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Ágrip 

Inngangur  

Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein kvenna á Íslandi og nýgengi þess fer sífellt hækkandi. 

Með bættri meðferð hefur dánartíðni minnkað en á sama tíma er leitast við að auka lífsgæði kvenna 

sem greinast og þurfa að gangast undir meðferð. Stundum er beitt krabbameinslyfjameðferð fyrir 

skurðaðgerð (neoadjuvant) í þeim tilgangi að minnka æxlin og gera óskurðtæk æxli skurðtæk. Fyrir 

vikið er í mörgum tilfellum hægt að fjarlægja minna af brjóstvef og framkvæma fleygskurð í stað 

brjóstnáms. Fyrir slíka lyfjameðferð gæti verið heppilegt að hafa aðferðir til að finna rétta lyfið eða lyfin 

sem gera meðferðina árangursríka. Lyfjanæmispróf ein ein slíkra aðferða en með grófnálarsýnum úr 

brjóstaæxli má gera slíkt próf. Vandinn er þó að þessi sýni eru oft frumufá og viðkvæm. Markmið 

þessarar rannsóknar var að kanna hvort gera mætti lyfjanæmispróf á grófnálarsýnum með þeim 

undirmarkmiðum að reyna að auka lifun frumanna og að aðlaga lyfjanæmisprófið að frumufæðinni. 

Aðferð 

Sýni voru tekin á tímabilinu frá 23. febrúar til 29. apríl 2015. Grófnálarsýni voru tekin úr brjóstum eða 

fleygum sem  fjarlægð höfðu verið í aðgerðum á Landspítala. Unnið var með þrjá mismunandi 

flutningsvökva til að flytja sýnin, kollagenasa, phosphate buffered saline(PBS) og transfer 

medium(TM). Flöskurnar með sýnunum voru fluttar á rannsóknarstofu og öll sýni melt í kollagenasa í 

sólarhring. Að sólarhring liðnum voru frumurnar í sýnunum taldar og ef nægjanlegt magn var til staðar 

var lyfjanæmispróf framkvæmt og var þá miðað við 150.000 frumur að lágmarki fyrir prófun á einu lyfi. 

Notast var við fjögur lyf, epidoxorúbisín (Epirubicin®), trastuzumab (Herceptin®), paclítaxel og 

vinorelbín.   

Niðurstöður  

Á rannsóknartímabilinu var hlutfallsleg lifun í vökvunum þremur á bilinu 7,1% fyrir PBS og upp í 10% 

fyrir kollagenasa. Meðal heildarfjöldi lifandi fruma í kollagenasa var 293.118, í PBS var 430.420 og 

190.820 í TM. Fimm lyfjanæmispróf á fjórum sýnum voru framkvæmd. Ekkert þeirra hafði marktækar 

niðurstöður.   

Ályktanir 

Ljóst er að aðferðin sem notast var við bar ekki tilætlaðan árangur. Ónógur fjöldi fruma var í hverjum 

brunni og því ljóst fyrir framhaldsrannsóknir að fjölga þarf frumum í hverjum brunni. Ljóst er að 

kollagenasa sýni og PBS sýni innihalda oftar nægt magn fruma fyrir lyfjanæmispróf heldur en TM sýnin 

og eru það mikilvægar upplýsingar fyrir framhaldsrannsóknir. Þar sem ekki fengust niðurstöður úr 

lyfjanæmisprófum er ekki hægt að fullyrða að aðlögunin í brunnafjölda lyfjanæmisprófa sé 

fullnægjandi. Frekari rannsóknir þarf til staðfestingar. Með fleiri rannsóknum verður mögulega hægt að 

innleiða lyfjanæmispróf í klíníska notkun við val á bestu lyfjum fyrir hvern sjúkling.  
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1 Inngangur 

1.1 Brjóstakrabbamein 

Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein kvenna á Íslandi eða um 30% allra krabbameina sem 

greindust hjá konum á Íslandi á árunum 2006 til 2010. Karlmenn geta einnig greinst með 

brjóstakrabbamein en það er 100 sinnum óalgengara en hjá konum. Árlegt aldursstaðlað nýgengi 

brjóstakrabbameina hjá konum hefur farið hækkandi frá því krabbameinsskráning hófst hér á landi árið 

1955. Árið 2010 var það komið í 90 konur af hverjum 100.000, samanborið við um 35 af hverjum 

100.000 árið 1960. Þrátt fyrir að nýgengið sé að aukast jafn mikið og raun ber vitni þá hefur árleg 

aldursstöðluð dánartíðni lækkað nokkuð, en hún var lengi vel um 20-25 konur á hverjar 100.000 á ári, 

en er nú um 15 á hverjar 100.000 konur. Samt er það svo að allt að því 40 konur látast árlega vegna 

brjóstakrabbameins svo að ljóst er að enn má gera betur.(1) 

Brjóst samanstanda af húð, undirhúð, fitu og brjóstvef. Brjóstvefurinn festist við húðina og helst 

uppi með Cooper bandvefsböndum. Þegar æxlisvöxtur er til staðar í brjósti getur hann legið utan í 

slíku bandi og togað í það með tilheyrandi aflögun á brjóstinu. Kirtilvefur brjóstsins er gerður úr um 15 

til 20 bleðlum (lobes) sem hver samanstendur af 20-40 smábleðlum (lobules), sem eru gerðir úr 

greinóttum kirtlum (tubualveolar). Útgangar kirtilberjanna koma saman í mjólkurgang sem gengur fram 

í geivörtu. Skipta má brjóstinu upp í fjórðunga, efri miðlægur, efri hliðlægur, neðri miðlægur og neðri 

hliðlægur. Meirihluti æxla í brjóstum kemur í efri hliðlæga fjórðunginn, enda inniheldur hann mest 

magn brjóstvefs af öllum fjórðungunum.(2)  

1.2 Undirgerðir brjóstakrabbameins 

Því fer fjarri lagi að brjóstakrabbamein sé aðeins einn sjúkdómur og að meðferð allra sjúklinga ætti 

þannig ávallt að vera sú sama. Í reynd er um nokkrar gerðir krabbameina að ræða með bæði ólíkan 

uppruna og vefjagerð auk þess sem munur er á líffræðilegri hegðun meinanna. Sumar gerðir innihalda 

frumur sem fjölga sér oftar og æxlisvöxturinn stækkar hraðar ef frumudrápið er ekki mikið. Aðrar 

æxlisfrumur hafa aukna hæfileika til að dreifa sér. Bæði er hægt að greina á milli brjóstakrabbameina 

eftir sameindafræðilegri flokkun og eftir upprunavef. 

1.2.1 Sameindafræðileg flokkun 

Í sameindafræðilegu flokkuninni er horft eftir tjáningu ýmissa viðtaka á yfirborði krabbameinsfrumanna 

og sérhæfingu eða gráðu æxlisins. Þessi flokkun er oft gerð fyrir aðgerð og framkvæmd á vef sem 

fengin er með grófnálarsýnatöku eða á vef frá æxlinu sjálfu eftir skurðaðgerð. Meinafræðingar beita þá 

ónæmislitunum til að sjá tjáða viðtaka frumanna í æxlinu.  

