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Ágrip 

Ákvarðast lyfjanæmi í BRCA1 vanvirkum frumulínum af TP53 stökkbreytingum? 

Höfundur: Sæþór Pétur Kjartansson 
Leiðbeinandi: Dr. Ólafur Andri Stefánsson 

 

Inngangur: Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein kvenna í heiminum í dag. Því er mikilvægt 

að skilja hvaða áhrif stökkbreytingar og tjáning próteina hafa á lyfjanæmi brjóstakrabbameins. BRCA1 

og TP53 stökkbreytingar eru algengar í brjóstakrabbameinum og óstökkbreytt gegna þau bæði hlutverki 

við svörun og villulausa viðgerð tvíþátta brota DNA, t.d. vegna frumudrepandi krabbameinslyfja.  ATM 

kínasinn gegnir lykilhlutverki við miðlun viðgerðar DNA-brota og fosforýlerar bæði BRCA1 og TP53 

próteinin. Virkjun TP53 gegnum fosfórýleringu fyrir tilstilli ATM kínasa færir svar við DNA skemmdum frá 

stöðvun á frumuhring yfir í stýrðan frumudauða. Við bælingu ATM kínasa í TP53 vanvirkum frumulínum 

virðast þær verða næmari fyrir DNA skemmdum, t.d. vegna krabbameinslyfja.  

Markmið rannsóknarinnar voru annars vegar að ákvarða hvort að næmi fyrir frumudrepandi lyfjameðferð 

í BRCA1 vanvirkum frumum sé háð stökkbreytingum í TP53 geni og hins vegar að ákvarða hvort að 

ATM hindrun eykur næmi fyrir frumudrepandi lyfjum í viðurvist TP53 stökkbreytinga.  

Efni og aðferðir: Notast var við 5 frumulínur, MDA-MB-436, MDA-MB-134-VI, HCC38, HCC1937 og 

UACC-3199. Þar af eru þrjár með metýlerað stýrilsvæði BRCA1 og tvær með óvirkjandi stökkbreytingu 

BRCA1, jafnframt eru þrjár með óvirkjandi stökkbreytingu í TP53, ein með villigerð TP53 og ein óþekkt 

m.t.t. TP53. Frumum var sáð á 96 holu bakka og lyfjunum doxórúbicíni, 5-flúoróúracíl og ATM hindranum 

KU60019 bætt við, bæði einum og sér og í lyfjablöndum annars vegar doxórúbicíns og KU60019 og hins 

vegar 5-flúoróúracíl og KU60019. Magn lifandi frumna var metið með MTT litunarprófi. MTT kristallar 

leystir upp í DMSO leysi og ljósmælt. Lifunarkúrfur teiknaðar upp í Graphpad Prism með ólínulegu falli 

á lógarithmískum skala. IC50 gildi metin í Graphpad Prism og reiknuð með línulegu falli í Excel. Punktarit 

teiknuð upp í tölfræðiforritinu R.  

Niðurstöður: Lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni, einungis HCC1937 hefur mun minna næmi en aðrar 

frumulínur (IC50 =1,58-2,62 µM). Lyfjanæmi fyrir 5-flúoróúracíl, einungis UACC-3199 og HCC1937 eru 

næmar að einhverju leiti ((IC50(UACC-3199) = 34,17-56,13 µM, IC50(HCC1937)= 65,11 – 476,11 µM)) . 

Lyfjanæmi fyrir KU60019, allar frumulínur sýna svörun, en næmust frumulínanna er HCC38 (IC50 = 6,53-

8,04 µM). Næmi fyrir frumudrepandi lyfjum virtist ekki aukast eftir hindrun ATM kínasa með KU60019. 

Aftur á móti gæti mótvirkni verið til staðar milli ATM hindra og 5-flúoróúracíl í HCC38 og UACC-3199 

frumulínunum.  

Ályktanir: TP53 stökkbreytingar virðast ekki segja til um lyfjanæmi BRCA1 óvirkjaðra frumulína einar 

og sér heldur spila þar fleiri þættir hlutverk. BRCA1 óvirkjun gæti aukið lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni, en 

rannsóknum ber ekki  saman um áhrif þess, svo ekki er hægt að fullyrða að aðrir þættir beri ekki ábyrgð 

á næmi frumulínanna fyrir doxórúbicíni. ATM hindrun með KU60019 eykur ekki lyfjanæmi í BRCA1 

óvirkjuðum frumum í rannsókninni, hugsanlega vegna þess að samspil þess og frumudrepandi lyfja 

virðist vera bæði skammta og tímaháð. 
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1 Inngangur 

Brjóstakrabbamein er algengasta gerð krabbameins í konum, en talið er að yfir 20% krabbameina sem 

greinast hjá konum séu brjóstakrabbamein (1). Árlega greinast í heiminum meira en 1450 þúsund konur 

með brjóstakrabbamein, og yfir 450 þúsund láta lífið á ári hverju af völdum þess (2). Á Íslandi greinast 

árlega að meðaltali 194 konur og 39 deyja af völdum brjóstakrabbameins (3). Á síðustu árum hafa miklar 

framfarir í meðferð brjóstakrabbameins orðið fyrir tilstilli svokallaðrar marksækinnar meðferðar, þ.e. 

meðferðar sem er mismunandi eftir tjáningu ýmissa próteina. Þegar ný lyf við meðferð 

brjóstakrabbameina verða til er því orðið nauðsynlegt að rannsaka í þaula áhrifaþætti virkni þeirra. 

Þessir áhrifaþættir geta verið mismunandi eðlis, t.d. tjáning ýmissa yfirborðssameinda eða vanvirkni 

ákveðinna gena (4). 

1.1 BRCA1 genið 

Vitað hefur verið í nokkurn tíma um tengsl stökkbreytinga í BRCA1 (Breast cancer 1, early onset) geninu 

við krabbamein í brjóstum og eggjastokkum, t.d. var snemmkomið arfgengt brjóstakrabbamein tengt við 

litning 17q21 strax árið 1990 (5). Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og fjöldamargar rannsóknir 

verið gerðar bæði á gerð og hlutverki gensins. Þær hafa leitt í ljós að  óstökkbreytt BRCA1 gen  gegnir 

mikilvægu hlutverki við bælingu æxlisvaxtar í bæði brjóstum og eggjastokkum, og að stökkbreytingar í 

geninu auka líkur á brjósta og eggjastokkakrabbameini (6). Rannsóknum ber ekki fyllilega saman um 

áhættuna sem fylgir arfgengri stökkbreytingu, en uppsöfnuð áhætta konu með stökkbreytingu í BRCA1 

geni á að greinast með krabbamein fyrir 70 ára aldur gæti verið á bilinu 46-87% fyrir brjóstakrabbamein 

en 39-60% fyrir krabbamein í eggjastokkum. Jafnframt virðist hlutfallsleg áhætta brjóstakrabbameins 

vera meiri í ungum konum en þeim sem eldri eru (7-9). Áætlað er að 1 af hverjum 400- 800 einstaklingum 

séu með sjúkdómsvaldandi stökkbreytingu í BRCA1 geninu. Það hlutfall getur þó verið afar breytilegt 

milli þjóðfélagshópa, t.d. er tíðni stökkbreytinga í geninu mun hærri meðal Ashkenazi gyðinga (10). 

 BRCA1 genið er stórt gen á litningi 17q21, 81 kílóbasar að lengd. Genið hefur 24 útraðir, en 

afurð gensins er  220 kDa prótein sem er 1863 amínósýrur að lengd (11).  Genið hefur margvísleg 

hlutverk innan frumunnar, en eitt þeirra er viðgerð tvíþátta brota í DNA strengnum, með svokallaðri 

þáttaparaviðgerð (homologous recombination) (6). BRCA1 genið er tiltölulega illa varðveitt milli tegunda, 

en þó eru hlutar þess vel varðveittir. Vel varðveitt svæði eru tvö, og kóða þau fyrir svæðum nálægt N-

enda og C-enda próteinsins. Röðin sem er vel varðveitt við N-enda próteinsins er 109 amínósýrur að 

lengd og kóðar fyrir RING-hneppi (Really Interesting New Gene), sem er gerð zink fingurs próteina. Við 

C-enda próteinsins er jafnframt vel varðveitt svæði, en það inniheldur tvö BRCT svæði (BRCA1 C-

terminal domain), sem hvort um sig er tæplega 100 amínósýrur að lengd (11). 

1.1.1 Óvirkjun BRCA1 gensins 

Til að stökkbreyting í BRCA1 geninu geti aukið líkur á krabbameini verða þær að leiða til óvirkni eða 

hindrunar á myndun próteinsins sem genið kóðar fyrir, sem leiðir þá til minnkunar á heildarmagni eða  

virkni próteinsins í frumum. Til eru fjölmargar slíkar stökkbreytingar, og eru sumar þeirra mun algengari  
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en aðrar í einstökum þjóðfélagshópum. Meirihluti krabbameinsvaldandi stökkbreytinga í BRCA1 geni 

leiða því til styttingar próteinafurðar og niðurbrots próteinsins í kjölfarið (12). Sem dæmi um slíkar 

stökkbreytingar má nefna 185delAG stökkbreytinguna í Ashkenazi gyðingum og G5193A á Íslandi (13, 

14).            

 Í upphafi rannsókna á BRCA1 geninu og virkni þess olli það miklum vangaveltum að mjög fáar 

stökkbreytingar fundust í líkamsfrumum krabbameinssjúklinga, en það passaði illa við tveggja högga 

módelið sem sett var fram af Knudson um æxlisbæligen, þ.e. að óvirkjun æxlisbæligens þurfi að verða 

á báðum litningum til að af myndun æxlis verði (15, 16). Þó var nokkuð mikið um tap á arfblendni á 

BRCA1 geninu í brjóstakrabbameinum og eggjastokkameinum sem ekki voru tengd við stökkbreytingu 

á geninu sjálfu (17). Seinna kom í ljós að í stórum hluta þeirra krabbameinstilfella þar sem tap á 

arfblendni hafði orðið, var jafnframt metýlering á stýrilröð BRCA1 gensins. Auk þess var metýlering afar 

sjaldgæf í tilfellum þar sem ekki hafði orðið tap á arfblendni, en talið er að hægt sé að útskýra a.m.k. 

hluta óútskýrðrar lækkunar á magni BRCA1 próteinsins með metýleringu á stýrisvæði BRCA1 gensins  

(16).  Íslensk rannsókn sýndi jafnframt  að 9.1% meina sem rannsökuð voru hefðu metýleringu BRCA1 

gensins, og að 8 af 9 BRCA1 metýleruðum meinum sem hefðu mikið skerta eða enga tjáningu BRCA1 

próteinsins hefðu einnig úrfellingu í BRCA1 geninu (18).      

