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Ágrip 

Rafeindasmásjárathugun á áhrifum úsnínsýru á krabbameinsfrumur úr frumulínunum 
Capan-2 og T47-D 
Már Egilsson, læknadeild Háskóla Íslands. 
Leiðbeinendur: Helga Ögmundsdóttir og Jóhann Arnfinnsson, læknadeild Háskóla Íslands. 

Inngangur: Fléttur eru sambýli sveppa og ljóstillífandi örvera. Úr fléttum hafa verið einangruð 

ýmis efni með líffræðilegar verkanir. Þar á meðal er úsnínsýra. Úsnínsýra hefur m.a. verið 

notuð í snyrtivörur og í megrunarlyf. Sýnt hefur verið fram á bakteríudrepandi áhrif hennar, 

hemjandi áhrif á vöxt krabbameinsfruma og áhrif hennar á orkubúskap mannafruma í rækt. 

Frumur sem verða fyrir álagi eiturefna geta brugðist við því með sjálfsáti eða stýrðum 

frumudauða en geta einnig dáið drepdauða. Þessir ferlar eru samofnir á ýmsa þekkta og 

óþekkta vegu. Sjálfsát er viðbragð sem heldur uppi framboði næringar í svelti og losar frumuna 

við sködduð frumulíffæri eða aðskotahluti. Það getur leitt til dauða frumunnar ef það gengur of 

drjúgt á líffæri hennar. 

Markmiðið með rannsókninni er að athuga smásæ áhrif úsnínsýru á krabbameinsfrumur. 

Efniviður og aðferðir: Áhrif úsnínsýru á krabbameinsfrumulínur Capan-2 úr brisi og T47-D 

úr brjósti í styrkjum 2,5 og 5,0 µg/mL voru athuguð í rafeindasmásjá og borin saman við 

frumur í leysisviðmiði (DMSO) og hreinu viðmiði. Frumurnar voru útsettar fyrir sýrunni í 24 

tíma en þá voru þær hertar í glútaraldehýði, þeim komið fyrir í geli, þurrkaðar og svo steypt inn 

í resínkubba. Kubbarnir voru skornir í sneiðar sem voru litaðar með blýsítrati fyrir skoðun í 

rafeindasmásjá. Myndir teknar í rafeindasmásjá voru framkallaðar á filmu og hún skönnuð inn 

í tölvu þar sem birta og skerpa voru stillt.  

Niðurstöður: Sjálfsát virtist aukast í Capan-2 en ekki T47-D eftir 24 klst útsetningu fyrir 

úsnínsýru. Viðmið í DMSO leysi ásamt æti og hinsvegar hreint viðmið í æti sýndu sjálfsát en 

ekki nærri eins langt gengið. Frumulíffæraskemmdir voru ekki greindar afgerandi. Tilraun með 

Capan-2 var framkvæmd tvisvar sinnum en T47-D einu sinni. 

Umræða og ályktanir: Úsnínsýra hefur í fyrri rannsóknum sýnt vaxtarhamlandi og deyðandi 

áhrif á frumur í rækt. Vaxtarhamlandi verkun hennar stafar sennilega af orkutapi sem hún 

veldur í frumum vegna áhrifa á hvatbera en hún hefur einnig áhrif á p53 og AMP kínasa sem 

geta hvatt virkni hvors annars og haft áhrif á mTOR boðleiðina. Í framhaldi af því virkjast 

ferlar sem leiða til sjálfsáts líkt og þessi rannsókn sýnir. 
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Skammstafanir 

atg - autophagy related genes 

ATP - adenine triphosphate 

CCCP - carbonyl cyanide m-chloro phenyl hydrazone 

DMSO - dimetylsulfoxide 

EDTA - ethylindiamine tetraacetic acid 

ER - endoplasmic reticulum 

FBS - fetal bovine serum 

GTP - guanine triphosphate 

HEC - human endometrial carcinoma 

HIV - human immunodeficiency virus  

HTB - human tissue bank 

Icmt – isoprenycysteine carboxymetyltransferase 

JNK - c-Jun-N-terminal kinase 

KRAS - kirsten-ras 

LOX - lipoxygenase 

LDH - lactate dehydrogenase 

MAP1LC3 – microtubule associated protein 1, light chain 3 

P/S - penicillin/streptomycin 

PBS - phosphate buffered saline 

PI3 - phosphoinositide 3-kinase 

PTEN - phosphatase and tensin homolog 

RPM - revolutions per minute 

RPMI - Roswell Park Memorial Institute 

S/T - soyabean trypsin inhibitor 

TSC - tuberous sclerosis complex 

UPR - unfolded protein response 
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Inngangur 

Fléttur 
Fléttur eru sambýli svepps og ljóstillífandi örvera, ýmist grænþörunga eða blábaktería, sem 

gagnast báðum tegundum. Sveppurinn veitir örverunum þá skýli, vatn og steinefni en 

örverurnar mynda kolvetni og geyma stundum nitur sem sveppurinn getur nýtt. Sumir hafa 

reyndar viljað kalla þetta fyrirkomulag stýrt sníkjulífi þar sem sveppurinn hagnast í rauninni 

mest af þessu fyrirkomulagi [1].  

Til eru um 17.000 tegundir flétta og er fjölbreytnin í þeim mikil eftir mismunandi samsetningu 

svepps og ljóstillífandi örveru. Að sama skapi eru efni sem flétturnar framleiða af ýmsum toga. 

Almennt er þó talið að sveppategundin í fléttunni hafi mest að segja um það hvernig efni 

fléttan framleiðir en stundum hafi örverutegundin þó einnig áhrif [2].  

Fléttuefni 

Við getum kallað þau efni sem fléttur framleiða, fléttuefni. Þau safnast fyrir, utan fruma 

sambýlisins, oft í kristölluðu formi. Fléttuefni eru af margs konar gerðum, t.d. arómatísk, 

alifatísk, hringalifatísk og terpenísk. Virkni efnanna og notagildi þeirra og fléttanna er eftir því 

mjög mismunandi. Lengi var fléttutegundin Rocella t.d. notuð til framleiðslu litarefnis en vék 

síðar fyrir litarefnum sem voru auðveldari í framleiðslu. Fléttur sem vaxa á steinum hafa líka 

verið notaðar sem hjálpartæki til aldursgreiningar ýmissa steinmuna, t.d. styttanna á 

Páskaeyjum. Fléttuefni hafa verið notuð í snyrtivöruiðnaði og t.d. verið nokkuð rannsökuð í 

Japan í þeim tilgangi að lýsa húðina vegna hemjandi áhrifa sinna á ensýmið týrósínasa sem 

gegnir lykilhlutverki í melanínmyndun húðar [2]. 

Sýnt hefur verið fram á ýmis konar lífefnafræðilega virkni fléttuefna. Þau hafa því verið 

rannsökuð og notuð í ýmsum læknisfræðilegum tilgangi. Í því samhengi hefur verið sönnuð 

virkni þeirra við að: hemja vöxt og/eða drepa veirur, sníkjudýr, sýkla og krabbameinsfrumur, 

hemja vöxt plantna og virkni ýmissa ensíma og draga úr bólgusvörun ónæmisfruma [2]. Þá eru 

þau einnig talin vernda fléttur frá útfjólubláu ljósi og gera fléttur minna fýsilegar til átu með 

því að ljá þeim beiskt eða vont bragð.  

Ræktun flétta og einangrun fléttuefna hefur verið visst vandamál þar sem erfitt hefur verið að 

framleiða fléttuefni í miklu magni en undanfarin ár hafa komið upp aðferðir og hugmyndir sem 
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hafa auðveldað vinnslu sumra þeirra og gætu haldið áfram að auka hana enn frekar, má þar t.d. 

nefna notkun genaferja til framleiðslu fléttuefna í bakteríum [2].  

Úsnínsýra 

Úsnínsýra [2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3(2H,9bH)-dibenzo-furandione; 

C18H16O7] er dibenzofuran afleiða og er mest rannsakaða tegund fléttuefna. Hún hefur í 

náttúrunni einungis fundist í fléttum og þá helst í tegundunum Alectoria, Cladonia, Usnea, 

Lecanora, Ramalina og Evernia. Ýmsar náskyldar sameindir hafa reyndar fundist í sveppum. 

Dæmi um það er plöntueitrið mýkóúsnín sem sveppategundin Mycosphaerella nawae 

framleiðir [3].  

 

Mynd 1 - Úsnín sýra [4]. 

Úsnín sýra var fyrst einangruð árið 1844 og er nú ein af fáum fléttuefnum sem fást á almennum 

markaði. Hún er til í tveimur handhverfum, (+) og (-), eftir því hvernig metýlhópur í stöðu 9b 

liggur [3]. Í sínu einangraða formi kemur hún fyrir sjónir sem grannar kristalnálar með 

neongulum lit.  

Úsnínsýra hefur verið notuð í ýmis krem, ilmvötn, sólarvarnir, munnskol og tannkrem, í 

sumum tilfellum sem rotvarnarefni en einnig beinlínis til að hafa áhrif á bakteríuflóru 

notandans, t.d. með því að drepa Gram-jákvæðar bakteríur í handarkrika í þeim tilgangi að 

eyða svitalykt. Notkun hennar í tannlæknisfræðilegum tilgangi er rökstudd með því að hún 

hemur vöxt Streptococcus mutans án þess að raska eðlilegri bakteríuflóru munnhols. 

Streptococcus mutans er þekktur meinvaldur í munnholi og stuðlar að tannskemmdum [5]. 