Mikilvægt er að greina sameindafræðilega gerð æxlis í brjósti þar sem mismunandi æxlisgerðir 

þurfa hver sína meðferð til að árangur náist. Hver gerð hefur einnig mismunandi horfur og hegðun en 

á seinustu árum hafa verið að koma fram marksækin lyf sem ráðast beint á þessa sameindafræðilegu 

þætti sem einkenna mörg æxlin.  
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Skipta má brjóstakrabbameinum upp í fernt eftir sameindafræðilegri flokkun: Basal like, Luminal A, 

Luminal B og HER-2 jákvæð. Basal like eru oft kölluð þríneikvæð æxli (triple negative) því þau hafa 

hvorki yfirtjáningu á östrógen-, eða prógesterón- né HER-2 viðtökum. Luminal A eru oftast 

östrógenviðtaka jákvæð og eru fremur sérhæfð. Luminal B krabbamein eru einnig oftast 

östrógenviðtaka jákvæð en þau eru oftar minna sérhæfð. HER-2 jákvæðu krabbameinin yfirtjá þann 

viðtaka (ERBB2). (3)  

HER-2 er hluti af húðþekjuvaxtarþáttsviðtakafjölskyldunni (epidermal growth factor receptor) 

(héðan í frá EGFR) og er vaxtarþáttsviðtaki sem er staðsettur í frumuhimnunni en hann hefur tyrosine 

kínasa virkni. Æxlisvöxtur hefur verið tengdur við virkjun EGFR en í HER-2 jákvæðu æxli er HER-2 

viðtakinn tjáður í alltof miklu magni. HER-2 yfirtjáning sést í um 12-15% brjóstakrabbameina. 

Trastuzumab er einstofna mótefni sem notað er í meðferð við HER-2 jákvæðum æxlum en það binst 

HER-2 viðtaka og stöðvar þannig virkni hans.(4) (5) (6)  

1.2.2 Upprunaflokkun 

Æxli í brjóstum geta verið staðbundin og má þar nefna annarsvegar staðbundnar forstigsbreytingar 

krabbameins (in situ) af kirtilgangagerð (ductal) (héðan í frá DCIS) og hinsvegar af kirtilberja- eða 

bleðlagerð (héðan í frá LCIS). Ífarandi æxli eru þannig einnig af tveimur stofnum en það er ífarandi 

kirtilberjaæxli sem eru um 10-15% af öllum æxlum í brjóstum og svo æxli af kirtilgangagerð sem eru 

um 80-85% allra æxla í brjóstum en innan þeirra eru ýmsir undirflokkar (ductal, mucinous, medullary, 

tubular, tubuloductal) (7)  

1.2.3 BRCA genastökkbreytingar 

Á síðustu árum hefur umræða um BRCA genastökkbreytingar aukist mikið og ef sterk fjölskyldusaga 

er fyrir hendi getur einstaklingur fengið úr því skorið hvort hann beri slíka stökkbreytingu. Erfðaefni 

einstaklingsins er þá kannað og skoðað hvort um stökkbreytingar í BRCA1 eða BRCA2 genunum sé 

að ræða. Arfberar slíkra stökkbreytinga eru töluvert líklegri til að fá brjóstakrabbamein fyrr á lífsleiðinni 

og að það komi fram í báðum brjóstum.(8) (9) 

Tjáning á geninu BRCA1 er mikilvæg fyrir DNA viðgerð, fyrir athugunarstöðvar í frumuhring og til 

að viðhalda stöðugleika erfðaefnisins.(10) Genið skiptir því frumuna miklu máli og sé það gallað verður 

hún útsettari fyrir frekari stökkbreytingum því erfðaefni hennar verður ekki eins stöðugt. Frekari 

stökkbreytingar hafa á endanum áhrif á frumuhringinn og fleiri þætti og þar með tilhneigingu til 

krabbameinsmyndunar.  

1.3 Greining og meðferð brjóstakrabbameins 

Oftast er það sjúklingurinn sem sjálfur þreifar hnút í brjósti og leitar til læknis. Einnig geta sést hnútar á 

við myndgreiningu við skipulagða hópleit eða fyrir tilviljun. Það er síðan læknir sem kannar hvort um 

brjóstakrabbamein eða hvort um góðkynja hnút er að ræða í brjóstinu. Þetta er yfirleitt gert með 

fínnálarsýnatöku eða grófnálarsýnatöku úr hnútnum. 
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1.3.1 Fínnálarsýni og grófnálarsýni 

Með aukinni greiningu hnúta í brjóstum kvenna við reglubundna leit með myndgreiningu koma oft í ljós 

aðrir óþreifanlegir hnútar sem krefjast frekari rannsókna. Fínnálarsýnataka er ódýr og einföld leið við 

greiningu á hnútum í brjóstum og er oft notuð sem fyrsta rannsókn. Grófnálarsýnataka hefur það hins 

vegar fram yfir fínnálarsýnatöku að oft er hægt er að greina með henni milli forstigsbreytinga og 

ífarandi æxla. Með grófnálarsýni er enn fremur hægt er að meta gráðu, hormónaviðtakatjáningu og 

HER-2 yfirtjáningu í æxlum.(11) 

Í fínnálarsýnatöku er húðin fyrst hreinsuð. Hnútnum er haldið milli vísifingurs og þumals og því 

næst er nálinni stungið í æxlið og frumur dregnar upp í sprautu. Við grófnálarsýnatöku er húðin 

hreinsuð sem liggur yfir hnútnum. Eftir það er húðin deyfð og síðan gerður lítill skurður í húðina. 

Grófnál er komið fyrir og henni skotið inn í æxlið og með nálarbyssu.(12) Nánar er fjallað um 

grófnálarsýnatöku í efni og aðferðum.  

Helsti ókostur fínnálarsýnatöku er að erfitt er að greina milli ífarandi og staðbundinna meina og 

getur hlutfall falskt neikvæðra svara verið hærra en við grófnálarsýnatöku. (13) Hinsvegar er það 

minna inngrip en grófnálarsýnatakan og því minni áhætta á fylgikvillum fyrir sjúklinginn. Fínnálarsýni 

eru fyrst og fremst tekin til að fá úr því skorið hvort um æxlisvöxt sé að ræða eða ekki, en stundum er 

hægt að gera frekari rannsóknir eins og mat á hormónaviðtökum. Grófnálarsýnataka er hins vegar 

meira inngrip en fínnálarsýnataka en hún gefur okkur upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að meta 

æxlið fyrir aðgerð eins og upplýsingar um himnuviðtakatjáningu og sérhæfingu þess.(14)  

1.3.2 Lyfjameðferð: neoadjuvant og adjuvant 

Í dag er viðbótar lyfjameðferð (adjuvant) eftir skurðaðgerð oftar valin fram yfir lyfjameðferð fyrir 

skurðaðgerð (neoadjuvant). Lyfjameðferð eftir skurðaðgerð er beitt til að ná þeim krabbameinsfrumum 

sem gætu hafa orðið eftir í kjölfar aðgerðar. Sýnt hefur verið fram á að viðbótarlyfjameðferð hafi 

minnkað dánartíðni vegna brjóstakrabbameins á síðustu áratugum. (15)  

Lyfjameðferð fyrir skurðaðgerð er meðal annars notuð til að gera óskurðtæk æxli skurðtæk eða til 

að minnka æxlin svo gera megi fleygskurð í stað brjóstnáms. Meðferðin er einnig að verða stöðluð fyrir 

stór æxli, við eitlameinvörp og við bólgukrabbameinum (inflammatory carcinoma) í brjóstum. Ekki er 

hægt að gera nákvæma meinafræðilega stigun á æxlinu að meðferð lokinni.(16) 

Rannsókn sem var gerð á Bretlandi, Írlandi og Belgíu og tók til 363 einstaklinga sem fengu þar 

saman doxorubicin og cyclophosphamide annars vegar og doxorubicin og docetaxel sem neoadjuvant 

lyfjameðferð hinsvegar. Borið var saman klínískt og meinafræðilegt svarhlutfall í konum með frumstigs 

eða staðbundið ífarandi brjóstakrabbamein. Í þeirri rannsókn var svarhlutfall fullsvörunar og 

hlutsvörunar fyrir báðar meðferðinar á bilinu 61% til 70% en engin marktækur munur var á milli 

þessara tveggja meðferða (p-gildi = 0,06). Má því draga þá ályktun að neoadjuvant lyfjameðferð hafi 

rétt á sér. (17) 

1.3.3 Brjóstnám eða fleygskurður? 

Eitt af markmiðum lyfjameðferðar fyrir skurðaðgerð er að gera óskurðtæk æxli skurðtæk og einnig að 

gera skurðlæknum kleift að takmarka aðgerðina við fleygskurð í stað brjóstnáms sem getur falið í sér 



11 

 

aukin lífsgæði fyrir konuna. Þó verður oft ekki komist hjá því að framkvæma brjóstnám og sumar konur 

kjósa heldur brjóstnám fram yfir fleygskurð.  

