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Ágrip 

Áhrif prótónpumpuhemla á svörun krabbameinsfruma við doxorubicin og jónandi 

geislun 

Nemandi: Sindri Baldursson 

Leiðbeinendur: Helga M. Ögmundsdóttir, Garðar Mýrdal 

Inngangur: pH og pH-halli eru mikilvægir þættir í fjölmörgum líffræðilegum ferlum frumunnar. Á 

undanförnum árum hefur athygli beinst í auknum mæli að breytingu á pH í krabbameinsfrumum, en pH 

í umfrymi þeirra hækkar á meðan pH í utanfrumuefni æxla lækkar. pH-halli yfir frumuhimnu 

krabbameinsfruma  snýst því við borið saman við líkamsfrumur við eðlilegar aðstæður, og hefur það að 

mörgu leyti verndandi áhrif á krabbameinsfrumuna. Þessi breyting á pH greinir því krabbameinsfrumur 

frá eðlilegum líkamsfrumum og myndar þannig mögulegt skotmark fyrir krabbameinsmeðferð. Með því 

að snúa hallanum aftur inn í frumuna væri mögulega hægt að auka aðgengi lyfja í 

krabbameinsfrumurnar eða hvetja frumurnar í caspasa-miðlaða apoptosis. Fyrri rannsóknir á 

prótónskutlunni úsnínsýru hafa sýnt áhrif á meðferð með krabbameinslyfinu doxorubicin og jónandi 

geislun. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort lyf sem verka á sýrustig fruma hafi áhrif á svörun 

krabbameinsfruma við meðferð með krabbameinslyfinu doxorubicin og jónandi geislun. 

Efni og aðferðir: Áhrif prótónpumpuhemilsins esomeprazole (ESOM) á frumulínurnar T47D og MCF7 

úr brjóstakrabbameini, MCF10-A úr góðkynja brjóstmeini og Mel501 úr sortuæxli voru könnuð. 

Frumurnar voru meðhöndlaðar á 96-holu bökkum og lifun þeirra var síðan metin 72 klst seinna með 

crystal violet litun. Reiknað var IC50 gildi, þ.e. styrkur lyfs sem veldur 50% minnkun í lifun.  Einnig voru 

framkvæmdar samvirknitilraunir þar sem ESOM var prófað með doxorubicin og jónandi geislun. 

Samvirkni milli ESOM og doxorubicins/jónandi geislunnar var metin með forritinu Compusyn og tjáð 

sem samverkunargildi, CI, þar sem gildi <1 er túlkað sem samvirkni (synergy) og gildi > 1 bendir til 

mótvirkni (antagonism).  

Niðurstöður: ESOM hafði frumudrepandi áhrif á allar frumulínurnar, MCF10-A var næmust með IC50 

gildi 56 µM, og 501Mel minnst næm með IC50 gildi 166 µM. Samverkunargildi fyrir ESOM með 

doxorubicini reyndust vera á bilinu 1,21-1,95 fyrir T47D, og 1,03-1,86 fyrir 501Mel. Samverkunargildi 

með jónandi geislun reyndist vera á bilinu 1,31-1,61 fyrir T47D.  

Umræða og ályktanir: Fyrri rannsóknir með úsnínsýru og jónandi geislun sýndu samvirkni við 

doxorubicin en mótvirkni við jónandi geislun. Aftur á móti hafði ESOM mótverkandi áhrif bæði á svörun 

við doxorubicini og jónandi geislun. Möguleg skýring á mótvirkni við doxorubicin gæti falist í 

breytingum á dreifingu lyfsins í krabbameinsfrumunum en skýring á mótvirkni við jónandi geislun blasir 

ekki við á þessu stigi. 

Esomeprazole og aðrir prótónpumpuhemlar eru í mikilli almennri notkun sem magalyf, og áhrif þeirra á 

meðferð við krabbameini eru lítt rannsókuð. Þessi og aðrar nýlegar rannsóknir sýna að 

sýrustigsbreytandi lyf hafa áhrif á svörun fruma við krabbameinslyfjum og jónandi geislun in vitro. Ef 

þau reynast einnig hafa áhrif in vivo gæti það haft verulega klíníska þýðingu. 



 

 

Þakkir 

Ég vil þakka eftirfarandi fólki kærlega fyrir aðstoð og stuðning við rannsóknina: 

Helga M. Ögmundsdóttir, leiðbeinanda mínum. 

Garðar Mýrdal, fyrir aðstoð við geislun. 

 

 



 

 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá...............................................................................................................................................1 

Töfluskrá..................................................................................................................................................1 

Listi yfir skammstafanir............................................................................................................................2 

1 – Inngangur...................................................... ....................................................................................3 

1-1 Almennt um pH í frumum......................................................................................................3 

1-2 Um pH í krabbameini............................................................................................................3 

1-3 pH sem skotmark í krabbameinsmeðferð.............................................................................4 

1-4 V-ATPasar............................................................................................................................4 

1-5 Prótónpumpuhemlar.............................................................................................................5 

1-6 Doxorubicin...........................................................................................................................5 

1-7 Jónandi geislun.....................................................................................................................6 

2 – Markmið.............................................................................................................................................7 

3 – Efni og aðferðir..................................................................................................................................8 

 3-1 Ræktun og meðhöndlun fruma.............................................................................................8 

 3-2 Tilraunir til að finna IC50 gildi...............................................................................................10 

 3-3 Lifunartilraunir með doxorubicin ásamt esomeprazole.......................................................11 

 3-4 Lifunartilraunir með jónandi geislun ásamt esomeprazole.................................................12 

4 – Niðurstöður......................................................................................................................................14 

 4-1 Áhrif esomeprazole á lifun fruma úr brjóstþekju og sortuæxlum........................................14 

 4-2 Samvirkni esomeprazole og jónandi geislunar...................................................................14 

 4-3 Samvirkni esomeprazole og doxorubicin............................................................................15 

5 – Umræða...........................................................................................................................................16 

6 – Heimildaskrá....................................................................................................................................20 



1 

 

Myndaskrá 

1 – Bygging V-ATPasa.......................................................................................................................4 

2 – Esomeprazole...............................................................................................................................5 

3 – Doxorubicin...................................................................................................................................5 

4 – Uppsetning tilrauna.....................................................................................................................11 

5 – Uppsetning línuhraðals fyrir geislun fruma.................................................................................13 

6 – IC50 lifunarkúrva..........................................................................................................................14 

 

 

 

Töfluskrá 

1 – Styrkir lyfja í ESOM ásamt doxorubicin samvirknitilraunum.......................................................12 

2 – IC50 gildi fyrir ESOM...................................................................................................................14 

3 – CI-gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt geislun í T47D frumulínu............................................14 

4 – CI-gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt doxorubicin í T47D frumulínu.....................................15 

5 – CI-gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt doxorubicin í 501Mel frumulínu..................................15 

 

 

 

 



2 

 