 Sviperfðabreytingar líkt og metýlering DNA eru nauðsynlegur hluti virks erfðamengis mannsins, 

en skortur eða röng dreifing þeirra getur haft gríðarmikil áhrif, t.d. við fósturþroska og við myndun 

krabbameina (19). Metýlering DNA er komið á fót og viðhaldið af ensímum sem kallast DNA 

metýltransferasar, og eru þeir þrír í mönnum, DNMT1, DNMT3a og DNMT3b (DNA methyl transferase 

1,3a og 3b). Metýltransferasarnir bæta metýlhóp frá S-adenósýl-meþíonín á kolefni 5 í cýtósín bösum 

erfðaefnisins og mynda þannig 5-metýlcýtósín. Einkum hefur metýlering erfðaefnisins verið rannsökuð 

m.t.t. CpG eyja, þ.e. svæða með mikilli þéttni samliggjandi C og G basa. Slíkar eyjar eru sjaldgæfari en 

ætla mætti í erfðamenginu, en það er vegna þess að metýleraðir cýtósín basar geta amínósvipst 

(deaminate) og þá orðið að týmín bösum. Ómetýleraðar CpG eyjar er einkum að finna í stýrilsvæðum 

gena, en metýlering þeirra er tengd við bælingu á umritunarvirkni gensins sem stýrilsvæðið stýrir (19, 

20).            

 Metýlering stýrilsvæða er tengd myndun litningsagna (nucleosome) á þeim svæðum, en 

metýlering virðist eiga sér stað eftir myndun litningsagnanna. Sú kenning hefur verið ráðandi í nokkurn 

tíma að metýleringin virki sem langtímalæsing á stýrilröðina, en nýjar rannsóknir á blóðstofnfrumum 

virðast mæla gegn því (19, 21). Metýleraðar CpG eyjar er að finna í bæði í endurteknum röðum 

erfðaefnisins sem ekki kóða fyrir próteinum, sem og innan genanna sjálfra, en metýlering þeirra hefur 

önnur áhrif en metýlering stýrilsvæða. T.d. hefur verið sýnt fram á að metýlering þeirra hafi tengsl við 

aukinn frumuskiptingahraða (20, 22). Auk þess hefur verið sýnt fram á breytt metýleringarmynstur í 

mörgum krabbameinum, þ.e. að erfðaefnið sem heild er minna metýlerað en eðlilegt er, en jafnframt að 

metýlering stýrilraða er aukin (20).  
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1.1.2 Virkni BRCA1 próteinsins 

BRCA1 próteinið gegnir ýmsum hlutverkum innan frumna, en meðal þeirra mikilvægustu eru viðgerð 

tvíþátta DNA brota, þá einkum með þáttaparaviðgerð, betur þekkt sem HR (Homologous recombination) 

og áhrif á  stjórn frumuskiptinga. Bæði skipta þau máli við æxlisbælivirkni þess (23). Þessum hlutverkum 

sinnir BRCA1 gegnum tengingar við fjölda annarra próteina og próteinflóka við bindihneppin sem á því 

eru. Á mynd 1 má sjá skiptingu BRCA1 próteinsins í hneppi (24).  

Mynd 1: Yfirlitsmynd af BRCA1 próteininu 

BRCA1 próteinið er 1863 amínósýrur að lengd og hefur fjölda bindihneppa sem koma við sögu 
í virkni þess. Á myndinni má sjá helstu bindihneppin s.s. RING hneppið auk þeirra próteina 
sem tengjast hverju bindihneppi fyrir sig. Einnig má sjá staðsetningu raða sem beina 
próteininu í og úr kjarna, NES (Nuclear export sequence) og NLS (Nuclear localization 
sequence) Aðlöguð mynd frá Clark et al (24).  

1.1.2.1 Úbiquitín lígasa virkni 

Ein mikilvægasta starfsemi BRCA1 próteinsins er E3 úbiquitín lígasa virkni, sem það miðlar gegnum 

RING (Really Interesting New Gene) hneppið. Þessi virkni BRCA1 eykst til muna við bindingu BARD1 

(BRCA1 Associated RING Domain protein 1) próteinsins við RING hneppið (24).   

 Úbiquitín virkni BRCA1 gegnir mörgum hlutverkum, meðal annars hefur úbiquitínering gamma-

tubulíns áhrif á vöxt geislaskauta við frumuskiptingar, og kemur þannig í veg fyrir of mikinn fjölda 

geislaskauta og litningaóreglu (25).         

 BRCA1 úbiquitínerar einnig hina ýmsu hormónaviðtaka, s.s. prógesterón viðtakann og estrogen 

viðtakann og leiðir þannig til niðurbrots þeirra. Hlutverk BRCA1 við að vega gegn áhrifum hormóna á 

umritun gena gæti verið möguleg ástæða þess að krabbamein af völdum BRCA1 stökkbreytingar eru 

nær einvörðungu bundin við brjóst og eggjastokka (26, 27). 

1.1.2.2 Viðgerð tvíþátta brota 

BRCA1 gegnir jafnframt lykilhlutverki við viðgerð tvíþátta brota, en á táknröð 11 er bindiset fyrir Rad50 

og Rad51 próteinin sem koma við sögu í bæði villulausri HR og villugjarnri endatengingarviðgerð, betur 

þekkt sem NHEJ (Non homologous end joining). Rad50 er hluti af próteinflókanum MRN, en hann er 

samansettur úr Mre11, Rad50 og Nbs1 próteinunum. MRN próteinflókinn tengist svo við bæði BRCA1 

og CtIP (C-terminal binding protein interacting protein), og starfa þau saman við  villulausa HR. (28, 29). 

Rad51 próteinið tengist einnig BRCA1, en það hefur hlutverk við villulausa viðgerð tvíþátta DNA brota, 
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en tenging þess og BRCA1 virðist leiða til fjölliðunar Rad51 próteinsins (30). PALB2 próteinið tengist 

einnig bindiseti á táknröðum 11-13, en það virkar sem einskonar tenging milli BRCA1 og BRCA2 

próteinanna í myndun BRCA próteinflókans, auk þess sem það virðist laða BRCA1 og Rad51 próteinin 

að tvíþátta brotum í DNA (31, 32).        

 Serín klasa hneppið í BRCA1 geninu er svæði sem inniheldur mikið af mögulegum 

fosforýleringar stöðum, en það liggur að hluta til innan útraða 11-13. Serín klasa hneppið er fosforýlerað 

af bæði ATM (Ataxia telangiectasia mutated) og ATR (Ataxia telangiectasia and RAD-3 related protein) 

kínösunum (24). ATM og ATR tilheyra báðir PIKK (Phosphatidyl inositol 3-kinase related kinase) 

fjölskyldu serín/þreónín kínasa. ATM og ATR gegna báðir lykilhutverki við svörun við DNA skemmdum, 

m.a. tvíþátta brotum, þar sem þeir fosforýlera fjöldann allan af próteinum. Þeirra á meðal er BRCA1, en 

sú fosforýlering dregur BRCA1 að stöðum þar sem tvíþátta brot hafa átt sér stað (24, 33). 

1.1.2.3 BRCT Svæðin 

BRCT svæðin eru tvö í BRCA1 próteininu og liggja nærri C-enda próteinsins, nánar tiltekið á 

amínósýrum 1650-1863. Þau miðla tengingum milli fosfópróteina og BRCA1 próteinsins (24). Mörg 

þessara próteina eru fosfórýleruð af kínösunum ATM og ATR. BRCT svæðin tvö sem eru á BRCA1 

próteininu eru raðendurtekningar, en raðendurtekningar BRCT raða eru þeim eiginleikum búnar að þær 

geta miðlað tengingum við ófosfórýleruð prótein, auk þess sem að þau miðla hinum hefðbundnu 

tengingum við ýmsar gerðir fosfópróteina. (34).      

 Meðal próteina sem bindast BRCT svæðum á BRCA1 próteininu er Abraxas. Abraxas er hluti 

af BRCA1 A flókanum, en í honum eru jafnframt önnur prótein eins og NBA1 (New component of the 

BRCA1 A complex), BRE (Brain and reproductive organ expressed protein) og RAP80 (Receptor-

associated protein 80). Flókinn er gegnir mikilvægu hlutverki við viðgerð tvíþátta brota og við bælingu 

krabbameinsmyndunar. Frumur sem skortir Abraxas eru viðkvæmari fyrir jónandi geislun og líklegri til 

að mynda tilviljanakennda brot í DNA strengjum (35). Þessar uppgötvanir samræmast einnig vel eldri 

rannsóknum sem sýnt höfðu fram á að æxlisbælivirkni BRCA1 væri vegna bindingar BRCT svæða við 

fosfóprótein, en ekki vegna E3 úbiquitín lígasa virkni (36).       

1.2 TP53  

TP53 genið (Tumor protein 53), einnig þekkt sem p53 genið, er gen á litningi 17p13.1. Það er um 20 Kb 

að lengd, og inniheldur 11 táknraðir. Genið kóðar fyrir fosfópróteini sem er 53 KD að þyngd, og 393 

amínósýrur að lengd (37, 38). TP53 próteinið er líkt og BRCA1 próteinið æxlisbæligen. Próteinið er 

umritunarþáttur sem hefur fjöldamörg hlutverk innan frumunnar, og miðlar í gegnum mörg þeirra 

æxlisbælandi virkni sinni. Þau hlutverk TP53 próteinsins sem skipta mestu máli fyrir æxlisbælivirkni þess 

eru hlutverk þess við stöðvun frumuhringsins, við frumudauða, við frumuöldrun og við sjálfsát (39). TP53 

stökkbreytingar eru afar algengar í krabbameinum, en talið er að meira en  helmingur krabbameina hafi 

stökkbreytingu í TP53 geni. Þessar stökkbreytingar hafa þó í langflestum tilfellum ekki erfst, heldur hafa 

þær komið til seinna. Það að erfa stökkbreytingu í TP53 geni er sjaldgæft, en veldur hins vegar mikið 

auknum líkum á mörgum gerðum krabbameina (38). Á mynd 2 má sjá uppbyggingu TP53 próteinsins. 
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Mynd 2: Yfirlitsmynd af TP53 próteininu. 

Bygging TP53 próteinsins, sjá má transactivation hneppi við N-enda próteinsins, DNA-
bindihneppi, fjórliðuhneppi og stýrilhneppi, auk raða sem færa það til og frá kjarna. Einnig má 
sjá að það svæði þar sem stökkbreytingar eru algengastar er á DNA-bindihneppinu. Mynd frá 
Bai (37). 

1.2.1 Stjórn á virkni og magni TP53 

Í eðlilegum frumum í æskilegu umhverfi er virkni TP53 próteinsins afar takmörkuð, enda lítil þörf á virkni 

þess ef ekkert áreiti er til staðar sem gæti krafist TP53 miðlaðra viðbragða. Aftur á móti eykst virkni TP53 

mikið á skömmum tíma ef rétta áreitið er til staðar, s.s. frumustreita eða DNA skemmdir. Í einfaldri mynd 

er virkjun TP53 próteinsins útskýrð í þremur skrefum. Í fyrsta lagi stöðgun TP53 með fosforýleringu 

gegnum m.a. ATM og ATR kínasa, í öðru lagi sértækri bindingu við tilteknar DNA raðir, og í þriðja lagi 

með virkjun umritunar og bindingu við umritunarflóka (40).     

