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Ágrip 

Inngangur: Bone morphogenetic protein 9 (BMP9) er vaxtarþáttur sem framleiddur er af lifur og seytt 

er í blóð. Nýlega hefur uppgötvast að þessi þáttur tengist ALK1 viðtaka af hárri sækni en tjáning þess 

viðtaka er bundin við æðaþelsfrumur. Epidermal growth factor-like domain 7 (EGFL7) er 

utanfrumuprótein sem einkum er tjáð af æðaþelsfrumum. Tjáning þess er mest á fósturstigi en aukning 

sést einnig við lífeðlisfræðilega og meinmyndandi æðamyndun. Í innröð 7 á EGFL7 geni situr microRNA-

126 (miR-126). MicroRNA eru stutt RNA sem geta stjórnað tjáningu markgena og þá oft hýsilgensins 

sem þau liggja innan. Til eru forstigsgögn sem benda til þess að BMP9-Smad1 tengist stýrilsvæði 

EGFL7 gensins og var markmið rannsóknarinnar að athuga hvort aukin tjáning verði á EGFL7 í BMP9 

örvuðum æðaþelsfrumum. Einnig voru skoðuð möguleg áhrif miR-126 á þessi tengsl. Til þess að skoða 

þessi tengsl var notast við stofnfrumur úr fósturvísum manna (e. human embryonic stem cells, hES 

frumur). hES frumur eru fjölhæfar og geta myndað allar frumugerðir líkamans. Þær veita ómetanlega 

innsýn í fyrstu stig fósturþroska mannsins og með því að beina sérhæfingu hES frumna í æðaþelsfrumur 

getum við skilið betur hvernig blóðæðar endurnýja sig og um leið kannað notkunarmöguleika þeirra í 

vefjaígræðslu og lyfjaþróun.  

Efniviður og aðferðir: Til að skoða áhrif BMP9 á formgerð hES frumu ættuðum æðaþelsfrumum og 

áhrif þess á tjáningu EGFL7 í æðamyndun voru hES frumur fyrst miðlagssérhæfðar og ræktaðar í 

matrigeli með þekjurækt. Þær voru síðan örvaðar í 3 til 9 daga með BMP9. Til að skoða samband BMP9, 

EGFL7 og miR-126  var hluti hES rækta sýktur með lentiveiruvektor sem yfirtjáir miR-126. Áhrif BMP9 

og miR-126 á formgerð æðaþelsfrumna voru könnuð sem og hæfileiki þeirra til spírunar í matrigeli. 

Tjáning EGFL7 á RNA stigi var athuguð með PCR. Próteintjáning EGFL7 var skoðuð með western blot. 

Niðurstöður: BMP9 örvaðar æðaþelsfrumur sýndu aukna lifun og þéttni í rækt í samanburði við viðmið. 

Þá var hæfileiki til spírunar meiri í BMP9 örvuðum æðaþelsfrumum samanborið við viðmið. Aukna 

EGFL7 próteintjáningu mátti sjá í BMP9 örvuðum hES frumum samanborið við viðmiðunarrækt. Þá var 

minnkun á EGFL7 RNA í þeim ræktum sem yfirtjáðu miR-126. 

Ályktanir: Notast var við hES frumur sem líkan til þess að líkja eftir þroskun æðaþels í mönnum. Hér 

staðfestast forstigsgögn rannsóknarhópsins sem benda til aukinnar lifunar BMP9 örvaðra 

æðaþelsfrumna og aukins hæfileika þeirra til spírunar í matrigeli. Þá benda niðurstöður til þess að BMP9 

stuðli að aukinni tjáningu á EGFL7 en miR-126 miðli niðurbroti þess. Varpa þessar niðurstöður enn 

fremur betri mynd á ferla nýæðamyndunar sem geta með frekari rannsóknum meðal annars stuðlað að 

betri lyfjamörkum. 
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1 Inngangur  

1.1 Stofnfrumur 

Í fósturvísum, fóstrum og fullþroska vefjum manna má finna frumur sem búa yfir þeim eiginleika að geta 

skipt sér að því virðist óendanlega mörgum sinnum. Þær viðhalda eigin stofni sem og að geta af sér 

frumur sem hafa þann möguleika að geta sérhæft sig í aðrar frumugerðir (sjá mynd 1). Kallast þessar 

frumur stofnfrumur og á íslenska heitið vel við þar sem mætti segja að þær stofni til helstu vefja í 

líkamanum. Skilgreindar eru þrjár gerðir stofnfrumna en í daglegu tali er oftast átt við fjölhæfar 

stofnfrumur (e. pluripotent stem cells) sem geta myndað öll kímlög fósturvísis: inn-, mið- og útlagið. 

Einnig eru til alhæfar stofnfrumur (e. totipotent stem cells) sem eru gæddar sömu eiginleikum og hinar 

fjölhæfu en geta þar að auki myndað utanfóstursvefi eins og fylgju. Þær eru einungis til staðar fyrstu 

fjóra daga fósturvísisþroska frá okfrumumyndun. Þriðji hópur stofnfrumna eru vefjasérhæfðar 

stofnfrumur og eru þær sagðar marghæfar þar sem sérhæfing þeirra takmarkast við þær frumugerðir í 

þeim vef sem þær liggja innan. Þær má finna í fullþroska vefjum í takmörkuðu magni, til dæmis í heila 

og blóðmerg, og er hlutverk þeirra ekki stafrænt heldur að viðhalda endurnýjun vefsins (Reece & 

Campbell, 2011; Sadler & Langman, 2010). Þá er jafnan talið að það sé hnignun þeirra sem marki öldrun 

líkamans (Sharpless & DePinho, 2007).  

 

 

Mynd 1. Sjálfsviðhald og sérhæfing stofnfrumna. 

1.2 Fósturvísisstofnfrumur 

Frjóvgun sáð- og eggfrumu leiðir til myndunar svokallaðrar okfrumu sem býr yfir hæfileika til alhæfni 

enda er það úr þeirri frumu sem einstaklingurinn er gerður úr. Röð mítósuskiptinga okfrumu leiðir til 

myndunar frumuþyrpils á þriðja degi fósturvísisþroska sem samanstendur af 16 frumum og hefur fengið 

heitið hneppifóstur (e. morula). Frumur innan hneppifóstursins raða sér í  innri og ytri frumumassa. Á 

fjórða degi þegar hneppifóstrið nálgast legholið hefst flæði vökva inn á milli frumna ytra lagsins sem 

leiðir að lokum til holrýmismyndunar sem ytra frumulagið umlykur og fær þá heitið næriþekja (e. 

trophoblast). Úr næriþekjunni þroskast svo fylgjan. Innri frumumassi hneppifósturs færist aftur á móti við 
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holrýmismyndunina til hliðar þar sem það liggur þétt við næriþekjuna og fær þá heitið fósturkím (e. 

embryoblast) sem sjálft fóstrið þroskast úr. Innri massi fósturkíms samanstendur af fjölda fjölhæfra 

stofnfrumna og er það þaðan sem fósturvísisstofnfrumur eru einangraðar og nýttar til frekari rannsókna 

(Sadler & Langman, 2010) (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Einangrun og sérhæfing stofnfrumna úr fósturvísi.  
(Meregalli, Farini, & Torrente, 2011) 

 

Fjölhæfar frumur voru fyrst uppgötvaðar um miðjan hluta 20. aldarinnar í tengslum við rannsóknir á 

svoköllum furðuæxlum (e. teratomas) í músum (M. Evans, 2011). Um er að ræða æxli sem teljast af 

fósturvísisstofnfrumu uppruna og hafa því þann hæfileika að geta myndað ýmsa vefi innan 

æxlisvöxtsins, svo sem tennur, hár og jafnvel heil augu ef dæmi er tekið (Chi, Lee, Park, & Chang, 1984; 

Kumar, Abbas, Aster, & Robbins, 2013). Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar, bæði hvað varðar 

þekkingu og tækni, en árið 1981 tókst að einangra og rækta upp fjölhæfar fósturvísisstofnfrumur úr 

músum (M. J. Evans & Kaufman, 1981; Martin, 1981) og árið 1998 úr mönnum (Thomson et al., 1998). 

Þessar uppgötvanir opnuðu þar með nýjar dyr til rannsókna á fósturþroska músa og manna og 

hugsanlegra notkunar þeirra til vefjaígræðslna. Vísindamenn létu þó ekki þar við sitja og tókst 

rannsóknarstofu Yamanaka í Kyoto í Japan að endurforrita fullþroska og sérhæfðar frumur úr músum 

yfir í fjölhæfar stofnfrumur árið 2006. Það var gert með því að innleiða fjögur stjórngen inn í DNA 

líkamsfrumunnar: Oct3/4, Sox2, c-Myc og Klf4, hinir svokölluðu Yamanaka þætti (Takahashi & 
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Yamanaka, 2006). Ári síðar endurtóku þeir leikinn með frumur úr mönnum (Takahashi et al., 2007). 

Frekari rannsóknir sýndu þá fram á að c-Myc væri óþarfur til endurnýjunar á stofnfrumueiginleikum og 

stuðlaði helst að æxlisvexti frumnanna. Í kjölfar þessara uppgötvanna voru því komnir enn áhugaverðari 

möguleikar til lækninga, einkum ef litið er til vefjaígræðslna. Með því að endurforrita líkamsfrumur til 

stofnfrumu eiginleika er hægt að komast framhjá vefjahöfnun ef notaðar eru frumur úr sjúklingnum 

sjálfum. Aftur á móti eru retroveirugenaferjur vanalega notaðar við innleiðingu stjórnþáttanna og býður 

það því hættunni heim á stökkbreytingum sem gætu leitt til æxlismyndanna. Hefur þá verið leitað leiða 

sem komast framhjá innleiðingu í DNA líkamsfrumunnar en  enn sem komið er eru fósturvísisstofnfrumur 

öruggari hvað þetta varðar (González, Boué, & Belmonte, 2011; Gore et al., 2011). Auk þess sem að 

þær eru auðveldari í rækt þar sem heimtur eru meiri (Passier & Mummery, 2003). 

Fósturvísisstofnfrumur sem notaðar eru til rannsókna eru fengnar úr glasafrjóvgun með upplýstu 

samþykki gjafa. Eftir frjóvgun er fósturvísinum leyft að ná stigi kímblöðru og er þá innri massinn 

einangraður og settur á lag af fibroblöstum sem fengnir eru úr fósturvísum músa. Þeir hafa þá verið 

geislaðir eða mitomyocin-C meðhöndlaðir til að koma í veg fyrir fjölgun þeirra en fibroblastarnir seyta 

ákveðnum efnum sem eru mikilvæg til að viðhalda ósérhæfingu og fótfestu stofnfrumnanna (Pera & 

Trounson, 2004; Thomson et al., 1998). Mikilvægustu seytiþættirnir eru basic Fibroblast Growth Factor 

(bFGF) og Transforming Growth Factor beta (TGF- ß) þar sem þeir stuðla að tjáningu stjórnpróteinsins 

Nanog (R. H. Xu et al., 2005). Nanog stuðlar síðan að tjáningu Yamanaka þáttanna, Oct4 og Sox2 (R. 

H. Xu et al., 2008). 

Til er önnur aðferð til viðhalds fósturvísisstofnfrumna í rækt en hin áðurnefnda fibroblastarækt. Þá er 

notast við blöndu utanfrumupróteina sem á að líkja eftir hinu náttúrulega umhverfi þessara frumna. En 

ávallt þarf þá að nota æti sem inniheldur hærra magn af bFGF og TGF- ß. Ein slík blanda ber heitið 

Matrigel og er gel lík blanda utanfrumupróteina sem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) æxli seyta 

(Kleinman & Martin, 2005; C. Xu et al., 2001).  

