

önnur ástæða verið sú að í aðferðinni var miðað við að hafa 120 µg af próteinum í 
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hverju sýni en ekki er hægt að segja til um í hversu miklu magni fitusýrusyntasi hafi 

verið í sýnunum eða hvort hann hafi yfir höfuð verið til staðar þar sem NADPH oxun 

á sér stað í öðrum ferlum frumunnar en í myndun fitusýra af fitusýrusyntasa. Einnig er 

sett spurningamerki við nákvæmni og áreiðanleika próteinmælingar með Bradford 

hvarfefni. Hvers vegna aðferðin virkaði hjá Puig o.fl. (2008) en ekki í þessari 

rannsókn er á huldu en þar sem aðferðarlýsingin var ekki mjög ítarleg í greininni er 

möguleiki á því að eitthvað milliskref hafi vantað í framkvæmd aðferðarinnar. Einnig 

má velta því fyrir sér hvort að sá munur sem niðurstöður þeirra sýna á NADPH oxun 

þegar frumur voru meðhöndlaðar með C75 og EGCG miðað við viðmið stafi af 

öðrum ástæðum en hindrun á virkni fitusýrusyntasa s.s. almennum eituráhrifum 

efnanna á frumurnar. 

Samkvæmt niðurstöðum in vitro rannsókna á prótólichesterínsýru hefur hún 

hemjandi áhrif á vöxt ýmissa krabbameinsfrumulína (Haraldsdóttir o.fl., 2004). 

Einnig hefur verið greint frá því að prótólichesterínsýra hemji DNA nýmyndun 

krabbameinsfrumna en hafi lítil áhrif á eðlilegar  frumur (Ögmundsdóttir, Zoega, 

Gissurarson, og Ingólfsdóttir, 1998). Nýlega hefur verið framkvæmd rannsókn þar 

sem skoðuð var 14C-asetat upptaka í krabbameinsfrumum og gáfu niðurstöður hennar 

vísbendingu um hindrandi áhrif prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa. Í þeirri 

rannsókn var einnig sýnt fram á aukna fosfórun á eIF2α í mergæxlisfrumum sem 

gefur vísbendingu um frymisnetsálag. Í kjölfar þeirra niðurstaðna var athugað hvort 

prótólichesterínsýra ylli stýrðum frumudauða krabbameinsfrumna með því að skoða 

leka cytochrome c úr hvatberum en niðurstöðurnar sýndu engin ummerki um það 

(Einarsdóttir, 2010). 

Niðurstöður lifunarprófa voru í samræmi við eldri rannsóknir (Haraldsdóttir 

o.fl., 2004) þar sem prótólichesterínsýra virðist hemja frumufjölgun með IC50 gildið 

5,4 µg/mL (meðaltal tveggja mælinga). Aukin fosfórun á eIF2α eftir meðhöndlun með 

prótólichesterínsýru bendir til þess að hún valdi frymisnetsálagi. Aukin fosfórun á 

eIF2α virtist vera í meiri mæli í SKBr3 frumulínunni en í hinum tveimur (PC-3 og 

MCF-7), en það er sú frumulína þar sem tjáning fitusýrusyntasa er hvað mest. Sú 

niðurstaða ýtir undir þá tilgátu um að prótólichesterínsýra hindri fitusýrusyntasa. Því 

er ástæða til frekari rannsókna á áhrifum hennar á ensímið auk þess að niðurstöður in 

vitro rannsókna hafa tengt hindrun á fitusýrusyntasa við frymisnetsálag (Little o.fl., 

2007; Okawa o.fl., 2008).  
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Áhugavert væri að rannsaka áhrif prótólichesterínsýru á frymisnetsálag með 

öðrum hætti en aukinni fosfórun á eIF2α s.s. með athugun á virkjun JNK, caspasa 3 

eða cytochrome c leka úr hvatberum eins og áður er búið að nefna. Þörf er á aðferð 

sem er sértækari fyrir virkni fitusýrusyntasa og felur í sér notkun hreins ensímskerfis. 