 Stöðgun TP53 á sér stað fyrir tilstilli hinna fjölda kínasa, en þeir þekktustu eru ATM, ATR, Chk1 

(Checkpoint kinase 1) og Chk2 (Checkpoint kinase 2). Þeir virðast stöðga TP53 með því að fosforýlera 

serín amínósýrur númer 15 og 20, sem svar við t.d. DNA skemmdum (40). Þar til nýlega var litið á það 

sem svo að skrefin 3 sem nefnd voru hér fyrir ofan kæmu hvert á eftir öðru, og að þau væru hvert fyrir 

sig takmarkandi. Þetta hefur nú verið dregið í efa, en komið hefur í ljós að virkjun TP53 virðist ekki vera 

nauðsynleg fyrir bindingu þess við DNA, þ.e. að fosforýlering hafi ekki átt sér stað áður en binding verður 

(40).            

 Margt getur þó komið í veg fyrir  virkjun umritunar eftir tenginu TP53 við DNA. Bæliprótein skipta 

þar miklu máli, en þau þekktustu eru Mdm2 (Mouse double minute 2 homolog) og Mdm4 (Mouse double 

minute 4 homolog) (40). Mdm2 hefur E3 úbiquitín lígasa virkni, þ.e. auk þess að bæla virkni TP53 bætir 

það jafnframt úbiquitíni á það, og merkir það þannig til niðurbrots. Talið er að Mdm2 gegni í gegnum 

þessa virkni lykilhlutverki við stjórnun TP53 magns innan  frumna (41). Á síðustu árum hefur athygli 

rannsakenda í meira mæli beinst að þáttum sem virkja TP53 gegnum andbælingu, þ.e. hindra virkni 

Mdm2, MdmX og annarra bælisameinda. Þekktust þessara andbælisameinda er að öllum líkindum ARF 

(ADP ribosylation factor) próteinið, en það hindrar bælivirkni Mdm2 á TP53, og ýtir þannig undir virkni 

TP53 (42).  
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1.2.2 Virkni TP53 

TP53 gegnir lykilhlutverki við stjórn frumuhringsins og getur á nokkrum tímapunktum haft gríðarmikil 

áhrif á hann. Í fyrsta lagi virðist það skipta máli fyrir færslu frá fasa G1 yfir í S fasa, en TP53 getur 

stöðvað þá færslu með því að hvata umritun p21, en það er hindri á Cdk2 (Cyclin depenent kinase 2). 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að stöðvun G1/S færslu er ekki einleikur TP53, heldur virðist upphaflegri 

stöðvun vera miðlað af Cdc25A (Cell division cycle 25A) sem virkjað er gegnum ATM/Chk2 leiðina sem 

svar við DNA skemmdum. Þar virðist TP53 því viðhalda stöðvun, en ekki koma henni af stað. Í öðru lagi 

leikur TP53 hlutverk við stöðvun í S fasa, en þar virðist minnkun á magni Cdc7 kínasa (Cell division 

cycle 7) leiða til aukningar á magni TP53 og stöðvunar í S-fasa. Í þriðja lagi gegnir TP53 

viðhaldshlutverki við stöðvun G2/M færslu, en upphaflegri stöðvun er að öllum líkindum miðlað af ATM 

og ATR kínösum sem virkja Chk1 og Chk2 sem svar við DNA skemmdum. Þessum áhrifum TP53 virðist 

vera miðlað gegnum umritun p21, sem hindrar í þessu tilviki samverkun Cdc25C og cýklín B1/Cdc2 (Cell 

division cycle 2) flókans. Í fjórða lagi gegnir TP53 hlutverki við stöðvun í G1 ef að mistök hafa orðið við 

frumuskiptingu sem leiða til myndunar fjórlitna frumna (43).     

 Annar lykiþáttur í æxlisbæliverkun TP53 er geta þess til að koma af stað stýrðum frumudauða. 

Þetta gerir próteinið sem svar við áreitum sem geta haft eiturverkun á erfðaefni, t.d. tvíþátta brotum á 

DNA í of miklu magni  til að hægt sé að gera við þau villulaust. Tp53 getur komið af stýrðum frumudauða 

eftir tveimur leiðum, í fyrsta lagi með umritun gena sem hvetja til stýrðs frumudauða, og hins vegar með 

leiðum sem óháðar eru umritunarvirkni TP53.  TP53 stjórnar umritun fjöldamargra gena, en mörg þeirra 

tengjast með einhverjum hætti stýrðum frumudauða, þekktust þeirra eru að öllum líkindum PUMA og 

Noxa (44). PUMA (p53 upregulated modulator of apoptosis) og Noxa tilheyra BH-3-only hluta Bcl-2 (B-

cell lymphoma 2) próteinfjölskyldunnar, og virðast koma í veg fyrir hindrandi áhrif annarra Bcl-2 próteina 

á BAK (Bcl-2 homologous antagonist killer) og BAX (Bcl-2 associated X protein) próteinin, en þau eru 

lykilþáttur í virkjun frumudauða gegnum rof á ytri himnu hvatbera (45). TP53 virðist einnig hvetja til stýrðs 

frumudauða með leiðum sem ekki tengjast umritun gena sem stjórna stýrðum frumudauða. TP53 getur 

tengst ýmsum próteinum sem tilheyra Bcl-2 fjölskyldu próteina, m.a. Bax og Bak og virðist þannig hvetja 

til stýrðs frumudauða. Auk þess virðist TP53 miðla þessum áhrifum sínum gegnum tengingar við 

hamlandi prótein í Bcl-2 fjölskyldunni, en í því samhengi kemur það í veg fyrir verkun þeirra (45). 

 Frumuöldrun tengist TP53 sterkum böndum, en frumuöldrun er óviðsnúanlegt ástand þar sem 

frumur hætta að bregðast við vaxtarþáttum, þ.e. skipta sér ekki sem svar við vaxtarþáttum. Frumuöldrun 

hefur jafnframt í för með sér formfræðilegar breytingar s.s. stækkaðar og flatar frumur og breytingar á 

tjáningu ýmissa merkisameinda eins og t.d SA-β-Gal (senescence-associated β-galactosidase) (46). 

TP53 tekur þátt í frumuöldrun sem svar við DNA skemmdum, en magn þeirra ræður því hvort fruman  

stöðvast í fasa sínum í frumuhringnum, fer í gegnum frumuöldrun eða gegnum stýrðan frumudauða. 

Boðum um DNA skemmdir er svo miðlað af ATM og ATR kínasa keðjunum (47).   

 Nokkuð ljóst er að TP53 getur haft mikil áhrif á virkjun sjálfsáts í frumum, og skilgreindar hafa 

verið virkjunarleiðir sjálfsáts sem tengjast TP53. Hins vegar virðist TP53 einnig geta komið í veg fyrir 

sjálfsát, og er því nokkuð ljóst að heildstæður skilningur á hlutverki TP53 við sjálfsát er enn sem komið 

er ekki til staðar (48). Ljóst er að TP53 getur virkjað sjálfsát gegnum tvær boðleiðir í frumum. Í fyrsta lagi 

gegnum virkjun AMPK (AMP-activated protein kinase) sem leiðir til hindrunar mTORC1 (Mammalian 
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target of rapamycin complex 1) boðleiðarinnar, og hins vegar gegnum virkjun DRAM (Damage-regulated 

modulator of autophagy) (49).        

 Nýlegar rannsóknir sýna að fosforýlering TP53 próteinsins fyrir tilstilli ATM og Chk2 kínasa sé 

nauðsynleg ef koma á af stað stýrðum frumudauða gegnum TP53, aftur á móti virðist geta TP53 til að 

stöðva frumuhringinn ekki háð þeirri fosfórýleringu. Í frumum þar sem TP53 er vanvirkt getur ATM ekki 

miðlað þessum frumudauðaaukandi áhrifum sínum, heldur virðist það hvetja til stöðvunar frumuhringsins 

gegnum fosforýleringu annarra próteina s.s. Cdc25a. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að hindrun ATM 

kínasa í TP53 vanvirkum frumulínum leiðir til næmingar þeirra fyrir frumudrepandi lyfjameðferð gegnum 

stýrðan frumudauða í mítósu(50). 

1.2.3 Stökkbreytingar og óvirkjun TP53 

Erfðar stökkbreytingar í TP53 geninu eru sjaldgæfar, en þær leiða til heilkennis sem kennt er við Li-

Fraumeni og einkennist af krabbameinum á unga aldri, m.a. í brjóstum, heila og nýrnahettuberki (51). 

Mun algengara er að stökkbreyting hafi orðið annaðhvort í líkamsfrumum eða í æxlisfrumum, en talið er 

að í brjóstakrabbameini séu TP53 stökkbreytingar til staðar í 20-30% tilfella. Í sumum undirgerðum 

brjóstakrabbameins, s.s. basal líkum (Basal like)  eru TP53 stökkbreytingar jafnvel enn algengari og 

gætu verið til staðar í allt að 80% tilfella (52).        

 Óvirkjun TP53 gensins þarf þó ekki að verða á báðum litningum til að krabbamein geti myndast, 

heldur virðist stökkbreyting TP53 á öðrum litningi geta nægt til myndunar krabbameins. Þetta er hægt 

að útskýra á þrennan hátt. Í fyrsta lagi að minnkuð virkni TP53 nægi til myndunar krabbameins. Í öðru 

lagi að gölluð TP53 prótein bindist eðlilegum próteinum í fjórliðu og hindri þannig virkni hennar, og í 

þriðja lagi að stökkbreytingin leiði til þess að stökkbreytta TP53 próteinið hafi krabbameinsvaldandi virkni 

(53). Sem dæmi má nefna að sumar stökkbreytingar í TP53 geninu leiða til þess að próteinið getur haft 

bælandi verkun á stýrðan frumudauða, einn af lykilþáttunum í æxlisbæliverkun TP53 (54). 

1.3 ATM genið 

ATM stendur fyrir Ataxia telangiectasia mutated, og vísar þar til þess að genið var fyrst fundið í tengslum 

við sjúkdóminn ataxia telangiectasia, sem á íslensku kallast slingur og háræðavíkkun. ATM genið er 

staðsett á litningi 11q22.3, er um 150 kílóbasar að lengd og samanstendur af 66 táknröðum, sem allar 

nema 4 kóða fyrir próteini sem er 3056 amínósýrur að lengd (55). ATM genið kóðar fyrir ATM-

kínasanum, sem er serín-þreónín kínasi af fjölskyldu PIKK (Phosphatidylinositol 3 Kinase like Kinase) 

kínasa (56).            

 ATM fosforýlerar mörg prótein sem gegna hlutverki við svörun skemmda á erfðaefni, og hefur 

þannig lykilhlutverk við viðgerð DNA skemmda, DNA eftirmyndun, stöðvun frumuhrings og stýrðan 

frumudauða (56). ATM virkjast sem svar við skemmdum á erfðaefni, og virkjast fyrir tilstilli MRN flókans 

sem rætt var um hér fyrir ofan, en rannsóknir virðast benda til lykilhlutverk Nbs1 próteinsins við virkjun 

ATM kínasa (57). ATM í óvirku ástandi er til staðar í frumunni sem annaðhvort einsleit tvennd, eða lengri 

fjölliða. ATM virkjast við sjálfsfosfórýleringu, þ.e. það virkar sem kínasi á sig sjálft, fosforýlerar t.d. serín 

1981 og veldur því að tvenndir klofna í einliður sem eru hið virka form ATM kínasa. Þessi 

sjálfsfosfórýlering gerir það að verkum að virkjun ATM er afar hröð sem svörun við DNA skemmdum 
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(58). Aðrar rannsóknir virðast hins vegar gefa til kynna að sjálfsfosforýlering sé ekki nauðsynleg fyrir 

virkni ATM kínasa in vitro, heldur geti MRE flókinn og línulegt DNA nægt til virkjunar (59).  