Við brottnám brjósts (modified radical mastecomy) er allur brjóstvefur fjarlægður ásamt húð og 

eitlum í holhönd sömu megin. Í þeirri aðgerð eru brjóstvöðvar ekki fjarlægðir, ólíkt 

brjóstnámsaðgerðum sem framkvæmdar voru fyrr á tímum. (18) 

Húðsparandi brjóstnám felur í sér fjarlægingu á geirvörtu og geirvörtubaug en einnig verður að 

fjarlægja húðina sem liggur yfir þreifanlegum hluta æxlisins og þar sem stungið hefur verið í húðina við 

sýnatöku úr æxlinu.(19) Helstu kostir húðsparandi brjóstnáms er að þá er hægt að framkvæma 

tafarlausa brjóstauppbyggingu. Þegar brjóstið er enduruppbyggt er notast við vef frá kviðvegg eða 

hluta úr musculus latissimus dorsi. Útlit brjóstsins verður eðlilegra bæði hvað varðar lögun þess og útlit 

húðarinnar.(20) 

Á tímabilinu 2008-2010 var heildarfjöldi brjóstnáma 319 og voru tafarlausar brjóstauppbyggingar 

gerðar í 31% brottnáma á þeim tíma en 55% kvenna yngri en 50 ára gengust undir tafarlausa 

uppbyggingu á þessum árum. Konur með BRCA1 og BRCA2 stökkbreytingar gangast oftar en áður 

undir áhættuminnkandi skurðaðgerð með brottnámi á brjóstum og er tafarlaus uppbygging oft 

framkvæmd. (21) 

1.4 Lyfjanæmispróf 

Í þessari rannsókn er notast við ATP-lúsíferasa lyfjanæmispróf sem hefur töluverða yfirburði í næmi og 

virkni borið saman við aðrar gerðir lyfjanæmisprófa.(22) Mikið næmi prófsins gerir það að verkum að 

hægt er að prófa fjögur til sex lyf ef einungis milljón æxlisfrumur eru til staðar.(23) Hér eru sýnin fengin 

í aðgerð þar sem æxlið er fjarlægt eða við reglubundna grófnálarsýnatöku þar sem gerð æxlisins er 

greind. Prófið býður upp á möguleikann að vinna með æxlisfrumur sjúklingsins, kanna eðli þeirra og 

næmi lyfja án þess að hafa bein áhrif á sjúklinginn sjálfan.(22)  

1.4.1 Uppbygging prófsins 

Í grunninn er prófið byggt upp þannig að æxlisfrumur úr sjúklingi eru settar í brunna í 96 holu bakka 

með kúptum botni. Síðan eru mismunandi krabbameinslyf í mismunandi þynningum prófuð á þeim. 

Enn fremur er notast við jákvætt viðmið sem eru frumur sem eru aðeins í næringarlausn og svo 

neikvætt viðmið sem eru frumur sem hafa fengið sápulausn en hún veldur fullkomnu frumudrápi. 

Þannig er hægt að meta mun á virkni krabbameinslyfja á æxlisfrumurnar samanborið við viðmiðin. 

Nánari útlistun á framkvæmd prófsins má finna í kaflanum efni og aðferðir, en á mynd 1 má sjá 

uppsetningu prófsins.  
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Mynd 1 - Ferli ATP lúsíferasa prófsins 

1.4.2 Lyfin sem notast var við í prófinu 

Notast var við fjögur krabbameinslyf í prófinu, paclítaxel, epidoxórúbícín, vinorelbín og trastuzumab. 

Paclítaxel er af flokki taxana sem er örpípluhemill og kemur í veg fyrir venjulega ummyndun 

örpíplukerfisins og hindrar þannig mítósu. Taxanar finnast í berki íviðarins eða öðru nafni bogviðarins 

(yew) og eru plöntuafleiður líkt og ýmiss önnur frumudrepandi krabbameinslyf (vinca alkaloids, 

campothecins). Paclítaxel er gefið í æð og er á meðal virkustu lyfja við ýmiss krabbamein eins og til 

dæmis við brjóstakrabbameini og krabbameini í eggjastokkum. Aukaverkanir Paclítaxel geta verið 

alvarlegar og má þar nefna ofnæmi og beinmergsbælingu.(24)  

Epidoxórúbicín er af flokki anthracyclina. Aðalverkun er hindrun tópóísómerasa II og kemur það því 

í veg fyrir frumuskiptingar. Helstu aukaverkanir utan hinna algengu aukaverkana sem flest 

frumudrepandi krabbameinslyf valda eru eituráhrif á hjarta sem koma til líklegast vegna frírra 

stakeinda. (24) 

Vinorelbín er af flokki vinca alkaloids en lyfið er unnið úr plöntunni Madagascar periwinkle. 

Vinorelbín er plöntuafleiða líkt og paclitaxel. Það sem gerir Vinorelbín ólíkt öðrum lyfjum í flokki vinca 

alkaloids er að það er semi synthetic eða hálf tilbúið. Vinorelbín er aðallega notað gegn 

brjóstakrabbameini fyrir sjúklinga með útbreitt krabbamein (4 stig) og síður sem viðbótar lyfjameðferð. 

Verkun vinorelbíns er að koma í veg fyrir örpíplumyndun með því að bindast túbúlínum sem eru 

byggingareiningar örpípla. Spólumyndun í frumuskiptingu á sér ekki stað og frumurnar hætta að skipta 

sér. (24) (26) 

Trastuzumab eða Herceptin® er einstofna mótefni sem notað er í HER-2 jákvæðum 

brjóstakrabbameinum. Það er notað bæði sem viðbótar lyfjameðferð og við útbreiddu 

brjóstakrabbameini. Það er notað bæði eitt sér eða með öðrum lyfjum eins og til dæmis taxönum 

(paclítaxel eða docetaxel). Aðeins er hægt að nota trastuzumab gegn brjóstakrabbameinum sem 
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staðfest er að yfirtjá HER-2 viðtaka á yfirborði æxlisfrumanna því að lyfið binst við þessa viðtaka og 

virkjar frumur ónæmiskerfisins sem þá drepa æxlisfrumurnar. Binding trastuzumab við HER-2 viðtaka 

kemur einnig í veg fyrir að þeir gefi frá sér vaxtarörvandi boð. (24) (25) 

1.4.3 Klínísk þýðing og nytsemi 

Prófið getur gefið læknum leiðbeinandi svar um hversu vel lyf verkar á krabbameinsfrumur eða hvort 

lyf virki yfir höfuð á þær. Með prófinu er hægt að bera saman næmi æxlisfruma gagnvart mismunandi 

krabbameinslyfjum sem getur gefið krabbameinslækni upplýsingar sem gætu skipt sköpum fyrir 

meðferð sjúklings, ekki síst ef óveruleg svörun við lyfinu kemur fram.  

Einstaklingsmiðuð lyfjameðferð (personalized medicine) er hugtak sem litið hefur dagsins ljós á 

undanförnum árum. Í dag er litið á brjóstakrabbamein sem eina heild og hefur lyfjameðferð verið beitt í 

samræmi við það. Með einstaklingsmiðaðri lyfjameðferð er hugmyndin að líta heilstætt á sjúklinginn og 

hans sjúkdóm og í kjölfarið aðlaga meðferðina við þá skoðun. Lyfjanæmispróf gæti verið þar einn 

þáttur en þau sýna næmi æxlisfruma gagnvart þeim lyfjum sem læknir telur koma til greina hverju 

sinni. Þetta verður mögulega enn mikilvægara í framtíðinni þegar fleiri og sífellt marksæknari lyf koma 

fram sem notuð verða í lyfjameðferðum. 