Sömu hugmyndafræði væri hægt að nota og þá sem notuð var í rannsókn á 14C-asetat 

upptöku í frumur. Þá væri hægt að nota geislamerkt hvarfefni sem fitusýrusyntasi 

notar til myndunar á palmitati s.s. acetyl-CoA eða malonyl-CoA. Mælingu á virkni 

fitusýrusyntasa væri síðan hægt að framkvæma með því að mæla magn geislamerkts 

palmitats sem myndast eins og gert var í aðferð Weiss og Glickman (2003). 

Hvarfefnunum, þ.á.m. geislamerktu acetyl-CoA, var komið fyrir í brunnum sem 

húðaðir voru með fosfólípíðum og voru með innbyggðum sindurefnum. Alkankeðja 

palmitats binst vatnsfælnu yfirborði brunnanna og við það myndast ljóseindir og er 

sindurteljari notaður til að nema geislamerkt palmitat sem myndast. Slík aðferð hefur 

það fram yfir það sem áður hefur verið gert að virkni fitusýrusyntasa er mæld beint en 

ekki með óbeinum mælingum t.d. með ljósmælingum á NADPH oxun eða 14C-asetat 

upptöku sem á sér stað víðar í frumunni en í því ferli sem verið er að skoða. Takist að 

sýna fram á að prótólichesterínsýra hindri fitusýrusyntasa gæti næsta skref verið að 

kanna áhrif þess á β-oxun fitusýra sem m.a. er stjórnað af CPT-1 en meðhöndlun með 

C75, sem hefur efnabyggingu mjög líka prótólichesterínsýru, veldur miklu 

þyngdartapi (Loftus o.fl., 2000) sem talið er vera vegna aukinnar β-oxun fitusýra 

vegna örvunar á CPT-1 (Nicot o.fl., 2004). 
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6. ÁLYKTANIR 
 
Í þessu verkefni var endurfellt botnfall með prótólichesterínsýru hreinsað og virkni 

hennar prófuð á frumustarfsemi í krabbameinsfrumulínum.  

 Niðurstöður frumuprófana staðfesta það að aukin fosfórun á eIF2α eigi sér 

stað í frumum úr blöðruhálskirtils- og brjóstakrabbameinsæxlum þegar þær eru 

meðhöndlaðar með prótólichesterínsýru. Þetta gefur vísbendingar um að 

prótólichesterínsýra valdi frymisnetsálagi. Mest voru áhrifin á þá frumulínu sem tjáir 

mest af fitusýrusyntasa. Ekki náðist að sýna fram á hindrunaráhrif 

prótólichesterínsýru á fitusýrusyntasa en frekari rannsókna er þörf þar sem notast yrði 

við annars konar aðferð.  

 Sífellt er reynt að finna nýjar leiðir til að meðhöndla krabbamein og hafa 

náttúruefni verið uppspretta margra krabbameinslyfja sem notuð eru í dag. 

Kjörmeðferð við krabbameinum er sú sem einungis hefur áhrif á krabbameinsfrumur 

en ekki á heilbrigðar frumur en slík meðferð myndi takmarka aukaverkanir sem í dag 

er slæmur fylgifiskur krabbameinsmeðferða. Þar sem fitusýrusyntasi er mun virkari í 

krabbameinsfrumum en heilbrigðum frumum eru fitusýrusyntasa-hindrar áhugaverðir 

í rannsóknum á krabbameinum vegna mögulegrar sérhæfni þeirra á 

krabbameinsfrumur. 