ATM próteininu er skipt upp í hneppi eins og sjá má á mynd 3, en hvert hneppi hefur ákveðnu 

hlutverki að gegna við virkni ATM próteinsins. FATC (FRAP-ATM-TRRAP c-terminal) hneppið sem er 

við C-enda próteinsins gegnir lykilhlutverki við bindingu við Tip60 histón acetýltransferasa, en sú tenging 

er nauðsynleg fyrir fulla virkni ATM kínasa (61). PI3K (Phosphatidyl inositol-3 kinase) hneppið er sá hluti 

ATM próteinsins sem hefur hina eiginlegu kínasavirkni. Það sér um fosforýleringu hinna ýmsu 

markpróteina ATM, s.s. Chk2, TP53 og H2AX, og miðlar þannig upplýsingum um DNA skemmdir og 

svörun við þeim (62). Á milli FATC hneppisins og PI3K hneppisins er svo nýlega skilgreint hneppi sem 

ekki sést á myndinni. Það ber heitið Pikk-regulatory domain, eða PRD (63). PRD hneppið virðist gegna 

hlutverki við virkjun ATM kínasa, t.d. acetýlerar Tip60 histón acetýltransferasi lýsín 3016 sem er innan 

PRD hneppisins. Sú acetýlering virðist gegna lykilhlutverki við virkjun ATM kínasa sem svörun við DNA 

skemmdum, en umbreyting lýsíns í sæti 3016 yfir í aðrar amínósýrur bælir sjálfsforsfórýleringu og virkjun 

ATM kínasa í kjölfar DNA skemmda (64). FAT (FRAP, ATM og TRRAP) hneppið virðist gegna hlutverki 

við sjálfsfosfórýleringu, en innan þess er að finna amínósýrur sem fosfórýleraðar eru við virkjun ATM 

kínasa, s.s. Ser1981 (65). Einnig er til staðar leusín rennilás, 22 amínósýrur að lengd, hann virðist skipta 

máli fyrir tengingar ATM við skotmörk sín, og þannig virkni ATM kínasa (60, 66). Þó virðist leusín 

rennilásinn ekki skipta máli fyrir tvíliðumyndun ATM kínasa, í það minnsta við ákveðnar aðstæður in 

vitro (66). 

Mynd 3. Skipting ATM kínasa í hneppi 

ATM kínasi er 3056 amínósýrur að lengd og hefur nokkur skilgreind hneppi sem gegna 
hlutverki við virkni hans. Hefur meðal annars FATC hneppi við C-enda sem er nauðsynlegt 
fyrir fulla virkjun ATM kínasa og PI3K hneppi sem hefur kínasa virkni. Mynd fengin frá Khalil 
et al (60). 
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1.4 Lyf 

1.4.1 Doxórúbicín 

Doxórúbicín, einnig þekkt sem adríamýcín tilheyrir anthracýklínum flokki 1, og flokkast því undir sýklalyf 

með virkni gegn krabbameinum. Doxórúbicín er að grunni til úr fjórhringja kjarna, ásamt karbónýl hóp 

og sykru sem tengist við einn hinna fjögurra hringja sem mynda kjarnann (67). Doxórúbicín var fyrst 

einangrað úr bakteríunni Streptomyces peucetius á áttunda áratugnum, en síðan þá hefur það sýnt 

virkni gegn ýmsum gerðum krabbameina og er nú notað t.d. gegn hvítblæði, brjósta, lungna og 

eitilfrumumeinum (68).         

 Virkni doxórúbicíns virðist vera  margþætt, og er enn ekki að fullu ljóst hvaða þættir  leika 

veigamesta þáttinn í drápi krabbameinsfrumna.  Meðal leiða sem talið er að  geti stuðlað að virkni 

doxórúbicíns  á krabbameinsfrumur eru innskot doxórúbicíns inn í DNA strenginn, hindrun á virkni 

topoísómerasa II, myndun stakeinda og virkjun frumuboðleiða úr himnum, s.s. CREB3L1 (Cyclic-AMP-

responsive  element-binding protein  3-like 1). Þessi virkni doxórúbicíns getur leitt til skemmda á 

erfðaefni, þ.m.t. myndunar einþátta og tvíþátta brota (67, 69).   Enginn vafi leikur á því að doxórúbicín 

geti valdið innskotum í DNA og að það myndar stakeindir, en vafi leikur á  því hvort það geti framkallað 

þessi áhrif við styrkinn sem það nær við klínískar aðstæður, en þar er hámarksstyrkur í plasma oftast 1-

2 míkrómólar (70).  Aftur á móti getur hindrun á virkni tópóísómerasa 2 komið fram við meðferðarstyrk, 

en sú hindrun getur leitt til tvíþátta brota í DNA  strengnum (69). Nýlegar rannsóknir hafa svo beint 

augum vísindamanna að þeim möguleika að virkni doxórúbicíns sé vegna myndunar frumuboðefna. 

Dæmi um slíkt boðefni er CREB3L1, en doxórúbicín virðist auka próteólýsu þess gegnum framleiðslu 

seramíðs. Próteólýsan leiðir til þess að NH2 hluti CREB3L1 kemst inn í kjarna og hefur þannig áhrif á 

umritun, það hvatar m.a. umritun p21  og getur  þannig komið í veg fyrir frumufjölgun (69). 

1.4.2 5-Flúoróúracíl 

5-flúoróúracíl einnig þekkt sem 5-FU,  er krabbameinslyf sem uppgötvað var árið 1957. Það er einkum 

notað sem meðferð við ristilkrabbameini, en er einnig notað t.d. við brjóstakrabbameini. 5-flúoróúracíl  

er pyrimídín hliðstæða, nánar tiltekið er það hliðstæða úracíls þar sem einu vetnisatómi hefur verið skipt 

út fyrir flúor á kolefni 5. Helsta vandamálið við notkun  5-flúoróúracíls er sú staðreynd að  

krabbameinsfrumur hafa í stórum hluta tilfella þol fyrir lyfinu, en margar ástæður geta legið að baki þolinu 

(71).           

 Virkni 5-flúoróúracíls byggist á því að það er byggingarleg hliðstæða úracíls, og getur þannig 

komið í stað þess í RNA strengjum, auk þess sem það getur einnig komið í veg fyrir myndun týmíns, og 

þannig hindrað DNA myndun.  Innan frumunnar er 5-flúoróúracíl umbreytt í nokkur virk efni s.s. FdUMP 

(Flúoródeoxýúridín mónófosfat), FdUDP (Flúoródeoxýúridín dífosfat) og FUTP (Flúoróúridín trífosfat). 

FdUMP er afar mikilvægt umbrotsefni, en það binst við týmidýlat synþasa og hindrar virkni hans. 

Týmidýlat synþasi breytir deoxýúrídín mónófosfati í deoxýtýmidín  mónófosfat, en án þeirrar 

umbreytingar geta frumur ekki myndað týmín upp á eigin spýtur. Skortur á týmín getur svo leitt til 

stöðvunar á DNA afritun  og viðgerð, auk þess sem sá skortur veldur DNA skemmdum gegnum 

samvirkni við aukið magn deoxýurídín trífosfats. FUTP   er  það umbrotsefni 5-flúorórúracíls sem mest 

áhrif hefur á RNA, en því er skotið inn í RNA strenginn og kemur í veg fyrir eðlilega virkni þess (72). 
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1.4.3 ATM-hindrinn KU60019 

KU60019 er sértækur hindri á ATM kínasann, sem hannaður var af fyrirtækinu KuDOS Pharmaceuticals 

Ltd. KU60019 hefur reynsluformúluna C30H32N3O5S og mólþungann 547,67. KU60019 er endurbættur 

hindri fyrir ATM byggður á eldri hindra. Endurbæturnar fólust í því að hann er vatnsleysanlegri en eldri 

hindrinn, KU55933, en hefur samt sömu virkni, en samanburð á byggingu þeirra má sjá á mynd 4. 

Jafnframt er KU60019 mun betri hindri fyrir ATM en KU55933, en styrkur upp á 3 µmól/L af KU60019 

kom algerlega í veg fyrir fosfórýleringu markpróteina á meðan styrkur upp á 10 µmól/L af KU55933 kom 

aðeins í veg fyrir fosfórýleringu í hluta tilfella. KU60019 er jafnframt mjög sértækur á ATM kínasa, en 

IC50 gildi hans fyrir ATM kínasa er einungis 6,3 nmól/L, á meðan IC50 gildi hans fyrir skyldu kínasana 

ATR og DNA-PKcs (DNA-dependent protein kinase, catalytic subunit) eru >10 µmól/L og 1,7 µmól/L 

(73). 

Þar sem ATM-kínasinn gegnir lykilhlutverki við miðlun svörunnar við DNA skemmdum er nokkuð 

ljóst að hindrun hans hefur töluverð áhrif innan frumna. Þær frumur þar sem ATM kínasinn er hindraður 

ættu samkvæmt fræðunum að vera næmari fyrir áreitum sem valda DNA skemmdum (74). Rannsóknir 

hafa í samræmi við þetta sýnt fram á að hindrun ATM kínasa leiðir til næmingar frumna fyrir geislun og 

eykur næmi MCF-7 brjóstakrabbameinsfrumna fyrir doxórúbicíni (73, 74).  

1.5 Hlutverk BRCA1, TP53 og ATM kínasa við tvíþátta brot 

Tvíþátta brot í DNA strengjum eru meðal alvarlegustu skemmda sem frumur verða fyrir. Tvíþátta brot 

verða gríðarlega oft í mannslíkamanum á degi hverjum, bæði vegna utanaðkomandi áreita og vegna 

aðstæðna innan frumna. Dæmi um þetta eru krabbameinslyf og geislun sem eru utanaðkomandi áreiti 

sem geta valdið tvíþátta brotum í DNA, en dæmi um tvíþátta brot sem verða vegna innrænna þátta eru 

t.d. V(D)J endurröðun í frumum ónæmiskerfisins (75)      

 Viðgerð tvíþátta brota fer í megindráttum fram með tveimur aðskildum gerðum viðgerðarferla, 

einum þar sem stýfing enda á sér stað og samsvarandi raðir eru til staðar, og öðrum þar sem endar 

brota eru varðveittir. Erkitýpurnar fyrir hvora gerð fyrir sig eru annars vegar hin villulausa HR og hins 

vegar hin villugjarna NHEJ (76). Val frumna á viðgerðarferlum er flókið viðfangsefni, en í grunnatriðum 

má segja að þáttapörunarviðgerð fari einungis fram í fösum S og G2, þ.e. þeim fösum þar sem 

Mynd 4. Bygging endurbætta ATM hindrans KU-60019 og eldri hindrans KU-55933 

Mynd frá Golding et al (73). 
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systurlitningar eru til staðar til að afrita eftir, en að NHEJ geti átt sér stað í öllum fösum (77). Á mynd 5 

má sjá skiptingu viðgerðarferla tvíþátta brota. 