Úsnínsýra hefur einnig verið markaðssett sem megrunarlyf en ekki hefur verið sýnt beint fram 

á virkni hennar í þeim tilgangi þó sennilega séu rök færð fyrir þeirri markaðssetningu með 

tilvísun í þekkt áhrif úsnínsýru á hvatbera en sýnt hefur verið fram á að hún raskar 

öndunarkeðju þeirra og stuðla þannig að orkutapi fruma [6]. Það þykir sennilegt að úsnínsýra 
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hafi valdið lifrarskaða hjá sumum sem hafa tekið fæðubótarefni sem innihalda það [7, 8], eða 

jafnvel tekið það á hreinna formi [9]. Ýmis konar önnur líffræðileg virkni hennar hefur komið í 

ljós og í sumum tilfellum mismikil virkni eftir því hvor handhverfan er notuð. T.d. sýndi (+) 

handhverfan í einni rannsókn meiri virkni en (-) handhverfan við að hemja æxlishvetjandi áhrif 

Epstein Barr veirunnar [5]. Önnur rannsókn sýndi hinsvegar að (-) handhverfan hamdi 4-

hydroxyphenylpyruvate dioxygenasa í plöntufrumum á meðan (+) handhverfan sýndi enga 

virkni gegn ensíminu [10]. 

Hemjandi áhrif úsnínsýru á frumuvöxt, bakteríur, veirur, sníkjudýr, skordýr og bólgusvörun 

hafa komið í ljós og einnig sársaukadeyfandi og hitastillandi verkun hennar [3]. 

Sést hafa vaxtarhemjandi áhrif á K-562 mannafrumulínu úr illkynja forstigum rauðra 

blóðkorna [11] og frumudrepandi áhrif úsnínsýru á frumur í músafrumulínu illkynja hvítra 

blóðkorna, L-1210 [12]. Önnur rannsókn sýndi að úsnínsýra fækkaði frumum af frumulínu 

HEC50 (human endometrial carcinoma 50), krabbameinsfrumum úr legslímu [13]. Þá hefur 

einnig verið sýnt fram á að úsnínsýra dregur úr vexti keratínfruma úr HaCaT frumulínunni en 

sú vitneskja gæti gagnast í baráttunni við psóríasis [14]. 

Philips EM 300 

Í dag er rafeindasmásjáin á Læknagarði, Philips EM 

300, eina starfhæfa rafeindasmásjáin á Íslandi. Þetta 

tæki sem vegur um 1450 kg var keypt hingað fyrir 30 

árum, árið 1978.  

Eftirfarandi lýsing er byggð á upplýsingum frá 

framleiðanda [15]. 

Geislakerfi (illumination system): 

Rafeindabyssa, geislahólkur (emission chamber) og 

tvöföld þéttilinsa með innbyggðum 

bjúgskekkjuleiðrétti. Möguleiki á 100 kV spennu. 

Rafeindabyssan notar wolfram (tungsten) þráð 

umlukinn Wehnelt sívalningi og skýtur rafeindunum í 

átt að anóðu. 

 

                                                                                             Mynd 2 – Philips EM 300 [15]. 
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Sýnasvæði (specimen stages): 

Sýnaklefi með þremur sýnasviðum. Sýnasvið með stefnumæli (goniometer), hallasvið (tilt 

stage) og venjulegt svið. Hámarksupplausn er breytileg milli sýnasviða en hæst upplausn 

(framleiðandi tryggir hámarksupplausn upp á 0,50 nanómetra en fræðileg takmörk eru um 0,23 

nanómetrar) fæst á venjulega sviðinu á meðan hin sviðin bjóða uppá meiri 

meðhöndlunarmöguleika sýnisins eins og hitun, kælingu og halla. 

Myndkerfi (imaging system): 

Hlutlinsa, geislabjúgbreytir (wobbler device), bjúgskekkjuleiðréttir (astigmatism corrector) 

fyrir hlutlinsu, bognunar og millilinsa (diffraction and intermediate lens), valop (selector 

apertures) og myndvörpunarlinsa (projector lens). 

Myndbirting (recording and display): 

Flötur húðaður flúrljómandi efni er innan í myndvörpunarklefa (projection chamber) með 

þremur áföstum kýraugum fyrir notendur að horfa inn um. Glerið í kýraugunum er blýbætt til 

að verja notendur fyrir geislun. Tækið hefur innbyggða plötumyndavél og möguleika á 70 eða 

35 mm filmumyndavélum. Fyrir myndavélarnar er lýsingarkerfi (exposure) með 

rafsegulmögnuðum loka (shutter) og síu fyrir hálflýsingar og miðgeislastöðvun (central beam 

stop) fyrir rafeindagreiningu á kristöllum (electron diffraction). Sótthreinsitæki á sýnahaldara 

kælir umhverfi sitt niður fyrir -130°C með fljótandi köfnunarefni og kemur það í veg fyrir að 

kolvetni safnist fyrir á sýninu. Sýnið sjálft er þó við stofuhita. 

Lofttæmikerfi (vacuum system): 

Kerfi af dælum sem knýja fram lofttæmi á braut rafeindageislans og í myndavélakerfi. Sýnið, 

myndavélarnar, byssuna og myndvörpunarklefann er hægt að afmarka með lokum (airlocks) 

sem auðvelda aðgang að þessum svæðum og flýta fyrir myndun lofttæmis milli aðgerða. 

Tölva (electronic circuitry): 

Kerfi af smárum og rafbrautum sem samstilla aðgerðir tækisins. 

Myndgerðarbreytingar á frumum séðar með rafeindasmásjá 

Fyrri rannsóknir á myndrænum breytingum fruma sem eru útsettar fyrir eiturefnum benda til 

þess að krabbameinsfrumurnar gætu haft í auknum mæli afbrigðilegt útlit hvatbera, fjölgun 

hvatbera í takt við minna orkuframboð vegna taps á ATP, krullur á himnum frymisnets og 

krullur í og við hvatbera [16]. Einnig gæti sést krullun á blöðrum eða truflun á eðlilegri 

blöðrumyndun. Breytingar á magni blaðra er hægt að geta sér til um vegna hömlunar 
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grunnpróteinmyndunar, aukinnar myndunar ýmissa flutningspróteina og meiri blöðrumyndun 

eða aukins sjálfsáts í kjölfar ER (endoplasmic reticulum) álags og orkuþurrðar.  

Brisfrumulínan sem rannsökuð var framleiðir mikið magn slíms (apomucin, MUC-1, MUC-2) 

[17]. Frumur sem hafa mikla grunnframleiðslu próteina eins og t.d. slímseytandi 

briskrabbameinsfrumur eru sennilega viðkvæmari fyrir ER álagi en frumur sem hafa ekki eins 

mikla próteinframleiðslu [18]. Þá er það frumunum mjög mikilvægt að ferli eins og UPR 

(unfolded protein response, viðbragð vegna ósamanbrotinna próteina) virki en það er viðbragð 

í frumum sem kemur í veg fyrir að ófullkomlega samanbrotin prótein safnist fyrir og valdi 

skemmdum. Í UPR er t.d. aukin myndun hjálparpróteina próteinsamanbrots (chaperones), 

flutningspróteina golgíkerfis og frymisnets og próteósóma sem brjóta niður prótein. Þetta 

viðbragð hjálpar frumunni að halda jafnvægi eðlilegrar próteinmyndunar. Ef UPR viðbragðið 

er lengi virkt virkjast hinsvegar þættir eins og JNK (c-Jun N-terminal kinase) og að lokum 

kaspasar sem leiða til stýrðs frumudauða eða dreps ef orkubirgðir frumunnar eru ekki nægar 

[19].  
Vegna þekktra áhrifa úsnínsýru á öndunarkeðju hvatbera [6] er mögulegt að það verði 

útlitsbreytingar á hvatberunum. Af þessari ástæðu og vegna álagsins sem er á frymisnetinu 

raskast orkuframleiðsla frumunnar. Þetta leiðir til minnkaðs ATP (adenine triphosphate) í 

frumunni og sennilega einnig minnkaðs magns GTP (guanine triphosphate). Virkur GTP 

búskapur er nauðsynlegur til þess að SRP (signal recognition particle) geti leitt ríbósóm ásamt 

mRNA að frymisnetinu fyrir frekari próteinmyndun og vinnslu. Því er einnig hægt að geta sér 

til um grófara umfrymi fruma sem verða útsettar fyrir úsnínsýru og ekki eins gróft frymisnet 

þar sem ríbósómin fá ekki leiðsögn á frymisnetið [20].  