Listi yfir skammstafanir 

ADP - Adeninediphosphate 

ATP – Adeninetriphosphate  

Bax – Bcl2 associated X protein 

BCECF-AM – 2',7'-bis-(2-carboxyethyl)-5-(and-6)-carboxyfluorescein acetoxymethyl ester  

CI – Combination index 

DMEM/F-12 – Dulbecco’s modified eagle medium/Ham’s F-12 nutrient mixture 

DNA – Deoxyribonucleic acid 

EDTA – Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGF – Epidermal growth factor 

ESOM – Esomeprazole 

FA – Fraction affected 

F-ATPase – F-type adenotriphosphatase 

FBS – Fetal bovine serum 

IC50 – 50% inhibition constant 

MCT1 – Monocarboxylate transportase 1 

MCT4 – Monocarboxylate transportase 4 

mTOR – Mammalian target of rapamycin 

NaSel – Natrium selenite 

NHE1 – Natrium-hydrogen exchanger 1 

PBS – Phosphate buffered saline 

pHe – extracellular pH  

pHi – intracellular pH 

PMMA – Poly(methyl methacrylate) 

PPI – Proton pump inhibitor 

RPMI – Roswell Park memorial institute 

STI – Soybean trypsin inhibitor 

T/E – Trypsin/Ethylenediaminetetraacetic acid 

V-ATPase – Vacuolar-adenotriphosphatase 

WNT7B – Wingless type 7B 
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1  Inngangur 

 

1-1 Almennt um pH í frumum  

Sýrustig (pH) innan og utan fruma kemur víða við sögu í lífeðlisfræði þeirra. Undir venjulegum 

kringumstæðum er pH innfrymis (pHi) ~7.0 og pH utan frumu (pHe) ~7.4(1). Þekkt er að pH stýri 

byggingu prótína(2). Sýrustigshallar drífa áfram flutning um himnur lýsósóma, golgikerfisins og 

peroxisóma ásamt því að knýja framleiðslu ATP í innri himnu hvatbera gegnum ATP syntasa(1). 

Sýrustig er einnig mikilvægt skiptingu og fjölgun fruma. Sýnt hefur verið að pH yfir 7.2 sé nauðsynlegt 

til þess að frumur fari úr G0 fasa yfir í S fasa(3), og virðist hátt pH einnig hafa áhrif á framvindu yfir í 

G2/M fasa(4) frumuskiptingar. Caspasa-miðlaður stýrður frumudauði er einnig að hluta undir stjórn 

sýrustigs, en caspasar virkjast í súru umhverfi(5), og Bax prótínið, eitt helsta stýriprótein stýrðs 

frumudauða, virkjast við pH 7.8(6). DNA getur verið viðkvæmt fyrir súru pH(7). Virkni margra 

glýkólýtískra ensíma er stýrt af pH, og er þannig gluconeogenesis hindruð og glýkóslýsa aukin í 

basísku umhverfi(8, 9). 

Mismunandi hólf og bólur innan frumunnar hafa mismunandi pH til þess að sinna mismunandi 

hlutverkum, og til eru ýmis prótín sem taka þátt í stjórnun á sýrustigi í frumum og frumulíffærum. 

Lýsósóm viðhalda pH 4.0-5.0 með V-ATPasa sem dælir prótónum inn í þau úr umfryminu(10). F-

ATPasar knýja framleiðslu ATP með flutning prótóna eftir rafhalla(1). H+/K+ ATPasi dælir prótónum í 

holrými maga(11). Skiptiferjan NHE1 er síðan ein helsta leið fruma í mannslíkamanum til að viðhalda 

pH jafnvægi, en hún er tjáð í nánast öllum líkamsfrumum spendýra(12, 13). 

 

1-2 Um pH í krabbameini  

Undir venjulegum kringumstæðum er pH eins og áður segir  ~7.0 í innfrymi og ~7.4 utan frumu. Það er 

því sýruhalli inn í frumuna. Í krabbameinsfrumum er þessu öfugt farið, en því hefur verið haldið fram að 

pHi sé hærra en 7.4, og pHe oftast á bilinu 6.7-7.1(14, 15). Sýruhallinn er því út úr 

krabbameinsfrumunni. Þetta er athyglisvert, en í krabbameinsfrumum verður mikil aukning á glýkólýsu, 

þar sem pýruvat er gerjað í niðurbrotsefnið laktósa, sem er lífræn sýra(16, 17). Mætti því búast við að 

umfrymi krabbameinsfruma væri súrt. Skýringin á þessu er líkast til sú að krabbameinsfrumurnar tjá í 

auknum mæli prótónpumpur í frumuhimnunni, helst V-ATPasa(18), NHE1(19), MCT1 og MCT4(20). 

Þessar pumpur dæla prótónum út úr frumunni sem leiðir til hækkunar á pHi og lækkunar pHe. 

Þetta breytta sýrustig hefur margskonar áhrif á frumuna. Hærra pHi hvetur frumuskiptingu með því að 

hraða upphafi S-fasa, framvindu G2/M fasa og hindra stöðvun frumuskiptingar vegna DNA 

skemmda(3, 4, 21). Hærra pHi hjálpar einnig frumunni að komast undan stýrðum frumudauða, en pHi 

undir 7.2 einkennir stýrðan frumudauða, og gæti jafnvel verið stýrandi þáttur(5, 22). Efnaskipti 

frumunnar breytast einnig, en líkt og áður segir þá er gluconeogenesis hindruð og glýkóslýsa aukin í 

basísku umhverfi, og pýruvat er gerjað í laktósa. Breytingar á pHi geta haft áhrif á  byggingu ýmissa 

prótína, sem oft eru hluti af flóknum ferlum í frumunni. 

Önnur afleiðing sýrustigsbreytingarinnar er meinvörpun krabbameinsfrumanna. Aukið pHi virðist 
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nauðsynlegt fyrir hreyfanleika ýmissa krabbameinsfruma í spendýrum, og lækkað pHe eykur eyðingu 

millifrumuefnisins og auðveldar þannig hreyfingar frumunnar og innrás meinvarpa í aðra vefi(23-25). 

Það er ljóst að hinn breytti sýrustigshalli hefur ýmiskonar áhrif krabbameininu til framdráttar, með 

aukinni vernd, fjölgun og meinvörpun krabbameinsfrumanna, en einnig skilur hann krabbameinið 

skilmerkilega frá heilbrigðum líkamsfrumum, og gæti það verið mögulegt framtíðarskotmark meðferðar.  