BRCA1, ATM kínasi og TP53  koma lítt við sögu í NHEJ, heldur eru þau mun nátengdari HR. 

Tvíþátta brot sem gert er við fyrir tilstilli þáttapörunarviðgerðar eru numin fyrir tilstilli MRN flókans, en 

hann dregur að ATM kínasa. ATM kínasinn fosforýlerar síðan ýmis prótein sem koma við sögu í svörun 

við tvíþátta brotum, þeirra mikilvægast er ef til vill H2AX  histónið sem þá kallast γH2AX. γH2AX getur 

svo tengst MDC1 próteininu (Mediator of DNA damage checkpoint 1), en saman þekja  þau raðir nálægt 

brotinu og mynda greinileg foci. Einnig virkjar ATM kínasi prótein sem úbiquitínera BRCA1 og 53BP1 

(p53 binding protein 1) og leiðir til uppsöfnunar þeirra (79). ATM og ATR kínasarnir geta síðan leitt til 

virkjunar Chk1 og Chk2, og geta þeir leitt til stöðnunar í fasa G2, t.d. gegnum stöðgun TP53 eins og 

minnst var á hér á áður (80).         

 TP53 virkjast við tvíþátta brot gegnum ATM og ATR kínasa við DNA skemmdir, þ.m.t. tvíþátta 

brot, og í gegnum þá virkjun kemur TP53 fram helstu áhrifum sínum, þ.e. hvetur stýrðan frumudauða,  

stjórnar frumuhringnum og hefur áhrif á frumuöldrun. TP53 hefur þó einnig áhrif við þáttapörunarviðgerð, 

það virðist draga úr henni gegnum hindrun á þekjun RPA (Replication protein A) á einþátta DNA, og 

gegnum hömlun á Rad51 fjölliðun (81).       

 BRCA1 próteinið er hluti af mörgum próteinflókum sem koma við sögu við viðgerð tvíþátta brota 

á DNA. Í fyrsta lagi virðist það gegna hlutverki við stýfingu enda fyrir þáttapörunarviðgerð ásamt CtIP 

Mynd 5. Mismunandi gerðir viðgerða við tvíþátta brota 

Lengst til vinstri má sjá þáttapörunarviðgerð, þar sem íferð Rad51 fjölliðu í systurlitingsþátt 
spilar lykilhlutverk. Fyrir miðju eru sýndar tvær gerðir viðgerða þar sem endar eru stýfðir, en 
ekki er notast við systurlitning til viðgerðar, heldur er notast við mislangar samsvarandi raðir á 
hinum DNA strengnum. Lengst til hægri er svo endatengingarviðgerð, þar sem endar eru 
varðveittir, Mynd frá Jasin & Rothstein (78). 
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(CtBP-interacting protein) og MRE 

próteinflókanum. Í öðru lagi hvatar það 

myndun Rad51 fjölliða ásamt BRCA2 

og PALB2, en fjölliðun Rad51 er 

lykilskref í þáttapörunarviðgerð(6). 

BRCA1 hefur auk þess hlutverkum að 

gegna í öðrum ferlum við tvíþátta brot, 

en yfirlit yfir þau má sjá á mynd 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Mögulegar útkomur BRCA1 virkjunar í kjölfar 
DNA skemmda 

 BRCA1 dregur úr virkni villugjarnrar NHEJ og eykur 
genaturnun. Jafnframt getur BRCA1 leitt til 
stöðvunar í fösum S og G2-M. Auk þess má sjá 
hvaða amínósýrur BRCA1 eru fosforýleraðar af 
öðrum próteinum, og hvaða áhrif þær fosforýleringar 
hafa. Mynd frá Gudmundsdottir & Ashworth (82). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að ákvarða hvort að næmi fyrir frumudrepandi 

lyfjameðferð í BRCA1 vanvirkum frumulínum sé háð stökkbreytingum í TP53 geni og í öðru lagi að 

ákvarða hvort að ATM hindrun eykur næmi fyrir frumudrepandi lyfjum í BRCA1 vanvirkum frumulínum í 

viðurvist TP53 stökkbreytinga. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Frumuræktun 

3.1.1 Frumulínur 

Unnið var með 5 brjóstakrabbameinslínur í verkefninu, allar upprunnar úr þekjuvef. Allar frumulínurnar 

koma upprunalega frá ATCC (American type culture collection), en höfðu verið geymdar í fljótandi 

köfnunarefni. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir frumulínurnar sem notaðar voru, sem og almennar upplýsingar 

um ræktun og uppruna. 

Tafla 1. Frumulínur, ætisgerð og uppruni. 

Frumulína Æti Upprunavefur Meinvarp/frumæxli 

HCC38 RPMI + 10% FBS Gangaþekjuvefur Frumæxli 

HCC1937 RPMI + 10% FBS Gangaþekjuvefur Frumæxli 

MDA-MB-134-VI DMEM + 10% FBS Gangaþekjuvefur Meinvarp 

MDA-MB-436 DMEM + 10% FBS Kirtilþekjuvefur Meinvarp 

UACC-3199 RPMI + 20% FBS Gangaþekjuvefur Meinvarp 

Frumulínurnar eru breytilegar m.t.t. TP53 stökkbreytinga, þar sem þrjár þeirra hafa óvirkjandi 

stökkbreytingu í TP53 geni, ein er tjáir villigerð og ein frumulínan er óþekkt m.t.t. TP53 stökkbreytinga. 

Línurnar eru allar vanvirkar m.t.t. BRCA1 tjáningar, en tvær hafa óvirkjandi stökkbreytingar og þrjár hafa 

metýlerað stýrilsvæði BRCA1 gensins. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir stökkbreytingar og metýleringu BRCA1 

stýrilraða eftir frumulínum.  

Tafla 2. Stökkbreytingar í TP53 geni og vanvirkni BRCA1 í frumulínum. 

1. Upplýsingar frá Garnett et al (83). 

2. Upplýsingar frá Elstrodt et al (84).  

3. Upplýsingar frá Hollestelle et al (85).  

4. Upplýsingar frá Stefansson et al (86). 

5. Upplýsingar frá Rannsóknarstofu í Krabbameinsfræðum 

Frumulína BRCA1 stökkbreyting BRCA1 metýlering TP53 staða 

HCC38 Villigerð1 Metýleruð5 p.R273L1 

HCC1937 p.Q1756fs1 Ómetýleruð p.R306*1 

MDA-MB-134-VI Villigerð1 Metýleruð5 Villigerð1 

MDA-MB-436 p.Q1756fs2 Ómetýleruð p.E204fs3 

UACC-3199 Villigerð Metýleruð5 Óþekkt 

Samkvæmt upplýsingum frá Rannsóknarstofu í Krabbameinsfræðum er tjáning TP53 því sem 

næst engin í bæði HCC1937 og MDA-MB-436, og einungis smávægileg í HCC38 frumulínunni. Tjáning 
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TP53 er þó nokkur í MDA-MB-134-VI, en mun meiri í UACC-3199, en óvíst er hvort að þar sé tjáð 

stökkbreytt eða óstökkbreytt form gensins. BRCA1 tjáning er mikið minnkuð í HCC38, UACC-3199 og 

MDA-MB-436 (86). Jafnframt er tjáning HCC1937 á BRCA1 minnkuð (87).  

3.1.2 Viðhald frumuræktar 

Allar frumulínur voru ræktaðar í við 37° C og 5% CO2  í ræktunarskáp (Thermo Fisher Scientific: Forma 

direct heat, Marietta, Ohio, USA). Allar frumulínur voru ræktaðar í 50 mL, 25 cm2 Falcon® 

ræktunarflöskum (Corning-Incorporated – Life Sciences, Durham, North Carolina, USA). Allt viðhald, 

uppskipting og tilraunavinna með frumur fór fram í sótthreinsuðum loftskáp (Thermo Scientific Safe 220 

1.2, Langenselbold, Þýskalandi).        

  Æti sem notað var við ræktunina var annars vegar RPMI æti (Gibco BRL, Life Tehcnologies, 

Paisley, Bretland), og hins vegar DMEM æti (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) (Gibco BRL, Life 

Tehcnologies, Paisley, Bretland). Í ætið var bætt viðeigandi rúmmálsprósentum kálfafóstursermis (FBS, 

Fetal Bovine Serum) (Gibco BRL, Life Tehcnologies, Paisley, Bretland) í samræmi við töflu 1. Í allt æti 

var jafnframt bætt 0,5% af P/S (Penicillin/Streptomycin) blöndu (Gibco BRL, Life Technologies, Paisley, 

Bretland). Skipt var um æti á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, 4 mL í hverja 50 mL 

ræktunarflösku og frumum skipt upp eftir þörfum. 

3.1.3 Uppsáning frumna og sáning fyrir lyfjanæmistilraunir 

Við bæði uppsáningu frumna og sáningu fyrir lyfjanæmistilraunir var fyrsta skref að fjarlægja æti, og 

bæta við 1 mL af trypsín/EDTA(Ethylenediaminetetraacetic acid). Flöskum var síðan komið fyrir í 

hitaskáp í 4-8 mínútur, þar til allar frumur voru lausar. Því næst var skolað með 5 mL af PBS (Phosphate 

buffered saline). Öll trypsín/EDTA  og PBS blandan er því næst færð yfir í 15 mL skilvinduglas (Falcon®, 

Corning Science Mexico, Reynosa, Mexico). Það sett í skilvindu (Hermle z300, Hermle-Labortechnik 

GmbH, Wehingen, Þýskaland) og skilið niður við 2000 snúninga á mínútu í 3 mínútur. Flot sogað af. 

Frumulag sem eftir er leyst upp í 1mL viðeigandi ætis. Frumum því næst sáð á nýjar ræktunarflöskur, 

öllum frumulínum sáð í hlutföllunum 1/10.        

 Ef sáning fyrir lyfjanæmistilraunir á að fara fram er næst framkvæmd frumutalning. Þá er 10µL 

frumuríks ætis bætt á 0,100 mm talningargler (Brand GmbH, Þýskaland) og frumufjöldi talinn í 

smásjá(Leica Leitz DM IL, Wetzlar, Þýskaland). Út frá því er heildarfjöldi frumna í frumuríka ætinu 

ákvarðaður. Því næst er heildarfjöldi frumna sem þarf fyrir tilraunina ákvarðaður, en hann fer eftir bæði 

fjölda lyfjatilrauna sem gera á á frumulínunni, og frumulínunni sjálfri þar sem mismikill fjöldi frumna fer í 

hverja holu á 96 holu bakka eftir því hvaða frumulína á í hlut. Í töflu 2 má sjá fjölda frumna sem fór í 

hverja holu í 96 holu bakka. 