1.3 Sérhæfing fósturvísisstofnfrumna 

Hinar fjölhæfu stofnfrumur fósturkímsins sitja ekki auðum höndum eftir myndun og er sérhæfingu þeirra 

haldið áfram þegar kímblaðran festir sig við legslímuna. Skiptist þá fósturkímið í tvílaga flatann 

fósturskjöld, annars vegar lag af epiblöstum og hins vegar lag hypoblasta sem vísa út að holrými 

næriþekjunnar. Epiblastarnir mynda þá lítið holrými sem stækkar smám saman og myndar að lokum 

líknarbelginn. Á þriðju viku fósturvísisþroska verður holfóstursmyndun (e. gastrulation) sem leiðir til 

myndunar á þriggja laga fósturskildi; inn-, mið- og útlag. Holfóstursmyndunin hefst með myndun 

svokallaðrar frumrákar (e. primitive streak) á yfirborði epiblasta. Hluti frumna í epiblast laginu flytja sig í 

átt að frumrák og þegar þangað er komið losa þær sig frá epiblast lagi og renna undir frumurákina i 

svokallaðri innhverfinu (e. invagination). Losna þessar frumur einnig frá hypoblast laginu og mynda að 

lokum innlagið (e. endoderm). Á síðari stigum fósturvísisþroskans verða úr innlaginu til frumurnar sem 

meðal annars mynda innsta lag meltinga- og öndunarfæra auk þess að mynda hluta þvagrásarkerfis. 

Útlagið mynda þær frumur sem eftir verða í epiblast laginu, það er að segja úr þeim frumum sem flytjast 

ekki að frumrákinni. Úr því lagi þroskast meðal annars taugakefið, bæði út- og miðtaugakerfi, húð og 

glerungur tanna. Milli þessara tveggja laga liggur miðlagið. Úr miðlaginu þroskast hinar ýmsu vefjagerðir, 
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svo sem bein, vöðvar, nýru og kynkirtlar, og fer það allt eftir staðsetningu frumnanna í laginu í hvaða átt 

þroskunin liggur. Út frá miðlaginu, nánar tiltekið hliðlæga miðlæginu (e. lateral mesoderm) þroskast svo 

hjarta, blóðfrumur og æðar (Sadler & Langman, 2010).  

Til þess að geta nýtt og rannsakað frekar þessar sérhæfingar hæfileika stofnfrumna hafa 

vísindamenn þróað ýmsar aðferðir til að líkja eftir fósturþroska. Ber þá helst að nefna aðferð sem byggir 

á myndun þrívíðra frumukúla (e. embryoid bodies) í fjarveru  bFGF og TGF-ß. Það er gert með því að 

sópa fjölda fjölhæfra stofnfrumna saman í þyrpingu sem að lokum myndar áðurnefnda frumukúlu. Við 

þessa nánd stofnfrumnanna verður það sem kallast tilviljanakennd sérhæfing (e. spontaneous 

differentiation) sem líkist að mörgu leyti kímblöðrumyndun og verður sérhæfing í átt að kímlögunum 

þremur, þó mismikið (Itskovitz-Eldor et al., 2000). Með viðbót mismunandi vaxtarþátta má stýra 

sérhæfingunni enn frekar en það hefur reynst eilítið vandasamara en þegar notast er við einfalda 

þekjurækt á stoðfrumum eða með utanfrumuefni. Ástæður þess er meðal annars takmarkaður flutningur 

efna inn í kúluna, sem annars vegar er háð stærð hennar en einnig háð því hvernig frumurnar sem liggja 

yst í frumukúlunni raða sér upp. Þetta verður til þess að efnin ná mislangt inn í frumukúluna og verður 

þá sérhæfing mismunandi innan hennar. Þetta er þó jafnframt nær því sem gerist hjá raunverulegu fóstri 

(Kinney, Sargent, & McDevitt, 2011; Sachlos & Auguste, 2008). 

1.4 Drifkraftar miðlagssérhæfingar 

Nokkrir vaxtarþættir hafa nýlega verið tilgreindir sem stjórnþættir miðlagssérhæfingar. Stjórnþættirnir 

auka tjáningu á umritunarþáttum miðlagssérhæfingar, eins og Brachyury (T-Brachyury) (Marcellini, 

Technau, Smith, & Lemaire, 2003) en hindra um leið tjáningarþætti sem einkenna ósérhæfða stofnfrumu 

svo sem Nanog, Oct-4 og Sox2. Hafa þá helst verið nefndir vaxtarþættirnir bone morphogenetic protein 

4 (BMP4), bFGF og vascular endothelial growth factor (VEGF).  Þessir þættir eru hver öðrum háðir og 

hafa einir og sér oft önnur áhrif eða afgerðarminni en þegar þeir eru notaðir saman (Evseenko et al., 

2010; Y.-T. Wu et al., 2015). Til dæmis má nefna að saman ýta bFGF og BMP4 á miðlagssérhæfingu í 

fósturvísisstofnfrumum (Yu, Pan, Yu, & Thomson, 2011) en ef bFGF boðleiðin er hindruð hliðrast 

sérhæfingin í átt að samfrymisnæriþekju (e. syncytiotrophoblast) (Sudheer, Bhushan, Fauler, Lehrach, 

& Adjaye, 2012). 

1.5 Æðamyndun 

Miðlagssérhæfing stofnfrumna leiðir meðal annars 

til myndunar svokallaðra hemangioblasta en það 

eru forverafrumur æðaþels- og blóðmyndandi 

frumna (Choi, Kennedy, Kazarov, Papadimitriou, & 

Keller, 1998). Þegar um ræðir æðamyndun út frá 

marghæfum hemangioblöstum er ávallt átt við 

nýæðamyndun (e. vasculogenesis). 

Hemangioblastarnir klumpast saman og mynda 

svokallaðar blóðeyjar (e. blood islands). 

Hemangioblastarnir sem liggja við jaðar 

Mynd 3. Nýæðamyndun.  
(Pardali, Goumans, & ten Dijke, 2010) 
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blóðeyjanna þroskast í angioblasta sem síðar mynda hinar eiginlegu æðaþelsfrumur sem klæða 

æðarnar að innan. Aftur á móti þroskast innri massi blóðeyjanna í forverafrumur blóðmyndandi frumna 

(e. hematopoietic precursors) sem mynda að lokum sjálfan blóðvefinn. Þá hefur myndast frumstæð 

æðaflækja (Luttun, Carmeliet, & Carmeliet, 2002) (sjá mynd 3). Hvaða sameindalíffræðilegu þættir liggja 

á bak við þessar breytingar er ekki þekkt að fullu en nokkrir mögulegir þættir hafa verið tilgreindir. Helst 

ber að nefna vaxtarþáttinn bFGF en talið er að hann miðli þroska hemangioblasta í angioblasta. Þá 

hefur VEGF einnig verið nefnt sem mikilvægur þáttur til stuðnings á frumuskriði (e. migration) 

angioblasta (Poole, Finkelstein, & Cox, 2001).  

Frumstæða æðaflækjan þroskast enn frekar í ferli æðamyndunar (e. angiogenesis). Ferlið er 

skilgreint sem æðamyndun út frá æðum sem þegar eru til staðar og er skipt upp í tvo fasa: virkjunar- og 

upplausnarfasa. Í virkjunarfasa veikjast tengsl milli æðaþelsfrumna og nærliggjandi vefi. Æðaþelsfrumur 

virkjast og taka á sig tvær mismunandi svipgerðir. Annars vegar svipgerð sprotafrumu (e. tip cell) og 

hins vegar svipgerð stilkfrumu (e. stalk cell) sem skilgreindar eru á grunni mismunandi tjáningarþátta og 

hlutverks. Sprotafruman þekkist á ílangri lögun sinni og getur hún flutt sig og þar með leitt stilkfrumurnar 

í rétta átt en þær fjölga sér í þá átt sem sprotafruman leiðir og mynda um leið túpulaga holrými. Hefur 

þetta ummyndunarferli æðamyndunar oft verið líkt við spírun trjágreina. Eftir fylgja svo frumur af 

bandvefskímsuppruna sem einkenna upplausnarfasann. Þær sérhæfast bæði í pericyta og 

sléttvöðvafrumur sem umvefja nýmynduðu æðina þegar spírun er lokið og stuðla þannig að þroskun 

æðanna (Geudens & Gerhardt, 2011) (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Tveir fasar æðamyndunar.  
(Pardali et al., 2010) 
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Æðamyndun er virkjuð bæði frá frumstæðu 

æðaflækjunni en einnig þegar skortur er á 

næringarþáttum eða súrefni ábótavant í vef. 

Þetta veldur seytingu ákveðinna vaxtarþátta svo 

sem VEGF og EGFL7, og þar með virkjunar 

æðaþelsins sem tekur á sig fyrrnefndar 

svipgerðir (Germain, Monnot, Muller, & 

Eichmann, 2010; Gustavsson et al., 2007). 

Svipgerðar eiginleikarnir tveir eru að mestu 

taldnir orsakast af breyttu tjáningamynstri í 

viðtökum Notch boðleiðarinnar. Eru þá helst 

nefndir Notch viðtaki og DLL4 (e. Delta like 

ligand 4) bindill og er breyting í tjáningu þeirra 

talin orsökuð af breyttum umhverfisstyrk VEGF. 

Sprotafrumur tjá hærri styrk DLL4, sem aukinn VEGF styrkur ýtir undir, og minni styrk af Notch. 

Stilkfrumur hafa aftur á móti aukinn tjáningarstyrk af Notch. En sú Notch tjáning hindrar VEGFR2, sem 

er viðtaki fyrir VEGF, og er því óbeint að hindra DLL4. Þetta tjáningarmynstur takmarkar því fjölda 

sprotafrumna sem nauðsynlegt er til að hefta spírun æðanna (Geudens & Gerhardt, 2011) (sjá mynd 5).  

Æðamyndun er bæði til staðar í fósturvísismyndun sem og fullvaxta einstaklingi. Aftur á móti var 

nýæðamyndun lengi vel talin takmörkuð við fósturvísisþroska en nýjustu rannsóknir hafa sýna fram á 

að hana megi einnig finna í fullvaxta einstaklingi (Ribatti, Vacca, Nico, Roncali, & Dammacco, 2001). Þá 

er um að ræða æðaþelsforverafrumur sem finnast í takmörkuðu magni í beinmerg. Við ákveðnar 

aðstæður virkjast frumurnar og flytjast úr beinmerg í blóð. Virkjun þeirra hefur meðal annars verið tengd 

blóðþurrð í hjartvöðva, húðsárum sem og æðamyndun í krabbameinum en við þessar aðstæður hækkar 

tjáning VEGF (Balaji, King, Crombleholme, & Keswani, 2013).  

1.6 Transforming growth factor-beta (TGF- ß) stórfjölskyldan 

Transforming growthfactor-beta (TGF-ß) stórfjölskyldan samanstendur af fleiri en 30 undirflokkum 

vaxtarþátta, þar á meðal BMP, TGF-ß, Growth differentiation factor (GDF), Activin og Nodal. Áhrif 

þessara vaxtarþátta má gæta víða í mannslíkamanum þar sem að þau hafa áhrif á flestar gerðir frumna. 

Í fullþroska einstaklingi gegna þau meðal annars hlutverki í stýringu ónæmiskerfis og viðgerð vefja 

(Alberts, Wilson, & Hunt, 2008). Hins vegar í fósturþroska stýra þau meðal annars sérhæfingu, fjölgun 

og frumudauða frumna. Því er ekki að undra að þessi efni komi víða við sögu þegar ýmis meinmyndun 

á sér stað, svo sem í æðasjúkdómum og í ýmsum tegundum krabbameina (Blobe, Schiemann, & Lodish, 

2000).  