Sjálfsát 

Mikill áhugi hefur verið undanfarin ár á mismunandi ferlum sem leiða til tortímingar frumu og 

muninum á milli þeirra. Alls kyns gen hafa verið kortlögð í tengslum við þetta og tilgangur 

próteinafurða þeirra rannsakaður á tilraunadýrum, gersveppum og músum, með því að slá út 

þessi ákveðnu gen [21, 22]. Oftast er dauða flokkað í þrennt: Stýrður frumudauði, sjálfsát og 

drepdauði. Þessir ferlar skarast og eru samofnir í net sem heldur frumunni og frumusambýlum í 

jafnvægi. Sjálfsát hefur síðan verið flokkað niður í þrjár gerðir: Sjálfsát miðlað með 

hjálparpróteinum próteinsamanbrots (chaperone-mediated autophagy), stórsætt sjálfsát 

(macroautophagy) og smásætt sjálfsát (microautophagy) [22, 23]. Sjálfsáti er hægt að lýsa sem 



 - 12 - 

niðurbrotsferli frumunnar þar sem innihaldi umfrymis er stýrt í tvöfaldri himnu sjálfsátsblaðra 

til leysiblöðru þar sem hýdrólasar og fleiri ensím brjóta niður innihaldið. Próteinið Beclin1 er 

þar einna mikilvægast en einnig koma við sögu próteinin Atg12-Atg5-Atg16L og LC3-PE 

(phosphatidylethanolamine) [21] (sjá mynd 3). Fruman gerir þetta af ýmsum orsökum, til að 

afla aukinnar orku ef fruman er svelt af næringarefnum eða það er lítið framboð vaxtarþátta eða 

súrefnis, til að losa sig við gömul eða skemmd frumulíffæri og losa sig við vitlaust samanbrotin 

prótein [22, 24]. Í tilraunum á músum hefur líka komið í ljós að mörg gen tengd sjálfsáti (atg) 

halda niðri tíðni illkynja frumuvaxtar [22] sem segir kannski ýmislegt um tengsl sjálfsáts við 

stýrðan frumudauða en þekkt er að stýrður frumudauði gegnir veigamiklu hlutverki við að 

hemja óeðlilegan frumuvöxt. Kemur þar m.a. til próteinið p53 sem önnur frumulínan sem 

notuð var í þessari tilraun, Capan-2 briskirtilgangskrabbameinsfrumur, tjáir [25], en hin ekki , 

T47-D brjóstakirtilgangskrabbameinsfrumur [26]. p53 er prótein sem er mikilvægt prótein í 

stjórnun frumuhringsins og í stýrðum frumudauða en einnig sjálfsáti gegnum áhrif sín á 

DRAM (damage regulated autophagy modulator) [27] og AMPK [28].  

 
Mynd 3 - Dæmigerð einfölduð mynd af sjálfsátsferlinu. Sjálfsátsblaðra rennur saman við leysiblöðru eða 

innfrumunarbólu [21]. Beclin 1 er táknað með appelsínugulum kúlum, Atg12-Atg5-Atg16L með fjólubláum 

kúlum en grænar kúlur tákna LC3-PE. 

Nokkur orð um notkun rafeindasmásjár 

Sumir vilja meina að skoðun í rafeindasmásjá sé vannýtt tækifæri sem geti oft nýst í frumu- og 

veirurannsóknum til þess að styrkja rannsóknarniðurstöður. Það virðist líka vera nokkur 

uppsveifla í vinsældum rafeindasmásjárinnar. Sérstaklega í ljósi þess að mikil þróun hefur 

verið á síðustu árum í tækjabúnaði sem betrumbætir nýjustu rafeindasmásjárnar talsvert. 
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Bættur tölvubúnaður hefur einfaldað notkun og aukið skilvirkni margfalt og ýmis konar 

leiðréttitækni hefur verið þróuð. Þessi tækni eykur upplausn og myndgæði með því að leiðrétta 

bjúgskekkju (spherical aberration) og bylgjulengdartengda myndvillu (chromatic aberration), 

skekkjur sem áður voru jafnvel taldar óleiðréttanlegar [29]. Þó t.d. flúrljómunarmótefnalitanir 

séu einfaldari í framkvæmd og fljótlegri þá geta niðurstöður þeirra verið misvísandi ef 

sameindalíffræðilegur grundvöllur merkinganna er ekki þeim mun stöndugri [30-32]. T.d. er 

ekki alltaf hægt að reiða sig fullkomlega á að ákveðin frumutegund sé eina tegundin sem tjáir 

eitthvert yfirborðsprótein, þetta er þekkt vandamál í ónæmisfræðinni [30]. Þar að auki getur 

verið ómögulegt að greina á milli jafnvel með næmustu samfóka smásjám hvort ákveðið 

prótein sem hefur verið litað sitji t.d. á umfrymishlið frumuhimnu, í aktíngrindinni við 

frumuhimnuna eða jafnvel hvort það sé utan á eða innan í innfrumunarbólu frá golgíkerfinu 

sem liggur við frumuhimnuna [33]. Þá er gott að nota rafeindasmásjána til að tengja myndgerð 

og sameindalíffræði og gera heildarniðurstöðuna meira sannfærandi eða koma auga á röskun í 

frumulíffærum og himnum sem ekki var sérstaklega skoðuð/greind með öðrum aðferðum og 

hvar hún liggur. Vel tekin rafeindasmásjármynd getur greint sértaklega vel milli fyrrnefndra 

smáatriða sem eru þó vitanlega engin smá atriði.  

Markmið 

Með tilliti til þekktra áhrifa úsnínsýru á krabbameinsfrumur var þessi rannsókn framkvæmd 

með það fyrir augum að athuga áhrif hennar á myndgerð frumulína Capan-2 og T47-D [11, 

14]. 
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Efniviður og aðferðir 

Frumuræktun: 

Capan-2 frumulínan 

Notuð var svokölluð Capan-2 frumulína (nr. HTB-80 (human tissue bank)) fengin frá 

frumubankanum ATCC (American Type Culture Collection) sem samkvæmt þeirra 

upplýsingum hefur m.a. eftirfarandi einkenni:  

• Sýndarþrílitna mannafrumulína úr slímseytandi briskirtilgangskrabbameini með 

litningatöluna 69 í 24% fruma. 

• Önnur algeng litningatala er 65-70. Um 7% frumanna hafa hærra litningamargfeldi.  

• Hefur átta stökkbreytingar: Parað brottfall á p22 á litningi eitt, paraða yfirfærslu á 8q 

og 11q, paraðan viðsnúning á 14q, einfaldan viðsnúning á 7p og fjórar aðrar 

stökkbreytingar. 

• Einangraðar úr 33 ára gömlum karlmanni og hafa verið í ræktun frá 1975. 

Þekkt er einnig að K-RAS gen eru stökkbreytt með mislestursbreytingu í tákna 12 í Capan-2 

frumulínunni en p53 gen er eðlilegt [25]. 

T47-D frumulínan 

Notuð var svokölluð T47-D frumulína (nr. HTB-133) fengin frá frumubankanum ATCC sem 

samkvæmt þeirra upplýsingum hefur m.a. eftirfarandi einkenni: 

• Nær þrílitna mannafrumulína úr brjóstarkirtilgangskrabbameini með litningatöluna 65 í 

50% fruma. 

• 18 stökkbreytingar. 7 paraðar og 11 stakar. M.a. pöruð yfirfærsla á 8q og 14q, 9q og 

17q og 10q og 17p. 

• Einangraðar úr 54 ára gömlum kvenmanni og hafa verið í ræktun frá 1979. 

T-47-D tjáir æxlisgenið WNT7B. p53 gen hefur afvirkjandi stökkbreytingu [26].  

Viðhald frumuræktar 

Öll meðhöndlun fruma fór fram í sótthreinsuðum loftskáp með síuðu loftstreymi (Gelaire Flow 

Laboratories, 20090 MI, Italy). Capan-2 frumulínan var ræktuð í 4 mL RPMI 1640 æti (með 
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10% af sermi fengið úr kálfafóstri (FBS – Fetal Bovine Serum) og 0,5% P/S 

(Penicillin/Streptomycin).  

T47-D var ræktuð eins og Capan-2 að viðbættu 0,01 mg/mL insúlíns. Æti, sermi og sýklalyf 

fengið frá GIBCOTM Invitrogen, Grand Island, NY, USA. Þær voru ræktaðar í hitaskáp 

(Thermo Forma, 649 Marietta, Ohio 45750, USA) í 95% raka og 5% CO2 við 37°C í 50 mL 

FALCON® flöskum (Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ 14072, USA).  

Annan eða þriðja hvern dag var skipt um æti á frumunum. Þegar frumurnar fylltu botninn var 

þeim skipt upp og umsáð. Capan-2 var skipt upp í hlutföllunum 1/6 en T47-D í 1/20. 

Frumurnar voru þá skolaðar með PBS (phosphate buffered saline), leystar upp með 1 mL af 

trypsíni/EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) blöndu og virkni trypsíns hindruð með 25 µL 

STI (soyabean trypsin inhibitor, trypsín hemjandi efni unnið úr sojabaunum, Sigma-Aldrich 

inc., 3050 Spruce Street St. Louis, MO 63103, Bandaríkjunum). 

Uppskipting fruma 

Flot sogað af flöskum. Skolað tvisvar með PBS og sogað af. Nákvæmari pípettur framleiddar 

af Gilson, BP 145 F-95400 Villiers Le Bel, Frakklandi. Rafknúin pípetta framleidd af Sarstedt, 

Automatic Sarpette®, Bretlandi. Pípetterað 1 mL af trypsíni/EDTA á hverja flösku og sett í 

hitaskáp í 3-7 mínútur. Skoðað hvort frumur hafi losnað með fasa-kontrast smásjá. Settir 25 µL 

STI og losaðar varlega af með sköfu ef þær höfðu ekki losnað nógu vel. Spunnið í vél (Hermle 

Labortechnik Z300, 78564 Wehingen, Germany) í  3 mínútur við 2000 RPM (revolutions per 

minute). Flot sogað af. Leyst upp í 1 mL ætis og skipt niður á flöskur. Bætt við 3 mL ætis á 

hverja flösku auk 20 µL insúlíns á T47-D frumulínuna. 

Einangrun úsnínsýru 

2,02 mg af úsnínsýru voru fengin frá Haga, rannsóknarstofu lyfjafræðideildar Háskóla Íslands. 

Hún var unnin úr hreindýrakrókum (Cladonia arbuscula) sem voru týndir á Álftanesi í 

september 2007. Úsnínsýran var einangruð úr þeim á soxhletti með petrólíum eter (gekk í 11 

klst) og síðan var endurkristöllun gerð með heitu etanóli. 