 

1-3 pH sem skotmark í krabbameinsmeðferð 

Þar sem pH hefur áhrif á svo mörg ferli tengd heilbrigðri fjölgun og lifun fruma er ljóst að í 

krabbameinsæxlum er sterkt val fyrir stökkbreytingum sem breyta viðmiðum æxlisfrumanna fyrir 

pHi(26). Það býður upp á mögulegt skotmark fyrir lyfjameðferð, þar sem það greinir 

krabbameinsfrumuna frá heilbrigðum líkamsfrumum. Einnig hefur verið sýnt fram á að sýrustigshalli 

hefur meðal annars áhrif á hversu vel lyf fari yfir frumuhimnur(27, 28). Það þýðir að hinn öfugi 

sýrustigshalli krabbameinsfruma getur haft mikil áhrif á svörun þeirra við lyfjum, þar sem mörg lyf eru 

skautuð, eða annaðhvort sýrur eða basar. Sýrustig utan frumunnar getur þá haft áhrif á hversu stórt 

hlutfall lyfjaskammtsins sé hlaðinn eða ekki(27, 28), sem hefur áhrif á sjálfvirkan flutning lyfsins yfir 

frumuhimnuna, en skautuð efni eru ekki fituleysanleg og komast því mun síður yfir frumuhimnuna en 

óhlaðin efni. Ef hægt væri að snúa þessum breytta sýruhalla við, til dæmis með því að hindra 

prótónpumpur sem gætu verið að dæla H+ jónum út úr frumunni, þá gæti það leitt til aukins lyfjanæmis 

krabbameinsfruma, og jafnvel hægt á fjölgun þeirra og hvatt þær í caspasa miðlaða apoptosis.  

 

1-4 V-ATPasar(29) 

Vacuolar-ATPasar (V-ATPasar, stundum kallaðir H+-ATPasar. Mynd 1) eru prótónpumpur sem stýra 

sýrustigi í hólfum frumulíffæra(1). Þeir eru í himnum frumulíffæra og dæla prótónum úr umfryminu inn í 

holrými 

líffæranna(1). 

Sumar frumur tjá 

þá einnig á 

frumuhimnunni 

sjálfri þar sem þeir 

seyta prótónum út, 

oftast sem hluti af 

lífeðlisfræðilegu 

hlutverki 

frumunnar, 

svosem þroskun sáðfruma(30), seytun sýru í nýrum(31) og 

niðurbroti og endurmótun beinvefs(32). Aukin athygli hefur verið á mögulegt hlutverk þeirra í 

krabbameinum, en sum krabbamein virðast tjá þá í miklum mæli í frumuhimnunni, og eiga þeir þá 

líklega þátt í hækkuðu pHi og lækkuðu pHe(18, 33). 

Bafilomycin og concanamycin eru sérhæfðir hemlar á V-ATPasa, en þeir hafa enn ekki verið notaðir á 

Mynd 1: Bygging V-ATPasa(29) 

V-ATPasar skiptast í tvær einingar, V1 

og V0. V1 hlutinn skagar inn í umfrymið. 

Kjarni hans er úr A og B undireiningum, 

sem binda og vatna ATP í ADP. Kjarni V0 

hlutans er úr vatnsfælnum c undireiningum 

sem festa hann við himnuna. Undireining a 

er sá hluti próteinsins sem flytur prótónur 

yfir himnuna.  

Esomeprazole binst við undireiningu A. 
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manneskjur, svo aukaverkanir eða virkni in vivo í manneskum er ekki þekkt. Hins vegar virðist sem 

prótónpumpuhemlar, svo sem omeprazole og esomeprazole, geti einnig bundist V-ATPösum og 

hindrað virkni þeirra(34). 

 

1-5 Prótónpumpuhemlar 

Prótónpumpuhemlar eru lyf sem eru notuð við bakflæði, magasárum og fleiri magatengdum 

sjúkdómum. Þeir verka þannig að þeir hamla 

H+/K+ ATPasa óafturkræft(35), en H+/K+ ATPasar 

eru í himnum parietal fruma magans og seyta 

prótónum út í magaholrýmið. 

Prótónpumpuhemlar eru gefnir um munn í 

óvirku, fituleysanlegu formi, sem síðan virkjast í súru umhverfi(36). 

Lyfið binst síðan H+/K+ ATPasanum óafturkræft, og óvirkjast þannig bæði lyfið og  H+/K+ ATPasinn(36). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir bindast líka V-ATPasa, en þeir hafa þó ekki jafn mikla sækni í þá og 

H+/K+ ATPasann, og bindast því ekki jafn sterkt(34). Því eru sterk rök fyrir því að prótónpumpuhemlar 

gætu gagnast í krabbameinsmeðferð, en þeir gætu mögulega snúið sýrustigshallanum við með því að 

hindra V-ATPasa í frumuhimnu, og þeir gætu virkjast sérhæft í súru utanfrumuefni æxlisins.  

Tveir algengustu prótónpumpuhemlarnir eru omeprazole og esomeprazole (betur þekktur sem nexium. 

Mynd 2). Omeprazole er í tveimur handhverfum, en isomerurnar eru meltar á mismunandi hátt af 

lifrinni. Þannig er R-isomeran að mestu óvirkjuð í lifrinni, en S-isomeran kemst í miklu magni í aftur út í 

blóðrásina(35). Esomeprazole er einangruð S-isomera omeprazoles(35), og hefur því meiri áhrif í 

minni skömmtum heldur en omeprazole.  

 

1-6 Doxorubicin 

Doxorubicin (mynd 3) er ,,anthracycline antibiotic“ krabbameinslyf unnið 

úr bakteríunni Streptomyces peuceticus. Það er eitt algengasta 

krabbameinslyfið og er notað í meðferð við ýmsum illkynja sjúkdómum. 

Lyfið fer í kjarna fruma þar sem það skýtur sér inn í erfðaefnið og veldur 

tvöföldum DNA brotum, ásamt því að geta hindrað virkni topoisomerasa II 

og stöðva þannig skiptingu frumunnar(37, 38). Doxorubicin hefur pKa 8.2, 

og sýnt hefur verið fram á að það safnast 

því mun frekar inn í frumur með 

sýrustigshalla inn í frumuna og súrt umfrymi heldur en frumur með basískt 

umfrymi(39) (Jafna 1). Því má ætla að doxorubicin safnist 

síður inn í krabbameinsfrumur þar sem sýrustigshallinn hefur 

snúist við. Það gæti því verið mögulegt að auka virkni 

doxorubicins gegn krabbameinsfrumum með því að snúa 

sýrustigshallanum við, til dæmis með hindrun prótónpumpa á 

frumuhimnu þeirra. 

Mynd 2: Esomeprazole(35) 

Jafna 1(15) 

Ci táknar styrk lyfs í umfrymi, Ce 

styrk lyfs utan frumu. Þegar pHe verður 

hærra miðað við pHi hækkar Ci og 

öfugt. 