Bindlar fjölskyldunnar eru framleiddir sem stórar forverasameindir sem þarf að kljúfa með próteinrofi 

(e. proteolysis) til að afhjúpa virkniset þeirra. Bindlunum er þá seytt sem virkum tvenndum, að 

undanskildum TGF-ß og GDF8. Til að virkur bindill geti miðlað skilaboðum sínum frá frumuhimnu til 

kjarna þarf hann að bindast ósamleitum flóka (e. heteromeric complex) sem samanstendur af tveimur 

mismunandi gerðum seríne/threonín viðtaka. Til einföldunar eru þessir TGF-ß viðtakar flokkaðir sem  

Mynd 5. Notch miðluð hliðlæg hindrun. 
(Geudens & Gerhardt, 2011) 
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viðtakagerð I og II. Þá er viðtakagerð I einnig nefnd Activin receptor-like kinase (ALK) og viðtakagerð II 

er það sem í daglegu tali er kallað TGF-ß viðtakar. Þessi flokkun er byggð á vel varðveittum röðum í 

kínasasvæði viðtakanna og það hvort að glycin-serine hliðhimnusvæði (e. juxta-membrane domain) séu 

til staðar, eins og er í viðtakagerð I.  Sækni bindla beinist fyrst og fremst að viðtakagerð II en við tengingu 

bindils og viðtaka parast viðtakagerð I við II og eiga sér stað formgerðarbreytingar. Við þessa breytingu 

fosfórýlerar viðtakagerð II viðtakagerð I. Við það virkjast viðtakinn af gerð I og fosfórýlerar svokallaðan 

Smad-flóka. Til eru ýmsar undirgerðir af hvorri viðtakagerð fyrir sig. Viðtakar af gerð I geta parast við 

hinar ýmsu undirgerðir af viðtakagerð II en tengsl viðtaka af gerð I og Smad-flóka eru sértæk og 

takmarkast boðleiðin af því. Smad eru innanfrumuprótein sem skipta má í þrjá flokka: stýri-Smad (e. 

regulatory-Smads (R-Smads)), miðils-Smad (e. common-mediator Smad (Co-Smad)) og bæli-Smad (e. 

Inhibitory-Smads (I-Smads)). R-Smad mynda flókann sem viðtakagerð I fosfórýlerar og við það verður 

formgerðarbreyting á flókanum og getur hann þá tengst Co-Smad. Tengsl flókans við Co-Smad er 

forsenda þess að flókinn geti að lokum flust inn í kjarnann en Co-Smad inniheldur bæði boð um kjarna 

útflutning (e. nuclear localization signals (NLS)) og kjarna innflutning (e. nuclear export signals (NES)). 

Þegar í kjarnann er komið getur flókinn annað hvort haft bein áhrif á tjáningu markgena, þá með tengingu 

við Smad bindiset (e. Smad-binding elements (SBE)) sem tengjast umritunarþáttum bundin við DNA. 

Hins vegar getur flókinn einnig haft óbein áhrif á tjáningu markgena í gegnum áhrif á aðstoðar virkja eða 

hemla (e. co-activators/co-repressors) eða þætti sem hafa áhrif á histón breytiþætti (e. histone-modifying 

factors). I-Smads eru hins vegar hindrar boðferilsins og eykst tjáning þeirra við virkjun boðferilsins. Þau 

tengjast viðtakagerð I eða öðrum Smads en miðla engum boðum og stöðva þar með boðferilinn (de 

Caestecker, 2004). 

 

Mynd 6. Boðleið TGF-ß stórfjölskyldunnar.  
(Gudrun Valdimarsdottir & Mummery, 2005) 
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Þá er til þriðja gerð TGF-ß viðtaka en sú gerð inniheldur ekki virkt kinasa bindiset og eru því einungis 

um að ræða svokallaða hjálpar-viðtaka þar sem þeir auðvelda tengingu bindils við viðtaka sinn. Til eru 

tvær gerðir af viðtakagerð III, betaglycan og endoglin (de Caestecker, 2004).   

Greint er á milli tveggja boðleiða, BMP og TGF-ß boðleiða. Co-Smad BMP boðleiðarinnar tengist 

Smad1, 5 og 8 og myndar með þeim komplex sem flyst til kjarna en Co-Smad TGF-ß boðleiðarinnar 

tengist Smad2 og 3. TGF-ß boðleiðinni fylgja einnig Activin og Nodal (Derynck & Feng, 1997).   

1.7 Bone morphogenetic protein 9 (BMP9) og Activin receptor-like 
kinase 1 (ALK1) 

Bone morphogenetic protein (BMP) er hópur vaxtarþátta sem tilheyra TGF-ß stórfjölskyldunni eins og 

áður hefur verið nefnt. Þættirnir voru uppgötvaðir í tengslum við eiginleika þeirra í örvun brjósk- og 

beinmyndunar (Urist, 1965; Wozney et al., 1988) en síðari athuganir leiddu í ljós fjölþættara hlutverk 

þeirra bæði sem stjórnprótein frumufjölgunar, sérhæfingar og í stýrðum frumudauða mismunandi vefja. 

Hópurinn nær yfir 20 sameindir sem er stjórnað af ýmsum innan- og utanfrumumiðlurum (Cai, Pardali, 

Sanchez-Duffhues, & ten Dijke, 2012).  

BMP9 er einn þessara vaxtarþátta. Hann er framleiddur af lifur og er seytt í blóð þar sem hann 

hringsólar í ákveðnum styrk (David et al., 2008; Miller, Harvey, Thies, & Olson, 2000). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hann leiki ákveðið hlutverk í efnaskiptum glúkósa en einnig til viðhalds járnjafnvægis í 

líkamanum og sem örvari frumuskiptinga ýmissa frumna, svo sem myoblasta, lifrarfrumna og 

forverafrumur fitufrumna (Chen et al., 2003; Miller et al., 2000; Truksa, Peng, Lee, & Beutler, 2006). 

Nýlega hefur komið í ljós að BMP9 tengist af mikilli sækni Activin receptor-like kinase 1 (ALK1) 

(Scharpfenecker et al., 2007). Viðtakinn tilheyrir viðtakagerð I TGF-ß viðtaka og tengist Smad1/5/8 sem 

tilheyra BMP boðleiðinni sem áður hefur verið um rætt (sjá undirkafla 1.6). Tjáning ALK1 er að mestu 

bundin æðaþelsfrumum þar sem tjáning er mest í þroskandi fóstri og minnkar talsvert í fullorðnum 

einstaklingi. Þá hefur aukning í tjáningu einkum verið tengd nýæðamyndun fullþroska vefja eða 

æðamyndun krabbameina. Einnig er þá talið að ein forsenda virkjunar æðaþelsfrumna sé aukinn styrkur 

ALK1 viðtaka en í litlu magni eru áhrif frá honum takmörkuð og æðaþelsfrumur viðhalda óvirku formi 

(Cunha & Pietras, 2011). Endoglin er hjálparviðtaki ALK1 sem einnig getur tengst BMP9 

(Scharpfenecker et al., 2007). ALK1 viðtakinn leiðir til aukinnar tjáningar umritunarþátta Id1 og 

TMEM100. Id1 tjáning er áberandi í æðaþelsfrumum en hún er talin ýta undir fjölgun æðaþelsfrumna og 

hæfileika þeirra til spírunar (G. Valdimarsdottir et al., 2002). TMEM100 er aftur á móti himnuprótein sem 

enn hefur ekki verið úthlutað ákveðnu hlutverki en mýs sem tjá ekki fyrir TMEM100 deyja í fósturþroska 

þar sem slagæðaþelsfrumurnar þroskast ekki eðlilega. Einnig virðist Notch boðleiðin háð tjáningu 

TMEM100 (Somekawa et al., 2012). Þó að skýrar sannanir séu fyrir því að ALK1 ýti undir virkni 

æðaþelsmyndunar eru til rannsóknir sem hafa sýnt fram á öfug áhrif. Í einni þeirra var ALK1 viðtakinn 

yfirtjáður í æðaþelsfrumum (Lamouille, Mallet, Feige, & Bailly, 2002). Þetta sýnir að aðrir þætti koma 

mögulega inn í stýringu þessara ferla sem þarfnast nánari athugunar.  

Stökkbreytingar í ALK1 viðtakanum og öðrum þáttum sem tengjast ALK1, eins og Endoglin og Co-

Smad, hafa verið tendar óeðlilegum æðamyndunum. Þá ber helst að nefna Hereditary Haemorrhagic 

Telangiectasia (HHT) sem er erfðasjúkdómur tengdur ríkjandi stökkbreytingum í genum á nokkrum 
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mismunandi líkamslitningum sem innihalda áðurnefnda þætti og einkennist sjúkdómurinn af víðum og 

gegndræpum æðum. Helstu einkenni eru nefblæðingar og útvíkkaðar æðar í húð og slímhúð. Þetta 

getur haft slæmar afleiðingar ef æðamissmíðin er staðsett í slag- og bláæðum lungna eða jafnvel heila. 

Hefur aukning í VEGF en skortur á eðlilegum ALK1 viðtaka verið tengd svipgerð æðaþelsmyndunarinnar 

í HHT sem bendir til þess að ALK1 virkni sé mikilvæg eðlilegum æðaþelsþroska (Tillet & Bailly, 2014). 

Þá hefur snemmkomin meðgöngueitrun (e. early Preeclampsia) einnig verið tengd ALK1.  En tjáning 

ALK1 gensins hefur reynst minnkuð í þeim tilvikum (Junus et al., 2012). Menn binda þá miklar vonir við 

lyf sem beinast gegn ALK1 í æðamyndandi krabbameinum en grunnrannsóknir í þeim efnum lofa góðu. 

Bæði hefur verið notast við mótefni sem tengjast BMP9 og koma þar í veg fyrir að BMP9 geti tengst 

ALK1 en einnig hefur verið notast við samkeppnishindra á ALK1. Í báðum tilfellum hefur það stuðlað að 

minnkun í æxlisvexti (Mitchell et al., 2010; van Meeteren et al., 2012). 

ALK5 er viðtaki sem einnig hefur verið tengdur tjáningu í æðaþelsfrumum en með gagnstæða verkun 

við ALK1. Bindill hans er TGF-ß og leiðir tenging þeirra til hindrunar á frumuskriði (e. migration) og 

frumufjölgun æðaþelsfrumna og þar með minnkaðri spírun æða. Til eru rannsóknir sem sýna að aukning 

í tjáningu á ALK1 leiði til aukinnar tjáningar ALK5 en út frá því mætti álykta að samverkun þessara 

sameinda sé nauðsynleg til samvægis í æðamyndunarferlinu (Cunha & Pietras, 2011).  

1.8 Epidermal growth factor like domain 7 (EGFL7) og microRNA-126 
(miR-126) 

Epidermal growth factor like domain 7 (EGFL7) er vel varðveitt prótein meðal hryggdýra. Gen próteinsins 

er á litningi 9 í erfðamengi manna. Innan gensins er að finna innröð 7 en hún tjáir fyrir microRNA-126 

(miR-126). EGFL7 er utanfrumuprótein, sem einnig er þekkt sem vascular endothelial statin (VE-statin). 

Það er ólíkt öðrum utanfrumupróteinum tengdu æðaþelinu, eins og VEGF, þar sem tjáning EGFL7 

takmarkast að mestu við æðaþelsfrumur (Nichol & Stuhlmann, 2012).  

EGFL7 próteinið er 29 kDa að stærð og samstendur af nokkrum mismunandi svæðum. Við N-enda 

þess er boðflutningspeptíð. Þar við hliðina á er Emilin-líkt (EMI) svæði sem gjarnan er tengt 

utanfrumupróteinum. Næst koma tvö EGF-lík svæði sem liggja miðlægt innan próteinsins (sjá mynd 7) 

en slík svæði finnast gjarnan í próteinum sem eru seytt og tengjast próteinum í millifrumuefninu. Þá hafa 

þessi EGF-líku svæði mismunandi hlutverkum að gegna en annað þeirra tengist kalsíumbindingu. Hitt 

EGF-líka svæðið inniheldur aftur á móti Delta/Serrate/LAG-2 (DSL) svæði sem er vel varðveitt meðal 

Notch viðtaka og hefur því EGFL7 einnig verið nefnt Notch-4 líkt prótein (Nikolic, Plate, & Schmidt, 

2010).  
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Mynd 7. EGFL7 genið og próteinið.  
 A. Uppröðun EGFL7 gens. Rauðu kassarnir tákna útraðir 3-10 sem kóða fyrir EGFL7 

próteininu. B. Uppröðum EGFL7 próteinsins. as stendur fyrir amínósýrur, EMI svæði fyrir 
Emilín líkt svæði og DSL svæði fyrir Delta/Serrate/LAG-2 svæði. (Nichol & Stuhlmann, 2012) 

 

Í músum verður EGFL7 tjáningu fyrst viðvart í fósturvísisþroska á stigi kímblöðrunnar. Tjáning þess 

er viðvarandi í fósturþroska og nær hámarki við myndun hjarta og æðakerfisins. Tjáning þess fellur eftir 

fæðingu en þó er áfram EGF7 tjáning í æðakerfinu, sérlega í æðaríkum vefjum eins og hjarta, lungu og 

nýru. Hækkun verður þá aftur í tjáningu EGFL7 þegar æðaþelið virkjast á ný sökum lífeðlisfræðilegra 

æðamyndana, eins og í fylgjumyndun og viðgerð vefja, en einnig við meinmyndandi æðamyndanir eins 

og við æxlisvöxt (Nikolic et al., 2010).   