Tilraun 1, úsnínsýra, Capan-2: 

2,02 mg af kristallaðri úsnínsýru var leyst upp í 1 mL af DMSO (dimethylsulfoxide, Sigma-

Aldrich inc.) sem gaf okkur 2020 µg/mL úsnínsýrulausn. 
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Capan-2 frumur voru teknar úr rækt og losaðar með 1 mL trypsíni/EDTA. Þær losnuðu illa af1 

svo settir voru 25 µL STI á þær og þær losaðar af með sköfu til að minnka hættu á að trypsínið 

skemmdi frumurnar. Frumurnar voru því næst skolaðar með PBS og spunnar niður. Flotið var 

svo sogað af og frumurnar leystar upp í 1 mL af ætislausn. Næst var gerð frumutalning. Þá var 

20 µL af Trypan Blue blandað saman við 20 µL af frumufloti og sett í holu á 96 holu bakka 

(Beckton Dickinson Labware). Því var blandað saman og sprautað inn á talningagler. 

Frumurnar reyndust vera um 3.840.000. Markmiðið var að hafa um 500.000 frumur í hverri 

holu í sex holu bakka (Beckton Dickinson Labware, Becton Dickinson and Company, Franklin 

Lakes, NJ 07417-1886, USA) og því voru settir 130 µL í hverja holu. 

Mynd 4 – uppsetning tilraunar. 

Hola 1 - Kontrol, þ.e. frumur án DMSO og úsnínsýru og ætislausn að 1,5 mL 

Hola 2 – 2,5 µg/mL úsnínsýrulausn og 1,5 mL frumur í ætislausn. 

Hola 3 – 5,0 µg/mL úsnínsýrulausn og 1,5 mL frumur í ætislausn. 

Hola 4 – Kontrol fyrir 2,5 µg/mL. Sett sama magn af DMSO og var í holu þrjú, 3,75 µL 

DMSO og 1,5 mL frumur í ætislausn 1,5 mL. 

                                                 
1Líklega vegna þess að Capan-2 frumulínan framleiðir trypsín hamla. Hamlarnir og glýkóprótein, slím, sem 
frumurnar framleiða er frumunum nauðsynlegt til að þær hafi vernd fyrir ensímum útseytandi hluta briss.  

2,5 5,0 Viðmið 

Viðmið 
m leysi 

Viðmið 
m leysi 
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Hola 5 – Kontrol fyrir 5,0 µg/mL. Sett sama magn af DMSO og var í holu fjögur, 7,5 µL 

DMSO og 1,5 mL frumur í ætislausn.Þetta var látið liggja í hitaskáp í 24 klst. 

Tilraun 2, úsnínsýra, Capan-2: 

Framkvæmd á sama hátt og tilraun 1 utan þess að sleppt var styrk 10 µg/mL af úsnínsýru. 

Tilraun 3, úsnínsýra, T47-D: 

Framkvæmd á sama hátt og tilraun 2,  með breytingum á æti samkvæmt þörfum frumulínunar, 

7,5 µL af insúlíni (í styrknum 2 mg/mL) í hverja 1,5 mL holu. 

Glútaraldehýðherðing 

Frumurnar voru losaðar úr bakkanum með 0,5 mL T/E og settar í hitaskáp í 5 mínútur. 12,5 µL 

STI  var svo bætt út í þegar frumurnar höfðu losnað og þær loks skolaðar með 1mL PBS. Næst 

var fært úr hverri holu í eppendorf glös, spunnið niður í 3 mín á 2000 rpm og flotið sogað af. Í 

glútaraldehýðlausn var færður 1 mL í hvert glas og frumurnar látnar leysast vel upp í lausninni. 

Þessu var svo leyft að standa í um 60 mín við stofuhita, spunnið og sett inn í kæliskáp í 

sólarhring. 

Rafeindasmásjárskoðun: 

Gelatín 

Gelatín var leyst upp í eimuðu, velgdu vatni í styrknum 3% í úsnínsýrutilraun 1 en í styrknum 

2% í seinni úsnínsýrutilrauninni. Þegar gelið var uppleyst og við stofuhita voru settir tveir 

dropar af því ofan í eppendorfglös með frumum á botninum og hrært varlega upp í frumunum. 

Það var svo sett í frysti í Capan-2 tilraun eitt í 20 mínútur til að flýta fyrir hörðnun en svo sett í 

kæli í sólarhring við 2°C. Í síðari tilraunum var það sett beint inn í kæli (Husqvarna, Kombi 

Menu 260) í sólarhring við um 2°C. 

Litun með osmíum tetroxíði (OsO4) 

Eppendorfglös voru tekin úr ísskápnum eftir sólarhring og sprautað nokkrum dropum af PBS út 

í þau. Hrært var varlega upp í frumunum með tréspýtum í tilraun 1 en með pípettuoddi í tilraun 

2 og 3. Svo var sogað varlega af og gelið skolað aftur á sama hátt með PBS. Osmíum tetroxíð 

var sett á glösin í loftskáp með hanska, leyft að vera á í klukkutíma og svo sogað af í skáp og 

gelið skolað tvisvar með PBS. 
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Alkóhól afvötnun 

Gelið var sýnilegra á þessu stigi því osmíum tetroxíðið litar það brúnt. Það var tekið upp úr 

glösunum og sett á vaxborða. Þar var það skoðað í víðsjá og skorið í minni búta undir henni 

með rakvélablöðum til þess að hægt væri að setja það í fleiri resínkubba. Með þeim hætti er 

aðgengi auðveldað að fleiri stöðum í gelinu fyrir skurð í skurðtækinu. 

Eftir að bútarnir höfðu verið skornir var þeim komið fyrir í bazar körfum sem var svo tyllt ofan 

í 5 mL bikarglös. Í bikarglösunum var framkvæmd alkóhól (Merck KGaA, 64271, Dermstadt, 

Þýskaland) þurrkun1. Glösin voru, meðan á þurrkuninni stóð, látin liggja í hallandi 

hægsnúningstæki sem snerist um 4 snúninga á mínútu.  

Epoxý-resín innsteyping 

Sýnunum var skolað eða pumpað niður úr grindum bazar körfunnar og út í 100% 

alkóhóllausnina í bikarglasinu. Resíni var hellt út í, samkvæmt eftirfarandi upptalningu: 

• Resín í jafn miklu magni og 100% alkóhól sem er fyrir í 1 klukkutíma. 

• Sogað af eins og hægt er og sett hreint resín í 1 klst. 

• Sogað af eins og hægt er og sett hreint resín í 1 klst. 

Resíni var sprautað í 4-6 bakkagöt eftir því hvað við vorum með marga gelbúta fyrir hvert sýni. 

Hver rekki á bakka var merktur viðkomandi sýni. 

Sýnin voru svo veidd upp úr með tréspatúlu og þeim ýtt ofan í holurnar þannig að þær væru 

sem næst botninum. Þessu var svo komið fyrir í ofni í sólarhring við 70°C. 

                                                 
1 Sjá viðauka. 
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Skurður 

Fyrst var gróft sýni (~0,5 µm að þykkt) skorið úr resínkubbunum með sérstökum glerhníf með 

áföstum vatnsbrunni sem geymdi flysjurnar. Sýnin voru svo veidd upp með málmhring á skafti 

og þeim tyllt á vatnsdropa á sýnagleri. Sýnaglerið var því næst sett á hitaplötu og sýnunum 

leyft að þorna og festast við glerið í nokkrar sekúndur. Sýnin voru skoluð með toluidine blue 

sem var svo skolað af með vatni. Glerinu var aftur leyft að þorna á hitaplötu í fáeinar sekúndur 

og svo sett undir ljóssmásjá. Þar var athugað hvort frumur væri að finna í gelinu sem steyptist 

inn í kubbinn og einnig skoðuð afstaða þeirra og lega til að auðvelda síðar skurð og skoðun í 

rafeindasmásjá. Bestu kubbarnir voru valdir og skorinn fínskurður (~70-100 ηm að þykkt) úr 

þeim með demantshníf. 

Litun sýna fyrir rafeindasmásjá 

Eftir fínskurð voru sýnin lituð með blýcitratlausn sem var geymd í loftþéttum umbúðum í kæli 

í boxi með NaOH klumpum. NaOH kemur í veg fyrir að blýið falli út í lausninni. Blýlausnin 

var undin í skilvindu í um 10 mínútur og flotinu sprautað í stökum dropum á vaxborða. 

Kopargrindurnar með sýnunum voru lagðar ofan á dropana með sýnið vísandi niður. Þar var 

það geymt í  um 10 mínútur. Grindin og sýnið voru svo skoluð með eimuðu vatni og lögð í litla 

skál á afmarkað, merkt svæði. Sýninu var því næst leyft að þorna í aflokaðri skálinni. 

Framköllun filmu 

Framköllunarvökvi og fix blandað samkvæmt leiðbeiningum. Hellt í sitthvorn bakkann. Filmu 

komið fyrir í kastara sem varpaði mynd á framköllunarpappír í tilsettan tíma samkvæmt 

ljósmæli. Mynd var svo sett í framköllunarvökva í fáeinar mínútur og svo fixvökva. Þegar 

myndir höfðu verið framkallaðar voru þær skolaðar í vaskinum og þurrkaðar í 

myndþurrkaranum. Framkvæmt í myrkraherbergi við rauða ljóstýru. 