Niðurstöður fyrri rannsókna og þessarar gefa vísbendingar um að vert sé að 

rannsaka prótólichesterínsýru frekar í þessu samhengi. Áhugavert verður að fylgjast 

með frekari rannsóknum á prótólichesterínsýru í framtíðinni. 
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Viðauki 1 
 

Innihaldslýsing RIPA lýsis stuðpúða 
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Innihaldslýsing RIPA lýsis stuðpúða (100 mL): 

- 50 mM Tris (0,6 g). pH still af með HCl að 7,4 

- 150 mM NaCl (0,876 g) 

- 1% Tergitol (1 mL) 

- 0,5% Sodium Deoxycholate (0,5 g) 

- 0,1% SDS (0,1 g) 

- 25 mM NaF (0,1 g) 

- 2,5 mM EDTA (0,13 g) 

- Tvær próteasa hemla kokteil (e. protease inhibitor cocktail) töflur 

- 99 mL eimað vatn 
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Viðauki 2
 

Kjarnsegulmælingar  
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Mynd 1 – Prótónuróf (1H-NMR) af prótólichesterínsýru   
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Mynd 2 – Kolefnisróf (13C-NMR) af prótólichesterínsýru 
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Viðauki 3 
 

Ákvörðun á 50% hindrunaráhrifum 
prótólichesterínsýru  
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Prótólichesterínsýra 

Styrkur 
(µg/mL) Gleypni (nm) Meðaltal 

Hlutfallsleg 
upptaka crystal 

violet (%) 
0 1,208 1,325 1,36 1,298 100,000 

2,5 0,914 0,835 0,967 0,905 69,766 

5 0,546 0,466 0,576 0,529 40,791 

10 0,191 0,186 0,226 0,201 15,489 

 
Tafla 1 – Niðurstöður fyrri mælingar á 50% hindrunaráhrifum 
prótólichesterínsýru á SKBr-3 frumulínu 

Etanól 

Styrkur 
(µg/mL Gleypni (nm) Meðaltal 

Hlutfallsleg 
upptaka crystal 

violet (%) 
0 1,221 1,125 1,068 1,138 100,000 

2,5 0,749 0,804 1,232 0,928 81,576 

5 1,102 0,921 0,996 1,006 88,430 

10 0,879 0,947 1,156 0,994 87,346 

 
Tafla 2 – Niðurstöður fyrri mælingar á áhrifum leysis (etanóls) á SKBr-3 
frumulínu 
 

Prótólichesterínsýra 

Styrkur 
(µg/mL) Gleypni (nm) Meðaltal 

Hlutfallsleg 
upptaka crystal 

violet (%) 
0 0,645 0,571 0,799 0,672 100,000 

2,5 0,596 0,436 0,547 0,526 78,362 

5 0,356 0,376 0,437 0,390 58,015 

10 0,235 0,208 0,23 0,224 33,400 

 
Tafla 3 - Niðurstöður síðari mælingar á 50% hindrunaráhrifum 
prótólichesterínsýru á SKBr-3 frumulínu  
 

Etanól 

Styrkur 
(µg/mL) Gleypni (nm) Meðaltal 

Hlutfallsleg 
upptaka crystal 

violet (%) 
0 0,645 0,571 0,799 0,672 100,000 

2,5 0,596 0,436 0,547 0,526 78,362 

5 0,356 0,376 0,437 0,390 58,015 

10 0,235 0,208 0,23 0,224 33,400 

 
Tafla 4 – Niðurstöður síðari mælingar á áhrifum leysis (etanóls) á SKBr-3 
frumulínu   
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Viðauki 4 
 

Áhrif prótólichesterínsýru á 
fitusýrusyntasa  
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Mynd 3 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr fyrri virknimælingu á pr óteinfloti úr fyrstu 
próteineinangrun. 

 

Mynd 4 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr fyrri virknimælingu á pr óteinfloti úr annarri 
próteineinangrun. 
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Mynd 5 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr fyrri virknimælingu á pr óteinfloti úr þriðju 
próteineinangrun. 

 
 
Mynd 6 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr síðari virknimælingu á próteinfloti úr fjórðu 
próteineinangrun. 
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Mynd 7 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr síðari virknimælingu á próteinfloti úr fimmtu 
próteineinangrun. 

 
 
Mynd 8 - NADPH oxun próteina meðhöndluð með mismunandi próflausnum. 
Niðurstöður ljósmælinga úr síðari virknimælingu á próteinfloti úr sjöttu 
próteineineinangrun.
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