EGFL7 er talið gegna fjölþættum hlutverkum í stjórnun æðamyndunar. Fyrst ber að nefna að EGFL7 

getur tengst Notch viðtökum númer 1 til 4 en Notch boðleiðin hefur talsverð áhrif á ákvörðun svipgerðar 

í æðamyndun (sjá undirkafla 1.5). EGFL7 tengist Notch og hindrar um leið áhrif þess sem um leið ýtir 

undir myndun sprotafrumna og þar með verður aukning í spírun (Davis, 2010). EGFL7 stuðlar að 

frumufjölgun æðaþelsfrumna ásamt því að virka sem togefni (e. chemoattractant) æðaþelsfrumna 

(Campagnolo et al., 2005). Þá hindrar EGFL7 útfellingu elastíns og hefur þannig áhrif á stífleika 

utanfrumuefnisins (Lelievre et al., 2008). EGFL7 hindrar að auki nýliðun sléttvöðvafrumna (Soncin et al., 

2003). Allir þessir þættir stuðla þá að því að skapa rétt umhverfi til æðamyndunar. Það er því ekki að 

furða að aukinn styrkur EGFL7 hefur einkum verið tengdur æðamyndandi krabbameinum og minnkandi 

lifun krabbameinssjúklinga (Huang et al., 2010; F. Wu et al., 2009). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að 

EGFL7 hindri myndun ákveðinna æðaþelsviðloðunarþátta, eins og ICAM-1 og VCAM-1, sem eru 

nauðsynlegir hvítum blóðkornum til færslu frá blóði í vef (Delfortrie et al., 2011). EGFL7 stuðlar þó ekki 

einungis að undankomuleið æðamyndandi æxlis frá ónæmiskerfinu en það hindrar einnig losun ýmissa 

þátta, eins og cytochrome c, sem stýra hvatbera miðluðum stýrðum frumudauða (D. Xu, Perez, 

Ekekezie, Navarro, & Truog, 2008). Vísindamenn binda því miklar vonir við möguleg ný krabbameinslyf 

sem beinast gegn EGFL7 (Johnson, 2013). 

Rannsóknir á músum hafa ekki sýnt fram á ákveðna svipgerð músa sem skortir EGFL7 genið 

(Kuhnert et al., 2008) en talið er að ástæðan þess sé að önnur gen, eins og systurgenið EGFL8, geti 

bætt upp tapið. Aftur á móti skortir zebrafiska þetta systurgen og verður skýr svipgerð óeðlilegrar 
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myndunar á æðakerfi og bendir flest til þess að EGFL7 stuðli að þroskun heildræns holrúms í æðum 

(Fish et al., 2008; Nichol & Stuhlmann, 2012).  

Innan EGFL7 gensins liggur miR-126 eins og áður sagði. MicroRNA eru litlar og óvirkar RNA 

sameindir sem eru stjórnþættir RNA umritunar. Þau er víða að finna í genamengi manna og liggja flest 

þeirra í innröðum erfðamengisins. Sum þeirra liggja í innröðum próteinkóðandi gena og nota oft sama 

stýrilsvæði hýsilgens þó það sé ekki algilt. Stjórnun þeirra getur verið umhverfisháð, en DNA metýlering 

og histón breytingar geta haft þar áhrif. Í flestum tilfellum hindra microRNA umritun markgena sinna með 

því að bindast beint mRNA markgensins og stuðla þannig að niðurbroti þess en dæmi er einnig til um 

að umritun sé örvuð en sú stýring er eilítið flóknari (Ha & Kim, 2014; Valinezhad Orang, Safaralizadeh, 

& Kazemzadeh-Bavili, 2014). 

miR-126 er nauðsynlegur til viðhalds æða. miR-126 gerir það meðal annars með því að hindra beint 

mRNA SPRED1 og PIK3R2 og aflétta þar með hömlum á VEGF boðleiðinni (Fish et al., 2008). En tjáning 

VEGF er nauðsynleg æðasamvægi (Lee et al., 2007). Áður en menn gerðu sér grein fyrir mikilvægi 

miR-126 voru svipgerðir á músum sem fengust með útsláttartilraunum á EGFL7 geni tileinkaðar EGFL7 

sem í raun hefði átt að rekja til miR-126 sem liggur innan EGFL7 gensins. Zebrafiskar og mýs sem ekki 

tjá miR-126 sýna svipaða svipgerð þar sem sést ófullkominn flutningur æðaþelsfrumna meðan á þroskun 

æða stendur sem og æðar með holrými sem hafa fallið saman (Fish et al., 2008; Kuhnert et al., 2008). 

Sýnt hefur verið fram á að miR-126 hindri RNA tjáningu EGFL7 í mennskum æðaþelsfrumum (Sun, 

Zhang, Bai, & Guo, 2010). Þetta styður flestar krabbameinsrannsóknir sem gerðar hafa verið á miR-126 

og EGFL7 sem sýna andstæð hlutverk sameindanna tveggja. Minnkuð tjáning á miR-126 tengist því 

oftar verri horfum og jafnvel talinn verndandi gegn æðamyndun krabbameina. Hins vegar eru til dæmi 

þar sem miR-126 er yfirtjáð í krabbameini, eins og til dæmis í bráðu hvítblæði af myeloid uppruna (e. 

acute myeloid leukemia), og þá tengt verri horfum (Ebrahimi, Gopalan, Smith, & Lam, 2014). 

Endurspeglar þetta að tengsl EGFL7 og miR-126 gætu verið eilitið flóknari og öll sagan því ekki sögð. 
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2 Markmið 

Rannsóknarhópur Guðrúnar Valdimarsdóttur hefur sýnt fram á að BMP9 örvi frumufjölgun 

æðaþelsfrumna og hæfileika þeirra til spírunar (óbirt gögn). Rannsóknir á EGFL7 hafa svipaða sögu að 

segja bæði hvað varðar frumufjölgun æðaþelsfrumna (Campagnolo et al., 2005) og það að stuðla að 

betra umhverfi til spírunar (Nichol & Stuhlmann, 2012). Þá sýna forstigsgögn Morikawa og félaga 

(persónulegar upplýsingar) að BMP9/Smad1 flóki tengist stýrilsvæði á EGFL7 geni. Fyrsta markmið 

þessarar rannsóknar var því að kanna hvort BMP9 hefði áhrif á RNA og próteintjáningu EGFL7 í hES 

ættuðum æðaþelsfrumum. Þá er vel þekkt að microRNA komi inn að stjórn mRNA tjáningar hýsilgena 

sinna (Ha & Kim, 2014). Annað markmið þessarar tilraunar var því að kanna áhrif miR-126 á tjáningu 

EGFL7. Einnig voru formgerðarbreytingar á hES ættuðu æðaþelsfrumunum kannaðar með tilliti allra 

þátta.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Frumuræktun 

Rannsóknarhópur Guðrúnar Valdimarsdóttur hefur leyfi frá Vísindasiðanefnd (í gildi síðan 2005), til 

ræktunar og rannsókna á stofnfrumum úr fósturvísum manna. Í rannsókninni var notast við mennskar 

fósturvísisstofnfrumur (e. human Embryonic Stem cells, hES frumur) af gerðinni hES2 frá WiCell® í 

Madison, Wisconsin í Bandaríkjunum. Öll vinna við hES frumurnar voru gerðar við sterílar aðstæður í 

ræktunarskáp með lagskiptu loftflæði. Frumurnar voru geymdar í hitaskáp við 37°C þess á milli. Notast 

var við aðferðaferil eftir Orlova og félaga (Orlova, van den Hil, et al., 2014) til miðlagssérhæfingar og 

örvunar æðaþelsfrumna.  

3.1.1 Ræktun og viðhald ósérhæfðra hES frumna  

hES frumur voru ræktaðar á fibroblöstum úr fósturvísum músa og síðar sáð á matrigel í sex holu 

ræktunarbakka einum degi áður en miðlagssérhæfing var framkvæmd. Notast var við MatrigelTM Matrix 

sem undirlag í þekjurækt til að koma í veg fyrir hugsanleg áhrif annarra frumna á hES frumur. Gelið er 

þynnt 1:100 í mTeSRTM1 (Stemcell Technologies) og 1 mL af blöndunni settir í hvern brunn. Gelið fær 

þá að storkna við 37°C í ræktunarskáp í að minnsta kosti 30 mínútur. Floti er sogað af og gel þá tilbúið 

fyrir umsáningu hES frumna. Til viðhalds ósérhæfingar hES frumna var notast við sérstakt æti sem 

samanstóð af ½ hlutum af hES2 æti (sjá töflu 1)  + ½ hlutum af mTeSRTM1 (Stemcell Technologies). 

 

Tafla 1. Samsetning hES2 ætislausnar. 

 

 

 

 

 

 

 

hES2 æti  

DMEM/F-12+GlutaMAX (31331-028) (Invitrogen) sem í er bætt eftirfarandi: Styrkur í ætislausn: 

GlutaMAX (Invitrogen) 2 mM 

KO Serum Replacement (Invitrogen) 20% 

2-Mercaptoethanol (Invitrogen) 77 µmol/mL 

Non-Essential Amino acids (Invitrogen) 1 mM 

Pencillin (Invitrogen) 50 U/mL 

Streptomycin (Invitrogen) 50  µg/mL 
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3.1.2 Miðlagssérhæfing hES frumna 

Til að stýra hES frumunum í átt að miðlagssérhæfingu (e. mesodermal differentiation) var notast við æti 

með vaxtarþáttum sem stuðla að miðlagssérhæfingu (sjá töflu 2). Ætinu var leyft að liggja á frumum í 3 

daga áður en það var sogað af og miðlagssérhæfing þar með stöðvuð. 

 

Tafla 2. Innihald ætislausnar til miðlagssérhæfingar hES frumna. 

 

 

 

 

 

 

 

*BPEL (Bovine Serum Albumin (BSA) Polyvinylalcohol Essential Lipids). Búið til samkvæmt uppskrift     

(Ng, Davis, Stanley, & Elefanty, 2008). 

 

3.1.3 Sýking ósérhæfðra hES frumna með lentiveiru 

Hluti frumurækta var sýktur með lentiveiru áður en miðlagssérhæfing var framkvæmd. Öll sú vinna var 

unnin í sér herbergi tileinkuðu veiruvinnu og í ræktunarskáp með lagskiptu loftflæði. 10 µg/mL af 

polybrene var bætt í 100% mTeSRTM1 (Stemcell Technologies) frumulausn eftir umsáningu ósérhæfðra 

hES frumna (sjá undirkafla 3.1.7). 500 µL af lentuveiru sem innihélt viðeigandi innskot (sjá töflu 3) var 

bætt í frumulausn og frumum þá leyft að festa sig við botn ræktunarbrunns í sólarhring. Lausn var þá 

soguð af og þvegin í PBS áður en æti til viðhalds ósérhæfingar (½ hlutum af hES2 æti (sjá töflu 1)  + ½ 

hlutum af mTeSRTM1 (Stemcell Technologies) frumulausn) var sett á í staðinn. Frumum var leyft að 

fjölga sér þar til GFP merki gaf til kynna að fjöldi sýktra frumna var orðinn vel greinilegur. Þá var 

miðlagssérhæfing hafin (sjá undirkafla 3.1.4). 