Skönnun filmu og myndvinnsla 

Filman var klippt niður með skærum og skönnuð með Nikon Coolscan V ED. Myndirnar voru 

unnar í Adobe Photoshop 8.0, þar var filman klippt betur til, þær gerðar svarthvítar og skerpa 

og birta stillt til að gefa sem besta mynd. 
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Niðurstöður 

Úrlestur á rafeindasmásjármyndum 

Greining myndanna er vandmeðfarin en mikla þjálfun og reynslu þarf til að lesa fullkomlega úr 

rafeindasmásjármyndum [31, 32]. Þó geta leikmenn rætt og velt fyrir sér hvað sést og hvað sé 

að gerast með samanburðaraðferðum og þekkingu á frumulíffræði. 

Fyrstu myndirnar af frumum úr Capan-2 frumulínunni voru ekki eins og best var á kosið. Rákir 

og göt í sýninu vegna ófullkomins skurðar leiddu til þess að sýnið krumpaðist á köflum og 

trosnaði sundur í rifum vegna hita frá geisla rafeindasmásjárinnar. Auk þess var útfelling 

blýsins fullmikil og sáust svartar doppur á víð og dreif og sums staðar grófari skellur í 

smásjánni og á framkölluðu myndunum. Myndirnar voru þó nothæfar að öðru leyti, við gátum 

séð afmarkaðar frumur með misgrófu litni og þeirra helstu myndbyggingu og líffæri, t.d. 

blöðrur, frymisnet, kjarna, kjarnakorn og hvatbera. Miðað við upplýsingar ATCC varðandi 

erfðamengi þessarar frumulínu er kjarnastærð miðað við umfrymi líklega nokkuð mikil, þar 

sem um er að ræða illkynja frumur með þekkta litningamargföldun og aðrar 

erfðamengisbrenglanir. Þó eru myndirnar ekki alhliða staðfesting þess þar sem erfitt er að meta 

kjarnastærð í stökum sneiðasýnum sem þessum því erfitt er að meta hvar í frumunni skurðurinn 

liggur. Með raðsneiðun væri þó hægt að átta sig betur á þessu en til þess þarf helst 

rafeindasmásjá með innbyggðum leysigeisla sem getur skorið sýnið en án þeirrar tækni er 

raðsneiðun of mikil vinna til að hún borgi sig. 

Ljóst var af þessum fyrstu myndum sem teknar voru að áframhaldandi vinna myndi geta gefið 

upplýsingar um þær breytingar sem lýst hefur verið í frumum undir álagi. Þ.e.a.s. krullun á 

himnum frumunnar, breytingar á útliti hvatbera eða merki um sjálfsát. 
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Áhrif úsnínsýru á Capan-2 frumur 

Myndir 5-8 eru af ómeðhöndluðum Capan-2 frumum. Á myndum 5 og 6 sjást blöðrur með 

sermislíkum vökva (vatni, bikarbónati og glýkópróteinum). Capan-2 framleiðir sem fyrr segir 

mikið magn slíms (apomucin, MUC-1, MUC-2) [17]. Myndir 5 og 6 eru af Capan-2 frumum úr 

rækt, myndir 7 og 8 eru af ómeðhöndluðum Capan-2 frumum úr tilraun 1. Á myndum 6, 7 og 8 

sjáum við sjálfsátsleysiblöðrur (autophagolysosome) (gular örvar) [34, 35]. Sjálfsát er ekki 

óalgengt í frumulínum sem hafa mikla orkuþörf en um 10% fruma í viðmiðssýnum voru í 

áberandi sjálfsáti. Capan-2 vex ekkert sérstaklega hratt miðað við aðrar krabbameinsfrumur en 

framleiðir töluvert magn glýkópróteina, þ.e. slíms [17]. Óhóflegur vöxtur og hröð 

próteinmyndun veldur sennilega álagi á frymisnetið í formi hvarfgjarnra sameinda og 

mislukkaðra próteina. Þetta reynir fruman að koma til móts við með eyðingu mislukkaðra 

próteina í viðbragðsferli ósamanbrotinna próteina (UPR) og endurnýtingu amínósýra þeirra og 

annarra óþarfra próteina með virkjun sjálfsátsferla [22].  

Sjálfsát var þó mun meira áberandi í frumum útsettum fyrir úsnínsýru eins og sjá má á 

myndum 9, 10 og 11 [35] en það eru frumur sem voru meðhöndlaðar með 2,5 µgr/mL af 

úsnínsýru. Hlutfall fruma í sjálfsáti jókst um 20-30 prósentustig frá viðmiði eftir meðhöndlun 

með þeim styrk. Kassar á mynd 11-A sýna svæði sem eru stækkuð á myndum 11-B og 11-C. 

Þar sjáum við helstu skrefin í myndun sjálfsátsblöðru (sbr. mynd 3) með myndun tvöfaldra 

himna sem umlykja líffæri eða svæði í umfryminu (gular örvar). Á mynd 11-C sést einnig stór 

blaðra sem leysiblaðra virðist vera að ganga saman við (brotin hvít ör).  

Myndir 9, 10 og 11 eru úr tilraun 1 á Capan-2 sem var n.b. gerð tvisvar. Hún var gerð á sama 

hátt í bæði skiptin utan þess að sleppt var 10 µgr/mL styrk í seinni tilrauninni þar sem það þótti 

óþarft og hafði tapast í fyrri tilrauninni. 

Myndir 12-15 sýna Capan-2 frumur sem voru útsettar fyrir hærri styrk úsnínsýru, 5,0 µgr/mL. 

Myndir 12-A, B og C sýna frumu fulla af blöðrum af ýmsum gerðum. Þar sést einnig 

peroxísóm (hvítu brotnu örvar). Peroxísóm losa frumuna við hvarfgjarnar sameindir með 

vetnisperoxíðösum og katalösum og magn þeirra eykst við oxunarálag í frumunni. Hlutfall 

fruma í miklu sjálfsáti er líkt og við 2,5 µgr/mL um 20-30 prósentustigum meira en viðmið en 

frumur sem á annað borð sýna sjálfsát virðast lengra gengnar en ekki var ráðið í þýðingu þess á 

sameindalíffræðilegum grundvelli. Á myndum 13-15 sjást frumur í langt gengnu sjálfsáti. 

Sjálfsátsleysiblöðrur eru hér stórt hlutfall af heildarstærð frumanna og í myndum 13 og 14 sést 
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ekki til kjarna en í 15 er hann kominn út til hliðar í frumunni þar sem sjást umfangsmiklar 

þroskaðar sjálfsátsleysiblöðrur sem hafa leyst upp nær allt innihald sitt  (gular örvar). 

Blöðrurnar sem koma saman í hring eru sennilega úttútnað frymisnet. Ekki tókst að bera kennsl 

á dökku fyrirbærin í miðið. 

Myndir 12 og 13 eru úr tilraun 1 en myndir 14 og 15 eru úr tilraun 2. 

Capan-2 frumur úr rækt með 10 µgr/mL styrk úsnínsýru glötuðust í tilraun 1 vegna óhapps í 

framkvæmd og var þessi styrkur ekki hafður með í tilraun 2 því það þótti óþarft. 

DMSO leysir hafði engin áhrif á Capan-2 í þeim styrk sem samsvaraði styrknum í úsnínsýru 

útsettu frumunum af báðum styrkjum. Hlutfall fruma í áberandi sjálfsáti var svipað og í 

viðmiðum í hreinu æti, þ.e. um 10% (sjá gular örvar mynd 16 og 18). Hvítar örvar á mynd 18 

sýna leysiblöðrur (lysosome). Myndir 16-18 eru úr tilraun 1. 

 Capan-2 T47-D 

Viðmið ~10% ~10% 

2,5 µgr/mL úsnínsýru ~30-40% ~10% 

5,0 µgr/mL úsnínsýru ~30-40% ~10% 

DMSO viðmið ~10% ~10% 

      Tafla 1 – Áætlað hlutfall fruma í áberandi sjálfsáti. 
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Mynd 5 – Ómeðhöndlaðar Capan-2 frumur. Hvítar örvar tákna blöðrur með sermislíkum vökva. 

 
Mynd 6 – Ómeðhöndlaðar Capan-2 frumur. Gular örvar tákna sjálfsátsleysiblöðrur. 



 - 24 - 

 

Mynd 7– Ómeðhöndlaðar Capan-2 frumur. Gular örvar benda á sjálfsátsleysiblöðrur. 

 
Mynd 8 - Ómeðhöndlaðar Capan-2 frumur. Gular örvar benda á sjálfsátsleysiblöðrur. 
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Mynd 9 – Capan-2 - 2,5 µgr/mL. Gul ör sýnir áberandi sjálfsátsleysiblöðru. 

 
Mynd 10 – Capan-2 - 2,5 µgr/mL. Gular örvar sýna fjölmargar sjálfsátsleysiblöðrur. 
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Mynd 11 - A – Capan-2 - 2,5 µgr/mL. 

 

   Mynd 11 - B – Capan-2 - 2,5 µgr/mL.   Mynd 11 - C – Capan-2 - 2,5 µgr/mL.  
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Mynd 12 – A - Capan-2 - 5,0 µgr/mL. Leysibl. (brotn örv), sjálfsátsbl. (gular örv), slímfylltar blöðrur (hvítar örv). 

  

Mynd 12 – B - Capan-2 - 5,0 µgr/mL.                             Mynd 12 – C - Capan-2 - 5,0 µgr/mL.  
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Mynd 13 – A - Capan-2 - 5,0 µgr/mL.                Mynd 13 – B - Capan-2 - 5,0 µgr/mL. 

    

Mynd 14 – Capan-2 - 5,0 µgr/mL.                Mynd 15 – Capan-2 - 5,0 µgr/mL. 

Gular örvar benda á sjálfsátsblöðrur í myndum 13-18. 
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Mynd 16 – Capan-2 - DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL.  Mynd 17 – Capan-2 - DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL.   