1.4.4 Kostir og gallar 

Ýmis rök hafa komið fram gegn því að beita slíkum lyfjanæmisprófum. Meðal annars er bent á að 

stærð sýnanna sé oft ekki nægjanleg til að gefa nógu góða mynd af æxlinu, prófin taki of langan tíma 

ef byrja eigi meðferð fljótlega, að sýnin séu ekki tekin frá nógu mörgum stöðum í æxlinu og gefi því 

ekki rétta mynd og að lokum er spurning hvort niðurstöður úr frumæxli megi heimfæra á meinvarp. (26) 

Frumurnar eru teknar úr sínu venjulega umhverfi og einangraðar í bakka sem er frábrugðið aðstæðum 

í líkama einstaklings, sem getur haft áhrif á næmi frumanna.  

ATP lúsíferasa prófið hefur verið miðað við 10 til 20 þúsund frumur í hverjum brunni í 96 holu  

ræktunarbakka til að aðferðin sé álitin marktæk. Það þarf því um milljón lifandi frumur að lágmarki til 

að geta gert fullt lyfjanæmispróf með fjórum lyfjum. Best væri að hafa tvær milljónir lifandi fruma. Ef 

sætt er á að prófa færri lyf, til dæmis tvö lyf, þarf 500.000 frumur að lágmarki. Að auki er hægt að prófa 

færri lyfjastyrkleika, til dæmis 200%, 100% og 50% styrk lyfs en sleppa 25%, 12,5% og 6,25% styrk líkt 

og gert er í fullu lyfjanæmisprófi og þar með nota færri frumur.100% lyfjastyrkur er sá styrkur lyfs sem 

ná má í líkama einstaklings á lyfjameðferð með viðkomandi lyfi. Mögulega má því beita prófinu á sýni 

sem eru lítil, samanber grófnálarsýni.(27)  

Prófið tekur viku að framkvæma, frá sýnatöku og þar til niðurstaða fæst. Sýnið er fyrst sett í 

meltingu í einn sólarhring. Að þeim tíma loknum eru frumurnar taldar, þeim skipt niður í 96 holu bakka 

ásamt krabbameinslyfjum og settar í hitaskáp í 6 sólarhringa. Niðurstöðurnar úr lyfjanæmisprófinu fást 

viku eftir sýnatökuna og í kjölfarið getur læknir tekið ákvörðun um frekari meðferð.  

Bútar sem teknir eru úr æxlum með aðgerð eru úr mjög afmörkuðum stað í æxlinu og geta því 

mögulega haft aðra eiginleika en aðrir hlutar æxlisins. Til að bæta úr þessu mætti taka búta frá tveimur 

svæðum í æxlinu og gera próf fyrir hvort svæði fyrir sig. Prófið er hugsað sem leiðbeinandi fyrir lækni 

því að lokum er það alltaf hans mat hvort nota beri þær upplýsingarnar sem prófið gefur. 
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Það þarf að hafa í huga að ekki er hægt að nota öll lyf við framkvæmd ATP lúsíferasa prófsins. 

Aðeins er hægt að nota lyf sem virka beint á krabbameinsfrumurnar. Þau lyf sem þurfa að virkjast við 

umbrot í lifur er ekki hægt að nota nema hægt sé að nálgast virka efnið eins og í tilfelli cýclofosfamíðs. 

Að auki má nefna lyf sem verka á aðrar frumur en æxlisfrumur, til dæmis frumur ónæmiskerfsins eða 

frumur í umhverfi æxlisins.  

1.5 Framtíðarsýn 

Þegar brjóstakrabbamein tekur sig upp aftur hjá sjúklingum þá hafa æxlisfrumurnar öðlast ónæmi 

gegn fyrri lyfjameðferð og þá þarf að finna ný lyf fyrir sjúklinginn. Á síðustu árum hefur verið þróuð 

aðferð til að framkvæma sjúklingatengd lyfjanæmispróf (patient-derived xenograft) (héðan í frá PDX). 

Hér er um að ræða módel af brjóstakrabbameini einstaklings í mús. Markmiðið er að útbúa 

einstaklingsmiðaða meðferð við æxli sjúklingsins sem hefur verið komið fyrir í mús. Þrátt fyrir að í dag 

sé hægt að meta sameindafræðilega gerð æxlisins með ónæmislitunum þá sýnir það ekki alltaf rétta 

mynd þess. Með þeirri aðferð vantar einnig upplýsingar um virkjun mismunandi boðferla, samskipti 

frumanna í æxlinu og hvernig æxlisfrumurnar vinna með millifrumuefninu. (28) 

Í gegnum tíðina hefur verið notast við frumulínur úr krabbameinum og transgenískar mýs í 

krabbameinsrannsóknum en þær gefa okkur ekki nægilega sanna mynd af krabbameini í mönnum. Í 

PDX módelinu eru frumurnar úr einstaklingnum haldið lifandi í músinni við ákveðinn stöðugleika og við 

áþekkar aðstæður og í sjúklingnum sjálfum. (28) 

Þegar gera á PDX á brjóstaæxli þarf fyrst að fá bút úr æxlinu. Þessum bút er síðan komið fyrir í 

interscapular fitu á mús og östrógeni bætt í drykkjarvatn hennar.(29)  

Með þessari aðferð er hægt að rækta upp nægan fjölda fruma fyrir fullt lyfjanæmispróf og ef þörf 

þykir á er hægt að gera fleiri en eitt próf. Þetta hefur einnig þann kost að stærð sýnanna skiptir ekki 

eins miklu máli og býður það upp á fleiri möguleika. Þetta gerir okkur kleift að prófa krabbameinslyf á 

frumum sjúklings án þess að hann skaðist. Þreifanir eru á því sviði að gera lyfjanæmisprófið á 

músunum sjálfum. Þetta er enn sem komið er á byrjunarstigi og verður spennandi að fylgjast með 

framhaldinu á þessu sviði.  

2 Markmið 

Hingað til hefur það verið vandamál að framkvæma lyfjanæmispróf á grófnálarsýnum sökum þess hve 

lítil þau eru og hversu lítil lifun er meðal frumanna í sýninu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort hægt væri að gera lyfjanæmispróf á grófnálarsýnum. Undirmarkmið voru að kanna hvort auka 

mætti lifun fruma í sýnum með því að bera saman mismunandi flutningsvökva og einnig hvort aðlaga 

mætti prófið að frumufæð grófnálarsýna.   
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3 Efni og aðferðir:  

3.1 Framkvæmd sýnatöku 

Sýni voru fengin úr bæði brjóstum og fleygum sem höfðu verið fjarlægð í skurðaðgerð á 

rannsóknartímabilinu. Miðað var við að æxlin væru stærri en 1 cm
3
 og að þau væru vel þreifanleg. 

Sýnatökur fóru fram í húsi meinafræðideildar við Landspítala háskólasjúkrahús. Við sýnatöku var 

grófnálin hlaðin með því að draga inn tvo takka fremst á handfangi nálarbyssunnar. Æxlið var stöðgað 

milli vísifingurs og þumalfingurs vinstri handar þar sem viðkomandi var rétthentur. Nálaroddinum var 

komið fyrir framarlega í æxlinu og nálinni skotið fram með takka sem er á hlið á handfangi byssunnar. 

Við það skýst nálarendinn fram um 1 cm og inn í æxlið. Fremri takkinn er þá dreginn inn og seinni 

takkinn í kjölfarið og með því fæst mjór sívalningur af sýni inn í nálina. Nálin var þá dregin út úr æxlinu 

og henni skotið aftur fram með takkanum á hlið byssunnar. Þegar fyrri takkinn var aftur dreginn inn 

kom sýnið í ljós og var það þá sett það í viðeigandi vökva hverju sinni. Á mynd 2 sést hvernig skal 

bera sig að við sýnatökuna. 