 

Tafla 3. Gerð lentiveiruvektora. 

 

 

 

 

 

*GFP (Green fluorescence protein). 

 

3.1.4 Áhrif mismunandi vaxtarþátta eftir miðlagssérhæfingu hES frumna 

Þegar miðlagssérhæfingu var lokið var örvun æðaþelsfrumna hafin. Allar ræktanir voru örvaðar með 

VEGF til að tryggja innleiðingu æðaþelsfrumna í rækt. Þá var notaður ALK5 hindri, SB-431542, sem 

jákvætt viðmið en sýnt hefur verið fram á að SB-431542 ásamt VEGF ýti undir fjölgun og þroskun 

Æti til miðlagssérhæfingar hES frumna  

Í BPEL* æti var sett eftirfarandi: Styrkur í ætislausn: 

CHIR-99021 15 mM 

bFGF 50 ng/µL 

BMP4 10 ng/µL 

VEGF 10 ng/mL 

Lentiveiruvektor  

 Innskot í pLVTHM2: 

Viðmiðsvektor - /GFP* 

Tilraunavektor miR-126/GFP* 
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æðaþelsfrumna (Orlova, Drabsch, et al., 2014). Frumuræktir voru örvaðar í 3, 7 eða 9 daga með 

viðeigandi blöndu vaxtarþátta (sjá töflu 4). Þegar æti var endurnýjað var gamla ætið sogað af og síðan 

þekjurækt þvegin með phosphate buffered saline (PBS). Ferskt æti var hitað upp að 37°C áður en því 

var hellt á frumurnar. 

 

 

Tafla 4. Innihald ætislausnar til notkunar eftir miðlagssérhæfingu hES frumna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BPEL (Bovine Serum Albumin (BSA) Polyvinylalcohol Essential Lipids). 

 

3.1.5 Umsáning  

hES frumum var umsáð tvisvar í hverju ræktunarferli. Fyrsta umsáning var við lok miðlagssérhæfingar 

(1:4) og önnur þegar þriggja daga örvun var liðin (1:4). Þá var sýktum ræktunum einnig umsáð við 

sýkingu (1:2). Verkferill var eftirfarandi: 

− Æti fjarlægt með sogi. 

− Brunnur þveginn með 2 mL af PBS. 

− 0,5 mL af TrypLETM (Invitrogen) settir í hvern brunn til að losa frumurnar frá botni. Þá var 

ræktunarbakki settur í ræktunarskáp í 5 mínútur eða þar til frumurnar höfðu losnað vel frá 

botni brunnsins. 

− 2 mL af BPEL æti settir í hvern brunn til að óvirkja TrypLETM (Invitrogen). 

Æðaþelsæti  

Viðmiðsrækt Styrkur í ætislausn: 

BPEL* sem í er sett eftirfarandi:  

VEGF 10 ng/mL 

Jákvætt viðmið Styrkur í ætislausn: 

BPEL* sem í er sett eftirfarandi:  

VEGF 10 ng/mL 

SB-431542 10 mM 

Tilraunarækt Styrkur í ætislausn: 

BPEL* sem í er sett eftirfarandi:  

VEGF 10 ng/mL 

BMP9 10 ng/mL 

Samanburðarrækt  Styrkur í ætislausn: 

BPEL*  sem í er sett eftirfarandi:  

VEGF 10 ng/mL 

SB-431542 10 mM 

BMP9 10 ng/mL 
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− Lausn ásamt frumufloti í brunni pípetteruð upp og niður nokkrum sinnum og að lokum allt 

sogað upp og sett í 15 mL eppendorf glas. 

− Frumur í eppendorf glasi spunnar niður við 1200 rpm í 5 mínútur. 

− Floti safnað og hent. 

− Frumubotnfall leyst upp í 2-4 mL af viðeigandi hES æti allt eftir því hvert hlutfall umsáningar 

átti að vera. 

− Frumum skipt upp í nýja brunna á sex holu frumuræktunarbakka og var hlutfall umsáningar 

annað hvort 1:4 eða 1:2. 

3.2 Spírun 

3.2.1 Spírun hES frumna í matrigeli 

Við lok 7 eða 9 daga örvunar miðlagssérhæfðra hES frumna voru frumurnar settar í 96 holubakka með 

100% MatrigelTM Matrix. Hlutverk tilraunarinnar var að meta hvort æðaþelsfrumur væru til staðar í rækt 

en þekkt er að æðaþelsfrumur spíra, það er mynda sprota, í hreinu matrigeli (Kleinman & Martin, 2005). 

Einnig var unnt að skoða lifun hES frumna. Hver brunnur var húðaður með 30 µL af MatrigelTM Matrix 

og því leyft að storkna í ræktunarskáp í að minnsta kosti 30 mínútur.  

Verkferill var eftirfarandi: 

− Æti sogað af ræktunarbrunni. 

− Brunnur þveginn með 1 mL PBS. 

− 0,5 mL af TrypLETM (Invitrogen) settir í hvern brunn og þar á eftir ræktunarbakki settur í 

ræktunarskáp í 5 mínútur eða þar til frumurnar höfðu losnað vel af botni brunnsins.  

− 2 mL BPEL æti í brunn til óvirkjunar TrypLETM (Invitrogen). Frumulausn pípetteruð nokkrum 

sinnum og sett í eppendorf glas. 

− Frumur í eppendorf glasi spunnar niður við 1200 rpm í 5 mínútur. 

− Floti safnað og hent. 

− Frumur leystar upp í 2 mL af BPEL æti.  

Frumur voru taldar og 15.000 frumur settar í hverja holu í 96 holubakka ásamt viðeigandi vaxtarþáttum 

(sjá töflu 3). 

 

3.3 Kjarnsýrutjáning 

3.3.1 Einangrun RNA 

Einangrun RNA var gerð við sterílar aðstæður í sér ræktunarskáp með lagskiptu loftflæði tileinkuðu RNA 

einangrun. Verkferill var eftirfarandi og var uppskrift tvöfölduð ef frumulag í ræktunarbrunni var vel þétt. 

− 250 µL af Tryzol®Reagent (Invitrogen) settir ofan í hvern brunn. 

− 50 µL af klóróformi settir ofan í hvern brunn. 

− Lausn pípetteruð nokkrum sinnum til blöndunar og sett í 1,5 mL eppendorf túpu. 

− Sýni vortexuð í 15 sekúndur. 
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− Sýni látin sitja í 3 mínútur við herbergishita. 

− Sýni sett í skilvindu við 4°C á 15.000 g í 15 mínútur. 

− Vökvafasi hvers sýni sogaður varlega af og settur í nýja 1,5 mL eppendorf túpu. Hinu hent. 

− 125 µL af isoprópanóli settir í hverja túpu með vökvafasa. 

− Sýni látin sitja í 10 mínútur við herbergishita. 

− Sýni sett í skilvindu við 4°C á 15.000 g í 10 mínútur. 

− Isopropanól er sogað af RNA botnfalli. 

− 250 µL af 75% etanóli settir ofan í glas með RNA botnfalli. 

− Sýni sett í skilvindu við 4°C á 10.000 g í 5 mínútur. 

− Etanól sogað af RNA botnfalli og sýni látin standa við herbergishita í ræktunarskáp  í 5-10 

mínútur eða þar til etanólið var að mestu gufað upp. 

− RNA leyst upp í 10 µL af RNA fríju vatni.  

− Sýni geymt í frysti við -75°C þar til myndun cDNA var framkvæmd. 

3.3.2 Myndun cDNA  

Til myndunar complementary DNA (cDNA) út frá RNA var sýni tekið úr -75°C frysti og leyft að þiðna á 

ís. RNA magn hvers sýnis var mælt með ljósgleypnimælingum í NanodropTM og 500 ng af RNA settir í 

1.5 mL eppendorf túpu. Eftirfarandi var bætt við: 

− 0,5 µL af dNTP Mix (10mM). 

− 0,5 µL af Oligo(dT).  

− Þá var RNA fríju vatni bætt við svo heildarinnihald lausnar yrði 6 µL. 

Sýni hituð við 65°C í 5 mínútur og leyft að kólna í 10 mínútur á ís þar á eftir. Lausn var safnað í stuttri 

skilvindun. Eftirfarandi var bætt við: 

− 2 µL af 5x First-Strand buffer. 

− 1 µL af 0,1 M dithiothreitol (DTT). 

Sýni voru vortexuð í 15 sekúndur og lausn safnað með stuttri skilvindun. Þá voru þau hituð í 42°C í 2 

mínútur. 0,5 µL af SuperScriptTMII bakrita var bætt við í sýnatúpur og það blandað við sýni með því að 

pípettera nokkrum sinnum upp og niður. Sýni voru þá hituð við 42°C í 50 mínútur. Að lokum voru sýni 

hituð við 70°C í 15 mínútur til óvirkjunar hvarfs. cDNA Sýni voru geymd í frysti við -21°C þar til mögnun 

cDNA var framkvæmd. 

3.3.3 Mögnun cDNA 

Polymerase Chain Reaction (PCR) var framkvæmt til mögnunar á cDNA. Fyrst voru notaðir prímerar 

fyrir búsýslugenið ARP (Actin related protein) til að tryggja að cDNA myndun hefði tekist og meta magn 

hvers og eins sýnis. Eftir þá staðfestingu voru notaðir prímerar fyrir önnur gen (sjá töflu 5). 
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Tafla 5. Prímerar fyrir PCR. 

Tegund Prímer DNA röð Stærð DNA  

(basapör) 

Bindihitastig  

(°C) 

Human ARP f caccattgaatcctgagtgatgt 115 60 

 ARP r tgaccagcccaaaggagaag   

Human CD31 f atcatttctagcgcgatggcctggt 159 60 

 CD31 r atttgtggagggcgaggtcataga   

Human EGFL7 f cagcacctaccgaaccatct 243 58 

 EGFL7 r gcactgcattcatccacatc   

Human VE-Cadherin f tggagaagtggcatcagtcaacag 118 57 

 VE-Cadherin r tctacaatcccttgcagtgtgag   

 

Öll vinna var framkvæmd á ís. Búin var til efnablanda sem  innihélt eftirfarandi margfaldað með fjölda 

sýna sem átti að magna upp. 

− 1,5 µL MgCl2 

− 2,5 µL10x Dream Taq polimerase buffer 

− 0,5 µL 2mM dNTP 

− 0,5 µL primer-forward 

− 0,5 µL primer-reverse 

− 18,5 µL kjarnsýrufrítt vatn 

− 0,06 µL Dream Taq polimerase 

 Efnablanda vortexuð í 15 sekúndur. 24 µL af efnablöndu voru settir í hverja PCR-túpu ásamt 1 µL af 

cDNA svo heildarinnihald túpu var 25 µL. Þá voru sýni sett í PCR-tæki og notast var við staðlaðan 

hitaferil PCR hvarfs (sjá mynd 8). 

 

 

Mynd 8.  Hitaferill PCR hvarfs.  