 

Mynd 18 – Capan-2 - DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL. 
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Áhrif úsnínsýru á T47-D frumur 

Myndir 19-22 sýna ómeðhöndlaðar T47-D frumur. Tilraunin var framkvæmd einu sinni á T47-

D og var kölluð tilraun 3 (sbr. efniviður og aðferðir). Myndirnar af T47-D eru því allar úr 

tilraun 3. Hvatberar eru meira áberandi í þessari frumulína en í Capan-2. Skortur á sjálfsáti gæti 

skýrt uppsöfnun þeirra í frumunum [36]. Sjálfsátsblöðrur eru ekki eins áberandi en það sést ein 

og ein blaðra með ljósum sermislíkum vökva í sumum frumunum (sjá myndir 20, 23, 28 og 

29). Á myndum 23-25 sjást frumur eftir að hafa verið útsettar fyrir 2,5 µgr/mL styrk af 

úsnínsýru. Á mynd 25 sést töluvert sjálfsát (gular örvar). Á heildina litið varð ekki aukin 

myndgerðarbreyting frá viðmiðum. Á myndum 26-30 eru frumur sem hafa verið útsettar fyrir 

5,0 µgr/mL. Þær sýndu ekki áberandi breytingar frá viðmiðum. T47-D frumur eru með óvirkt 

p53 og eru því af fjölbreyttari stærðum en frumur sem hafa það þar sem frumuhringnum er 

ekki stjórnað á eðlilegan hátt (sjá myndir 28-30). 

Úsnínsýra hafði ekki greinanleg áhrif á hlutfall fruma í áberandi sjálfsáti í frumulínu T47-D. 

DMSO viðmið sýndu heldur ekki merki um breytt hlutfall fruma í sjálfsáti (sjá myndir 31-33). 

 

 
Mynd 19 – Ómeðhöndlaðar T47-D frumur. 
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Mynd 20 – Ómeðhöndlaðar T47-D frumur. Hvítar          Mynd 21 – Ómeðhöndlaðar T47-D frumur. 

örvar sýna blöðrur með sermislíkum vökva. 

 

Mynd 22 - Ómeðhöndlaðar T47-D frumur. 
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Mynd 23 –  T47-D - 2,5 µgr/mL. Hvít ör sýnir blöðru með sermislíkum vökva. 

    

Mynd 24 – T47-D - 2,5 µgr/mL.               Mynd 25  – T47-D - 2,5 µgr/mL. Gular örvar sýna                         

s                                                                                           sjálfsátsblöðrur. 
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Mynd 26 – T47-D – 5,0 µgr/mL. 

   

Mynd 27 – T47-D – 5,0 µgr/mL.   Mynd 28 – T47-D – 5,0 µgr/mL. Hvítar örvar sýna  b              

l                                                                                             blöðrur með sermislíkum vökva. 
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Mynd 29 – T47-D – 5,0 µgr/mL. Hvítar örvar sýna blöðrur með sermislíkum vökva. 

 

Mynd 30 – T47-D – 5,0 µgr/mL. 
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Mynd 31 – T47-D –  DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL. 

 

Mynd 32 – T47-D –  DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL. 
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Mynd 33 – T47-D –  DMSO leysisviðm. f. 5,0 µgr/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 37 - 

Umræða 

Þessi rannsókn leiddi í ljós að helstu sýnilegu áhrif úsnínsýru á frumur eru aukið sjálfsát. Þessi 

áhrif komu þó einungis fram í annarri frumulínunni sem prófuð var, Capan-2 og sjálfsát varð 

umfangsmeira eftir vaxandi styrk í þeim frumum sem á annað borð voru í sjálfsáti. Ekki 

greindust nein önnur áhrif. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum, (t.d. mælingum á losun LDH (lactate dehydrogenase)), veldur 

DMSO, í þeim styrk sem var notaður í rannsókninni, ekki frumuhimnuröskun eða drepi (óbirt 

rannsókn, Judith Groeneweg1). Úsnínsýra hafði hinsvegar samkvæmt sömu rannsókn marktæk, 

tíma- og styrkháð áhrif á losun LDH sem er til marks um aukið magn drepdauðra fruma eða 

frumuhimnuröskun. Því ættum við samkvæmt þessu ekki að sjá mun á DMSO viðmiðunum og 

viðmiðunum sem voru ekki útsett fyrir DMSO en höfðu einungis æti. Sú var líka raunin. 

T47-D sýndi hvorki augljósa aukningu á sjálfsáti í styrk 2,5 µgr/mL né 5,0 µgr/mL. T47-D 

frumulínan hefur afvirkjandi stökkbreytingu á p53 geni en þekkt er að ein leið til sjálfsáts er í 

gegnum gen sem p53 virkjar [27]. Fyrri rannsókn sýndi að úsnínsýra hafði þau áhrif að magn 

p53 jókst í krabbameinsfrumum úr brjósti, frumulínunni MCF7 [37]. Úsnínsýra olli þar ekki 

aukinni umritunarvirkni p53 en aukin umritunarvirkni p53 er vanalega afleiðing skemmda á 

erfðaefni. Mögulegt er að samsett áhrif p53, AMP kínasans, lekra hvatbera ásamt oxunarálagi 

og ER álagi valdi aukningu á sjálfsáti í Capan-2. Hneigð T47-D til að snúast til íburðarmikils 

sjálfsáts sé hinsvegar einhverju minni vegna skorts á p53 og þar af leiðandi einnig vegna 

óstöðugra erfðaefnis og óeðlilegrar próteinmyndunar þar sem frumuhringurinn er stjórnlaus. 

Mögulega hefði það auðveldað samanburð að bera viðmiðunarmyndirnar af Capan-2 og 

Capan-2 sem höfðu verið útsettar fyrir úsnínsýru saman við eðlilegar frumur úr briskirtilgangi. 

Þannig hefði fengist betri yfirsýn yfir breytingarnar sem væru venjulega í Capan-2 

frumulínunni og svo þær breytingar sem bætast við í meðhöndlun með úsnínsýru. 

Eins og fyrr er minnst á er sjálfsát ferli sem frumur nýta sér þegar orkuframboð er af skornum 

skammti, t.d. í auknu álagi eða svelti [22, 23]. Því væri áhugavert að bera sveltar Capan-2 og 

                                                 
1 Usnic acid, a lichen derived compund: mechanisms of anti-cancer activity. Námsritgerð læknanema við 
Háskólann í Leiden 2007. 
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T47-D frumur saman við niðurstöður þessarar rannsóknar til að staðfesta enn frekar að um 

sjálfsát væri að ræða.  

 
Mynd 34 – boðleiðir sjálfsáts með TSC og mTOR í miðlægu hlutverki [28]. 

Aukið sjálfsát Capan-2 fruma gefur kenningum um óbein hemjandi áhrif úsníns á 

serine/threonine kínasann mTOR (mammalian target of rapamycin) í gegnum aukna virkni 

AMPK (adenosine monophosphate kinase) (óbirt rannsókn, Guðrún G. Björnsdóttir1) meðbyr í 

ljósi þess að mTOR gegnir miðlægu hlutverki í reglun sjálfsáts með því að hemja framvindu 

þess [21, 28, 38]. Áhrifin ættu því einmitt að vera þau að sjálfsát aukist eftir að frumur hafa 

verið útsettar fyrir úsnínsýru en AMPK nemur orkuskort og boðleiðin eykur orkunýtingu 

frumunnar. Líklegt er að álag sem úsnínsýra veldur á frumunni leiði til hækkaðs styrks AMP, 

sem eykur virkni AMPK og hamlar þaðan, í gegnum TSC1 (tuberous sclerosis complex) og 

TSC2 virkni mTOR [28]. Ein rannsókn greinir frá því að AMPK virkjar beint p53 með 

fosfórýleringu [39]. Mögulegt er að AMPK og p53 virkji hvort annað, beint og óbeint. T47-D, 

sem ólíkt Capan-2 hefur ekki p53, gat sennilega ekki miðlað fullum hömlunaráhrifum í 

gegnum AMPK til mTOR og olli því úsnínsýra ekki sýnilegri aukningu sjálfsáts.  

                                                 
1 Vaxtarhamlandi verkun fléttuefnisins úsnínsýru á krabbameinsfrumur: Hlutverk AMP kínasa boðleiðar.  
3. árs rannsóknarritgerð læknanema við Læknadeild Háskóla Íslands vorið 2007. 
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Ein boðleið sem p53 hefur áhrif á er boðleið örvunar með vaxtarþáttum sem ræðst m.a. af 

tjáningu og virkni próteinanna PTEN (phosphatase and tensin homolog), PI3 (phosphoinositide 

3-kinase) og AKT [28]. Hversu heil genin sem tjá fyrir þessum próteinum eru í frumulínunum 

tveimur væri áhugavert að kanna. 

Frumur sem geta ekki farið í sjálfsát eru viðkvæmari fyrir öllu áreiti og álagi eins og svelti [21, 

24]. Hægt er að hindra sjálfsátsferlið í frumum með óvirkjun eða eyðingu þess erfðaefnis sem 

geymir upplýsingar fyrir myndun sjálfsátspróteina (atg (autophagy-related genes)) en einnig 

eru til ýmis efni sem hindra sjálfsát, 3-MA, Baf/A1, monesin og HcQ [21]. Þessa hindra væri 

skynsamlegt að rannsaka betur á krabbameinsfrumum sem virkja sjálfsát til að halda sér á lífi í 

efnaskiptaálagi. Sennilega myndi það beina frumunum í drepdauða [40]. Þó má hafa það í huga 

að drep í æxli er oft ávísun á verri lifun sjúklinga vegna aukinnar framleiðslu vaxtarþátta og 

boðefna sem viðgerðarferli bólguviðbragðs hvetur en þetta geta æxli nýtt sér til framdráttar 

[40].  