 

Mynd 2 - Grófnálarsýnataka 

Höfundur sést á mynd að taka sýni. Æxli í brjósti er haldið milli tveggja fingra. Búið er að skjóta nálinni inn í æxlið. 
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Grófnálarbyssan sem notast var við er frá BARD biopsy systems og er af sömu gerð og byssur 

sem notaðar eru á Landspítala. Lengd sýnatökuhaks er 1,9 cm og stungulengdin 22 mm. Nálaropið er 

16 g og nálin sjálf 10 cm að lengd (upplýsingar fengnar af umbúðum byssunnar). Byssurnar eru 

hannaðar sem einnota en í þessu verkefni var hver byssa notuð oft en hún var sótthreinsuð milli 

sýnataka með 90% etanóli. Hér á mynd 3 má sjá hvernig nálarendinn með sýni lítur út. 

 

Mynd 3 - Sýnatökuhak á grófnálarbyssu  

Hér sést sýnatökuhak nálarinnar með sýni á sem er gula lengjan framarlega á nálinni. Á neðri hluta málbands eru 

cm. Fremst er hnífur sem auðveldar nálinni að stingast inn í æxlið. Sýnið á myndinni er sérstaklega gott. 

Fyrir fjarlægð brjóst var nálinni stungið í gegnum húðina en hins vegar beint í vefinn þegar um 

fleygskurð var að ræða. 

3.2 Meðhöndlun sýna og talning fruma 

Að sýnatöku lokinni voru sýnin sett í flösku til flutnings á rannsóknarstofu ValaMed, sem er staðsett í 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands í Keldnaholti, til meðhöndlunar. Einn hluti rannsóknarinnar var að bera 

saman mismunandi flutningsvökva og voru þrennskonar vökvar prófaðir, Ι) flutningsvökvi sem 

inniheldur kollagenasa,  ΙΙ) flutningsvökvi með saltvatnslausn (phosphate buffered saline) (héðan í frá 

PBS) frá Gibco með kalsíum og magnesíum viðbót og ΙΙΙ) hefðbundin flutningsvökvi með æti  (transfer 

medium) (héðan í frá TM) sem er sermislaust Dulbecco‘s modified eagle medium frá Gibco ásamt 

sýklalyfjum.   

Í kollagenasa flösku var einum ml af kollagenasa í tíföldum styrk og níu ml af PBS á móti fyrir 

réttan styrk kollagenasa. Í PBS flöskunni voru níu ml af PBS. Í TM flöskunni voru tíu ml af TM. Um 

tvær til þrjár lengjur af æxlissýni voru settar í hverja flösku og voru ein til þrjár flöskur fylltar af sýnum 

úr hverju æxli. Sýnin voru dregin af grófnálinni með nál og færð yfir í flöskunar.  

Að sýnatöku lokinni voru flöskurnar fluttar í húsnæði ValaMed. Þar var kollagenasa flaskann sett 

beint inn í hitaskáp við 37°C og 5% CO2. Einum ml af kollagenasa var bætt í PBS flösku og hún einnig 

sett inn í hitaskápinn. Við meðhöndlun TM flöskunnar var TM ætinu hellt ofan af sýnunum og 9 ml af 

PBS settir út í flöskuna ásamt einum ml af kollagenasa í tíföldum styrk. Að því loknu fór sú flaska 

einnig í hitaskáp. Allar þrjár flöskurnar voru látnar standa í skápnum í 24 tíma á meðan kollagenasinn 

melti frumutengslin og aðskildi frumurnar frá hvorri annarri. 
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Sólarhring síðar voru frumurnar spunnar í skilvindu á botn flasknanna. Að því loknu var 

kollagenasavökvanum hellt ofan af frumunum sem þá höfðu safnast saman á botninn á flöskunum. Þá 

var tveimur ml af TM næringaræti sett ofan í hverja flösku og frumurnar losaðar varlega upp í 

vökvanum með pípettu. Í síðustu fimm sýnum verkefnisins var einungis notast við einn ml TM út í 

flöskurnar á þessu stigi.  

Næst var komið að talningu frumanna í hverri flösku. Fyrir hverja flösku þarf eina eins ml 

eppendorf túpu með tíu µl af trypan bláum lit tíu µl af frumulausn úr viðeigandi frumuflösku. Þessu var 

blandað vel saman og svo sett á talningargler með tveimur talningarvösum og talið í talningarvél 

(BioRad DC10). Talningarvélin gefur upp bæði heildarfjölda fruma og fjölda lifandi í einum ml af sýni 

og reiknar síðan út hlutfall frumulifunar í sýninu. Trypan blái liturinn litar aðeins dauðar frumur og nýtir 

talningarvélin sér það við talninguna. Sé magn fruma í flöskunni ásættanlegt má gera lyfjanæmispróf á 

þeirri flösku.     

3.3 Framkvæmd lyfjanæmisprófs 

Lyfjanæmisprófið sem notast var við í þessari rannsókn kallast ATP lúsíferasa próf (ATP lumiscene 

assay) en það felur í sér að frumunum er komið fyrir í brunnum í 96 holu bakka ásamt 

krabbameinslyfjum. Brunnarnir í bakkanum eru kúptir en ekki flatir og eiga frumurnar því ekki að 

festast við botn brunnanna. Í prófinu er miðað við að frumumagn í hverjum brunni sé 10-20 þúsund 

frumur til að kanna megi lyfjanæmið á fullnægjandi hátt. Þegar frumunum hefur verið komið fyrir í 

bakkanum er krabbameinslyfjunum komið fyrir og bakkinn látinn standa í sex daga í hitaskáp við 37°C 

og 5% CO2.(27) Bakkinn er hafður í lokuðu boxi með loftopi og blautur pappír hafður í botninum til að 

tryggja rakamettun sem kemur í veg fyrir að vökvinn í brunnunum gufi upp á þeim tíma sem bakkinn 

stendur inni í hitaskápnum. 

Í efstu röð bakkans, röð A, er sett sápuefni, Triton-100, sem drepur allar frumurnar. Þar með fæst 

neikvætt viðmið þar sem allar frumurnar eiga að deyja þegar þær komast í snertingu við sápulausnina. 

Brunnarnir í þeirri röð eru merktir sem hámarks dráp (maximum inhibition) (héðan í frá MI). Í röð B 

setjum við 200% það er tvöfalt það magn krabbameinslyfs í vef einstaklings við fulla lyfjameðferð. 

Lyfjamagnið er raðþynnt um helming í hverju skrefi niður í röð G þar sem styrkur lyfsins er kominn 

niður í 6,25%. Í röð H hefur aðeins æti verið bætt út í brunnana og er í þeim þá hámarks 

viðmiðunarlifun (maximum outlook) (héðan í frá MO) sem er þá jákvætt viðmið. Sjá betur í töflu 1. 
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Tafla 1 - Uppsetning bakka til lyfjanæmisprófs 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI 

B 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 

C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

E 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

F 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

G 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

H MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO 

Uppsetning bakka til lyfjanæmisprófunar. Bakkanum hefur verið skipt í fjögur hólf þar sem í hverju hólfi má prófa 

eitt lyf. Efst má sjá númer brunnalínanna og til vinstri er hver röð merkt með bókstaf.  

Í hvern brunn eru settir 100 µl af frumulausn úr flösku. Fyrir MI brunna eru settir 100 µl af sápuefni, 

Triton-100 út á frumurnar og í MO eru 100 µl af sermislausu næringaræti settir í þá brunna. Fyrir 

krabbameinslyfjabrunnanna þarf að framkvæma raðþynningu. Raðþynningin á sér stað áður en lyfið er 

sett í bakkann. Fyrst er útbúin 200% krabbameinslyfjalausn og hún raðþynnt um helming í hvert skipti 

þar til við náum 6,25% af krabbameinslyfjalausninni. 100 µl af viðeigandi krabbameinslyfjalausn er þá 

sett út í hvern brunn í sinni röð, líkt og sést á töflu 1 hér að ofan. Mynd 4 sýnir mun á innihaldi 

brunnanna. 