 Primerar fyrir hARP fóru 1-25-1 hringi en aðrir prímerar 1-35-1 hringi í PCR hvarfi. 
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3.3.4 Rafdráttur DNA 

Eftir mögnun á cDNA voru sýni rafdregin á agarósageli. Gert var 2% agarósagel fyrir búta minni en 300 

basapör. 2% agarósagel fyrir 20 brunna greiðu innihélt eftirfarandi: 

− 2 g af agarósageli 

− 100 mL af Tris-acetate-EDTA buffer (TAE buffer) (40 mM Tris-acetate, 1 mM EDTA) 

Lausnin var hituð í örbylgjuofni þar til hún varð tær. 10 µL af ethidium bromide (10 mg/mL) var bætt út í 

og því blandað vel saman. Lausn var þá hellt í gelmót með greiðu og beðið þar til gelið storknaði. Greiða 

var fjarlægð og gelmót sett í rafdráttarker með TAE buffer. Settir voru 4 µL af 100 basapara DNA staðla 

í einn brunn og 10 µL af hverju sýni hver í sinn brunninn. Hvert 10 µL sýni var litað með 2 µL af 6x DNA 

Loading Dye áður en það var sett í brunn. Viðmiðunarsýni voru RNA viðmið, sem innihélt engan bakrita 

og þarf af leiðandi ekkert cDNA, og H2O viðmið, sem innihélt ekkert cDNA. Rafdregið var við 90V í 35 

mínútur og að lokum PCR afurð metin með útfjólubláu (UV) ljósi. Magn PCR afurða var ljósstyksmæld 

með forritinu ImageJ og var styrkur EGFL7, VE-cadherin og PE-CAM staðlaður við ARP PCR afurð og 

var einnig leiðrétt fyrir því svæði sem ljósmælt var. 

3.4 Próteintjáning 

3.4.1 Western blot 

Prótein voru fyrst einangruð fyrir western blot. Frumuræktunarbakki var settur á ís og þveginn með PBS. 

Öll framkvæmd var gerð í stinkskáp með loftsíu og var verkferill eftirfarandi: 

− 600 µL af sprengilausn (e. lysis buffer) voru settir í ræktunarbrunn ef um 2x Sample buffer  

var að ræða en 300 µL af sprengilausn ef um 6x Sample buffer var að ræða. 

− Lausn pípetteruð nokkrum sinnum og sett í litla eppendorf túpu sem geymd var á klaka.  

− Hljóðbylgjur notaðar til að eðlissvipta prótein í frumulausn í 5 mínútur. 

− Sýni sett í hitablokk við 95°C í 10 mínútur.  

− Sýni sett á klaka. 

− Sýni hlaðin á 8% mini SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel for 

electrophoresis) gel og síðan rafdregin við 90V í 2-3 klukkutíma. 

Wet blot var framkvæmt til að stimpla gelið yfir á PVDV-himnu. Svampar og filterpappír bleyttir í 

TBS-tween20 en himnan sjálf bleytt fyrst í metanóli í 2 mínútur og síðan TBS-tween20. Western blottið 

var keyrt við 400 mA í 1 klukkustund eða við 30 mA yfir nótt. Gerðir voru þrír rafdrættir og himnur fyrir 

hvert og eitt sýni til að auka áreiðanleika western blot niðurstaðna. Innihélt 2x Sample buffer 2-

mercaptoethanol en 6x Sample buffer dithiothreitol (DTT). Í fylgiskjölum má sjá innihaldihaldslýsingar 

allra lausnanna. 

 

3.4.2 Mótefnalitun western blots 

Eftir rafdrátt var himna sett í blocking buffer (4% Bovine serum albumin í TBS-tween20) og leyft að liggja 

í 1 klst við stofuhita í vöggu. Fyrstu gráðu mótefni var hellt á blandað í blocking buffer og því leyft að 

liggja á himnu í 2-3 klst við stofuhita eða yfir nótt við 4°C á vöggu. Þar eftir var himnan þvegin 3x 15 
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mínútur með TBS-tween20 og þar eftir annarrar gráðu mótefni hellt á blandað TBS-tween20. Því var 

leyft að liggja í 1 klst við stofuhita í vöggu. Þá var himnan þvegin á ný 3x 15 mínútur með TBS-tween20. 

Himna var skönnuð með innrauðu ljósi í Odyssey (LI-COR Biosciences) og próteinafurð ljósstykssmæld 

með Image StudioTM Lite. Magn EGFL7 próteinafurðar var staðlað við Actin próteinafurð og um leið 

leiðrétt fyrir því svæði sem var ljósmælt. Þau mótefni sem notuð voru má sjá í töflu 6. 

 

Tafla 6. Mótefni fyrir western blot. 

Mótefni gegn Uppruna lífvera Gráða Þynning  Framleiðandi 

Actin  Mús Fyrsta 1:20.000 Millipore 

EGFL7  Mús Fyrsta 1:500 Santa Cruz® Biotechnology (B1) 

Anti-Mouse Kind Önnur 1:20.000 Cell Signaling Technology® 
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3.5 Verkferill tilrauna 

3.5.1 Verkferill tilrauna á ósýktum hES frumum 

Samantekt þeirra verkferla sem notaðir voru við meðferð ósýktra hES frumna má sjá á mynd 9. 

 

 

 

 

Mynd 9.  Verkferill tilrauna á ósýktum hES frumum. 
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3.5.2 Verkferill tilrauna á sýktum hES frumum 

Samantekt þeirra verkferla sem notaðir voru við meðferð sýktra hES frumna má sjá á mynd 10. 

 

 

 

 

Mynd 10. Verkferill tilrauna á sýktum hES frumum. 



  

34 

4 Niðurstöður 

4.1 Miðlagssérhæfing og örvun í átt að æðaþeli  

Forsenda þess að geta kannað áhrif BMP9 og miR-126 á tjáningu EGFL7 í nýæðamyndun er að notast 

við ósérhæfðar stofnfrumur sem síðar sérhæfa sig og hefja nýæðamyndun. Því var notast við nýja 

aðferðalýsingu frá Orlova og félögum (Orlova, van den Hil, et al., 2014) til miðlagssérhæfingar og 

örvunar frumna í átt að æðaþeli.  

4.1.1 Staðfesting á miðlagssérhæfingu hES frumna 

Til að staðfesta að miðlagssérhæfing hES frumna hafði tekist var leitast eftir að sjá ákveðnar 

formgerðarbreytingar í rækt. Ósérhæfðar hES frumur hafa tilhneigingu til að leita saman og mynda stóra 

frumuklasa í rækt. Miðlagssérhæfðar hES frumur aftur á móti leita frá hver annarri og dreifa því úr sér í 

rækt (sjá mynd 11). 

 

Mynd 11. Formgerðarbreytingar hES frumna við miðlagssérhæfingu.  
  

4.2 Áhrif BMP9 á æðaþelsfrumur 

Rannsóknarhópur Guðrúnar Valdimarsdóttur hefur sýnt fram á að BMP9 örvi frumufjölgun 

æðaþelsfrumna og  hæfileika þeirra til spírunar (óbirt gögn). Þar að auki eru til forstigsgögn um að 

BMP9/Smad1 flóki tengist stýrilsvæði á EGFL7 geni (persónulegar upplýsingar frá Morikawa et al). 

Markmið þessarar rannsóknar var því að kanna betur hlutverk BMP9 í æðaþelsfrumum. Bæði hvað 

varðaði formgerðaráhrif sem og breytingar í RNA og próteintjáningu EGFL7. Allar ræktir voru örvaðar 

með VEGF til að ganga úr skugga um að æðaþelsfrumurnar viðhéldu sér. Þá innihélt viðmiðsrækt 

einungis VEGF og jákvætt viðmið innihélt VEGF og SB-431542. En þekkt er að VEGF og SB-431542 

ýti undir þroska æðaþelsfrumna í þekjurækt (Orlova, Drabsch, et al., 2014). Tilraunarækt var þá örvuð 

með VEGF og BMP9. Til að skoða hugsanleg samlegðaráhrif var notast við samanburðarrækt  sem 

innihélt VEGF, BMP9 og SB-431542. 
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4.2.1 Spírun æðsþelsfrumna 

Þekkt er að æðaþelsfrumur spíra, það er mynda sprota, í hreinu matrigeli (Orlova, Drabsch, et al., 2014). 

Til að enn fremur staðfesta að miðlagssérhæfing hafi tekist og örvun í átt að æðaþeli hafi heppnast var 

fylgst með spírun frumnanna í hreinu matrigeli við lok hverrar ræktar. Rækt var stöðvuð eftir sólahring 

og var spírun til staðar í öllum ræktum. Þá var fjöldi frumna ávallt áberandi mestur í BMP9 örvaðri rækt 

og spírun ávallt fyrst til staðar þar (sjá mynd 13).  

 
Mynd 12. Spírun æðaþelsfrumna í matrigeli.  

A. Spírun VEGF örvaðra hES frumna. B. Spírun VEGF og SB-431542 örvaðra hES frumna. 
C. Spírun VEGF og BMP9 örvaðra hES frumna. Örvar benda á sprotamyndanir. 
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4.2.2 Formgerð æðaþelsfrumna 

Könnuð var formgerðarbreyting hES ættaðra æðaþelsfrumna eftir örvun með mismunandi vaxtarþáttum. 

Ekki mátti sjá áberandi mun á formgerð milli meðhöndlana öðru en að frumurnar voru þéttari í SB-

431542 og BMP9 örvuðum ræktunum sem og þegar þeir þættir voru notaðir saman (sjá mynd 12). 

 

Mynd 13. Formgerðarbreytingar æðaþelsfrumna. 
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4.2.3 RNA tjáning EGFL7 í æðaþelsfrumum 

PCR tilraunir voru framkvæmdar til að kanna áhrif BMP9 örvunar á tjáningu EGFL7 í hES ættuðu 

æðaþelsfrumum. RNA tjáning EGFL7 var athuguð á 7 og 9 daga örvuðum ræktunum og út frá 

niðurstöðum PCR (mynd 14) var gerð ljósstyrksmæling á PCR afurð til að meta hlutfallsstyrk EGFL7 

RNA í hverri rækt fyrir sig (sjá mynd 15). Þegar bornar eru saman niðurstöður á tjáningu EGFL7 RNA á 

milli 7 og 9 daga örvaðra sýna sést eftirfarandi: Styrkur minnkar milli viðmiðunarsýna, styrkur eykst 

lítillega milli SB-431542 örvaðra sýna, talsverð styrktaraukning sést milli BMP9 örvaðra sýna og styrkur 

eykst milli sýna sem örvuð voru með SB-431542 og BMP9. Mestu breytingar í styrk EGFL7 RNA var að 

sjá á milli viðmiðs og BMP9 örvuðum ræktum.  

 

 

Mynd 14. RNA tjáning EGFL7 og ARP í æðaþelsfrumum.  
 RNA tjáning búsýslugensins ARP var notuð sem viðmið við EGFL7 RNA tjáningu til að 

endurspegla magn hvers sýnis fyrir sig. Neikvæð viðmið voru RNA viðmið og H2O viðmið. 

 

 

 

Mynd 15. Hlutfallsljósstyrkur EGFL7 RNA í æðaþelsfrumum.  
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt sem og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 
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4.2.4 Próteintjáning EGFL7 í æðaþelsfrumum 

Til að athuga áhrif BMP9 í hES ættuðu æðaþelsfrumum á próteintjáningu EGFL7 voru framkvæmdar 

próteineinangranir og western blot. Í fyrstu var notast við 2x Sample Buffer sem innihélt 2-

mercaptoetanól en gaf það ekki haldbærar niðurstöður þar sem hugsanlega var um tvenndarmyndun 

EGFL7 að ræða. Því var ákveðið að notast við 6x Sample buffer sem innihélt  DTT sem gaf eftirfarandi 

niðurstöður sem sjá má á mynd 16. Út frá niðurstöðum western blots voru gerðar ljósstyrksmælingar og 

má sjá niðurstöður þess á mynd 17. Þegar bornar eru saman niðurstöður á tjáningu EGFL7 á milli 7 og 

9 daga örvaðra sýna sést eftirfarandi: Styrkur minnkar milli viðmiðunarsýna, styrkur minnkar milli SB-

431542 örvaðra sýna, örlitla styrks aukningu milli BMP9 örvaðra sýna og gífurlega styrks aukningu sýna 

sem örvuð voru með SB-431542 og BMP9. Á báðum tímapunktunum var marktækur munur í aukningu 

próteintjáningar EGFL7 milli BMP9 örvaðra sýna og viðmiðunarsýna annars vegar og hins vegar á milli 

BMP9 örvaðra sýna og SB-431542 örvaðra sýna. Aftur á móti var ekki marktækur munur milli BMP9 

örvaðra sýna og sýna sem örvuð voru bæði með SB-431542 og BMP9 á báðum tímapunktunum.  