Mynd 3: Doxorubicin (36) 
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1-7 Jónandi geislun 

Geislameðferð er notkun jónandi geislunar til þess að draga úr vexti krabbameinsæxlis. Geislameðferð 

er notuð gegn ýmsum krabbameinum, meðal annars í brjósti, lungum, þvagblöðru, blöðruhálskirtli og 

húð(40). Meðferðin getur verið í ýmsum tilgangi, svo sem til að slá á einkenni, til lækningar, eða til að 

efla aðra meðferð með lyfjum eða skurðaðgerð(40). Geislameðferð getur verið innri, þar sem 

geislavirku efni er komið fyrir í líkamanum nálægt æxlinu, eða ytri. Í ytri meðferð eru notaðir 

línuhraðlar, sem skjóta jónandi geislun á meinið. Geislunum frá línuhröðlunum er beint að meininu úr 

mismunandi áttum til þess að ná sem mestum styrk í æxlinu sjálfu með sem minnstum skaða á vefina 

í kring. Líkt og nafnið gefur til kynna, þá hefur geislunin nægilega orku til þess að rífa rafeindir af þeim 

sameindum sem hún skellur á, og jóna þær þannig. Þessar rafeindir geta síðan skollið á fleiri 

sameindum og jónað þær, og myndast oft þyrpingar af jónunum, sem geta valdið miklum skemmdum á 

litlu svæði í stórum sameindum eins og DNA(41). Fruman getur átt í miklum erfiðleikum með að gera 

við þessar þyrpingar af skemmdum, og myndast þá oft tvíþátta brot(42). Skemmdirnar geta síðan 

annaðhvort stöðvað fjölgun frumunnar eða leitt hana út í stýrðan frumudauða, en markmið læknandi 

geislameðferðar er að drepa eða hindra vöxt nægilega margra krabbameinsfruma til þess að koma í 

veg fyrir að krabbameinið hafi tíma til að vaxa aftur á líftíma sjúklings. 

Þekkt er að lyf geti haft áhrif á næmi fruma við jónandi geislun. Cisplatin eykur næmi 

krabbameinsfruma við geislun með því að hindra viðgerðir á tvíþátta brotum(43). Lyfin nimorazole og 

cetuximab hafa einnig verið notuð í sama tilgangi(44, 45). 
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2  Markmið 

Í þessari rannsókn er meginmarkmiðið að skoða þá tilgátu hvort prótónpumpuhemillinn esomeprazole 

hafi áhrif á svörun við krabbameinslyfinu doxorubicin eða jónandi geislun í frumulínunum MCF7 og 

T47D (brjóstakrabbamein) og Mel501 (melanoma). Það verður gert með lifunartilraunum þar sem 

samvirkni er könnuð með aðferð Chou et al(46). 

Einnig verða skoðuð áhrif esomeprazoles eins og sér á melanoma frumur (Mel501), frumur úr 

brjóstakrabbameini (MCF7 og T47D) og frumur úr heilbrigðum brjóstvef (MCF10), aðallega til þess að 

geta metið samvirkni eða mótvirkni við doxorubicin og jónandi geislun. 
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3  Efni og aðferðir 

 

3-1 Ræktun og meðhöndlun fruma 

MCF7 frumulínan 

Notuð var MCF7 frumulína, fengin frá frumubankanum ATCC sem samkvæmt þeirra upplýsingum 

hefur m.a. eftirfarandi einkenni: 

-Adenocarcinoma, einangraðar úr 69 ára gömlum kvenmanni og hafa verið í ræktun frá 1973 

-Ýmist hypotriploid eða hypertriploid, þar sem frumurnar hafa litningafjölda á bilinu 66-87. 

-24 til 28 stökkbreytingar í að minnsta kosti 30% fruma. Litningur 20 ekki til staðar, og auka X-litningur.   

-Tjáir WNT7B æxlisgenið. 

-Er estrogennæm. 

MCF7 voru ræktaðar á RPMI 1640 frumuæti frá Gibco, blönduðu við 10% kálfafóstursermi (FBS) og 

1% blöndu af 100 U penicillin og 0,1 mg/ml streptomycin.  

 

MCF10-A frumulínan 

Notuð var MCF10-A frumulína, fengin frá frumubankanum ATCC sem samkvæmt þeirra upplýsingum 

hefur m.a. eftirfarandi einkenni: 

-,,Fibrocystic lesion“, einangraðar úr 36 ára gömlum kvenmanni og hafa verið í ræktun frá 1984. 

-Er ekki æxlismyndandi (non-tumorigenic). 

-Hefur ekki sýnt merki þess að ná lokastigi þroskunar eða að hún hætti að skipta sér. 

MCF10-A voru ræktaðar á H14 frumuæti. H14 æti er samsett úr DMEM/F-12 (1:1) frumuæti frá Gibco 

blönduðu við 1% blöndu af 100 U penicillin og 0,1 mg/ml streptomycin. Fyrir hvern millilítra af æti er 

síðan bætt út í 0.5 µl af 500 µg/ml insúlín, 0.5 µl af 20 mg/ml transferrín, 0.5µl af 20 µg/ml EGF, 1µl af  

2.6 µg/ml NaSel, 1 µl af 10-7 M estradíól, 1 µl af 0.5 mg/ml hydrocortizone og 1 µl af 150 IU prolactin. 

 

T47D frumulínan 

Notuð var T47D frumulína, fengin frá frumubankanum ATCC sem samkvæmt þeirra upplýsingum hefur 

m.a. eftirfarandi einkenni: 

-Ductal carcinoma, einangraðar úr 54 ára gömlum kvenmanni og hafa verið í ræktun frá 1979. 

-Hypotriploid mannafrumulína úr brjóstakirtilgangakrabbameini með litningatöluna 65 í 50% fruma. 

-18 stökkbreytingar. 7 paraðar og 11 stakar. Meðal annars pöruð yfirfærsla á 8q og 14q, 9q og 17q og 

10q og 17p. 

-T47D tjáir æxlisgenið WNT7B. 

-P53 gen hefur afvirkjandi stökkbreytingu. 

T47D voru ræktaðar á RPMI 1640 frumuæti frá Gibco, blönduðu við 10% kálfafóstursermi (FBS) og 

1% blöndu af 100 U penicillin og 0,1 mg/ml streptomycin. 5 µl af 2 mg/ml insúlín lausn var sett í hvern 

millilítra af æti. 
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501Mel frumulínan 

Notuð var 501Mel frumulína, upphaflega fengin sem gjöf frá Ruth Halaban (Halaban et al, 1997)(47). 

Þær eru meinvarpandi melanoma frumur, með litla tjáningu á tyrosinase prótíni, og framleiða ýmist lítið 

eða ekkert melanín. Sýnt hefur verið fram á aukna tjáningu V-ATPasa í þeim(48). 

501Mel voru ræktaðar á RPMI 1640 frumuæti frá Gibco, blönduðu við 10% kálfafóstursermi (FBS) og 

1% blöndu af 100 U penicillin og 0,1 mg/ml streptomycin. 

 

Frumurækt 

Meðhöndlun fruma fór fram í vinnuskáp með síuðu loftflæði (Safe 2020 frá Thermo scientific). 

Frumurnar voru ræktaðar í hitaskáp í 95% raka og 5% CO2 við 37°C í T25 eða T75 flöskum frá 

FALCON. Skipt var um æti á frumunum á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum í hverri viku á 

meðan á tilraun stóð. Þegar frumurnar þökktu botninn í ræktunarflöskunum (voru orðnar ,,confluent“) 

var þeim skipt upp. 