 Tafla 3. Fjöldi frumna í holu í mismunandi frumulínum 

Eftir að fjöldi frumna sem nota átti hafði verið ákvarður var magn frumuríks ætis sem þurfti til að ná þeim 

fjölda metið út frá talningunni. Því magni frumuríks ætis var bætt í ætisrúmmál sem samvaraði fjölda 

Frumulína HCC38 HCC1937 MDA-MB-134-VI MDA-MB-436 UACC-3199 

Fjöldi 2000 5000 8000 3000 10000 
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hola sem sá átti auk varahola, margfaldað með 0,1 mL. Að þessu loknu var frumunum sáð á 96 holu 

bakka (Corning Incorporated–Life Sciences, Durham, North Carolina, USA), 100 µL frumu/ætislausnar 

í hverja holu. Fyrir öll mismunandi lyf og lyfjablöndur sem prófa átti var sáð þremur 12 holu röðum, að 

undanskildu lyfjanæmisprófi fyrir ATM-hindra sem einungis notaðist við þrjár sjö holu raðir.  

3.2 Framkvæmd lyfjanæmistilrauna 

Við lyfjanæmisprófanir var notast við 3 lyf, 5-flúoróúracíl (50 mg/mL), doxórúbicín (2mg/mL) (Landspítali 

háskólasjúkrahús) og ATM-hindrann KU60019 (10mM/L) (Selleckchem.com). Auk þess að prófa hvert 

lyf fyrir sig voru einnig framkvæmdar tilraunir á lyfjablöndum þar sem prófuð voru áhrif ATM-hindrans 

KU60019 í mismunandi styrkjum ásamt annaðhvort 5-flúoróúracíl eða doxórúbicín. Tilraunir voru 

framkvæmdar í þeim styrkjum sem sjá má í töflu 4. Lyfjanæmistilraunir doxórúbicíns, 5-flúoróúracíls og 

KU60019 voru endurteknar þrisvar fyrir hverja frumulínu. 

Tafla 4. Styrkir lyfja sem notast var við í lyfjanæmistilraunum 

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

5-FU (µM) 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100 500 

Doxórúbi

cín (µM) 

0,0 0,001 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,0 2,0 5,0 10,0 

KU60019 

(µM) 

0,0 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0      

Við tilraunir á lyfjablöndum voru notaðir sömu styrkir og sjá má í töflu 4 fyrir 5-flúoróúracíl og 

doxórúbicín.Gerðar voru tilraunir með þremur mismunandi styrkjum KU60019 í lyfjablöndum, 1 µM, 2 

µM  og 5µM, þrjár raðir hola fyrir hvern styrk af blöndu, þ.e. í heild voru 6 mismunandi lyfjablöndur 

prófaðar, þrjár blöndur doxórúbicíns og KU60019 og þrjár blöndur 5-flúoróúracíls og KU60019. 

Lyfjablöndutilraunir voru framkvæmdar einu sinni.      

 Upphafsskref lyfjanæmistilrauna var blöndun þynningar 5-flúorórúracíl, doxórúbicíns og 

KU60019 svo að hentugt magn hverrar þynningar færi í viðeigandi holu á holubakka. Þynningin var 

framkvæmd sem raðþynning þar sem styrkur lækkaði tífalt við hverja þynningu, þynnt var í PBS fyrir 

doxórúbicín og 5-flúoróúracíl og í DMSO (Dimethylsulfoxide) fyrir KU60019. Að því loknu var lyfjunum 

blandað í viðeigandi æti fyrir hverja frumulínu, 50 µL ætis til staðar fyrir hverja holu sem bæta átti lyfjum 

á auk varahola. Í töflu 5 má sjá magn viðeigandi þynningar sem fer í hverja holu fyrir KU60019. Í  töflu 

6 má sjá magn viðeigandi þynningar sem fer í hverja holu fyrir 5-flúoróúracíl og doxórúbicín.Lyfjum var 

blandað saman við æti í 15 mL skilvinduglösum, æti bætt fyrst á og lyfjum bætt út í og blandað vel. Að 

því loknu er 50 µL lyfja/ætislausnarinnar bætt á viðeigandi holur og bakki látinn aftur í ræktunarskáp. 

Tafla 5. Styrkir og rúmmál þynninga ATM hindrans KU60019 fyrir hverja holu 

Styrkur KU60019 0,0 µM 0,5 µM 1,0 µM 2,0 µM 5,0 µM 10,0 µM 20,0 µM 

Rúmmál 

þynningar í holu 

0 0,075 µL 0,15 µL 0,3 µL 0,75 1,5 µL 3 µL 

Þynning 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 
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Tafla 6. Styrkir og rúmmál þynninga 5-flúoróúracíls og doxórúbicíns fyrir hverja holu 

Styrkur 5-

flúoróúracíls 

Rúmmál 

þynningar í holu 

Þynning Styrkur 

doxórúbicíns 

Rúmmál 

þynningar í holu 

Þynning 

0,0 µM 0 - 0 0 - 

0,1 µM 0,39 µL 1/10000 0,001 µM 0,435 µL 1/10000 

0,2 µM 0,78 µL 1/10000 0,01 µM 0,435 µL 1/1000 

0,5 µM 1,95 µL 1/10000 0,02 µM 0,87 µL 1/1000 

1,0 µM 0,39 µL 1/1000 0,05 µM 0,2175 µL 1/100 

2,0 µM 0,78 µL 1/1000 0,10 µM 0,435 µL 1/100 

5,0 µM 1,95 µL 1/1000 0,20 µM 0,87 µL 1/100 

10,0 µM 0,39 µL 1/100 0,50 µM 0,2175 µL 1/10 

20,0 µM 0,78 µL 1/100 1,0 µM 0,435 µL 1/10 

50,0 µM 1,95 µL 1/100 2,0 µM 0,87 µL 1/10 

100,0 µM 0,39 µL 1/10 5,0 µM 0,2175 µL 1/1 

500 µM 1,95 µL 1/10 10,0 µM 0,435 µL 1/1 

Frumum á lyfjabökkum er leyft að vaxa í 3 daga, en að þeim liðnum er u.þ.b. 70 % frumuþekjun 

á yfirborði ómeðhöndlaðra hola í bökkum. Þá er framkvæmt MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazoliumbromide) próf til að meta magn lifandi frumna í hverri holu fyrir sig. Fyrsta skref MTT 

prófs er það að 10 µL af Thiazolyl Blue Tetrazodium Bromide (5 mg/mL) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Steinheim, Þýskaland) er bætt í allar holur með frumum sem mæla á og bökkum komið fyrir í hitaskáp í 

4 klukkustundir. Að fjórum klukkustundum liðnum er allt flot fjarlægt með fjölpípettu (100-300 µL) 

(Thermo Scientific: Finnipipette®) svo eftir sitja einungis fjólubláir kristallar. Að lokum er 100 µL af DMSO 

(Dimethyl sulfoxide) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Þýskaland) leysi bætt í hverja holu og 

látið standa í 2-3 mínútur á meðan kristallar leysast upp. Að því loknu er ljósmælt. 

3.3 Ljósmæling 

Ljósmæling fór fram í tveimur aðskildum ljósmælum, annars vegar ljósmæli (Visible Spectrum Multiskan 

Model 314) á Ónæmisfræðideild Landsspítala Háskólasjúkrahúss og hins vegar í ljósmæli (Molecular 

devices: Spectramax Plus 384, Sunnyvale, California, USA) á 5. Hæð Læknagarðs. Fyrstu mælingar 

fóru fram á ónæmisfræðideild við 540 nm vegna þess að ljósmælir í Læknagarði var ónothæfur. Eftir að 

gert hafði verið við ljósmæli á Læknagarði var eingöngu notast við hann. Þar var ljósmælt við 595 nm 

og notast við forritið Softmax Pro. Allar plötur voru tvímældar ef ske kynni að óvænt frávik kæmu fram 

og niðurstöður færðar í Excel. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Allar mælingar voru færðar inn í tölfræðiforritið Graphpad Prism og var það notað til að fá fram kúrfur 

sem sýna hvar IC50  (Inhibitory Concentration 50%) gildi liggja og setja fram á myndrænan hátt. IC50 

gildið er gildi sem metur þann styrk lyfs sem þarf til að hefta vöxt og lifun krabbameinsfrumna um 

helming. Kúrfur eru ólínulegar og settar fram á lógarithmískum skala. Sum IC50 gildi voru reiknuð í Excel 

þar sem gildi sem gefin voru upp í Graphpad reyndust ekki samræmast bæði mælingum og kúrfum sem 
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sýndar voru ef IC50 gildi var á mörkum þess að koma fram við hæstu styrki lyfja. Í þeim tilfellum var IC50 

gildi þess í stað metið með línulegu falli. Línulega fallið lá á milli þeirra tveggja punkta sem liggja sitt 

hvoru megin við IC50 gildið, þ.e. fyrsti punktur sem fer niður fyrir 50% af ljósmælingarstyrk fyrsta punkts 

og svo punkturinn fyrir næsta lyfjastyrk fyrir neðan. Samvirkni milli ATM-hindrans KU60019 og 5-

flúoróúracíl annars vegar og KU60019 og doxórúbicíns hins vegar var metin með lifunarkúrfum. 

Punktarit var teiknað upp í tölfræðiforritinu R. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lyfjanæmi brjóstakrabbameinsfrumulína 

4.1.1 Lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni 

Lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni var metið með IC50 gildum í hverri frumulínu fyrir sig, en þrjár mælingar eru 

til staðar fyrir hverja frumulínu. Lyfjanæmið reyndist vera nokkuð breytilegt á milli frumulína, en dreifingu 

og stærð IC50 gildanna má sjá á Mynd 7. Lyfjanæmi doxórúbicíns reyndist vera langminnst fyrir 

frumulínuna HCC1937, en allar aðrar mælingar IC50 gilda lágu töluvert neðar að frádreginni einni 

mælingu fyrir MDA-MB-134, en sú mæling var töluvert langt frá því að vera í samræmi við hinar tvær 

mælingarnar fyrir MDA-MB-134. IC50 gildi fyrir allar mælingar á doxórúbicíni annars vegar og doxórúbicín 

og ATM-hindra lyfjablöndum hins vegar má sjá í töflu 7. 

 

Tafla 7. IC50 gildi doxórúbicíns eins og sér, og í lyfjablöndum með ATM hindra 

Mynd 7. IC50 gildi doxórúbicíns fyrir frumulínurnar fimm 

Tilraun 1 

doxórúbicín

Tilraun 2 

doxórúbicín

Tilraun 3 

doxórúbicín

Doxórúbicín 

og 1 µM 

ATM hindri

Doxórúbicín 

og 2 µM 

ATM hindri

Doxórúbicín 

og 5 µM 

ATM hindri

HCC38 0,1869 0,2302 0,1561 0,13 0,1773 0,08603

HCC1937 1,4632 1,8688 1,5494 0,9061 2,0734 0,3795

MDA-MB-134 0,154 0,1454 0,8799 0,5089 0,1416 0,1349

MDA-MB-436 0,1735 0,0734 0,1138 0,08534 0,1113 0,1774

UACC-3199 0,1261 0,09465 0,08629 0,1058 0,1271 0,1009
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4.1.2 Lyfjanæmi fyrir 5-flúoróúracíl 

Lyfjanæmi brjóstakrabbameinsfrumulína fyrir 5-flúoróúracíl reyndist vera mjög breytilegt milli frumulína. 