 

Mynd 16. Próteintjáning EGFL7 og Actin.  
 Actin var notað sem viðmið við EGFL7 tjáningu til að endurspegla magn hvers sýnis fyrir sig. 
 
 
 

 
 
Mynd 17. Hlutfallsljósstyrkur próteinafurðar EGFL7 í western blot.  
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt sem og ljósstyrk Actins. Þá voru öll stykleikagildin 

hlutfallsstöðluð við viðmiðunarsýni (7 daga örvun - VEGF). 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

7 daga örvun 9 daga örvunH
lu

tf
al

ls
st

yr
ku

r 
EG

FL
7

 m
ið

að
 v

ið
 v

ið
m

ið
u

n
ar

sý
n

i á
 

1
0

. d
eg

i

Prótein styrkur EGFL7

VEGF

VEGF.SB

VEGF.BMP9

VEGF.SB.BMP9



  

39 

4.3 Áhrif miR-126 á æðaþelsfrumur 

MicroRNA stýra oftar en ekki tjáningu hýsilgena sinna. Því til að athuga áhrif miR-126 á tjáningu 

hýsilgensins EGFL7 voru hES frumur sýktar með lentiveiru til yfirtjáningar á miR-126. Var sýkingin gerð 

áður en miðlagssérhæfing var hafin en lentiveirur innihéldu pLVTHM2 veiruvektor. Viðmiðunarlentiveirur 

innihéldu pLVTHM2 með GFP innskoti en tilraunarveirur með miR-126 og GFP innskoti. Í leiðinni voru 

einnig könnuð formgerðaráhrif yfirtjáðs miR-126 á æðaþelsfrumur. 

4.3.1 Staðfesting á sýkingu í hES frumum 

Til staðfestingar að sýking hES frumna hafði heppnast var leitast eftir að sjá GFP ljósmerki í rækt. GFP 

ljósmerkið gaf þá til kynna að veiruvektor hafði innlimast í DNA hýsilfrumu og framleiðsla hafin á GFP 

veiruvektors innskoti. Miðlagssérhæfing hES frumnanna var hafin um leið og GFP ljósmerki frumnanna 

var orðið þétt og greinilegt líkt og sjá má á mynd 18. Einnig til að tryggja að lifun sýktu hES frumnanna 

héldist jöfn milli tímapunkta var fylgst með breytingum í GFP merki sem þær gáfu frá sér (sjá mynd 19). 

Niðurstöður þessara athugana gáfu þá til kynna að sýktu frumurnar viðhéldust svipað milli tímapunkta í 

hverri rækt fyrir sig. 

 

 
 
Mynd 18. GFP ljósmerki í lentiveirusýktum ósérhæfðum hES frumum.  

A. Ósérhæfðar hES frumur sem innihalda miR-126/GFP innslag. B. GFP ljósmerki frá 
ósérhæfðum hES frumum sem sjást á mynd A. C. Ósérhæfðar hES frumur sem innihalda  - 
/GFP innslag. D. GFP ljósmerki frá ósérhæfðum hES frumum sem sjást á mynd C. 
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Mynd 19. GFP ljósmerki í lentiveirusýktum hES ættuðum æðaþelsfrumum. 
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4.3.2 Staðfesting á yfirtjáningu miR-126 í lentiveiruvektor 

Til þess að staðfesta að lentiveiruvektor sem innihélt miR-126 innskot yfirtjáði raunverulega miR-126 í 

hES frumum var miR-126 tjáning athuguð. Niðurstöður sýna meira en 50-falda aukningu bæði í tjáningu 

miR-126 og miR-126* í samanburði við veiruvektor sem innihélt ekki miR-126 innskot (sjá mynd 20).  

 

 
Mynd 20. Niðurstöður qPCR tilraunar á lentiveirusýktum ósérhæfðum hES frumum.  
 Gildi voru stöðluð við viðmiðunarsýni sem yfirtjáir miR-103 3p. miR-126-5p táknar miR-126* 

en miR-126-3p táknar miR-126. Niðurstöður fengnar frá Anne Richter. 

 

 

4.3.3 Formgerð æðsþelsfrumna sem yfirtjá miR-126 

Kannað var hvort ákveðin formgerðarbreyting fylgdi miR-126 yfirtjáningu í hES ættuðum 

æðaþelsfrumum og hvort mismunandi formgerð fylgdi mismunandi vaxtarþátta örvunum (sjá mynd 21 

og 22). Í samanburði við viðmið í  - /GFP lentiveirusýktum frumum sást aukinn þéttleiki frumna í öllum 

hinum meðhöndlununum. Ef - /GFP lentiveirusýkturæktanirnar voru bornar saman við miR-126/GFP 

sást enn meiri þéttleiki frumna. Þá mátti sjá í BMP9 örvaðri rækt með miR-126 yfirtjáningu stjörnulaga 

frumuþyrpingar. Einnig var þær að sjá í þeim ræktunum sem örvaðar voru bæði með BMP9 og SB-

431542 sem yfirtjáðu miR-126 þó ekki eins greinilegar. Frumstæða tilraun til slíkra myndanna mátti sjá 

í þeim ræktunum sem örvaðar voru bæði með BMP9 og SB-431542 sem yfirtjáðu ekki miR-126. 
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Mynd 21. Formgerð pLVTHM2/ - /GFP lentiveirusýktra æðaþelsfrumna.  
  

 

 



  

43 

Mynd 22. Formgerð pLVTHM2/miR-126/GFP lentiveirusýktra æðaþelsfrumna.  

 Örin bendir á stjörnulaga frumuþyrpingu. 
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4.3.4 RNA tjáning EGFL7 í hES frumum sem yfirtjá miR-126 

Framkvæmdar voru PCR tilraunir til athugunar á áhrifum yfirtjáningar miR-126 í lentiveirusýktum hES 

frumum á RNA tjáningu EGFL7. Fyrst var könnuð RNA tjáning EGFL7 í ósérhæfðum hES frumum og 

sjást niðurstöður PCR á mynd 23. Í kjölfarið voru gerðar ljósstyrksmælingar á PCR afurðum og sjást 

niðurstöður þeirra mælinga á mynd 24. Sýndu niðurstöður að tjáning EGFL7 var um tvöfalt meiri í þeim 

ósérhæfðu hES frumum sem yfirtjáðu miR-126 samanborið við viðmið. 

 

Mynd 23. RNA tjáning EGFL7 og ARP í sýktum ósérhæfðum hES frumum.  

 RNA tjáning búsýslugensins ARP var notuð sem viðmið við EGFL7 RNA tjáningu til að 

 endurspegla magn hvers sýnis fyrir sig. Neikvæð viðmið voru RNA viðmið og H2O viðmið. 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Hlutfallsljósstyrkur EGFL7 RNA í sýktum ósérhæfðum hES frumum.  
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt sem og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 

 

RNA tjáning EGFL7 var einnig könnuð í hES ættuðum æðaþelsfrumum. Niðurstöður PCR 

niðurstaðna má finna á mynd 25 og var í kjölfarið gerðar ljósstyrksmælingar á PCR afurðum (sjá myndir 

26 og 27). Ef bornir eru saman hópar innan þess hóps sem yfirtjáði miR-126 á 3 örvunardegi sést 

stigvaxandi aukning í EGFL7 RNA tjáningu. Sama má segja um hópinn sem ekki yfirtjáði miR-126 en 
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aftur á móti er um það bil tvöföld aukning í EGFL7 RNA í fjarveru yfirtjáðs miR-126. Í 7 daga örvuðum 

sýktum æðaþelsfrumum voru tjáningarmynstur mjög svipuð ef borin eru saman ræktunarhópar sem 

yfirtjáðu miR-126 við ræktunarhópana sem ekki yfirtjáðu miR-126. Þá er afgerandi minnst tjáning á 

EGFL7 RNA í báðum BMP9 örvuðu ræktununum.  

 

 

Mynd 25. RNA tjáning EGFL7, PE-CAM, VE-cadherin og ARP í æðaþelsfrumum.  
 RNA tjáning búsýslugensins ARP var notuð sem viðmið við EGFL7 RNA tjáningu til að 

endurspegla magn hvers sýnis fyrir sig. Neikvæð viðmið voru RNA viðmið og H2O sýni. 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Hlutfallsljósstyrkur EGFL7 RNA í sýktum æðaþelsfrumum eftir 3 daga örvun.  
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt sem og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 
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Mynd 27. Hlutfallsljósstyrkur EGFL7 RNA í  sýktum æðaþelsfrumum eftir 7 daga örvun.  
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt var og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 

 

Til að staðfesta að miðlagssérhæfing og örvun í átt að æðaþeli hafði tekist var framkvæmd PCR 

tilraun til að kanna hvort RNA VE-cadherin og PE-CAM væru til staðar (sjá mynd 25). Í kjölfar PCR 

niðurstaðna voru gerðar ljósstyrksmælingar á PCR afurðum og sjást niðurstöður þeirra mælinga á mynd 

28 og 29. VE-cadherin og PE-CAM voru til staðar í öllum ræktum sem staðfesti að æðaþelsfrumur væru 

í rækt á báðum tímapunktum. Þá sýndu ljósstyrksmælingar á PCR afurðum PE-CAM svipað 

tjáningamynstur og EGFL7 þegar tímapunktar og ræktir eru bornar saman. 

 

 

 

Mynd 28. Hlutfallsljósstyrkur VE-cadherin RNA í sýktum æðaþelsfrumum. 
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt var og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 
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Mynd 29. Hlutfallsljósstyrkur PE-CAM RNA í sýktum æðaþelsfrumum. 
 Leiðrétt var fyrir því svæði sem var ljósmælt sem og ljósstyrk ARP PCR afurðar. 
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5 Umræða og ályktanir 

Formgerð hES ættaðra æðaþelsfrumna sem örvaðar voru með BMP9 var sambærileg við 

viðmiðunarræktanir, hinsvegar voru frumurnar þéttari í BMP9 ræktunum. Staðfesti spírun að 

æðaþelsfrumur væru að finna í öllum ræktunum en fjöldi frumna reyndist ávallt mestur í BMP9 örvuðum 

ræktunum og spírunarhæfileikinn þar meiri. Aukningu í RNA tjáningu EGFL7 var ekki að sjá í 7 daga 

örvuðum BMP9 ræktunum. Aftur á móti var til staðar aukning í 9 daga örvaðri rækt. Próteintjáning EGFL7 

í 7 daga örvaðri rækt endurspeglaði ekki sömu niðurstöður og RNA tjáningin þar sem próteinstyrkur 

EGFL7 var hærri í báðum BMP9 örvuðu ræktununum samanborið við viðmið. Ekki sást þó sami 

stigvaxandi munur milli samanburðarhópa í tjáningunni við 7 daga örvun eins og sást greinilega í 9 daga 

örvuðum ræktununum. Samlegðaráhrif milli SB-431542 og BMP9 var ekki að sjá í próteintjáningu 

EGFL7 þar sem ekki reyndist marktæktur munur á þessum hópum og BMP9 örvuðum ræktum á báðum 

tímaskeiðum. Aftur á móti var það að sjá í RNA EGFL7 niðurstöðum hins vegar vantar þar fleiri 

endurtekningar til að meta marktækni.  

miR-126 var yfirtjáð í hES frumum með lentiveirusýkingu og sýking staðfest með GFP ljósmerki. 