 

Uppskipting fruma 

Frumur voru losaðar af botni ræktunarflösku með trypsín/EDTA (1 ml fyrir T25 flöskur og 3 ml fyrir T75) 

í hitaskáp í 3-5 mínútur. Þá voru þær teknar út og virkni trypsíns hindruð með STI (25 µl fyrir T25 

flöskur og 75 µl fyrir T75 flöskur). Skolað með PBS (phosphate-buffered saline, 5 ml fyrir T25 flöskur 

og 7 ml fyrir T75 flöskur) og sett í skilvinduglas. Skilið niður í 3 mínútur við 2000 rpm. Flot sogað af. 

Leyst upp í 1 ml æti. Skipt niður á ræktunarflöskur eftir þörfum og æti sett á. 

 

Esomeprazole 

Prótonpumpuhemill sem hindrar H+/K+ ATPasa í frumum. Notað á parietal frumur í maga til þess að 

meðhöndla magasár og bakflæði. Esomeprazole (ESOM) var leyst upp í 0.9% saltvatni í styrknum 2 

mg/ml. Lyfið var fengið frá Actavis. 

 

Doxorubicin 

,,Anthracyline antibiotic“ krabbameinslyf, sem skýtur sér inn í DNA erfðaefni fruma. Það er notað við 

ýmsum illkynja sjúkdómum. Doxorubicin var fengið frá Lyfjabúri Landspítalans í styrknum 2 mg/ml. 

Stokklausnin var þynnt út á rannsóknarstofunni með frumuæti í 40 µM.   

 

Línuhraðall 

Frumur voru geislaðar með línuhraðlinum Þór á deild K-10 við Landspítalann. Þór er Varian CL2100-

CD línuhraðall. 
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Forrit 

Notað var tölvuforritið Compusyn við útreikninga á IC50 gildum fyrir ESOM og við útreikninga á CI 

gildum fyrir lifunartilraunir. CI-gildi eru reiknuð með eftirfarandi jöfnu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 Tilraunir til að finna IC50 gildi 

Framkvæmdar voru tilraunir til þess að finna IC50 fyrir ESOM á öllum frumulínum. Þær voru 

framkvæmdar á eftirfarandi hátt: 

 

Sáning á 96 holu bakka 

Frumur voru losaðar úr ræktunarflösku með T/E í hitaskáp í 3-5 mínútur (1 ml fyrir T25 flöskur, 3 ml 

fyrir T75). Virkni trypsíns var hindruð með STI (25 µl fyrir T25 flöskur, 75 µl fyrir T75) þegar þær voru 

teknar út. Skolaðar með  PBS (5 ml fyrir T25 flöskur, og 7 ml fyrir T75) og skildar niður við 2000 rpm í 

3 mínútur. Flot sogað af og þær blandaðar við 1 ml af æti. Næst var gerð frumutalning. Notaðir voru 20 

µl af frumulausn. Lausninni var sprautað inn á talningargler (Neubauer Improved frá BRAND) og 

frumurnar taldar. Markmiðið var að hafa um 10.000 frumur í hverri holu í 96 holu bakka. Gera þurfti 

lausn þar sem styrkurinn var 10.000 frumur á 200 µl og var það gert með því að setja 1,1 milljónir 

fruma í 22 ml. Þá var 200 µl frumulausn sáð í hverja holu á bakkanum með multipípettu og var 

frumunum leyft að vaxa í sólarhring í hitaskáp. 

 

Meðhöndlun fruma 

Frumurnar voru teknar út úr hitaskápnum eftir sólarhring. Ætið var sogað af. Sett var nýtt æti í bakkana 

og ESOM bætt á. Í fyrstu tilraun voru notaðir 6 styrkir til þess að skima eftir því á hvaða bili IC50 gildið 

var, en síðan voru gerðar 3 endurtekningar þar sem notaðir voru 3 styrkir í kringum áætlað IC50 gildi. 

Bakkarnir voru settir aftur inn í hitaskáp í 72 klst.  

 

Litun fruma með crystal violet 

Frumur voru litaðar með crystal violet. Ætið var sogað af bökkunum, og holurnar skolaðar tvisvar 

sinnum með 100 µl PBS. Því næst voru 50 µl crystal violet settir í hverja holu og bakkinn látinn standa 

í 10 mínútur. Crystal violet var þá skolað úr bökkunum varlega með eimuðu vatni, og bakkarnir látnir 

þorna í sólarhring. Fyrir 501Mel var notað 50 µM PBS og einungis skolað einu sinni.  

 

Jafna 2 

Jafnan reiknar út CI-gildi fyrir samvirkni 

tveggja lyfja (1 og 2). (Dx)1 er sá skammtur 

af lyfi 1 sem þarf til að fá fram ákveðið FA-

gildi (fraction affected). D1 er sá skammtur 

af lyfi 1 sem þyrfti til að fá sama FA-gildi í 

blöndu með lyfi 2. (Dx)2 og D2 eru sömu 

tölur fyrir lyf 2.  



11 

 

Ljósmælingar 

Þegar frumurnar höfðu verið litaðar voru settir 100 µl af ediksýru í hverja holu á bökkunum til þess að 

leysa litinn upp. Gleypni lausnarinnar í bökkunum var síðan mæld í Spectramax Plus 384 ljósmæli, við 

570 nm bylgjulengd. Niðurstöður voru settar upp í töflureikni. 

 

Útreikningar 

Meðaltal gleypninnar úr holunum hjá ómeðhöndluðum frumum var skilgreint sem 100% lifun, en það 

voru frumur sem höfðu ekki verið meðhöndlaðar með lyfi. Hlutfall fruma sem meðferðin hafði áhrif á 

(FA-gildi) var þá reiknað með jöfnu 3: 

 

 

IC50 var reiknað sem sá styrkur af lyfinu sem þurfti til þess að hindra vöxt 50% fruma miðað við kontról. 

Forritið Compusyn var notað við útreikningana.  

 

3-3 Lifunartilraunir með doxorubicin ásamt esomeprazole 

Framkvæmdar voru tilraunir á samvirkni doxorubicins og ESOM á frumulínunum MCF7, T47D og 

501Mel. 

 

Sáning á 96 holu bakka 

Sáning fór fram á sama hátt og í IC50 tilraununum. 

 

Meðhöndlun fruma 

Frumurnar voru teknar út úr hitaskápnum eftir sólarhring. Ætið var sogað af. Sett var nýtt æti í bakkana 

og ESOM og doxorubicin var bætt á (mynd 4, tafla 1). Bakkarnir voru settir aftur inn í hitaskáp í 72klst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jafna 3 

Mynd 4- Uppsetning tilrauna 
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Frumulína Styrkir ESOM (µM) #1-#2-#3 Styrkir doxorubicin (nM) #1-#2-#3 

MCF7 45-90-180 100-200-400 

T47D 30-60-120 100-200-400 

501Mel 30-60-120 100-200-400 

 

Litun með crystal violet og ljósmælingar fóru fram með sama hætti og í IC50 tilraununum.  

 

Útreikningar 

Meðaltal gleypninnar úr holunum hjá ómeðhöndluðum frumum var skilgreint sem 100% lifun, en það 

voru frumur sem höfðu ekki verið meðhöndlaðar með lyfi. FA var reiknað á sama hátt og í IC50 

tilraunum (jafna 3) 

FA gildin og forritið Compusyn voru þá notuð til þess að reikna út combination index (CI) fyrir 

meðhöndlunina (jafna 2).  