Sjá má á mynd 8 að HCC38, MDA-MB-134 og MDA-MB-436 voru allar með IC50 gildi fyrir 5-flúoróúracíl 

sem var hærra en 500 µM, að frádreginni einni mælingu fyrir MDA-MB-134. HCC1937 og UACC-3199 

reyndust að sama skapi mun næmari fyrir 5-flúoróúracíl, að frádreginni einni mælingu fyrir HCC1937. 

 

Tafla 8. IC50 gildi 5-flúoróúracíls, bæði eitt og sér og í lyfjablöndum með ATM hindra  

Mynd 8. IC50 gildi frumulína fyrir 5-flúoróúracíl 

 Öll gildi sem merkt eru sem 500 µM á ritinu eru gildi sem eru 
í raun hærri en 500, en það var hæsti lyfjastyrkurinn sem 
notast var við í tilraununum. Gildin eru sett þar inn til 
sjónræns samanburðar við aðrar frumulínur. 

Tilraun 1 5-

flúoróúracíl

Tilraun 2 5-

flúoróúracíl

Tilraun 3 5-

flúoróúracíl

5-flúoróúracíl 

og 1 µM ATM 

hindri 

5-flúoróúracíl 

og 2 µM ATM 

hindri

5-flúoróúracíl 

og 5 µM ATM 

hindri

HCC38 >500 >500 >500 >500 >500 >500

HCC1937 65,11 476,29 94,69 44,27 43,84 180,5

MDA-MB-134 >500 >500 50,18 375,2 410,5 >500

MDA-MB-436 >500 >500 >500 >500 >500 >500

UACC-3199 34,17 56,13 38,65 88,58 335 >500
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4.1.3 Lyfjanæmi fyrir ATM hindranum KU60019 

Lyfjanæmi fyrir ATM hindranum KU60019 einum og sér gaf nokkuð áhugaverðar niðurstöður, en þar 

virtist vera munur á næmi milli frumulína. Var það ein frumulína sem helst greindi sig frá öðrum, en það 

var HCC38 sem var með lægri IC50 styrk en aðrar frumulínur sbr. Mynd 9.  

 

Tafla 9. IC50 gildi ATM hindrans KU60019 

 

4.2 Samvirkni ATM hindrans KU60019 við frumudrepandi lyf 

4.2.1 Samvirkni ATM hindrans KU60019 við doxórúbicín 

Samvirkni milli ATM hindra og doxórúbicíns var metin með lifunarkúrfum sem dregnar voru upp með 

forritinu Graphpad Prism. Metin voru frávik frá kúrfu þeirrar doxórúbicín tilraunar sem var miðgildi IC50 

styrks doxórúbicíns fyrir þá frumulínu. Á kúrfunum á mynd 10 má sjá að lítill munur er á lögun og 

staðsetningu kúrfa, og í þeim frumulínum þar sem munur er til staðar er ekki greinanleg hneigð til 

annarrar hvorrar áttar. Það gefur til kynna að áhrif lyfjablanda séu lítil sem engin, þ.e. að ATM hindrinn 

KU60019 hafi ekki merkjanleg áhrif á lyfjanæmi í þeim frumulínum sem rannsakaðar voru. 

Tilraun 1 ATM hindri Tilraun 2 ATM hindri Tilraun 3 ATM hindri

HCC38 6,534 8,014 8,040

HCC1937 17,24 18,27 16,91

MDA-MB-134 9,703 14,33 12,92

MDA-MB-436 15,06 22,74 12,60

UACC-3199 24,53 15,63 15,28

Mynd 9. IC50 gildi frumulína fyrir KU60019 
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Mynd 10. Lifunarkúrfur til mats á samvirkni 
doxórúbicíns og ATM hindra þar sem 
sjá má miðgildiskúrfu fyrir 
doxórúbicín ásamt lifunarkúrfum 
fyrir lyfjablöndur doxórúbicíns og 
ATM hindra. 

A. Samanburður lifunarkúrfa fyrir frumulínuna 

HCC38. 

B. Samanburður lifunarkúrfa fyrir frumulínuna 

HCC1937. 

C. Samanburður lifunarkúrfa fyrir frumulínuna 

MDA-MB-134. 

D. Samanburður lifunarkúrfa fyrir frumulínuna 

MDA-MB-436. 

E. Samanburður lifunarkúrfa fyrir frumulínuna 

UACC-3199. 
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4.2.2 Samvirkni ATM hindrans KU60019 við 5-flúoróúracíl 

Samvirkni milli ATM hindrans KU60019 og 5-flúoróúracíl var metin með lifunarkúrfum á sama hátt og 

fyrir doxórúbicín, þ.e. metin voru frávik frá lögun og staðsetningu miðgildiskúrfu fyrir 5-flúoróúracíl. Á 

kúrfunum á mynd 11 má sjá að lítill munur er á lögun og staðsetningu kúrfa fyrir frumulínurnar HCC1937, 

MDA-MB-134 og MDA-MB-436, og ef að munur er til staðar í þeim frumulínum er ekki greinanleg hneigð 

né skammtasvörun. Fyrir frumulínur HCC38 og UACC-3199 eru aftur á móti vísbendingar um mótvirkni 

og hugsanlega skammtaháða svörun, sérstaklega fyrir UACC-3199. 

Mynd 11. Lifunarkúrfur til mats á samvirkni 5-
flúoróúracíl og ATM hindra þar sem 
sjá má miðgildiskúrfu fyrir 5-
flúoróúracíl ásamt lifunarkúrfum fyrir 
lyfjablöndur 5-flúoróúracíl og ATM 
hindra. 

A. Samanburður lifunarkúrfa fyrir HCC38. 

B. Samanburður lifunarkúrfa fyrir HCC1937. 

C. Samanburður lifunarkúrfa fyrir MDA-MB-

134. 

D. Samanburður lifunarkúrfa fyrir MDA-MB-

436. 

E. Samanburður lifunarkúrfa fyrir UACC-3199. 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt niðurstaða 

Niðurstöður mælinga á lyfjanæmi frumulína fyrir doxórúbicíni, 5-flúoróúracíli og ATM hindranum 

KU60019 sýndu að mikill munur var á lyfjanæmi hinna mismunandi frumulína fyrir hverju þessara lyfja. 

Þessi munur grundvallaðist þó ekki á ónæmi eða næmi einnar frumulínu umfram hinar frumulínurnar 

fyrir öllum lyfjum, heldur voru mismunandi frumulínur næmar eða ónæmar fyrir hverju lyfi fyrir sig. IC50 

gildi fyrir doxórúbicíni voru svipuð hjá öllum frumulínum nema einni. Það var frumulínan HCC1937 sem 

var ónæm fyrir doxórúbicíni, með margfalt hærri IC50 gildi en næsta frumulína fyrir neðan. Mikill munur 

var jafnframt á IC50 gildum frumulína fyrir 5-flúoróúracíli, en þar virtust þrjár frumulínur vera afar ónæmar 

fyrir lyfinu, á meðan tvær frumulínur, HCC1937 og UACC-3199 virtust vera umtalsvert næmari. 

Hlutfallslegur munur á lyfjanæmi virtist vera minnstur fyrir ATM hindrann KU60019, en þar var þó ein 

frumulína sem virtist hafa meira næmi en aðrar. Það var frumulínan HCC38 sem er með metýleraða 

stýrilröð BRCA1 gensins og með óvirkjandi stökkbreytingu í TP53 geni.   

 Samvirkni ATM hindra og frumudrepandi krabbameinslyfjanna doxórúbicín og 5-flúoróúracíl var 

ekki til staðar þegar bornar voru saman lifunarkúrfur miðgildistilraunar bæði doxórúbicíns og 5-

flúoróúracíls. Aftur á móti var mögulega mótvirkni til staðar milli 5-flúoróúracíls og ATM hindrans í 

frumulínunum HCC38 og UACC-3199. 

5.2 Lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni 

Áhrif stökkbreytinga í TP53 og BRCA1 genum á lyfjanæmi eru að öllum líkindum flókin og erfitt að greina 

einhverja tilhneigingu frumna til lyfjanæmis eða ónæmis byggt á vanvirkni eða óvirkjun þessara gena í 

jafn smárri rannsókn og þessari. Ekki er hægt að segja að TP53 stökkbreyting virðist vera ráðandi þáttur 

fyrir ákvörðun lyfjanæmis fyrir doxórúbicíni í BRCA1 vanvirkum frumulínum út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, enda eru 2 frumulínanna sem hafa óvirkjandi stökkbreytingu í TP53 geni næmar fyrir 

doxórúbicíni, þ.e. MDA-MB-436 og HCC38, á meðan ein þeirra er ónæm, þ.e. HCC1937. Það sem meira 

er, þá er HCC1937 jafnframt með óvirkjandi stökkbreytingu í BRCA1 geni líkt og MDA-MD-436. Ekki er 

heldur hægt að segja að tjáning villigerðar TP53 auki lyfjanæmi, þar sem næmi þeirrar frumulínu, þ.e. 

MDA-MB-134 fyrir doxórúbicíni er sambærilegt við bæði MDA-MB-436 sem er með óvirkjandi 

stökkbreytingu TP53 og við UACC-3199 sem er óþekkt m.t.t. TP53 stökkbreytinga.  

 Þessar niðurstöður koma í raun ekki á óvart miðað við eldri rannsóknir. Þær hafa sýnt misvísandi 

niðurstöður, sumar sýna aukið næmi, aðrar minnkað næmi og enn aðrar engin áhrif (88). Nýleg rannsókn 

á þekjuvefsmeinum úr brjósti virtist þó sýna að óvirkjandi TP53 stökkbreytingar leiddu til aukins næmis 

fyrir frumudrepandi lyfjameðferð samanborið við mein sem tjáðu villigerð TP53. Þar er sett fram sú tilgáta 

að í æxlum sem tjá villigerð TP53 próteinsins leiði DNA skemmdir í kjölfar doxórúbicíns til stöðvunar í 

frumuhring og frumuöldrunar í kjölfarið, en ekki til stýrðs frumudauða. Samkvæmt þeirra kenningu leiða 

DNA skemmdir ekki til stöðvunar í frumuhring í frumum sem ekki tjá villigerð TP53, heldur safnast upp 

DNA skemmdir samfara því að fruman fer í mítósu sem getur leitt til afbrigðilegra mítósa og stýrðs 

frumudauða í kjölfarið (89).         

 Hið mikla ónæmi HCC1937 frumulínunnar fyrir doxórúbicíni verður því varla útskýrt með TP53 

stökkbreytingum. Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt fram á það að ef tjáningu BRCA1 próteinsins er 
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komið aftur á í frumulínunni leiðir það til næmingar hennar fyrir doxórúbicíni (90). Þar sem aðrar 

frumulínur í rannsókninni hafa svipaðar breytingar í þessum tveim genum, en sýna ekki ónæmi fyrir 

doxórúbicíni er líklegt að fleiri þættir eigi þar hlut að máli. Aðrar rannsóknir á lyfjanæmi og BRCA1 hafa 

sýnt að frumulínur sem upprunnar eru úr BRCA1 stökkbreyttum músarmódelum hafa mikið næmi fyrir 

doxórúbicíni (91). Af þessu mikla ósamræmi má ráða að afar erfitt er að spá fyrir um áhrif þessara 

stökkbreytinga á lyfjanæmi, en líklegt er að þar spili jafnframt fjöldi annarra þátta hlutverk. 