Til eru aðferðir til þess að skoða nánar myndun sjálfsátsblaðra (autophagosome), m.a. 

mótefnamerking próteinsins MAP1LC3/LC3 (microtubule-associate protein 1 light chain 3) og 

Acridine Orange litun sem skoðar sjálfsátsleysibólur (autophagolysosome) en þær verða til við 

samruna sjálfsátsblaðra og leysiblaðra [21, 41]. Þá væri einnig áhugavert að slá út einhver atg 

og athuga hvað fruman gerir ef hún er sett í umhverfi sem annars myndi hvetja til sjálfsáts, 

hvort sem er með úsnínsýru, cysmethynili eða einfaldlega svelti. Hægt er að geta sér til um að 

frumurnar myndu snúast yfir í stýrðan frumudauða (sem á annað borð hefðu próteinbúskap til 

þess) eða þær myndu einfaldlega skemmast og deyja drepdauða [21].  

Áhugavert væri að skoða áhrif t.d. CCCP (carbonyl cyanide m-chloro phenyl hydrazone) eða 

annars þekkts hindra öndunarkeðju hvatbera, í rafeindasmásjá og bera myndirnar saman við 

fyrri tilraunir með úsnínsýru. Þetta gæti orðið sérstaklega áhugavert í ljósi þess að úsnínsýra 

veldur aukinni myndun radikala (hvarfgjarnra oxandi efna), í lausn með einangruðum 

hvatberum, á skjön við flest önnur efni sem sem hindra öndunarkeðju hvatberanna en þau eiga 

það frekar til að draga úr myndun radikala [6]. Tengsl hvatbera og boðpróteina sem hafa 

milligöngu í frumudauða og sjálfsáti hafa verið rannsökuð en eru ekki að fullu kortlögð og væri 

ekki ósennilegt að einhverjir hinna þekktu hindra öndunarkeðju hvatbera valdi röskun þar á 

[21, 42, 43]. 
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Fléttuefnin protolichesterinic-sýra og lóbarínsýra hafa einnig áhrif á briskrabbameinsfrumur 

[44] og gæti verið áhugavert að gera svipaða rannsókn á myndrænum breytingum Capan-2 

frumulínunni eftir að hún hefur verið útsett fyrir þeim. Protolichesterinic og lobaric sýra hafa 

áhrif á 5-LOX (5-lipoxygenase) [45] sem gæti verið mikilvægt í þessu samhengi en mögulega 

eru áhrif þess á 12-LOX mikilvægari [44] eða samanlögð áhrif á 5- og 12-LOX. Báðir 

lípoxýgenasarnir eru oft yfirtjáðir í krabbameinsfrumum en þekkt er að afurðir þeirra örva vöxt 

og lifun illkynja frumulína [44]. 

Mjög athyglisvert er að jafnvægi í grunn sjálfsátsvirkni fruma er sérstaklega mikilvægt í 

lifrarfrumum sem útskýrir sennilega að einhverju leyti kröftug drepáhrif úsnínsýru á þær [6, 

23] en sjálfsát er talið svipað mikilvægt í frumum sem skipta sér ekki eftir sérhæfingu eins og 

taugafrumum og vöðvafrumum og því mætti rannsaka betur áhrif úsnínsýru á þessar 

frumutegundir [6, 23]. Rafeindasmásjárathugun á viðbrögðum lifrarfruma við úsnínsýru gæti 

því verið áhugaverð í ljósi þekktra eituráhrifa úsnínsýru á þær [6, 9] auk þess sem athyglisvert 

gæti verið að bera þær saman við lifrarfrumur úr músum útsettum fyrir nanóhúðuðum 

úsnínsýruskömmtum [46]. 

Sennilegt er að úsnínsýra hafi mest áhrif á frumur sem nota almennt mikla orku við störf sín. 

Þess vegna væri áhugavert að prófa hana á frumur sem hafa mikla orkuveltu t.d. hjartafrumur, 

sléttar vöðvafrumur og mjög virkar kirtilfrumur. Þá væri að sjálfsögðu líka spennandi að sjá 

hvernig illkynja vöxtur úr þessum sömu vefjum bregst við sama áreiti. 

Undanfarið hefur verið töluverð umræða innan greina frumulíffræði og smásjártækni um 

framtíð rafeindasmásjárinnar og hagnýta og gagnlega notkun hennar [31-33, 47]. Það er komið 

til vegna áhyggja reyndra rafeindasmásjársérfræðinga, á eðlisfræði og frumulíffræðisviði, á að 

vitneskja þeirra tapist vegna almennrar ládeyðu og áhugaleysis en einnig vegna nýrra 

hugmynda og þróun nákvæmari smásjáa sem leiðrétta skekkjur og gefa möguleika á upplausn 

sem nær undir víddir angstromsins, þ.e.a.s. upplausn undir 0,1 ηm. Þá má líka velta því fyrir 

sér hvort uppgötvun rafeindaverkfræðinga á minnis-smárum (memristors) [48] eigi ekki eftir 

að hafa áhrif á möguleika tölvubúnaðs rafeindasmásjáa til að vinna hraðar og skilvirkar, sem er 

kannski sérstaklega aukin þörf á með tilkomu fyrrnefnds nýs flókins leiðréttibúnaðs [29]. 

Ýmsar leiðir eru til í dag til að hafa áhrif á stýrðan frumudauða og nýleg rannsókn greinir frá 

efni sem hvetur frumur í sjálfsát [41]. Efnið kallast cysmethynil og hindrar sértækt 
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isoprenylcystein carboxymetyltransferasa (Icmt) en þannig dregur það m.a. úr virkni mTOR 

boðleiða. Það gæti nýst til að beina æxlisfrumum í dauða með sjálfsáti. Dauði með sjálfsáti og 

stýrður frumudauði eru vissulega snyrtilegri leiðir fyrir æxlisdráp en hinsvegar er spurning 

hvort þær séu eins sértækar og áhrifaríkar [40]. Vopnabúr lyflækninga er þó alltaf betur sett 

með fleiri en eina leið að markmiðinu, að eyða krabbameinsfrumum með sem minnstum 

aukaverkunum. 

Ályktanir 

Rafeindasmásjárskoðun leiddi í ljós að sjálfsát jókst í Capan-2 frumulínunni en jókst hinsvegar 

ekki í T47-D eftir meðhöndlun með úsnínsýru. Sjálfsát varð íburðarmeira í Capan-2 í hærri 

styrk en hlutfall fruma í sjálfsáti virtist ekki aukast í hærri styrk miðað við lægri styrk.  

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar, sérstaklega í ljósi vaxandi umræðu um sjálfsát og 

rannsóknum á tengslum sjálfsáts við stýrðan frumudauða og drepdauða og eru liður í því að 

skilja þessi mismunandi örlög fruma betur. Einnig erum við einhvers vísari um það hver áhrif 

úsnínsýru á frumur eru. Önnur áhrif úsnínsýru á frumurnar en aukning á sjálfsáti voru ekki 

greind með afgerandi hætti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 42 - 

Þakkarorð 

Ég vil þakka eftirfarandi fólki kærlega fyrir aðstoðina. 

Við rannsóknina:  

Jennýju Björk Þorsteinsdóttur, Margeet Schaafsma 

Fyrir úsnínsýruna: 

Önnu Kristínu Karlsdóttur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 43 - 

Heimildir 

1. Nash, T.H.I., Lichen biology. 1996, Cambridge: Cambridge University Press. 
2. Huneck, S., The significance of lichens and their metabolites. Naturwissenschaften, 

1999. 86: 559-70. 
3. Ingólfsdóttir, K., Usnic acid. Phytochemistry, 2002. 61: 729-36. 
4. Ingólfsdóttir, K., Usnic acid, P.o.F. 2, Editor. 2002. 
5. Müller, K., Pharmaceutically relevant metabolites from lichens. Appl. Microbiol. 

Biotechnol., 2001. 56: 9-16. 
6. Han, D., K. Matsumaru, D. Rettori, and N. Kaplowitz, Usnic acid-induced necrosis of 

cultured mouse hepatocytes: Inhibition of mitochondrial function and oxidative stress. 
Biochem. Pharmacol., 2004. 67: 439-451. 

7. Favreau, J.T., M.L. Ryu, G. Braunstein, G. Orshansky, S.S. Park, G.L. Coody, L.A. 
Love, et al., Severe hepatotoxicity associated with the dietary supplement lipokinetix. 
Ann. Intern. Med., 2002. 136: 590-595. 

8. Sanchez, W., J.T. Maple, L.J. Burgart, and P.S. Kamath, Severe hepatotoxicity 

associated with use of a dietary supplement containing usnic acid. Mayo Clin. Proc., 
2006. 81: 541-544. 

9. Durazo, F.A., C. Lassman, S.H. Han, S. Saab, N.P. Lee, M. Kawano, B. Saggi, et al., 
Fulminant liver failure due to usnic acid for weight loss. Am. J. Gastroenterol., 2004. 
99: 950-2. 

10. Romagni, J.G., G. Meazza, N.P.D. Nanayakkara, and F.E. Dayan, The phytotoxic lichen 

metabolite, usnic acid, is a potent inhibitor of plant p-hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase. FEBS Lett., 2000. 480: 301-305. 
11. Kristmundsdóttir, T., E. Jónsdottir, H.M. Ögmundsdóttir, and K. Ingólfsdóttir, 

Solubilization of poorly soluble lichen metabolites for biological testing on cell lines. 
Eur. J. Pharm. Sci., 2005. 24: 539-543. 