 

Endurtekningar 

Hver tilraun var endurtekin þrisvar sinnum.  

 

3-4 Lifunartilraunir með jónandi geislun ásamt esomeprazole 

Framkvæmdar voru tilraunir á samvirkni jónandi geislunar og ESOM á frumulínunum MCF7 og T47D.  

 

Sáning og meðhöndlun fruma 

Frumunum var sáð á sama hátt og í IC50 tilraununum, fyrir utan það að fjórir bakkar voru notaðir fyrir 

hverja tilraun. Frumurnar voru teknar út úr hitaskápnum eftir sólarhring. Farið var með bakkana fjóra á 

Lanspítalann þar sem þeir voru geislaðir í línuhraðlinum Þór. Einn var var geislaður með 552 mu 

(monitor units) til þess að fá 6 grey, annar með 736 mu til þess að fá 8 grey og sá þriðji með 921 mu til 

þess að fá 10 grey, miðað við 600 mu/mín. Fjórði bakkinn var ekki geislaður og notaður sem kontról.  

Uppsetningu tækis má sjá á mynd 5. Bakkarnir voru því næst fluttir til baka á rannsóknarstofuna. 

 

 

 

 

Tafla 1: Styrkir lyfja í ESOM ásamt doxorubicin samvirknitilraunum. Sýndir eru þeir þrír styrkir lyfjanna sem 

notaðir voru fyrir hverja frumulínu (#1-#2-#3) 
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Þá var ætið sogað af þeim, og nýtt æti sett á ásamt þremur styrkjum af ESOM (þeim sömu og í töflu 

1). Þá voru bakkarnir settir aftur inn í hitaskáp og látnir bíða í 72 klst. 

 

Litun með crystal violet, ljósmælingar og útreikningar fóru fram líkt og í samvirknitilraununum með 

doxorubicin ásamt ESOM. Hver tilraun var endurtekin þrisvar sinnum.  

 

Mynd 5-Uppsetning línuhraðals fyrir geislun fruma. 

Uppsetning tækis var 20x20 reitur og 100 cm fjarlægð frá sýni. 10 cm PMMA kubbur settur ofan 

á sýnin. Geislað var upp í gegnum sýnið 
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4  Niðurstöður 

4-1  Áhrif esomeprazole á lifun fruma úr brjóstaþekju og sortuæxlum 

Áhrif ESOM á frumulínurnar voru metin með prófun á mismunandi styrkleikum lyfsins og tjáð sem IC50 

gildi (mynd 6, tafla 2) sem voru fengin með forritinu Compusyn. Allar frumulínurnar voru næmar, og 

voru 85-95% frumanna dauðar við hæsta prófaða styrk í öllum frumulínum.  

 

Frumulínur IC50 gildi 

MCF10-A 56 

MCF7 101 

T47D 64 

501Mel 166 

 

 

4-2 Samvirkni esomeprazole og 

jónandi geislunar 

Sameiginleg áhrif ESOM og geislunar voru metin með ólíkum 

samsetningum af styrk lyfs og geislunar. FA gildi og forritið 

Compusyn voru notuð til þess að reikna út CI gildi, en þau segja 

til um samvirkni (synergisma) eða mótvirkni (antagonisma) lyfja.  

CI<1 þýðir samvirkni, C>1 þýðir mótvirkni og C=1 þýðir hvorki 

samvirkni né mótvirkni (additive effect). Niðurstöður fyrir T47D 

má sjá í töflu 3. 

 

Styrkur ESOM (µM) Styrkur geislunar (Grey) CI-gildi (CI>1 þýðir mótvirkni) 

30 6 1,42 

60 6 1,42 

120 6 1,38 

30 8 1,52 

60 8 1,33 

120 8 1,31 

30 10 1,61 

60 10 1,48 

120 10 1,37 

 

 

Mynd 6- IC50 lifunarkúrva.  

y-ás sýnir hlutfall fruma á lífi, 

og x-ás sýnir styrk ESOM 

(µM). IC50 gildi er það x-gildi 

sem jafngildir 50% lifandi 

fruma á y-ás.  

Tafla 2: IC50 gildi fyrir ESOM 

Tafla 3: CI gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt geislun í T47D  frumulínu. 
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MCF7 virtist vera þó nokkuð minna næm fyrir geisluninni en T47D, en sterkasti styrkur geislunarinnar 

(10 Grey) reyndist ekki nægilegur til þess að hindra vöxt helmings frumanna (IC50), og því var ekki 

unnt að setja þær niðurstöður í Compusyn til útreikninga á CI-gildi. Fyrir T47D kom fram marktæk 

mótvirkni í öllum samsetningum lyfs og geislunar. Mótvirknin var mest fyrir hæsta styrk geislunarinnar 

(10 Grey).  

 

4-3 Samvirkni esomeprazole og doxorubicin 

Sameiginleg áhrif ESOM og doxorubicin voru metin með ólíkum samsetningum af styrk lyfjanna. 

Niðurstöðurnar voru settar í Compusyn á sama hátt og fyrir tilraunirnar með ESOM og geislunina. CI-

gildin fyrir T47D og 501Mel má sjá í töflum 4 og 5. 

 

Styrkur ESOM (µM) Styrkur doxo (nM) CI-gildi (CI>1 þýðir mótvirkni) 

30 100 1,28 

60 100 1,21 

120 100 1,56 

30 200 1,79 

60 200 1,61 

120 200 1,61 

30 400 1,61 

60 400 1,95 

120 400 1,78 

 

 

Styrkur ESOM (µM) Styrkur doxo (nM) CI-gildi (CI>1 þýðir mótvirkni) 

100 100 1,26 

150 100 1,13 

200 100 1,03 

100 200 1,84 

150 200 1,72 

200 200 1,31 

100 400 1,86 

150 400 1,77 

200 400 1,32 

 

Lifunarkúrva MCF7 reyndist óvenjuleg, en lægsti styrkur sem notaður var af doxorubicin hamlaði vexti 

frumanna álíka mikið og styrkurinn sem var við IC50 gildið í öllum þrem endurtekningum tilraunarinnar. 

Fékkst því enginn styrkur undir IC50 gildinu, og var ekki unnt að setja þær niðurstöður í Compusyn til 

útreikninga á CI-gildi. Marktæk mótvirkni kom fram bæði í frumulínunni 501Mel og T47D, og virtist hún 

aukast með hækkandi styrk doxorubicins.

Tafla 4: CI gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt doxorubicin í T47D frumulínu. 

 

Tafla 5: CI gildi fyrir lifunartilraunir ESOM ásamt doxorubicin í 501Mel  frumulínu. 
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5   Umræða 

Rannsókn þessi sýnir fram á frumudrepandi áhrif ESOM í háum skömmtum í frumulínunum 

MCF10-A, MCF7, T47D og 501Mel. MCF10-A og T47D voru næmastar, og 501Mel voru minnst 

næmar. Lifunartilraunir með samhliða meðferð jónandi geislunnar og ESOM bentu til mótvirkni í T47D 

(CI>1), og samskonar tilraunir með doxorubicin og ESOM bentu til mótvirkni í T47D og 501Mel.  