 

Mynd 4 - Innihald brunna 

Hér má sjá mismunandi innihald brunna í 96 holu bakkanum. Fyrst er innihald MI bakkanna í röð A, síðan 

krabbameinslyfja brunnarnir í röðum B til G með viðeigandi krabbameinslyfjastyrk og að lokum MO þar sem 

aðeins næringaræti er bætt út á frumurnar sem eru fyrir í bakkanum.  

Að 6 dögum liðnum er lyfjanæmið kannað með ATP lúsíferasa og birtumæli samkvæmt aðferð 

Andreotti(27) sem er notuð við ATP-lúsíferasa ljósmælingu. Við undirbúning ljósnæmisbakkans eru 

frumuhimnur krabbameinsfrumnanna sprengdar með sérstakri lausn (tumour cell extraction reagent) 

(héðan í frá TCER) en þá springa frumurnar og  ATP losnar út í vökvann í brunninum. Þá er lúsíferin 
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og lúsiferasi sett út í lausnina en lúsíferin og ATP bindast við ensímið lúsíferasa og ljós myndast fyrir 

tilstillan efnaorku úr tengjum ATP. Ljósstyrkur í hverjum brunni er í réttu hlutfalli við magn ATP og þar 

með fjölda lifandi fruma. Að lokum er bakkinn settur í Orion L birtumæli frá Berthold Detection Systems 

GmbH og lifun frumna mæld út frá ljósmagni í hverjum brunni. Hlutfall lifunar í hverjum brunni má 

reikna út frá upplýsingum um hámarkslifun og hámarksdráp.  

3.4 Tölfræðiúrvinnsla 

Notast var við tölfræðiforritið R við útreikninga. T próf var notað til að fá p-gildi þegar borin voru saman 

meðaltöl heildarfrumufjölda milli flaskanna, meðaltöl heildar lifandi fruma milli flaskanna og % 

hlutfallslifun milli flaskanna. Gröf og súlurit voru unnin í Microsoft Excel. 
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4 Niðurstöður 

Sýni voru tekin á tímabilinu 23. febrúar til 28. apríl af Örnu Björtu Bragadóttur í húsi meinafræðideildar 

Landspítalans. Æxlin voru í heildina 14 en sýni úr einu æxli eyðilögðust og voru því ekki talin með. 

Leyfi vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni fékkst 5. júní 2012 og er númer leyfinsins 12-095-S1.  

4.1 Frumutalning 

Í töflum 2 til 4 má sjá lista yfir talningar í hverju sýni fyrir sig flokkað eftir vökvum en í töflu 5 eru 

meðaltalsniðurstöður fyrir öll sýnin. Athugið að ekki fengust alltaf sýni fyrir allar flöskur en tekið var tillit 

til stærðar hvers æxlis, einnig að talið var úr 2 ml frumuvökva í sýnum A til H en einungis 1 ml í sýnum 

J til N. 

Tafla 2 - Niðurstöður talningar - Kollagenasi 

Sjúklingur Meðalfjöldi 

fruma á ml 

 
 

Meðalfjöldi 

lifandi 

fruma á ml 

% lifunar Heildarfjöldi 

lifandi 

fruma í sýni 

Gerð 

sýnis 

Fjöldi 

mögulegra 

lyfjabrunna 

A 2.607.500 183.750 7,3 367.500 Brjóst 36 

B 1.470.000 113.375 7,5 226.750 Brjóst 22 

C 2.050.000 182.250 9,0 364.500 Brjóst 36 

D Sýni ekki tekið    Fleygur  

E 2.955.000 144.750 5,3 289.500 Fleygur 28 

F 2.420.000 152.125 6,3 304.250 Brjóst 30 

G 781.000 26.425 3,3 52.850 Brjóst 52 

H 1.107.500 256.500 23,3 513.000 Brjóst 51 

J 617.250 36.450 6,3 36.450 Brjóst 3 

K 1.950.000 267.000 13,5 267.000 Fleygur 26 

L Sýni ekki tekið    Brjóst  

M 3.155.000 303.000 9,3 303.000 Fleygur 30 

N 2.602.500 499.500 19,0 499.500 Brjóst 49 

Niðurstöður talningar úr öllum kollagenasa flöskum. Sýnin merkt í stafrófsröð eftir því hvenær þau voru tekin. 
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Tafla 3 - Niðurstöður talningar - PBS 

Sjúklingur Meðalfjöldi 

fruma á ml 

 
 

Meðalfjöldi 

lifandi 

fruma á ml 

% lifunar Heildarfjöldi 

lifandi fruma 

í sýni 

Gerð sýnis Fjöldi 

mögulegra 

lyfjabrunna 

A 1.066.500 75.475 7,5 150.950 Brjóst 15 

B 1.867.500 129.750 7,0 259.500 Brjóst 25 

C 3.630.000 665.250 18,3 1.330.500 Brjóst 133 

D 1.757.500 111.925 6,7 223.850 Fleygur 22 

E 7.705.000 362.500 4,5 725.000 Fleygur 72 

F 3.895.000 183.500 4,5 367.000 Brjóst 36 

G 5.280.000 222.500 4,3 445.000 Brjóst 44 

H Ekkert sýni    Brjóst  

J 2.707.500 149.750 5,5 149.750 Brjóst 14 

K 5.320.000 271.000 5,0 271.000 Fleygur 27 

L 11.925.000 835.000 7,0 835.000 Brjóst 83 

M 2.697.500 274.000 7,5 274.000 Fleygur 27 

N 1.860.000 133.500 7,5 133.500 Brjóst 13 

Niðurstöður talninga úr PBS flöskum. Sýnin eru merkt í stafrófsröð frá A til N.  
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Tafla 4 - Niðurstöður talninga - TM 

Sjúklingur Meðalfjöldi 

fruma á ml 

Meðalfjöldi 

lifandi 

fruma á ml 

% lifunar Heildarfjöldi 

lifandi fruma í 

sýni 

Gerð sýnis Fjöldi 

mögulegra 

lyfjabrunna 

A 396.000 36.475 12,5 72.950 Brjóst 7 

B 1.200.000 143.500 12 287.000 Brjóst 28 

C 1.302.500 117.125 8,75 234.250 Brjóst 23 

D 547.500 35.200 6,75 70.400 Fleygur 7 

E Ekkert sýni      

F Ekkert sýni      

G Ekkert sýni      

H Ekkert sýni      

J Ekkert sýni      

K Ekkert sýni      

L 3.020.000 289.500 9,5 289.500 Brjóst 28 

M Ekkert sýni      

N Ekkert sýni      

Niðurstöður talninga úr TM flöskum. Þessar flöskur voru frekar látnar sitja á hakanum ef æxlið sem unnið var með 

var ekki nógu stórt. Nánar fjallað um það í umræðuhluta.  

Tafla 5 - Niðurstöður talninga - allir vökvar 

 Meðal heildarfjöldi fruma í 

sýni 

Meðal heildarfjöldi lifandi fruma í 

sýni 

% 

lifunar  

Kollagenasi 3.191.523 293.118 10,0 

PBS 6.242.750 430.420 7,1 

TM æti 1.993.200 190.820 9,9 

Meðalfjöldi fruma í hverri gerð vökva. Athugið að þarna er heildarfjöldi fruma í hverju sýni tekinn saman, en ekki 

heildarafjöldi á ml.  

P-gildi fyrir töflu 5 má sjá í töflu 6. 
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Tafla 6 - P-gildi fengin með T prófi 

 P gildi fyrir 

heildarfrumufjölda 

P gildi fyrir 

heildarfjölda lifandi 

P gildi fyrir 

hlutfallslifun 

Kollagenasi á móti 

TM 

0,036* 0,138 0,047* 

PBS á móti TM 0,101 0,162 0,712 

Kollagenasi á móti 

PBS 

0,031* 0,164 0,229 

Hér má sjá p gildi sem fengust með T prófi sem var framkvæmt í tölfræðiforritinu R. Marktæk gildi eru 

stjörnumerkt. 