12. Takai, M., Y. Uehara, and J.A. Beisler, Usnic acid-derivatives as potential anti-

neoplastic agents. J. Med. Chem., 1979. 22: 1380-1384. 
13. Cardarelli, M., G. Serino, L. Campanella, P. Ercole, F.D. Nardone, O. Alesiani, and F. 

Rossiello, Antimitotic effects of usnic acid on different biological systems. Cell. Mol. 
Life Sci., 1997. 53: 667-672. 

14. Kumar, S. and K. Müller, Lichen metabolites. 2. Antiproliferative and cytotoxic activity 

of gyrophoric, usnic, and diffractaic acid on human keratinocyte growth. J. Nat. Prod., 
1999. 62: 821-823. 

15. Philips, Em 300 electron microscope. 1978, D.O.P.E.P.I. Corp.: 750 South Fulton 
Avenue, Mount Vernon, New York 10550. 39. 

16. Kerkela, R., L. Grazette, R. Yacobi, C. Iliescu, R. Patten, C. Beahm, B. Walters, et al., 
Cardiotoxicity of the cancer therapeutic agent imatinib mesylate. Nat. Med., 2006. 12: 
908-16. 

17. Fogh, J., Capan-2. 2008, The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 
18. Shen, X., K. Zhang, and R.J. Kaufman, The unfolded protein response--a stress 

signaling pathway of the endoplasmic reticulum. J. Chem. Neuroanat., 2004. 28: 79-92. 
19. Zhao, L. and S.L. Ackerman, Endoplasmic reticulum stress in health and disease. Curr. 

Opin. Cell Biol., 2006. 18: 444-52. 



 - 44 - 

20. Halic, M., T. Becker, M.R. Pool, C.M.T. Spahn, R.A. Grassucci, J. Frank, and R. 
Beckmann, Structure of the signal recognition particle interacting with the elongation-

arrested ribosome. Nature, 2004. 427: 808-814. 
21. Ferraro, E. and F. Cecconi, Autophagic and apoptotic response to stress signals in 

mammalian cells. Arch. Biochem. Biophys., 2007. 462: 210-9. 
22. Levine, B. and G. Kroemer, Autophagy in the pathogenesis of disease. Cell, 2008. 132: 

27-42. 
23. Mizushima, N., B. Levine, A.M. Cuervo, and D.J. Klionsky, Autophagy fights disease 

through cellular self-digestion. Nature, 2008. 451: 1069-1075. 
24. Levine, B., Cell biology - autophagy and cancer. Nature, 2007. 446: 745-747. 
25. Domagk, D., K.L. Schaefer, M. Eisenacher, Y. Braun, D.H. Wai, C. Schleicher, R. 

Diallo-Danebrock, et al., Expression analysis of pancreatic cancer cell lines reveals 

association of enhanced gene transcription and genomic amplifications at the 8q22.1 

and 8q24.22 loci. Oncol. Rep., 2007. 17: 399-407. 
26. Sandhya, T. and K.P. Mishra, Cytotoxic response of breast cancer cell lines, mcf 7 and 

t 47 d to triphala and its modification by antioxidants. Cancer Lett., 2006. 238: 304-
313. 

27. Crighton, D., S. Wilkinson, J. O'Prey, N. Syed, P. Smith, P.R. Harrison, M. Gasco, et 

al., Dram, a p53-induced modulator of autophagy, is critical for apoptosis. Cell, 2006. 
126: 121-134. 

28. Feng, Z.H., H. Zhang, A.J. Levine, and S. Jin, The coordinate regulation of the p53 and 

rntor pathways in cells. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2005. 102: 8204-8209. 
29. Smith, D.J., Development of aberration-corrected electron microscopy. Microscopy 

and Microanalysis, 2008. 14: 2-15. 
30. Orenstein, J.M., Isn't a picture still worth a thousand words? Ultrastruct. Pathol., 2000. 

24: 67-74. 
31. Geuze, H.J., A future for electron microscopy in cell biology? Trends Cell Biol., 1999. 

9: 92-93. 
32. Griffiths, G., Bringing electron microscopy back into focus for cell biology. Trends Cell 

Biol., 2001. 11: 153-154. 
33. Koster, A.J. and J. Klumperman, Electron microscopy in cell biology: Integrating 

structure and function. Nat Rev Mol Cell Biol, 2003. Suppl: SS6-10. 
34. Yan, C.H., Y.P. Yang, Z.H. Qin, Z.L. Gu, P. Reid, and Z.Q. Liang, Autophagy is 

involved in cytotoxic effects of crotoxin in human breast cancer cell line mcf-7 cells. 
Acta Pharmacologica Sinica, 2007. 28: 540-548. 

35. Fengsrud, M., N. Roos, T. Berg, W. Liou, J.W. Slot, and P.O. Seglen, Ultrastructural 

and immunocytochemical characterization of autophagic vacuoles in isolated 

hepatocytes: Effects of vinblastine and asparagine on vacuole distributions. Exp. Cell 
Res., 1995. 221: 504-519. 

36. Kundu, M. and C.B. Thompson, Macroautophagy versus mitochondrial autophagy: A 

question of fate? Cell Death Differ. 12: 1484-1489. 
37. Mayer, M., M.A. O'Neill, K.E. Murray, N.S. Santos-Magalhaes, A.M.A. Carneiro-

Leao, A.M. Thompson, and V.C.L. Appleyard, Usnic acid: A non-genotoxic compound 

with anti-cancer properties. Anticancer. Drugs, 2005. 16: 805-809. 
38. Easton, J.B. and P.J. Houghton, Mtor and cancer therapy. Oncogene, 2006. 25: 6436-

6446. 



 - 45 - 

39. Thoreen, C.C. and D.M. Sabatini, Ampk and p53 help cells through lean times. Cell 
Metabolism, 2005. 1: 287-288. 

40. Jin, S., R.S. DiPaola, R. Mathew, and E. White, Metabolic catastrophe as a means to 

cancer cell death. J. Cell Sci., 2007. 120: 379-383. 
41. Wang, M., W. Tan, J. Zhou, J. Leow, M. Go, H.S. Lee, and P.J. Casey, A small 

molecule inhibitor of isoprenylcysteine carboxymethyltransferase induces autophagic 

cell death in pc3 prostate cancer cells. J. Biol. Chem., 2008. 
42. Laporte, C., A. Kosta, G. Klein, L. Aubry, D. Lam, E. Tresse, M.F. Luciani, et al., A 

necrotic cell death model in a protist. Cell Death Differ., 2007. 14: 266-274. 
43. Kurosu, T., K. Tsuji, A. Kida, T. Koyama, M. Yamamoto, and O. Miura, Rottlerin 

synergistically enhances imatinib-induced apoptosis of bcr/abl-expressing cells through 

its mitochondrial uncoupling effect independent of protein kinase c-delta. Oncogene, 
2007. 26: 2975-2987. 

44. Haraldsdóttir, S., E. Guðlaugsdóttir, K. Ingólfsdóttir, and H.M. Ögmundsdóttir, Anti-

proliferative effects of lichen-derived lipoxygenase inhibitors on twelve human cancer 

cell lines of different tissue origin in vitro. Planta Med., 2004. 70: 1098-100. 
45. Ögmundsdóttir, H.M., G.M. Zoega, S.R. Gissurarson, and K. Ingólfsdóttir, Anti-

proliferative effects of lichen-derived inhibitors of 5-lipoxygenase on malignant cell-

lines and mitogen-stimulated lymphocytes. J. Pharm. Pharmacol., 1998. 50: 107-15. 
46. da Silva Santos, N.P., S.C. Nascimento, M.S. Wanderley, N.T. Pontes-Filho, J.F. da 

Silva, C.M. de Castro, E.C. Pereira, et al., Nanoencapsulation of usnic acid: An attempt 

to improve antitumour activity and reduce hepatotoxicity. Eur. J. Pharm. Biopharm., 
2006. 64: 154-60. 

47. Rose, H., Prospects for aberration-free electron microscopy. Ultramicroscopy, 2005. 
103: 1-6. 

48. Strukov, D.B., G.S. Snider, D.R. Stewart, and R.S. Williams, The missing memristor 

found. Nature, 2008. 453: 80-83. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 - 46 - 

Viðauki 

Blöndun glútaraldehýðherðiefnis 

Stokk lausn: Fosfat jafnalausn (buffer): 

Na2HPO3.H2O – 17,8g 

NaCl – 10,0g 

Blandað með eimuðu vatni að 1000 mL. 

Herðiefni: Glútaraldehýð 2,5%, þynning: 

Fosfat jafnalausn 0,2 M - 20 mL 

Glútaraldehýð 25%  - 5 mL 

Blandað með eimuðu vatni að 50 mL. 

 

Alkóhól þurrkun 

Glösin fyllt að um 1/3 af alkóhóli blönduðu með eimuðu vatni í eftirfarandi styrk og hellt af á 

milli: 

• 50% alkóhól í 5 mín. 

• 70% alkóhól í 5 mín. 

• 4% úranýl acetate, 70% alkóhól í 15 mín.* 

• 80% alkóhól í 5 mín. 

• 95% alkóhól í 5 mín. 

• 100% alkóhól í 10 mín og 2 x 15 mín. 

*Í fyrstu úsnínsýrutilraun var sett úranýl acetate á þessu stigi en í síðari tilraunum var það gert 

eftir skurð til að reyna að takmarka útfellingar. 
 