Yfirtjáningin var magngreind með qPCR sem sýndi meira en 50-falda aukningu í miR-126 RNA tjáningu 

í þeim ræktunum sem yfirtjáðu miR-126. Formgerð frumnanna við hverja meðhöndlun var sambærileg 

því sem sást í ósýktum ræktunum. Þá varð enn frekari aukning í þéttleika frumna þegar miR-126 var 

yfirtjáð og mátti sjá áberandi þrekvaxnar þyrpingar í BMP9 örvaðri rækt sem gáfu út frá sér anga svo 

þyrpingin varð stjörnulaga. Slíkar þyrpingar sáust einnig í ræktunum sem yfirtjáðu miR-126 og voru 

örvaðar með bæði BMP9 og SB-431542. Í ósérhæfðu hES frumunum sem yfirtjáðu miR-126 var aukning 

í RNA tjáningu EGFL7 samanborið við viðmið. Í hES ættuðu æðaþelsfrumunum sem yfirtjáðu miR-126 

var þessu aftur á móti öfugt farið á þriðja degi örvunar en þá var minnkun í RNA tjáningu EGFL7. Við 

skoðun á RNA tjáningu EGFL7 í sýktum ræktunum eftir þriggja daga örvun mátti sjá sama stigvaxandi 

mynstrið og sást í 9 daga örvuðum ósýktum ræktum. En tjáningamynstur 7 daga örvaðra sýktra rækta 

líktist fremur því sem sást í 7 daga örvuðum ósýktum ræktunum. Þegar viðmið var borið saman við rækt 

sem yfirtjáði miR-126 sást mikið fall í RNA tjáningu EGFL7 í 3 daga örvuðum ræktum en enga áberandi 

hlutfallsaukningu í 7 daga örvuðum ræktunum samanborið við viðmið. Athugaður var RNA styrkur VE-

cadherin og PE-CAM, en sú tjáning einkennir æðaþelsfrumur. VE-cadherin RNA tjáning var til staðar í 

öllum ræktunum sem staðfesti að um æðaþelsfrumur var að ræða. PE-CAM RNA tjáning staðfesti einnig 

að æðaþelsfrumur væru í rækt en áhugavert var að sjá að tjáningin fylgdi nokkurn vegin sama mynstri 

og RNA tjáning EGFL7. 

Spírunar- og formgerðarrannsóknir benda til að lifun BMP9 örvaðra rækta sé meiri en viðmið og að 

lifunin aukist enn frekar þegar miR-126 er yfirtjáð. Þyrfti þessar niðurstöður að staðfesta með  talningu 

á heildarfjölda frumna. Niðurstöðurnar eru þó í samræmi við það sem forstigsgögn Guðrúnar 

Valdimarsdóttur benda til (óbirt gögn). Út frá þessum niðurstöðum var þó ekki unnt að meta hvort um 

var að ræða meiri frumudauða í viðmiðssýnum eða meiri frumufjölgun BMP9 örvaðra ræktanna. 

Áhugavert var að skoða stjörnulaga frumuþyrpingar sem fylgdu þeim ræktunum sem örvaðar voru með 

BMP9 og yfirtjáðu miR-126. Hvað það gæti mögulega þýtt er erfitt að gera sér grein fyrir. Hugsanlega 

gæti þetta endurspeglað niðurstöður Fish og félaga (Fish et al., 2008) sem sýndu að EGFL7 var 
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nauðsynlegt til eðlilegrar æðaholsmyndunar en miR-126 nauðsynlegt til viðhalds eðlilegs æðaholrúms 

ef litið er á þessa formgerðarbreytingu sem tilraun frumnanna til holrúmamyndunar upp á við og angarnir 

út frá þyrpingunni gætu þá verið einhvers konar uppistöður. 

Benda niðurstöðurnar til þess að BMP9 ýti undir RNA og próteintjáningu EGFL7. Þessum tengslum 

hefur aldrei áður verið lýst formlega og því ekki unnt að bera saman við aðrar rannsóknir. Þegar bornar 

eru saman niðurstöður ósýktra og sýktra rækta sést að RNA tjáning EGFL7 í BMP9 örvuðum ræktum 

er sveiflukennd. Eykst hún í samanburði við viðmið á 3. degi örvunar, fellur á 7. degi þar sem tjáningin 

eykst í viðmiðum en eykst að lokum á ný á 9. degi í samanburði við viðmið. Þetta bendir til þess að 

EGFL7 tjáningu er vandlega stýrt. Þessi sveiflukennda RNA tjáning EGFL7 gæti mögulega útskýrt 

ástæðu þess að rannsakendur hafi fengið mismunandi niðurstöður hvað varðar áhrif virkjunar BMP9-

ALK1 boðleiðarinnar í æðaþelsfrumum. Til eru niðurstöður sem sýna að virkjun BMP9-ALK1 

boðleiðarinnar hindri æðamyndun (Lamouille et al., 2002; Larrivee et al., 2012) en forstigsgögn 

Guðrúnar Valdimarsdóttir (óbirt gögn) sem og niðurstöður Suzuki og félaga (Suzuki et al., 2010) benda 

til aukinnar æðamyndunar. Einnig er vert að minnast á niðurstaður Moya og félaga (Moya et al., 2012). 

Þær sýna svipaða sveiflukennda stýringarlykkju milli BMP/Smad1 og Notch í frumusvipgerðum 

æðamyndunar, spota- og stilkfrumna, en frumurnar geta auðveldlega farið úr einni gerðinni yfir í aðra 

eftir því hve tjáning er mikil á stýripróteinum stýrilykkjunar. EGFL7 kemur inn á inn stýringu svipgerðanna 

með því að bindast Notch og gæti því hér hugsanlega verið komin ástæða þessarar sveiflu í svipgerðum. 

Það er að segja þegar EGFL7 tjáning eykst verður aukin hindrun á Notch og um leið aukning í DLL4 

sem einkennir sprotafrumu. Þá þegar EGFL7 tjáningin minnkar á ný hliðrast jafnvægið í átt að stilkfrumu.  

EGFL7 tjáning virðist út frá þessum niðurstöðum vera hindruð af miR-126 í hES ættuðum 

æðaþelsfrumum ef tekið er mið af niðurstöðum 3 daga örvunar. Það er í samræmi við niðurstöður 

annarra rannsóknahópa (Fish et al., 2008; Sun et al., 2010). RNA tjáning VE-cadherin og PE-CAM í 

öllum ræktunum staðfesti að miðlagssérhæfing og síðari örvun forverafrumna æðaþelsfrumna tókst og 

finna mætti æðaþelsfrumur í rækt. Vert er þá að nefna að RNA tjáning PE-CAM fylgdi að mestu leyti 

RNA tjáningu EGFL7 og því hugsanlegt að miR-126 og BMP9 komi einnig inn á RNA tjáningarstjórnun 

PE-CAM. Niðurstöður Fish et al (Fish et al., 2008) benda til svipaðra áhrifa en niðurstöður Lacko og 

félaga (Lacko et al., 2014) benda til engra tengsla. Tjáning EGFL7 í ósérhæfðum hES frumum var aukin 

í þeim frumum sem yfirtjáðu miR-126. Þetta getur bent til þess að samband EGFL7 og miR-126 sé eilítið 

flóknara og hafi umhverfi, svo sem mismunandi DNA metýlering og histón breytileiki, þar áhrif. 

Hér er því komin tenging BMP9 við aukna tjáningu EGFL7. Það er áhugavert þar sem BMP9 er 

vaxtarþáttur sem stöðugt hringsólar í blóði. Misræmi í tjáningu EGFL7 hefur verið tengt ýmsum 

meinmyndunum, svo sem í snemmkominni meðgöngueitrun (Junus et al., 2012) og í fjölkerfa-

herslismeini (e. Systemic sclerosis) (Manetti et al., 2013). Hugsanlega mætti rekja breytingar á tjáningu 

EGFL7 við styrksbreytingar BMP9 í blóði og því væri áhugavert að skoða blóðstyrk BMP9 í þessum hópi 

sjúklinga og gætu þær upplýsingar mögulega nýst til frekari lyfjaþróunar. EGFL7 tengist þá einnig 

aukinni getu krabbameina til æðamyndunar og eru nú þegar í þróun krabbameinslyf sem beinast bæði 

gegn BMP9 eða EGFL7 og lofa góðu (Johnson, 2013; van Meeteren et al., 2012). Stökkbreytingar 

tengdum viðtökum BMP9-ALK1 boðleiðarinnar tengjast erfðasjúkdómunum Hereditary hemorrhagic 

telangiectasia (HHT) (Tillet & Bailly, 2014) og Pulmonary arterial hypertension (PAH) (Trembath et al., 
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2001) en þessar niðurstöður gætu hugsanlega varpað skýrara ljósi á sjúkdómsmyndina þar sem skortur 

á EGFL7 gæti verið hugsanlegur meinvaldur. 

Rannsóknartíminn sem var gefinn var stuttur og því gafst ekki tími til að endurtaka tilraunir nægilega 

oft til þess að meta marktækni. Hver ræktun tók rúmlega tvær vikur fyrir ósýktar ræktir en allt að þremur 

vikum fyrir þær sýktu. En gerðar voru alls 7 ræktanir þar af 3 sýktar. Erfiðleikar voru við að fá niðurstöður 

úr western blotti en í fyrstu var notast við 2-mercaptoetanól til að rjúfa tengi milli próteina. Þá fengust 

niðurstöður sem gáfu til kynna mögulega tvenndarmyndun EGFL7 og því ekki nothæfanlegar 

niðurstöður. Aftur á móti þegar notast var við DTT til að rjúfa tengin fékkst EGFL7 afurð af réttri stærð. 

Erfiðleikar voru einnig við sýkingu hES frumna þar sem flestar frumurnar dóu við sýkingu og þurfti því 

að rækta upp þær fáu frumur sem lifðu í langan tíma þar til þær höfðu náð nægilega mikilli þéttni í rækt 

til að framkvæma mætti tilraunir. En ef fjöldi frumna var ekki nægilegur lifðu þær ekki af umsáningu. 

Notast var við aðferðaferil Orlovu og félaga og lagt var þá upp úr því að fylgja því nákvæmlega til að 

tryggja að æðaþelsfrumur fengjust í rækt. Síðar kom í ljós að 7 daga örvun eftir miðlagssérhæfingu var 

óþarfi þar sem æðaþelsfrumur voru þegar til staðar eftir 3 daga örvun frá miðlagssérhæfingu eins og 

niðurstöður á sýktu frumunum sýna með tilliti til RNA tjáningar á VE-cadherin og PE-CAM. Ljóst er að 

frekari endurtekningar eru þarfar til að meta marktækni og til að samræma fjölda örvunardaga milli sýktra 

og ósýktra ræktanna. Einnig væri áhugavert að skoða EGFL7 tjáninguna frá degi til dags við upphaf 

örvunar til að varpa betra ljósi á þessa sveiflukenndu tjáningu og til frekari staðfestingar að um aukningu 

í EGFL7 tjáningu er að ræða. Einnig að skoða bæði RNA og próteintjáningu EGFL7 á öllum dögum og 

bera saman. Auk þess væri áhugavert að framkvæma allar tilraunir án þess að nota VEGF sem 

undirstöðu í rækt og athuga hvort áhrif af BMP9 verði önnur í fjarveru VEGF. Í ljósi misjafna niðurstaðna 

á áhrifum miR-126 á hES væri áhugavert að sýkja frumurnar með miR-126 á mismunandi 

sérhæfingarpunktum og kanna áhrif EGFL7 tjáningar. 
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Sprengilausn (e. Lysis buffer)  

Tris pH 7,4 20 mM 

NaCl 150 mM 

Triton X-100 1% 

Glycerol 10% 

PMSF 1 mM 

Pepstatin 1 mM 

Aprotinin 10 µg/mL 

PBS pH 7,4  

NaCl 150 mM 

Na2HPO4 8 mM 

KCl 3 mM 

KH2HPO4 1,5 mM 

2x Sample buffer  

SDS 10% 

2-Mercaptoethanol 10% 

Glycerol 20% 

Tris 130 mM 

Bromophenol blue 0,10% 

6x Sample buffer  

Tris pH 6,8  375 mM 

Glycerol 48% 

SDS 6% 

DTT 9% 

Bromophenol blue 0,03% 

TBS-tween20 1 Lítri 

1M Tris HCl pH 7,5 10 mL 

5M NaCl 30 mL 

100% Tween20 0,5 mL 

H2O dauðhreinsað 959,5 