 

Mynd 5 - Niðurstöður talningar 

Hér má sjá samanburð á heildarfrumufjölda og lifun í vökvunum þremur. Fyrri súlan í hverjum lit stendur fyrir 

heildarfrumufjölda en seinni súlan stendur fyrir heildarlifun. Á Y-ás er frumufjöldi en á X-ás eru vökvarnir. 

 

Mynd 6 - Prósentuhlutfall talningar 

Samanburður á meðaltali prósentuhlutfalls lifunar í vökvunum þremur. Á Y-ás eru prósentur frá núll upp í tíu en á 

X-ás eru vökvarnir. 
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Mynd 7 - Fjöldi lifandi fruma - Öll sýni 

Hér má sjá niðurstöður allra lifandi fruma í sýnum tekin saman í eitt graf. Á Y-ás er fjöldi lifandi fruma í sýni en á 

X-ás eru sýnin merkt frá A til N. Sýni I var ekki tekið með þar sem það eyðilagðist og því ekki gerð talning á því. 

Bláar súlur standa fyrir kollagenasa, rauðar súlur standa fyrir PBS og grænar standa fyrir TM.  

 

Mynd 8 - Hlutfallslifun í % - Öll sýni 

Hér má sjá graf með niðurstöðum fyrir hlutfall lifunar í öllum sýnum. Á y-ás er % lifunar og á x-ás eru sýnin merkt 

frá A til N. Bláar súlur standa fyrir kollagenasa, rauðar fyrir PBS og grænar fyrir TM.  

Hægt er að bera saman hversu oft hver vökvi innihélt nægt magn fruma fyrir uppsetningu 

lyfjanæmisprófs með einu til fjórum lyfjum. Þetta er sett upp í töflu. 
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Tafla 7- Prófun lyfja fyrir hvern vökva 

Vökvi 1 lyf (150.000 fr) 2 lyf (240.000 fr) 3 lyf (330.000 fr) 4 lyf (420.000 fr) 

Kollagenasi (n=11) 1 4 2 2 

PBS (n=12) 2 4 1 4 

TM (n=5) 1 2 0 0 

Hér má sjá hversu oft hægt var að framkvæma lyfjanæmispróf miðað við öll sýnin. Athugið að þau sýni sem ekki 

náðu lágmarksfjölda fruma (150.000 frumur) eru ekki tekin með í þessa töflu. 

4.2 Lyfjanæmispróf 

Lyfjanæmispróf voru framkvæmd á fimm sýnum. Miðað var við að fyrir hvern brunn fyrir lyfjanæmispróf 

þyrfti 10.000 frumur og að lágmarki þrjá MI brunna og þrjá MO sem yrðu þá samnýttir fyrir hvert lyf. Sjá 

töflu 9 um mögulega uppsetningu prófa. Aðeins voru þrír styrkir prófaðir, 200%, 100% og 50%, hver 

styrkur í þremur brunnum.  

Tafla 8 - Mismunandi uppsetningar lyfjanæmisprófa 

Fjöldi lyfja sem 

má prófa 

Fjöldi MI og MO 

brunna 

Fjöldi 

lyfjabrunna 

Heildarfjöldi 

brunna 

Fjöldi lifandi 

fruma sem þarf 

1 6 9 15 150.000 

2 6 18 24 240.000 

3 6 27 33 330.000 

4 6 36 42 420.000 

Hér á myndum fyrir neðan má sjá uppsetningu lyfjanæmisprófana. Athugið að fyrir allar myndir af 

lyfjanæmisprófum gildir að rauðir hringir standa fyrir MI, fjólubláir fyrir 200% styrk krabbameinslyfs, 

grænir fyrir 100% styrk krabbameinslyfs, appelsínugulir fyrir 50% styrk krabbameinslyfs og bláir fyrir 

MO. 

 

Mynd 9 - Uppsetning lyfjanæmisprófs - Sjúklingur K 

Uppsetning lyfjanæmisprófs fyrir sýni Sjúklingur K. Fyrstu tveir rammarnir innihalda frumur úr kollagenflösku, í fyrri 

rammann var sett Epirubucin og Herceptin í seinni rammann. Í seinni tveimur römmunum eru frumur úr PBS 

flösku, í fyrri er Paclitaxel sett út á frumurnar og í seinni Vinorelbin.  

Lyfjanæmispróf reyndist ómarktækt og fengust því engar niðurstöður. 
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Mynd 10 - Uppsetning lyfjanæmisprófs - Sjúklingur L - PBS flaska 

Prófinu er skipt niður í fjóra ramma, í fyrsta ramma var epidoxórúbicín prófað, í öðrum trastuzumab, þeim þriðja 

pacíitaxel og vinorelbín í fjórða rammanum. 

 

Mynd 11 - Uppsetning lyfjanæmisprófs - Sjúklingur L - TM flaska 

Tveir rammar eru á myndinni, sá til vinstri prófaði pacíitaxel og seinni vinorelbín. 

Niðurstöður beggja prófa fyrir sýni úr sjúklingi L voru ómarktækar og fengust því engar niðurstöður. 

 

Mynd 12 - Uppsetning lyfjanæmisprófs - Sjúklingur M 

Fyrstu tveir rammarnir innihalda brunna úr kollagenasa flöskunni og seinni tveir innihalda brunna úr PBS 

flöskunni. Fyrsti og þriðji ramminn innihalda epidoxórúbicín en annar og þriðji innihalda paclítaxel.  

Niðurstöður prófsins voru ómarktækar og fengust því engar niðurstöður. 
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Mynd 13 - Uppsetning lyfjanæmisprófs - Sjúklingur N 

Fjögur lyf voru prófuð í fjórum römmum. Í fyrsta ramma var epidoxórúbicín prófað, í öðrum var trastuzumab, þeim 

þriðja paclítaxel og fjórða vinorelbín.  

Líkt og með fyrri próf voru niðurstöður ómarktækar og fengust því engar niðurstöður 
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5 Umræða 

5.1 Frumutalningin 

Marktækur munur reyndist  vera á mun í meðaltali heildarfrumufjölda milli kollagenasa og TM og einnig 

milli kollagenasa og PBS. Einnig reyndist vera marktækur munur í meðaltals hlutfallslifun milli 

kollagenasa og TM. Ljóst er að TM  er sísti vökvinn af þessum þremur og draga má þá ályktun að PBS 

sé besti flutningsvökvinn. Velta má fyrir sér muninum á heildarfjölda fruma í TM flöskum borið saman 

við PBS og kollagenasa en hann gæti einfaldlega verið sá að minna magn fruma hafi fyrir tilviljun lent í 

þessum flöskum en einnig getur verið að meðferðin sem þessar flöskur fá, það er að TM vökvanum er 

hellt fyrst ofan af sýnunum og kollagenasa síðan bætt í flöskurnar, sé að valda því að frumur tapist 

með TM vökvanum sem hellt er ofanaf. Þarna mætti því gera betur og sleppa því að nota TM flöskur 

þar sem ekki þarf að hella ofan af kollagenasa flöskunum né PBS flöskunum. Því var þeim helst sleppt 

þegar æxlin voru það lítil að ekki var hægt að taka sýni fyrir fleiri en tvær flöskur. Í áframhaldandi 

rannsóknum mætti skoða betur hvort PBS eða kollagenasi sé betri flutningsvökvi.  

5.2 Lyfjanæmispróf 

Markmið þessa hluta var að fínpússa lyfjanæmisprófið sjálft og aðlaga það að frumufjöldanum sem 

búast mátti við að fá. Eins og sést í frumutalningarniðurstöðum er fjöldi fruma milli sýna mjög 

breytilegur og því þarf að miða við ákveðinn lágmarksfjölda fruma til að gera megi lyfjanæmispróf. 

Helst ætti að bæta við MI og MO brunnum ef mögulegt er að nýta fleiri brunna og að auka fjölda fruma 

í hverjum brunni sé þess kostur.  

Ljóst var að 10.000 frumur í hverjum brunni var ekki nægt frumumagn fyrir lyfjanæmisprófin en 

niðurstöðurnar voru ómarktækar. Þá mætti frekar miða við 15.000 frumur í hverjum brunni og aðlaga 

aðferðina að því. Frumumagn sem þyrfti þá má sjá í töflu 9.  