 

CI-gildi var ekki reiknað fyrir samvirknitilraunirnar með MCF7. Skammtarnir af geisluninni sem 

notaðir voru (og höfðu reynst vel í fyrri rannsóknum) voru ekki nægilega öflugir til þess að drepa 50% 

frumanna, en útreikningar á CI-gildi byggjast á því að hægt sé að búa til lifunarkúrvu fyrir meðferðina í 

kringum IC50 gildi.  

Þegar MCF7 var prófað með doxorubicin og ESOM kom í ljós að frumulínan virtist bregðast á 

óvenjulegan hátt við doxorubicin. IC50 gildi hafði verið reiknað sem um það bil 100 nM, og reyndist sá 

styrkur sannarlega drepa 50% frumanna. Hins vegar reyndist lægri styrkurinn, 50 nM, einnig drepa 

aðeins um 50% eða rétt rúmlega það, sem bendir til óvenjulegrar lifunarkúrvu með mjög lága hallatölu 

í kringum IC50. Fengust því engin gildi fyrir doxorubicin þar sem lifun var yfir 50%, og var því ekki unnt 

að reikna út CI-gildi fyrir þær tilraunir. Í báðum þessum tilraunum bentu hrágögnin þó sterklega til 

mótvirkni. 

 

Erfitt reyndist að mæla IC50 fyrir 501Mel frumurnar með crystal violet aðferðinni, en þær festa sig 

ekki jafn fast og brjóstafrumulínurnar sem notaðar voru, og skoluðust því margar þeirra burt þegar þær 

voru þvegnar með PBS. Þetta leiddi til þess að IC50 gildið fyrir ESOM var rangt í fyrstu 

samvirknitilraununum með doxorubicin og ESOM, og lægri styrkirnir (30 og 60 µM) voru ekki nægilega 

sterkir til þess að vera frumudrepandi. Það var leiðrétt í síðari tilraunum, og CI-gildi voru reiknuð úr 

tilraunum með réttu IC50 gildi fyrir bæði ESOM og doxorubicin. Áhugavert var þó að skoða hrágögnin 

úr þessum mislukkuðu tilraunum, en ESOM virtist minnka virkni doxorubicins á frumurnar um allt að 

50%, jafnvel þó ESOM hafi ekki verið notað í nægilega sterkum skömmtum til að vera frumudrepandi 

eitt og sér. 

 

Í þessari rannsókn var notað crystal violet lifunarpróf, sem hefur sínar takmarkanir. Crystal violet er 

sterkur litur sem binst ýmsum sykursameindum, þar á meðal ríbósanum í DNA. Litar það þannig 

erfðaefnið í öllum frumum sem eru útsettar fyrir því. Áður en frumurnar eru litaðar eru dauðar frumur 

skolaðar burt með PBS, en það er háð því að dauðu frumurnar hafi losnað frá botni holubakkans, 

öfugt við þær frumur sem enn lifa. Liturinn litar síðan erfðaefnið í öllum frumum sem sitja eftir, óháð því 

hvort þær séu dauðar, með umtalsverðar DNA skemmdir, í stýrðum frumudauða eða á einhvern annan 

hátt óhæfar um að fjölga sér frekar. Ef prófið greinir færri frumur miðað við kontról, þá er ekki hægt að 

segja til um það hvort þessi fækkun sé tilkomin vegna aukins dauða frumanna, minni vaxtar eða 

stöðvun á vexti.  
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Önnur lifunarpróf geta verið nákvæmari, til dæmis MTT(49) og ,,clonogenic assay”(50), en þau geta 

skilið frumur sem ekki eru hæfar um að fjölga sér frá frumum sem það geta. Ákveðið var að nota ekki 

MTT prófið, þar sem metabólísk áhrif fruma á litinn í því geta leitt til þess að lægstu styrkir af lyfi liti 

frumurnar sterkar heldur en kontról (samkvæmt reynslu á rannsóknarstofu). Það gefur FA gildi sem er 

hærra en 1, og er þá ekki hægt að nota Compusyn til þess að reikna út CI-gildi. Í ,,clonogenic assay” 

er frumum sáð í í þekktum, lágum fjölda eftir meðferð og þyrpingar sem vaxa upp af stökum frumum 

eru síðan taldar(50). Þannig metur prófið hversu hátt hlutfall fruma eru hæfar um að vaxa og vera 

upphafið að slíkum þyrpingum. Það er talið vera nákvæmasta próf sem hægt er að nota til þess að 

gefa mynd af því hvort lífvænlegar frumur sem gætu orðið upphafið að nýju æxli séu til staðar eftir 

meðferð(51). Áhugavert væri að kanna lifun frumulínanna úr þessari rannsókn með þeirri aðferð í 

framtíðinni.  

 

Allar frumulínurnar voru næmar fyrir frumudrepandi eiginleikum ESOM. Tjáning á V-ATPasa virtist 

ekki gera frumurnar næmari, en 501Mel, sem eru með aukna tjáningu V-ATPasa(48), voru minnst 

næmar fyrir áhrifunum. MCF7, sem tjá ekki V-ATPasa í frumuhimnu(18), voru næst næmastar. Ekki 

eru til gögn um tjáningu V-ATPasa í T47D og MCF10-A, en sýnt hefur verið fram á að MCF10-A tjái að 

minnsta kosti ekki H+/K+-ATPasa(52). Allar frumur tjá þó V-ATPasa í einhverjum mæli til þess að sýra 

innanfrumuhólf eins og lýsósóm. Það virðist því vera mögulegt að frumudrepandi eiginleikar ESOM 

byggist á einhverju öðru en lækkun á pHi.  

 

Áhrif sýrustigsbreytandi lyfja á næmi krabbameinsfruma fyrir frumudrepandi lyfjum eru líkast til 

mjög flókin. Sýnt hefur verið fram á samvirkni milli prótónskutlunnar úsnínsýru og doxorubicin í 

frumulínunni T47D(53). Ein nýleg rannsókn kannaði ESOM með doxorubicin í hámeinvirku 

krabbameinsfrumulínunni MDA-MB-468, og voru niðurstöður þeirrar rannsóknar að ESOM hefði 

samvirkandi áhrif á doxorubicin í þeirri frumulínu, en hún tjáir H+/K+-ATPasa í miklu magni(52), en 

ESOM hefur mikla sækni í hann. Aðrar greinar hafa sýnt fram á samvirkni ESOM og omeprazole með 

lyfjunum cisplatin(54), 5-fluorouracil og vinblastine í melanoma frumum, en aðeins ef frumurnar voru 

meðhöndlaðar með þessum PPI 24 klukkustundum áður en þær voru meðhöndlaðar með 

frumudrepandi lyfjunum(55, 56). Ef frumurnar voru meðhöndlaðar með lyfjunum samtímis sást engin 

samvirkni(56).  