5.3 Lyfjanæmi fyrir 5-flúoróúracíl 

Lyfjanæmi fyrir 5-flúoróúracíl var töluvert minna en lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni. Tvær frumulínur virtust 

vera meira næmar fyrir 5-flúoróúracíl, þ.e. HCC1937 sem er með óvirkjandi stökkbreytingu í bæði TP53 

og BRCA1 genunum, og UACC-3199 sem er með metýleraða stýrilröð BRCA1 gensins og óþekkt m.t.t. 

TP53 stökkbreytinga. Það skilur eftir þrjár frumulínur sem eru ónæmar, þar af eru tvær með óvirkjandi 

stökkbreytingu í TP53 geni, önnur þeirra með metýleraða stýrilröð BRCA1, þ.e. HCC38, og hin, MDA-

MB-436 með óvirkjandi stökkbreytingu í BRCA1. Jafnframt virðist MDA-MB-134 vera ónæm fyrir 5-

flúoróúracíl, en hún er með metýleraða stýrilröð BRCA1, og tjáir villigerð TP53 próteinsins. Út frá þessum 

niðurstöðum er því vart hægt að segja að TP53 stökkbreyting virðist vera ráðandi þáttur í næmi frumulína 

fyrir 5-flúoróúracíli.           

 Eldri rannsóknir eru hins vegar nokkuð einróma um það að stökkbreyting í TP53 geni veldur 

minnkuðu næmi frumulína fyrir 5-flúoróúracíli. Það samræmist niðurstöðum okkar ágætlega, að því 

frádregnu að HCC1937 er næmari en aðrar frumulínur fyrir 5-flúoróúracíl (92-94). Þessu ónæmi gæti 

verið miðlað á marga vegu, s.s. gegnum sjálfsát sem virkjað er sem varnarviðbragð fyrir tilstilli JNK (c-

Jun N-terminal Kinases). Ónæmi fyrir 5-flúoróúracíl getur þó myndast gegnum fjölda annarra ferla. Sá 

þeirra sem best er þekktur er ef til vill aukin tjáning týmidýlat synþasa. Einnig gæti ónæmi myndast við 

aukna tjáningu týmídín kínasa sem leiðir til myndunar týmidýlats úr týmídíni (71). Fáar rannsóknir eru til 

staðar sem fjalla um áhrif BRCA1 óvirkjunar á lyfjanæmi fyrir 5-flúoróúracíl, og eru þær ekki samhljóma 

um áhrif þeirra á lyfjanæmi. Sumar rannsóknir sýna minnkað lyfjanæmi við óvirkjandi BRCA1 

stökkbreytingar, en þetta minnkaða lyfjanæmi gæti leitt til u.þ.b. fimmfalt hærri IC50 styrks fyrir 

þekjuvefsfrumur úr brjóstvef músa (95). Rannsókn á frumulínunni HCC1937 þar sem tjáningu BRCA1 

gensins hafði verið komið aftur á, leiddi hins vegar í ljós að ekki var munur á næmi fyrir 5-flúoróúracíl 

milli HCC1937 frumna sem tjáðu BRCA1 og þeirra sem gerðu það ekki (96). Engin frumulínanna sem 

prófuð var sýndi þó mikið næmi fyrir 5-flúoróúracíli, lægstu mælingar IC50 styrks eru rúmlega 34 µM, en 

til samanburðar er IC50 gildi fyrir næmar frumulínur úr vélindakrabbameini í kringum 1 µM (97).  

5.4 Lyfjanæmi fyrir ATM hindranum KU60019 

Lyfjanæmi fyrir ATM hindranum KU60019 einum og sér var hlutfallslega ekki jafn breytilegt og fyrir 

hefðbundna frumudrepandi lyfjameðferð, en þó virtist HCC38 frumulínan, sem er með metýleraða 

stýrilröð BRCA1 gensins og óvirkjandi stökkbreytingu í TP53 geni vera næmari en aðrar frumulínur. Afar 

fáar rannsóknir eru til staðar á IC50 gildi fyrir ATM hindrann KU60019 einn og sér, og hvað þá í viðeigandi 

frumulínum. IC50 gildi fyrir frumulínuna MCF7 eru þó til staðar, en hún tjáir villigerð bæði BRCA1 

próteinsins og TP53 próteinsins. IC50 gildi fyrir þá frumulínu eru svipuð og fyrir þær frumulínur sem 

notaðar voru í rannsókninni, eða á milli 10 og 15 µM, miðað við þá kúrfu sem gefin er upp (74). ATM 
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hindrun hefur í för með sér mikla minnkun á virkni ATM kínasa, en skerðing á virkni ATM kínasa mun 

þá leiða til breytinga og galla við svörun við tvíþátta skemmdum í DNA. Í samræmi við það eru MCF7 

frumur sem einungis eru undir áhrifum ATM hindra að stórum hluta til staðnaðar í frumuhring á milli fasa 

G1 og S (74). Ekki má þó gleyma að ATR kínasi og DNA-PKcs geta báðir komið að hluta til í stað fyrir 

virkni ATM kínasa, en IC50 gildi fyrir virkni þeirra eru 1,7 µM fyrir DNA-PKcs og >10 µM fyrir ATR kínasa. 

Því má ekki útiloka að frumudráp fyrir tilstilli ATM hindra byggist að einhverju leiti á hindrun þessara 

skyldu kínasa (56, 73). Erfitt er að segja til um hvort vanvirkni BRCA1 og TP53 stökkbreytingar hafa 

áhrif á næmi fyrir ATM hindra, en eina frumulínan sem er með metýleraða stýrilröð BRCA1 gens og með 

óvirkjandi stökkbreytingu í TP53 geni er greinilega með mest næmi fyrir ATM hindranum KU60019.  

5.5 Samvirkni ATM hindra og frumudrepandi krabbameinslyfja 

Samanburður lifunarkúrfa hjá frumudrepandi lyfjunum doxórúbicíni og 5-flúoróúracíli við lyfjablöndur 

ATM hindra og þessara sömu frumudrepandi lyfja leiddi ekki í ljós neina greinanlega samvirkni. 

Hugsanlega var þó til staðar mótvirkni milli ATM hindra og 5-flúoróúracíls í frumulínunum HCC38 og 

UACC-3199. Þessar niðurstöður eru ekki í fullu samræmi við eldri rannsóknir um ATM hindrun þar sem 

viðbót ATM hindra við frumudrepandi lyfjameðferð í TP53 vanvirkum frumulínum leiðir til aukningar á 

lyfjanæmi fyrir tilstilli stýrðs frumudauða í mítósu (50).      

 Aðrar rannsóknir virðast hins vegar benda til þess að sambandið milli ATM hindrunar og 

næmingar fyrir frumudrepandi lyfjameðferð sé ekki svo einfalt (56). Þær benda til þess að sambandið 

milli næmingar fyrir frumudrepandi lyfjum og ATM hindrunar sé bæði skammta og tímaháð. Í 

frumulínunum MCF7 og MCF10A reyndist vera samvirkni milli ATM hindra og doxórúbicíns á tímabilinu 

2-12 klst frá viðbót lyfja á frumur, eftir það snerist virknin við og við 16, 20 og 24 klst var í raun komin 

fram mótvirkni. Jafnframt virtust styrkir doxórúbicíns frá 0,1 µM til og með 0,25 µM leiða til aukinnar 

samvirkni, en hærri styrkir drógu úr samvirkni (56). Vert er að hafa í huga að þessar niðurstöður byggja 

á tilraunum með eldri ATM hindra sem kallast KU55933, en hann er að langstærstum hluta 

sambærilegur við KU60019. Ýmsar mögulegar skýringar gætu legið að baki þessum niðurstöðum, en 

meðal þeirra eru tap á ATM miðluðum stýrðum frumudauða, og að ATM miðli einungis stöðvun í 

frumuhring í upphafi áreitis og við minna áreiti, en eftir því sem magn og lengd áreitisins aukist miðli það 

boðum um stýrðan frumudauða, bæði gegnum TP53 boðleiðir og TP53 óháðar boðleiðir. Ein þessara 

TP53 óháðu boðleiða sem miðlar stýrðum frumudauða er E2F1 leiðin, en ATM fosforýlerar E2F1 sem 

leiðir til aukinnar tjáningar p73 próteinsins sem getur líkt og Tp53 próteinið hvatt stýrðan frumudauða 

(56, 98).            

 Þar sem frumur voru undir áhrifum lyfja í 72 klst í þessari rannsókn má gera ráð fyrir því að 

tímaáhrifin sem lýst var hér áður gætu hafa haft áhrif á niðurstöður tilrauna. Því er ekki með vissu hægt 

að segja til um það hvort að samvirkni væri til staðar milli ATM hindra og frumudrepandi lyfjameðferðar 

í BRCA1 vanvirkum frumulínum ef að tilraunir hefðu staðið yfir í styttri tíma. 

5.6 MTT prófið til mats á frumulifun 

MTT prófið sem notast var við í rannsókninni byggist á efnaskiptaferlum sem virkir eru í lifandi frumum, 

en fyrir tilstilli þeirra er vatnsleysanlega MTT efninu umbreytt í fjólubláa formazan kristalla. Talið er að 

umbreyting efnisins byggist á ensímum sem virk eru við efnaskipti í hvatberum, en ekki hefur verið 
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fyllilega sýnt fram á það í rannsóknum (99). Mat á lifun frumna með MTT er því háð bæði fjölda frumna 

sem og efnaskiptahraða þeirra. Þannig að frumur sem orðnar eru of þéttar á fleti og fara að draga úr 

vexti sínum gætu sýnt lægri svörun á MTT prófi þar sem efnaskiptahraði er orðinn minni (99). Þrátt fyrir 

þessa annmarka á notkun MTT prófsins er það ein þeirra aðferða sem mest er notuð við að meta lifun 

frumna. Einn helstu kosta MTT prófsins er hinn stutti vaxtartími á bökkum og lágur kostnaður 

samanborið við aðrar aðferðir sem gætu gefið jafngóðar eða betri mælingar s.s. ATP próf. Þó er gott að 

hafa í huga að skaddaðir hvatberar gætu hugsanlega umbreytt MTT í formazan, og þannig leitt til hærri 

mælinga á IC50 gildum en raunverulegt IC50 gildi gefur tilefni til (100).  

5.7 Ályktanir 

Lyfjanæmi fyrir doxórúbicíni var sambærilegt milli allra frumulína nema HCC1937 þar sem það var 

verulega skert. Allar frumulínur nema HCC1937 og UACC-3199 voru  afar ónæmar fyrir 5-flúoróúracíl. 

Allar frumulínur sýndu svörun við ATM hindrun einni og sér, þar af var frumulínan HCC38 næmust. Ekki 

er hægt að draga þá ályktun af niðurstöðunum að TP53 stökkbreytingar séu ráðandi þáttur í lyfjanæmi 

BRCA1 vanvirkra frumulína. ATM hindri í blöndu með frumudrepandi lyfjameðferð virðist ekki auka 

lyfjanæmi fyrir frumudrepandi krabbameinslyfjum eftir 72 klst í BRCA1 vanvirkum frumulínum, óháð 

TP53 stökkbreytingum. 
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