Tafla 9 - Endurbætt uppsetning lyfjanæmisprófs 

 Fjöldi 

lyfjabrunna 

Lágmarksfjöldi MI og 

MO brunna 

Heildarfjöldi 

brunna 

Heildarfjöldi lifandi 

fruma sem þarf 

Eitt lyf 9 6 15 225.000 

Tvö lyf 18 6 24 360.000 

Þrjú lyf 27 6 33 495.000 

Fjögur lyf 36 6 42 630.000 

Hér má sjá endurbætta uppsetningu lyfjanæmisprófa sem hægt væri að miða við í framhaldsrannsóknum. 

Fyrir áframhald rannsóknarinnar mætti frekar miða við þessa töflu svo betri niðurstöður fáist í 

lyfjanæmisprófið og það verði marktækt. Athugað var hversu mörg sýni hefði mátt gera lyfjanæmispróf 

með 15.000 frumum í hverjum brunni og sést það í töflu. 
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Tafla 10 - Fjöldi lyfjanæmisprófa fyrir 15.000 frumur í brunni 

Vökvi 1 lyf (225.000 fr) 2 lyf (360.000 fr) 3 lyf (495.000 fr) 4 lyf (630.000 fr) 

Kollagenasi (n=11) 4 2 2 0 

PBS (n=12) 3 2 0 3 

TM (n=5) 3 0 0 0 

Miðað við töflu 10 er í 8 skipti af 11 hægt að gera lyfjanæmispróf í kollagenasa vökva og 8 skipti af 

12 hjá PBS vökva. Aðeins fékkst nægur fjöldi fyrir lyfjanæmispróf fyrir 4 lyf hjá PBS og það fékkst 

þrisvar sinnum. Ef álykta ætti út frá þessari töflu hvaða aðferð væri vænlegust til árangurs þá yrði mælt 

með PBS. TM flöskurnar innihalda einungis nægt magn fruma fyrir prófun á einu lyfi, sem er ekki 

ásættanlegt og myndi því síst vera notað í áframhaldandi rannsóknum. Þessu ber að taka með 

fyrirvara þar sem augljóslega er um fá sýni að ræða. 

5.3 Framtíð verkefnisins 

Ákjósanlegt væri að taka fleiri sýni og gera fleiri lyfjanæmispróf. Ljóst er að það þarf fleiri sýni til að 

komast að niðurstöðu um bestu aðferðina við sýnatöku. Einnig væri gott að bæta við þeim þætti að 

skoða mismunandi hlutfallslifun frumanna eftir sameindafræðilegri gerð æxlis. Of seint varð ljóst að 

10.000 frumur í hverjum brunni væru ekki nægilegt magn fyrir lyfjanæmispróf, þrátt fyrir að viðmið Ian 

Cree við framkvæmd ATP assay lyfjanæmisprófsins væru 10.000-20.000 frumur.(27) Sumarið 2014 

var svipuð rannsókn framkvæmd af höfundi sem innihélt þrjú sýni sem tekin voru úr einum sjúkling og 

þau sett í sömu flutningsvökva og í þessari rannsókn. Í því tilfelli var sýni tekið af skurðlæni beint úr 

sjúkling á göngudeild. Niðurstöður talninga úr þeirri rannsókn má sjá í töflu 11.(30) 

Tafla 11 - Niðurstöður talninga - sumar 2014 

 Heildarfjöldi fruma í 

sýni 

Heildarfjöldi lifandi 

fruma í sýni 

% lifun 

Kollagenasi 640.000 282.000 44,1 

PBS 1.462.000 659.000 45,1 

TM 768.000 305.000 39,7 

Í töflu 11 má sjá mikinn mun í hlutfallslifun borið saman við niðurstöðukafla þessarar rannsóknar. 

Ástæður þessa gætu verið þau að þarna var um æxli í sjúklingi að ræða, en ekki fjarlægt æxli, betri 

sýnatöka, enda um vanan skurðlækni að ræða en ekki læknanema og að lokum getur tíminn sem líður 

frá sýnatöku og þar til unnið er úr sýnum skipt máli. Við sýnatöku þessara sýna voru þau flutt beint til 

meðferðar en sýnin í núverandi rannsókn biðu í allt að fjóra klukkutíma áður en unnið var úr þeim. 

Mögulegt er að sýni tekin úr fjarlægðum æxlum séu viðkvæmari og því ekki hægt að bera saman við 

æxli sem ekki hafa verið fjarlægð. 

Í framhaldsverkefni mætti setja frumur strax á gler eftir sýnatökuna og sjá hversu stórt hlutfall 

frumanna í æxlinu eru dauðar eða deyr við sjálfa sýnatökuna. Þannig má sjá hversu mikið hlutfall má 

stefna að í lifuninni, en hugsanlega bjóða ekki öll æxlissýni upp á háa hlutfallslifun einfaldlega vegna 

þessa. Að auki væri áhugavert að geta skoðað hversu hátt hlutfall frumanna í sýnunum séu í raun 
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krabbameinsfrumur. Hluti frumanna sem koma með eru heilbrigðar frumur og þær eiga að deyja í 

frumuræktinni, og ef hátt hlutfall eðlilegra fruma eru í sýninu brenglar það talninguna og útkomu 

lyfjanæmisprófanna. Lausn við þessu væri að skoða frumurnar strax eftir meltingu, þá þyrfti reyndan 

einstakling, meinafræðing, sem gæti séð hvort um væri að ræða heilbrigðar frumur eða æxlisfrumur. 

Melting frumanna er einnig áhyggjuefni. Mögulegt er að hluti frumanna deyi vegna kollagenasans, 

en til eru aðrar gerðir kollagenasa sem skaða frumurnar sjálfar minna. Einnig mætti prófa að melta 

frumurnar í Gentlemacs vél, en hún er sérhönnuð til að melta frumur og losa frumutengsl í 

æxlissýnum. Með vélinni er hægt að fá sérstök meltingarensím sem eru hönnuð fyrir mismuandi gerðir 

æxlisvefja. Þannig mætti auka lifunina jafnvel enn meira þar sem þessi aðferð fer mýkri höndum um 

sýnin en kollagenasinn.  

5.4 Að lokum 

Ljóst er að ekki er hægt að framkvæma lyfjanæmispróf á grófnálarsýnum með aðferðinni sem beitt var 

í þessari rannsókn. Frumufjöldinn í hverjum brunni var ekki nægjanlegur og því ber ekki að endurtaka 

þessa sömu aðferð.  

Ekki náðist fullnægjandi árangur í aukningu hlutfallslifunar fruma með nýjum vökvum. En þó sást 

greinilegur munur í fjölda lifandi fruma í kollagenasa og PBS samanborið við TM og því hægt að miða 

framtíðar rannsóknir við að nota þá flutningsvökva frekar en TM.  

Í raun var ekki hægt að aðlaga prófið að frumufæðinni með þessari aðferð, fjöldi fruma í hverjum 

brunni var eins og áður segir of lítill. Hinsvegar þarf að kanna betur hvort það sé nægjanlegt að notast 

einungis við þrjá styrkleika af krabbameinslyfjum og að fækka MO og MI brunnum eins og var gert. Í 

framhaldsrannsókn má sjá hvort það gefi fullnægjandi svar á lyfjanæmisprófi. 

Lyfjanæmispróf gætu orðið hluti af meðferð krabbameinssjúklinga í framtíðinni og munu þá geta 

hjálpað krabbameinslæknum að velja bestu og árangursríkustu meðferðina fyrir hvern sjúkling og þar 

með auka gæði meðferðarinnar sem og lífsgæði sjúklinga. Fleiri rannsóknir á þessari aðferð munu 

vonandi að lokum gera kleift að finna marksæknasta lyfið fyrir hvern sjúkling og auka þannig gæði 

krabbameinslyfjameðferðar. 
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