 

Áhrif sýrustigsbreytandi lyfja á næmi krabbameinsfruma fyrir jónandi geislun hefur verið lítið 

rannsökuð. Fyrri rannsóknir á Rannsóknarstofu Krabbameinsfræða bentu til mótvirkniáhrifa þegar 

úsnínsýra var notuð með jónandi geislun í MCF7 og T47D (Sindri Baldursson, óbirt rannsókn, 2014). 

Sýnt hefur verið fram á að lyf sem hindra rafeindaflutningskeðjuna, og minnka þannig súrefnisnotkun 

fruma, geti aukið áhrif geislunar á krabbameinsfrumur(57), en þekkt er að hypoxia í 

krabbameinsæxlum sé merki um minna næmi við geislun. Líkt og áður segir getur sýrustig umfrymis 

haft ýmis áhrif á efnaskipti frumunnar, og þóttu því vera rök fyrir því að kanna áhrif sýrubreytandi lyfja 

á meðferð með jónandi geislun 
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Í framhaldi af þessari rannsókn væri ráð að lita fyrir V-ATPasa og H+/K+-ATPasa í þeim frumulínum 

sem prófaðar voru til þess að staðfesta hvar þeir eru tjáðir í frumunum. Einnig þyrfti að mæla sýrustig 

umfrymis með og án ESOM meðhöndlun, en það væri hægt að gera með fljúrljómandi pH mælinum 

BCECF-AM(58). Rannsóknin er einnig takmarkandi að því leyti að fleiri endurtekningar, fleiri styrkir af 

lyfjunum sem notuð voru og fleiri aðferðir til þess að meta lifun myndu auka styrkleika niðurstaðanna 

töluvert.  

 

Búist var frekar við því að ESOM myndi hafa samvirkandi áhrif á frumurnar með doxorubicini, en 

niðurstöðurnar benda til þess að áhrifin séu mótvirkandi. Ef frumurnar tjá hvorki V-ATPasann né H+/K+-

ATPasa í frumuhimnunni gæti verið að frumudrepandi áhrif ESOM sé í gegnum eitthvað annað ferli en 

lækkun á pH innan í frumunni. Lækkað pHi gæti einnig verið einungis hluti af víðtækari áhrifum þar 

sem búast má við að ESOM myndi lækka pHi allra fruma að einhverju leyti með hindrun V-ATPasa í 

lýsósómum, en einungis ef það kemst inn um frumuhimnuna. Einnig gæti verið að pH i hafi í raun 

hækkað en ekki lækkað líkt og búist var við, en sýnt hefur verið fram á að ESOM geti hækkað pHi og 

lækkað pHe í vélindakrabbameinsfrumum(59).  

 

Möguleg útskýring á mótvirkni ESOM með doxorubicin gæti verið breyting á dreifingu lyfsins. Sýnt 

hefur verið fram á að doxorubicin safnist fyrir í sjálfsátbólur(56), en rannsóknir benda til þess að 

frumudrepandi áhrif ESOM séu að hluta tilkomin vegna þess að lyfið myndar mikið magn stakeinda í 

frumunni, sem kalla á kröftugt sjálfsátsviðbragð með tilheyrandi bólumyndun í melanoma frumum(60). 

Þó að doxorubicinið geti sloppið úr þeim og verið komið inn í kjarna frumunnar eftir 36 

klukkustundir(56), þá gæti það verið nóg til þess að hindra virkni þess miðað við kontról ef frumurnar 

eru einungis meðhöndlaðar í 72 klukkustundir líkt og í þessari rannsókn. Mótvirkniáhrifin gætu þá verið 

tímaháð, og vert væri að skoða í framtíðinni hvort meðhöndlun í lengri tíma gæfi aðrar niðurstöður. 

ESOM virðist einnig valda óbeinni hindrun á mTOR(60), en hindrun þess setur einmitt af stað 

sjálfsát(61).  

Annar möguleiki á mótvirkniáhrifum ESOM með doxorubicin gæti verið samkeppni lyfjanna um 

aðgang að frumunni og súru umhverfinu við frumuhimnu krabbameinsfrumanna. Doxorubicin, sem er 

veikur basi, afvirkjast frekar í súru umhverfi, á meðan ESOM virkjast einungis í súru umhverfi, og ef 

annað efnið kæmist einhverra hluta vegna frekar að frumuhimnunni en hitt gæti það haft áhrif á virkni 

þeirra.  

 

Erfiðara er að gera sér í hugarlund hverjar orsakir mótvirkni ESOM við jónandi geislun gætu verið. 

Eins og áður segir hefur verið sýnt fram á að viðbrögð melanoma fruma við útsetningu á ESOM feli í 

sér kröftugt sjálfsátsviðbragð, en sjálfsát getur verið öflug varnaraðferð fruma gegn geislun(62). 

Tilraunir á úsnínsýru hafa sýnt aukið sjálfsát í Capan-2 frumulínu, en ekki T47D frumulínu(63). Þörf er 

á frekari rannsóknum áður en hægt er að gera sér grein fyrir mögulegum orsökum mótvirkninnar.  
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ESOM og aðrir prótónpumpuhemlar eru í mikilli almennri notkun sem magalyf, og áhrif þeirra á 

meðferð við krabbameini eru lítt rannsókuð. Þessi og aðrar nýlegar rannsóknir sýna að 

sýrustigsbreytandi lyf hafa áhrif á svörun fruma við krabbameinslyfjum og jónandi geislun in vitro. 

Lægstu skammtarnir sem notaðir voru af ESOM sýndu mótvirkniáhrif, og eru þeir einungis þrisvar 

sinnum stærri en sá styrkur sem mælist í blóði í sjúklingi sem fær ESOM gefið í æð. Ef ESOM reynist 

einnig hafa áhrif in vivo gæti það haft verulega klíníska þýðingu.  

 

Ályktanir 

ESOM hefur frumudrepandi áhrif á frumulínurnar 501Mel, MCF7, MCF10-A og T47D. 

Rannsóknin sýndi einnig að ESOM hefur mótvirkandi áhrif á doxorubicin í frumulínunum 501Mel og 

T47D. Einnig sáust mótverkandi áhrif ESOM á jónandi geislun í frumulínunni T47D. Hrágögn benda 

einnig til mótvirkni ESOM á áhrif doxorubicins og jónandi geislunnar í frumulínunni MCF7. Möguleg 

skýring á mótvirkni við doxorubicin gæti tengst breytingum á dreifingu lyfsins, en skýring á mótvirkni 

við jónandi geislun blasir ekki við á þessu stigi.  

Ljóst er að ESOM hefur frumudrepandi áhrif í stórum skömmtum. Niðurstöðurnar úr tilraunum þar sem 

ESOM var notað með doxorubicin eða jónandi geislun eru mjög áhugaverðar, og renna stoðum undir 

þá hugmynd að sýrubreytandi lyf geti haft áhrif á meðferð við krabbameini. 
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